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A POSTÁSOK SZAKSZERVEZETENEK LAPJA

A z  eredményes gazdálkodás fettetele 
a munkaidőalap jó kihasználása

' Ä szocializmus építésének 
jelenlegi időszakában a m un�
kaképes korú lakosság — el�
enyésző részt leszámítva — m ár 
m unkavállalóvá vált. A m un�
kaerő - ellátottságot jelenleg 
kedvezőtlenül befolyásolja a 
demográfiai hullám  alakulása 
is. Ezért a M agyar Posta is 
kénytelen átállni az extenzív 
fejlesztésről az intenzív fe j�
lesztésre m ind a szolgáltatások 
terén, m ind az egyéb feladatok 
ellátása során. Figyelembe kell 
még azt is venni, hogy a posta 
által nyújto tt szolgáltatások 
terén  számottevő gépesítésre 
nincs lehetőség. Továbbra is 
m arad a m anuális munka, és 
ez jelentős élő m unkát igényel. 
A feladatok ellátása ilyen kö�
rülm ények között m egkívánja 
a munka hatékonyságának je �
lentős növekedését és a m un�
kaidőalap intenzív kihasználá�
sát úgy, hogy közben a dolgo�
zókat megillető törvényes pi�
henőidőt is biztosítani kell.

A felsorolt indokok előtérbe 
helyezik a rendelkezésre álló 
m unkaidőalap és az alakulását 
befolyásoló tényezők elemző

vizsgálatát. Ezek az okok, első�
sorban az adott körülm ények 
között a dolgozókat megillető 
pihenőidő biztosítása és az é r �
dekképviselet erősítése m ellett 
a gazdasági építőm unka segí�
tése terén m egnövekedett 
szakszervezeti feladatok adták 
az indítékot arra, hogy a Pos�
tások Szakszervezetének T it�
kársága beszámoltassa a Sze�
gedi Postaigazgatóság vezető�
jé t és isz t - titkárá t a m unka -  
időalap alakulásáról.

M in t em lítettük a posta és 
elsősorban a klasszikus posta -  
szolgálat terén — annak sa já�
tos volta m iatt — jelentős 
m értékű gépesítéssel nem szá�
m olhatunk. Ezért e területen 
— de a szolgáltatás minden te �
rületén egyaránt — az élő 
m unkával való gazdálkodás 
jelentős helyet foglal el a 
m unkaerő - gazdálkodáson be�
lül. Ebből következik, hogy a 
rendelkezésre álló m unkaerő�
kapacitás kihasználtságának 
figyelemmel kísérése és a ta �
pasztalatok elemzése fontos 
feladattá vált.

Munkaidőalap, munkaidőmérleg

A  m unkaerőalap mérésének 
alapjául az átlagos állományi 
létszám  szolgál, m elynek se�
gítségével m unkanapban, vagy 
m unkaórában kifejezve lehet 
a  m unkaidőalap kihasználha�
tóságát, illetve kihasználtságát 
elemezni, a m unkaidő - veszte�
ségek arányát m egállapítani. 
Mielőtt ezzel a  kérdéssel rész�
letesebben foglalkoznánk, 
vizsgáljuk meg, mi is az a 
m unkaidőalap.

M unkaidőalapnak azt a nap�
ban, vagy órában kifejezett 
időtartam ot, m unkaerő - kapa�
citást nevezzük, am elyet egy 
dolgozó, vagy a dolgozók egy 
csoportja teljesíteni tudna, ha 
nem volnának olyan tényezők, 
am elyek csökkentik a  ledol�
gozható munkaidőt.

A rendelkezésre álló m un�
kaerő - kapacitás alakulását a 
munkaidőmérleg segítségével

tud juk  leghatékonyabban vizs�
gálni, elemezni. (A végrehaj�
tószolgálatban, bár ajánlatos�
nak látszik, m unkaidőm érleget 
nem készítenek.) A m unkaidő -  
mérleg számot ad arról, hogy 
a törvényes (Munka Törvény -  
könyvében előírt, egyéb jog�
szabályokban m eghatározott 
rendes évi, gyermeknevelési 
stb. szabadság), a m unkáltató 
által engedélyezett (fizetés nél�
küli szabadság, fizetett távol�
iét stb.) és az egyéb okból be�
következett m unkaidő - kiesé�
sek m indenképpen hatottak  a 
m unkaidőalapnak m int a szol�
gáltatásra fordítható időnek, a 
term elő kapacitásnak az a la�
kulására és mennyi volt a 
tényleg m unkával töltött idő. 
Az így nyert adatok segítségé�
vel m eghatározható az adott 
feladat ellátásához szükséges 
létszám és tartaléklétszám .

vatalok és fiókposták nem fi�
zikai állom ányú dolgozóinál a 
helyzet nem számottevően, de 
kedvezőbb. Ebben jelentős sze�
repet játszik, hogy a nagyobb 
IIÍ. osztályú postahivatalok 
létszám át úgy határozták  meg, 
hogy hivatalon belül megoldó�
dik a szabadság kiadása. Lé�
nyegesen kedvezőtlenebb a 
helyzet a többi k ish ivata lnál; 
náluk a rendszeres helyettesek 
küldése okoz gondot. Ez össze�
függésben van a létszám hiány�
nyal, a gyermekgondozási sza�
badságon levők szám ának nö�
vekedésével, s hozzájárul a 
növekvő tanulm ányi szabad�
ság és a nyugdíjba távozó 

. törzsgárdatagokat megillető 12 
hét kötelező felmentési idő is.

Viszont a dolgozók és a  he�
lyi vezetők is befolyásolhatják 
a szabadság igénybevételének 
alakulását. A dolgozók ugyanis 
nem arányosan elosztva, ha�
nem általában júniustól szep�
tem berig igénylik rendes évi 
szabadságukat. Még nagyon 
erősen él a ..nyári szabadság” 
fogalma, tehát általános szem�
léletváltozásra van szükség.

A ki nem adott szabadság�
napok alakulása a rra  is rám u�
tat, hogy a helyi szakszerveze�
ti szervek sem követtek el 
m indenkor mindent, hogy a 
dolgozók az őket megillető pi�
henőidőt igénybe vehessék.

A m unkaerőgondok enyhíté�
sére az öregségi nyugdíjra jo�
gosultságot szerzett dolgozók 
részére a  M inisztertanács 49/ 
1977. (XII. 21.) sz. rendeletével 
ösztönző pótszabadságot rend�
szeresített. Az 1978. decem ber 
31- i állapot felm érése szerint a 
nyugdíjkorhatár fölött foglal�
koztatott dolgozók száma 162 
volt. Ebből 98- an m ár 1977-  
ben is jogosultak voltak nyug�
d íjra (sokan m ár előbb is). En�
nek megfelelően átlag 6 ilyen 
jellegű szabadságnapot kellett 
biztosítani, ami csaknem 1000 
napot tesz ki. Nyilvánvaló, ez

is súlyosbította a nehézsége�
ket.

A m unkáltató  által nem be�
folyásolható, m unkaidőalapot 
csökkentő másik tényező a 
több gyermekes anyákat és 
gyerm eküket egyedül nevelő 
apákat megillető szabadnap. 
A gyermekek szám ának n ő v e - , 
kedésével arányosan az e jog�
címen járó  szabadság enyhén 
növekszik, és a fizikai állom á�
nyú dolgozóknál átlag 2, a 
nem  fizikaiaknál — főleg a 
forgalmi állom ányban — 6
dolgozó évi m unkaidejének 
megfelelő m unkaidőalap - k i�
esést okoz. K iadása elsősorban 
a kishivataloknál ütközik aka�
dályokba, akár a rendes évi 
szabadságnál.

Ugyancsak a m unkáltató  ál�
ta l nem  befolyásolható fizetett 
távollétek sorába tartozik a 
szavazás, hatósági, bírósági, 
m unkaügyi döntőbizottsági 
idézésre tanúként való m egje�
lenés, sorozás, katonai nyil-  
vántartásbavétel, véradás, há�
zastárs (élettárs), gyermek 
vagy szülő halála esetén m u�
lasztott idő. Összességében 
nem jelentős.

E körbe kell sorolni a sorka�
tonai szolgálatból leszerelt dol�
gozókat bizonyos körülm ények 
között megillető rendkívüli 
szabadságot, azzal az eltérés�
sel, hogy itt  a m unkáltató  tud 
hatni.

A rendkívül növekvő irány�
zatú tanulm ányi szabadság 
ugyancsak a törvényes előírá�
sok alapján  biztosítandó fize�
te tt távollétek közé sorolható 
azzal, hogy a következetes és 
tervszerű káderpolitika szem 
elő tt tartásával — az indoko�
la tlan  beiskolázások kiszűrésé�
vel — lehet hatni a m unkaidő -  
alapot érin tő  szabadságnapok�
ra. A beiskolázások indokolt�
ságának, szükségességének el�
bírálásához adóit véleménnyel 
a szakszervezeti szervek is 
tudnak hatni a kiesett m unka�
idő alakulására.

A munkáltatótól függ

Jogszabályok írják elő

A  munkaidő - kiesés jelentő�
sebb részére a m unkáltató 
nem tud hatást gyakorolni, 
m ert azt törvényes előírások 
határozzák meg (szabadság, 
betegség stb.), és csak je len�
téktelen az a rész (pl. fizetés 
nélküli szabadság), amelyet 
befolyásolhat.

Az egy főre jutó teljesíthető 
és ezzel összefüggésben a le�
dolgozott napok száma ingado�
zik, legjelentősebben a m un�
kaszüneti napoknak naptár 
szerinti elhelyezkedése befo�
lyásolja. Mind a ledolgozható, 
mind a ledolgozott napok szá�
m át befolyásolják még a m un�
kaerő - gazdálkodási intézkedé�
sek, m int pl. a hetenkénti 
vagy a kéthetenkénti többlet�
szabadnap, a gyerekes anyák 
többletszabadsága, a beteg 
gyermeket ápoló anyák táp �
pénzes állományba helyezése, 
a tovább dolgozó nyugdíjaso�
k a t megillető ösztönző szabad�
ság stb.

A nem befolyásolható fize�
tett távollétek között legjelen�
tősebb az évi rendes szabad�
ságnapok száma évről évre 
mérsékelt ütemben növekszik, 
a munkaviszonyban töltött idő

növekedésének, függvényében. 
A Szegedi Postaigazgatóság 
sem volt m entes a ki nem 
adott szabadságnapok kedve�
zőtlen alakulásától. Ennek nö�
vekedési ütem e az előző évhez 
képest a fizikai dolgozóknál 
(zömében a kézbesítőknél), 40.2 
százalék, a nem fizikaiaknál 
(zömében a forgalmi terü lete�
ken)1 29,9 százalék, összességé�
ben 36.3 százalék volt. A le�
m aradás okait vizsgálva meg�
állapítható; hogy azok részben 
nem befolyásolhatók, de rész�
ben a dolgozók és vezetőik is 
hozzájárultak.

Az I.—III. osztályú postahi�
vataloknál és fiókpostáknál a 
fizikai állom ányú dolgbzók évi 
rendes szabadságának és ösz-  
szevont szabadnapjainak k i�
adásához mind nehezebb al�
kalmi m unkavállalót találni. 
Az egyéb kötelező pihenőidő 
(heti pihenőnap) biztosítása te�
rén enyhíti a feszültséget az 
50 Ft- os órabér m ellett foglal�
koztatható helyettes beállítása. 
A kedvező hatásnak ellentétes 
oldala is van: a szabadság
alatti helyettesítésnél is ilyen 
igényekkel lépnek fel.

Az I—III. osztályú postahi-

Kizárőlag a m unkáltatótól 
függ, hogy m ennyi ju talom �
szabadságot engedélyez. Mi�
után az állami, vagy tá rsadal�
mi kitüntetésekkel egyidejűleg 
jutalom szabadságot adni nem 
kell, az e címen kiadott sza�
badság a felére csökkent. 1978-  
ban tovább csökkent, m ert a 
m unkaerőhiány gátolja az en�
gedélyezését.

A fizetett távollétet (rendkí�
vüli szabadságot) részben jog�
szabály, részben saját döntése 
alapján engedélyezi a vezető. 
E távoliét jó része az üzemi 
dem okrácia fórumain, szakmai 
és szakszervezeti tanfolyam o�
kon, valam int szakmai, ku ltu �
rális, sportrendezvényeken va�
ló részvételből adódik. Az 
ilyen jogcímeken felm erült tá �
volléti napok száma évről évre 
növekszik, főleg rendezvénye�
ken való részvétel miatt, an�
nak ellenére, hogy korm ány -  
rendelet intézkedik arról, hogy 
a különböző rendezvényeket 
m unkaidő után kell m egtarta�
ni. A lakulásában jelentős sze�
repet játszik a területi szét�
szórtság is.

A nem fizetett távoliét cí�
mén kiesett m unkanapok 
mennyisége az összes kiesett 
napoknak a fizikai állomány -  
csoportban 34—36, a nem fizi�

kaiaknál 42—44 százalékát te �
szik ki. A betegség m iatt k i�
esett m unkanapok száma évről 
évre m ajdnem  azonos szinten 
áll. Előfordult, hogy egyes 
években járvány  m iatt je len�
tősebb a növekedés. Így pl. 
1978- ban 17 százalékkal em el�
kedett a 3 napig vagy annál 
rövidebb ideig ta rtó  betegség 
m iatti távoliét. Elég jelentősen 
em elkedett a baleset következ�
tében kiesett m unkanapok szá�
ma is.

Fizetés nélküli szabadság 
felm erülhet a dolgozó kérésé�
re, vezetői hatáskörű döntés�
sel.* Ezek száma nem jelentős, 
és zömében a műszaki terü let 
fizikai dolgozóinál m erül fel. 
E területeken több az igazolat�
lan mulasztás is.

A rendelkezésre álló m un�
kaidőalapot elsősorban a tör�
vényes m unkaidő hossza h a tá�
rozza meg, de hozzájárul — 
törvényes keretek  között — 
m int növelő tényező: a túlidő -  
ben és a m unkaszüneti napon 
végzett m unka időtartam a is.

A törvényes m unkaidőn felül 
végzett m unka jelentős része a 
névnapokkal és az év végi 
csúcsforgalommal összefüggő 
igények alapján  m erül fel. Er-

(Folytatás a 2. oldalon.)

Kezdeményezések 
kongresszusi munka versenyre

A Központi Bizottság június 29-i határozatából ismeretessé 
j í  vált. hogy 1980 márciusában lesz az M SZM P XII. kong�

resszusa. E hónap elején a napilapok, a rádió és a tele �
vízió egyaránt közölték azt a hírt, m iszerint a vállalatok egész 
sorától érkeznek  a kezdeményezések, egyre több vállalat szo�
cialista brigádjai és dolgozó kollektívái határozzák el, hogy 
a kongresszus tiszteletére újabb felajánlásokat tesznek, illetve  
ez évi vállalásaikat kiegészítik.

K ibontakozóban van tehát egy széles körű kongresszusi 
m unkaverseny, amely máris országos m éreteket ölt. Ezt a ver �
senyt m indenhol egybekötve a párt 9ÍU. kongresszusának és 
hazánk felszabadulása 35. évfordulójának tiszteletére kezde �
ményezik.

A  szocialista brigádok és a vállalatok kezdeményezései, 
továbbá a vállalások egyaránt arról tanúskodnak, hogy nem  
kihívásos versenyről van szó, hanem arról, hogy m indegyik  
brigád és m indegyik vállalat a saját nevében, saját vállalásá �
nak teljesítéséért versenyez. Ezt azért hangsúlyozzuk, m ert 
korábban előfordult, m ind a brigádok, m ind a vállalatok ré�
széről a kihívás. Egyes kollektívák arra helyezték a fő hang�
súlyt, hogy ők legyenek az elsők, akik  kih ívják a másikat, 
vagy ők kérjék elsőként csatlakozásra a többieket. Nem egy �
szer még gazdasági vezetők és szakszervezeti titkárok is hiú �
sági kérdést csináltak ebből.

Szerencsére a mostani kongresszusi versenyben a tartalmi 
vonásokra helyezik a fő  súlyt. A  minőség javítását, a tarta �
lékok feltárását, az ésszerű takarékosságot, a gazdaságosabb 
termelést, a szervezettség és hatékonyság javítását, az egymás�
közti kötelezettségek határidőre történő teljesítését, a term e �
lékenység növelését, a fegyelm ezettebb m unkát tűzik  ki célul. 
Mindenhol azt, am inek a javításával és teljesítésével nemcsak 
a vállalat, hanem a népgazdaság helyzetének jobbá tételéhez 
is hozzájárulnak. Ezért is lényeges, hogy a ráfordítások és az 
önköltség csökkentése m inden területen a minőség romlása 
nélkül valósuljon meg.

A  kezdem ényezések és az eddigi tapsztalatok azt igazol�
ják, hogy a kongresszusi verseny önkéntes kezdeményezői és 
résztvevői saját elhatározásukból akarják az 1979., majd az 
1980. évi kötelezettségeiket m aradéktalanul teljesíteni. K övet�
kezésképpen máris egyre növekszik azoknak a szocialista bri�
gádoknak és vállalatoknak a száma, am elyek az előbbiek szel�
lemében jelentős politikai és gazdasági eredm ényekkel kíván �
já k  köszönteni a párt X ll. kongresszusát és hazánk felszaba �
dulásának 35. évfordulóját. Többek között éppen ezért lehet 
és kell helyeselni azokat a törekvéseket, am elyekkel nemcsak 
kizárólag gazdasági feladatokat határoznak meg, hanem tudati 
és társadalmi célokat is.

A  kongresszusi verseny kibontakozásának folyam án a gaz�
dasági vezetők és szakszervezeti szervek m inden szinten tart�
sák kötelességüknek a vállalati célok kialakításának segítését! 
Járuljanak hozzá, hogy a feladatok kézzelfoghatók és értékel�
hetők legyenek! Célszerű és ajánlatos tehát az eddigi célokat 
áttekinteni és a szakszervezeti szervekkel közösen meghatá �
rozni az újabb felajánlásokat vagy a vállalások kiegészítését. 
Szerin tünk ezt most csak az 1979. évre célszerű elvégezni, 
1980-ra majd később, az év végén, am ikor már több ismeret�
tel rendelkeznek a jövő évi feladatokról, persze biztosítva 
a verseny folyamatosságát.

A  postán szintén egymást követik az igazgatóságok, üze- 
/ I  rnek és a szocialista brigádok felajánlásai, újabb válla �

lásai. Így u ta lnunk kell a Pécsi Postaigazgatóságra, a 
Központi Javító Üzemre, am elyek a szocialista brigádok kez �
deményezésére már felülvizsgálták és kiegészítették ez évi 
vállalásaikat.

A  Pécsi Postaigazgatóság vállalásából kiem eljük a postai 
szolgáltatások minőségének további javítását, egyes beruhá�
zások határidő előtti átadását. A  budapesti hálózatrekonstruk �
ciós m unkáknál újabb 1000 normaórát vállalnak. A  Javító �
üzem  kollektívája többek között vállalja, hogy normaóratervét 
2 százalékkal felemeli. A  villamos energiánál 7,5, a többi 
energiahordozónál 6 százalék m egtakarítást ér el. M unka- és 
üzemszervezéssel a veszteségidőt tovább csökkenti.

Folyamatban van további postaszervek kezdeményezése 
is, igy a Budapest vidéki, a Soproni Postaigazgatóságé, továbbá 
a Rádió- és Televízióm űszaki Igazgatóságé.

K érjük, a vállalások m egtételénél ne csak azt rögzítsék, 
m it vállalnak, hanem azt is, hogy m indezt m ilyen eszközökkel 
valósítják meg.



Nemzetközi kapcsolataink

Először üdültek postások 
Norvégiában

Június 18- án kora reggel fe�
szült várakozással és vegyes 
érzelm ekkel hallgatta szak-  
szervezetünk központjában 
K rakk József nemzetközi refe�
rensnek utazás előtti tájékoz�
ta tó já t egy 22 fős csoport, 
am elyben az alig húsz évestől 
a nyugdíjkorhatárhoz közelí�
tőig csaknem m inden korosz�
tály  képviselve volt. Indokolt 
volt ez a várakozás és izgalom, 
hiszen a két postás szakszerve�
zet között lé trejö tt megállapo�
dás alapján  e napon utazott 
először Norvégiába csereüdül�
tetésre magyar postás csoport. 
A szerződés értelm ében 12 n a�
pot töltöttünk Norvégiában, s 
ugyanez idő a la tt a norvég 
postások Budapesten és Hé�
vízen üdültek.

Az utazás előtti hangulat 
többé - kevésbé m indenkin
uralkodott, kin azért, m ert 
m ár várta , hogy ism ét repülő�
gépen utazhasson, kin azért, 
m ert még nem  ült repülőgé�
pen. Mivel a gép késve em el�
kedett a  levegőbe Ferihegyen, 
ez elegendő volt arra, hogy 
Koppenhágában ne érjük  el a 
csatlakozást. Máris jól jö tt az 
angolul tudó csoporttárs. Sze�
rencsére innen óránként megy 
já ra t Oslóba, így nem sok idő -  
veszteséggel érkeztünk. V ártak 
is bennünket a  vendégfogadó 
két szakszervezet titkárai, no 
meg a tolmács, sőt még a 
MALÉV ottani kirendeltségé�
nek vezetője is. Ilyenkor érzi 
az em ber, milyen jól esik az 
ilyesmi.

Következő állom ásunk: 
autóbusszal a postás üdülőbe, 
am ely Oslótól 40 kilom éterre 
van a tengerparton. Gyorsan 
m ent az elszállásolás, mivel ■ 
vendéglátóink az egy-  és két�
személyes szobák beosztását 
előre elkészítették. A Skiphelle 
nevű postás üdülő Oslótól dél�
re, Dröbak város m ellett van. 
Modern három szintes épület a 
tenger eléggé lejtős partján , 
korszerű berendezéssel, még 
szauna is van. Ezt a csoport 
egy része szívesen vette igény�
be.

Szám unkra az első szokatlan 
idolgok az em eletek fordíto tt 
számozása volt: föntről lefelé 
növekedik a szobák száma. Az 
utca ugyanis az épület legfelső 
szin tjénak m agasságában ha�
lad.

A m ásik szokatlan, de rend�
kívül célszerű dolog a norvég -  
yagy svédasztal, am ely a skan�
dináv állam okban általánosan 
elterjedt. Az étterem ben a sze�
mélyzet csak az ebédet szol�
gálja  fel az asztalnál ülők�
nek. A reggelit és a  vacso�
rá t (mindenféle hideg, sőt me�
leg ételt) az étterem  közepén 
egy hosszú asztalon helyezik 
el. önkiszolgáló rendszerben 
ínindenki azt és annyit szed, 
am ennyit akar. Többször szed�
ni term észetes dolog, valam it 
otthagyni azonban nem  illik. 
E rendszer, mondanom se kell, 
milyen gazdaságos, hiszen 
semmi se megy kárba.

Az üdülés ta rtam ára  a no r�
vég postás szakszervezet gon�
dos, körültekintő és gazdag 
program ot állított össze. Fi�
gyelmességük még a rra  is kip 
te rjed t — s ez a tolmács, 
Tangström  érdem e sok más 
m ellett —, hogy azt magyar 
nyelven a csoport minden tag�
ja  még érkezésünk napján 
kézhez kapta.

A program  keretében meg�
ism erkedtünk Oslo nevezetes�
ségeivel. Városnézés során vé�
gigjártuk Akershus öregvárat, 
sétáltunk a kikötőben, a k irá �
lyi vár parkjában. M aradandó 
élmény volt a városháza meg�
tekintése kívül- belül, mivel ez 
Oslo egyik legjellegzetesebb 
épülete.

Elvitték a csoportot az óriási 
Holmenkollen síugrósánchoz, 
melyet a  világbajnokságra ép í�
tettek, onnan pedig a televízió 
kilátótornyába. E helyekről jól 
látható, hogy Oslo eltér más 
európai fővárosoktól. A Nor�
végiára jellemző fjordparton, 
erdőben épült, viszonylag nagy 
területen fekszik, mivel a cent�
rum  kivételével kertváros. A 
norvégok nem szeretik a tíz�
emeletes lakóházakat, ezért 
kevés is van belőlük, azok is a 
város peremén. Sétálgattunk 
az oslói dóm környékén, a hí�

res virágpiacon, no meg az 
autóm entes utcákon. Végigjár�
tuk a Vigeland - parkot, s ott 
gyönyörködtünk Norvégia leg�
nagyobb szobrászának a sza�
badban elhelyezett rengeteg 
alkotásában.

A Bygdöy- félszigeten m egte�
k intettük  Heyerdahl „Kontiki” 
tu ta já t és Amundsen sarkvidé�
ki expedícióinak híres hajó ját 
a „Fram ”- ot. Több órás hajó -  
k irándulást te ttünk  az oslói 
fjordon.

Kétnapos kirándulásra autó�
busszal m entünk Közép- Nor-  
végián keresztül a norvég pos�
tás szakszervezet magashegyi 
üdülőjébe, Huguliába. M ásnap 
a híres téli üdülőhelyen, Lille -  
ham m eron keresztül, a  Mjösa 
tó m ellett utaztunk vissza az 
üdülőbe.

A több napos programokon 
kívül néhány teljes napot az 
üdülőben töltöttünk, főleg pi�
henéssel, napozással, a bátrab �
bak fürdéssel és csónakázás�
sal.

Külön élm énynek szám ított 
az üdülés időpontja, amely 
egybeesett a „fehér éjszakák�
kal”, am ikor még éjfélkor 
sincs teljes sötétség. Szent 
Iván éjjelén, 23- án pedig végig 
a tengerparton nagy tábor�
tüzek m ellett ünnepelnek, szó�
rakoznak, táncolnak, mókáz�
nak. Ebben a jó hangulatban 
nekünk is részünk volt.

Szakszervezeti és szakmai 
ism ereteink szintén gyarapod�
tak. N áluk külön szakszerve �
ze tük  van a tisztviselőknek és 
a kezelőknek, de szövetségben 
m űködnek, ezzel biztosítják az 
együttműködést. A két szak -  
szervezet vezetői többször ta �
lálkoztak a csoporttal, hasznos 
tájékoztatót ta rto ttak  m unká�
jukról, céljaikról.

Több m int fé l napot tartóz �
kodtunk az oslói postakom bi�
nátban  (Postterminal). Egy kü �
lön cikk is kevés volna arra, 
m i m indent láttunk. Még a 
nem forgalmi dolgozók érdek �
lődését'is  felkeltette. Ízelítőül: 
igazi kombinát, am elyben v a�
lóban minden gépesítve van, 
az anyagmozgatástól a feldol�
gozásig. Viszonylag kis helyre 
koncentrálódik minden. Az 
igazgatóhelyettes szerint e lér�
ték, am it akartak, az épület és 
a  berendezések jól működnek. 
Érdemes megjegyezni, hogy 
az egész hatodik szint „jóléti 
em elet”. Tehát itt  is vannak 
szociális létesítmények, még�
hozzá nem is akárm ilyenek.

Norvégiáról egy keveset: 
Sajátos keskeny, hosszú or�
szág, am elynek értékes laka t�
lan területei vannak. Kevesen 
tudják, ha Norvégiát Oslo kö�
rül a térképen dél felé elfor�
gatnák, északi csücske Rómáig 
érné. A mezőgazdaságnak 
nincs jelentős szerepe, a vetés 
gyakran nem érik  be. Ipara 
viszont fejlett. Szerencséjük a 
tenger és a tengeri olaj, mely 
az ország fizetési m érlegét 
egyensúlyban tartja . Az in fra �
struk tú ra szintén fejlett. Még 
a kisebb helységekben is gon�
doskodnak a jó közlekedésről 
és szolgáltatásokról. Egy ki�
sebb községben például egy 
személy látja el a postaszolgá�
latot, kezeli a benzinkutat és 
árusít gyógyszert.

Két éve nem volt áremelés, 
igaz, béremelés sem. Ennek el�
lenére a mi fogalm aink szerint 
fantasztikus árak  vannak.

A norvég em berekről csak 
jó t tudunk m ondani: közvetle�
nek, rendesek, segítőkészek. 
A hivatalos használatban is — 
m inden álá - fölé rendeltségre 
utaló toldalék nélkül — a ve�
zetéknevükön szólítják egy�
mást, s csak a tegeződést ism e�
rik. Csak ha közvetlenebb 
kapcsolatban állnak, használ�

j á k  egymás keresztnevét.
Üdülésünk alatt az idő első 

fele meleg, napsütéses volt, 
második fele m ár esős, válto�
zékony. A csoport jól érezte 
magát, sok szép élménnyel 
tértünk haza 29- én.

Bízunk abban, hogy a két 
ország postás szakszervezete 
továbbra is úgy működik 
együtt, hogy a kapcsolatok 
minden téren tovább erősöd�
nek, s az első üdülőcsoportot 
még sok újabb követi.

Kovács József

Az eredményes gazdálkodás feltétele a munkaidőalap jó kihasználása
(Folytatás az 1. oldalról.) falóknál, 10—11 százaléka a

kishivataloknál, 23—24 száza-  
re utalnak az alabbi arányok léka a hálózatépítés, szerelés, 
is, am elyek szerint a túlm unka hálózat-  és berendezés - fenn -  
12—13 százaléka a nagyhiva -  ta rtás területén merül fel.

Hogyan használjuk ki ?

M iután m egism erkedtünk a 
m unkaidőalappal, a ledolgoz�
ható részének alakulását be�
folyásolható tényezőkkel, ön�
kéntelenül felm erül az a gon�
dolat, vajon milyen lehetősé�
gek állnak rendelkezésünkre, 
hogy a m unkaidőalapot a  le�
hető legjobban kihasználjuk. 
Csak néhány gondolatot sze�
retnénk felvetni, am elyek eh �
hez hozzásegítenének.

A M agyar Posta szolgáltatá�
saival szemben tám asztott igé�
nyek évről évre nagyobbak, 
mind a klasszikus postaszolgá�
latban, m ind az egyéb terüle�
teken. Ugyanakkor a létszám -  
fejlesztés lehetőségei az igé�
nyek alatt m aradnak. Ez kész�
te t bennünket arra, hogy e 
kérdésekkel behatóan foglal�
kozzunk.

A m unkaidőalap ésszerű és 
a lehetőségek adta határok kö�
zötti kihasználását elősegíti, il�
letve az igényt csökkenti: a 
gépesítés, a szakképzettség nö�
velése, a m unkahelyi közérzet 
javítása, a munkakészség fo�
kozása, a m unkakörülm ények 
javítása, az adm inisztráció 
csökkentése, a szabályzati elő�
írások egyszerűsítése, az anya�
gi ösztönzés, a m unkaszerve�
zés, az újítómozgalom, a szo�
cialista m unkaversenyben re j�
lő erők kihasználása, a re jte tt 
tartalékok feltárása, a m unka -  
fegyelem megszilárdítása, a 
létszám norm ák korszerűsítése, 
módosítása.

A M agyar Postának ma m ár 
több m unkaterületén (forgalmi 
szolgálat, hálózat- , berende�
zés- , gépkocsifenntartás stb.) 
tudományosan megalapozott 
létszám norm ák állnak rendel�
kezésére. Ezen felül a hálózat-  
építés és szerelés területén a 
szükséges m unkaidőalap meg�
állapításához alapul szolgál a 
számlázási egységárban sze�
replő munkaidő - szükséglet.

E cikk keretében részlete�
sebben az utóbbival és a for-  
galmi létszám norm a h a tá sá v a l: 
szeretnénk foglalkozni.

A forgalmi létszám norm a 
m egállapításának alaDjául a 
forgalmi teljesítm ények meny -  
nyiségének alakulása szolgál, 
de figyelembe kell venni a h i�
vatal nyitvatartási idejét, meg�
határozásánál pedig a kézbe�
sítőjárások járatjelzőit is. Az 
ezekből az adatokból kiszám í�
tott percérték képezi a lé t�
számszükséglet alapját.

Az igazgatóság területén
1976- ban a szükséges és tény�
leges létszám azonossága m el�
lett a term elékenység alatta 
m aradt a 100 százaléknak, 
m ert az egyedül kezelő hiva�
talok zöménél és valam ennyi 
fiókpostánál a te ljesíte tt perc�
érték  jelentősen elm aradt a  
norm ától, viszont a napi köte�
lező nyitvatartási idő legalább 
egy főt igényel. 1978- ban a te r�
melékenység létszám hiány kö�
vetkeztében em elkedett.

További term elékenység�
csökkentő tényező, hogy egyes
IV. osztályú postahivataloknál 
a távbeszélőközpont befogadó-  
képességének növekedése
m iatt — az igénytől függetle�
nül — be kellett vezetni a 
folytonos távbeszélő - szolgála�
tot. Figyelembe véve e terü le�
ten a  heti 42 órás kötelező 
munkaidőt, a délelőtti megerő�
sített beültetéssel is számolva, 
a létszámszükséglet 5,2 fő. 11 
ilyen postahivatalnál összesen 
10 főnyi többletlétszám ot kel�
lett biztosítani. Szabályzatm ó�
dosítás ma m ár igazgatósági 
hatáskörbe u ta lja  annak elbí�
rálását, hogy a távbeszélő -  
központ befogadóképességének 
növelése indokolja - e a  folyto�
nos távbeszélő - szolgálatot. __

Még ennél is jelentősebb a 
távbeszélő - szolgálatban a ke�
zelői, illetve előfizetői távhí�
vás bevezetésének elvileg v i�
szonylagos létszám - m egtaka�
rítást eredményező bevezetése, 
illetve fokozatos kiterjesztése. 
Hogy m iért viszonylagos ez a 
létszám - m egtakarítás? M ert a 
forgalom olyan arányú  növe�
kedését, m int am ilyet a táv �
hívás bevezetése eredményez, 
csak jelentős létszám többlettel 
lehetne bevezetni. így pedig 
— úgyszólván a régi létszám �
mal — megnő a bevétel és az�
zal összefüggésben a term elé�
kenység.

A Szegedi Postaigazgatóság�
nál — a települési , viszonyok, 
m iatt — jelentős.. munkaidő- * 
alapot igényelt a külterületi 
kézbesítőszolgálat. 1971- ben 
kezdetét vette a . '.mpont rend�
szerű kézbesítőszolgálat k ik í�
sérletezése, melynek hasznos 
tapasztalatai alapján ma már 
tartalék  nélküli 318 helyett — 
korszerűbb körülm ények kö�
zött — 133 fő lá tja  el ezt a fel�
adatot. Ez — tartalékkal szá�
molva — 210 főnek megfelelő 
m unkaidőalap - csökkenést je �
lent.

Ez azért is jelentő, m ert szá�
mos hivatalnál hatására lehe�
tőség nyílt az osztott szolgálat 
felszámolására, összhangban 
az 1976—1980. évekre szóló 
kollektív szerződésben megha�
tározott előírással. Ez intézke�
dés hatására a  felvételi, kiosz�
tói, leszámoló és főpénztári 
szolgálatban az osztott szolgá�
latban foglalkoztatott dolgozók 
száma az 1976. évi 270, az 1977. 
évi 235 és az 1978. évi 201- ről 
89- re csökkent.

A hatékonyság növelésének, 
a m unkaidőalap jobb kihasz�
nálásának előfeltétele a dol�
gozók megfelelő szintű kép�
zettsége is. Döntő fontosságú�
nak látszik, hogy egy- egy h i�
vatal minél több olyan dolgó-  
val rendelkezzen, aki több 
m unkakör ellátására is képes. 
Ennek főleg az I—IV. osztályú 
hivataloknál van nagy jelen�
tősége, m ert náluk kevésbé 
szakosodnak a feladatok.

A végzett felm érések sze�
rin t a dolgozók mintegy 25 
százaléka nem  rendelkezik a 
szükséges szakképzettséggel. 
Ennek felszám olását nagym ér�
tékben elősegíti a  szakközép-  
iskolák (beleértve a  m űsza�
k iakat is) szervezése. Elő�
nyük, hogy a hallgatók — 
megismerve a posta m unkáját
— itt is helyezkednek el és 
m ár a m unkába lépéskor szak -  
képesítéssel rendelkeznek. A 
gyakorlati tudnivalók elsajá�
tításában hathatós segítséget 
tudnak nyújtani a m ár dolgo�
zó jó szakemberek. Jelentős e 
területen az is, hogy a szakkö-

• *

A Szegedi Postaigazgatóság�
nak a m unkaidőalap kihaszná�
lásáról készített beszámolóját, 
valam int az iszt - nek ehhez 
kapcsolódó kiegészítőjét — 
m unkatervének megfelelően
— szakszervezetünk titkársága 
m egtárgyalta.

A titkárság a beszámolót jó�
nak tarto tta, figyelembe véve 
azt is, hogy úttörő m unkáról 
volt szó. Nagyra értékelte 
tényfeltáró jellegét, önkritikus 
hangvételét. M egállapítása 
szerint növelte a  bészámbló 
értékét, hogy a  m unkaidőalap 
kihasználását nem elvonatkoz�
tatva, hanem  a gazdasági ösz-  
szefüggések és a postai sa já t�
ságok szemszögéből elemezte. 
Az anyagot em ellett jól felépí�
te tt szerkezet és szakszerű 
gondolatm enet jellemezte.

A beszámolót jól egészítette 
ki az iszt - nek a hozzá kapcso�
lódó határozata. A tanács 
m egerősítette a beszámolóban 
foglaltakat, és rám utato tt a 
m unkaidőalap növeléséhez, il�
letve célszerű felhasználásához 
szükséges főbb tennivalókra. 
Ezek között az üzem -  és m un�
kaszervezés szélesebb körű és 
következetesebb alkalm azá�
sára, az ésszerűbb és a való -  

(Ságban is a káderutánpótlást 
segítő beiskolázási tervek ké�
szítésének szükségességére, a

zépiskolai hallgatókkal kötött 
tanulm ányi szerződés alapján 
lehetőség van a rendszeres he�
lyettesi létszám feltöltésére is.

A hálózatépítés és szerelés 
ösztönző rendszere a számlá�
zási egységárban szerelő nor�
maórához viszonyított m unka�
idő - m egtakarításon alapul. Az 
ösztönző rendszert országosan 
1978- ban egységesítették. As 
eddig szerzett gyakorlati ta �
pasztalatok alapján az előírá�
sokat felül kellene vizsgálni és 
szükség szerint módosítani. 
Ugyanez vonatkozik a hálózat�
fenntartás terén a m unkaidő -  
alap jobb kihasználására be�
vezetett ösztönző rendszerre is.

M unkaidőalapot pótló intéz�
kedés a hálózatépítés és szere�
lés terén a szabad idő terhére 
végzett m unka díjazására be�
vezetett rendszer is. A hasz�
nossága m ellett azt is meg kel�
lene vizsgálni, vajon m inden 
m unkakörben — területen — 
egyaránt megfelelően ösztö�
nöz- e a  szabad idő felajánlásá�
ra.

A leírtakat gondolatébresz�
tőként a rra  szántam, hogy a 
területünkön szerzett tapaszta�
latokkal hozzájáruljak szak -  
szervezetünknek a posta m un�
kájá t segítő tevékenységéhez, 
annak erősítéséhez, a határo �
zottabb érdekvédelem  kibon�
takozásához és a Magyar Posta 
előtt álló feladatok ellátásához 
szükséges előfeltételek megte�
remtésével a szolgáltatások 
minőségének javításához.

B álint Antal

nyugdíjkorhatárhoz közeledő 
dolgozókkal az eddiginél foko�
zottabb és körültekintőbb, a 
továbbdolgozásukra vonatkozó 
döntésüket kedvezően befolyá�
soló foglalkozásra, s általában 
a postához való kötődést előse�
gítő intézkedések szükségessé�
gére h ív ta fel a figyelmet.

A titkárság elism erését és 
köszönetét fejezte ki a beszá�
moló, illetve az ahhoz kapcso�
lódó kiegészítő összeállítóinak, 
,és. m eghatározta - a - további fel�
adatokat.

A testület véleménye szerint 
a beszámolónak számos olyan 
megállapítása, előre m utató és 
követendő javaslata van, am e�
lyeknek nagyobb nyilvánossá�
got kell adni. A javaslatok egy 
része általánosan hasznosítha�
tó. Ezért a titkárság úgy fog�
lalt állást, hogy ezek megvaló�
sításának szorgalmazását az 
igazgatósági szakszervezeti ta �
nácsok feladatává kell tenni. 
Egyben felkérte a Postavezér�
igazgatóságot, hogy a szegedi 
beszámoló általános érvényű 
tapasztalatait és javaslatait a  
többi érdekelt postaszerv 
m unkaidő - gazdálkodásában 

ju ttassa érvényre. Ennek alap�
ján  a szükséges intézkedések 
a közeljövőben várhatók.

Dr. Szabó Árpád

Jól érezték
magukat
olasz
vendégeink

A sa já t szerve�
zésű külföldi cse�
reüdültetések ke�
retében július 3. 
és 17. között h a�
zánkban tartózko�
dott az olasz pos�
tások 38 fős cso�
portja. Felvéte�
lünk egy gulyás-  
partin  készült
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Befolyásolják a munkakörülmények

Számottevően befolyásolják 
a m unkaidőalap - igény alaku�
lását a m unkakörülm ények. 
E kategóriába sorolható a 
nyitvatartási idő és a dolgozók 
szakképzettsége is.

A nyitvatartási idő célszerű 
m eghatározása alapvető köve�

telmény. E téren jelentős elő�
relépésnek tek in tjük  annak a 
következetes m unkának az 
eredm ényét, m elynek hatásá�
ra 1979. április 1- től megválto�
zott a járási székhelyeken és 
városokban működő postahi�
vatalok nyitvatartási rendje.



Tanuljunk a balesetekből!
Szabálytalan gépkezelés — elmulasztott ellenőrzés

A Posta Központi Magasépí�
tési Üzem tm k - lakatosa, Blat-  
niczki László, 1979. m ájus 4- én 
reggel azt a  feladatot kapta 
Mucska> János részlegvezető�
től, hogy az egyik betonvasvágó 
gép csorba késeit cserélje ki. 
Blatniczki László a  késcserét 
elvégezte, majd próbajára tás�
r a  bekapcsolta a gépet. A gép 
kikapcsolása u tán  megkérte 
annak  kezelőjét, Ináncsi Lász�
lót a  rögzítő csavarok meghú�
zására. M unka közben a  gép 
kezelője bal kezével megfogta 
az álló pofán levő kést. A ki�
kapcsolt gép ism ételt, és levág�
ta  gyűrűs és középső u jjának  
első percét, valam int m utató 
u jjának  felső percét bevágta. 
A gép ism étlése azért volt le �
hetséges, m ert a  működésében 
szerepet játszó lendkerék még 
mozgásban volt, a  mechanikus 
tengelykapcsolót pedig, am ely 
a  ráism étlést megakadályoz�
h a tta  volna, elfelejtették  k i�
kapcsolni.

A baleset oka: a  technológiai 
folyam at szabályainak m egsér�
tése, a  gép szakszerű kezelésé�
ben tö rtén t m ulasztás. Tekin�
te tte l arra , hogy az ÁBEÖ sze�
rin ti műszaki baleset- m egelő�
zési intézkedésekben a  jelen 
géprendszer a  harm adik foko�
zatba tartozik (a védelem a 
dolgozó akaratátó l és m agatar�
tásától függ), a  géppel kapcso�
latos minden m űveletet mind 
m űködés közben, m ind a  k a r�
ban tartás során különös gond�
dal kell végezni.

A gép kezelője ezt a  m unkát 
5 éve végzi, minden késcseré�
nél segédkezett. Azt ugyan 
utólag nem lehet m egállapíta�
ni, hogy minden esetben a  bal 
kezét használta - e kitám asztás�
ra, vagy a  tengelykapcsolót ki-  
kapcsolták - e. A kórházban 
véralkohol- vizsgálatot végez�
tek, és m egállapították, hogy 
Ináncsi László gépkezelő véré�
ben 1,01 ezrelék alkohol volt. 
Véleményünk szerint az alko�
holos befolyás is közrejátszott 
a baleset bekövetkezésében.

P ár nappal később, m ájus 
11- én, az üzem lakatosm űhe -  
lyében Pálinkás István lakatos 
súlyos üzemi balesetet szenve�

d e tt .  A balesetet egy kézi lég�
köszörűgép graniflex tá rcsájá�
nak  szétrobbanása okozta. A 
tárcsa egyik darab ja a  sérült 
hasfalához vágódott, ennek kö�
vetkeztében azon kb. 8 cm 
hosszú repedés keletkezett. Ki�
sebb zúzódást szenvedett a  he�
lyiségben tartózkodó Mikulina

Gyula lakatos is. Szerencsére 
a m űhelyben többen nem ta r �
tózkodtak, ennek köszönhető, 
hogy csak ketten sérültek meg, 
ugyanis a  szétrobbanó kő da�
rabjai a  m űhelyben a padló -  
szinttől három  m éter magassá�
gig m indent (vizesvödröt, 
üvegfalat stb.) átlyukasztottak.

A robbanás okát jelenleg 
még nem tud juk  m egállap íta - -  
ni, igazságügyi műszaki szak�
értő  bevonásával a  vizsgálat 
még tart. A balesetet vizsgáló 
bizottság azonban több sza�
bálytalanságot állapított meg.

A berendezés az előző napok�
ban javítás végett a  tm k - m ű -  
helyben volt, ahol csapágy -  és 
tengelycserét hajto ttak  végre. 
A gépet csak beindítással pró�
bálták  ki, műszeresen nem 
vizsgálták meg. Szabálytalan 
volt a  köszörűgépen a  védő-  
burkolat is. Nem rendszeres a 
tm k - felülvizsgálat sem, a gé�
pek csak akkor kerülnek a 
tm k - m űhelybe, illetve a  k a r�
bantartóhoz, am ikor m eghibá�
sodnak. Rendszeresen m unka�
kezdés elő tt nem m érnek a  ko�
rongon fordulatszám ot, és a r �
ról nem ta rtan ak  ny ilván tar�
tást. A javítás sem minden 
esetben a  rak tá r közbejöttével 
történik meg, így előfordulhat, 
hogy a  m egjavított gép, beren�
dezés nem megy keresztül a 
javítás utáni előírt vizsgálato�
kon.

Mind a  két balesetnél meg�
állapítható, hogy mind tárgyi, 
m ind személyi tényezők közre�
játszottak a  bekövetkezésük�
ben. Az is m egállapítható, hogy 
a  vezetők részéről is elm arad�
tak  az ellenőrzések, am elyek 
felfedhették volna a  szabályta�
lanságokat és megakadályoz�
ták volna az előírásoknak meg 
nem felelő , berendezések hasz�
nálatát.

Kiss László

Névsor, irányítási füzet,
LB-köz pon t, fe l fű ző s  áram kör

B e s z é lg e té s  a telefon forga lm at n eh ez ítő  körülm ényekről

Néhány időszerű kérdéssel 
kerestük fel a  vezérigazgatóság 
távközlési forgalmi ügyosztá�
lyát, dr. Gyürke József cso�
portvezetőt és Bognár Pálné 
főelőadót.

— Többen érdeklődtek szer �
kesztőségünkben, hogy hol tart 
a vidéki te lefonkönyvek k i �
adása.

— Vezérigazgatói utasítás 
szabályozza a  telefonkönyvek 
kiadási rendjét. Az új m ikro�
filmes technikával előállított 
budapesti telefonkönyvek 
megjelenésével párhuzam osan 
elkezdődött a  vidéki adatok 
feldolgozása. Ez sokkal m un�
kaigényesebb, m int Budapes�
ten, ugyanis egy- egy igazgató�
sághoz több száz postahivatal 
tartozik. Az 1972—73- as k i�
adáshoz hasonlóan 1979- ben és 
1980- ban a  posta igazgatósá�
gonként megjelenteti a kötete�
ket. A sorrendet a  kiadásnál 
egy- egy nagyobb központ 
üzembe helyezésének időpontja 
határozza meg. Ennek figye�
lembevételével alakult ki így 
a kiadási rend : Szeged, BU-  
VIG, Debrecen, Pécs, Miskolc, 
végül Sopron.

— A könyvek borító lapja 
különböző színű lesz (mint ed�
dig is), ra jta  feltüntetve — té r�
képszerűen — az érin te tt m e�
gyék területe. Az egyes me�
gyéken belül elkülönítve sze�
repelnek a  távhívásban m ár 
részt vevő és a  csak kézi kap�
csolással elérhető helységek 
előfizetőinek adatai. Az eddi�
giektől eltérően a  legkisebb 
központokba kapcsolt előfize�
tők neve m ellett is szerepel az 
utca, a házszám. Azoknál a vá�
rosoknál, am elyekben az elő�
fizetők szám a a kétezret meg�
haladja — a  jól bevált buda�
pesti rendszerhez hasonlóan — 
elkülönítik a  közületek és a  
magánelőfizetők adatait. Sza�
kítottunk azzal a korábbi rend�
szerrel, hogy az egyes közpon�
tok szolgálati j e l le g i  a  nem �
zetközi postai gyakorlatban 
használt betűvel je löljük; a 
közönség által is érthető  mó�
don m indenütt a központ szol�
gálati idejét tün te tjük  fel. 
Mind a  hat kötetben megjele�
nik az országos irányítószám �
jegyzék is. A távhívás egyre 
szélesebb körű elterjedése 
m iatt a  telefonkönyvek elején 
részletes ism ertetés lesz a  tud �
nivalókról.

— Az igazgatóságok a két 
telefonkönyv megjelenése köz�
ti időszakban egyes városok 
részére külön könyvet is k iad�
hatnak, ha az előfizetők ad a�
taiban 25 százaléknál több v á l�
tozás következett be. Könyvek 
jelentek m ár meg Miskolcon, 
Egerben, Kazincbarcikán, Sop�
ronban, Székesfehérváron, 
Debrecenben, ahol jelentős bő�
vítés történt, illetve új közpon�
tot helyeztek üzembe.

— Nagyon sok LB-központ 
üzemel még a falbakban. V an �
nak-e tervek ezek felszám olá �
sára?

— Jelenleg 2300 LB - közpon-  
tunk van. Egyértelmű, hogy ez 
a posta és a  közönség, szám á�
ra nem  kívánatos. Az a  tö rek�
vésünk, hogy több községből 
álló egységes hálózatokat hoz�
zunk létre. Szakítani kell eddi�
gi tarifapolitikánkkal, m elynek 
lényege a  közigazgatási h a tá�
rokhoz való m erev ragaszko�
dás. A megoldás többféle le �
het: nagyobb kapacitású CB-  
központok, de különösen ARK 
autom ata központok telepítése 
és összevont hálózatok kiépíté�
se, éjjel - nappali szolgálattal, 
így k ívánjuk a  jelenlegi két�
ségtelenül hátrányos helyzetet 
felszámolni.

— M it tervez a posta a fe l �
fűzős áram körök m egszünteté �
sére?

— Tíz évvel ezelőtt 1400 
volt, jelenleg m integy 1000 fel�
fűzős áram kör van az ország�
ban. K ishivatalokban üzemel�
nek, ahova csak néhány táv �
beszélő - előfizető van bekap�
csolva. M egszüntetni elsősor�
ban ott igyekszünk ezeket, ahol 
a forgalomnövekedés indokol�
ja  a  közvetlen összeköttetések 
üzembe helyezését. Ez a prog�
ram  szorosan öszefügg az úgy�
nevezett előgócok k ia lakításá�
val. A főváros és a  megyeszék�
helyek nagy központjainak te �
herm entesítésére nagyobb, fo�
lyamatos szolgálatú központo�
kat előgócokká alak ítunk  ki, s 
ide kapcsolunk be néhány kis 
központot Ennek előrehala�
dását a  posta anyagi helyzete, 
továbbá gazdaságossági szem�
pontok határozzák meg.

— M ikorra várható a fe j-  
beszélő-készletek kicserélése?

— A jelenleg használatban 
levő szénmikrofonos készülé�
kek elavultak, az érthetőség

nem megfelelő. H elyettük a 
korszerű, erősítős rendszerű, 
Ericsson licenc alapján  gyár�
tott ARF 170 típusú fejbeszé�
lőt k ívánjuk rendszeresíteni. 
A debreceni új központot m ár 
elláttuk  ezekkel. A kézi keze�
lésű kapcsoló m unkahelyeken 
az új készüléket műszakilag il�
leszteni kell a központokhoz. 
Az ehhez szükséges adapteren 
most dolgozik a  Posta Köz�
ponti Javító  Üzem fejlesztési 
csoportja. Az adapterek  felsze�
relése egyszerű m unka lesz. Az 
újonnan te lep ített központok�
nál az illesztést elvégzi a  BHG. 
Az új fejbeszélő jobb átv ite l�
technikai jellemzőkkel rendel�
kezik, sokkal kényelmesebb, 
m int a  régi, működése meg�
bízhatóbb és élettartam a na�
gyobb. V árhatóan a  jövő év 
elején nyílik lehetőség rend�
szeresítésére.

— A postaszervek — szak- 
szervezetünk is — kiem elten  
foglalkoznak a posta és a kö �
zönség kapcsolatának javítá �
sával. M ilyen eredm ények van �
nak?

— M indenképpen javulás 
tapasztalható. Ennek tárgyi 
feltételei is egyre inkább meg�
terem tődnek a  technikai fejlő�
déssel, az új központok üzem�
be helyezésével. Ami nagyon 
fontos, javu ltak  a minőségi 
mutatók. A kezelők a  hívások 
80 százalékánál 30 másodper�
cen belül jelentkeznek. Vagy 
például érdemes megemlíteni, 
hogy 200 betárcsázó berende�
zéssel rendelkezik 100 olyan 
hivatalunk, am elyiknél nincs 
távhívás. Jelentős fejlődés van 
az előzetes, írásbeli tájékozta�
tásban. A hivatalokban a fel�
iratos eligazítást lehetne jav í�
tani. Előtérbe kellene helyezni 
a piktogram ok alkalm azását 
(mint például a  pirossal á thú�
zott pipa), ezek egyértelm űen 
tájékoztatnak mindenkit, még 
a külföldieket is. Javu lt a  hely�
zet az  udvarias hangvétel te �
rén. A kezelők bejelentkezés�
kor köszönnek, — jó ennek a 
visszhangja. Persze, ez még 
nem vált általánossá, további 
feladatok vannak. Mivel ezt 
írásos utasítással megoldani 
nem lehet, javulás inkább a 
neveléstől várható. Ennek-  ha�
tásos eszköze egyrészről a pél�
dam utatás, másrészről a  helyes, 
segítőkész m agatartás elism e�
rése. A dolgozók hálásak, ha 
vezetőjük észreveszi, hogy 
igyekeznek jól ellátni nagyon 
nehéz m unkájukat. Persze, az 
anyagi elismerés se m ellékes; 
lényegesen em elkedett is a ke�
zelők átlagkeresete.

— Ezt az alkalm at ragad�
nánk meg, hogy elmondhassuk, 
hogy amíg a Helyközi Távbe�
szélő Igazgatóság belföldi köz�
pontjának rekonstrukciója tart,' 
több megértést és türelm et 
várunk a  vidéki központok 
dolgozóitól, m ert kevesebb 
m unkahely és áram kör áll a  
HTI rendelkezésére. Idegeske�
déssel, megjegyzésekkel ne ne�
hezítsék a  most amúgy is ne�
hezebb körülm ények között 
dolgozók m unkáját!

— A  technikai változások
nem  te tték  szükségessé ú j irá �
nyítási fü ze t kiadását?

— De igen, m ér el is készült, 
a  napokban megjelenik. A fü�
zet tartalm azza m ind a táv�
hívás, m ind a  kézi kezelésű 
kapcsolószolgálat rendjét.

— 1978 januárjában vezet �
ték be a távbeszélő állomások 
létesítéséért fizetendő lakossá�
gi belépési díjat. A  rendelke �
zésről megfelelő tájékoztatást 
kap-e a lakosság?

— Ez a  rendelkezés szá�
m unkra sok gondot okozott, 
m ert egy olyan ú jfa jta  díjat 
kellett bevezetni és m éltányo�
san szabályozni, am ely koráb�
ban nem volt. A Postaügyi 
Értesítő teljes egészében kö�
zölte a  rendelkezést, a  Posta 
szaklap és a  Postás Dolgozó is 
foglalkozott vele. Ennek elle�
nére vannak olyan tapasztala�
taink, hogy egyes postaszervek 
bizonytalan, vagy helytelen 
felvilágosítást adnak a  hozzá�
juk forduló érdeklődőknek. El�
várjuk  a posta dolgozóitól, 
hogy csak akkor ad janak  fel�
világosítást, ha a  rendelkezést 
tökéletesen ism erik, ha nem, 
akkor küldjék az érdek�
lődőt ahhoz a  postaszervhez, 
am elyik hivatalból foglalkozik 
ezzel a  témával. (A rendelke�
zések értelmezésében tapasz�
ta lt bizonytalanság m iatt, be�
leértve a  postás dolgozók tele�
fonkérelm ének elbírálását is, e 
kérdéssel lapunkban részlete�
sen kívánunk -  foglalkozni. 
Szerk.)

Vannak-e gondok a kezelési 
norm ák megállapításánál?

— Nincsenek, m ert — a  ve�
zérigazgatóság megbízásából — 
a  PSZSZI a  norm ákat rendsze�
resen karb an tartja  az új köz�
ponttípusok belépésekor a ján �
lást tesz az esetleges módosí�
tásra. Nem a  norm ákkal van 
baj, hanem  a kezelőszemélyzet 
létszámnehézségeivel. Sok he�
lyen nem kapnak munkaerőt,’ 
holott a  felvételre a  lehetősé�
gük megvan.

Bánhidi Éva I

Hol tart a szolgálati egyenruha
A postás dolgozók szolgálati 

egyenruhája jelentős bér je l�
legű ju ttatás, ezért színvonalát 
szükségszerűen időnként felül 
kell vizsgálni.

A mintegy 10 éve rendsze�
resített egyenruha minőségé�
vel, méretével és szabásával, 
form ájával kapcsolatban egy�
re több jogos észrevétel érke�
zett a  postás dolgozók részé�
ről. A beérkezett írásos véle�
mények, valam int sa já t tapasz�
ta lataink alapján  elm ondhat�
juk, hogy a  jelenlegi viselési 
arány — egyes vidéki igazga�
tóságok kivételével — országo�
san alacsony, különösen a  fia�
tal dolgozók körében. Az é r�
vényben levő Posta Egyenruha 
Szabályzat a  meghatározott 
m unkakörökre kötelező vise�
lést ír  elő, ennek ellenére az 
érin tett dolgozók nem szíve�
sen, illetve egyáltalán nem 
hordják a  szolgálati egyenru�
hát, s ezt vezetőik sem köve�
telik meg.

A hiba okát szakszerveze�
tünk  abban is látja, hogy a  je �
lenleg rendszeresített szolgá�
la ti egyenruha a kor követel�
ményeit nem elégíti ki, nehe�
zíti a munkát, nem alkalm az�
kodik megfelelően a dolgozók 
ízléséhez. Gyakori hiba, s ezt 
a postától független körülm é�
nyek is előidézhetik, hogy a 
dolgozók nem kapják  meg ide�
jében a  szükséges ruhadarabo�
kat.

A szolgálati ruha rendelte�
tése és jellege az évek folya�
mán változáson ment keresz�
tül, a M agyar Postát szimboli�
záló jellege fokozatosan csök�
kent. Ma m ár a dolgozók egy�
máshoz való viszonyát nem a 
rangjelzés, nem is a szolgálat�
ban eltöltött évek száma h a tá�

rozza meg, hanem  a szaktudás, 
a jól végzett munka. Ez ad ja  a  
rangot, a  tekintélyt.

Az egyenruha - ju tta tást ko�
rábban a  M agyar Posta 1968-  
ban rendezte. Az Egyenruha 
Szabályzat egyes rendelkezései 
— az időközben bekövetkezett 
változások m iatt — m ódosítás�
ra, kiegészítésre szorultak, 
ezért szakszervezetünk egyet�
értésével új, a  jelenlegi köve�
telm ényeknek megfelelő sza�
bályzat készült 1977- ben. A 
ju ttatási feltételek, valam int a  
jogosultság tételes szábályozá -  
sa m ellett egyre sürgetőbbé 
vált a szolgálati egyenruha 
form ájának, minőségének fe�
lülvizsgálata, a  korszerűsítés.

A korszerűsítés folyam ata 
széles körű  felméréssel indult. 
Ebben a  m unkában a  gazda�
sági vezetők és a  társadalm i 
szervek — a  postás dolgozók 
véleményét alapul véve — ösz-  
szegezték a szolgálati egyen�
ruhával kapcsolatos tapaszta�
latokat, sőt javaslatokat tettek  
az új egyenruha kialakítására.

A szolgálati egyenruha kor�
szerűsítése kettős feladat elé 
állította a  posta gazdasági és 
társadalm i vezetőit. Egyrészt 
olyan egyenruhát kell kialakí�
tani, am ely a dolgozók széles 
rétegét form ájában és minő�
ségében hosszabb időre kielé�
gíti, másrészt a  megváltozott 
körülm ényeknek megfelelően 
a jogosultsági kört kell szűkí�
teni. Ez utóbbi nem vonatkoz�
hat az olyan m unkakörökre, 
amelyekben a  dolgozók a  fe�
lekkel rendszeres, állandó kap�
csolatban vannak és a szolgá�
lat érdeke, biztonsága az 
egyenruha viselését szükséges�
sé teszi. Azokban a m unkakö�
rökben azonban, amelyekben

a szolgálati egyenruha m eg�
szüntetése a  célszerű, term é�
szetszerűen felvetődik a  kom�
penzáció.

A Posta - vezérigazgatóság a 
szolgálati egyenruha korszerű�
sítésével kapcsolatban széles 
körben kikérte a  dolgozók vé�
leményét. Három postaigazga�
tóságnál teljes körű, több m int 
5000 főt érintő közvélemény�
kutatást tarto tt. A felmérés 
valamennyi rendszeresített ru �
hadarabra kiterjedt, és a  vé�
lemények nem ek és életkorok 
szerinti megoszlására irányult. 
Itt jegyezzük meg, hogy az é r�
dekelt dolgozók véleménye 
nagym értékben eltérő volt.

Szakszervezetünk titkársága 
az érdekelt tanácsoktól beér�
kező vélemények alap ján  meg�
tárgyalta és határozatban rög�
zítette az új egyenruha k ia la�
kításával kapcsolatos legszük�
ségesebb teendőket, m ajd m á�
jus 31- én a Posta - vezérigazga�
tóság szociálpolitikai ügyosztá�
lyának, valam int szakszerveze�
tünk közgazdasági osztályának 
közös előterjesztése alapján az 
elnökség is m egtárgyalta a 
szolgálati egyenruha korszerű�
sítésével kapcsolatos feladato�
kat.

Az elnökség kritikus szem�
mel elemezte a  jelenlegi e llá�
tást, s rám utato tt arra, hogy a 
jelen időszak legsürgetőbb fel�
adata az igények és lehetősé�
gek ésszerű összhangjának 
megteremtése. Szorgalm azta és 
segítette, hogy az érdekelt pos�
taszervek képviselőiből bizott�
ság alakuljon, s ez tegye meg 
a szükséges intézkedéseket az 
új egyenruha legkésőbb 1981. 
évi bevezetésre. Javaslatot te tt 
arra, hogy más, postán kívüli 
szerveknél, valam int néhány

baráti szocialista ország postá�
jánál is vizsgálják meg az 
egyenruha - ju ttatás módozatait.

A postás dolgozók szolgála�
ti egyenruhájának koi^zerűsí-  
tésére alakult bizottság az ér�
demi m unkát megkezdte. Meg�
határozott m unkaterv  alap ján  
dolgozik, s ennek eredm énye�
ként a  form atervezett m in ta�
darabok is elkészültek. A szak�
em berek vélem énye az, hogy 
az új egyenruha tetszetősebb, 
jobban közelít a  polgári ru h á�
zathoz, ugyanakkor a  M agyar 
Postát is megfelelően szimbo�
lizálja. A bizottság javasolta a  
ruha színének a m egváltozta�
tásá t is. A kom or szürkét fel�
válthatja  egy kékes árnyalat, 
am it m ár több éve em legetnek 
a dolgozók.

Az új egyenruhák gyártásá�
nál bevezetik a kereskedelem �
ben használt konfekcióm érete�
ket, ezzel rem élhetőleg meg�
szűnnek a  korábbi m éretpana�
szok.

A korszerű, új egyenruha k i�
alakításával párhuzam osan a 
szabályzat is módosul; egyér�
telm űbben m eghatározza az el�
látás rendszerét. Bevezetését 
próbaviselés fogja megelőzni. 
A tapasztalatok összegezése 
u tán  a  posta gazdasági és tá r �
sadalm i vezetői hagyják jóvá 
az áttérést.

Az új egyenruha és szabály�
zat még nem old meg minden 
kérdést, ez még csak külsőség. 
A rra kell törekedni, hogy ezt a 
szociális,' béren kívüli ju tta tást 
az érin te tt dolgozók megfelelő 
időben, zavartalanul m egkap�
ják. Csakis ilyen körülmények 
között várh a tják  el a dolgozók�
tól, hogy szívesen viseljék, s 
benne a M agyar Postát méltó�
képpen képviseljék. Simon

Munkavédelmi plakát 
pályázat

A Postavezérigazgatóság 
pályázatot hirdet a postai 
anyagmozgatás és szállítás, a 
kerékpáros és motorkerékpá�
ros közlekedés, a légvezeték�
éi kábelépítés, valamint szere�
lés, továbbá a különböző mű�
helymunkák közben, illetve a 
távbeszélő- központok, erősítő 
üzemek, rádió-  és televízió -  
adók üzemfenntartási munkái 
során adódó baleseti veszé�
lyekre figyelemeztető, a biz�
tonságos munka előírásaira 
emlékeztető plakátok tervezé�
sére.

Pályázni 30x40 cm nagyság�
ban elkészített, nyomdai sok�
szorosításra alkalmas módon 
kivitelezett, postai sajátosságo�
kat tükröző rajzokkal lehet. 
A pályamunka alkalmas le�
gyen arra, hogy a dolgozók el�
ső látásra, hosszabb szöveg el�
olvasása nélkül felismerhessék 
az őket fenyegető baleseti ve�
szélyeket, illetve felidézze 
bennük munkájuk biztonsági 
előírásait.

A pályamunkákat bizottság 
bírálja el.

A pályadíjak a következők:
I. díj 2000
II. díj 1500
III. díj 1200
IV. díj 800
V. díj 600 

VI. díj 500 forint.
A Postavezérigazgatóság 

fenntartja a jogot, hogy a kö�

vetelményeknek meg nem fe�
lelő pályamunkák esetén a dí�
jakat ne vagy csak csökken�
tett összegben adja ki, továbbá 
arra, hogy — a szokásos szer�
zői díj kifizetése mellett — 
nem díjazott pályamunkákat 
is kiviteleztessen.

A pályázaton csak postás 
dolgozók vehetnek részt, de 
egy dolgozó több pályamunkát 
is beküldhet.

A pályamunkákat jeligével 
ellátva, egy példányban a Pos�
tavezérigazgatóság szociálpoli�
tikai ügyosztályának (Buda�
pest, 1540) kell beküldeni.

A pályázatban mellékelni 
kell a jeligés borítékot is, 
amely tartalmazza a pályázó 
nevét, beosztását és szolgálati 
helyét. A borítékot a bíráló 
bizottság a díjak odaítélése 
után bontja fel, érintetlenül 
hagyva a nem díjazott és fel 
nem használt pályázatokhoz 
tartozó borítékokat.

A pályázat benyújtási határ�
ideje: 1979. október hó 1., 
eredményhirdetés 1979 novem�
ber hó.

A határidő után beérkezett 
pályamunkákat a bíráló bi�
zottság nem veszi figyelembe.

Postavezérigazgatóság 
Munkaügyi és szociál�

politikai 
szakosztálya
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330 ezer normaóra

Vidéki hálózatépítők Budapesten
Nagy feladat vár a postára 

az V. ötéves terv  második fe�
lében. A m últ évben beveze�
te tt belépési díjakkal mód 
nyílt arra, hogy a fejlesztési 
tervben m eghatározott m un�
kákon felül 45 ezer telefonál�
lom ást létesítsen. Ám a lehe�
tőség, az anyagi tám ogatás ön�
m agában kevés. Sok- sok m un�
kára, em berre van szükség ah �
hoz, hogy az elképzelések va�
lóra váljanak.

— A 45 ezer telefonállom ás�
ból 35 ezer bővíti m ajd Buda�
pest távbeszélő - hálózatát — 
magyarázza Csiszér Balázs, a 
TIG fejlesztési igazgatóhelyet�
tese. — Az egész posta össze�
hangolt m unkájára van szük�
ség ahhoz, hogy ezt meg tud�
juk  valósítani. Ki kell építeni 
a kábelhálózatot, be kell kap�
csolni az előfizetői állomáso�
k a t . . .  A hálózatot több m int 
1 millió norm aórának megfe�
lelő m unkával lehet elkészíte�
ni.

— A Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóság Hálózatépítő Üze�
mének évi kapacitása m ind�
össze 330 ezer normaóra, a há�
lózatnak viszont jövőre el kell 
készülnie. Éppen ezért, a ve�
zérigazgatóság a Posta Köz�
ponti Kábelüzem m ellett a  vi�
déki igazgatóságokat is bevon�
ta  ebbe a munkába. A területi 
igazgatóságok 330 ezer norma �
óra teljesítését vállalták.

A hálózatos albizottság ve�
zetője Berze Ferenc, ő felel 
azért, hogy a vidéki igazgató�
ságok dolgozói folyamatosan 
dolgozhassanak.

— Budapest 40 különböző 
helyén kell kiépíteni a hálóza�
tot — m ondja —, a területi 
igazgatóságok 21 m unkán dol�
goznak. Ezeknek az előkészíté�
se a mi feladatunk volt. A te r�
veket, a  bontásokat, raktározá�
sokat, az anyagok m egrendelé�
sét, az engedélyeket a TIG in �
tézte.

— Minden igazgatósággal 
külön beszéltük meg a fel�
adatokat. Szívesen vállakoz�
tak, és lehetőségeik szerint 
részt vesznek a m unkában. 
Március 19- én elsőként a BU-  
VIG kezdett dolgozni, m ajd a 
Pécsi, a Soproni, a Debreceni 
és június 5 - én a Miskolci Pos�
taigazgatóság is csatlakozott. 
A Szegedi Postaigazgatóság 
csak jövőre kezdi a m unkát a 
program  szerint.

— A legnagyobb gondot az 
anyagok jelentik, különösen a 
nagy egységű kábelek beszer�
zése nehéz. Ezeket részben a 
Kábelművektől, részben pedig 
im portból vásároljuk.

— A dolgozók elhelyezésé�
ről a vezérigazgatóság gondos�
kodott — csatlakozik a beszél�
getéshez dr. Szarka György, 
iszt - titkár. A központi m un�
kásszálláson megfelelő p ihe�

nést, szórakozást ta lálnak a 
vidékiek.

— A hálózatépítési m unká�
ban a területi igazgatóságok, 
m int alvállalkozók vesznek 
részt, így a dolgozókról ők is 
gondoskodnak elsősorban. 
Emellett term észetesen a napi 
m unkák során adódó gondokat 
a  TIG - nek kell megoldania, 
így például a  balesetvédelmi 
oktatás is a mi feladatunk 
volt.

— Hányán jö ttek  a területi 
igazgatóságoktól?

— Á ltalában minden igaz�
gatóság 20—20 dolgozóját küld�
te  el, aszerint, hogy milyen 
ütem ben kívánják elvégezni a 
rá juk  bízott feladatot.

Az úgynevezett 35 ezres 
program  megvalósításához a 
Postavezérigazgatóság a Postá�
sok Szakszervezetének egyet�
értésével több millió forintot 
biztosított a többletfeladatok 
elvégzésére.

Elsőként a Miskolci Posta -  
igazgatóság Hálózatépítő üze�
m ének dolgozóihoz látogatunk 
el, a Lakatos utcai lakótelepre.

— Meddig dolgoznak itt?
— Nem sokáig, m ert feb�

ruárban  60 éves leszek — üti 
el tréfásan a kérdést Ignác 
Géza építésvezető. A Miskolci 
Postaigazgatóság 86 ezer nor�
m aóra m unkát vállalt, ebben 
az évben 26 ezer norm aórát 
teljesítünk, hiszen az igazgató�
ság tervezett feladatait is el 
kell végeznünk. A határidőnk 
október 31, de szeretnénk 
előbb készen lenni, akkor 
előbb m ehetünk haza.

— Hányán jö ttek  el?
— A gépkocsivezetőkkel 

együtt huszonnégyen.
— Érdemes volt vállalni ezt 

a m unkát?
— Az ország fővárosáról 

volt szó, m indannyian m egér�
te ttük  ezt. Senkinek sem volt 
ellenvetése, szívesen jöttek.

— M iiyen itt az ellátásuk?
— Kényelmes helyünk van 

a központi munkásszálláson. 
Hétfőtől péntek délután 2 
óráig dolgozunk, aztán  u ta �
zunk haza. M indnyájan Mis�
kolc környékén lakunk. N a�
ponta 12 órát dolgozunk, ez 
heti 2 óra többletm unkát je �
lent. Más csoport is jö tt volna 
ide, de a Gagarin brigádra 
esett a választás.

— K apnak valami ösztön �
zést, hogy vállalják a buda �
pesti munkát?

— Természetesen. A fővá�
rosban végzett m unkáért m un�
kahelyi pótlékban részesülünk, 
ennek összege a szakképzett�
ségtől függően 500 és 650 forint 
között változik. Ezenkívül, ha 
kifogástalanul dolgozunk, a 
keresetünkön felül annak még 
25 százalékát kapjuk, am ely a 
munkahelyi pótlékkal együtt

lényegesen növeli jövedelm ün�
ket.

— Okoz nehézséget valami 
itteni életükben, m unká juk �
ban?

— Nagyon sok segítséget 
kapunk a  Kábelüzemtől és a 
Ferenc Távbeszélő Üzemtől, 
még irodát is aján lo ttak  fel 
nekünk. Az viszont jó lenne, 
ha mindig ott kapnánk tele�
font, ahol éppen dolgozunk. 
Nekem is naponta kell beszél�
nem M iskolccal. . .

— Tudja mit, ha felépül a 
hálózat, az első telefont meg�
kapják  — szól közbe Berze 
Ferenc —, de egyenlőre annyi�
ra túl vannak terhelve a vona�
lak, hogy erre nincs mód.

A csoport szakszervezeti bi�
zalm ija Kovács József.

— Elégedett?
— Valamennyire. A külön�

élésre 800 forintot kapunk. 
Otthon úgy négy- négy és fél�
ezer forintot kerestem , itt hoz�
zájön még a 25 százalék és a 
m unkahelyi pótlék is.

— Én m ár öreg postás va�
gyok, két hónap van hátra  a 
nyugdíjig — m ondja Andrási 
Pál —, de szívesen jöttem  
augusztusig. Ne arról beszél�
jünk, hogy milyenek a m unka�
társak, azok jók. Azért zsina�
totok, m ert rosszak a zsaluk, 
nem  győzöm kopácsolni őket.

Csendesen esik az eső, sen�
k it nem zavar, csak a toliam  
nem fog a papíron.

— Fiatalok nincsenek a cso�
portban?

— Dehogy nincsenek, öt fia�
tal jö tt velünk.

Két m éter mély gödörben 
dolgozik az egyik fiatal, Kis 
Lajos.

— Mi lesz ez?
— Betonszekrény, kábelel�

osztó . . .
— M ivel tö ltik  az estéket?
— Nézzük a tévét, néha k i�

megyünk a sörözőbe . . .  Héthó�
napos a kislányom, sietek ha�
za.

Csepelen a városközpontban 
a Kábelüzem brigádjai dolgoz�
nak. Űk igazítanak útba, hol 
ta láljuk  a  BUVIG hálózatépí�
tőit. A szolgáltató házak kö�
zött egy kábeldob, egy m unka�
gép m utatja az utat. Labancz 
Mihály, az egyik ház tövében 
szalonnázik, a többiek a m un�
kásotthonban ebédelnek.

— M iért nem  m ent velük?
— Nem vettem  ebédjegyet. 

Este főzök az állandó szállá�
sunkon, Szigetszentmiklóson.

Különben Nagyivánon lakom, 
oda való az egész brigád.

— A kkor nem  sokat válto �
zo tt az életünk azzal, hogy itt 
dolgoznak?

— Nem. Jó lenne ide költöz�
ni, hoznám a fiam is a postá�
hoz — és m ár szedi is elő há�
rom fia, lánya és 4 unokája 
fényképét.

— Valóban, nem sokat vál�
tozott az életünk — m ondja 
N ém eth István  építésvezető. — 
Tizenegyen dolgoznak itt. 
Ugyanúgy m egm aradt a  csá�
kány, a lapát, m int régen. 
Hiába hoztuk m agunkkal a 
m unkagépeket, a fal tövében 
nem használhatjuk az árok�
ásót. Kézi erővel kell végezni 
m inden munkát.

Légkapalács zaja vegyül a 
Vár * megszokott hangjai közé. 
A já rda kőkockái végig fel�
szedve a Szalag utcában.

— Ki te tte ezt?
— Sajnos, mi — válaszolja 

M artincsevits Ferenc, a pécsi 
brigád munkavezetője. M un�
kagépeket egyáltalán nem  tu �
dunk itt használni. Amikor 
húztuk a kábeleket, láttuk, 
hogy m inden tele van gázzal. 
Olyan aknában nem is vol�
tunk, ahol nem m értünk gázt. 
Ilyen nehéz, veszélyes helyen 
még nem dolgoztam. Nem is 
engedtek hozzáfogni, am íg 
nem m entünk munkavédelmi 
oktatásra. Nehéz megállni a 
kocsikkal is. Nézze! Most is 
beállt egy, a törm eléket szál�
lítja el, de m ár jön is egy m á�
sik kocsi, nem fér el tőle. Sze�
rencsére postás autó, az meg�
várja, am íg készen leszünk.

— Biztos, hogy meglesz a 
25 százalék a jó munkáért?

— Eddig két m unkát végez�
tünk el, azt jónak m inősítet�
ték. Itt is ham arább készen le�
szünk, m int a pestiek gondol�
ták.

M ár helyezik is vissza a fel�
szedett köveket az úton. Kár�
páti István, szakszervezeti bi�
zalmi az utolsó sim ításokat 
végzi az egyik szakaszon.

— Mi ifém  jó itt?
— Az, hogy nem vagyunk 

otthon. A fiataloknak jó  ez, 
néhányan még a hétvégén sem 
jöttek haza. Van olyan köz�
tünk, aki először já r  Pesten. 
Én inkább otthon lennék. Itt, 
ha az em ber megiszik egy po�
h á r  sört, még az is többe ke�
rül. Ha készen leszünk, haza�
megyünk . . .  De azért eljövünk 
ám jövőre is. Szirmai Mária

Nyugdíjasklub Szegeden
A Szegedi Postaigazgatóság 

gazdasági és társadalm i veze�
tői folyam atos és fontos fel�
adatuknak ta rtják  a nyugdíjas 
korú dolgozókkal való törő�
dést. Ezért keresik a lehetősé�
gét, annak, hogy e  társadalm i 
réteg sajátos igényeit kielégít�
sék, m egbecsülésüket növeljék. 
A szegedi postai beruházás so�
rán lehetővé vált hogy a régi 
igazgatósági épületben nyug�
díjasklubot alakítsanak ki.

A megnyitó óta a  nyugdíja�
sok rendszeresen látogatják 
második otthonukat. Érdeklő�
dés szerinti baráti körök jön�
nek össze, beszélgetnek, olvas�
nak, kártyáznak.

Jó érzékkel irány ítja  a  k lu�
bot Kocsis Miklósné, elbeszél�
get az em berekkel, kifürkészi 
kívánságaikat s szívügyének 
tekinti a  jó hangulatot. Beszél�
getésünk során elm ondta a 
klub jövőjével kapcsolatos e l�
képzeléseket. Rendszeres havi 
programot kíván nyújtani a lá �
togatóknak. Ism eretterjesztő 
előadások, diafilm vetítés, szó�
rakoztató rendezvények, zene-  
hallgatás, kisebb ünnepségek 
stb. szerepelnek a  tervben. 
Természetesen ehhez továbbra 
is várja  a  nyugdíjasok óhajait, 
javaslatait, s a  rendezvények

lebonyolításához mind a nyug�
díjas, m ind a  nem nyugdíjas 
postások társadalm i segítségét 
A klub helyet ad az igazgató�
ság párt - , KISZ - szervezetének 
és a szakszervezetnek az ön�
álló nyugdíjasrendezvények 
m egtartásához is. A klubnak 
nem az a  célja, hogy az a lap �
szervezetek ez irányú tevé�
kenységét átvállalja, hanem  
az, hogy m unkájukat kiegé�
szítse a nyugdíjasokra vonat�
kozó határozatok végrehajtá�
sában. A kulturális program  
m ellett tám ogat m inden olyan 
postai megmozdulást is, am ely�
nek célja a  nyugdíjasok felka�
rolása.

A klub hétköznapokon (szer�
da kivételével) 14- től 20 óráig 
van nyitva, s nemcsak a sze�
gedi, hanem  a Szegedre láto�
gató postás nyugdíjasoknak is 
rendelkezésükre áll.

A klub működésének anyagi 
feltételeit az igazgatóság gaz�
dasági és szakszervezeti veze�
tői biztosítják, és tám ogatják 
létrejövő társadalm i vezetősé�
gét is m unkájában.

Olajos Árpád

H ÉVÍZ  az  év m inden sza�
kaszában, de különösen nya�
ran ta , az ország egyik legköz�
kedveltebb üdülőhelye. A 
hírlappavilon vezetője, Illés 
József, a  h íriapzárla tok  m eg�
érkezésével egyidőben kezdi 
meg a szolgálatát. Reggel hét 
óra körül m egindul a vásárlók 
áradata , s a teljes üzem szin�
te m egszakítás nélkül egész

nap ta rt. Havi forgalm a 120 
ezer forint. Egyetlen gond�
ja : kicsi a  hírlappavilon. A 
mintegy 160 belföldi és 80 fé�
le külföldi lap kors'zarű, m u�
tatós elhelyezését egy nagyobb 
m éretű  h írlappavilon üzembe 
helyezése oldaná meg. M egér -  
né'.

P. M.

A Postások Szakszervezetének 
Központi Vezetősége 

a nemzetközi gyermekév 
alkalmából 

A CSALÁD ÉS A KÖRNYEZET 
címmel

GYERMEKRAJZPÁLYÁZATOT
hirdet.

A pályázaton postás szülők
3- 14 éves gyermekei vehetnek részt
a címnek megfelelő témájú
21,5x31 cm nagyságú rajzlapon,
vagy hasonló méretű papírlapon készített
egy- egy rajzzal.

A pályázat nem jeligés, a rajz hátoldalán 
a gyermek nevét, címét és életkorát 
fel kell tüntetni. t,

A pályázatokat a Postás Művelődési Központhoz 
(Budapest VI., Benczúr u. 27.
Postacím: Budapest, Pf. 601., 1373) 
kell postán eljuttatni.
Beküldési határidő: 1979. november 20.

A beérkezett rajzokat a pályázat zsűrije 
óvodás, kisdobos és úttörő korcsoportokban 

külön- küiön bírálja el. 
A pályázat eredményét, a nyertesek nevét 

a Postás Dolgozó decemberi száma közli. 
A legjobb rajzokat december 18- 22. közöl! 
a Postás Művelődési Központ dísztermében 

kiállításon mutatjuk be.

Nagy időkre emlékezünk

Megtorlás és bosszú
A Tanácsköztársaság meg�

döntése után elkövetkezett az 
ellenforradalom  bosszúja. Nem 
véletlen, hogy a  m egtorlást e l�
rendelő felső rendelkezések 
egész sora m aradt ránk. Ezek�
ből idézem a lényeget.

A Kereskedelmi M iniszter a 
Fridrich - korm ány m egalakítá�
sa után, másnap, 1919. augusz�
tus 7- én 17.185/1919. számmal 
körrendeletét adott ki, melyet 
a m iniszter helyett Hollós á l�
lam titkár. a Tanácsköztársaság 
po=ta- vezérigazgatója írt alá. 
Ebben többek közt ez áll:

„ . . .  fe lh ívom  a címet, hogy 
m indazokat a pt. a lkalm azot�
takat, akik  m agukat a kom �
m unizm usért bármely m érv �
ben és bármely irányban akár 
szóval, akár tettel exponálták: 
állásuktól függessze fel és a 
szolgálat alól azonnal m entse 
fel. Egyben szigorúan ügyel- 
tesse, hogy ezek a hivatalokba  
többé ne járhassanak, ott a 
tisztviselő kartársaikat ne m o �
lesztálják. A felfüggesztett 
postaalkalm azottak személyi 
és szolgálati adatait foglalja 
kimutatásba és tüntesse fel 
abban a terhére rótt cseleke �
deteket, valam int azon javas �
latát is, hogy m i történjék az 
illetőkkel.”

Tehát a szolgálati főnökség 
tegyen javaslatot, mi történjen 
a m agukat exponáltakkal. Ez 
után mosolyogtató a rendelke�
zés azon befejező része, hogy...

......elvárom, hogy ezen ren-
deletem  végrehajtásánál teljes 
szigorral ugyan, de lelkiism e �
rete szerint, tárgyilagosan és 
igazságosan járjon e l ..

Nem ilyen szemérmes Maty-  
tyasovszky budapesti rendőr-

főkapitány felhívása a közhiva�
talokhoz, iskolákhoz, pénzinté�
zetekhez és ipari vállalatok�
hoz:

„A Belügym iniszter Űr 36/ 
rés 1919. sz. alatt kelt rendele �
tével a fővárosban és közve t �
len környékén lakó kom m u �
nista érzelmű, tehát a köz �
rendre veszélyes egyének ösz- 
szeírására, továbbá az állam �
rendőrség hatása alá eső terü �
leten oly megfelelő szervezet 
kiépítésére utasított, m ely  
szervezetbe a politikailag m eg �
bízható olyan polgári egyének 
is bevonandók, a k ik  a rendőr- 
hatóság felügyelete és védel �
me alatt m in t állambiztonsági 
m egbízottak (2 szó vastag be �
tű kke l szedve K. M.) m űköd �
jenek.”

összeírandóknak ta rtja  a fő�
kapitány elsősorban a kom m u�
nista érzelm ű közhivatalnoko�
kat, akiket a  terroruralom  „he�
lyezett e l”, akik korábban ott 
voltak, de elbocsáttattak, vé�
gül a kom m unista érzelmeik 
m iatt elbocsátott fizikai m un�
kásokat.

A Tanácsköztársaság a la tt 
m agukat exponált személyeket 
a Kér. Min. augusztus 28- án 
kelt 17 897/1919. sz. rendelete 
értelmében igazoló bizottságok 
elé utalták. Igazoló bizottságok 
m űködtek: a posta - vezérigaz�
gatóságon. a budapesti posta, a 
budapesti távíró és távbeszélő 
igazgatóságon, vidéken a sop�
roni igazgatóságon és a pécsi 
igazgatóság kaposvári k iren�
deltségénél. A vezérigazgató 
személyes felhívást bocsátott 
ki szeptem ber 3- án, mely�
ben : . . .

„ . . .  fe lhívom  a szem élyzetet 
és mindazokat, akiknek a pro �

letárdiktatúra alatt tanúsított 
magatartása ellen konkrét ada�
ton nyugvó panaszuk vagy 
vádjuk van, azokat aláírásuk �
kal ellátva haladéktalanul, de 
legkésőbb szeptem ber 10-ig 
juttassák el a hivatali főnök �
séghez, m elynek létszámába a 
vádlott postaalkalmazott tarto �
zik, A  hivatali főnökségek v i �
szont a beérkezeti feljelentése �
ket a hivatalra nézve illetékes 
igazoló bizottság elnökének 
kü ld jék  meg.”

Ugyanerre a Kér. Min. ren�
deletre hivatkozva körrende�
letben intézkedik a  budapesti 
postaigazgatóság, kicsit módo�
sított szöveggel. . .

„ . . .  közölje szem élyzetével, 
hogy mindazokról, akik  . . .  osz �
tály ellen izg a tta k . . .  nem zet �
vagy hazaellenes nyilatkozatot 
te t te k . . .  akik a kom m unista  
eszm ék megvalósításában fo �
kozott buzgalmat fe jte ttek  ki, 
vagy ezen eszm éknek erősza�
kos megvalósításában segédke �
zet nyújto ttak, a konkrét ada �
tok felsorolása m ellett a h iva �
tal vezetőjének jelentést tenni 
tartoznak. A hivatalvezető a 
bejelen téseket. . .  foglalja rö �
vid jegyzőkönyvbe és azt hala �
déktalanul terjessze fel az 
igazgatóság m ellett m űködő  
igazoló bizottság e lnökéhez. . . "

Rendelkezett a miniszter 
azon alkalm azottak jelentésére 
is, akiket 1918. novem ber 1. 
után vettek fel, vagy újból 
m unkába állítottak. Az elő�
zőknél javaslatot kértek arra. 
hogy meghagyandók - e, az 
utóbbiaknál jelentést kértek  a 
korábbi elbocsátás okáról.

Az ellenforradalom  más 
Irányból is m egm utatta arcát. 
Érdemes idézni dr. Hencz La�
jost, aki — noha a  maga osz�
tályszem pontjából értékelte az 
eseményeket — A m agyar pos�
ta  története és érdemes m un�
kásai c. m űvében így ír:

„Természetes, hogy most is �
m ét újabb egyének kerültek  
felszínre, akik az előbbi két 
rendszerváltozás példáján fe l �
buzdulva ellenforradalmiságu- 
kat v itték  túlzásba és érvénye �
sülésüket a szem élyzet kegyé �
nek elnyerésében keresték. A 
szem élyzet ezek biztatására az 
intézet vezetőinek eltávolítását 
s helyükbe az előtte népszerű  
tisztviselő kinevezését követel �
te, szóval újból választani 
akart, m int az októberi forra �
dalom alkalmával. A  hatal�
maskodás nem  ism ert határt. 
Erős antiszem itizm us ütötte  
most fel a fejét. A  leghango�
sabbak azok voltak, akiknek  
előbbi időkben tanúsított m a �
gatartásuk m iatt hallgatniuk  
illett volna. Szinte hihetetlen, 
hogy egyszerre a forradalmá �
rokból ellenforradalmárok let �
tek, s m ilyen nagy számban  
büszkélkedtek azzal, hogy ők is 
a vörösek feketelistáján vol�
tak, s a kivégzéstől csak azok 
bukása m entette meg őket. 
Érdekes, hogy e névsorról m in �
denki tud, de megszerezni ed �
dig senki sem tudta.”

Arról viszont tud tak  a for�
radalm i postások, hogy az el�
lenforradalm i „hősök” a  p á rt�
tagok és volt önkéntes vörös�
katonák ellen csoportokba ve�
rődve fegyveres hajszát kezd�
tek és 1—1 kom m unista veze�
tő elfogásáért magas jutalom �
ban részesültek. Így igyekez�
tek a visszatért hatalom előtt 
maguknak idejében érdem eket 
szerezni.

Az új miniszter megszüntet�
te a bizalmi rendszert, a szak -
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Kiküldöttek

A területi biztos
Dalmay József, a Budapest 

vidéki Postaigazgatóság vizs�
gálóbiztosa eredetileg történe�
le m - fra n c ia  szakos tanárnak  
készült. A beregszászi állami 
gimnáziumban szerzett é re tt�
ségi bizonyítvány ezt még 
ugyan lehetővé te tte volna, 
hanem a harm incas évek vé�
gén, a negyvenesek elején a 
továbbtanulást anyagilag is 
győzni kellett. Aztán a politi�
kai viszonyok is bizonytala�
nokká váltak, így — sokakhoz 
hasonlóan — meg kellett a l�
kudnia az élettel: csak nem
le tt tanár. S, hogy a katedrára 
készülő Dalmay József mégis 
elégedett volt és m aradt az 
életei — ő m ondta —, a postá�
nak köszönheti.

— Igen szerencsés volt a 
m unkahelyem  m egválasztása 
— emlékezik vissza Dalmay 
József, örü ltem , hogy a postán 
dolgozhattam. A postára beke�
rülni abban az időben a m ai�
nál nagyobb rangot jelentett. 
Már negyven esztendeje v a �
gyok postás; az idő nagyon 
gyorsan megy. Felnőttek a 
gyerekeim, a nagyobbik gyár�
tásvezető a filmgyárban, a k i�
sebbik tanár. A feleségem 
szintén pedagógus.

Á Posta Központi Já rm ű te�
lep és a  Helyközi Távbeszélő 
Igazgatóság szocialista szerző�
désének értelm ében a m últ év 
őszén a  Járm űtelep brigádve�
télkedőt rendezett. A vissza�
vágónak most nyáron a  HTI 
volt a  házigazdája. Jó ötlet 
nyomán a  közös szervező b i�
zottság helyszínnek a róm ai�
parti postás hétvégi üdülő te �
raszát választotta.

Rendkívüli volt a lelkesedés. 
Jöttek vetélkedni az ország 
m inden tájáról. Miskolcról, 
Tatabányáról, Békéscsabáról, 
Győrből, Budapestről, já rm ű �
telepiek és helyközisek egy�
aránt.

M iután KRESZ- vetélkedőn 
Illik gépkocsit is vezetni, és 
ehhez a  környéken megfelelő 
pályára is szükség volt, a  szer�
vezőknek a rendőrséggel is fel 
kellett venniük a  kapcsolatot.

Dalmay József, az ellenőrzé�
si osztályon 1950 óta dolgozik, 
huszonöt éve pedig területi 
biztosként; állandó külszolgá�
latot teljesít. Vajon korszerű�
nek ta rtja - e  a posta jelenlegi 
ellenőrzési módszerét?

— Akit biztosi munkakör 
ellátásával megbíznak, szak�
mailag jól- felkészült. A bizto�
sokra is ráillik a közmondás: 
a  gyakorlat teszi az em bert 
m esterré. Ne tartsanak  nagy�
képűnek, de a klasszikus pos�
taszolgálatból, nem hiszem, 
hogy számomra tudnának még 
valam i ú ja t m ondani.,.. A sza�
bályzatokat, hogy felszínen 
tartsam  az ism eretanyagot, ol�
vasgatom, a Postaügyi Értesí�
tőben megjelenő, m unkám m al 
kapcsolatos újításokat pedig 
igyekszem jól megismerni. Van 
egy „kisokos” jegyzetfüzetem, 
ebben tartom  nyilván a szak�
mai változásokat.

— A biztosi csoportok — 
hadd általánosítsak, hisz a to�
vábbképző tanfolyamokról 
eléggé jól ism erem az ország 
terü leti biztosait —, állítha�
tom, szakmailag megalapozot�
tak. Azonban a biztosi állo�
m ány technikai felszereltsége

Nagy örö fnünkre a  körzeti 
megbízott, Herpai Zoltán  törzs-  
őrm ester készségesen biztosí�
to tta  az üdülő előtti térséget 
pályának, még az ide vezető 
kis u tcát is lezárta  a  vetélke�
dő idejére, sőt zsűritagként 
személyesen is részt vett a  
rendezvényen.

Apró rendezési hibák elle�
nére sikerrel zajlott le a  gép�
járm ű műszaki, kulturális, po�
litikai , kérdésekből, vidám 
ügyességi versenyekből,
KRESZ- tesztből, s fő szám�
ként gépkocsiszlalomból össze�
állított vetélkedő. Bár m inden�
ki nyertesnek érezte magát, a  
pálm át mégis a  két első helye�
zett, a  Járm űtelep Dózsa ifjú �
sági brigádja és a  H TI m iskol�
ci II. üzem ének ifjúsági bri�
gádja v itte  el.

Horváth Mihályné

terén el tudnék képzelni gépe-  
sítettebb szintet!

— Vidéki kiutazásaim  alkal�
m ával m inden reggel fél ötkor 
kelek. A zárlatérkezést, kiosz�
tást személyesen szeretem  el�
lenőrizni. Rendszerint megvá�
rom a hivatalnál a pénztárzá�
rást és a zárlatind ítást is. Bi�
zony, a tizenkét órás napi kü l�
szolgálatba csak nagyritkán 
fér bele az előre betervezett 
program.

— Nemcsak az ellenőrök�
nek, hanem  az egyedül kezelő 
kishivatal- vezetőknek is a pos�
tai szolgálatban m indenhez é r �
teniük kell. A jelenlegi ellen�
őrzési módszerünk — talán  el -

, fogúit vagyok e téren, mivel 
m ár negyedszázada csinálom 
— jó. M indenkor alkalm azko�
dik a  postaszolgálat terem tette 
körülm ényekhez és megfelel 
rendel tetősének.

Dalmay József pontos, m un�
kájában m egbízható ember. 
Életeleme a rend. S még vala’-  
mi, am ire a beszélgetésünk so�
rán  rájö ttem : nagyon szerény. 
Ö nem  em lítette, a  m unkatár�
saitól tudom : sorokat töltené -  
nek meg — ha felsorolnám  — 
a jó m unkájáért elism erés�
ként kapott kitüntetések.

Szabad idejében szívesen ol�
vas. Kedvenc tém ájú  könyvei 
a m últat felelevenítő történelm i 
regények. Ha ideje engedi, 
nagymarosi hétvégi telkén 
kertészkedik. Szeretettel be�
szél családjáról, gyermekeiről, 
akikben sa já t énjének a foly�
ta tásá t látja. Elégedett ember. 
Ügy érzi, hogy am it nyújtott, 
ázt m unkatársai és vezetői 
egyaránt elism erték. A m unka 
viszont term észetes volt szá�
mára, s m ásként, m int lelkiis�
meretesen, pontosan, nem is 
tudott volna dolgozni.

Pusztai Mihály

Csillagok
Időről időre a filmvilágban 

új legendák tám adnak. Amióta 
a világ világ, mindig akad egy 
új csoda. Olyan produkció, 
amely még nem volt, am ire 
esküsznek, és a  forgalmazó cé�
gek azt állítják : bevétele az 
eddigi haszonrekordot felül�
múlta. A híreket term észete�
sen mi is átvesszük, s ilyenkor 
a jám bor olvasó izgatottan vár, 
de m aga a  film  legjobb eset�
ben csak néhány esztendő múl�
tán kerül el hozzánk.

Nos, ezúttal a Csillagok há�
borúja, George Lucas hét Os-  
car - d íjjal k itün te te tt alkotása 
az a  szuperprodukció, am elyet 
látni kell, s a  csoda is meg�
történt: lá tni fogjuk, mégpedig 
m ár ebben a  hónapban, nem 
úgy, m int a  sci- fi m űfaj im �
máron klasszikussá öregedett 
darabját, a 2001- Ürodüsszeiát, 
amely Budapesten mintegy két 
évtizedet vára to tt magára.

S m it szól m ajd hozzá a  m a�
gyar néző?

Az, aki a  reklám főnöknek 
hisz, csalódni fog. A Csillagok 
háborúja ugyanis mese a  szó 
modern értelm ében. Nem tu �
dom ányos - fantasztikus mű, 
csak fantázia. A zabolátlan 
képzelet szülötte, jövőben já t�
szódó kalandtörténet, a  m űfaj 
hagyományos törvényei sze�
rin t: a  jó ütközik meg a  rosz-  
szal, ak á r  a  közkedvelt wes-  
ternhistóriákban.

George Lucas, a  rendező, az 
am erikai alkotók legfiatalabb 
nemzedékéből való. H arm inc�
négy esztendős. 1970- ben m u�
tatkozott be a THX 1138- cal. 
H am isítatlan sci- fi volt. Az ezt 
követő Am erican G raffiti 
(1962- ben játszódik), am olyan 
nosztalgikus önéletrajz. A Csil�
lagok háborúja tehát a  h a r�
madik darab ja  életművének, 
és legfőbb erényként fölényes 
mesterségbeli képességekről 
tesz tanúságot. A hangsúlyt 
elsősorban a  látványos ele�
m ekre helyezi. A rra törekszik, 
hogy a  nézőket elkápráztassa. 
E célból k ihasználja m ind a 
modern film technika nyújto t�
ta  lehetőségeket, m ind a  film �
gyárak te ljes trükkappará tu -  
sát. Különös gonddal dolgoz�
ták ki a  fantasztikus jelm eze�
ket, díszleteket és válogatták 
meg az úgynevezett m otívum �

Házigazda a Helyközi

Jól sikerült visszavágó

szervezetet rendeleti úton el�
törölte, visszaállította a  kari 
egyesületeket a  neki tetsző ve�
zetőséggel, és a  nagyobb hiva�
talokhoz vezérigazgatósági 
megbízottakat küldött ki, akik 
a külön fegyelmi bizottságok 
működéséig a  személyzet poli�
tizálását igyekeztek kiküszö�
bölni. A tanácsköztársasági 
rendelkezéseket visszavonták, 
a régi bérrendszert és m unka -  
körülm éhyeket visszaállítot�
ták. A közalkalm azottakkal, 
de főleg a  politikától távol ta r�
tott postásokkal kényük - ked -  
vük szerint bánhattak. Ehhez 
jó hátteret biztosított a  kato�
nai és politikai helyzet. A sok 
menekült, állás nélkül m aradt 
kistisztviselő, altiszt, szolga, 
hogy családja létét és megél�
hetését biztosítsa, kénytelen 
volt megalázkodni és a  vissza�
té rt rendszer kegyének kere�
sése során elvtelen, meggyő�
ződésével ellentétes m agatar�
tást tanúsítani.

A feljelentést sürgető sok 
felhívás nem m aradt hatás 
nélkül. A József telefonköz�
pont (ahol 1917- ben a  kétórás 
figyelmeztető sz trá jk  történt) 
három dolgozója, H linka Jo �
lán. Petrich Sári segédellenőr 
és Moldvai Erzsébet segédtiszt 
a telefonközpont személyzete 
nevében a rendőrkapitányság�
nak feljelentést küldött a köz�
pont 15 dolgozója ellen, kérve 
„letartóztatásukat, illetve á r�
talm atlanná tételüket”. Onnan 
indult a feljelentés, ahol leg�
többet tettek  a nők em beri, 
társadalm i megbecsüléséért, 
egyenjogúságáért. Az e lm ara�
dottság, szellemi tom pultság és 
em beri gyarlóság milyen gyá�
szos megnyilvánulása ez.

Feljelentésük szerint Romá �
nyi Margit fő  bűne: . . .  még a 
Károlyi- korm ány a la tt h irdet�
te a  bolsevista eszm ét. . .  több 
ízben kijelentette, hogy m int 
öntudatos proletár elítéli őket 
(m árm int a feljelentőket),

m ert a  szép eszm éknek nem 
hódolnak, am iért meghalni is 
k ép e s . . .

Pálinkás Erzsébet: . . .  képes 
meghalni a  kommunizmusért.

Krucsay Margit: legmegbíz�
hatóbb kezelője volt Kun Bé�
lának, állandóan éjjeli szolgá�
lato t tarto tt, hogy egyedül ő 
kapcsolhassa Kun és társa i h i�
vatalos és bizalm as telefonbe�
szélgetéseit, nehogy azokat va�
laki k iha llgassa . . .

Majd következett Lengyel 
Lujza, Grosz Margit, Kiss Ká- 
rolyné, M ehringer Rezsőné, 
Rosenberg Matild, Kecskés Er�
zsébet, Bürger M atild  és Teréz, 
Tonházi Tivadarné, ak i „meg�
rögzött vörös, ag itált és spic -  
liskedett a fehérek ellen, dol�
gozott az urak  és papok ellen”, 
Spitzer Margit, Jankovics 
Györgyné és Pollák Elvira: 
agitátoriskolába jártak .

A feljelentés alap ján  szep�
tem ber 1- én Rományi M argi-  
tot, Krucsay M argitot, Pálin �
kás Erzsébetet, Blatniczki M á�
riát, Pollák Elvirát, Bürger 
M atildot és Terézt őrizetbe 
vették. Nyolc nap m úlva az e l�
ső három  letartóztato tta t az 
ügyészségi fogházba vitték, és 
az e ljárást ellenük m egindítot�
ták. A többit fegyelmileg von�
ták felelősségre. Az eljárások 
során Rományi M argitot 8 hó�
napi, Pálinkás Erzsébetet egy 
év 6 hónapi fogházbüntetésre, 
3 évi hivatalvesztésre, Krucsay 
M argitot, Tonházi T ivadarnét 
2 hónapi fogházbüntetésre 
ítélték. A két utóbbi bünteté�
sét — fellebbezések után — 
1921- ben am nesztia folytán e l�
engedték. Rományi M argit és 
Pálinkás Erzsébet — m iután 
büntetésénék jó részét letöl�
tötte — fogolycsere során k i�
jutott a Szovjetunióba.

Az igazoló bizottságok ja �
vaslata alap ján  a  fegyelmi bi�
zottságok 813 kinevezett a lka l�
mazott ügyét tárgyalták. Hentz 
Lajos adatai szerint, melyek

túlnyom órészt a  budapesti és 
elenyésző részben vidéki nagy�
hivatalok személyzetére vonat�
koznak, a  fegyelmi e ljárás a lá  
vontak szám a:
közigazgatási tisztviselő 20
m érnök 14
számvevőségi tisztviselő 19
forgalmi tisztviselő 140
üzemi férfi tisztviselő 136
nő tisztviselő 92
műszaki üzemi személyzet 43 
altiszti személyzet 279
műszaki segédszemélyzet 54
postam esteri személyzet 16

összesen: 813
A büntetés megoszlása: 

elbocsátásra ítéltek 28
lefokozásra ítéltek 249
előléptetésből kizártak  65 
büntetésből áthelyeztek 16 
pénzbírságra íté ltek  6
dorgálásra ítéltek 6
főt, a  felm entettek szám a 183 
a közigazgatási úton 
m egbüntettek szám a 193

Az ideiglenes alkalm azotta�
kat a  kinevezésük visszavoná�
sával és elbocsátással (67 fő), a  
ki nem nevezetteket (a 813 főn 
kívül) fegyelmi eljárás nélküli 
elbocsátással büntették.

A felm entés magas szám á�
nak indoklása Hencz szerin t: 
„ . . .  a  fegyelmi bizottság is 
m egállapította, hogy az ellen -  
forradalom  utórezgéseként sok 
olyan alkalm azottat vádoltak 
bolsevista érzelmekkel, akik 
arra  nem szolgáltak rá. Gyak�
ran felhasználták egyesek az 
izzó, elkeseredett hangulatot 
arra, hogy egyes kartársaikkal 
szemben egyéni bosszújukat 
elégítsék ki, vagy boldogulá�
suk ú tjában  álló személyeket 
eltávolíttassanak és a  helyüket 
elfoglalhassák.”

A fegyelmi eljáráson kívül 
— melyek még 1921—1922- ben 
is folytak — elindultak  a  bűn�
vádi eljárások. Ezek számáról 
nem jegyeztek fel adatokat, de 
ak it elbocsátottak, az ellen 
m inden esetben m egtették a

büntető feljelentést, am inek 
vége: börtön, m ajd feketelista, 
internálás, rendőri megfigye�
lés. Ezt a to rtú rá t követte ké�
sőbb a  B - listázás, m elynek so�
rán további százak kerültek  ki 
az u tcára  és váltak  m unkanél�
külivé.

A megtorlás nem kerülte el 
a posta politikai vezetőit sem. 
A lefogásukra indult hajsza 
eredm ényeként valam ennyien 
— hivatalvesztésen felül — 
bűnvádi eljárás a lá  kerültek. 
Klich Ferencet, a  táv író  és táv �
beszélő igazgatóság politikai 
m egbízottját 9 évi fegyházra 
ítélték. H árom  év letöltése 
után a Szovjetunióba kerü lt és 
o tt halt meg 1940- ben. Vogl 
Józsefnek, a Központi Távíró�
hivatal politikai m egbízottjá�
nak két és fél évi börtön le �
töltése utáni sorsáról nem tu �
dunk, pedig megérdemelné, 
hogy u tánajárjunk . Szabó 
György, a  postás pb. elnöke, a 
postás vörösezred politikai 
biztosa két év fegyházat, Ber- 
novics Károly, a postás vörös�
ezred zászlóaljparancsnoka 3 
évi börtönt, 1 év in ternálást k a �
pott. Suszt Dezső, a  postás pb. 
alapító  tag ja  1 év fegyházbün�
te tést kapott, m ajd rendőri 
felügyelet alá került. A többi 
pártvezető további sorsáról 
nem tudni.

A fehér te rro rnak  áldoza�
tául esett Villám  István  vonal�
felvigyázó, a kecskem éti d i�
rektórium  tagja, aki a  hadügyi 
népbiztos különvonatán te lje �
sített szolgálatot; a  különítm é�
nyesek kivégezték. Kecskemét 
lakossága kegyeletből a  felsza�
badulás után utcát nevezett el 
róla.

Áldozatuk nem  volt h iába�
való, am iért harcoltak, a  m á�
sodik m unkáshatalom  m egva�
lósította.

Őrizzük kegyelettel a  dicső 
133 nap hőseinek em lékét!

Dr. Kamody Miklós

háborúja
keresés során a szóba jöhető 
helyszíneket. Ennek jóvoltából 
kellő a hangulat, s az előadás 
ta rtam ára  hihetővé válik a hi�
hetetlen. Pontosabban az: m i�
ként száll szembe az űrkor�
szakban a  zsarnoksággal né�
hány bátor em ber barátaik, az 
értelm es és hűséges robotok 
segítségével. (Ez utóbbiak fon�
tos szerepet játszanak a  meg�
lehetősen naiv cselekményben, 
sőt ők a  hum or forrásai.) Az 
egyik nyugati k ritikus lá ttuk -  
ra a  hajdan népszerű dán ko�
mikus párt, Zorót és H urut 
idézi 1

Aki tehát nem mélységet, 
valam iféle űrfilozófiát vár a 
Csillagok háborújától és nem 
zavarja a  gyermekes naivsá -  
gok sora, az jól szórakozik 
m ajd a filmen, hiszen kaland 
kalandot követ, a  fordulatok 
meglepők, van feszültség és 
„űrhum or” is és term észetesen 
izgalom : párbaj lézerkard�
dal; lövöldözés texasi módra 
valam iféle atompisztolyból, 
am elynél m ár nem különös, 
hogy az, aki elsüti, nem tölt, 
csak lő; és csúcspontként nagy�
szabású légicsata, különleges 
gépekkel, sajátos körülm ények 
között. Ha akarom : a  gonosz 
némileg a  fasizm usra em lékez�
tet, így a  jók iránti rokonszenv 
nemcsak a szereplők személyé�
nek szól. Ezúttal a  neves a n �
gol színészt, Alec Guinnest k i�
véve a  szereposztásban nem 
találkozhatunk ism ert nevek�
kel. George Lucas nem sz tár�
parádéval óhajto tta meghódí�
tani a  nézőket, hanem  azzal, 
hogy ham isítatlan mozit ké�
szített. Abel Péter

Előadás helyett 
vetélkedő

A Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóság Hálózatépítő Üze�
mének szocialista brigádjai 
többek között a  balesetek el�
hárítására te ttek  vállalásokat. 
A vállalások teljesítésének elő�
segítésére az üzem az szb köz�
reműködésével munkavédelmi 
és KRESZ- vetélkedőt rende�
zett a  dolgozóknak. Meghívó�
jában kitűzte a szervezeti egy�
ségenkénti elődöntők és az 
üzemi döntő időpontját, helyét, 
és megjelölte a  felkészüléshez 
szükséges irodalm at.

A rendezők az elődöntőkre 
és a  döntőre egymástól eltérő 
kérdéseket dolgoztak ki 3—3 
felelettel. A résztvevőknek 
ezek közül kellett kiválaszta�
niuk a megfelelőt, ö t  KRESZ-  
és tíz m unkavédelm i kérdésre 
kellett válaszolni, ezenkívül a 
résztvevők játékos KRESZ- áb -  
rás lapokat kantak, és ezeken 
24 kérdést kellett megfejte�
niük.

A vetélkedőn 69 dolgozó, kö�
zöttük 13 szocialista brigád 20 
csapattal, 59 brigádtag- gal vett 
részt. A csapatok 2—2 főből, a  
brigádok csapatai 3—3 főből 
alakulhattak.

A helyezést elérő csapatok 
ju ta lm at kaptak. Az első há�
rom helyezettet az Állami Biz�
tosító külön díjjal jutalmazta.' 
A vetélkedő légkörét Izgal�
massá te tte  a  szervezeti egysé�
gek között k ialakult versengés. 
Az aján lo tt irodalom tanulása 
és megbeszélése bő lehetőséget 
nyújtott az ism eretek kiegészí�
tésére, felújítására. A vetélke�
dő résztvevői hangot ad tak  kí�
vánságuknak: „Jó volna, ha a  
jövőben más tárgykörökben is 
vetélkedőt rendeznének.”

Molnár Gyula

József A ttila „A ratás” című 
verséből idézet: Egy szomjazó  
legény hús fához Iából, / jó 
hosszat kortyant öblös kula �
csából / és visszaindul, várja a 
dolog. /  A  nap forró haragja 
ú jraé led . . .  — Folytatás a 
vízsz. 1., függ. 20., 1. és 49. 
alatt.

VÍZSZINTES:
1. A z idézet első része. 10. 

M értani test. 11. Virág része 
névelővel (ford.). 13. Felez ré �
sze. 14. NB I- es labdarúgó. 16. 
Hitrege. 18. Lónév (+ék.). 19. 
Ju tta t - e  (ford.). 21. A növény 
kúszó szára. 22. Cementműve 
van (névelővel). 25. összete tt 
mássalhangzó. 27. Szolmizációs 
hang (ford.). 28. Görög betű. 
29. Római pénz. 30. Az Erzsé�
bet becézett változata. 32. Ezek 
vannak a bíróságon, 35. Ke�
vert kán. 36. Ilyen rózsa is 
van. 38. Kis emlős. 39. Gyen�
gén működik. 40. A szerelem 
istene. 42. Állatcsemete. 43. 
M argarin m árka. 44. Torony�
szerű tároló. 45. Helyrag. 47. 
Olasz folyó. 48. Veséz közepe. 
50. Ital. 51. Ablakredőny. 53. 
Á tírással történő fizetés. 54. 
Arab főváros. 55. Behálózza a 
testet. 56. Templom.

FÜGGŐLEGES:
1. A z idézet 3. része. 2. A 

hét vérér egyike. 3. P iperecikk�
m árka. 4. Talál. 5. Kérdőszó.

6. Tánc (ford.). 7. R akpart né�
metül. 'S. B - vel az elején nem 
normális. 9. Nézd! 12. Német 
sör. 15. Eger védője. 17. Fiatal 
ökör. 20. A z idézet 2. része. 23. 
Friss (ford.). 24. Község Heves 
megyében. 26. Gyerm eklako�
ma. 29. Női név. 31. Több éves 
ital. 33. Gésa egyneműi. 34. 
Fordított tiltószó. 35. Színm ű�
vész. 37. Szegények eledele 
volt (ford.). 39. Tetőfedő anyag.
41. M otorm árka (ford.). 42. 
Személyesnévmás. 46. Süte�
m ényöntet (névelővel). 47. Va�
lam inek a széle. 49. Édes . . .  
(sikeres film volt). 50. Neves 
asztaliteniszező volt. 52. 
Áraszt. 53. E - vel a  végén Nó-  
bel - d íjas francia író.

— Bánhidi —

Beküldendő  a vízszintes 1., a 
függőleges 20., 1. és 49.

Beküldési határidő: szep�
tem ber 10.

Előző rejtvényünk helyes 
megfejtése: A boldog ember. 
Sárarany, Kerek Ferkó, Forr a 
bor.

K önyvutalványt nyertek: 
Brandhuber Zoltán  (Nagyka�
nizsa), Karalyos Tünde (Buda�
pest), Sipos Zoltánná (Tatabá�
nya), Várnai Gyuláné (Buda�
pest), Zsiga Ibolya (Salgótar�
ján).
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Elkerülhető- e a sorbanállás 
a nagy forgalmú postahivatalokban?

Tisztelt Besenyei Elvtárs !

A  Postás Dolgozó X X IV . évfolyam  5. számában 
m egjelent cikke: „Terem tsünk összhangot a postások és 
a lakosság érdekének védelm ében!" őszintén feltárja  
azokat a problémákat, nehézségeket, m elyekkel a posta- 
forgalmi végrehajtó szolgálat dolgozói, term elésirányítói 
nap m'.nt nap szem ben állnak. Különösen a nagy for �
galmú hivataloknak  — közvetlenül az ügyfelekkel fog �
lalkozó — fe lvé te li osztályánál találkozhatunk jelentős  
nehézségekkel, problémákkal. A z  ügyfeleknek sokat kell 
várakozniuk, türelm etlen, ideges a hangulat. Rom lik a 
m unka minősége. A z  ott dolgozók m unkaintenzitása m a �
gas, eléri a tűrési határt.

A nélkül, hogy a hivatalok egyéb osztályainak m unká �
ját, problémáját kisebbíteném , az a vélem ényem , hogy 
lehetne segíteni a közvetlenül ügyfelekkel foglalkozók  
m unkáját, javítani a szolgáltatás minőségét.

Szemléletváltoztatással el kellene ju tn i ahhoz a 
legelemibb m unkaszervezési tevékenységhez, hogy oda 
irányítsuk a dolgozókat, ahol a munkacsúcs, torlódás 
je len tkezik . Rugalmas, naprakész munkaerő-irányítással 
az egész hivatal m unkáját együtt kell m űködtetni, koor�
dinálni kell. E tevékenység erdményes elvégzése érde �
kében a dolgozókat, vezetőket fe l kell készíteni, az ügy 
érdekében meg kell követelni a teljes odaadást.

A  feladat, a m unka nem  je len tkezik  m indenütt 
azonos időben, m ennyiségben; ahhoz, hogy előbbre lép �
jünk, oda kell irányítani a m unkaerőket, időlegesen, 
két-három  órára, ha kell, napra, ahol a munkacsúcs, 
forgalomfelfutás van.

Segíteni kellene az ügyfelek kiszolgálását végzők 
m unkáját, tevőlegesen, élőén, Fel kell állni a kényel�
mes székekből, egy-két órára, napra. A z ügyirat, akta  
nem  romlandó.

A  m unkaszervezési hiányosságon túlm enően súlyos 
felelőtlenség elnézni egyes dolgozó kollektívák túlterhe �
lését, az ügyfelek hosszas várakoztatását, összhangot 
kell terem teni a postai dolgozók m unkaterhelésében, 
m unkaintenzitásában. Hivatalon belül a m unka elosz�
tása, a terhelés megközelítőleg sem arányos.

A  dolgozó nők a m unkavégzésben is keresik az 
egyenlőséget; a tú lzott m unkaintenzitás káros egészsé�
gükre.

A  hivataloknál van még m unkaerő, csak nem  m in �
dig ott, ahol a cél, feladat érdekében, társadalmi haté �
konysága szemszögéből a legeredményesebben dolgoz�
na. Ez utóbbiakat fel kell tárni.

A m ikor egy nagy forgalmú postahivatal felvételi 
csarnokában az ügyfelek hosszas sorban állnak, az ab �
lakoknak csak egy töredéke van nyitva, meg kellene 
nézni a belső irodákban, m unkahelyeken, hogyan in �
tézik  az ügyeket, végzik a m unkákat.

A  probléma megoldásában sokat tehetnének a szo�
cialista brigádok, ha postán kívü li tevékenységük na�
gyobb részét a postai problémák megoldására irányíta �
nák. A  gazdasági vezetés feladata, hogy így irányítsa  
m unkájukat.

A  fentiek, a törekvések érvényre juttatása egyesek 
részéről erős ellenállásba ütközik . A z adottságok, lehe �
tőségek — m inden ellenkező állítás ellenére — meg �
vannak, csak élni kell velük, ki kell használni a cél ér�
dekében.

K érem  Besenyei elvtársat, a témában foglaltak szí�
ves tanulmányozására. Egyetértés esetén, m unkatársai 
segítségével, a fe lve te tt probléma megoldására. M unká �
jukhoz jó erőt, egészséget kívánok.

Pécs, 1979. júl. 1.

Postai dolgozó

Tartalm az - e olyasmit a fen�
ti levél, am elyet ak á r a posta, 
akár a szakszervezet ne tekin�
tene sa ját gondolatának, törek�
véseinek? Talán egyetlen dol�
got: a  névtelenséget. S ez az, 
am i nehezíti az utolsó bekez�
désbe foglalt óhaj teljesítését, 
nevezetesen a  „felvetett”, de 
pontosan, nevén nevezve meg 
nem  m utato tt „problém a” 
megoldását, ami a végrehajtó 
szolgálatban még csak olyany -  
nyira sem lehet általános, m int 
a fent idézett levélben. K ár te �
hát, hogy írója ism eretlenség�
be burkolózott, hiszen m onda�
nivalójáért szem rehányás sem�
miképpen sem illetheti. Sőt, ha 
még a kérdés megoldásához 
hasznosítható segítséget is 
nyújt, m indenképpen elisme�
résre ta rtha to tt volna számot.

Véletlennek, avagy célzatos-  
kal kell- e tekinteni az egyet�
len m egragadható támpontot, 
am ely a levél gondos elolva�
sásakor a figyelmet egy bizo�
nyos postahivatalra irányítja, 
nem  tudóm. Bár hasonló el�
rendezésű hivatal adódik az 
országban máshol is, a levél 
keltezéséből és az építészeti 
megjelenésre utaló megjegy�
zésből Pécs I - re  kellett gon�
dolnunk. A levél burkolata a 
hivatal azonosításához nem 
nyújto tt segítséget, m ert fel�
adó azon sincs, viszont Buda�
pest 72 keletbélyegzőjének le�
nyom ata szerepel rajta , tehát 
begyűjthették a főváros bár�
melyik levélszekrényéből. De 
nem is az volt a célunk, hogy 
a levél írójának kiléte után 
nyomozzunk. Közérdekű kér �
désről van szó, foglalkozzunk  
vele!

Ki lehetne általános érvény�
nyel jelenti, hogy a  posta fel�
vételi szolgálatára egyik rész�
ről a  sorbanállás, a vára�
kozás, a türelm etlenség, m ásik 
részről pedig az idegesen vég�
zett munka, a kapkodás, a tú l -  
hajtottság jellemző? Persze, 
senki se tagadja, hogy ez, bi�
zony, előfordul. Nem is olyan 
nagyon ritkán, olyannyira, 
hogy a  vissza - visszatérő for�
galmi csúcsok m enetrendjét is 
jól ism erjük m ár. Amire pedig 
szám ítani lehet, a rra  szervezé�
si intézkedésekkel fel lehet ké�
szülni. Az év végét és az üdü�
lési idényt most nem em lítve 
— torlódik a forgalom a hó 
elején a pénzfelvevőknél, s ez 
kisebb m értékben megismétlő�
dik húszadika előtt, a távbe�
szélődíjak befizetésekor. Az 
egész hivatal életére kiható 
ugrásszerű forgalomnöveke�
dést idéznek elő a távírószol�
gálatban a közkedvelt névna�
pok, ünnepek. Az év elején 
m egjelennek a takarékbetétek 
tulajdonosai a kam atok beírá�
sáért, az iskolai év végén a ta �
nulók intéznek roham ot a hi�
vatal ellen m egtakarított pén�
zükért; hasonló többletm unkát 
idézett elő annak idején a 
békekölcsönkötvények bevál�
tása. Ism erjük ezenkívül a pos�
tahivatalok igénybevételének 
napi lüktetését is.

M inderről a postahivatalok 
tudnak, s általában ennek 
megfelelően szervezik meg 
m unkájukat, a közönségszolgá�
latot. Milyen eredm énnyel? 
Legalább olyannal, m int na�
ponta az élelmiszerüzletek, hét�
végeken a pékségek meg a 
vasúti jegypénztárak, ősztől ta �

vaszig a gyógyszertárak, szinte 
mindig az OTP- fiókok vagy 
félfogadási napokon a közhi�
vatalok. Persze arró l szó sincs, 
hogy mások gondjaival akar�
nánk takarózni. A rra töreked�
nek a posta igazgatási és vég�
rehajtó  szervei meg a szak -  
szervezet is, hogy a felek 
gyorsan és jól legyenek ki�
szolgálva; továbbá, hogy ezt a 
postás dolgozók nyugodtan, ne 
pedig megtépázott idegekkel 
tehessék.

Mi szükséges azonban eh�
hez? M indenesetre az, hogy a 
hivatal rendelkezzék a felada �
toknak megfelelő létszámmal, 
a dolgozók kellőképpen képzet�
tek  legyenek, végül, hogy a 
m unkahelyi vezetők  a m inden�
kori igényeknek megfelelően 
szervezzék meg a m unkát.

Mennyi is az a szükséges 
létszám ? Ehhez jó tám pontot 
nyújtanak a PSZSZI által ki�
dolgozott — méréseken és több 
évtizedes tapasztalatokon ala�
puló — norm ák. A hivatal 
tényleges forgalmából kiszá�
mított, percekben kifejezett 
munkamennyiségek megmu�
tatják , hogy az egyes m unka -  
területeket, részlegeket te rhe�
lő feladatok ellátásához hány 
em berre, teljes vagy részleges 
munkaidős dolgozóra van 
szükség. A tapasztalat azon�
ban azt m utatja, hogy a posta -  
hivatalok általában nem ren�
delkeznek a létszám norm ájuk 
szerint foglalkoztatható sze�
mélyzettel. Nehogy azonban 
abba a hibába essünk, hogy a 
norm át abszolutizáljuk! Igaz, 
hogy az egy dolgozóra megál�
lap íto tt 11 300 perc m ár pót�
lékot is tartalm az, s a hivatal 
szükséges létszám ának kiszá�
m ításánál még 13,5 százalék 
tartalékot is figyelembe vesz�
nek, viszonylagos létszám hiányt 
igen sok körülm ény előidéz�
het. Ilyennek m ondhatjuk a 
m ár em lített m unkatorlódáso�
kat (kiváltképp az előre nem 
láthatókat) és a dolgozók szak�
képzetlenségét is, ezekkel a 
kérdésekkel azonban külön 
foglalkozunk. I tt elsősorban a 
dolgozók szociális körülm é �
nyeire gondolok. Mivel a té �
m ánk által é rin te tt postafor�
galmi m unkakörök jelentős 
részét nők töltik be, igen sok 
a betegség, a gyermekek be�
tegsége m iatti hiányzás, a te r�
hességből adódóan csökkenő 
munkaképesség, a kirendelé�
sekből származó távoliét. 
Ezeknek a körülm ényeknek a 
balszerencsés halmozódása — 
kisebb létszám ú egységeknél 
ez igen könnyen bekövetkez�
het — egyham ar felem észthe�
ti a még oly méltányosan meg�
állapíto tt tartaléklétszám ot is.

A hivatal kiegyensúlyozott 
m unkájának második kelléke�
kén t a dolgozók szakképzett�
ségét em lítettük. Nehéz lenne 
azt a határvonalat meghúzni, 
am ely eléggé egyértelm űen je l�
lemezni tudná egy hivatal dol�
gozóinak szakképzettségi szín�
vonalát. Az idő haladtával b i�
zonyos term észetes cserélődés�
sel állandóan számolni kell, 
tehát újoncok jelenléte is m a�
gától értetődő állapot. Ha az 
em lített cserélődés viszont az 
ésszerűnél nagyobb arányokat 
öltő m unkaerő - vándorlás kö�
vetkezménye, m ár nehezebb 
helyzet előtt állunk.

Nem olyan egyszerű azt sem 
körülírni, hogy kit kell szak�
képzett vagy képzetlen m un�
kaerőnek tekinteni. Kétségte�
lenül igaz az, hogy a postai 
szakism eretek ugyancsak sok�
rétűek, m ind a szolgáltatások 
nyújtását, m ind azok lebonyo�
lításá t aprólékos szabályoknak 
köteteket kitevő tömkelegé ír�
ja  elő. Hanem ha az egyes fel�
adatokat jól szemügyre vesz-  
szük, azt lá thatjuk , hogy nagy�
részt rutinm űveletek, amelyek 
néhány elméleti ism eret b ir�
tokában, rövid gyakorlás után, 
kellő figyelemmel jól ellátha�
tók. Az a kezdő, aki még nincs 
tisztában a levélpostai külde�
mények fogalmaival, vagy a 
táviratfelvétel szószámítási 
rejtelmeivel, rövid időn belül 
ügyes pénzfelvevő lehet, s még 
tanfolyam ra küldése előtt e l�
sa já títha tja  az egyesített fel�
vevői teendőket is. Legföljebb 
egy- egy különlegesebb külde�

mény díjazásához, felszerelé�
séhez kell segítségét kérnie.

Am int arról m ár beszéltünk, 
a postaforgalmi, esetünkben a 
felvételi teendők időben nem 
nem  oszlanak el egyenletesen. 
Néha megfeszített erővel kell 
dolgozni, m áskor a felvevők 
alig - alig vannak igénybe véve. 
A m unkát tehát úgy kell meg�
szervezni, a hivatal létszám á�
val úgy kell gazdálkodni, hogy 
a szolgálatbn levő dolgozók 
száma arányban  álljon a h iva�
tal pillanatnyi forgalmával. 
Ilyen tökéletes állapotot te �
rem teni term észetesen nem  le�
het, de bizonyos m értékig meg 
lehet közelíteni. Befolyásolják 
a szervezés lehetőségeit a  m ár 
tag lalt körülm ények: a hiány�
zás, a szakképzetlenség. Nehe�
zíti a felvevőablakok beülteté�
sét a délutánonként visszatérő 
munkacsúcs (a délelőttösök és 
délutánosok m unkaidejének 
átfedése éppen nem a forgal�
mas órákra esik); gondot okoz�
ha t a vidékről bejáró dolgozók 
tömegközlekedési eszközeinek 
m enetrendjéhez való kénysze�
rű, de méltányos alkalm azko�
dás. Ne is próbálkozzunk a 
szervezést nehezítő (esetleg 
éppen könnyítő) körülm ények 
teljes felsorolásával. Rengeteg 
helyi tényező befolyásolja a 
m unka jó irányítását, helyes 
elosztását, éppen ezért á lta lá�
nosan használható receptet 
nemigen lehet rá  k italáln i; he�
lyi szervezési feladatnak kell 
tekinteni, ami viszont az ezzel 
megbízott vezetőktől el is v ár�
ható.

A meglehetősen hosszúra si�
kerü lt elméleti fejtegetés után 
nézzük a  valóságot! A postá 
nak szakszervezetünk központi 
vezetősége által m egvitatott 
beszámolóiból, illetve terveiből 
vett adatok szerint a  forgalmi 
dolgozók létszám a m ind a fi�
zikai, m ind a nem fizikai állo�
m ányban — a tervezett növe�
kedéssel szemben — 1976 óta 
csökkent. Szám szerűen nem 
sokkal, de a forgalom egyidejű 
növekedéséhez viszonyítva 
érezhetően. A posta teljes lé t�
szám ának kis m értékű növe�
kedése viszont arra  utal, hogy 
a postaforgalmi végrehajtó 
szolgálat nem kívánatos mó�
don ism ét háttérbe szorult.

Budapestet és Pécset össze�
hasonlítva, a fővárosban rosz-  
szabb a helyzet. Budapest 72-  
ben Kovács Ernő hivatalveze�
tő - helyettes arról tájékoztatott, 
hogy a felvételi osztály létszá�
ma a norm a szerinti 86 helyett 
67. Hasonló a be nem  töltött 
létszám helyek aránya Buda�
pest 4 - ben is. A Lantos Dezső- 
né hivatalvezetőtől kapott ada�
tok szerint a 240- ből 50- en hiá�
nyoznak. Ehhez képest nincs 
ok panaszra Pécsett. Mint 
Szabó Jánosáétól, az igazgató�
ság munkaügyi osztályának 
csoportvezetőjétől és Garami 
Jánostól, a  szervezési osztály 
vezetőjétől megtudtam , az 
igazgatóság területén működő 
hivataloknak általában nincse�
nek különösebb létszámgond�
jaik. A kishivatalok többségé�
nek létszám a fél vagy negyed 
fővel teljes személyre kiegé�
szítve a norm a szerinti fölött 
van betöltve, s  ez lehetőséget 
nyújt nekik a rövidebb távol�
létek alkalm ával a helyettesí�
tésre. Pécs 1 - nek az utóbbi 
években fokozatosan sikerült a 
létszám át norm ája szerint fel�
töltenie. Dr. Jádi János hiva�
talvezető tájékoztatása szerint 
hivatalon belül a felvételi osz�
tálynak is — 36 fővel — teljes 
a létszáma, sőt ezt az osztályt 
erősíti az 5 fős ta rtalék  is.

Ami a szakképzettséget ille�
ti, ez m ár hagy kívánnivalót. 
A m unkaerő - vándorlás m in�
denütt meglehetősen nagy, s 
ez együtt já r  a szakképzetle�
nek aránytalanul nagy számá�
val. Budapest 4 vezetője a pos�
tai képzettség hiánya m ellett 
az általános m űveltség  (pél�
dául a földrajzi ism eretek) hé �
zagaira, m int a postai m unkát 
hátrá lta tó  körülm ényre hívta 
fel a figyelmet. A 72- esben is 
hasonló a helyzet, a h ivatal�
vezető - helyettes viszont magá�
tól értetődő feladatnak tekinti

a kezdők tanítását, nevelését, s 
egyáltalán nem érzi k ilá tásta�
lannak ezt a munkát.

Pécsett — úgy látszik — 
aránytalanul erőteljes a m un �
kaerő-mozgás. Bár rendelke�
zik a norm a szerinti létszám �
mal, állandóan sok az új arc a 
felvételi terem ben, s ez erősen 
befolyásolja — hátrányára — 
a szolgáltatások minőségét. 
Ezt a m egállapítást megerősí�
te tte  Zirnstein Józsefné fő�
pénztáros, brigádvezető és ifj. 
Tihanyvári István  helyi ellen�
őr is. A felvételi osztályon 
olyannyira nem  tudott törzs�
gárda kialakulni, hogy az egy �
éves szolgálattal rendelkező  
ügyesebb dolgozókat m ár pénz �
tári tisztkén t foglalkoztatják.

Budapesten a létszám hiány 
és részben a szakképzetlenség, 
Pécsett viszont elsősorban az 
utóbbi teszi szükségessé a 
munkaszervezést. Mit tapasz�
ta ltunk  ezen a téren?

A budapesti postahivatalok 
jó  néhány másodállású, m el�
lékfoglalkozású és nyugdíjas 
dolgozót foglalkoztatnak. Pé�
csett azt hallottuk, hogy a 
nyugdíjasok nem szívesen ü l�
nek be a felvevőablakok mö�
gé; nyugalm asabb m unkakört 
keresnek. Lantos Dezsőné ta �
pasztalatai szerint viszont aki 
felvevőként m ent nyugdíjba, 
ezután is inkább ebben a 
m unkakörben dolgozik. A 
hiányzó létszám ot nyugdíja�
sokkal és mellékfoglalkozású 
dolgozókkal töltik fel. A 72- es�
ben m ellékfoglalkozásként a 
17 és 21 óra közötti időben, 
főként kishivatali postás dol�
gozók vállalnak m unkát, e l�
sősorban pénzfelvevői, pénzol�
vasói, leszámolói, távirat - köz�
vetítői feladatok ellátására.

A hiányzó létszám  ilyetén 
pótlásával nem m erülnek ki a 
szervezési intézkedések. Buda�
pest 4 - ben kialakult, hogy a 
felvételi osztály egyes m unka�
köreiben más osztályok m e�
lyik dolgozója helyettesíti a tá �
vollevőt. Reggelenként gyor�
san feldolgozandó nagy töm e�
get képez a  fiókbérlők köny�
velt küldem ényeinek beírása. 
Ez rendszeresen az általános 
osztály dolgozóinak feladata, s 
ugyancsak az irodából adnak 
segítséget a  hivatal egyik kü�
lönleges feladatának ellátásá�
hoz, az M NB - utalványok fel�
vételéhez. Budapest 72- ben 
sem ism eretlen más osztályok 
segítsége, például a táviratok 
csúcsforgalm ának idején szin�
te az egész hivatal részt vesz 
felvételükben és továbbításuk�
ban. Ügyes szervezési mód�
szerként kell megemlítenünk, 
hogy jól ism erik az egyes dol�
gozók munkaképességét, gyor�
saságát, valam in t az egyes 
m unkahelyeknek, a hivatal 
alaprajzi elrendezéséből eredő 
forgalm át, s  e körülm ényeket 
a nehezebb napokon a  beülte�
tésnél figyelembe veszik.

Pécs 1 postahivatalnak be 
van töltve a norm a szerinti 
létszáma, tehát a létszámhiány 
nem  készteti különösebb szer�
vezési intézkedésekre. Ezt a 
k itételt azonban annyiban he�
lyesbíteni kell, hogy az üdü�
lési idényben dolgozókat küld 
Siófok postahivatalhoz. Jelen �
leg 12 kirendeltje van, képzett 
postások, így a nyári hónapok�
ban mégiscsak adódik létszám -  
hiány. (Ez egyébként — m int 
Szépe Lőrinc isz t - titkár meg�
jegyezte — nemcsak Pécs 1 
gondja, az igazgatóság minden 
nagyhivatalának megvan a 
B alaton - parti testvérhivatala, 
s ezek kisegítése különleges 
feladatok elé állítja őket.)

Visszatérve Pécs 1 - hez: az 
igazgatóság szervezési osztá�
lyának véleménye szerint — a 
betöltött norm a szerinti lé t�
szám ra való tekintettel — a 
forgalom lebonyolítása helyi 
szervezési feladat, amely az 
egyes csoportoknál kezdődik. 
Hasonló álláspontot képvisel a 
hivatal vezetője is, azzal, hogy 
mindegyik osztálynak megvan 
a maga m unkája, csak győzze. 
Ami az általános osztály dol�
gozóit illeti, az ő feladataik 
tömegét nagym értékben befo�
lyásolja a felvételi osztály 
m unkájának minősége. Ha sok 
a bizonytalanság vagy hiba, 
szaporodnak az érdeklődéssel, 
tudakozódással az előadókhoz 
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forduló ügyfelek. Jelenleg ez 
jellemző Pécs 1- re, délelőttön�
ként néha több fél várakozik 
az irodában, m int a felvételi 
terem ben. Egyébként — és ezt 
az igazgatóság m indkét meg�
keresett osztályán a fenti levél 
elolvasása után külön kérdés 
nélkül m egerősítették — Pécs 
1 volt az utolsó megyei hivatal 
az országban, am elyben  a  m últ 
év őszén az általános osztályt 
m egszervezték. A z  oda sorolt 
m unkakörökben foglalkozta�
to tt dolgozók létszám a 10 év 
óta nem változott, még az osz�
tá ly  létrehozásával sem, noha 
feladatkörük és m unkájuk 
mennyisége jócskán bővült. 
Egyébként nem áll az sem, 
hogy „az ak ta  nem rom �
landó”, m ert a tudakozódással, 
panasszal betérő felek ügyeit 
helyben és azonnal intézni 
kell, s a tudakozványok, kárté �
rítési ügyek kezelése is h a tár�
idős munka.

Ami pedig az osztályok kö�
zötti kisegítést illeti, ez is 
m egtalálható Pécs 1- ben. Az 
iskolai év végén például a rá -  
d iódíj - nyilvántartók fizették ki 
az iskolai takarékbetéteket. De 
az idegen m unkaköröktől ka�
pott segítségnek vannak bizo�
nyos ésszerű, önm aguktól ki�
alakuló határai is. Egy kisebb, 
külön osztályokra nem tagozó�
dó hivatalnál még csak elkép�
zelhető a m indenhez értő  és 
m inden feladatkörben gyakor�
lo tt postás (és ez szerencsére 
sokfelé így is van), ám  egy 
akkora létszámú és forgalm ú 
hivatalnál, m in t Pécs 1 is, 
m ár szükségképpen szakosod�
nak a dolgozók. Különben a 
felvételi m unkahelyek sem 
egyformák a kisegíthetőség 
szempontjából sem, m ert amíg 
a pénzfelvételi ablakok n a�
gyobb adm inisztráció nélkül 
beültethetők, az egyesített fel�
vevők kézipénztárral való e l�
látása m ár nem olyan egysze�
rű. Olyan megoldásról viszont 
tudunk, például Budapest 72-  
ben, hogy kézipénzitárral e llá�
to tt egyesített felvevő olykor 
pénzt vesz fel.

De ne m enjünk máshová 
Pécs I - b ő l!A  Zirnstein Józsefi 
né főpénztáros által vezetett 
Április 4. brigádot alkotó 
pénztári tisztek, hivatali kézbe�
sítők, pénzfelvevők, zsákos 
felvevők bizony, gyakran he�
lyettesítik, kisegítik egymást. 
Erre szükség is van, m ert b ri�
gádjukban jelenleg is ketten 
gyereket várnak, többen kis�
gyermekes szülők, ketten pe�
dig Siófokon kirendelésben 
töltik a nyarat. M indemellett, 
ha kell, ők is másolnak dísz�
táviratot. Hogy még ilyen kö�
rülm ények között is lehet jól 
dolgozni, azt két arany jelvé�
nyük igazolja, s ettől harm adik 
alkalom m al egyetlen visszaje�
lentés m iatt estek el.

Csak vázlatos összefoglalás�
ra vállalkozom : Az idézett vé�
lemények szerint a létszámnor�
ma biztosítja az ellátandó fe l �
adatokhoz szükséges m unka �
erőt, de nem  tudja figyelem be  
venni a forgalom nagym értékű  
ingadozását. Ha a szolgálati 
beosztás egyéb (elsősorban szo�
ciális) szempontjai megenge�
dik, megfontolandó, hogy ne 
napi 8, hanem havi 192 óra 
munkaidővel számoljunk. A 
m unka megszervezése elsősor�
ban helyi feladat, nagyhivata �
lokban az osztályoké. Ezzel né�
mileg szemben áll Pécs 1 he�
lyi ellenőrének véleménye, ő 
ugyanis nem szervezési hibá�
ból szárm aztatja gondjaikat, 
hanem  létszámhiányból, am it 
részben a balatoni kirendelés, 
részben a felvevők szakkép�
zetlensége okoz. A főpénztáros 
is hasonlóképpen látja, meg�
jegyezve, hogy osztályon belül 
nem tud ják  teljesen megoldani 
gondjaikat. Vajon m iért? Le �
gyen ez a Postás Dolgozónak 
újabb kérdése, am elyre az ol�
vasók adják meg a választ né- , 
hány hónap múlva. Közérdekű,' 
fontos kérdésről van szó; a kü�
lönböző álláspontok, vélem é�
nyek talán  hozzásegítenek a 
helyes gyakorlat, egy jobb 
megoldás kialakításához.

Benda István
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Új évad a Postás Művelődési Központban
Azokat az éveket éljük, 

amelyekben nemcsak a szabad 
idő gyarapodik, hanem annak 
gazdag lehetősége is, hogy 
igényünknek megfelelően ré�
szesülhessünk a világ szellemi 
és anyagi javaiból. Különös e l�
lentmondás, hogy a  nagy ro�
hanásban erre  soha sincs elég 
időnk. Mégis, bárhonnan köze�
lítjük  a kérdést, igényesebben 
élünk. Ez a  tartalm asabb élet 
falja  fel az időt. M ert nézzük 
csak: ott van m indjárt a  te le�
vízió. Nem hagyja, hogy ne 
nézzük. A múzeumok tele van�
nak érdekes kiállításokkal, 
nincs olyan évad, hogy a  szín�
házak ne szolgálnának megle�
petésekkel. A könyvek sorra 
beköltöznek otthonunkba. K i�
térni előlük nem lehet. Nem�
csak a  boltokban, hanem  az 
utcán, a  hivatalokban is az 
em ber után mennek. És a 
m indennapi m unka is olyan, 
hogy állandóan új feladat elé 
állít, az új feladatok új ism e�
reteket követelnek, am elyeket 
meg kell tanulni. És állandóan 
újságot kell olvasni, m ert az 
újság létfontosságú tudnivaló�
k a t közöl. És akkor még m in�
dig úgy érezzük, hogy sem m i�
ről sem m it nem tudunk, hogy 
mennyi mindenből k im ara�
dunk, hogy nagyon keveset 
foglalkozunk azzal, am it fon�
tosnak és szükségesnek ér�
zünk.

A PMK nem tartozik Buda�
pest nagy művelődési intézm é�
nyei közé. Nincs nagy színház -  
terme, nincs itt mozi. Falai kö�
zött nem rendeznek csinnad -  
rattás, égre - földre szóló ren �
dezvényeket. Mégis m egtalálja 
helyét abban a  bonyolult rend�
szerben, am elyet közművelő�
désnek hívnak, am ely tu la j�
donképpen a  tudásszomj kielé�
gítését s ezzel együtt a  szóra�
kozást szolgálja. Szép tervei�
ben otthont kapnak élm ényt 
adó, a  kiemelkedő és a  hét�
köznapokat közvetlenül szol�
gáló események is. M unkája 
sokrétű. Egy színházi előadás, 
vagy hangverseny élményének 
nyújtása éppúgy beletartozik, 
mint az iskola rendszerű okta�
tás segítése, vagy baráti ta lá l�
kozó közvetlen., hangulatának 
megterem tése. Lássuk, mi az, 
am it ebben az évben kínál! 
M indenekelőtt két pályázatot.

PO STÁS FIATALO K , FI�
GYELEM ! Sok közietek a jó  
versmondó, a színjátszásban  
örömét lelő, a tehetséges ze �
nész, énekes, a paródiához ér�
tő, a bűvészeiben és egyéb m u �
ta tványokban jeleskedő. KI 
M IT TUD lesz. Október 1-ig 
lehet jelentkezni.

POSTÁSOK  — M UN�
K A  KÖZBEN! Fotópályázat. 
Erre elsősorban a szakm a iz �
galmas pillanatait — igazán 
sok van  — bemutató alkotáso �
kat várják. Beküldhető szer �
zőnként 10 db fekete-fehér, 
vagy színes kép. Képm éret: 
18x24 cm. A  pályázat jeligés. 
Beküldési határidő: 1980. m ár �
cius 15. M indkét pályázatot a 
PM K címére (Bp. VI., Benczúr 
u. 27., Postacím: Pf. 601. 1373) 
kell eljuttatni.

Műsoros estek, 
ren dezvények

Hosszú évek gyakorlatának 
megfelelően népszerű soroza�
tunkat, a PÓDIUM- ot ebben 
az évadban is októbertől m á�
jus végéig kéthetenként va�
sárnap délután 16 órai kezdet�
tel ta rtju k  a PMK díszterm é�
ben. A sorozatban helyet kap�
nak neves művészek (Sinko-  
vits - házaspár, Besenyei Fe�
renc, Lukács Sándor) önálló 
estjei csakúgy, m int népszerű 
sanzonműsorok és művész— 
közönség találkozók. Az első 
előadás: október 14. A műso�
rokra belépőjegyet a  közön�
ségszervezőnél és a  PMK iro�
dájában lehet igényelni.

KIÁLLÍTÁSAINK közül 
mindenekelőtt az olasz postá�
sok képzőművész anyagának 
bem utatását kell megemlíteni. 
Tervezet* ideje: október 26— 
november 18- ig. Terveink kö�
zött szerepel még a  Zilahy 
György Képzőművész Stúdió 
kiállítása, az NDK Centrum 
anyagának, valam int a Postá�
sok — m unka közben c. pályá�
zat díjnyertes műveinek be�
m utatása. Ebben az évben is

megrendezzük a  VI. kerületi 
tanáccsal közösen a szokásos 
Irodalmi és zenei estet, író— 
olvasó találkozókat.

Módszertani
szolgáltatás

A z  intézm ény egyik fontos 
feladata, hogy módszertani se�
gítséget nyújtson a budapesti 
postaszervekben dolgozó szak -  
szervezeti kulturális tisztségvi�
selők és aktivisták tevékenysé�
géhez, s ezzel hozzájáruljon a 
m unkahelyi nevelőmunka, az 
alapszervezeti kulturális élet 
színvonalának emeléséhez, h a �
tékonyságának erősítéséhez.

Különös gondot fordítunk a 
szocialista brigádok, valam int 
a postás ifjúsági klubok  kul�
turális életének módszertani 
segítésére. Ennek keretében az 
ism eretterjesztési évad, s a 
különböző kulturális mozgal�
mak indítása alkalm ával m un�
kamegbeszélésre hívják meg az 
aktivistákat. A Postás Szocia�
lista Brigádok K lubjának ösz-  
szejövetelein rendszeresen ta r �
tanak  m ódszertani megbeszé�
lést.

Az alapszervezeti kulturális 
tisztségviselők és aktivisták 
m unkájának segítését, magas 
Szintű tájékoztatásukat szol�
gálja a  Postás N épm űvelők  
Fóruma.

Szombat kivételével a  hét 
m inden napján este 19 óráig 
ta rtan ak  m ódszertani ügyele �
tet, s várják , hogy a  postás 
népm űvelők személyesen vagy 
távbeszélőn keressék meg 
gondjaikkal.

Az írásos m ódszertani tevé -  
kenység keretében részletes 
ism eretterjesztési ajánlójegy �
zéket á llítanak  össze, és azt e l�
ju tta tják  a kultúrfelelősök, a 
társadalm i szervek vezetői és 
a szakvezetők kezéhez. A szo�
cialista brigádok olvasási v á l�
lalásainak megkönnyítésére a  
Központi K önyvtár aján ló�
jegyzéket készített és küld 
szét címükre.

A szolgáltató jellegű m ód�
szertani m unka lényege az, 
hpgy ag ajapszervezeti rendez�
vények művészeti"' csoportjaik 
fellépésével, esetleg hivatásos 
művészek közreműködésével 
összeállított műsorok, író—ol�
vasó találkozók, munkás—m ű�
vész találkozók megszervezésé�
vel, előkészítésével, kiállítások 
megréndezésével segítik.

A bábszakkör szívesen ad 
m űsorokat a  postaszervek té l�
apó -  és gyerm eknapi ünnepsé�
gein. A színjátszó csoport 
örömmel m uta tja  be kész m ű�
sorait a  fővárosi és vidéki if�
júsági klubokban, és alkalom �
hoz illő műsort és versösszeál�
lításokat készít a társadalm i 
rendezvények ünnepélyesebbé 
tételéhez, s azokat kérésre be�
m utatja.

Művészeti csoportok

Rendszeres foglalkozásaikat 
kiváló művészpedagógusok ve�
zetik. Érdeklődési körének 
megfelelően ifjabb és idősebb 
egyaránt lehetőséget kap arra, 
hogy tehetségét kibontakoztat�
hassa.

BABCSOPORT. M unkáját 
im m áron 7. éve K om játhy An�
na grafikusművész irányítja. 
A foglalkozásokon többnyire 
általános iskolás korú gyere�
kek vesznek részt. Közösen vá�
logatják ki a  produkciókat, ők 
tervezik a bábokat és a  díszle�
teket is. Ebben a  m unkában 
fejlődik a  gyerm ekek szépér�
zéke, ízlése, kézügyessége és 
kifejező készsége. Foglalkozá�
sok: kedd, csütörtök 15—17 
óráig.

SZÍNJÁTSZÓ CSOPORT. 
Tagja lehet m inden fiatal, aki 
a versmondáshoz, színjátszás�
hoz kedvet, tehetséget érez. A 
foglalkozások módot nyú jta�
nak az irodalm i ism eretek bő�
vítésére, a  színjátszás forté�
lyainak elsajátítására. Vezető�
jük Bencze Zsuzsa  rendező. 
Próbák: hétfő, péntek 18—21 
óráig.

NÉPTÁNCCSOPORT. A 
Cházár András utcai József 
A ttila Kollégiumban ta rtják  
foglalkozásaikat. Vezetőjük 
Szidiropolusz Archimedesz. 
Örömmel lá tják  tagjaik sorá�
ban azokat a postás fiatalokat, 
akik szeretik a táncot, s alapo�
sabban el k ívánják  sajátítani 
a magyar népművészet táncha�
gyományait.

ZILAHY GYÖRGY KÉPZŐ�
MŰVÉSZ STÚDIÓ. Már há�
romszor nyerte el a  „Kiváló” 
címet. Kezdők és haladók egy�
a rá n t részt vehetnek és részt 
is vesznek m unkájában. Az 
alapvető ism ereteket e lsa já tí�
tani kívánók a  Ferk Ilona fes�
tőművész által vezetett rajzkör 
m unkájában vesznek részt. A 
képzettebbek kibontakozását 
Nagy B. István  festőművész, 
stúdióvezető segíti. A gyakor�
lati foglalkozásokat elm életi 
előadások, közös tá rlatlá toga�
tások és film vetítések egészí�
tik  ki rendszeresen. Az 1979/ 
80- as évtől Marosits István  
szobrászművész kapcsolódik 
be a  stúdió m unkájába. 
Szombatonként plasztilin és 
agyag alapanyaggal a té ráb rá �
zolás fogásait sa já títha tják  el 
az érdeklődők. A rajzkör és 
képzőművész kör kedden 17— 
20 óráig, szombaton 14—20 
óráig, a  formázó kör szomba�
ton 16—19 óráig ta r t ja  foglal�
kozásait.

FOTÓSZAKKÖR. N em eské �
ri Csaba irány ítja  a köz£s 
munkát. Az egyre korszerűsö�
dő laboratórium ban m ár a  
színes technika elsajátításával 
foglalkoznak. Szakköri nap: 
kedd 18—21 óráig, laborálás 
csütörtök, szombat 16—22 
óráig.

AMATÖR FILMESEK KÖ�
RE. Azok részére szerveződött, 
akik keskenyfilmfelvévővel 
rendelkeznek. M unkájukat 
Tarján József irányítja. Fog�
lalkozások: csütörtök 17—20
óráig.

Klubok

Minden korosztálynak alap�
vető igénye az együttlét, m e�
lyet az életkoron kívül a  kö�
zös m unka és érdeklődés is 
akaratlanul kikényszerít. A 
PMK sokféle k lubnak nyújt 
otthont.

POSTÁS SZOCIALISTA 
BRIGÁDOK KLUBJA. Célja 
az, hogy a  budapesti posta�
szervek szocialista b rigádjai�
nak életét élénkítse, a  brigá�
dok vállalásait változatosabbá, 
értékesebbé tevő ajánlásokkal 
segítse. A klubnapok szervezé�
se házigazdarendszerben tö r�
ténik. Ennek lényege az, hogy 
egy - két nagyobb, vagy több 
kisebb létszám ú — lehetőleg 
azonos, vagy hasonló feladatú 
— postaszerv szakszervezeti 
bizottságával közösen szervezi 
meg a foglalkozást.

A klubnapok egyik fontos 
célja az, hogy a  brigádtagok 
intézm ényünk m unkáját és 
életét közelebbről megismer�
jék, házunkat megkedveljék, s 
gondjaikkal, igényeikkel hoz�
zánk forduljanak. A klub 
nyílt szervezet — bárki is a 
házigazda —, a  foglalkozáso�
kon valam ennyi Budapesten 
működő szocialista brigád ven�
dégünk lehet.

POSTÁS FIATALOK
KLUBJA. Ezt a  művelődési 
form át ebben az évben hozták 
létre. Az új klub zárt körű, 
ingyenes. Program jai a  PMK 
által kibocsátott meghívókkal 
látogathatók. Az egyes meg�
hívók 6 hetes idő tartam ra 
szólnak. A klub kedden és 
csütörtökön 18—22 óráig, 
szombati napokon 18—23 óráig 
várja  a  látogatóit. A m űsoro�
kon kívül a  vendégek rendel�
kezésére állnak a klub já ték �
szerei, a  televízió, továbbá az 
újságok, folyóiratok és a 
klubbüfé. A klub célja az, 
hogy a budapesti postahivata�
lok, üzemek fiatal dolgozóinak 
szórakoztató, új ism ereteket 
nyújtó műsorok megszervezé�
sével lehetőséget biztosítsanak 
a szabad idő ku lturált, hasz�
nos eltöltésére. A postahivata�
lok, üzemek igényeinek meg�
felelően kellő számú részletes 
m űsortájékoztatót és propa�
gandaanyagot kérhetnek.-

TÍZEN ALULIAK KLUBJA. 
A tízen aluli korosztály részé�
re vasárnap délelőttönként 
tartalm as program okat (film�
vetítés, mesejáték, bábproduk�
ció) nyújt, és az örömet adó 
időtöltésen felül fejleszti a 
gyerekek fantáziáját. Rajzolni, 
festeni, énekelni, táncolni ta �
nulnak, és megismernek sok�
sok játékot. Vezetőjük A nd�
rás«  János.

NYUGDÍJASOK KLUBJA. 
K edd i. napokon ta rtják  össze�
jövetelüket a télikertben, ahol 
nyugodt körülm ények között, 
kellemes környezetben beszél�

gethetnek, ism eretterjesztő elő�
adásokat, irodalm i rendezvé�
nyeket hallgatnak. Vezetőjük 
Vanyó Károly.

MŰSZAKI IFJÚSÁGI
SZAKKÖR. 12—18 éves fiata�
lokat — általános és középis�
kolásokat, ipari tanulókat — 
foglalkoztat azzal a szándék�
kal, hogy m egism erjék a szer�
számokat, szerszámgépeket, 
valam int azok használatát; 
m echanikai és elektrotechnikai 
ism eretekre tegyenek szert 
alap -  és haladó fokon. Hasznos 
a szakköri m unka azoknak a 
fiataloknak is, ak ik  nem ké�
szülnek műszaki pályára, hi�
szen ma m ár a  műszaki tudás 
a korszerű műveltség fontos 
kiegészítője. A szakköri m un�
kát üzemlátogatások, múzeum -  
látogatások, kiállítások teszik 
változatossá. A m unkát Tété �
nyi Ferenc irányítja.

MŰSZAKI KLUB. A klub a 
tagjainak lehetőséget nyújt 
gyárak, intézmények, . postai 
üzemek, megismerésére, az ott 
dolgozók életének és m unka -  
körülm ényeinek tanulm ányo�
zására. A program ot „A tudo�
m ány és technika világa” cí�
m ű sorozat film vetítéssel egy�
bekötött előadásai teszik vál�
tozatossá. Ezt a  m unkát Havas 
István  fogja össze.

POSTÁS ÜJlTÓK KLUB�
JA. Az újítókat, újítási appa�
rátusban tevékenykedőket és 
az újítómozgalom irán t érdek�
lődőket fogja össze. A klub 
havonként 1 alkalom m al (min�
den hónap 3. keddjén 16—17 
óráig) ta r t ja  foglalkozásait. 
P rogram jában előadások, szak�
mai viták, üzemlátogatások, 
újítási kiállítások, film vetíté�
sek- , újítási ügyekben tanács�
adások szerepelnek. Klubveze�
tő Uzsovics József né.

Baráti körök

E megjelöléssel azokat a  
rendszeresen összejáró csopor�
tokat illetik, am elyeknek ér�
deklődési köre nem a szakm á�
hoz kapcsolódik, kor szerinti 
megoszlásuk is szétszórtabb, 
mégis havonta egy - két a lka�
lommal pár órára közös él�
ményből fakadó közösséggé 
kovácsolódnak.

ZENEBARÁTOK KÖRE. 
Ebben az évben M ozart é le t�
művével, m unkásságával fog�
lalkoznak. M ozarttal, akinél a 
m űalkotás mögött szinte ke�
resni kell az alkotót, akinél az 
életformából az alkotás alig, 
vagy egyáltalán nem m agya�
rázható. Ennek az óriási zene�
szerzőnek az élete értelm etlen, 
megalázó, m éltatlan küszkö�
dés. A sorozat nemcsak a leg�
ism ertebb vagy legnépszerűbb 
m űveket veszi elő és elemzi, 
hanem a  történelm i helyzet 
alapos feltárásával megkísérel 
válaszolni az ellentm ondások�
ra  is. Az előadásokat kiváló 
előadóművészek, karm este�
rek lemezeivel, valam int a  Fő�
városi Művelődési Ház opera�
stúdiójának előadásaival il�
lusztrálják. A sorozatot dr. 
Káldor János zenetörténész 
vezeti. Az októberben kezdődő 
sorozatra szeptem ber 15- től 
várják  az érdeklődőket.

m ü z e u m b a r A t o k  k ö �

r e . A budapesti postások kö�
rében közkedvelt, évtizedes 
m últtal rendelkező csoport. 
Népszerűségére jellemző, hogy 
tagságának zöme m egalakulá�
sa óta hűséges látogatója a 
programoknak. Havonta egy 
alkalom m al — mindig v asár�
naponként — ta rtják  a közös 
múzeum - , illetve tárlatlá toga�
tásokat, melyeken szakértő 
tárlatvezető kíséri a  csoportot.

KERTBARÁTOK KÖRE. 
Több m int 100 tagot számlál. 
Ebben az évben olyan előadá�
sokat rendez, am elyek a leg�
időszerűbb kertészeti kérdé�
sekre, teendőkre irány ítják  a 
figyelmet. Több alkalom m al 
házikertben gyakorlatot és be�
m utatót ta rtanak . Időnként 
felkeresik a  budapesti kerté�
szeti intézm ényeket, vállalato�
kat, továbbá kertészeti létesít�
ményekbe tanulm ányutat szer�
veznek, és tervbe vettek kül�
földi u takat is. Ebben az év�
ben is megrendezik term ékbe�
m utatójukat. Az általában hét�
fői napokon ta rto tt összejöve�
teleken mód van kertészeti vo�
natkozású kérdések megbeszé�
lésére, konzultációkra a  szak�
ma m eghívott kiválóságaival. 
Vezetőjük dr. Csercser Péter.

SAKK- KÖR. A sakk - kör a 
Postás Sportegyesület kereté�
ben működik. A kör tagjai 
klubközi versenyeken vesznek 
részt, és elméletileg is tovább 
képzik magukat. Rendszeres 
találkozási napjuk hétfő és 
csütörtök. Körvezető Straubin- 
ger József.

BÉLYEGGYŰJTŐK KÖRE.
Az ism eretek szerzésének, a 
szabad idő kellemes eltöltésé�
nek kedvelt form ája a  bélyeg�
gyűjtés. A bélyeggyűjtők köré�
ben évek óta élénk szakköri 
foglalkozásokat ta rtanak  hét�
főnként. Vezetőjük Dudás Bé�
la.

ESZPERANTÓ KÖR. Min�
den héten találkoznak, és tá r �
salgás keretében bővítik 
nyelvtudásukat, színvonalas 
programokon szélesítik isme�
reteiket. A klub háziasszonya 
Bardócz Erika.

Tanfolyamok

Az intézm ény falain belül és 
kívül egyaránt népszerűek. A 
gyerekek szám ára mozgáskész�
ségüket fejlesztő BALETT�
TANFOLYAM működik, me�
lyet Pásztor Klára táncpeda�
gógus vezet. M ár 5 éves kor�
tól fogadják a  gyerekeket. Be�
iratkozás szeptem ber 5 - én és 
7- én 17 órától.

A TÁRSASTÁNC- TANFO�
LYAM a serdülők legnehe�
zebb buktatóin segíti á t a  fia�
talokat, az életkor legközvet�
lenebb érintkezési íprm ájá -  
nak, a  táncnak e lsa já títta tásá�
val. Guller János táncpedagó�
gus szombat délutánonként 15 
órától a  kezdőkkel, 17 órától a 
haladókkal foglalkozik. B eirat�
kozás szeptem ber 1- én és 8 - án 
15—17 óráig.

KONDICIONÁLÓ NŐI 
TORNA TANFOLYAM az esti 
órákban aktív  pihenésre és fel�
frissülésre nyújt a lkalm at a 
dolgozó nőknek.

A NYELVTANFOLYAMOK 
az idegen nyelvek m egism eré�
séhez nyújtanak segítséget. Eb�
ben az évben angol, német, 
olasz, orosz és eszperantó 60 
órás tanulása irán t érdeklőket 
várnak. Űj kezdeményezés az 

1 inféhüíVángol nyelvtanfolyam  
kezdő és haladó fokon. 5 hetes 
időtartam ban délelőtt vagy 
délután 4—4 órában folyik a  
képzés. Beiratkozás szeptem �
ber 17—22- ig.

A PMK egyik legnépszerűbb 
tanfolyam a A SZABÁS�
VARRÁS. A Benczúr utcában 
induló tanfolyam okon kívül 
igény esetén a  budapesti pos�
taszerveknél is indítanak k ihe�
lyezett tanfolyam okat. B eirat�
kozás: szeptem ber 3—7- ig 16— 
19 óra között, 8 - án 8.30- —12 
óráig.

Isin ere tterjesztés

Az általános műveltség szé�
les körű gyarapításának egyik 
leggyakoribb form ája az isme�
retterjesztő előadás. A PMK az 
előadások döntő többségét a 
budapesti üzemek, postaszer�
vek szakszervezeti bizottságai�
nak, ifjúsági klubjainak, vala�
m int KISZ - szervezeteinek ké�
résére a m unkahelyeken ta r t�
ják. Ebben az évben mintegy 
320 kihelyezett előadás meg�
ta rtásá ra  érkezett igény a  bu�
dapesti postaszervektől. A 
Benczúr utcai székházban az 
idei évadban a  TIT József 
A ttila Szabadegyetem kihe�
lyezett tagozatának csillagá�
szati sorozatát indítják. Né�
hány cím az érdekesnek ígér�
kező előadássorozatból: H at�
nak - e a  napfoltok az em berre? 
Repülő csészealjak; A világ -  
vége - hiedelmek és csillagásza�
ti hátterük ; Élet a  Földön k í�
vül. A sorozat előadásaira 
meghívók igényelhetők.

Központi könyvtár

Könyvállománya 57 000 kö�
tet, melyből 18 700 az ism eret-  
terjesztő irodalom, valam int 
politikai tém ával foglalkozó 
könyv. Módszertani központ�
ja  szakszervezetünk könyvtár -  
hálózatának. összesen 62 tag�
könyvtár m unkáját irányítja. 
A központi könyvtár tevéke�
nyen segíti az alapszervezetek 
közművelődési, kulturális 
m unkáját. K iem elt feladata, 
hogy segítse a  szocialista b ri�
gádok kulturális életét. Ennek 
kapcsán rendezvényeiről rend�
szeresen tá jékoztatja a  szocia�
lista brigádokat. Tájékoztatót

állítanak össze a  megjelenő 
fontosabb könyvekről, a  szín�
házi és film élet kiemelkedő 
eseményeiről. Tanácsot adnak  
a házi könyvtár kialakításá�
hoz. Segítik az író—olvasó ta �
lálkozók szervezését. A tovább 
tanuló brigádtagoknak kötele�
ző és aján lo tt irodalm at bizto�
sítanak. A PMK kölcsönző 
könyvtárában több m int 8000 
kötet v á rja  az olvasókat. Ve�
télkedőkhöz, tanuláshoz, iro�
dalom, szótár valam int kézi�
könyvek és folyóiratok állnak 
az érdeklődők rendelkezésére. 
Beiratkozási díj postás dolgo�
zóknak és nyugdíjasoknak _ 2 
Ft. A kölcsönző könyvtár nyit�
vatartási ideje: kedd, szombat 
9—12 óráig, szerda, péntek 
14—19 óráig.

Postások 
Erkel Ferenc 
Zeneiskolája

A Művelődési Központ kul�
turális tevékenységének szer�
ves részét képezi. Egyre - m ás-  
ra  indulnak az új tanszakok; 
figyelembe véve az egyre nö�
vekvő, illetve változó igénye�
ket és a PMK m unkájának fej�
lődését. Az iskola 26 tanár irá �
nyításával 3 nagy szakcsoport�
ra  oszlik.

Klasszikus szakok: zongora; 
hegedű, cselló, ének, harm oni�
ka, klasszikus gitár. Ehhez 
kapcsolódik az új évadban a 
cimbalom is.

Jazz előkészítő: zongora,
szaxofon, klarinét, dob, bőgő; 
basszus g itár és jazz gitár.

Táncdal stúdió: ének - zeneelJ 
mélet, hangképzés és zenekari 
gyakorlat. Beat gitár: egyéni 
és csoportos speciális gitárok�
tatás. A táncdal stúdió vezető�
je im m ár 10 éve Toldy Mária, 
korrepetitora pedig Kovács 
Magda. M unkájuk eredm énye�
ként egyre többen kap ják  meg 
a működési engedélyt, illetve 
növendékeiket felveszik az 
OSZK stúdiójába. A beat g itár 
vezetője Lengyel Gábor, aki 
először zenekari tagként a  rá �
dióban és a  tévében, m ajd egy, 
zenekar önálló vezetőjeként 
szerzett m agának jó  nevet eb�
ben a szakm ában.

A klasszikus szitkokon a  nö- ! 
vendékeket nem csak az alsó 
fokú zeneiskolai képzés anya- ; 
gával ism ertetik  meg, és ké�
szítik elő őket a  felsőbb zenei 
intézm ények szám ára, hanem  
mód van a rra  is, hogy ebben 
az iskolában nyerjenek el ma�
gasabb képesítést, m int / to -  
vábbképzősök, illetve szabad�
iskolások. A klasszikus szakot 
az ún. zenei előképző egészíti 
ki, am elyen a  gyerekek m ár 5 
éves kortól m egkapják azokat 
az alapism ereteket, am elyekre 
a  későbbi hangszeres oktatást 
építeni lehet.

A zeneiskola oktatási évadja 
szeptembertől júliusig, azaz 10, 
hónapig tart, és naponta 14 és' 
22 óra között folyik. A nővén- ; 
dékek általában hetenként 2 
alkalom m al 30—30 perc egyéni; 
oktatást kapnak, és azt zene�
elmélet, korrepetálás, szolfézs,/ 
hangképzés és kiszenekari gya- / 
korlat egészíti ki az egyes sza- ; 
kok igényeinek megfelelően.1; 
A zeneiskola a postás dolgo- ;, 
zóknak, vagy azok gyermekei- ', 
nek a klasszikus szakokon 20 
százalékos tandíjkedvezm ényt 
nyújt. Beiratkozás augusztus/ 
27- től naponta (szombat kivé- / 
telével) 14 és 18 óra között a  
zeneiskola irodájában (Bp. VI.,1 
Benczúr u. 27. II. emelet.). Az 
iskola m unkáját dr. Káldor 
János irányítja.

*

A PMK az ism eretek bőví�
téséhez sokféle lehetőséget 
biztosít. Megkülönböztető is�
m érve az összes többi ilyen 
jellegű intézm énnyel szemben, 
hogy a postásoké. Ez nemcsak: 
azt jelenti, hogy itt olcsóbban 
lehet hozzájutni a  kulturális 
javakhoz, hanem  azt is, hogy, 
egész m unkája a  postásság ér�
deklődését tükrözi.

N yitott kapu. Aki veszi a  fá�
radságot, és eljön a  rendezvé�
nyekre a  Benczúr utcába, vagy, 
részt vesz az üzemekben meg�
tarto tt programokon, bekap- -  
csolódik egy klub, csoport, ba�
ráti kör m unkájába, csalódni 
nem fog. M indenütt barátok,1 
új ism eretek és gazdag, szép 
élmények várják.

Valam ennyi rendezvényre 
csoportok, körök, klubok fog�
lalkozásaira szeretettel várják  
az érdeklődőket.
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Budapesti postás kulturális és sportnap
A Postás Sport Egyesület 

zuglói sporttelepe ism ét a  tö�
megsport ünnepének színhelye 
volt. I tt ta rto tták  meg ugyanis 
augusztus 5- én, vasárnap, a  bu�
dapesti postás ku ltu rá lis és 
sportnapot. A kissé szeles, de 
verőfényes vasárnapi reggelen 
hat postaszerv — a  Budapesti 
Postaigazgatóság, a  Budapesti 
Távbeszélő Igazgatóság, a  R á�
dió -  és Televízióműszaki Igaz�
gatóság, a  Budapest vidéki 
Postaigazgatóság, a  Budapesti 
Központi Postaszervek, a Hely�
közi Távbeszélő Igazgatóság — 
válogatott am atőr sportolói so�
rakoztak fel a  labdarúgópálya 

tgyepszőnyegén, hogy a  vendé�
gekkel, szurkolókkal együtt 
meghallgassák Kiss Ernőnek, a 
Postások Szakszervezete titk á �
rának  ünnepi megnyitóbeszé�
dét.

r Kiss Ernő a szakszervezet 
elnöksége nevében nagy szere�
ltettél köszöntötte a  m egjelen�
teket. Többek között elm ond�
ja , hogy a  postás dolgozók kö -  
jrében egyre többen ism erik fel 
■a rendszeres testedzés szüksé-  
feességét, évről évre igen nagy 
(számban vesznek részt a  m un�
kahelyi versenyeken azok a 
'dolgozók, kiknek legjobbjai 
‘évenként egyszer itt, a  PSE -  
pályán m érik össze tudásukat. 
A Postások Szakszervezetének 
(titkára ezt követően beszélt az 
á lta lános testku ltú ra fejleszté�
sé n ek  fontosságáról, a  szak -  
szervezet ilyen irányú erőfe�
szítéseirő l, a  társadalm i tiszt -  
iségviselők, a  sportvezetők és 
«szervezők lelkes, áldozatkész 
(m unkájáról, s végül megnyi�
to tta  a  budapesti postás ku ltu �
rális és sportnapot.
) Rövidesen benépesültek a 
ípályák, a  nézők kedvenc 
sportáguk, vagy éppen saját 
sportolóik versenyszínhelye 
szerint elhelyezkedtek a já ték �
terek  körül, s megkezdődtek a  
küzdelm ek. K int a  szabadban 
■a röplabdázó nők voltak  a  leg -  
jfrissebbek. ö t  csapat harcolt a 
(helyezésekért és bár a  színvo�
n a l  helyenként eléggé a la �
csony  volt, küzdelemben, aka�
ra tb a n  nem  volt hiány. A kö�
zönség pedig hálás volt m in -  
'den szép megmozdulásért, le�
he te tt az ak á r egy jól sikerült 
adogatás, vagy annak  szép fo�
gadása. Mi sem term észete�
sebb ezek után, hogy a  hosz-  
szabb labdam enetek végén a 
■kicsi, de lelkes nézőközönség 
nagy üdvrivalgással köszönte 
meg a látványosságot.
■’ A röplabdapályán még ta r �
to tt az első mérkőzés, am ikor 
a  kispályás labdarúgópályák 
környékéről messzire e lha lla t�
szó hangos buzdítás tud tu l ad �
ta m indenkinek a  környéken, 
hogy ott is elkezdődtek a  küz�
delmek. Közben a  hangosbe�
mondó rajthoz kérte a  női 100 
m éteres síkfutás első időfuta�
m ának résztvevőit, s ezzel e l�
kezdődtek az atlétikai verse�
nyek is. Látnivaló tehát bőven 
akadt. Tűzött a  nap, a  közön�
ség egy része fürdőruhára v e t�
kőzve élvezte a  küzdelmeket, s 
aki m ár m egunta a  meleget, az 
a  hűvös tekecsarnokban, vagy 
az asztalitenisz - versenyek 
színhelyén hűsölt. A verseny�
zőknek persze itt  is „m elegük” 
.volt. Különösen azoknak az 
asztaliteniszezőknek, akiket 
Temes Péterrel, a PSE asztali-  
tenisz szakosztályának edzőjé�
vel hozott össze a so^s. Az ed�
ző a  tőle megszokott nyugodt�
sággal, alig - alig mozogva ug�
rá lta tta  ellenfeleit, nem csinált 
semmi látványosat, „csak” 
m egnyerte a  versenyt.

A budapesti kulturális és 
sportnap — ez a rendezvény 
elnevezéséből is k itűnik  — 
nem csak sportversenyekből 
állt. A ku ltu rá lis jellegű ese�
mények — s ez is m ár hagyo�
mány — m inden korosztály ré�
szére megfelelő szórakozást 
nyújtottak. A gyerekek pél�
dául a  Postás Művelődési Köz�
pont bábosainak m űsorát néz�
ték s élvezték, m ajd ezt köve�
tően családi vetélkedőt ta rto t�
tak. Ez utóbbi já tékban a  részt 
vevő üzemek, intézmények 
egy- egy dolgozója indult csa�
ládjával. A szervezők, a  vetél�
kedő összeállítói gondoskodtak 
arról, hogy a  családok tanúbi�
zonyságot tegyenek ügyessé�
gükről, műveltségükről, „ösz-  
szeszokottságukról”. Néhány

példa: az apukák burgonyahá�
mozás! versenyben vettek 
részt, a  gyerekeknek egy á lta �
lánosan ism ert mese részletét 
hallva ki kellett ta láln iuk a 
mese címét, a  család egy k i�
választott tag jának  földrajzi 
ism ereteit kellett — lehete tt — 
gyümölcsöztetnie. A családi 
vetélkedő term észetesen já té �
kos sportvetélkedőket is ta r �
talm azott. Például a három ta�
gú család 100 m éteres síkfu�
tásban indult a  pontokat érő 
másodpercekért. Valameny-  
nyien rajthoz álltak, és a  leg�
gyengébb időket futó családta�
gok eredményei szerint a la �
kult ki a  helyezési sorrend. 
Természetesen ezek közül a

né (TIG), 2. Erdős Sándorné 
(TIG), 3. Tor Lajosné (Bp. lg.).

4x100 m éteres váltófutás: 1. 
Budapesti Távbeszélő Igazga�
tóság (Nagy—Erdős—Kissné— 
Sipka), 2. Budapesti Postaigaz�
gatóság (Sajben—Stefkóné—
Horváth—Budai), 3. Budapest 
vidéki Postaigazgatóság (Hor�
váth—Dropkáné—Mészáros— 

Körmendi).
ATLÉTIKA (férfiak)

100 m éteres síkfutás: 1. K e �
lemen György (TIG), 2. For- 
gách Dániel (Bp. lg.), 3. Gócze 
László (Bp. lg.)..

400 méteres síkfutás: 1. Job �
bágy Zoltán  (TIG), 2. Hunya 
Péter (TIG), 3. Záhonyi József 
(BUVIG).

Csutorás—Surányi), 2. Buda �
pesti Távbeszélő Igazgatóság 
(Lázár—Cserba—Tajcs), 3. B u �
dapesti Központi Postaszervek 
(dr. Légm an—Várai—Papp). 
KÉZILABDA

Férfiak: 1. Budapesti K öz �
ponti Postaszervek, 2. Radio�
es Televízióm űszaki Igazgató �
ság, 3. Budapest vidéki Posta- 
igazgatóság.

CSALÁDI VETÉLKEDŐ:
1. Pintér-család (HTI), 2. K e �

lemen-család  (TIG), 3. Csom- 
bok-család (Bp. lg.).
TEKE

Nők, egyéni: 1. Tari András �
áé (KPSZ), 2. Zsebe Magdolna 
(TIG), 3. Pinke Tünde (HTI).

Férfiak, egyéni: 1. Mészáros 
István  (TIG), 2. Rácz József 
(Bp. lg., 3. Sipos A ntal (TIG).

Nők, csapat: 1. H elyközi Táv �
beszélő Igazgatóság (Cziczin-  
gerné—Pinke:, 2. Budapesti 
Központi Postaszervek (Józsá-  
né—Tariné), 3. Budapesti Táv �
beszélő Igazgatóság (Kelemen�
né—Zsebe).

Férfiak, csapat: 1. Budapes�
ti Távbeszélő Igazgatóság (Ele�
kes—Mészáros—Sipos), 2. B u �
dapesti Postaigazgatóság
(Kiss—Menich—Rácz), 3. R á�
dió -  és Televízióm űszaki Igaz �
gatóság (Antoni—Tóth—V ár�
szegi).

C sa lá d i v e té lk e d ő . G o n d o lk o d ó b a n  a  K e le m e n - c s a lá d

jobb futam idők értek  több 
pontot. A játékvezetők szerint 
az anyukák kapu ra  rúgásával 
volt a  legtöbb baj. Itt ugyanis 
olyan szoros eredm ények szü�
lettek — a  legritkább esetben 
ment kapura a  labda —, hogy 
ú jra és ú jra  kellett rúgatni a  
versenyzőket, hogy értékelhető 
legyen a  teljesítm ény. Dehát 
így volt érdekes a  verseny, a  
férfiak rúgásaira senki sem 
lett volna kíváncsi.

Az atlétika a  sportok k irá ly �
nője — ta rt ja  a mondás. Igaz, 
a kulturális és sportnapon Is
— m int általában m indenütt — 
a focit és a  kézilabdát többen 
nézték, de a  sport ünnepét a t �
létika nélkül elképzelni sem 
lehetne. Az atlétikai verse�
nyek hangulata, mozgalmassá�
ga, változatossága egyedülálló, 
utánozhatatlan. Főleg akkor, 
ha olyan jól meg vannak szer�
vezve a versenyszámok, ahogy 
azt m ár a  sportnapon meg�
szoktuk. Az idei versenyeken 
a várakozással ellentétben ke�
vesebben indultak, m int leg�
utóbb, az eredm ények sem 
voltak m inden esetben k i�
emelkedők, de azért a  közön�
ség lá thato tt jó néhány éles 
küzdelmet, szép versenyt. A 
versenyzők körében sok volt 
az ism ert arc, de egy- egy fu�
tó- , vagy ügyességi szám nál 
fel- fel kap ták  a  fejüket a  tős�
gyökeres nézők, am int színre 
léptek — s nemegyszer győz�
tek — a  „trónkövetelők”. Ilyen 
például Horváth Hajnalka, a  
Budapesti Postaigazgatóság 
dolgozója. Igaz, tavaly  m ár ért 
el helyezést — harm adik le tt a 
100 m éteres síkfutásban — de 
igazán az idei versenyen jö tt 
ki neki jól a  lépés. M egnyerte 
a 100 m éteres döntőt, s m ellé
— úgy két szusszanás között
— a  távolugrást is. Az ered�
m ényhirdetés u tán  mégsem ült 
le pihenni. Levetette a  szöges 
cipőt, fölhúzta a  tornacipőt, s 
várták  m ár a  labdarúgócsapat�
ban. Az eredm ényhirdetésnél 
ezért is fel kellett állnia a  do�
bogóra. Igaz, „csak” a  legala�
csonyabb fokra.

Délután három  óra körül 
eredm ényhirdetésre gyülekez�
tek a  versenyzők. Az 1979. évi 
budapesti postás kulturális és 
sportnapon az alábbi eredm é�
nyek születtek:
ATLÉTIKA (nők)

100 m éteres síkfutás: 1. Hor�
váth Hajnal (Bp. lg.), 2. Sipka  
Katalin  (TIG), 3. Sajben Z su �
zsa (Bp. lg.).

400 m éteres síkfutás: 1. Erki 
Józsefné (HTI), 2. Nagy Mária 
(RTV), 3. Schindel Margit (Bp. 
lg.).

M agasugrás: 1. Kiss M iklós �
áé (TIG), 2. Márton Ildikó 
(KPSZ), 3. Nagy Ágnes (TIG).

Távolugrás: 1. Horváth Haj�
nal. (Bp. lg.), 2. Nagy Mária 
(RTV), 3. Körmendi Júlia  (BU-  
VIG).

Súlylökés: 1. Tanács Gábor-

1500 m éteres síkfutás: 1. Tá �
bori Zoltán  (Bp. lg.), 2. Lipcsei 
János (TIG), 3. Ujj Sándor 
(TIG).

3000 m éteres gyaloglás: 1. 
Simon Endre (HTI), 2. Sárközi 
Kálmán  (TIG), 3. Kiss lstvár. 
(RTV).

M agasugrás: 1. M akai Sán �
dor (TIG), 2. Tábori Zoltánt 
(Bp. lg.), 3. Kónya Károly (Bp. 
lg.).

Távolugrás: 1. Sziki Csaba 
(RTV), 2. K uti Károly (Bp. lg.), 
3. Göcze László (Bp. lg.).

Súlylökés: I. Fejős István  
(TIG), 2. Heltai László (BU�
VIG), 3. Horváth László (RTV).

4x200 m éteres váltó: 1. B u �
dapesti Távbeszélő Igazgató�
ság (Kelemen—Csuha—Hunya 
—Jobbágy), 2. Budapesti Pos�
taigazgatóság (Tábori—Forgács 
—Pirk—Göcze), 3. Rádió- és 
Televízióm űszaki Igazgatóság 
(Auxi—Bartók—Starcsevics— 

Szili).
ASZTALITENISZ

Nők: 1. Szuchányi Tiborné 
(TIG, 2. Juhász Katalin  (BU-  
VIG), 3. Klampár Ilona (TIG).

Férfiak: 1. Temes Péter
(KPSZ). 2. Nagy Ferenc (TIG), 
3. Danó László (TIG). 
LABDARÚGÁS

Női: 1. Budapesti Távbeszé �
lő Igazgatóság, 2. Budapest v i �
déki Postaigazgatóság, 3. Bu �
dapesti Postaigazgatóság.

Férfi: 1. Budapesti Távbe �
szélő Igazgatóság, 2. Budapesti 
Postaigazgatóság, 3. Budapest 
vidéki Postaigazgatóság. 
RÖPLABDA

Nők: 1. Budapesti Távbeszé �
lő Igazgatóság, 2. Budapesti 
Postaigazgatóság, 3. Budapesti 
Központi Postaszervek.
SAKK

Nők, egyéni: 1. Helembay 
Jánosné (TIG), 2. Somogyi Zol �
tánná (BUVIG), 3. dr. d e m e n �
tis Jenőne (Bp. lg.).

Férfiak, egyéni: 1. Horváth 
Sándor (Bp. lg.), 2. dr. Lég �
man M iklós (KPSZ), 3. Csuto �
rás József (Bp. lg.).

Nők, csapat: 1. Budapesti 
Távbeszélő Igazgatóság (He�
lembay né—Jánoska—Klicsné),
2. Budapest vidéki Postaigaz�
gatóság (Somogyiné—Soósné),
3. Helyközi Távbeszélő Igaz�
gatóság (Horváthné—H orváth -  
né—Urayné).

Férfiak, csapat: 1. Budapesti 
Postaigazgatóság (Horváth—

AZ ÖSSZESÍTETT PONT�
VERSENY VÉGEREDMÉNYE:

1. Budapesti Távbeszélő  
Igazgatóság 271, 2. Budapesti 
Postaigazgatóság 181, 3. Buda �
pesti Központi Postaszervek 
109, 4. Helyközi Távbeszélő  
Igazgatóság 107, 5, Rádió- és 
Televízióm űszaki Igazgatóság 
89, 6. Budapest vidéki Posta- 
igazgatóság 82 ponttal.

Az eredm ényhirdetést köve�
tően nemzetközi labdarúgó�
mérkőzést játszottak. A PSE 
labdarúgócsapata fogadta a ró �
mai postások válogatottját, és 
kitűnő első félidei teljesítm ény 
után — a m agyarok négyszer 
vették be az olaszok hálóját — 
a végeredm ény: 4:3. Volt még 
egy nemzetközi esemény, igaz, 
nem vasárnap, hanem  szom ba�
ton. Budapest—Pozsony—Flö-  
ha nemzetközi tekemérkőzés 
színhelye volt a  PSE tekecsar�
noka. A versenyt a  magyar 
férfiak és nők nyerték meg, 
sőt, az egyéni versenyeken is 
a házigazdák diadalm askod�
tak. (Itt jegyezzük meg: a  po�
zsonyiakkal im m ár kilenc éve

A m ű s z a k ia k  jo b b a n  g y a lo g o ln a k

ta r t ja  a  kapcsolatot a  Postások 
Szakszervezete, illetve a  PSE, 
a  szlovák am atőr sportolók 
m ár tavaly is részt vettek  a 
budapesti sportnapon.)

A labdarúgó - m érkőzést ku l�
turális program ok követték. 
Először a Postás Szimfonikus 
Zenekar ta rto tt hangversenyt, 
s egyúttal operettbetétekkel 
szórakoztatta a  közönséget né�
hány neves művész, m ajd a 
nap diszkóprogrammal zárult.

Tóth Pál György
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Természeibarát- találkozó Debrecenben
A Hajdúság fővárosa im m ár 

másodízben adott otthont, a 
természetet, túrát, sportot ked�
velő postás dolgozóknak és 
családtagjaiknak. Nem éppen 
zavartalan előkészületek után 
— a  487 jelentkező elszálláso�
lása ütközött nem v árt nehéz�
ségekbe — június 21- én reggel 
Harangozó István  isz t - titkár 
m egnyitotta a  XVII. országos 
term észetbarát találkozót és 
túraversenyt. A résztvevőket 
Kiss Ernő, a  Postások Szak -  
szervezetének titkára  üdvözöl�
te. Szólt a  találkozó jelentősé�
géről, a  tömegsport fontossá�
gáról, fejlesztésének szüksé�
gességéről. Egyben megköszön�
te a  találkozót előkészítő, lebo�
nyolító postás dolgozóknak a  
gondos rendezést. -

A megnyitót követően a 
résztvevők felszálltak a  k ije �
lölt autóbuszokra, s az au tó�
buszkaraván (15 kocsi) elindult 
ú ticélja felé.

A legtöbben (190- en) a  N yír�
egyháza - sóstói program ot v á �
lasztották. A résztvevők ide�
genvezetőkkel megnézték a Jó �
sa András múzeumot, ezt kö�
vetően a  rohamosan fejlődő 
Nyíregyházával ism erkedtek, 
végül Sóstó nevezetességeit és 
a Falum úzeum ot tekintették  
meg. Ebéd után  szabad prog�
ram  keretében a  gyógyfürdő 
nyújtott felüdülést.

A m ásik két kiránduláson 
120—120 érdeklődő vett részt.

Az egyik csoport tagjai Nyír�
bátorban a  Báthori Múzeumot, 
a m inorita templomot, a  refor�
m átus templomot és haranglá�
bat csodálták meg. M ajd ebéd 
előtt a  helyi szb - titkár jóvoltá�
ból pincelátogatáson vettek 
részt. Délután a  vajai m úzeum �
mal ism erkedtek. A zárt he�
lyen töltö tt program ot a  bak -  
tai tölgyesben erdei séta, s a 
Fenyves csárdában frissítő fo�
gyasztása követte.

A m ásik csoport délután in �
dult buszokkal a  Hortobágyra, 
s idegenvezetők kalauzolásá�
val megnézte a  pásztorm úzeu�
mot, a  csárdát, a  kilenclyukú 
hidat. Ezt követően a  m átai 
pusztán a  résztvevők ménes�
bem utatóban gyönyörködhet�
tek, lovagolhattak, m ajd meg�

tekinte tték  a  versenylovak Is�
tállóit, a  híres rackanyájat és 
a szürkegulyát. Visszafelé a  
Hortobágyi csárdában enyhí�
te tték  szomjúságukat.

A gyalogtúrát választók egy 
csoportja idegenvezetővel Deb�
recen centrum ával, a  Nagy�
templommal, a Református 
Kollégiummal és a  Déri Mú�
zeummal ism erkedett. Másik 
részük hivatásos túravezetővel 
ró tta a debreceni Erdőspuszta 
ösvényeit, meleg ebéd helyett 
sült szalonnát fogyasztva.

A kirándulásokkal egy idő�
pontban zajlott le a  tá jism er�
tető túraverseny a debreceni 
Nagyerdőben. A 34 két tagú 
csapatnak 12 kim- es távot kel�
lett m egtenniük, a  különböző 
ellenőrző állomásokon tájéko�
zódási, ügyességi és elm életi 
feladatokat kellett megolda�
niuk. Délután 14 órakor h ir�
dettek eredm ényt. Az első hat 
csapat tag jait debreceni jelle�
gű ajándékokkal jutalm azták. 
1. az RTV csapata (Polgár Zol�
tán, Csala Tibor), 2. N agykani�
zsa PSE csapata (Tolnai Tibor, 
Soós Zsuzsa), 3. a TIG 9- es 
csapata (Nagy Rudolf, if j. 
Szarka György, 4. a TIG 15- ös 
csapata (Derekas László, Zsem -  
beri K atalin), 5. a  Sopron 3- as 
csapata (Varga Jenő, Varga Je -  
nőné és 2 kisgyermekük), 6. a  
TIG 2- es csapata (Csordás La�
jos, Im rei Zoltán) lett. A tú ra �
verseny vándorserlegét össze�
sített eredm énye alapján  a Bu�
dapesti Távbeszélő Igazgató�
ság Sportköre nyerte.

Jú lius 22- ére m ár a  haza�
utazásra való készülődés, a bú�
csúzás nyom ta rá  bélyegét. A 
délután indulók még — az eső 
ellenére is — Debrecen neve�
zetességeivel, műemlékeivel is�
merkedtek.

Valamennyi résztvevő em �
lékzászlót kapott egyik olda�
lán a  Nagytemplommal és 
XVII. OPTT felirattal, m ásik 
oldalán a  szakszervezet em blé�
m ájával. Reméljük, hogy a  ta �
lálkozó jól szolgálta az együtt -  
lét és szórakozás örömeit és a  
résztvevők új ism eretekkel, 
kellemes em lékekkel gazda�
godva té rtek  haza.

Kozcmpel Zsuzsa

Országos női egyéni asztalitenisz- verseny
Eszményi környezetben, a 

Mecsek alján , Pécsett augusz�
tus 11—12- én bonyolódott le az 
országos postás női egyéni asz�
talitenisz verseny. A Debrece�
ni, a  Budapest vidéki, a  Pécsi 
Postaigazgatóság, a Helyközi 
és a  Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóság, valam int a  Köz�
ponti Postaszervek csapatának 
legjobb női versenyzői vettek 
részt rajta. A Komarov G im ná�
zium és Szakközéoiskola kor�
szerű tornacsarnokában Szépe 
Lőrinc, a  Pécsi Postaigazgató�
ság Szakszervezeti Tanácsa 
titkárának  megnyitó szavai 
után elkezdődött a  verseny.

A végig sportszerű küzde�
lemből a körmérkőzések után 
Szuchányi Tiborné (TIG) ke�
rü lt ki győztesen, 2. Juhász 
Katalin  (BUVIG), 3. Hernádi 
Ilona (KPSZ) lett.

A d íjakat Szépe Lőrinc iszt-  
titkár és Fellai József, a pécsi

postás pártvezetőség titkára 
adta át.

Délután a  résztvevők B ara�
nya megye idegenforgalmi 
nevezetességeivel, a  siklósi 
várral és a villányi szabadtéri 
szoborparkkal ism erkedtek, 
m ajd a  harkányfürdői gyógy�
vízben pihenték ki a  délelőtti 
verseny fáradalm ait.

V asárnap délelőtt idegenve�
zető irányításával folytatódott 
a kulturális program. Ennek 
keretében Pécs történelm i ne�
vezetességeiben gyönyörköd�
hettek a résztvevők. Többek 
között a Széchenyi tér, a  tévé�
torony, a  Székesegyház, a  Zsol-  
nay -  és a Vasarely - múzeum 
szerepelt a programban.

Ügy érezzük, hogy vala�
mennyi versenyző élményben 
gazdagon té rhe tett vissza m un�
kahelyére.

Nyaka Lajos

Országos postás női sakkverseny Gyulán
Augusztus 4- én és 5- én a 

Szegedi Postaigazgatóság 
Szakszervezeti Tanácsa orszá�
gos postás női sakkversenyt 
rendezett. A versenyre nyolc 
csapat (Központi Postaszervek, 
a Budapesti, a  Budapest vidé�
ki, a  Debreceni, a Miskolci és 
a Szegedi Postaigazgatóság, a 
Budapesti és a Helyközi Táv�
beszélő Igazgatóság) nevezett 
be két - két versenyzővel.

A versenyek Gyulán, a  m ű�
velődési központban 4 - én kör -  
mérkőzéses form ában bonyo�
lódtak le, Erdős Károlynak, a  
Békés megyei Sakkszövetség 
elnökének vezetésével.

Eredm ények: egyéni: 1. He�
lem bay Jánosné (TIG), 2. So �
mogyi Zoltánná  (BUVIG), 3. 
Hideg Júlia  (Miskolc), 4. Var�
ga Józsefné (Szeged), 5. Simon  
Attiláné  (Szeged), 6. dr. d e �
m entis Jenöné (Bp. lg.)

Csapat: 1. Budapesti Távbe �
szélő Igazgatóság (Helembay-  
né—Jánoska), 2. Budapest v i �

déki Postaigazgatóság (Somo�
gyiné—Soósné.) 3. Szegedi Pos�
taigazgatóság (Vargáné—Si�
monná). 4. Miskolci Postaigaz�
gatóság (Hideg—Dezső), 5—6. 
Helyközi Távbeszélő Igazgató �
ság (Csótai—Gazdag) és Buda�
pesti Postaigazgatóság (dr. Cle-  
m entisné—Somogyiné).

Az egyéni és csapatbajnok�
ság első három helyezettje 
tárgyjutalom ban részesült. A 
TIG csapata elnyerte a HTI á l�
tal 1976- ban felajánlott ván�
dorserleget is. A díjakat K e �
resztes Mihály isz t - titkár ad ta  
át. A díjak átadása után a  ver�
senyzők és kísérők a V árfür�
dőben pihenték ki a verseny 
izgalmait. V asárnap közös k i�
rándulás keretében Szarvasra, 
az arborétum ba látogattak el a 
résztvevők. A kétnapos prog�
ram  a hajdan Rózsa Sándor ál�
tal i^en gyakran látogatott 
kondorosi Betyárcsárdában 
közös ebéddel fejeződött be.

Kovács Katalin
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