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Segíti a termelést, előnyös a dolgozóknak 
a módosult Munka Törvénykönyve

Ez év tavaszán érkezett a 
Postások Szakszervezetéhez az 
első írásos anyag, am ely a 
m unkajogi szabályok korsze�
rűsítésének elveit tartalmazza. 
Mindvégig figyelemmel kísér�
tük a különböző javaslatokat, 
véleményeztük, vitatkoztunk 
róluk és vártuk a postás dol�
gozókra nézve is kedvező ala�
kulásukat.

1979. december 1- én m egje�
lentek a Munka Törvényköny�
vének módosításáról szóló jog�
szabállyal együtt ennek végre�
hajtási rendeletéi, melyek a 
m unkajog terén számos válto�
zást hoztak. A jelenlegi M un�
ka Törvénykönyve több mint 
10 évig volt életben. Elmond�
hatjuk, hogy kiállta a próbát 
és szabályainak nagy része ál�
talában időtállónak bizonyult. 
M ódosítására mégis szükség 
volt, ugyanis időközben meg�
jelent a vállalati törvény, va�

lam int az üzemi demokrácia 
továbbfejlesztését ’ szolgáló 
rendelkezés.

Népgazdaságunk az előtte 
álló feladatok megoldásához 
— a jelenlegi körülmények kö�
zött — még fokozottabban 
igényli a  megfelelő jogi eszkö�
zök segítségét. A termelés, a 
gazdálkodás rendszere jelen�
tősen megváltozott. Előtérbe 
kerültek a hatékonysági köve�
telm ények: a  m unkaerő te rv �
szerű átcsoportosításának le�
hetősége. a m unkaidőalap jobb 
kihasználásának igénye, a 
munkafegyelem javításának 
szükségessége.

Jelenleg a  m unkaerő - gaz�
dálkodás nem  igazodik megfe�
lelően a népgazdaság igényei�
hez. Míg korábban a m unkál�
tatók könnyen kielégítették 
m unkaerő - szükségletüket az 
újonnan m unkába lépőkkel.

m a m ár az új m unkaerők alig 
pótolják a nyugállományba vo�
nu lt dolgozókat. Éppen ezért 
— többek között — a m unka�
erő - gazdálkodásban bekövet�
kezett egyensúlyi nehézségek 
megoldását k ívánja előmozdí�
tani az új szabályok néhány 
rendelkezése is.

A m unkajogi jogszabályok 
korszerűsítésével lé trejö tt va�
lamennyi módosításokról itt 
nem  szám olhatunk be. azon�
ban néhány fontosabbra fel�
hívnánk a figyelmet:

Egy munkaszerződés 

több munkakörre

A dolgozó eddig — m unka -  
szerződése alapján — égy 
m unkakörben volt rendszerint 
alkalm azható. A jövőben több 
m unkakör ellátására állapod -

Jelentős változások 
a szervezeti életben

Amikor hozzákezdünk a h �
hoz, hogy értékeljük  a kong�
resszus óta végzett munkát, 
akkor a rra  a  kérdésre is vá�
laszt kell adnunk, hogy a je �
lenlegi szervezeti rendszerünk 
képes- e kettős funkciójának 
gyakorlására. Kifejezésre 
jut - e  az érdekvédelem erősí�

tése és a term elést segítő te�
vékenység? Természetesen a  
kérdésben az is benne van, 
hogy az időszerű szakszerve�
zeti feladatokat hogyan tud�
juk szervezetileg még haté�
konyabban és eredm ényeseb�
ben segíteni, illetőleg megol�
dani.

Ne különüljön el 

a d ö n tés  é s  a végrehajtás  /
Mielőtt a  szervezeti módo�

sítás tervezetét vázolnánk, 
két jelentős határozatra kell 
utalnunk. Az 1975. évi vá�
lasztások után egyrészt ren�
deződött a  bizalm iak jog-  és 
hatásköre, másrészt kialakult 
az üzemi dem okrácia új fó�
rumrendszere. Mindkét hatá�
rozat megjelenése nagym ér�
tékben hozzájárult a mozgal�
mi élet megélénkításéhez. A 
változások közül is kiem elke�
dik a  bizalmiak és a  szak -  
szervezeti tanács együttes 
ülése. Ma m ár — két év ta �
pasztalatát figyelembe véve 
— elm ondhatjuk, hogy a tes�
tü let egyre inkább betölti 
feladatát. Alapvetően ta rta l�
masabbá vált ezzel a folya�
m attal a  szakszervezeti m un�

ka, s ez a gyakorlatban és 
a dolgozók körében is egyre 
jobban érezteti hatását. Még�
is, am ikor részleteiben vizs�
gáljuk szervezetünk tevé�
kenységét, azt kell m onda�
nunk, hogy a  követelm ények�
hez képest m unkánkban még 
hiányosságokat tapasztalha�
tunk. Például helytelenítjük, 
hogy az igazgatósági szintű 
együttes tanácskozásoknak 
nem résztvevője valamennyi 
slapszervezéti titkár, holott 
ők azok, akik első számú fe�
lelősei a döntések és határo �
zatok megfelelő végrehajtá�
sának. Tehát jelenleg a dön�
tésben való részvétel és a 
végrehajtás elkülönül egy�
mástól.

A ta g sá g o t képv ise lje  

a bizalm iak te s tü le té
De fellelhető bizonyos p á r�

huzamosság is. Például a 
szakszervezeti tanács tagjai 
és a bizalmiak is azonos tes�
tületben képviselik a tagsá�
got, de m unkájukról beszá�
molni elsősorban a bizalmiak 
tudnak, mivel a tagsággal 
nekik van közvetlen kapcso�
latuk. Úgy érezzük, elegendő, 
ha csak a bizalmiak testüle�
tét működtetjük, erősítve a 
közvetlen érdekképviseletet. 
A bizalmiak testületé — 
ugyanezzel az elnevezéssel —

mind igazgatósági, mind 
alapszervezeti szinten lé tre�
hozható.

Az igazgatósági testületnél 
ez az új form a annyi módosí�
tást jelent, hogy a jelenlegi 
együttes tanácskozás résztve�
vői közül hiányozni fognak a 
tanácstagok. A jövőben a tes�
tületnek tagjai lesznek a bi�
zalmiak, a bizalmiküldöttek, 
a főbizalmiak egy része, az 
igazgatósági szakszervezeti ta�
nács szakszervezeti bizottsá�
gának újraválasztott tagjai és

az alapszervezeti titkárok. A 
módosítással együtt tehát a r�
ra is lehetőség lesz, hogy a 
jövőben az alapszervezeti tit�
károk az igazgatósági szintű 
döntéseknek ne csak külső 
szemlélői, hanem  alkotó ré�
szesei is legyenek. Ügy vél�
jük, hogy ebben a form ában 
a testület tagjainak a végre�
hajtásért érzett felelőssége is 
erősödni fog.

A testületek összetételének 
kialakításánál továbbra is fi�
gyelembe kell venni, hogy 
kétharm ad részben bizalmiak, 
bizalm iküldöttek és főbizal�
miak, egyharm ad részben pe�
dig szakszervezeti bizottsági 
tagok és alapszervezsti titk á �
rok legyenek. Célszerű a tes�
tü let összetétele m ellett a lé t�
számot úgy kialakítani, hogy 
az igazgatósági szintű dönté7 
sek m eghozatalában minél 
több bizalmi közvetlenül ve�
gyen részt. . Tehát törekedni 
kell arra , hogy a testületek 
150 fős létszám kerete ki le�
gyen töltve. Ugyanakkor a 
jövőben sem oldható meg 
minden területen, hogy a dol�
gozókat valamennyi bizalmi 
képviselje (nagy számuk m i�
att) az igazgatósági bizalm i�
testületekben. Tehát szüksé�
ges, hogy bizalm iküldötteket 
is válasszanak.

V árhatóan a jövőben több 
helyen alakul m ajd főbizal�
mirendszer, mivel a jelenleg 
működő osztály - , illetve m ű�
helybizottságok megszűnnek, 
és szerepüket nekik kell á t�
venniük. Jelenleg a főbizal�
m iak, a koordináló tevékeny�
ség m ellett bizalm ifeladatokat 
is ellátnak. Mivel a  szakszer�
vezeti csoportok • jelentősége 
egyre jobban megnő, ezért a 
kétirányú m unka mind na�
gyobb nehézségekbe fog üt�
közni. A jövőben csak koor�
dináló szerepet fognak majd 
betölteni. Feladatuk az lesz, 
hogy a szakszervezeti csopor�
tok által felvetett, a bizalmi-

(Folytatás a 2. oldalon)

hatnak  meg a m unkáltatóval, 
hogy a dolgozó képességeit ott 
kam atoztathassa, ahol a  leg�
nagyobb szükség van rá. E r�
re irányul az a rendelkezés 
is, amely előírja, hogy a  terv -  
szerű m unkaerő - átcsoportosí�
tás körébe tartozó esetekben 
a dolgozók áthelyezéssel ke�
rüljenek új m unkahelyükre, 
úgy. hogy korábban szerzett 
jogaikat m egtartsák és m un�
kahelyváltoztatásuk jogi_ h á t�
ránnyal ne járjon. Az átcso�
portosítás előtti munkaviszonyt 
pedig úgv kell tekinteni, m in t�
ha az úi m unkáltatónál töl�
tötték volna el. Természetesen 
minden esetben az áthelyezés�
hez a dolgozó hpzzájárulása is 
szükséges.

Szabályozták a dolgozónak 
átm enetileg más m unkakör�
ben vagy m unkahelyén való 
alkalm azását is úgy, hogy az 
eddigi bizonytalan időtartam �
m al szemben naptári éven�
kén t legfeljebb 3 hónapig dol�
gozhat. Az ilyen jellegű ideig -  
lenes foglalkoztatás a  jövőben 
sem sértheti a dolgozónak ere�
deti m unkakörére m egállapí�
to tt m unkabéréhez való jogát.

A hatékonyabb foglalkozta�
tást segíti a kirendelés lehe�
tősége, vagyis az. hogy az 
egyik m unkáltató  dolgozóját 
átm enetileg a m ásiknak enge�
di ák Hasznossága m ellett 
nemegyszer ellentmondásos 
helyzetet terem tett az. hogy 
ugvan a dolgozó m unkájával 
segítette a kirendelést kérő 
vállalatot, ugyanakkor' a fog�
lalkoztatásával iáró terheket 
az eredeti m unkáltató volt 
kénytelen viselni. Ennek meg�
szüntetésére született az a 
rendelkezés, mely szerint a k i�
rendelés tartam a ala tt a m un�
káltatói jogokat — a m un�
kaviszony m egszüntetését k i�
véve — a foglalkoztató, szerv 
gyakorolja, de őt terhelik  a 
dolgozóval szembeni kötele�
zettségek is.

Mellékfoglalkozás 

saját munkáltatónál

A dolgozók széles tömege 
vette igénybe azt a jogsza�
bály adta lehetőséget, hogy fő-  
foglalkozáson felül egyéb m un�
kát vállaljon, de — a túlórán 
kívül — soha nem a sa iá t m un�
káltatójánál. A m unkahelye�
ken nemegyszer jelentkeztek 
olvan feladatok, amelyek ellá�
tására nem volt célszerű ön�
álló m unkakört létrehozni. E 
társadalm i szükségletből adó�
dott az az e’határozás. hogy 
1980. január 1- től lehetőség 
van — önkéntesség a lap ján ,— 
a rendes m unkaidőn felül 
m unka vállalására sa ját m un�
káltatónál is. Amennyiben a 
dolgozó m unkakörében dolgo�
zik tovább, úgy a túlm unka, 
ha m unkakörén kívül, akkor 
pedig a mellékfoglalkozás sza�
bályai szerint részesül díja�
zásban.

Nincs kibúvó 

a fegyelmi büntetés

végrehajtása alól

A Munka Törvénykönyve 
m ár eddig is széles körben sza-

(Foiytatás a 2. oldalon)

V  ljutnak-e időben a karácsonyi, az újévi jóklvánságo-
kát tartalmazó levelek, táviratok, levelezőlapok, 

ajándékokat rejtő csomagok a cím zettekhez? Költőinek 
tetszhet a kérdés, annál is inkább, m ert az ilyen eszten �
dő végi üdvözletkiildés-ajándékozás szinte mozgósítja az 
egész országot, s ilyenkor a posta m inden évben fölhí �
vással fordul az ügyfelekhez: ne késlekedjenek, hanem  
igyekezzenek küldem ényeiket időben feladni, hogy ne le . 
gyen torlódás.

A z év vége hagyományosan az az időszak, amikor 
szinte robbanásszerűen m egnövekszik a posta szolgálta �
tásait igénybe vevők száma. Karácsony előtt jóform án  
m indenki a jókívánságok és az ajándékozgatások lázá�
ban él; az üzletek vásárlóktól zsúfoltak; a barátok, az 
ismerősök kellemes ünnepeket, boldog új évet kívánva  
búcsúznak el egymástól — a csúcsforgalom alól m iért 
épp a posta lenne kivétel? Hiszen amúgy is az em berek 
közötti kapcsolat tartásának az eszköze, a  levél, a cso�
mag, a távirat, a levelezőlap, s nem  utolsósorban a tele �
fon.

M in d e z  a postás dolgozókat — akik szintén lehetnek
egyúttal ügyfelek is — rendkívül érzékenyen érin �

ti. Talán nem  túlzás, ha arról beszélünk: sok esetben ál�
dozatvállalásra van szükség ahhoz, hogy m indenki elé �
gedett lehessen a posta szolgáltatásaival.

A  Postaügyi Értesítőben is m egjelent vezérigazgatói 
utasítások m inden bizonnyal valam ennyi postás dolgo�
zó előtt jól ism ertek, s remélhetőleg m indenki egyetért 
velük. M indenki tudja, hogy m iképpen változik meg a 
hivatalok nyitva tartása, hogy ez is a gördülékenyebb  
szolgálattételt segítse elő. Ez persze nagyfokú megértést 
tesz szükségessé m indenki részéről, és természetes köve �
telmény, hogy m indenki egyformán eleget tegyen az u ta �
sításoknak. • ■

A vezérigazgatói utasítás — a különböző korlátozások 
közlésén kívül — néhány „buktatóra” is fölhívja a f i �
gyelmet. Jelesen arra, hogy a felvevőablakok innenső 
oldalán m indenki ügyeljen az udvariasságra. Emberileg, 
érthető, hogy a m egnövekedett m unka és az ügyfél ré�
széről tapasztalt esetleges emeltebb hang a megtorlás 
vágyát kelti m indenkiben, de a posta becsületét nem  
kölcsönös udvariatlansággal, hanem higgadtsággal kell
— lehet — megvédeni. Ezt az intést annál is inkább cél�
szerű megfogadni, m ert m inden postás dolgozónak ügyel�
nie kell a helyes címzésre és az előírásos csomagolásra
— márpedig a figyelm eztetés esetleg visszatetszést szül�
het az ügyfélben.

A  lehetőség szerint gyorsan és m indenképpen pon�
tosan végzett m unka csökkenti a hibalehetőségeket. A z  
évek során elsajátított rutin a „hétköznapok” alatt sem  
elegendő a hibátlan m unkához, hát még ilyenkor! Nem  
árt tehát kétszeresen is odafigyelni, hiszen a hibákat 
mindig ki kell javítani, és ez sok fáradt em bernek még 
további feladatokat ad.

A  m egnövekedett m unka elvégzésében évek óta se�
gítenek a hivatalokban a nyugdíjas dolgozók és a szak �
középiskolások. A z előbbiek érezhetik, hogy még m in �
dig szükség van rájuk; az utóbbiak a m ély Vízbe dobva 
tapasztalhatják meg a gyakorlati ism ereteket.

7 ) e  m int m indennek, ennek is két oldala van. Neveze- 
tesen nemcsak arról van szó. hogy többletm unkát 

várunk a dolgozóktól, hanem arról is. hogy ehhez m in �
den a rendelkezésükre is álljon. A m unkahelyi vezetők  
kötelessége, hogy m indén . föltételt m egterem tsenek a za �
vartalan m unkához; az egész posta feladata, hogy a 
csúcsforgalom lebonyolítását elősegítse. Nem véletlen 
például, hogy a vezérigazgatói utasítás is intézkedik az 
anyag- és az alkatrész-utánpótlásról, valam int a gépjár�
m űvek kifogástalan állapotáról. S nem szabad m egfe �
ledkezni természetesen szociális gondoskodásról, vala �
m int a fokozott balesetveszélyről sem.

Persze, m indez csak egy-egy része lehet az év végi 
postai csúcsforgalom lebonyolításának. Arra kell gon�
dolnunk. hogy az ilyenkor időben célhoz ért üzenetekkel 
m ennyi em bernek tudnak a postás dolgozók is örömet 
szerezni itthon és a nagyvilágban. Ha minderről nem fe �
ledkezünk el. biztosabban lát a szem, határozottabban 
dolgozik a kéz, lassabban fárad a kar. S  talán ez a leg�
nagyobb eredmény.

Gyulay Zoltán



N E M Z E T K Ö Z I  H Í R E K Jelentős változások 
a szervezeti életben

A  NORVÉG PO STAIGAZ- 
G A TÁ S  küldöttsége december
2. és 5. között hivatalos láto�
gatást te tt a Posta - vezérigaz�
gatóságon. A delegációt szék�
házéban szakszervezetünk is 
fogadta, és megbeszélést foly�
ta to tt vele a norvég és a m a�
gyar postás dolgozók kapcso�
latairól.

A  NORVÉG PO STÁS SZÖ �
VETSÉG  küldöttsége Anders 
Renolen  elnök vezetésével de�
cem ber 12. és 15. között ha�
zánkban tartózkodott. A de�
legáció tanulm ányozta szak-  
szervezetünk szociálpolitikai 
tevékenységét. A megbeszélé�
sek során a két szakszervezet 
megállapodást kötött az 1980. 
évi devizamentes csereüdülte�
tésről.

A NÉMET POSTÁSOK  
SZAK SZERVEZETÉN EK  kül�
döttsége Ernst Breit elnök ve�
zetésével Costa Rica. Chile, A r�
gentina és Brazília postás

(Folytatás az 1. oldalról)

bályozta a munkafegyelem 
m egtartásának lehetőségét. A 
büntetések köre a jövőben sem 
változik, viszont a m unkafe�
gyelem következetes érvénye�
sítésében. a joghátrányok a rá �
nyos alkalm azásában történ�
tek  változások. M int ismeretes, 
a  legsúlyosabb fegyelmi bünte�
tés az áthelyezés és elbocsá�
tás. Csak súlyos fegyelemsér�
tés esetén alkalm azhatók, és 
lehetőség van végrehajtásuk 
felfüggesztésére. Amennyiben 
a dolgozó nem követ el a fel�
függesztés időtartam a alatt 
újabb fegyelmi vétséget, úgy 
tulajdonképpen nem  is része�
sül büntetésben. Ennek elke�
rülésére a módosított jogsza�
bály a jövőben nem ad lehető�
séget a két büntetési forma 
felfüggesztésére.

A fegyelmi felelősségre vonás 
szabályaiban régi hiányosságot 
pótol az a  rendelkezés, amely 
szerint m unkahely - változtatás�
sal á jövőben nem  léheí k i�
bú jn i a büntetés alól. Az új 
m unkáltató  is e ljárhat a  dol�
gozóval szemben, amennyiben 
a  korábbi m unkáltató kéri. Ha 
pedig a .dolgozó m unkaviszo�
nyát a jogerős fegyelmi bün�
tetés végrehajtása előtt szün�
teti meg. és új m unkáltatójá -

szakszervezeteinél te tt látoga�
tást. A delegáció látogatásáról 
szóló beszámoló kiemeli, hogy 
a dél - am erikai szakszervezetek 
az elnyomás és esetenkénti ül�
döztetés és kínzás ellenére sem 
térnek el kitűzött dem okrati�
kus céljaiktól, viszont elvár�
ják a  külföldi szakszervezetek 
szolidaritását.

A „DEUTSCHE POST” cí�
m ű lap 1979. évi 22. szám á�
ban A családi életünk és há�
zasságunk veszélyben címmel 
cikket közöl. Az írás a több 
műszakban végzett m unka 
hátrányaival foglalkozik. Több 
asszony, akinek férje  mozgó�
posta - kezelőkánt teljesít szol�
gálatot. levelet írt a  családvé�
delemmel foglalkozó minisz�
ternek, és kérte a  segítségét. 
A levél arró l szól. hogy a vál�
to tt m űszakban végzett munka 
m iatt a férjek mindig kim e�
rü ltén  térnek haza. s így a 
házim unka és a gyerekek ne -

nál azt végrehajtani nem  le�
het. úgy mindazokban az ese�
tekben, am elyekben a jogsza�
bály a m unkaviszonyban töl�
tött idő figyelembevételét írja 
elő (pl. hosszabb felmondási 
idő. pótszabadság, jubileum 
stb.), azt az új m unkáltatónál 
1 évig figyelmen kívül kell 
hagyni.

Azok a dolgozók ugyanis, 
akik fegyelmi büntetésben ré�
szesülnek. bizonyos ideig an �
nak hatálya a la tt állnak, és 
viselik a vele járó  hátrányo�
kat. Hogy a dolgozók a h á trá �
nyok alól m unkahely - változ�
tatással ki ne vonhassák m a�
gukat. m entesítésükre csak ak�
kor van lehetőség, ha — a ko�
rábbi m unkáltató véleményé�
nek kikérése m ellett — fegvel-  
mi büntetésükhöz fűződő jog�
hátrány  időtartam ának felét 
m ár az új m unkahelyen eltöl-  
tötték.

Nagyobb felelősség 

az okozott károkért

A társadalm i tulajdon fo�
kozottabb védelme indokolttá 
tette, hogy e területen is szi�
gorúbb szabályok szülessenek. 
A jövőben a gondatlan k ár�
okozás esetén valamennyi dol�
gozó — tekintet nélkül beosz-

velése kizárólag az asszonyok�
ra  hárul.

A szakszervezet m ár régóta 
követeli, hogy a  hétvégeken, 
m unkaszüneti naookon, vala�
m in t az éjszakai és válto tt m ű�
szakban dolgozók m unkaide�
jé t 1,5- szeres szorzóval szá�
mítsák.

OKTOBER  13- án ünnepelte 
m egalakulásának 30. évfordu�
lóját a  Német Szakszervezeti 
Szövetség. Ebből az alkalom �
ból tudományos konferenciát 
rendeztek. A konferencia elő�
adói olyan kérdéseket bon�
colgattak. hogy helyesen ítél�
ték - e  meg az 1918- as forra�
dalomban a szakszervezetek a 
tanácsok szerepét. M egállapí�
tásuk az, hogy nem. Ugyan�
csak helytelenül ítélték meg 
az előretörő fasizmust, am ikor 
nem tulajdonítottak neki meg�
felelő jelentőséget. M egvitat�
ták  iazt a  kérdést is. hogy le�
hete tt volna - e az újrakezdés 
1945 után  kedvezőbb a szak-  
szervezetek szempontjából.

fására — az eddigi 15 száza�
lék helyett, havi átlagkerese�
tének 5Ö százalékáig tehető fe�
lelőssé. Gondatlan bűncselek�
ménnyel, valam int kirívóan 
súlyos gondatlansággal oko�
zott károknál a kártérítés m ér�
téke a  dolgozó hathavi átlag -  
keresetének erejéig szabható 
ki. Amennyiben a dolgozó a 
károkozás időpontjában ittas 
volt, vele szemben a k árté rí�
tés m érséklésére nincs lehető�
ség.

Egyszerűsödött az eljárás a 
munkafegyelm et súlyosan sér�
tő igazolatlan távolm aradók�
kal szemben is. Az a dolgozó, 
aki távolm aradása okának köz�
lése nélkül 6 m unkanapig nem 
jelentkezik m unkára, m unka -  
viszonyát jogellenes kilépés 
címén a  m unkáltatónak joga 
van megszüntetni.

Hosszabb lett 

a pihenőidő

Á dolgozók m unkafeltételei-  
nek jav ítására is történtek 
jogszabályi intézkedések.' A 
M unka Törvénykönyve eddig 
8 órában állapította meg a na�
pi m unka befejezése és a 
másnapi m unkakezdés között 
a pihenőidő m értékét. A töb�
bi szocialista országhoz ha�
sonlóan nálunk is 8 órától 11 
órára em elkedett ennek a  m ér�
téke. azonban a kollektív szer�
ződés egyes m unkakörökben 
ennél rövidebb. de legalább 8 
órai pihenőidőt m egállapíthat.

A munkaviszony létesítésé�
hez előírt alsó korhatár a je �
lenlegi 14. életévről 15 éves 
korra em elkedett. V áltozatla�
nul lehetőség van azonban a r �
ra. hogy a tanuló 14. életéve 
után az iskolai szünidő alatt, 
vaav ha az iskolai tanu lm á�
nyai befejeződtek, m unkát vál�
laljon.

Demokratikusan választott 

munkügyi döntőbizottság

A döntőbizottságokra vonat�
kozó szabályok több m int 10 
évesek, m ódosításukra ez ideig 
nem  volt szükség. E testületek 
m unkájuk során a jogalkotói 
célnak megfelelően alkalm az�
ták a  jogszabályokat, gyakor�
la tuk  kiegyensúlyozott, m ér�
legelési jogkörükben hozott 
döntéseik is ezt tükrözik. 
Egyetlen rá juk  vonatkozó — a 
szocialista dem okrácia köve�
telményeihez igazodó — fontos 
változás, hogy a munkaügyi 
döntőbizottság elnökét, elnök -  
helyetteseit és tagjait — az 
eddigi gyakorlattól eltérően — 
a vállalati vezetés és a  szak -  
szervezet együttes javaslata 
alapján  a dolgozók választják.

Lényeges változás a m unka -  
fegyelemre vonatkozó szabá�
lyok területén a vasút, a pos�
ta. a hajózás és légiközleke�
dés dolgozóira vonatkozó fe�
gyelmi eljárás eddigi jogor�
voslati rendszerének hatályon 
kívül helyezése. A jövőben a 
fegyelmi határozattal szemben 
lehetőségük nyílik a dolgozók�
nak a postán kívüli jogorvos�
lati szervek igénybevételére. 
Erről bővebben a Postás Dol�
gozó jövő havi számában szá�
molunk be. *

Dr. Mozsolits Beáta

(Folytatás az 1. oldalról)

ak által közvetített kérdése�
ket, javaslatokat, összefogják 
és továbbítsák az együttes ta �
nácskozásra, illetőleg a  szak�
vezetőkhöz.

Az igazgatósági bizalm ites-

Űj vonása lesz kialakítandó 
szervezetünknek, hogy az 
alapszervezeteknél is lé tre le �
het hozni bizalm itestületeket. 
Elsősorban azokról az a lap �
szervezetekről van szó, am e�
lyeknél a tagság egyidőben 
nem hívható össze, és folya�
matos kapcsolat csak a  bizal�
miakon keresztül tartható . Az 
alapszervezeti bizalmi testüle�
teknek tag ja lesz az összes 
bizalmi és főbizalmi, v a la�
m int a szakszervezeti bizott�
ság m inden tagja. A testület 
vezetője itt is az elnök és a 
titkár, akik egyben ellátják  
a  szakszervezeti bizottság e l�
nöki, illetve titkári teendőit 
is. Az operatív irányító  tevé�
kenységet a  szakszervezeti b i�
zottság tölti be.

Azoknál az alapszerveze�
teknél, am elyeknél m ajd bi�
zalm itestület működik, ez a 
fórum gyakorolja az üzemi 
demokráciából, valam int a 
szakszervezeti jogokból rá  eső 
részt. Ezeknek az aTaoszerve-  
zeteknek új feladatuk lesz a 
bizalmicsoportokban ta rto tt 
taggyűlés, mivel nem  lesz a  
régi értelem ben vett össze�
vont taggyűlésük.

A szakszervezeti mozgalom 
sohasem nélkülözhette, ezután 
sem nélkülözheti a tá rsadal�
mi m unkára term ett, jól kép�
zett tisztségviselőket, bátor, 
te ttre  kész bizalm iakat, lelkiis�
m eretes aktivistákat. Felkuta�
tásuk és nevelésük állandó fel�
adat. a  jövő évben esedékes 
választások azonban különös 
jelentőséget adnak ennek a 
kérdésnek.

A különböző tisztségek be�
töltésére alkalm as személyeket 
a tagság választja, e folyamat 
azonban sok m unkával járó,

A kiválasztásnál" m ilyen
alapelveket kell szem  előtt tar�
tani?

Az. első és legfontosabb a 
szakértelem, a felkészültség, a 
szakszervezeti mozgalom irán �
ti elkötelezettség, a  dolgozók 
érdekeinek megfelelő képvise�
lete, és fo ly tathatnánk a sort 
az alkalm asság megítéléséről.

Ezzel együtt nem  szabad fi�
gyelmen kívül hagyni, hogy a 
postás szakszervezeti tagság 
különböző rétegekből tevődik 
össze. Az egyes rétegeket kép�
viselőknek tere t kell kap�
niuk, hogy a hasonló vagy 
ugyanolyan m unkakörben és 
körülmények között dolgozó 
társaikért szót emelhessenek, 
gondjaikat feltárhassák a kö�
zösség előtt és nem utolsósor�
ban orvoslást kapjanak azok 
megoldására.

Az alap - , a közép-  és a fel�
sőszintű szakszervezeti szer�
vek tisztségviselői, aktivistái 
között — szám arányuknak 
megfelelően — a  fizikai m un�
kásoknak éppúgy képviseletet 
kell kapniuk, m int például a 
fiataloknak, a nőknek vagy ép�
pen az értelmiségieknek. Az öt 
évvel ezelőtti választásokkor 
is figyelembe vettük ezeket a 
fontos szempontokat. A kiala�
kult arányokat most is alap�
nak tekintjük, ugyanakkor bi�
zonyos változások a posta lét�
számának növekedése, a ré te �
gek .szám arányának módosu�
lása m iatt term észetesen adód�
tak. Közülük ném elyek szám�
beli növekedése vagy csökke�
nése nem számottevő, míg má-

tületek vezetői a  jövőben is 
az elnökök és a titkárok lesz�
nek, akik egyben a  szakszer�
vezeti bizottságok elnöki és 
titkári tisztségét is betöltik. 
Az operatív irányító tevé�
kenységet a  szakszervezeti bi�
zottságok lá tják  majd el.

öszefoglalva tehát a  szer�
vezeti rendszer úgy módosul, 
hogy két szinten működő 
(igazgatósági és alapszerveze�
ti) bizalm itestületek lesznek 
a  jelenlegi igazgatósági 
együttes tanácskozások és a 
meglevő alapszervezeti rend�
szer helyett. Természetesen

A bizalm iak szerepe to�
vább nő. Megmarad továbbra 
is az a  feladatuk, hogy a cso�
porttagok egyéni érdekeinek 
védelm ét ellássák, em ellett 
azonban bővül tennivalójuk, 
mivel a  bizalm itestületi ülé�
seken egyrészt csoportjuk, 
m ásrészt egy alapszervezet 
vagy igazgatóság dolgozóit 
képviselniük is kell. Ebben a 
m unkában egyre jobban tá �
m aszkodniuk kell szakszerve�
zeti csoportjukra, kérniük 
kell egyre gyakrabban és 
egyre határozottabban véle�
m ényüket. A bizalm itestületi 
ülések u tán  pedig mindig 
számot kell adniuk a hozott 
döntésekről és határozatokról. 
Sokszor nem csak a  döntések 
egyszerű közléséről van szó,

gondos előkészületeket vesz 
igénybe. Munkaerőmozgás, ha 
m ásért nem, a  nyugdíjazás és 
új dolgozók belépése m iatt 
m indig és m indenütt van, s ez 
k ihat a szakszervezetre is. 
K ik legyének hát azok, akik 
ezután a dolgozók érdekeit vé�
dik. kénviselik, segítik a gaz�
dasági m unkát? Amellett, hogy 
a különböző tisztségekből a vá�
lasztások előestéjén leköszö-  
nőket számba kell venni, elő�
térbe kerülnek az u tánpótlás�
ként figyelembe vett szemé�
lyek is.

csak azoknál az alapszerveze�
teknél kell bizalm itestületet 
létrehozni, am elyeknél a hi�
vatal vagy üzem m unkarend�
je  m iatt nem lehet össze�
vont taggyűlést tartani. 
Egyébként a szervezeti é let�
ben való minél közvetlenebb 
részvétel lehetővé tétele Vé�
gett célszerű a szakszervezeti 
bizottsági és taggyűlési rend�
szert fenntartani. A formai 
változásokat a jövőben bizo�
nyos hatásköri változások kö�
vetik, am elyekre lapunk h a�
sábjain a  későbbiekben még 
visszatérünk.

A kialakítandó szervezeti 
rendszer elősegítheti — és ezt 
is várjuk  —, hogy a  tagság 
és a vezető testületek között 
még szorosabb és közvetle�
nebb kapcsolat alakuljon ki.

hanem  azok  elfogadtatásáról 
és végrehajtásukhoz az ered�
ményes mozgósításról is.

Az új, illetőleg módosított 
szervezeti rendszer önmagá�
ban nem jelent megoldást, de 
megterem ti a  m agasabb szín�
vonalú és eredményesebb 
mozgalmi m unka feltételeit. 
Ehhez azonban szükség van 
azokra a  szakszervezeti tiszt�
ségviselőkre — és szám ítunk 
is rá juk  —, akik szakértel�
mükkel, tudásukkal eddig is 
segítették a  mozgalmi mun�
kát. A szervezeti módosítás 
és a  választás nem  öncélú.1 
Feladatunk az, hogy az idő�
szerű és a  jövőben ránk  váró 
szakszervezeti-  feladatokat 
még eredményesebben meg 
tud juk  oldani. Kánya Gyula

D Ó Z S A

Haraszti Alfréd metszete

KádeísSőkésiités statisztika

H o z z á é r t é s ,  r é t e g k é p v i s e l e t
sokénak jelentősége és a rá �
nya ugyancsak figyelemre mél�
tó. Ezeket a szempontokat a 
választások során feltétlenül 
figyelemmel kell kísérni, fel 
kell használni.

Ezek után m it mondanak 
szám unkra a statisztikai ada�
tok?

S z á m a d a t  v a g y  v a ló s á g ?
Míg a fizikai területeken a 

nők aránya 35,4, addig a nem 
fizikai m unkakörökben 68.9 
százalék. Vannak azonban 
olyan m unkakörök, amelyek 
jelenleg nem m inősülnek fi�
zikaiaknak, viszont azokhoz 
hasonlók. Például: az I. és XI. 
osztályú hivatalok vezetői, a 
pénzolvasók, a mozgópostások, 
a rovatolók. a pályaudvari h i�
vatalok egyes m unkaköreit be�
töltők, a  távirászok, a gép�
írók, az irányító - szétosztók 
stb. A választások előkészíté�
sekor róluk sem szabad elfe�
ledkezni. sőt a m unkásképvi�
seletnél feltétlenül figyelembe 
kell venni őket.

Az értelmiségiek — egyete�
met. főiskolát végzettek — szá�
ma 2472. Közülük 657- en nők. 
1815- en férfiak. Néhány pos�
taszervnél nemcsak számuk, 
hanem  arányuk is lelentős. 
Például a Postavezérigazgató�
ságon 220- an diplomásak. Az 
igazgatóságok közül a Rádió -  
és Televízióműszaki Igazgató�
ságnál körülbelül 16 százalé�
kos az értelm iségiek aránya, 
számuk m ajdnem  290.

A postás dolgozók szám a az 
1978. decem ber 31- i adatok 
szerin t — teljes és részm unka�
idősökkel együtt — 62 481. Kö�
zülük 32 814 (52,5 százalék) nő, 
1975 óta szám uk m ajdnem  
ezerrel növekedett.

A 30 éven aluli fiatalok szá�
ma csaknem 20 600 (34.3 száza�
lék). A Postások Szakszerve�
zete X. kongresszusának ide�
jén 19 500- an voltak.

A jelenlegi létszámból a  fi -  
zikiai munkások szám a 34 900 
(55,9 százalék), közülük 12 370-  
en nők. A fizikai dolgozók kö�
zül a klasszikus postai m unka�
körökben 21 190- en dolgoznak. 
A többiek postai ipari, építő�
ipari területeken tevékenyked�
nek.

A nem  fizikai létszámhoz 
tartozók száma 29 670 (44,1 szá�
zalék), közülük 20 442- en nők. 
Á ltalában műszaki, igazgatási, 
forgalmi, pénzügyi, egészség-  
ügyi. kulturális, vagy éppen 
ügyviteli m unkaterületeken 
dolgoznak.

N yugdíjasainkról sem feled�
kezhetünk meg. A sa já t so�
raikból választott bizalm iak 
lá tják  el közvetlen képvisele�
tüket. A postás társadalom  ér�
tük érzett megbecsülése és 
szám arányuk növekedése m iatt 
is a választásoknál egyre job�
ban figyelembe kell venni 
őket. felhasználva meglevő tu �
dásukat. tapasztalatukat, böl�
csességüket. A szervezett 
nyugdíjasok száma 1975- ben 
nem érte el a tizennégy és fél 
ezret. Ma szám uk m ár m egha�
ladja a tizenötezret. A 77 718 
fős. szervezett tagságon belüli 
arányuk 19,3 százalék.

A fent ism ertetett, az egész 
M agyar Postára vonatkozó 
adatoktól eltérően a rétegará�
nyok egy- egy postaszerven be�
lül — jellegükből adódóan — 
kisebb - nagyobb m értékben kü�
lönbözhetnek. Ezért ajánljuk, 
hogy az igazgatósági szakszer�
vezeti tanácsoknál és az alap�
szervezeteknél a meglevő ada�
tokat mindenhol tekintsék át, 
és a választási káderelőkészítő 
m unkában használják fel.

Egyeki Zsolt

Segíti a termelést, előnyös a dolgozóknak 
a módosult Munka Törvénykönyve

B iza lm itestü le t a lapszervn é l 
taggyű lés b iza lm icsoportban

M ég fon tosabbá  válik a bizalm i m unkája
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Szabályzati és díjszabási kérdéseket tárgyalt 
az Egyetemes Postaegyesület kongresszusa

Szeptember 12. és október 
25. között, Rio de Janeiróban 
rendezték meg az Egyetemes 
Postaegyesület XVIII. kong�
resszusát. Az ENSZ szakosí�
to tt intézm ényeként működő 
világszervezet értekezletén a  
159 tagállam ból 142 képvisel�
tette magát, köztük valam eny -  
nyi európai szocialista ország.

A világszervezetet mintegy 
m ástél éves intenzív felkészü�
lés előzte meg, melynek során 
a  tagországok (köztük hazánk 
is) az egyesület okiratainak 
módosítására, korszerűsítésére 
mintegy 1200 javaslatot nyúj�
tottak be. Legnagyobb szám�
ban az egyetemes postaegyez�
ményhez és annak végrehajtá�
si szabályzatához érkeztek be 
javaslatok. A szakmai kérdé�
sek m ellett a kongresszus ez�
úttal is nagy figyelmet szen�
te lt az egyesülettel kapcsola�
tos politikai jelentőségű' kér�
déseknek. Ezek közül kiem e�
lést érdemel az egyhangú ha�
tározat, amellyel — másfél na�
pos v ita  u tán  — a fajüldöző 
Dél- Afrikai Köztársaságot k i�
zárták az egyesület tagjai kö�
zül. A kongresszus határozatot 
hozott arról is, hogy az ún. 
Ciprusi Török Postaigazgatás 
által kibocsátott postabélyege�
ket a  tagországok a jövőben 
tekintsék illegálisnak, s az 
ilyen bélyegekkel elláto tt kü l�
dem ényeket utasítsák vissza.

A kongresszus a szervezet 
működését lényegesen befolyá�
soló általános kérdésekben is 
döntött, fgy jóváhagyta az ed�
digi utólagos tagdíjbefizetés 
helyett, az előzetes tagdíjbefi�
zetési rendszerét. A szocialis�
ta  országok szempontjából 
igen jelentős határozat, hogy 
az egyesület másik három  új 
nyelv m ellett évi 50 000 sváj�
ci frankkal hozzájárult az 
orosz nyelven kibocsátandó 
UPU - okiratok költségeihez.

Egyébként 1978 októbere óta 
Bernben m ár működik az 
orosz nyelvi csoport, am elynek 
9 más szocialista országgal 
együtt Magyarország is tagja.

Szavazás volt a tanulm ányo�
zó és tanácsadó bizottságban 
betöltött tagság kérdésében. 
Magyarország a CCEP- be 
nyújto tta be pályázatát, azon�
ban nem sikerült elegendő 
szavazatot kapnia ahhoz, hogy 
tagságát 10 évi sikeres m unka 
után is m egtarthassa. A szo�
cialista országok megfelelő 
képviselete m egm aradt.

A szakmai bizottságokban — 
a javaslatok rendkívül nagy 
száma m iatt — egy- egy javas�
la t m egtárgyalására csak na�
gyon kevés idő jutott. A leg�
nagyobb v itákat a díjemelésre 
irányuló javaslatok váltották 
ki. A szocialista országok — a 
kongresszust megelőző egyezte�
tő tárgyalásokon elfogadott 
elvnek megfelelően — arra  
törekedtek, hogy s díjemelés a 
lehető legkisebb m értékű le�
gyen. Megnyugtató, hogy a jó�
váhagyott díjemelések általá�
ban a Végrehajtó Tanács 1974 
óta végzett vizsgálatain és 
szám ításain alapulnak, s így — 
tekintettel a világm éretű in f�
lációra — megalapozottnak te �
kinthető. N éhány példa a d íj�
emelés m értékére:

— a 20 g- os levél alapdíja 
0,75 aranyfrankra (7.50 Ft- ra) 
em elkedett, s e díj 1,50 arany�
frankig emelhető, illetve 0,225 
aranyfrankig csökkenthető (a 
jelenlegi alapdíj 0,50 arany �
frank, s az eltérés m értéke 
+70, illetve —50 százalék);

— az ajánlási díj legföljebb 
4 aranyfrank, az expresszdíj 
pedig 5 aranyfrank lehet (a je �
lenlegi 2, illetve 1,60 arany�
frank helyett);

— egy 1 kg- os csomagért a 
rendeltetési és a  felvevő igaz�
gatás eddig 2—2 aranyfrankot

kapott; a  végdíj összege most 
4 aranyfrankra emelkedett, 
ami 100 százalékos díjem elés�
nek felel meg.

A szakmai bizottságok szá�
mos olyan javaslatot js elfo�
gadtak, am elyek a kezelést 
egyszerűsítik, s a gépi feldol�
gozást megkönnyítik. Ez utób�
biak között érdemes kiemelni 
azt a  magyar javaslatot, amely 
a szabványleveleknél kötelező 
érvénnyel előírja a boríték te l�
jes lezárását. E javaslatot a 
levélpostai bizottság elfogadta. 
Érdekességként em líthető meg 
az a — hozzászólásunk alap�
ján  határozatként elfogadott 
— javaslat, hogy a közönséges 
csomagok elvesztése vagy sé�
rülése esetén a felelősséget 
nem vállaló igazgatások (pél�
dául az USA) az általuk ind í�
to tt csomagoknál ne is ta rth as�
sanak igényt kártérítésre.

Az Egyetemes Postaegyesü�
let okirataiban strukturális 
változást je lent annak, a vég�
rehajtó  tanács által kidolgozott 
javaslatnak az elfogadása, hogy 
ne legyen külön értéklevél�
megállapodás, hanem  az ér�
téklevelekre vonatkozó rendel�
kezéseket is az egyetemes pos�
taegyezmény tartalm azza. E 
javaslatnak az volt a  célja, 
hogy ösztönözze a postaigazga�
tásokat az értéklevél- szolgálat 
biztosítására. (Az értéklevél�
megállapodás ugyanis faku lta�
tív, a postaegyezmény viszont 
kötelező érvényű.)

Az okiratok feldolgozása je�
lenleg folyik, s most az az e l�
sőrendű feladatunk, hogy 1981. 
július 1- én, a  Rio de Janeiró - i 
okiratok életbelépésének nap�
ján, zökkenőmentes legyen az 
átállás az UPU XVIII. kong�
resszusán elfogadott új, vagy 
módosított rendelkezések al�
kalm azására.

M olnár Csaba—
Szikszay Ferenc

Miért kellett így történnie?
M egtörtént tragédiák után 

h iába keresi a  kisgyerm ek az 
apát, a  feleség a férjet, az 
anya a gyermekét. Az első 
órákban a hír hallatára el sem 
tud ják  képzelni, hogy hozzá�
tartozójuk nincs többé, s fel�
teszik a kérdést, m iért ővele 
tö rtén t a szerencsétlenség. Mi 
is kérdeztük: m iért is kellett 
így történnie?

A vizsgálatok legtöbb eset�
ben sorozatos szabálysértések�
re derítenek fényt. Kiderül, 
hogy nemcsak a  dolgozók, 
hanem  még a vezetők sem te t�
tek  meg m indent a  baleset 
megelőzésére. Munkakezdés 
előtt nem vizsgálják meg a 
szerszámokat, eszközöket, gé�
peket és berendezéseket, s a 
m unka során sem gondolnak 
arra, hogy az óvórendszabá�
lyokat — a közlekedésben 
részt vevők a  KRESZ szabá�
lyait betartsák, illetve az u ta�
sok sem hívják fel a gépkocsi-  
vezetők figyelmét azok meg�
tartására.

Ha ez nem így lett volna, 
augusztus 19- én nem kellett 
volna meghalnia három  pos�
tás dolgozónak, a Mis�
kolci Postaigazgatóság Gép�
járm ű Szállítási Üzemé�
nek létszámába tartozó Ko�
rály László és Dányi Sándor

November 27- én ünnepélyes 
keretek között adta át a húsz�
ezredik Robur gyártm ányú 
gépkocsit M agyarországnak az 
NDK nagykövetségének keres�
kedelmi kirendeltsége.

A M agyar Posta a Robur 
gépkocsik egyik legnagyobb 
hazai felhasználója. Ennek kö�
szönhető. hogy Hans Karutz 
kereskedelmi tanácsos és Sieg�
fried Lock, a Robur gyár igaz�
gatója a jubileumi gépkocsit 
Hegedűs Istvánnak, a  Já rm ű�
telep igazgatójának adta át.

A posta és a gyár kapcsola�
ta nem mai keletű. M ár az 50-  
es évek elején m egjelentek ná�
lunk az első — akkoriban még 
Phänomen, később Gránit,

gépkocsivezetőknek, valam int 
Berge László csom agraktáros�
nak.

Az a nap is úgy kezdődött, 
m int a többi. Korály László 
és Berge József Miskolc 2 
postahivatalból az FN 25—79 
forgalmi rendszám ú Barkas t í �
pusú gépkocsival 8 órakor e l�
indult expressz csomagokat 
kézbesíteni. 9.20 órakor észre�
vették, hogy a  gyújtással baj 
van. A gépkocsit bevitték a  
G épjárm ű Szállítási Üzem te �
lephelyére, és helyette kértek  
egy m ásikat. A csomagok á t�
rakása u tán  az AZ 80—95 
rendszám ú gépkocsival folytat�
ták  a kézbesítést. A telepről 
távozva segítség címén csatla�
kozott hozzájuk Dányi Sándor 
gépkocsivezető, aki 08.40- ig a 
hírlapok előreszállításában 
vett részt. Délután 13.45 óra�
kor még expressz csomagot 
kézbesítettek Perecesen, m ajd 
Miskolc felé visszaindultak.
14.05 órakor Korály László 
gépkocsivezető 80—90 kmAára 
sebességgel haladva egy jobbra 
ívelő kanyarbein á tté rt a m e�
netirány szerinti bal oldalra és 
ott frontálisan ütközött egy 
m enetrendszerűen közlekedő 
autóbusszal. A baleset követ�
keztében a  postai gépkocsi ve�
zetője, Korály László, valam int

m ajd G arant nevet viselő — 
gépkocsik. Rendszeres vevő-  
szolgálati kapcsolat alakult ki. 
sikerült a típust alaposan meg�
ismerni, az üzemeltetésben 
szerzett tapasztalatokat pedig 
a gyár sikerrel hasznosította 
a fejlesztési m unkájában.

A gyár igazgatója a gépko�
csik üzemeltetésében szerzett 
érdem eik elismeréseképpen — 
kitüntetést és jutalm at adott 
át három járm űtelepi dolgo�
zónak: M artincsek István  gép�
kocsiszerelőnek. továbbá Dog�
nál Károly gépkocsivezetőnek, 
aki 312 ezer és Ladi Lajos gép�
kocsivezetőnek. aki 428 ezer 
kilom étert te tt meg baleset-  
mentesen Robur gépkocsival.

Molnár Sándor

utasai, Berge József kézbesítő 
és Dányi Sándor gépkocsiveze�
tő, olyan súlyos sérüléseket 
szenvedett, hogy m indhárm an 
a helyszínen meghaltak.

A baleset okánál személyi 
tényezőként meg kell említeni, 
hogy a postai gépkocsi vezető�
je lakott terü leten  a megen�
gedettnél nagyobb sebességgel 
közlekedett, s a jobbra ívelő 
kanyarban átlépte a felezővo�
nalat. A korm ányt jobbra 
rán tva megkísérelte a helyes�
bítést, ez a kelleténél erősebb�
re sikerült, elvesztette u ra l�
m át a  járm ű felett, m ajd balra 
rán tva a korm ányt a körülbe�
lül 50 kilom éteres sebességgel 
szembe jövő autóbuszba vágó�
dott.

A véralkohol- vizsgálat k i�
m utatta, hogy a  szerencsétle�
nül já rtak  m unka közben sze�
szes ita lt fogyasztottak, s ez 
hozzájárult a gépkocsivezető 
elbizonytalanodásához, egyben 
a szerencsétlenség bekövetke�
zéséhez is.

A vizsgálat megállapításai 
elsősorban a balesetet szenve�
dett dolgozók felelősségét ve�
tik fel, de u talnak a r ra  is, hogy 
az oktatás, névelés, ellenőrzés 
terén sincs m inden rendben. 
A gépkocsivezetők részére 
ugyan az előírt KRESZ- okta -  
tást rendszeresen m egtartották 
a dolgozók azon részt is vet�
tek. A jegyzőkönyvek ezt ta �
núsítják, de az oktatás ko�
molysága, meggyőző ere je  már 
nem olvasható ki belőlük. Ezt 
az érzésünket, sajnos, ez a 
tragédia is megerősíti. Arról 
viszont meggyőződtünk, hogy 
az üzem a kötelező közúti el�
lenőrzést nem lá tta  el h iányta�
lanul. Nem elég az, hogy az 
oktatásokat m egtartjuk, hanem  
a tanultakat alkalm azni, sőt 
alkalm azásukat számon kérni 
is kell.

Az alkoholszondázást, sajnos, 
nemcsak a dolgozók, hanem 
sokszor még a vezetők is elíté�
lik, éppen ezért csak elvétve 
élnek vele. Véleményünk sze�
rint. ha a szállítási üzem ve�
zetői az ellenőrzésnek ezt a 
módját rendszeresen alkalm az�
ták volna, ez a tragédia sem 
következett volna be.

Kiss László

A húszezredik Robur gépkocsi

Bérpolitikánk 1980- ra
Szakszervezetünk elnöksége

— m unkatervének megfelelően
— legutóbbi ülésén m egtár�
gyalta az 1979. évi bérfejlesz�
tés végrehajtásáról készült 
értékelést, m ajd  határozatot 
hozott az 1980. évi bérpoliti�
kai irányelvekre.

Fegyelmezett volt 
az idei bérgazdálkodás

A postaszervek —, am in t azt 
az elnökség m egállapította — 
az 1979. évi bérfejlesztést a 
központi elvek és rendelke�
zések betartásával hajto tták  
végre. Ez azáirt is örvendetes, 
m ert a  tárgyévi bérfejlesztés 
a korábbi éveknél kötöttebb, 
irányíto ttabb volt.

Ebben az évben jelentős 
bérintézkedések váltak  való�
ra. Á prilis 1- i hatállyal m in�
den postás dolgozó alapbére 
elérte bértételének alsó hatá�
rát. Meg kellett terem teni az 
elm últ év közepén bevezetett 
műszakpótlók fedezetét az
1979-  es év egészére. Néhány 
m unkaterületre központilag 
előírt bérgazdálkodási intéz�
kedés született. Em ellett a 
terven felüli postai feladatok 
elvégzésének anyagi fedezetét 
is meg kellett terem teni.

A központilag irányíto tt 
bérfejlesztés következtében 
egyrészt változott a postás dol�
gozók egyes csoportjainak a 
kereseti aránya, m ásrészt a 
postaszervek többségénél — 
elsősorban a  terü leti posta -  
igazgatóságoknál — alacsony 
volt a szabad rendelkezésű 
bérfejlesztési keret.

Az alsó bérhatárok biztosí�
tásával a  kis - , közép -  és 
nagyhivatalok nem  fizikai for�
galmi dolgozóinak alapbére — 
szükségszerűen — a  kiegyenlí�
tődés irányába módosult. A la�
csonyabb m értékben ugyan, de 
hasonló jelenség tapasztalha�
tó a fizikai forgalmi dolgozók 
alapbérének alakulásánál is. 
A m űszakpótlék egyes posta�
szerveken belüli arányától 
függően 1,7—1,8 százalékig 
változott.

Mind az alsó h a tár rende�
zése, mind pedig a m űszak -  
pótlék alkalm azása kedvezően 
hatott a  m unkaerő - gazdálko�
dásra. Helytálló ez a  m egíté�
lés akkor is, ha ezeknek az 
intézkedéseknek a  hatásaként 
egyes m unkaterületeken való�
di vagy vélt bérfeszültség 
alakult ki. (Ezek részbeni fel�
oldására irányu lt az az év �
közi 9 millió forintos bérfej�
lesztés, am elyet a területi pos�
taigazgatóságok forgalmi m un�
kaköreiben lehete tt az a lap �
bérek rendezésére július 1- től 
felhasználni.)

Kiemelt bérért 
nagyobb követelményt

Számottevő volt az év fo�
lyam án Budapestre vidékről 
felrendelt dolgozók száma, va�
lam int részükre és más dol�
gozóknak a szabad idejükben 
végzett terven felüli postai 
m unkák elvégzéséért kifizetett 
díjazás összege. E m unkák 
eredm ényének összesítése még 
nem áll rendelkezésünkre, de 
az eddigi ism eretek alapján -  
az elnökség úgy foglalt állást, 
hogy a  Budapesten végzett 
m unkákon a határidő  tartása 
és a  megfelelő minőség m el�
lett a  jövőben az  átlagosnál 
nagyobb term elékenységet kell 
megkövetelni a  jelentős több�
le tbér ellenében.

Az 1980. évi postai bérpo�
litika fő irányait az V. öt�
éves terv időszakára elfoga�
dott vállalati bér -  és jövede�
lem politikai irányelvek, vala�
m int a kollektív szerződésben 
a m unka díjazása körében é r �
vényesítendő célok határozzák 
meg, a  népgazdasági előírások 
és bérfejlesztésre a postaszer�
vek között felosztható összeg 
függvényében.

A vállalati bérfejlesztésre 
vonatkozó népgazdasági elő�
írásokat a módosult gazdasá�
gi szabályozók tartalm azzák. 
A postát érin tő  e szabályok 
alapvetően nem változtak, a 
feltételrendszerek azonban szi�
gorodtak. A M agyar Postára
1980-  ban a  relativitással kom�
binált bérszínvonal- szabályo�
zás van érvényben. A jóvá�
hagyott m értékek szerint há�
rom százalék központi, továb�
bi legföljebb egy százalék — 
struktúraváltozás fedezetéül 
szolgáló — leírati, összesen

négy százalék bérfejlesztés 
m inden körülm ények között 
végrehajtható. Ezen felül — 
sa já t erőbői — a  term elékeny�
ség növelése esetén van lehe�
tőség még bérfejlesztésre.

Számtani lehet 

a postások szorgalmára

Ezekre tekintettel több vál�
tozat készült az 1980. évi bér�
fejlesztés postai m éreteire 4; 
4,5; 5 százalékos bérszínvonal-  
növekedéssel számolva. Te�
kintettel arra, hogy a 4 szá�
zalékos postaszintű bérszínvo�
nal- növekedést jogszabály ír�
ja  elő, illetve külön engedély 
biztosítja, a továbbiakban te �
hát semmilyen belső vállalati 
lehetőséggel nem  számol, szak -  
szervezetünk elnöksége ezt a 
javaslatot elvetette. Figyelem�
mel arra, hogy a jövő évi gaz�
dálkodás feltételei jelenleg 
még nincsenek m inden kér�
désben tisztázva, a testület az 
5 százalékos bárfejlesztést sem 
határozta meg az  év eleji in �
duláshoz célul. Így egyelőre a
4,5 százalékos bérfejlesztés 
m ellett foglalt állást, ám ely 
0,5 százalékos postai, sa já t 
erőből megvalósítandó bér -  
fejlesztést feltételez.

Á lláspontjának kialakításá�
nál az elnökség figyelembe 
vette a  postás dolgozók szor�
galmát, tettrekészségét, a  fel-  
szabadulási és kongresszusa 
m unkaversenyben te tt válla�
lások mennyiségét és ta rta l�
mát, számolt olyan intézkedé�
sek kiadásával, illetve érvé�
nyesítésével, am elyek a m un�
ka jobb megszervezésével, a 
m unkafegyelem további szi�
gorításával elősegítik a haté�
konyabb m unkát, ezáltal pe�
dig m egterem tik a  legalább 
0,5 százalékos sa já t erőből 
végrehajtható bérfejlesztés 
feltételeit. Ezek hatását k í�
vánatos évközben áttekinteni, 
ennek során vizsgálni azt is, 
hogy nem  nyílik - e lehetőség a 
bérfejlesztés m értékének nö�
velésére.

Az elfogadott bérfejlesztési 
m érték szerint a postaszervek 
között m integy 130 m illió fo�
r in t bérfejlesztés osztható fel. 
A postaszervek bérszínvonalá�
ban számolva ez 5,6 százalé�
kos bérfejlesztést tesz lehe�
tővé.

Itt jegyezzük meg, hogy ez 
az összeg m ár tartalm azza a 
posta részére a  Munkaügyi 
M inisztérium által 1979- től 
biztosított 8 m illió forin t ösz-  
szegű bérpreferenciát is, am ely 
a  45 000 többlet- távbeszélőál-  
lomás felszerelésénél terven 
felül — jellemzően szabad idő�
ben — végzett m unkák díja�
zására szolgál. Tekintettel a r �
ra, hogy 1979- ben ennek fe�
dezetét a posta sa já t bérfej�
lesztésből megelőlegezte, e p re�
ferenciát (az egyéb központi 
m egtakarításokkal együtt
mintegy 10 m illió forintot) 
még ez évben a postás dolgo�
zók egyszeri jutalm azására 
kell fordítani. A jutalm azási 
kereteket a  postaszervek lé t�
szám arányosan kapták.

Miiről nagyobb arányú 

szabad rendelkezésű 
bérfejlesztési keretet

A testület a  rendelkezésre 
álló bérfejlesztési forrás is�
meretében annak  felhaszná�
lására több elvi jelentőségű 
kérdésben foglalt állást. Az 
elm últ évek kényszerű bérpo�
litikái kötöttségei u tán  — a 
lehetőségekhez képest — ismét 
érvényesíteni kell, hogy a 
postaszervek részére biztosított 
szabad rendelkezésű bérfej�
lesztés egészen belül növeked�
jék, tendenciájában a kívána�
tos 50 százalék felé haladjon. 
A bérfejlesztést 1980. január 
hó 1- től kell felhasználni. A 
lehetőség szerint a jövőben is 
kerülni kell az évközi bérkor�
rekciókat, mivel azok bázis�
kihatásai jelentékeny össze�
geket kötnek le a következő 
évi bérfejlesztésből. Különös 
hangsúlyt kap ez a kérdés a 
jövő évben, am ikor az V. öt�
éves tervidőszak befejeztével 
a VI. ötéves tervre kell fel�
készülni. Növelni kell a te l�
jesítm ényhez kapcsolódó bér�
fejlesztés arányát, s a jövő�
ben szigorúan számon kell

kérni az ellenértékként fel- , 
m u tato tt m unkát.

Á ltalában a rra  kell töreked�
ni, hogy az alapbér szerint is 
különbséget tegyünk a  dolgo�
zók bére között. Fel kell 
hagyni azzal a  szemlélettel, 
hogy az alapbérem elés m in�
denkinek jár. Megváltozott 
gazdasági körülm ényeink kö�
zött végiképp nem lehet az 
alapbéreket szociális vagy 
életszínvonal- politikai okokból 
autom atikusan emelni. Az 
alapbérem elést eldöntő ténye�
ző, csak a több és a jobb 
m unka lehet. Azért törek�
szünk a  szabad rendelkezésű 
bérkeret arányának  növelésé�
re, hogy nagyobb lehetőség, 
nyíljon a bérek, keresetek kö�
zötti differenciálásra. Tudo�
másul kell venni azonban azt 
is, hogy ezzel a  helyi vezetők 
és szakszervezeti testületek, 
illetve tisztségviselők felelős�
sége fokozódik. Az ő igazsá�
gos és határozott fellépésük a 
záloga a  jó  és a kevésbé jó  
dolgozók közötti szükségszerű 
különbségtételnek. A szakszer�
vezeti szervek és tisztségvise�
lőik akkor já rnak  el helyesen, 
ha tám ogatják és erősítik az 
erre  az ú tra lépő vezetőket.

Az elnökség támogatja 
a kiemelt feladatokat

Az 1980. évre rendelkezés�
re  álló bérfejlesztés összegé�
ből m indenekelőtt a kollektív 
szerződésből fakadó kötelezett�
ségeket kell teljesíteni, továb�
bá az 1979. évi évközi (dön�
tően az alsó bérhatárok m iat�
ti) bérfejlesztések báziskiegé�
szítését. Központi kezelésbe 
kerül a  terven felüli m unkák 
díjazására fenntarto tt 8 m il�
lió forin t preferencia és egyéb 
postaszintű elszámolást igény�
lő bér, ' némi-  tartalékkal 
együtt.

Jóváhagyta az elnökség a 
postahivatalok létszám ába ta r�
tozó hírla- pkézbesítők, egyesí�
te tt kézbesítők és m ás postás 
dolgozók (hírlapfelelős, egye�
síte tt felvevő stb.) „egyéb” 
kiadványok utáni árusju talé�
kának 32 fillérről 36 fillérre 
való emelését. Egyetértett a  
részmunkaidős hírlapkézbesí�
tők negyedévi 150 forintos 
m ozeóbérének bevezetésével 
is. (Ez a  költség a bérszín�
vonalat nem  terheli.)

A posta kiem elt feladata to�
vábbra is a budapesti veze�
tékes hírközlés üzembiztonsá�
gának növelése, az igények 
szerinti fejlesztése. Ez elsősor�
ban a Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóságra ró  továbbra is 
jelentős terheket. E rre tekin�
tettel az elnökség az igazga�
tóság szabad rendelkezésű 
bérfejlesztési keretének 2,5 
millió forintos növelésével 
egyetértett.

Az 1980. évi bérpolitikai
irányelveknek megfelelően a 
bérfejlesztésnek körülbelül 45 
százaléka használható fel sza�
badon, a postaszervek és szak -  
szervezeti szerveik által meg�
határozott elvek szerint. A 
jövő évi bérfejlesztésnek a  
postaszem ek közötti differen�
ciált felosztásról az éves te r�
vek jóváhagyása után, előre�
láthatóan 1980. januárjában 
születik döntés.

Dr. Szabó Árpád

A KJE postai 
és távközlési tagozatának 

január havi programja
J a n u á r  11. (p é n te k ) , 15 ó ra . V „ 

K o ss u th  L a jo s  t é r  6—8. IV . em . 
ta n á c s te re m . S á fá r  Z o l tá n :  R u rá l 
h á ló z a to k  á tv ite li  te rv e z é s é n e k  n é �
h á n y  id ő s z e rű  k é rd é se .

J a n u á r  22. (k ed d ), 15 ó ra . V II.,
L a n d le r  J e iiő  u . 6. fs z t. ta n á c s te �
re m . F ó r is  F e re n c n é l  A  m u n k a �
e rő - g a z d á lk o d á s  id ő s z e rű  k é rd é �
sei.

J a n u á r  29. (k e d d ), 15 ó ra . V II.,
L a n d le r  J e n ő  u. 6. fsz t. ta n á c s �
te re m . D r. K ertész -  P á l :  B eszám o �
ló  a  R io d e  J a n e iró - i  U P U - k o n g -  
re s sz u s ró l é s  a n n a k  v á rh a tó  h a �
tá s á ró l a  M ag y a r P o s ta  szo lg á lta �
tá sa ib a n .

J a n u á r  31. (c s ü tö rtö k ) . 15 ó ra . 
V., K o ss u th  L a jo s  té r  6—8. IV em , 
ta n á c s te re m . C su k a  L ász ló : Z iva�
t a r  a la t t i  s u g á rzá s .
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r  A ham arosan beköszöntő új 
esztendő term észetesen nem �
csak életünknek további sza�
kaszát jelenti, hanem  új szó�
rakozási alkalm at, új fil�
m eket is. A tervek szerint 
(ami azt jelenti, hogy sem a 
számok, sem a  címek nem 
véglegesek) hozzávetőleg 240 
bemutatóra és felújításra ké �
szü lnek m ozijaink. (Ebből az 
igényes m űvészfilm eket vetítő 
stúdióhálózatra több m int 25 
produkció esik.) A gyermekek 
szám ára S meseösszeállítást 
szándékoznak m űsorra tűzni, 
s ezzel együtt ebben az esz�
tendőben a gyerm ek- és ifjú �
sági film ek  száma valószínű �
leg 20 lesz. Külön érdekesség, 
hogy az éves program  hozzá�
vetőleg 30 ország rendezőinek 
alkotásaiból tevődik össze. S 
hogy e statisztika u tán  azokat 
is megnyugtassuk, akik ne�
vetni szeretnek: elm ondhatjuk 
(ha m inden jól megy, vagyis 
a m egvásárolt produkciók idő�
ben megérkeznek, szinkroni�
zálásuk, illetve feliratozásuk 
határidőre elkészül), legalább 
35 vígjáték  meg szatíra  fogja 
őket szórakoztatni.

20 fe le tt lesz a magyar f i l �
m ek száma. L áthatjuk  majd 
Szabó Istvá,n háborús kam a�
radrám ájá t (Bizalom), amely 
két véletlenül összezárt, buj�
káló em ber története. Gyar�
matiig Lívia  — am int arról a 
lapok m ár h írt ad tak  — 
Balázs József Koportos című 
regényét vitte filmre. Fáim  
Z oltán  ugyancsak Balázs 
m unkáját elevenítette meg. A 
Fábri Bálint találkozása az 
Istennel időben előzménye a 
nagy sikerű Magyarok histó�
riájának  (természetesen Koncz 
Gáborral a  címszerepben). 
Szász Péter is új alkotással 
/jelentkezik. A Hogyan fe le jt �
sük  el é letünk legnagyobb 
szerelmét?  egyfajta lelkiisme-  
ret - v izsgálat napjainkban, 
(szembenézés ifjúságunkkal.

Világsiker volt a  Hair című 
musical és az is le tt a felve�
vőgép jóvoltából a mozikban 
Milos Forman  rendezésében 
Hollywoodban. 1919- ben lá t�
ha tták  nagyapáink a  Szergij 
atya  — szovjet film  — első 
változatát, mi pedig most a 
Üegújabbat Igor Talankin  ren�
dezésében, Szergej Bondar- 
csukkal a  címszerepben. Jifi 
M enzel^ a népszerű csehszlo�
vák  színész - rendező nemcsak 
a  Koportos egyik hőse, hanem 
ő a címszereplője a Harminc 

■lány és Pythagoras című diák -  
vígjátékának. A cannes - i fesz�
tivál díjazottjai közül valószí�
nűleg 1930- ban kerül a közön�
ség elé a nagydíjas Apokalyp- 
szis, Francis Ford Coppola 
■Vietnam film je és a szovjet 
'Andrej_ M ihalkov Koncsa- 
lovszkij roppant arányú, több�
részes freskója, a Szibériáda. 
Vetíteni fogják A ndrej Tar- 
kovszkijnak  a  Filmmúzeum�
ban m ár színre kerü lt Tükör 
című alkotását.

Könnyed vígjáték a francia

Az életet 

már megjártam
Az Epilógus kezdő szavai�

val idézte A rany Jánost Sas�
vári József szb - titkár, a  Mis�
kolci Postaigazgatóság nyug�
díjasaink találkozóján tarto tt 
üdvözlő beszédében. A jól si�
került, családias találkozón 
csaknem minden nyugdíjas 
megjelent, ak it betegség vagy 
egyéb körülm ény nem akadá�
lyozott ebben. A találkozó 
színvonalát em elte a Miskol�
ci Nemzeti Színház kis b ri�
gádjának Tabi László szati�
rikus írásaiból összeállított, 
hangulatos műsora. A szak -  
szervezeti bizottság a  műsor 
u tán  megvendégelte a  részt�
vevőket. A rendezvény való�
ban találkozó volt, m ert a 
nyugdíjasok — a  gondos ren �
dezés révén — találkozhattak 
azokkal, akikkel évekkel ez�
elő tt együtt dolgoztak, ta lál�
kozhattak a régi m unkakörü�
ket ma ellátó dolgozókkal, 
utódokkal és hajdani tan ít�
ványokkal. Az összejövetel 
végén a szakszervezeti bi�
zottság a nyugdíjasokat meg�
ajándékozta. Horváth Dezső

ságírás tem atikájában. 1836-  
ban Emile de G irardin pár�
bajban agyonlőtte Armand 
Carrelt. Az An Englishman in 
Paris följegyzése szerint a 
Café de Paris egyik törzsven�
dége úgy kom m entálta az ese�
ményt, hogy Carrellel meg�
halt az ideális újságírás és 
G irardin győzelmével kezdő�
dik a zsurnalisztika, m int ipar 
és métier.

Valóban, G irardin megte�
rem tette az olcsó h írlapot és 
hirdette azt az elvet, hogy 
m inden napra a legidőszerűbb 
tém át; ezzel lehetővé tette az 
újságírás nagy térhódítását.

A hírlapírásnak ez az új 
áram lata elju to tt M agyaror�
szágra is, és ism ertté vált 
minden hírlapszerkesztő előtt, 
és a haladás is ezt az új 
irányt diktálta.

Joanovich György m ár b a�
jai postam ester korában szer�
kesztett egy ném et nyelvű 
postai szaklapot. Az 1867- es 
kiegyezéskor otthagyja Baját, 
Pestre költözik, és m agánvál�
lalkozóként m egindítja a m a�
gvar nyelvű Posta Közlönyt. 
Ez az újság természetesen 
nem az irodalm at szolgálta. 
Szaklap volt a maga kezdet�
leges kísérleti form ájában. 
Joanovich tisztában volt az 
újságírás egy napig tartó, 
gyorsan múló művészetével. 
Ism erte az újságírás feltéte�
leit. G irardin újságírói sza�
bályait, hogy egy újságnak 
gyorsan kell elkészülnie; lap�
jában csak időszerűt ír t és 
közölt.

Dicsérje ez a p á r sor nemes 
törekvését, ami kulturális kül�
detésnek felelt meg, m ert a 
kiegyezés utáni M onarchia -  
Magyarórszágon nyitott szem�
mel nézte az eseményeket, és 
a  postásokat é rin tő  eszm ék�

nek lapjában helyet adott, és 
ezzel a Posta Közlöny a pos�
tás társadalom  tükre lett.

Joanovichnak legfontosabb 
célja az volt, hogy összefogja 
az országban szerteszéjjel szó�
ródó postamestereket, posta -  
mesteri alkalm azottakat, hogy 
m agyarrá nevelje a szabad�
ságharc után elosztrákosödott 
magyar postát, és hogy meg�
tanítsa a postásokat nyelvünk 
tisztaságára, hogy kiküszöböl�
je a szaknyelvből a sok né�
met kifejezést, és a ném et 
Vorschreiben után m ár gyöke�
ret vert kifordított, m agyar�
talan szavakat.

Mint minden szellemi érték, 
a Posta Közlöny is íróinak é r�
zéseiből fakadt. A Posta Köz�
lönynek egyik nagy értéke az, 
hogy nem újságírók írták, ha�
nem a világtól eldugott kis 
falvak postamesterei, és a 
postamesterek alkalm azottai: 
gondjaikat, vágyaikat, pana�
szaikat levélben leírták, és el�
küldték Joanovichnak. A fia�
tal, eszes Joanovich György 
rugalm asságával, főleg pszi�
chikai érzékével ellen tudott 
állni az öntetszelgés gőgjének, 
és e leveleket nem tálalta föl 
m int saját gondolatait. Min�
den változtatás nélkül közöl�
te, még attól sem riadva visz -  
sza, hogy stílusuk néha csi�
szolatlan; közölte még ä  mo-  
solyogtatóan gyermeteg szó�
áradato t is, ha annak magja 
időszerű volt.

így vált tu lajdonunkká a 
régen volt postásoknak m in�
den eszmei szakmai törekvé�
se. érzéseiknek a legmeghit-  
tsbb irodalmi form ában, a le�
vélben történő kivetítése. 
Ezeken a leveleken keresztül 
vissza tudunk következtetni a 
száztíz év előtti és későbbi 
évek postás társadalm ának 
vágyálm aira, céljaira, egész 
életére.

Hogy a Posta Közlöny m i�
lyen kollektív szellemben író�
dott, és évtizedekig így író�
dott, nem  kis büszkeséggel el�
m ondhatjuk, hogy hazánkban, 
ha talán nem is az egyetlen, 
de a legelsők között levő hi�
vatalos levélújság a Posta 
Közlöny volt.

Ha valam it kifogásolhatunk 
a kezdeti Posta Közlönynél, az 
az, hogy olyan olcsó és gyen�
ge minőségű papíranyagot vett 
igénybe Joanovich (és akkor 
a többi lapkiadó vállalkozó is), 
hogy az újságok, így a Posta 
Közlöny is, most, száztíz év�
re a megjelenés után, törnek, 
porladoznak, és csak a leg�
nagyobb kímélettel lehet eze�
ket a jelentős értékű doku�
m entum ainkat kézbe venni.

Halmi Ida

KIKÜLDÖTTEK

A G É P K O C S I V E Z E T Ő K
V áltott műszakban — Csóka 

Ipire megbízott garázsvezető�
vel együtt — nyolc gépkocsi-  
vezető dolgozik a  Soproni 
Postaigazgatóság Gépjárm ű 
Szállítási Üzeme kapuvári ki-  
rendeltségén. Műszakonként 
négy- négy gépkocsivezető 
szállítja ötvenkét hivatal pos�
tá já t a  já ra t jelző elő írta ú t�
vonalon.

Fűzi György és Nagy Tibor 
indulásra készen vár já ra tk í�
sérőjére. Gépkocsijaik tiszták, 
s m indkét m otor duruzsoló 
hangja arró l árulkodik, hogy 
hozzáértő em ber a  gazdája.

— 'Gazdái! — jav ít ki Fűzi 
György. — Minden egyes ko�
csinak két gazdája van. Ezt — 
m utat gépkocsijára Fűzi 
György — váltótársam m al, 
Molnár Jánossal ta rtju k  rend �
ben.

— Nagy Tibor indulna m ár 
a zárlatbegyűjtő kőrútjára, 
azonban néhány kérdés ere jé�
ig feltartom . A harm incki�
lenc éves Nagy Tibor nagyon 
szereti a  gépkocsivezetést és a  
jelenlegi beosztását. É l- hal az 
autókért. A kirendeltségen 
működő brigádnak ő a veze�
tője. K ollektívájukban tá rsa�
dalm i tisztséget is visel: 
m unkatársai őt választották 
meg bizalm inak. Szavaikból 
érzem, hogy brigádjukban 
példás a közösségi szellem. S 
am int e rre  fordítjuk a  szót, 
betoppan az egyik szabadna�
pos kollégájuk, Horváth Ernő. 
M int m ondja: Tudom, hogy 
ez idő tá jt  indulnak ki a  já �
ratba, há t benéztem egy perc�
re  hozzájuk.

— Vajon a jó m unkahelyi 
légkör k ia 'aku lási a véletlen  
műve-e, avagy van ennek más 
titka  is? — kérdem  Csóka 
Imrét.

— Egyszer az egyik gépko�
csivezető szaktársam  fehér 
asztalnál megjegyezte: hol
tudnék én ilyen m unkaidő�
beosztással m ajdnem  négyezer 
forintot keresni? — Az anya�
gi elismerés a jó m unkaszer�
vezés függvénye, am i kétség�
telenül m egtartó erő. Dolgoz�
ni is kell érte! A posta leg�
többünknek második, vagy 
harm adik munkahelye, s így 
van összehasonlítási alapunk. 
Nálunk — a szó szoros érte l�
mében — katonás rend és fe�
gyelem van. ö tvenkét postahi�
vatal — területileg csaknem 
fél Győr- Sopron megye —

az éppen ráérő tiszti m unka�
erő - e vagy sem, segít.

— Végső soron egy a  cé�
lunk: jól menjen a postai 
munka. Mi műszakiak — 
együtt a forgalmi dolgozókkal 
— igyekszünk bekapcsolódni 
a város sportéletébe. A lakítot�
tunk egy kispályás labdarúgó -  
csapatot és a sportban já t�
szunk egymás ellen is. De 
csak a pályán rúgunk egym ás�
nak gó lokat. . .

Pusztai Mihály

Szerződés
szakközépiskolás

diákokkal
A HTI a folyamatos szak�

em ber - u tánpótlás érdekében 3 
év óta tanulm ányi szerződést 
köt a szakközépiskoláknak és 
a szakmunkásképző intézetek�
nek a közepesnél jobb tanul�
mányi átlagot e lért tanulói�
val. így a fiatalok a nyári 
szakmai gyakorlatukat a  HTI 
üzemeiben töltök, legalább két 
hetet, legföljebb egy hónapot 
—, am i nem sok idő.

A HTI szakszervezeti taná�
csa ifjúsági bizottságának kez�
deményezésére és szervezésé�
ben a diákok évközben is el�
látogathatnak leendő m unka�
helyükre. Az első közös meg�
mozdulás ez év júniusában a 
Pécsi Erősítő Üzem megtekin�
tése volt. A kirándulás a  hí�
rek szerint jól sikerült. A kö�
vetkező találkozó novem ber 
13- án a HTI ifjúsági klubjá�
ban zajlott le. I tt K lem ent 
Ágival, a bizottság egyik tag�
jával beszélgettem.

— Mi a céljuk ezeknek az 
összejöveteleknek?

— A legfontosabb az. hogy 
a gyerekek minél alaposab�
ban, sokoldalúbban megis�
m erjék m ajdani m unkahelyü�
ket, ezen belül a lehetősége�
ket. valam int egymást, hiszen 
különböző iskolákból verbú -  
válódtak.

— Ma például, m ilyen  
program várta a diákokat?

— Jártu n k  a nemzetközi 
távbeszélő központban és az 
erősítő üzemben. Főként az 
utóbbi érdekelte őket. — Köz�
ben a fiatalok is körénk tele�
pedtek, zsíros kenyérrel, kó�
lával a kezükben.

— Érdekes volt ez az üzem�
rész — szólt közbe az egyik 
fiú. — Sajnos az iskolában 
kevesebbet tanulunk róla, 
m int am it itt  láttunk. Jó  volt, 
hogy a kérdéseinkre rögtön 
részletes, szám unkra is é rth e�
tő m agyarázatot kaptunk a  
vezetőtől.

— Ha jól számolom, nyol�
cán jö ttek  el, csak ennyi az 
ösztöndíjas?

— Jóval több — válaszolt 
Klem ent Ági —. tudomásom 
szerint 50 fő. Küldtünk m in�
denkinek meghívót, de a Pus�
kás T ivadar Híradástechnikai 
Szakközépiskolában például az 
utolsó pillanatban értesültek 
az ösztöndíjasok a mai láto�
gatásról, ezért m ár nem tud�
ták eljönni.

A jó  kezdeményezéshez jobb 
szervezésre lenne szükség — 
megérné a fáradságot.

c. c.

Nagy Tibor és Vörös Gyula 
indulásra készen

zárlatá t visszük- hozzuk. Van 
úgy, hogy néha még az ebéd�
időt is megrövidítjük, de a 
m enetidőt tartjuk .

— Telephelyünk postahiva�
tala a legmesszebbmenőkig 
segíti a  m unkánkat. Amire 
külön is büszkék vagyunk, az 
elm últ télen egyetlen já ra t 
sem m arad t kr. Huber Máté 
szaktárs, a kapuvári postahi�
vatal vezetője a  KPM útügye -  
letével állandó összeköttetés�
ben állt, és vettük az inform á�
ciókat. Volt úgy, hogy az 
autóbusz nem tudott elmenni, 
de a mi postakocsijaink a 
KPM hótoló au tó ja után m en�
ve a legkisebb postahivatalnál 
is kicserélték a  zárlatot.

— M unkánkat zökkenőmen�
tesen végezzük. Ehhez a  m un�
kához elengedhetetlenül fon�
tos a  kifogástalan gépkocsi-  
park. Műszakilag gépkocsija�
ink teljesen megbízhatók. Ha 
egy gépkocsi többször szorul 
valam i meghibásodás vagy 
term észetes elhasználódás kö�
vetkeztében jav ításra — mivel 
a javítási lehetőségeink korlá�
tozottak itt  Kapuváron — 
üzemünk befogadja városi 
használatra, s helyette egy 
ú ja t vagy teljesen felú jíto ttat 
ad.

— A forgalmi dolgozókkal 
m inden egyes hivatalnál jól 
kijövünk. Csak egy általános 
példát hadd m ondjak: ha va�
lahol szorít a  munka, sok a 
ki- berakni való zsák és cso�
mag, függetlenül attól, hogy

Egy népszokás eredete

Derűs oldal a Szovjetunió útikalauzából
Vajon Iván vagy Mihail, a 

felszabadító hadsereg harcosa, 
tudta - e, hogy am ikor ihaínék -  
já t tudtul adandó állát meg�
fricskázza, miféle hagyomány 
szerint cselekszik? A magam 
korabeliek eleinte nem érte t�
ték, m it fejeznek ki ezzel a 
mozdulattal, később m egtanul�
ták. Volt, aki utánozta őket, 
de általában elintéztük a dol�
got azzal, hogy az oroszoknál 
ez* így csinálják. Hogy meg�
tudjam , honnan ered e  szo�
kásuk, jó harm incöt esztendő�
nek kellett eltelnie.

★
Ez év őszén a  Postások 

Szakszervezetének jóvoltából 
hetvenedm agam m al — vala�
mennyien szakszervezeti tiszt�
ségviselők — jutalom ként a 
Szovjetunió két legnevezete�
sebb városába, Leningrádba 
és Moszkvába utaztam . Ide�
genforgalmi irodáink már 
nagy gyakorlattal bonyolítják 
le a hasonló utakat, s ott a 
csoportokhoz idegenvezetőként 
csatlakozó, többnyire ungvári 
munkácsi vagy beregszászi 
születésű fiatalok — minden 
résztvevő örömére — tökéle�
tes magyarsággal ism ertetik a 
legjelentősebb nevezetessége�
ket. Hogy miket, arró l m ár 
tömérdek beszámoló jeleni 
meg vagy hangzott el, sőt 
minden látnivaló szakszerű

leírása m egtalálható bárm ely 
útikönyvben is. Nem akarok 
hát ismétlésbe bocsátkozni, 
szokványos élménybeszámoló 
helyett hadd ragadjak ki 
mindkét város ismertetőjéből 
egy- egy „idegenvezetői mazso�
lát”.

★
Hozzászoktunk a hazai mé�

retekhez. így túlontúl nagy�
nak találjuk  fővárosunkat az 
országhoz viszonyítva, s nehe�
zen barátkozunk meg a pesti 
Duna- szálló látványával; szin�
te  elnyom ja a környezetét. 
Moszkvában nem  kell ilyes�
mitől tartani. A széles u tcá�
kat szegélyezhetik jókora épü�
letek, s toronyházakat is em el�
hetnek. M ekkorákat? Egyikük�
ről, a Lomonoszov Egyetemről 
elm ondja az idegenvezető, 
hány évet kellene benne ta r�
tózkodnia annak, aki minden 
szobájában, term ében egyetlen 
napot töltene. Nem jegyez�
tem meg a szám ot; m inden�
esetre koros em berként hagy�
ná el az épületet. A nagy mé�
reteket m ár a cárok is szeret�
ték. világi és egyházi hatal�
muk kinyilvánításának számos , 
ielét hagyták az útókorra.

Ezek közé tartozik az And�
rej Csehov műhelyében, m ajd�
nem méteres belső átm érőjű 
csővel, ra jta  Fjodor Ivanovics 
cár arcképével 1586- ban ön�
tö tt Cár-ágyú. Egy ideig a

Kreml egyik tornyán állva 
hirdette a  cári birodalom ere�
jét, anélkül, hogy valaha js 
lőttek volna vele. De nem is 
a rra  készítették . . .

öntőm űhelyből, mégpedig 
Iván Motorin m ester kezei kö�
zül kerü lt ki a másik óriás, a  
Cár-harang is. Ezt se azért 
alkották, hogy harangozzanak 
vele, 200 tonnányi tömege nem 
is tette volna erre  alkalm as�
sá. Aztán a sorsa is mosto�
hább volt. Csaknem száz esz�
tendeig az öntőgödörben fe�
küdt, közben egy tűzvész alkal�
mával a felmelegedés, majd 
hirtelen lehűlés következtében 
el is tört. 11 tonnás darab já t 
külön kellett kiemelni.

Most m indkét kézműipari 
rem ek idegenforgalmi lá tvá�
nyosságként egymás közelé�
ben, a Kreml területén áll. 
Fölöttük eltűnődve írta a for�
radalom  idején Moszkvában 
tartózkodó egyik angol diplo-
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A  Posta Közlöny krónikája

Új esztendő, új filmek

Az idősebb korosztály em �
lékszik még a Posta Közlöny�
re, erre az 1867- ben megjele�
nő magyar nyelvű szaklapra, 
amely 80 esztendeig szócsöve, 
oltalmazója, segítője volt a 
postás társadalom nak, és m int 
sajtóorgánum ot, a levélújság 
kategóriájába lehet sorolni.

1848- tól törvény kötelezte a 
könyvnyomtató cégeket, hogy 
minden megjelenő nyomdai 
term ékből, így a  hírlapok�
ból is, be kell szolgáltatni 
m intapéldányokat a Nemzeti 
Múzeumnak. Ha hanyagság�
ból vagy feledékenységből 
elő is fordult, hogy valam it 
nem jelentettek be, és a m ú�
zeum csak később értesült an�
nak megjelenéséről, szinte le�
hetetlenség volt a m ar telje�
sen elfogyott számokat össze�
szedni. Ezért a törvény súlyos 
pénzbírságot rótt a mulasz�
tókra. Ez u g y an 'n em  pótolta 
a hiányt, mégis elérhetővé 
vált, hogy a kiegyezés utáni 
években m ár a teljes hazai 
hírlapirodalom  m egtalálható 
volt a Nemzeti Múzeumban.

Ennek az 1848- ban hozott 
törvénynek köszönhető, hogv 
az 1837- ben az osztrákoktól 
függetlenné vált Magyar Pos�
ta  első m agyar nyelvű szak�
lapjának, a Posta Közlöny�
nek, leszámítva az 1837- es év�
folyamot, am ely nem került 
elő (hacsak a bécsi National 
Bibliotékban nincs meg vélet�
lenül egy példány), minden 
évfolyama m egtalálható a 
Széchényi Könyvtárban. Az 
elmélyültebb kutatással fog�
lalkozók hozzá is ju thatnak  
ezekhez, a postatörténeti 
szempontból rendkívül értékes 
kiadmányokhoz.

Az elm últ század közepén 
nagy változás történt az új-

Francois Tru ffau t műve, A  
férfi, aki szerette a nőket és 
Luigi Comencini autós „lé�
lekelemzése” a Forgalmi dugó. 
Ez utóbbi dugóba került hő�
seit Alberto Sordi, Ugo Tog- 
nazzi, Marcello Mastroianni és 
Annie Girardot alakítják. 
Animációs tém a le tt a világ- , 
h írű  füllentő, a Hold - utazó 
M ünchhausen  báró élete. Meg-  
elevenítője a Franciaország�
ban élő m agyar rendező: Jean 
Image, vagyis H ajdú Jenő.

A film rajongók szám ára vá�
logatott produkciók közül 
am úgy találom ra em eljük ki 
Ingmar Bergman Kígyótojá �
sát, am ely • a  fasizmus k ia la�
kulását ábrázolja, és Szergej 
Ejzenstein  sokáig kallódó re �
mekét, az Éljen M exikót. Ezt 
Grigorij A lekszandrov, a  k itű �
nő rendező — a m ester leg�
közvetlenebb m unkatársa — 
rekonstruálta az Egyesült Ál�
lamokból visszakapott anyag�
ból.

A várakozásnak megfele�
lően található  lesz a program �
ban krim i (például Raymond  
Chandler, A  nagy álom  című 
m unkája, igazán parádés sze�
reposztásban), kalandhistória, 
western, történelm i tabló, mai 
történet, fantasztikus sci- fi. 
egész estes rajzfilm , rendezői 
összeállítás, hogy csak ízelítőt 
említsek. A tervek term észete�
sen tervek. Nem a MOKÉP- en 
múlik, hogy az elm ondottak 
teljes egészükben valóra vál�
janak.

Ábel Péter



Vám Udos Dcfywl

Jó pihenést!
Szeretettel köszöntjük Fejes 

Kálm ánt, a  Budapesti Posta -  
forgalmi Szakközépiskola ta �
nárát, aki az idén tölti be 60. 
életévét és nyugdíjba vonul. 
1938- ban lépett a  posta köte�
lékébe, és azóta szívvel- Iélek -  
kel tölti be hivatását. Pálya�
fu tását a komáromi postahiva�
talban kezdte. Elvégezte az 
oktatótiszti tanfolyamot, és 
1956 óta, vagyis 23 éve életét 
a  tanításnak szenteli. Rész^ 
vett a Postaforgalm i Szakkö- * 
zépiskola alapításába!!. Nehéz 
és fáradságos m unkával segí�
te tte  elő, hogy a  tanulók 
könnyebben sajátítsák  el a  
szakism ereteket. Saját élm é�
nyein és tapasztalatain keresz�
tül szeretteti meg a  diákokkal 
a  szakmát. Az iskola fennál�
lásának 25. évfordulóján ve�
zérigazgatói elismerésben ré �
szesült, kiváló m unkájáért. Az 
iskolában 24 éve tanít, és a  
diákokat nem csak oktatja, ha�
nem  az életre  is neveli. Sok 
hasznos tanácsot kaptunk tőle, 
hogyha kikerülünk az iskolá�

ból, m inél jobban m egálljuk 
helyünket a  m unkában. Na�
gyon sajnáljuk, hogy m ár nem 
ta n ít m inket tovább. Ezúton 
m ondunk köszönetét áldozatos 
m unkájáért. H álásan és sok 
szeretettel fogunk mindig em �
lékezni rá.

Postaforgalmi Szakközépiskola 
IV/D osztálya

Fénykép

A novemberi számban Dé�
nes Géza G yorsfénykép  című 
cikke tetszett a  hivatal dolgo�
zóinak. A fénykép valóban 
nem a  posta hibájából nem 
érkezett meg a cikkíró címé�
re. A fényképész nem  találta 
a negatívot, s a  jó l sikerült 
reklám fotót nem vette be a  
kirakatból azért, hogy elküld -

— utólag
je. Szervezés kérdése az egész
— szokták mondani —, s va�
lóban. P. Nagy Károly szak�
társunk  segített ki egy fotóval. 
(Ezt tudva korábban is ren �
delkezésünkre bocsátotta vol�
na.)

Reméljük, a t. Szerkesztő�
ség tetszését is megnyeri a 
fényképfelvétel, s a követke�
ző szám ban pótlólag megjele�
nik.
A hivatal dolgozóinak nevében

Hajnal Júlia hivatalvezető

Köszönjük a hivatal dolgo�
zóinak vezető jük által közve �
títe tt elismerő sorait, s óha�
ju knak  megfelelően közzétesz- 
szük P. Nagy Károly szak �
társunk és unokája, Szűcs Já �
noska fényképét. Egyúttal he �
lyesbítjük a cikk második 
bekezdésében utólag fe lfede �
ze tt sajtóhibát. „A fénykép  
megmarad’’ szövegű mondat 
helyesen: „A fénykép  megra �
gad”.

Postás Dolgozó 
szerkesztősége

m ata értetlenül, hogy az oro�
szok „cár”-nak neveznek m in �
dent, am it nem  használnak.

★

Leningrádnak m a is legm a�
gasabb építm énye a Páter— 
P ál erőd területén álló, ugyan�
ezt a nevet viselő katedrális 
122 és fél méteres tornya. A 
tűhegyes, hosszú toronysisa�
kot aranyfólia borítja. A há�
ború u táni felújítását szakem �
berek nem vállalták. Végül 
alpinisták adták  rá  fejüket, 
hegymászó felszerelés segítsé -  
vel végezve el a  kényes és 
veszélyes feladatot. Csakhogy 
ők nem voltak úttörők. Egy 
jobbágylegény jó 110 évvel 
megelőzte őket.

Az történt ugyanis, hogy a 
torony csúcsán levő kereszt 
a la tt álló angyalt egy szélvi�
har kim ozdította a  helyéből. 
És h á t az akkori mesterek 
sem vállalkoztak rögzítésére. 
Nem lévén sport akkoriban a 
sziklamászás, a cár ország�
szerte kihirdette, hogy vállal�
kozót keres, aki tisztes ju ta �
lom fejében helyére rak ja  a  
fityegő cégért. A hirdetésre 
megjelent az udvarban a job�
bágy sorban élő P jotr Tye-  
luskin, m ajd mindenkinek 
ám ulatára m inden segédesz�
köz nélkül felm ászott az iszo�

nyato s magasságba, s több na�
pi rekirugaszkodással meg-  
rendszabályozta a  rekoncátlan 
angyalt. A jutalom  term észe�
tesen nem m arad t el. Tyelus-  
kin kezében pergam ennel tá �
vozott, amely azt tanúsította, 
hogy tulajdonosa nem jobbágy 
többé, sőt még a rra  is feljo�
gosította, hogy bármelyik 
korcsmában kedve szerint in �
gyen ihasson. B arátunk azon�

ban kissé hanyag v o l t . . .  
avagy irigyei tám adtak e m a�
gas kiváltságért. Egy szó, mint 
száz, a kutyabőrnek lába kelt. 
M it tehete tt a  bajba ju to tt le�
gény? Szégyenkezve ugyan, de

beállíto tt az udvarba, új írást 
kérve. Vonakodva, s bár ke�
vésbé díszes formában, de k i�
állíto ttak  még egy oklevelet 
P jo tr szám ára. Hogy, hogy 
nem, ennek a bizonyítványnak 
is rövidesen nyom a veszett. 
Az mégsem lehet, hogy merész 
vállalkozásának gyümölcsét 
ne élvezze. . . De miképpen 
eszközölhet ki ism ételten egy 
m ásodlatot? Szerencsére P éte�
rünknek nem csak a szíve, az 
esze is a  helyén volt. Azzal 
fordult a cári tisztviselőkhöz, 
hogy üssék a dokumentumot 
az arcára . . .  onnan nem vész 
el. Az anekdota szerint a szel�
lemes ötletnek foganatja lett, 
nemcsak azáltal, hogy ezután 
P jotr Tyeluskinnak a korcs-  
márosok elő tt csak az arcára 
kellett böknie, hanem  egy 
széles körben a mai napig 
fennm aradt szokás eredete�
ként is.

(kisbenedek)

„KIRAKAT” -  RENDEZÉS ALATT
Szerencsére m inden szökő�

éven szorulok arra , hogy nyil�
vános állom ásról kelljen tele�
fonálnom. Környezetem azon�
ban módszeresen gondoskodik 
arról, hogy tájékozottságom 
.naprakész” legyen. Persze az 
.nformáció meglehetősen egy�
oldalú, ugyanis mindig altkor 
í állok a témáról, am ikor 
bosszúság é r  valakit. Érthe -  
.ően nem törődnek azzal, mi 
az oka annak, hogy nem lehet 
telefonálni, a  tény a  döntő, 
oogy a szükséges, fontos, sü r�
gős kapcsolat nem jöhetett 
.étre.

Mivel a tém a most valóban 
az u tcán hevert, vettem  any -  
íyi fáradságot, hogy az u tam �
ba eső állom ásokat szemrevé -  
- elezzem.

Első tapasztalatom  — hogy 
is m ondjam ? — mellbevágó 
volt. A Cházár A ndrás utcá�
ban — a  Postások Szakszer�
vezetével átellenben (!) — az 
eső és a szél elől beálltam  a  
fülkébe. Védelmet ugyan nem 
sokat nyújtott, m ert 12 ab�
laka közül hét hiányzik. A 
vasszerkezet rozsdás, a  pado�
zat szemetes, a  telefonkönyv 
időrágta. Az egyéni névsor 
a 133. oldalnál kezdődik (így 
évszám át nem tud tam  meg�
állapítani), és a sok forgatás�
tól a  lapok fele, úgy középtá�
jig elfogyott A közületi könyv 
viszonylag épségben m aradt, 
a  cím lapját is m egtaláltam , 
1976- os. — Visegrádi utca: a  
fülke a jta ján  nincs üveg. Nem 
irigylem azokat, akik innen 
szándékoznak telefonálni, 
m ert a  villamos - végállomásra 
szinte percenként érkező sze�
relvények rettenetes _ za jt 
csapnak. — Szabadsághegy, 
fogaskerekű - vágállom ás: a  ké�
szülék működik, telefonkönyv 
nincs, a fülke hátsó - felső ab �
laka kitörve, szilánkos m a�
radványok a keretben. Veszé�
lyes, a  szél bárm ikor benyom�
hatja, esetleg éppen _ akkor, 
am ikor valaki telefonál.

Elegendő ennyi a  példák -

A család 
és a környezet

Eredm ényt hirdettek  a  Pos�
tás Dolgozó augusztusi szám á�
ban k iír t gyerm ekrajzpályáza -
ton. A beérkezett m integy két�
ezer rajzból a  Ferk Ilona fes�
tőművész, K om játhy Anna  
grafikusm űvész és Nagy B. 
István  festőművész összetételű 
bizottság javaslatára a  Postá�
sok Szakszervezetének Köz�
ponti Vezetősége az alábbi dí�
jakat osztotta ki:

Az óvodás korcsoportban 
Csaknem azonos színvonalú 

rajzáért sorrend m egállapítása 
nélkül egyform a értékű  a ján �
dékot kapott
— a kiscsoportosok közül: Czike 

Barbara (Budapest), Domb-  
rovszky A ranka (Budapest), 
H erm ina Betti (Budapest), 
K áplár Erzsi (Budapest), 
Kibédi Zsolt (Budapest), 
K urdi László (Mogyoród), 
Makki Balázs (Budapest), 
Patai Edina (Budapest), 
Rácz K atalin (Budapest), 
Sőregi Edina (Budapest);

— a középcsoportosok közül: 
Bácsik Szilvia (Budapest), 
Domine G abriella (Beze-  
nye), Hunorfi Éva (Mór), 
Jám bor Beáta (Szeged), Re�
ményi K risztina (Buda�
pest) ;

— a nagycsoportosok közül: 
Horváth Im re (Budapest), 
Szabó H ajnalka (Velem), 
Szarvas Erzsiké (Debrecen), 
Szathm ári Gábor (Buda�
pest), Varga M árta (Buda�
pest) ;

A kisdobos korcsoportban
1. díjat Gallyas Zsófia (Bu- ^ 

daoest),
2. díjat Koloh A ttila (End�

réd),
3. d íja t Idrányi Barna (Bu-  

danest),
dicséretet Jaksi Sanyika 

(Budapest) és Nagy Lajos (Za-
laszentgrót;

Az úttörő korcsoportban
1. díjat B álint Gabriella 

(Sopron),
2. d íja t Végh Judit (Körös-  

tarcsa),
3. d íja t Kocsis Ildikó (Zala-  

szentgrót),
dicséretet Varga Erika (Vár�

palota) és Varga Ferenc (Be�
rettyóújfalu) kapott.

A lesiobb rajzokat december 
18. és 28. között a Postás Mű�
velődési Közoont dísztermében 
kiállításon m utatja be

a rendező bizottság

ból, b á r hosszan lehetne so�
rolni.

Ilyen benyom ásokkal ko�
pogtam be a József Távbeszé�
lő  Üzem nyilvános telefon 
osztályára — hozzájuk tartoz�
nak a nyilvános állom ások—, 
s Egyházi Lajos osztályveze�
tő - helyettessel beszélgettem.

— Budapesten m integy  
négyezer nyilvános távbeszé �
lő-állomás van. M ilyen ezek �
nek a m űszaki állapota?

— Még m indig körülbelül 
400 MATART- készülék üze�
mel (a 20- as években kezd�
ték felszerelésüket), ezek el�
használódtak, elavultak, a l�
katrész sincs m ár a  jav ításuk�
hoz. A többi 3600 m ár kor�
szerűbb készülék, közülük 
600 legújabb típusú. M ár az 
idei évre terveztük a  MA-  
TART- ok cseréjét, de a Me�
chanikai Művek a  m egrendelt 
ezer készüléket nem szállítot�
ta. K ét éve rekonstrukciós 
tervet készítettünk; főleg azo�
kon a  terü leteken tö rtén t 
meg a készülékcsere, am elye�
ken új központok létesültek. 
Elsősorban a Lipót, Zugló és 
a Ferenc központ területén 
vár még ez a  feladat megol�
dásra.

— A tűzrendészed szabvány
szerint az új lakótelepeken 
200 lakáshoz legalább egy 
nyilvános állom ást kell létesí�
tenünk. G yakran nehéz kö�
rülm ények között tudunk en�
nek megfelelni, m ert ha nincs 
kábelhálózat, akkor légveze�
téket kell kiépítenünk. Egy 
állomás telepítése 45—50 ezer 
forint. Éves telepítési tervünk 
250. Ezt azért sem  könnyű 
tartanunk, m ert a  készülékek 
gyártása akadozik. A közel�
m últban já rtunk  Adonyban, a 
M echanikai Műveknél. Hét 
készüléket ajánlottak  átvéte l�
re. de csak három  volt üzem�
képes. Az idei 250- es tervből 
október 30- ig 174 valósult
meg. Gondot okoz nekünk, 
hogy gyakran változnak a 
gyártó cégek, s m indig változ�
ta tnak  a konstrukción. Most 
például leálltak  a  m űanyag�
házas készülékekkel (ebből 
körülbelül 50 üzemel), alum í�
nium házak gyártását kezdték 
el, term észetesen a  kezdeti 
nehézségekkel.

— Ha az ú jak telepítéséhez 
sem tud ják a postát kiszolgál�
ni készülékekkel, nyilvánva �
lóan háttérbe szorul a re �
konstrukció.

— Nagyon nehéz a  kettőt 
összeegyeztetni. Az idén pél�
dául a  korszerűsített Ferenc 
központhoz tartozó 30 pester�
zsébeti nyilvános állom ást 
kellett kicserélnünk — kény�
szerhelyzetben —. m ert a ré �
giek használhatatlanná váltak.

Ez az ú jak  telepítését vetette 
vissza.

— Kapacitással hogyan győ �
z ik  a munkát?

— A létszámgondok m iatt 
nehéz a  feladatoknak eleget 
tennünk. 137 az engedélye�
zett létszámunk, m ost 100- an 
vagyunk. Egy műszerészre 
100—120 nyilvános állomás 
ju t — sok. Nagy nehézséget 
okoz a  lakatosok, hegesztők, 
üvegesek és segédmunkások 
hiánya. A műszerészek rend �
szeresen jelentik  a körzetük�
ben tapasztalt rendellenessé�
geket, de kénytelenek va�
gyunk rangsorolni, azokat 
vesszük előbbre, am elyek fon�
tosabbak. vagy balesetveszé�
lyesek. Egy- egy műszerész á l�
talában két - három  naponként 
ju t el egy állom ásra. K ülterü�
leten  hetenként egyszer- két-  
szer. A hibajavítás átlag  ne�
gyedórát vesz igénybe, ú t -  
idővel együtt. Kivétel persze 
az olyan hiba, am elyet a m ű�
szerész nem tud m egjavítani, 
am ely m űhelym unkát, vagy 
kábeljavítást igényel. A fül�
kejavítás a  nagyobb gond, az 
üvegpótlás sokszor heteket 
vesz igényije, mert. egy üvege�
sünk  van, továbbá az üveg 
beszerzése sem egyszerű do�
lo g

— M ilyen a fülketakarítás  
rendszere?

— Takarítóink vannak — 
körzetekre osztva —, bejárá�
si sorrendet állapítunk meg 
számukra. Reggel telefonon 
kell jelentkezniük, bediktál�
ják, aznap hova mennek, a 
m unka végeztével pedig azt, 
m elyik fülkét takaríto tták  ki. 
A létszám, sajnos, nem állan �
dó, most például a  XVII. ke�
rületben nincs takarítónk. 
Gépesítéssel igyekszünk segí�
teni a helyzeten. A Posta 
Központi Járm űtelep  elkészí�
te tt egy speciális mosóberen�
dezést, tavasszal kaptuk meg, 
de m ár a másodiknak is meg 
kellett volna érkeznie. Re�
m élhetőleg tavaszra elkészül, 
mivelhogy októberben — az 
időjárás m iatt — a  gépesített 
m osással leálltunk. A gép 
személyzete egy kezelő és egy 
takarítónő. Naponta 30 fül�
k é t tudunk így rendbehozni, 
két műszakban. Eddig főleg 
a  külső kerületekben dolgoz�
tunk.

— Hogyan fo ly ik  a nyilvá �
nos állomások karbantartásá �
nak, takarításának ellenőrzé�
se?

— A m unka pontos elvégzé�
sének fontos a lap ja az ösz�
tönző bérezés. A m eghatáro�
zott teljes összeget akkor 
kaphatják  meg, ha minden 
feltételnek eleget tettek. 
Amennyiben mulasztások van�

nak, az ösztönző bért vagy 
csökkentve, vagy egyáltalán 
nem fizetjük ki. Az osztály 
négy ellenőre rendszeresen 
ellenőrzi a  m unkákat, egyhez 
12 műszerész, illetve a  körzet 
takarító  személyzete tartozik. 
Az ösztönző bérrendszer őket 
is érinti. Természetesen az 
osztály m unkáját is ellenőr�
zik, a Távbeszélő Igazgatóság 
havonta 140 állom ást vizsgál 
felül, szúrópróbaszerűen, nem 
tudni, m ikor es hol.

— K inek a feladata a tele- 
fonkönyv-ellátas. illetve cse�
re?

— Ez is a  miénk. Tudjuk, 
hogy a  helyzet nem valami 
kedvező, de nehéz a dol�
gunk. Egyrészt azért, m ert a 
rég: befogó szerkezet alkal�
m atlan három  könyv befogá�
sára, m ásrészt sok könyvet el�
lopnak, nem győzzük pótol�
ni. Az igazgatóság alközpont�
fenntartó  osztályán brigádvál�
lalásként született egy új 
szerkezet, m elynek gyártását 
egy aszódi szövetkezet vállal�
ta. A m egrendelt mennyiséget 
októberben meg is kaptuk. 
Felszerelésük a Nagykörúton 
m ár elkezdődött.

— Tud-e valami biztatót 
mondani a jövőt illetően?

— Mivel sa já t kapacitással 
nem győzzük a  rán k  háruló 
összes m unkát, az igazgatóság 
szerződést kö .ö tt a  Duna-  
menti Terme.őszövetkezettel, 
hogy lakatosrészlegük felújít�
ja  a  rossz állapotban levő 
nyilvános állomásokat, továb�
bá felszereli az új telefon -  
könyv - befogókat 1980- ra 
250 fülke felújítását vállalták. 
Reméljük, hogy az új készü�
lékek gyártásának üteme is 
javul, m ert ez is feltétele an �
nak, hogy a  lakosság jogos 
igényeinek eleget tegyünk.

H át ilyen a bizonyítvány. 
M egtudtuk, hogy az  állom á�
sok elhanyagoltságának oka: 
létszámhiány. Ezt azonban 
nem ragaszthatjuk ki m inden 
fülkeajtóra. Különben is. a  
lakosságot nem  a m agyarázat 
érdekli, hanem  az, hogy 
üzemképes legyen a készülék 
és ku ltu rá lt a  környezet. A 
postának sok „kirakata” van, 
az elsők közé sorolhatók a 
nyilvános távbeszélő - állomá�
sok. S mivel ezek képezik 
egy- egy környék távközlési 
lehetőségeit, állapotukra fo�
lyam atosan nagyobb gondot 
kellett volna fordítani. A szö�
vetkezettel 1980- ra m egkötött 
szerződés is korábban létrejö�
hetett volna. No de hát — 
rem éljük — ez m ár a múlt, és 
a  jövő év előrelépést tartogat 
a  nyilvánosállomás- hálózat-  
ban.

Bánhidi Éva

Nyugdíjas-találkozó a HTI-nél
Szép hagyom ány a Helykö�

zi Távbeszélő Igazgatóságnál 
a m inden évben m egrendezett 
nyugdíj as - találkozó. Az idén is 
m egtartották. Gazsi Nándor 
igazgató és Zachár Győzőné 
isz t - titkár köszöntötte a  nyug�
díjasokat, m ajd fehér asztal 
m ellett élvezték a Sinkovits 
művészházaspár és Vitay I l �
dikó  gitárm űvész kedves m ű�
sorát. Vacsora után megindult 
a beszélgetés; előkerültek a 
fényképek az unokákról, az 
együtt töltött évekről.

Juhász János 50 éve a pos�
ta dolgozója.

— Mióta nyugdíjas?  — k ér�
deztem a pirospozsgás arcú 
Juhász bácsit.

— Papíron 1965 óta, gyakor�
latban még most is dolgozom, 
sokszor 1200 órát. Szeretem a 
m unkám at, idekötnek a  b a rá �
tok.

— A z elm últ ötven évben  
bizonyára akadt néhány izgal�
mas, szép munka. Mire em �
lékszik a legszívesebben?

— 1945. január 20- a után 
történt, am ikor az erősítő 
üzembe osztottak be, és Gazsi 
N ándorral együtt csináltuk 
meg a  Debrecen—Budapest 
közti összeköttetést, ami akkor 
létfontosságú volt. Ezután 
sorra já rtuk  a nagyvárosokat 
— m ondhatnám  étlen - szom jan 
—, hogy m egterem tsük a tele�
fon - összeköttetéseket. Azóta is 
utazom, ahova a szolgálat szó�
lít.

— Mit szól ehhez a család?
— A család?! — néz rám  

huncut mosollval — semmit! 
Én örök vőlegény vagyok!

— Nagyon szerettem  itt dol�
gozni — em lékezik Kiss Já �
nosáé —, ha újrakezdeném , 
sem tennék m ásként. Olyanok 
voltunk, m int egy nagy csa�
lád. Nem járhatok vissza, 
m int nyugdíjas dolgozó, az 
orvos nem javasolja. A kap�
csolat viszont m egm aradt a 
régiekkel, gyakran találko�
zunk.

— Mi az oka ennek a kevés 
m unkahelyen tapasztalható  
szakmaszeretetnek?  — kér�
deztem Benke Gézánét, a  Pos�
tások Szakszervezetének elnö�
két, aki 37 évi szolgálat után, 
az idén szeptem bertől nyug�
díjas.

— A posta lehetőséget ad a 
dolgozónak a  mindennapos 
sikerélm ényre. Á llandó ké�
szenléti állapotot követel tőle. 
radarként kell működnie, 
hogy a feladatokat érzékelje, 
m egoldja; azonosulni kell a 
m unkával. Aki ezt megérti és 
átéli, innen megy nyugdíjba.

— A hosszú szolgálat és a 
sok-sok társadalmi m unka  
után, hogyan telnek a napok?

— A szakm a szerelmese va�
gyok én is, tehát most is dol�
gozom. Természetesen bőveb�
ben van időm, am it a m ulasz�
tottak pótlására használok: 
pepecselés a háztartásban, 
színházba, moziba rendszere�
sebben járok, am ennyit csak 
lehet, sétálok a jó levegőn és 
persze rengeteget olvasok.

Szarvas Sándort, a  HTI 
nyugdíjas igazgatóját egész 
em bergyűrű vette körül. Min-  
derkihez volt néhány szava, 
mosolya. Csak a  találkozó vé�

gén, am ikor a m eghívottak 
már szállingóztak haza, tud�
tam a közelébe férkőzni egy 
rövid beszélgetésre.

— Az életem et harm inc 
években mérem, ha számve�
tést kell csinálnom. Az első 
30 évet nem számítom, m ert 
em berhez m éltatlan körülm é�
nyek között te lt el, a  második 
30 évben nem értem  rá  ma�
gam mal törődni, az elkövetke�
ző 30 évet viszont a családom�
nak akarom  szentelni.

— Megvallom, ez sajátos, 
kicsit fu~csa felosztás. Ho�
gyan érti ezt?

— Az első 30 év az életem �
ben a felszabadulással zárult. 
Ez alaH az idő a la tt sok meg�
aláztatás ért, sokszor tapostak 
em beri mivoltomba, nehéz 
sors ju to tt osztályrészemül. A 
felszabadulástól a nyugdíjba -  
vonulásig pedig annyi tenni�
valóm volt. hogy nem gondol�
tam magamra, nem volt rá  
időm. De a második 30 év vé�
gén elmondhatom, hogy a  lel�
kiism eretem m el rendben va�
gyok. ami képességemből, 
erőmből tellett, letettem  az 
asztalra. A harm adik 30 évet 
a családom körében szeretném  
tölteni. Persze, én sem szakad�
tam el a postától, m ert a győri 
főiskolán tanítok. Igyekszem 
a fiataloknak a szaktudáson 
felül á*adni a szakma szere -  
tetét. fontosságát, szépségét, 
hogy utódaink felelősséggel 
de’gozó szakem berek legyenek.

K ívánunk m indannyiuknak 
jó egészségek hogy találkoz�
hassunk 1980- ban i«.

Czeglédi Cecília
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Szép új postaépületek — javuló munkakörülmények
A  Postai Tervező Intézet magasépítési irodája a Magyar 

Posta által beruházott távíró-, távbeszélő-, rádió- és televízió �

berendezések befogadását, valam int a postaforgalmi igények  

kielégítését szolgáló épületek magasépítési feladatait hivatott 

tervekkel ellátni.

A z iroda ennek a fe ladatnak az elm últ években egyre job �

ban igyekezett megfelelni, és elmondható, hogy az elm últ 10 
év alatt a posta magasépítési beruházásainak m integy 90 szá �

zalékát látta el a szükséges tervekkel. Ezek között szerepeltek 

az elm últ években átadott solti középhullámú rádióadó és az 

In terszputnyik földi űrtávközlési állomás egyedi nagyberuhá �

zásainak tervei is.

A  m ost záruló év az előzőkhöz hasonlóan igen gazdag volt 

átadott és üzembe helyezett, valam int épülő létesítm ényekben. 

Ezekből kívánjuk a legjelentősebbeket bemutatni.

Hom lokzatát a környezetbe jól illeszkedő narancssárga és 
barna pirogránit fedi, amely nem csak szép, hanem  könnyeD 
tisztítható, időálló burkolat is.

AJKA, postaforgalmi és műszaki épület
A város belső területének rendezését régóta akadályozta 

az elöregedett épületben szűkös körülm ények között üzemelő 
postahivatal. A Nagy Csaba által készített tervek valóra váltá�
sát pénzügyi nehézségek, m ajd  kivitelező hiánya hátrá lta tta , 
mígnem 1975 végén m egindult az építkezés. A továbbra is sok 
zökkenővel, vontato ttan  haladó m unkálatok u tán  a várva várt 
létesítm ényt a  város lakói és a posta dolgozói az idén április 
4 - én vették használatba.

TATABÁNYA, távbeszélő - központ

A Kovács Sándor tervei szerint felépült új távbeszélőköz�
pont a város jelentős létesítménye, am ely az új postahivatal�
lal és a  régi műszaki létesítm énnyel közös együttest alkot. 
A laprajzi osztásrendszere követi a benne elhelyezett üzemegy�
ségek funkcióját. Külső és belső megjelenése jól tükrözi ren�

deltetését, em ellett alkalm azkodik a  városközpont jellegzetes 
kialakításához.

A létesítm ény a dolgozók szociális igényeit is kielégíti. 
Szintenként készült nem enként elválasztott szociális blokk, öl�
tözőegységgel, pihenővel és melegítőkonyhával.

SZEKSZÁRD, műszaki célépület

A város régen kinőtte az öreg postaépületet. Műszaki be�
rendezéseinek fejlesztése az utóbbi években m ár csak a  szom�
szédos, lebontásra ítélt földszintes épület igénybevételével vált 
lehetővé. A posta rekonstrukciójának első ütem eként üzembe 
helyezett 10 000 állom áskapacitású távbeszélő - központ így a ré �
gi postaépülethez kapcsolva épült fel. Tervezője Petrucz 
György.

M ár a most be�
fejezett első épí�
tési ütem  lehetővé 
teszi a  postaudvar 
jelentős m értékű 
növelését, am i a 
forgalom  lebonyo�
lításának  egyik 
legfőbb feltétele.

A városképi je �
lentőségű régi

postaépületben 
most felszabadult 
helyiségek a m á�
sodik ütemben 
felépülő új épület�
szárnnyal »együtt 
alkotják m ajd a 
város lélekszámá-  
nak megfelelő ka�
pacitású postafor�
galmi egységet.

PAKS, műszaki épület
A folyó esztendő III. negyedévéig Pakson a telefonközpont 

egy m ellékutca düledező házában működött. Az alig 80 négy�
zetm éter alapterületű  épületben elhelyezett kézi kapcsolású 
központ dolgozói a szűk helyiségekben rossz m unkakörülm é�
nyek között lá tták  el idegeiket amúgy is erősen igénybe vevő 
feladatukat. Az utóbbi időben m ár egyre több bizakodással, h i�
szen a szemük elő tt nő tt ki a földből a  4 m éter mélységben 
alapozott új épület.

Az új épületben kényelmesebb körülmények között, m aga�
sabb színvonalú szolgáltatásra nyílik lehetőség. Ugyanakkor a 
dolgozók kényelm ét ételmelegítővel elláto tt pihenő, m űvelődé�
si és szórakozási lehetőségeiket ku ltú rterem  szolgálja, egész�
ségügyi ellátásukat pedig üzemorvosi rendelő segíti. A felvé�
teli terem  dolgozóit jól felszerelt önkiszolgáló részleg teher�
mentesíti, közérzetüket pedig gépi szellőztetés lehetősége ja �
vítja.

KAPUVÁR, szektorközpont
t  A postahivataltól mintegy kétszáz m éter távolságban, p a r�

kosításra kijelölt, védett területen épült fel a felügyelet nél�
küli üzemekre tervezett 4000 vonalkapacitású szektorközpont 
épülete.

_ A Petrucz György tervei alapján  prototípusként, előre 
gyártott elem ek felhasználásával épült, teljesen zárt, k lim ati -  
zált épület, a benne egy térben elhelyezendő központtal és erő�
sítővel a  szektorközpontok új rendszerét alapozta meg. Felsze�
reltsége az esetenként végzendő m unka idejére is teljes szociá�
lis ellátottságot nyújt a javításra, ellenőrzésre érkező dolgozó�
nak.

SALGÓTARJÁN, műszaki épület
." A  város távbeszélőigényeinek kielégítésére új központ 

épült, s  ezáltal régi gond oldódott meg a szép fekvésű bányász -  
városban. A város és a posta vezetői m ár 1973- ban— Salgótar�
ján  várossá nyilvánításának 50. évfordulóját követő esztendő�
ben — gazdasági megállapodást kötöttek, hogy m indent elkö�
vetnek egy új távbeszélő - központ megvalósításáért.
í -  iAz  új létesítm ény Salgótarján belterületén, a megyei tanács�

csal szemben levő, a  Tanács utca, Úttörők ú tja  és Kállai Éva 
utca által határolt épülettöm b közepén helyezkedik el. A te rü �
letet hosszas keresés u tán  a  városi tanács ajánlotta fel térítés -  
mentesen, és a közműfejlesztési hozzájárulástól is e ltek in te tt

Az új postam ű�
szaki épület hosz-  
szú távra kielégí�
ti Salgótarján 
távközlési igénye�
it. Terveit Széles 
Vincéné készítet�
te.

A műszaki cél�
épület, a  környe�
zethez alkalm az�
kodva, 60,40 m 
hosszú, 14,40 m 
széles, 2 emeletes 
zárt 'töm eget a l�
kot. A megszűnt 
bányavasút s ü l �
lyesztett aknáját 
kihasználva az 
épület a la tt fedett 
parkoló létesült.

Az épület füg�
gőleges és vízszin�
tes teherhordó 
szerkezetei egye�
li, födéméi előre�
gyártott elemek.

Nagy Csaba a postaépitészetben eddig még nem alkalm a�
zott „liftslab” födémemeléses eljáráshoz alkalm as szerkezettel 
tervezte a  létesítm ényt, s így aüg pár hónap a la tt felépült a 
11 700 légköbméteres háromszintes ház váza. A távbeszélőköz�
pont szerelése a gyorsított építési módszer eredm ényeként m ár
1978- ban megkezdődhetett, s napjainkban az országos távhívó�
hálózatba bekapcsolva üzemel.

Az új műszaki épület a dolgozók szociális helyzetének gyö�
keres javu lását eredményezte mind a kényelmes öltözőkkel, 
pihenőszobákkal, m ind a  műszaki helyiségek szükség szerinti 
klim atizációjával és a  zajszintet csökkentő akusztikai berende�
zésekkel.

KECSKEMÉT, postaforgalmi és műszaki épület
A város postaépülete valaha tekintélyes építm énynek szá�

m ított, ma viszont m ár nem felel rpeg a kívánalm aknak. A 
város szakaszosan fejlődik, így a  postának is lépést kellett ez�
zel tartania. A most mintegy 80 dolgozót foglalkoztató hivatal
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konyha, étterem , öltözők, zuhanyozók nélkül üzemel. Mindeze�
ken felül az új műszaki és forgalmi épületben szintenként kü -  
lön - külön tartózkodók és pihenők is állnak m ajd a dolgozók 
rendelkezésére.

A beruházási költségek kímélése végett a  régi épület meg�
marad, abban lesznek a  szociális és jóléti intézm ények: a 300 
személyes étterem , melegítőkonyha, orvosi rendelő és betegszo�
ba, míg a büfé, az előadó -  és oktatóterm ek a központosán el�
helyezkedő új postaforgalmi épületben lesznek.

A Liszka Károlyné á ltal tervezett új műszaki létesítmény 
az elm últ időszak legnagyobb távközlési gyűjtőgóc- központja. 
Üzembe helyezése az V. ötéves terv végére várható. Képünk a 
műszaki épületszárnyat szerkezetszerelés közben ábrázolja.

BÉKÉSCSABA, távbeszélő - központ

Az ország első teljesen előregyártott szerkezetű távbeszélő -  
központja. Tervezője K em pl Csaba, kivitelezője a Békés megyei 
Állami Építőipari Vállalat. A létesítm ény 1984- re tervezett á t�
adása után a  városnak és környékének távbeszélő - ellátásában 
ugrásszerű javulást fog eredményezni. ARF 102 helyi és ARM 
201/2 távhívó berendezést, valam int 24 m unkahelyes klim ati -  
zált helyközi kapcsolót és tudakozót fogad be. A szolgáltatás 
javítása m ellett a dolgozóknak is teljesen korszerű m unkakö�
rülm ényeket nyújt.

LENINVÁROS, komplex postai létesítmény
A városban jelenleg működő postahivatal egy lakóház 

földszintjén van elhelyezve. M érete és kialakítása olyan, hogy 
a legelemibb egészségügyi és postaforgalmi követelm ényeknek 
sem felel meg. A növekvő város hírközlési igényeinek kielégí�
tésére épül az  új postaforgalmi és műszaki épület. Földszintjé�
re  kerül a postahivatal. A 8 m unkahelyes felvételi terem ben 
helyezkedik el a főpénztár is. A közelében lesz az önkiszolgáló 
egység, továbbá a hírlapcsoport és a kézbesítők term e is. Az 
em eleten ARM-  és ARF- gépterem, erősítő, helyközi kapcsoló 
és a hozzájuk csatlakozó műszerészszobák, irodák, rak tárhely i�
ségek lesznek.

Az épület lehetővé teszi a  dolgozók öltöző- , pihenő -  és tisz�
tálkodóhelyiségeinek, valam int a 150 adag kiszolgálására alkal�
mas melegítőkonyha és az étterem  kényelmes elhelyezését.

Az épület a város fő gyalogútja mentán, a városközpont�
ban, az SZTK épülete m ellett K. A rtner Klára tervei szerint 
épül, és tömegével jellegzetes létesítm énye lesz az új szocialis�
ta városnak.

★
A fentiekben ism ertetett létesítményeket,, továbbá az itt 

be nem m utatott, de nem kevésbé fontos épületeket a magas-  
építési iroda hosszú idő a la tt szinte változatlan, jól összeková-  
csolódott tervezőgárdája alakította ki. Az egyes létesítm ények�
nél megnevezett építészmérnökökön kívül meg kell em lítenünk 
Nemes Lajos, Tari Zoltán, Tercsák Györgyi és Kádár Gábor 
épületgépész - mérnököt, dr. Márton Béla, .Molnár Ferencné, 
Rajnai Józsefné és Dúró Imréné statikusm érnököt, továbbá 
Kohári Zoltán, Turóczky Károlyné, Bondár Ferenc és Osváth 
Pál elektromostervezőt. Természetesen az elmúlt 10 év alatt 
tervezett és megvalósult mintegy kétm illiárd forint értékű pos�
tai épületállom ány nemcsak a felsorolt tervezők, hanem az 
egész magasépítési iroda tervezőkollektívájának együttes m un�
kájá t dicséri.

A létesítm ények beruházását egy - két kivétellel a Postai 
Beruházási Iroda bonyolítja le, jó  műszaki felkészültséggel és 
kiváló tervező - beruházói kapcsolattal.

Dr. Auer Richard



Egy brigád  —  egy osztály

Az alapműveltség megszerzése továbbra is Madat
vonják le. Az egyének és kö�
zösségek érdekében egyaránt 
indokolt a művelődési vállalá�
sok ilyen irányú alakítása, 
számonkérése.

Y /’ égezetül a  titkárság  meg-
* állapította, hogy a  meg�

győzés és felvilágosítás leg�
eredm ényesebb módszere ezen 
a téren is az em berekkel va�
ló személyes foglalkozás; így 
az e lért eredm ényekben sze�
repük van a szakszervezeti 
tisztségviselőknek és aktiv is�
táknak.

Az eltelt időszakban javult 
a szakm ai és szakszervezeti 
szervek ez irányú összefogá�
sa. Beigazolódott, hogy csak 
közös erővel, a sajátos eszkö�
zök együttes alkalm azásával 
lehet számottevő eredm ényt 
elérni.

A testület fontosnak ta rtja , 
hogy a szakszervezeti szervek 
a postás szülőkön keresztül 
segítsék elő alapfokú  tanu l�
m ányainak befejezését — még 
iskolaköteles korban. Kiem elte 
továbbá, hogy ma, am ikor na�
pirenden van a szakmásítás 
kérdése, lényeges, hogy az 
érin te tt m unkakörökben köve�
telm ény legyen a 8 általános 
iskolai végzettség.

Kovácsné Szabó Margit

'J 'á rsad a lm i m értékben még 
m indig több m in t egy�

millió azoknak a  m unkaké�
pes korú dolgozóknak a  szá�
nta, akik nem rendelkeznek 
nyolc általános iskolai vég�
zettséggel. Azt, hogy a postán 
jelenleg hogyan is áll aza lap -  
műveltség kérdése, szakszer�
vezetünk titkársága novem ber 
havi ülésén tekintette át, s 
egyben a közvetlen feladato�
ka t is meghatározta. A testü�
let megállapította, hogy az el�
telt 5—6 év a la tt szám otte�
vően csökkent az általános 
iskolát nem  végzettek száma, 
de az előttünk álló. évről év�
re  jelentősebb gazdasági fel�
adatok m ia tt nem  lehetünk 
elégedettek az eredménnyel.

A z. ok ta tásra való szervezés 
elsősorban szakmai feladat, de 
az agitáciÓ3 m unkában nagy 
részt vállalnak a  szakszerve�
zeti szervek is. A közös szer�
vező, meggyőző és felvilágo�
sító m unkát, a  rendszeres tö �
rődést a  számok bizonyítják: 
1973- ban még 11800, 1977- ben 
6 785, 1979- ben 5 492 postás
dolgozó nem rendelkezett a  8 
általános iskolai végzettséggel. 
A csökkenésen belül évente 
átlag  250—350- en fejezik be 
tanulm ányaikat, de közülük 
sokan nyugdíjba mennek, il�
letve ennél a rétegnél a 
m unkaerő - vándorlás aránya 
is magas.

J
elenleg a  postás dolgozók

9,5 százaléka (5 492 fő) 
nem rendelkezik 8 általános 
iskolai végzettséggel. Ezen 
belül a  30 éven alu liak  a rá �
nya 7 százalék; a legtöbb hiá�
nyos végzettségű fiatal a  Mis�
kolci, a  Soproni és a  Szegedi 
Postaigazgatóság területén 
dolgozik. Az iskolázottság a la �
csony foka — főként a f ia ta �
lok körében — nemcsak pusz�
tán statisztikai tény. Követ�
kezménye nyomon követhető 
világnézetükben, életvitelük�
ben, erkölcsi felfogásukban, 
m agatartásukban, általában a 
művelődés, a  ku ltú rá lt szóra�
kozás iránti igénytelenségük�
ben.

E korosztály műveltségének 
kérdése azért is lényeges, 
m ert akik  ma nem  rendelkez�
nek 8 osztállyal, azok az ez�
redforduló táján  is a dolgo�
zók derékhadát alkotják 
m ajd. Ha fiatalon „sikerült 
megóvni” m agukat a tanulás�
tól, akkor kevés a  valószínű�
sége annak, hogy idősebb ko�
rukban igényük lesz rá.

A kor szerinti összetételt 
tovább vizsgálva m egállapí�
to tta a titkárság, hogy jelen�
tősen növekedett a  45—50 év

fölöttiek aránya (66 százalék). 
Különösen magas a  szám uk a 
Budapesti Postaigazgatóság�
nál, a  Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóságnál, a  Rádió -  és 
Televízióműszaki Igazgatóság�
nál és a  Budapest vidéki Pos�
taigazgatóságnál.

A hiányos m űveltségűek ré �
tegén belül még m indig kü �
lönös gondot okoz a  bejárók�
kal, valam int a kisebb telepü�
léseken élő és dolgozó postá�
sokkal való foglalkozás. A 
bejárók oktatásra való szerve�
zését elsősorban sajátos élet�
m ódjuk nehezíti meg, de gát�
ló  tényező — főleg vidéken 
—a közlekedés is, A k is te �
lepüléseken élő és dolgozó, 8 
általánossal nem  rendelkező 
postások legnagyobb hánya�
d a  idős kézbesítő.

A z elm últ években Buda -  
** pesten kihelyezett osztá�

lyokat szerveztek. A tapaszta�
latok jók, a dolgozók szíve�
sebben vállalják  a  továbbta�
nulással járó  nehézségeket 
megszokott környezetükben, s 
ha az utazással sem veszíte�
nek időt. Előnye még, hogy 
közvetlen kapcsolat jön létre 
a tanárok és a patronálok kö�
zött, a  látogatottság és az 
eredm ények azonnal ellen�

őrizhetők, s a lemorzsolódás 
veszélye is kisebb.

A tanulás segítésének jó 
módszere az  „Egy üzem — 
egy iskola” mozgalom; a  pos�
tánál nagyobb *• szám ban a  
bensőségesebb együttm űködést 
terem tő „Egy brigád — egy 
osztály” form a működik. (Az 
előbbi 38, az utóbbi 369 kap�
csolatban valósul meg.)

Az együttműködés azonban 
többnyire egyoldalú: az üze�
mek, hivatalok, brigádok 
anyagi tám ogatást nyújtanak, 
segítséget adnak  az iskolai 
szakkörök tevékenységéhez, 
üzem látogatást szerveznek. 
Ezzel szemben az iskolák se�
gítsége az üzemi rendezvénye�
ken való műsoros szerepléssel 
kim erül. Hasznos lenne, ha a 
patronált iskolák tanárai se�
gítséget nyújtanának az üze�
m eknek a  felnőttoktatásban.

A szocialista brigádm ozga�
lom  nyújto tta lehetőségeket 
még kevésbé használják fel 
az alapm űveltség megszerez-  
tetésáre. Jellemző, hogy szo�
cialista brigádoknál születnek 
vállalások arra, hogy az á lta �
lános iskolával nem rendelke�
zők megszerzik a végzettsé�
get, az éves értékelésnél azon�
ban — ha az mégsem valósult 
meg — nem  kérik számon ezt, 
a  brigád eredményéből nem

A Postás Dolgozó szeptem �
beri szám ában m ár h írt ad �
tunk arról, hogy a  Szakszerve�
zetek Országos Tanácsa, az 
Építő - , Fa -  és Építőanyagipari 
Dolgozók Szakszervezete, a 
KISZ Központi Bizottsága, a 
Népművelési Intézet és a Sal�
gótarjáni Városi Tanács a  köl�
tészet nap ján  — 1980- ban ötö�
dik alkalom m al — m egrende�
zi a  m unkásfiatalok vers -  és 
prózamondó találkozóját. A 
felhívást követően nyolc bu �
dapesti postaszerv és a  postás 
színjátszó csoport tagjai ne�
veztek az országos versenyt 
megelőző m unkahelyi válogató 
versenyre.

Szakszervezetünk november 
30- án a  Postás Művelődési 
Központ közreműködésével 
rendezte meg az első erőpró�
bát jelentő vetélkedőt. Sze�
m élyre szóló meghívót kap�
tak azok a  fiatalok, akik  az 
elm últ évek versenyein is in �
dultak  és eredm ényesen szere�
peltek. ö t  tagú szakm ai zsűri 
és a  meghívott vendégek előtt

hangzottak el a kötelező és a 
szabadon választott novellák, 
versek, szám ot adva a  fiata�
lok tehetségéről, önkifejező 
készségéről. Figyelem re méltó 
volt az előadott művek k ivá�
lasztása, a versenyzők átélő 
képessége, előadásmódja.

A szoros mezőnyben a  zsű�
ri m unkája sem volt egyszerű, 
hiszen i t t  kellett eldönteni, ki 
az a  három  legjobb, a  m űvé�
szi és esztétikai követelm é�
nyeknek leginkább megfelelő 
versenyző, aki felkészültsége 
alap ján  a  további erőpróbák�
nak is  megfelel. A verseny ̂  
zők m eghallgatása után. a 
zsűri úgy döntött, hogy Fülöp 
Rozália, a  postás színjátszó�
csoport tagja, Üjvári Tiborné, 
Ú jpest 1 postahivatal dolgozó�
ja  és Faragó Gabriella, a  Bu�
dapesti Távbeszélő Igazgató�
ság tanm űhelyének verseny�
zője képviseli januárban  a 
postás fiatalokat a  budapesti 
középdöntőben.

A továbbjutáson és az elis�
merésen kívül a  három  első

helyezett részére szakszerveze�
tünk elnöksége jutalom üdü�
lést te tt lehetővé, valamennyi 
résztvevő elism erő oklevelet 
és könyvjutalm at kapott.

Az eredm ényhirdetés és a 
ju ta lm ak átadása u tán  a  zsű�
ri — m éltatva a  versenyt — 
hangsúlyozta, hogy az igen 
magas színvonalú, »tömör me�
zőny résztvevői nem csak 
versmondásból, hanem  iroda�
lom ism eretből és hozzáértésből 
is jelesre vizsgáztak, hiszen az 
előadott művek között klasz -  
szikusaink és a legújabbak a l�
kotásai egyaránt szerepeltek.

A zárszó után valam ennyi 
résztvevő úgy érezte, hogy 
ennek a  versenynek csak 
győztesei lettek. Függetlenül a 
továbbjutástól, az erkölcsi és 
anyagi elismeréstől, az izga�
lom m al és feszültséggel teli, 
jó hangulatú délu tánnak még 
egy szép érzése m egm arad t. .  
az öröm, a  versm ondás öröme.

Pálinkás Hona

Hogy méltó társai lehessünk egymásnak...
Jog és kötelezettség — el 

nem választható fogalmak. Ha 
ársadalm unk törvény által 
/édve állam polgári jognak 
íyilvánította a közművelődés�
jen való részvételt, szükség-  
:épp önmaga és em bertársai 
ránti kötelességévé is te tte 
nindenkinek, hogy képessége, 
lépzettsége és érdeklődése sze-  
int^ki is vegye belőle részét, 
íivél azonban minden jogsza-  
iály annyit ér. am ennyit ren -  
ielkezéseiből végrehajtanak, 
íz 1976- ban alkotott közmű-  
'elődési törvény a belőle faka -  
ló tennivalók irányítását ál�
ami feladatnak minősítette, 
felelősségteljes munka, amely 
azonban a társadalm i szervek 
közreműködése nélkül el sem 
képzelhető.

A szakszervezet m ellett irá �
nyító, egyeztető és ellenőrző 
tevékenységükkel fontos sze�
repet töltenek be a közműve�
lődésben a többlépcsős felépí�
tésben működő művelődési bi�
zottságok. Legutóbbi ülésén a 
Magyar Posta Művelődési Bi�
zottsága a Soproni Postaigaz�
gatóságot szám oltatta be a 
szabad idő hasznos eltöltésére 
irányuló tevékenységéről. Az 
írásos beszámolót Kirkovits 
István  igazgató és Megyeri 
László isz t - titkár terjesztette 
elő, s hozzá tárgyalásakor Me�
gveri László szóbeli kiegészí�
tést fűzött.

Hogyan értelmezi az igazga�
tóság a reá háruló feladatokat, 
s m iképpen próbál megbir�
kózni velük?

Hogy az igazgatóság terü le�

tén dolgozó postások egyálta�
lán részt vehessenek a köz-  
művelődésben, ennek elsősor�
ban tárgyi feltételeit kell meg�
terem teni. Ezek anyagi igé�
nyeit a jóléti és kulturális, va�
lam int az ifjúsági alapból fe�
dezik. Ennél sokkal nagyobb 
gond a  közművelődési létesít�
mények (művelődési otthon, 
klubhelyiség, sportpálya) h iá�
nya. továbbá a posta jellegé�
ből fakadó terü leti szétszórt�
ság. Minél kisebb helységben, 
egyúttal kisebb szám ban dol�
goznak a  postások, annál ne�
hezebben vonhatók be a szer�
vezett művelődésbe. Ezen a 
gondon az igazgatóság úgy 
igyekszik segíteni, hogy a  te �
rületén kialakult iárási h ivata�
li rendszert felhasználja a 
kishivatali dolgozók összefo�
gására. Egyébként az igazga�
tóság fejleszti kapcsolatait a 
területi intézményekkel, hogy 
a kisebb településeken élő pos�
tások helyben is részt vehes�
senek a kulturális életben. A 
célok eléréséhez igénybe veszi 
a m unkaverseny - mozgalom ad�
ta  segítséget is. A szocialista 
brigádok m unkájának értéke�
lésekor azonos módon ítéli 
meg a kulturális m unkát a 
szakmai feladatok teljesítésé�
vel. Ezáltal a szabad idő hasz�
nos eltöltésére ösztönzi a b ri�
gádtagokat.

M iben nyilvánul meg a köz- 
művelődési feladatok társadal�
m i segítése?

Amint egyre többet beszé�
lünk a m unkára nevelésről, a 
po'itikai és kulturális nevelés�
ről, ugyanúgy foglalkoznunk

kell a  szabad idő hasznos el�
töltésére való neveléssel is. És 
ebben a hangsúlyt a  hasznos�
ra  kell tenni.

Elsősorban a rra  kell irá �
nyulnia a nevelésnek, hogy 
m inden postás dolgozó éljen a  
törvényben biztosított jogával, 
hasznosítsa a felkínált m űve�
lődési lehetőségeket. Az igé�
nyek felkeltése után fokoza�
tosan form álni is lehet a kul�
turális szükségleteket, tudato�
sítva a szellemi gazdagság tá r �
sadalmi jelentőségét.

M ilyen eredm ényeket ért el 
az igazgatóság?

Az eredm ények számszerű 
adata it általában a mozgalmi 
statisztika szolgáltatja, ám ez 
az összehasonlítás nem képes 
felölelni a  szabad idő hasz�
nos eltöltésének valam ennyi 
form áját, em ellett kisiklanak 
a  rovatokból az egyéni kezde�
ményezések.

Vajon valós - e az a m egálla�
pítás. hogy az olvasás iránti 
érdeklődés csökkent, ha figye�
lembe vesszük, hogy egyre 
többen m egvásárolják a kisze�
m elt könyveket, mások pedig 
nem a mi könyvtárainkba já r�
nak. Em ellett még az ízlésfej�
lesztés se m arad ki a művelő�
désre fordított erőfeszítések�
ből, hiszen a szóbeli kiegészí�
tés szerint a könyvtárak és a 
szocialista brigádok szerződést 
kötöttek olvasásra és az ol�
vasmányok m egvitatására.

Hasonlóképpen nem teljes a 
zenehallgatásról, színházláto�
gatásról összeállt számadat 
sem. hiszen a beszámoló is 
tud arról, hogy sok /postás tag�

ja  a  különböző kórusoknak, 
zenekaroknak, népitánc - cso -  
portoknak. K ifejezetten igény�
lik  a Postás Szimfonikus Ze�
nekar vidéki szereplését, am it 
az ajkai előadás sikere is b i�
zonyít. Nemcsak a város, h a �
nem  a környék postásai is lel�
kesen m egtapsolták a kedvük�
re való műsort.

örvendetes állandó fejlődést 
m utat a múzeumok, kiállítások 
látogatásában való részvétel, 
és hasonló növekedés tapasz�
ta lható  az országjáró k irán �
dulások szervezésében és 
népszerűségükben. S itt  sem 
szabad elhallgatni a kishivatali 
dolgozók bekapcsolódását.

összegezve a tapasztalato�
kat, azt kell m egállapítanunk, 
hogy ha m inden téren nem is 
tud az igazgatóság látványos 
eredm ényeket felm utatni, a 
szabad idő’ hasznos eltöltésére 
irányuló erőfeszítései előbb -  
utóbb rávezetik a postás dol�
gozókat a művelődés hasznos�
ságára, sőt nélkülözhetetlen 
voltára.

Benda István

• •

Otven éves
a nyíregyházi postások 

művelődési otthona
t f  őszönj ük annak  a  93 lel-  

kés postatisztnek, akik 
1929- ben összeadott pénzük�
ből vásároltak egy kisebb há�
zat Nyíregyházán a  Tűzoltó 
utcában, a rra  a  célra, hogy 
o tt összejöveteleket tartsanak. 
Az összejöveteleken különbö�
ző ku ltu rá lis és szórakoztató 
m űsorokat tarto ttak . Olyan 
nagy volt a látogatottság, hogy 
a kis ház rövidesen szűknek 
bizonyult. Ism ételt gyűjtés a 
postások körében, meg a ház 
eladása lehetővé te tte  a je�
lenlegi épület m egvásárlását. 
Ez az épület m ár alkalm as 
volt arra , hogy az igényeket 
kielégítse. A m ásodik világ�
háború előtti időszakban ez 
a ház adott otthont annak az 
összekovácsolódott postás tá r �
sadalom nak, am elyben közel�
gő veszélyről bátran  beszél�
hettek egymás között.

A felszabadulás u tán  a
^  m unkába visszatérő pos�

tások m ár 1945- ben rendbe�
hozták a  háború okozta káro�
kat. Az állam osítás során a 
Postások Szakszervezetének 
birtokába kerü lt az épület. Is�
mét m egindult a kulturális 
élet. Az 50- es években m ár a 
megyében híres falu járó  szín�
játszó és táncegyüttese volt. A 
60- as évektől kezdve, a 70- es 
évek elejéig a  kulturális élet 
egyre hanyatlott, a látogatott�
ság ezzel együtt szintén m ély�
pontra süllyedt. A kulturális 
életet szinte csak egy- egy 
postás bál jelentette.

1975 elején új társadalm i 
vezetőség kerü lt a  művelődé�
si otthon élére. Ez a  vezető�
ség a  párt 1974. évi közműve�
lődési határozatát megszívlelve 
láto tt munkához. Sok postás 
véleményével egyetértve ész�
revette, hogy itt  a nagy lehe�
tőség, csak ki kell használni. 
Egyre több kulturális progra�
mot szervezett, kisebb - na -  
gyobb sikerrel. Ezek a prog�
ram ok term észettudományi, 
társadalom tudom ányi és iro �
dalmi sorozatokból álltak. 
Ezekhez előadókat a  TIT 
adott.

T Já jö tt a  vezetőség arra, 
hogy a  művelődési otthon-  

szám ára először is a postás�
fiatalokat kell megnyerni, h i�
szen az évek m últával ezek a 
fiatalok, ha m egtalálják ku ltu �
rális fejlődésükhöz a  lehető�
séget, m egszeretik és a  ké�
sőbbiek során is szívesen lá �
togatják. Ezzel megelőzhető a 
jelenlegi idősebb korosztályok�
ra  jellemző közöny. Így még 
1975 közepén m integy 20 fő�
vel m egalakították az ifjúsági 
klubot. A klub K rúdy Gyulá�
nak, a város szülöttének ne�
vét vette fel. A kezdeti ne�
hézségeket ham ar legyőzte, és 
egyre színvonalasabb m űsoro�
kat szervezett, összehangolva 
a művelődési otthon program �
jával. Közben létszám a évről 
évre növekedett, és lassan is�
m ertté vált a  városban is. 
Ugyanis a városi klubvetál-  
kedőkön egyre több alkalom �
mal vett részt, s értékes he�
lyezéseket é rt el.

A művelődési otthon az 
egész ku ltu rá lis program ot 
m indig egy kicsit magasabb 
színvonalra igyekezett emelni. 
Ezért egyre több k iállítást és 
művész—közönség találkozót 
szervezett. Felvette a kapcso�
latot a Nyíregyházi T anár�
képző Főiskolával is, onnan 
kiváló előadókat kapott. En�
nek köszönhető, hogy meg�
alakult egy irodalom barátok 
köre dr. Katona Béla, főisko�

lai docens, országos h írű  K rú -  
dy - kutató vezetésével.

„Az evéstől jön  meg az é t�
vágy” itt  is érvényesül. Egyre 
több igény m utatkozott szín�
vonalasabb műsorok szervezé�
sére. Így já r t  i t t  többek kö�
zött a  Magyarország című he�
tilap  szerkesztősége, valam int 
több híres író, közöttük Szil- 
vási Lajos. Ö később a  Kos�
suth Rádióban egy riportban 
több m int öt percig a. ny ír�
egyházi postások irodalam -  
szeretetéről és ism eretéről be�
szélt.

|V/| egalakult a  fotószafckör, 
. 1 barkács szakkör, m un -
kásfilm - klub és egy igen te�
vékeny, nagy létszám ú nyug�
díjas klub, am i külön is je �
lentős, m ert egy olyan kor�
osztály té rt vissza, am elynek 
a  művelődési otthon szinte 
fennállását köszönhette. Mind�
ezeknek a  csoportoknak a  m ű�
ködéséhez a feltételeket meg 
kellett terem teni. Ez ügyes 
gazdálkodással sikerült, de a  
felügyeleti szervek is, lá tva a  
tevékeny kulturális m unkát, 
egyre jobban segítették anya�
gilag az  otthont.

A postás fiatalokból álló if�
júsági klub létszám a 1978 
közepére m eghaladta az 50- et, 
s  jelenleg is ennyi tagot 
számlál. Nem volt egy meg�
felelő terem, am ely az ő igé�
nyüket ki tud ta volna elégí�
teni. Ezenkívül az udvaron 
levő korszerűtlen mellékhelyi�
ség és az épület állaga is a r �
ra  kényszerítette a  vezetőséget, 
hogy 1978. augusztus 1- én á t�
építés és felújítás m iatt, be�
zárja a művelődési otthont. A 
m unkálatok szerződéses á t�
adási határideje 1978. de�
cem ber 31. volt. Sajnos, ezt a  
kivitelező nem  tud ta tartani, 
csak 11 hónappal később, 
1979 novem berére készült el.

H u s z á r  I s tv á n  s g ra f f i tó ja :  Krúdy
v ö rö s  p o s ta k o c s ija  a  f e lú j í to t t  m ű �
v e lő d é si o tth o n  s z ín p a d á t díszíti.

Operettest —  nyugdíjasoknak
Ez év ősze óta a  Szegedi 

Postás Művelődési Ház rend�
szeres program m al lá tja  el az 
újonnan létesült Postás Nyug�
díjas Klubot. November 22- én 
például operettestet rendezett 
szám unkra. Az ünneplőbe öl�
tözött postás nyugdíjasok a 
term et zsúfolásig megtöltötték, 
és csaknem két órán át Husz-  
ka, Kálmán, Lehár és Strauss 
legszebb m elódiáit hallgatták.

A fellépő énekeseket, Stefán  
Erzsébetet és Szálkái Lászlót

(m indketten postás dolgozók) 
az estre Kocsis Miklósné, a 
klub vezetője készítette fel, a 
m űsort pedig dr. Kiss Ernő, 
a Szegedi Liszt Ferenc Zene�
iskola tanára  kísérte zongo�
rán.

A kellemes estéről igen jó 
hangulatban távozó postás 
nyugdíjasok abban a rem ény�
ben tértek haza, hogy még 
sok hasonló rendezvénynek 
lesznek részesei.

Vámos László

A m egindult kulturális élet 
azonban ezalatt sem állt meg. 
Szerveződtek műsorok pince�
klubban, ebédlőben és 
könyvtárban. A vezetőség m in�
den lehetőséget megadott, 
hogy az eddig elért eredm é�
nyeket m egtartsa.

A z  ú jjáép ített művelődési 
otthon most m ár korsze�

rű  körülmények között fo�
gadja látogatóit. A m ellékhe�
lyiségek bekerültek az épü�
letbe, ú j ifjúsági klubhelyiség 
épült 60 négyzetm éter nagy�
ságban. A tetőszerkezetet á t�
alakították, az udvart csator�
názták és teljesen lebetonoz�
ták. A fotószakkör új helyi�
séget kapott, és egy rak tá r is 
épült. A régi épületet belül�
ről is igen korszerűvé vará�
zsolták, és az egész házba 
gázfűtést vezettek be. Végül 
ez év - november 14- én nagyon 
sok társadalm i m unka után, 
a  postások ism ét birtokba ve�
hették. A rövid megnyitó ün�
nepi beszéd után, am elyet 
Harangozó István  isz t - titkár 
m ondott, „In memoram Rad�
nóti” kiállítással egybekötött 
irodalmi m űsor fogadta az 
igen nagy számú közönséget

A kiállítás egy hétig ta rto tt 
nyitva, a postásokon kívül sok 
iskola és környékbeli lakos is 
m egtekintette. 23- án — m ár 
ú jra  telt ház előtt — a nyír�
egyházi balettiskola szerepelt 
nagy sikerrel. K ialakult m ár 
a jövő évi program  is, a ked�
vező feltételekkel élni szándé�
kozik a vezetőség. Tovább ha�
lad a megkezdett ütőn, és 
minden eszközt megragad, 
hogy minél magasabb színvo�
nalon elégítse ki és form álja 
a  dolgozók kulturális igényeit.

H orváth Ferenc
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E rőfeszítések , ered m én y ek
Számvetés a Postás Sport Egyesület 1979. évi teljesítményeiről

A Postás Sport Egyesület 
ebben az évben a  nyolcvan�
egyedik term ékeny évét tel�
jesíte tte a  budapesti postás 
dolgozók és gyermekeik szol�
gálatában. Mint arról a  m ár�
ciusban m egtarto tt 80 éves ju �
bileum] közgyűlés számot 
adott, ez a nyolc évtized bő�
velkedett sikerekben, de nem 
volt m entes gondoktól sem. 
Egyet azonban elm ondhatunk: 
az  egyesület m indig betöltöt�
te  hivatását, eleget tett azok�
nak  a  kötelességeknek, am e�
lyeket a posta vezetői és dol�
gozói joggal elvártak  tőle.

Az 1979- es évben is  kettős 
cselt tűzött az egyesület a 
szakosztályok elé. Feladat volt 
az  utánpótlás nevelése, a fel�
növekvő nemzedék sportkap -  
csolatának m egterem tése és 
erősítése, valam int a  Postás 
SE hagyományos és kiem elke�
dő szakosztályainak olyan te�
vékenysége, mellyel méltón 
fém jelzik e nagy m últú egye�
sületet.

Tizenkét sportágban, 15 
szakosztályunk m űködött ez 
évben, 60 edző irányítása mel�
le tt mintegy 1200 fő alkotta 
az egyesület létszám át. Emlí�
tést érdemel, hogy 51 szak�
képzett edzőnk közül 10- en 
főfoglalkozásban lá tjá k  el fel�
adatukat. A szakosztályokban 
980 igazolt versenyző szerepelt 
hétrőí hétre szeretett sport�
ágának versenyein, közülük — 
s  ez figyelemre méltó, — 450-  
en nők. Az is figyelemre mél�
tó, hogy a versenyzői létszám 
65—70 százaléka utánpótlás 
korú, illetve tanuló fiatal.

Az év folyam án napvilágot 
lá ttak  a felsőbb sportszervek 
különböző ranglistái az o r�
szágban és  Budapesten m űkö�

dő egyesületek tevékenységé�
ről. Ezek közül kiemelkedik 
az, hogy a nem  olimpiai 
sportágakban m inősítést szer�
zett sportolók száma alapján  
a Postás SE az előkelő 3. 
helyet foglalja el. Ugyancsak 
dicséretes, hogy a Budapesten 
m űködő egyesületek rangsorá�
ban — beleszámítva az  orszá�
gosan kiem elt egyesületeket is
— a 11. helyen vagyunk.

Az év folyam án külön d i�
cséretben részesítették egye�
sületünket az „Élen a tan u �
lásban, élen a sportban” moz�
galomban kifejtett több éves 
sikeres tevékenységéért. I tt 
meg kell em líteni Nagy A nd �
rea és Zoltai Emese tornász, 
valam int Hehl Eva és Koczur 
Kálmán  tájfu tók nevét, akik a  
legmagasabb — p lakett — fo�
kozatot érték  el. Nem vélet�
len, _ hogy ebből a  két szak�
osztályból került ki Osztie Gé�
za és Maácz Benedek szemé�
lyében az a két edző, ak it 
egyesületünk „Jó nevelőm un -  
k áért” k itüntető  plakett ado�
m ányozására terjesztett fel. 
Az egyébként is elism ert — 
minősítések terén e lért — 
eredm ényünk ebben az évben 
tovább javult, s  bár még vég�
leges adatok nem  állnak ren �
delkezésünkre, az eddigiek 
alapján is lem érhető az elő�
relépés a  szakosztályokban.

Tekintettel arra, hogy köze�
leg az olim pia éve, figyelem�
re  méltó, hogy a Postás Sport 
Egyesület versenyzői 1979- ben
— m egduplázva az előző évi
eredm ényt — 117 olimpiai
pontot szereztek. Ebből ki�
emelkedik a  női torna, az e l�
é r t 91 pontjával, m íg a to �
vábbi pontokat a kerékpár (12 
pont), a férfi to rna (12 pont)

TOÜNA
MUNKA
KÖZBEN

t. Kiindulóhelyzet: zárt á l�
lás. 1—2. ütem : szökdelés te r�
peszállásban kétszer. 3—4. 
ü tem : keresztezett terpeszál�
lásban kétszer. 5—8. ütem : 
ugyanaz ellentétes lábkeresz�
tezéssel.

2. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, kéz csípőre. 1—8. ütem: 
fejkörzés balra kétszer. 9—16. 
ütem : ugyanaz jobbra.

3. K iindulóhélyzet: terpesz�
állás, m agastartásban ujjfűzés. 
1—4. ütem : páros karkörzés
térdrugózással balra négyszer. 
5—8. ütem : ellenkező oldalra.

4. K iindulóhelyzet: zárt á l�
lás, oldalsó középtartás. 1—3. 
ütem : törzshajlítás előre, taps 
a  térd mögött háromszor. 4. 
ütem : kiindulóhelyzet.

5. Kiindulóhelyzet: zárt á l�
lás. 1. ütem : bal tám adóállás�
sal és a karok m agastartásba 
lendítésével törzshajlítás hát�
ra. 2. ütem : kiindulóhelyzet. 
3—4. ütem : ellenkező lábbal.

6. K iindulóhelyzet: terpesz�
állás, kar oldalt. 1—2. ütem:

karlendítés a test előtt keresz�
tezésig és vissza. 3—4. ütem : 
karlendítés m agastartásba és 
törzshajlítás balra kétszer. 5—
8. ütem : ellenkezőleg.

7. Kiindulóhelyzet: terpesz -
állás, m agastartás. 1—4. ütem : 
karkörzés függőleges síkban 
balra. 5—8. ütem : ugyanaz
jobbra.

8. Kiindulóhelyzet: széles
terpeszállás, m agastartás. 1—
3. ütem : karlendítés oldalsó
középtartásba és törzsdöntés 
balra térdrygózással. 4. ütem : 
kiindulóhelyzet. 5—8. ütem : 
ellenkező oldalra.

Helybenfutás lazító mozgás�
sal.

9. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, törzsdöntés, kéz a m ell�
nél. 1—2. ütem : karnyújtás
előre és a mellúszás karm oz�
gásának utánzása.

10. Kiindulóhelyzet: terpesz-
állás. 1. ütem : páros karlendí�
tés előre. 2. ütem : oldalt. 3.
ütem : előre. 4. ütem : le.

11. Kiindulóhelyzet: zárt á l�
lás, m agastartás. 1—4. ütem : 
karleengedéssel és kilégzéssel 
ereszkedés guggolásba. 5—8. 
ütem : karemeléssel és belég-
zéssel em elkedés kiinduló�
helyzetbe.

Váljék egészségükre!
Tam ás Csaba

és a női kézilabdacsapat (2 
pont) szerezte. Tovább javult 
az egyesület létesítményi 
helyzete azzal, hogy átad tak  
négy új — minden igényt ki�
elégítő — öltözőhelyiséget. 
Több pályánkat felújították, s  
a  továbbiak a következő év�
ben lesznek felújítva. Ebben 
igen dicséretes bázisszervünk 
anyagi tám ogatása, m ellyel 
igyekszik biztosítani az  egye�
sület sportolóinak zavartalan 
felkészülését, egyúttal a k i�
em elkedő töm egsport- tevé�
kenységet is.

A továbbiakban a szakosz�
tályokat külön - külön értékel�
ve, csak a legkiemelkedőbb, 
legfontosabb eredm ényeiket 
kívánjuk kiemelni.

Q  A tlétikai szakosztályunk�
ban — hosszú idő u tán  — is�
m ét vah I. osztályú sportoló, 
Andráfai Endre személyében, 
aki edzőjének, Havasi István �
nak  egykori versenyszámában, 
az 50 kilom éteres gyaloglás�
ban érte  el ezt a kiváló ered�
ményt. Az utánpótlás jó  ered�
m ényeit Póta György és Tur- 
nóczi Katalin  szereplése je �
len tette: arany - , illetve ezüst�
jelvényes minősítést értek  el 
az év során.

© Asztalitenisz sportágban 
az idén a női szakosztály é r �
te el a  figyelem re méltóbb 
eredm ényt. Az NB I - es csa�
patbajnokságban a  leányok a
6. helyen végeztek, s  a  ver�
senyzők fele I. osztályú m inő�
sítést is szerzett. Az egyéni 
versenyeken a végküzdelmek 
többségén mindig képviseltet�
ték  magukat. A férfiak a 8. 
helyen végeztek. Ez a  vissza�
esés a  katonai szolgálatra be�
vonultak szám ával m agyaráz�
ható. Igen b iz tató  az utánpót�
lás. Az Országos Serdülő K u�
pát a  Lőrinczi, Leinweber, 
Hanicz összetételű csapat 
nyerte meg, megelőzve olyan 
nagy nevelő egyesületeket, 
m int a  KSI és a BVSC, Ezen 
kívül az országos serdülő Ti-  
zek - bajnokságán Lőrinczi ve�
retlenül végzett az első he�
lyen. A felnőttek közül Ma- 
rosffy Szabolcs a „B” Tízek 
bajnokságán első, az „A” Tízek 
bajnokságán a  8. helyen vég�
zett.

9  A kajakszakosztály eb�
ben az évben kezdte el a 
gyönyörű vízitelep környékén 
levő iskolákban azt a  szerve�
zést, am elynek eredm ényeként 
csaknem száz gyerek kezdte 
el a rendszeres edzéseket. Ez 
évben a  versenyeken még 
nem  értek  el figyelemre mél�
tó  helyezést.

@ A  kerékpár sportág ná�
lunk is magán viseli az  or�
szágos nehézségek m inden je �
gyét. Ennek ellenére fejlődést 
m utattak  eredményei. A Prom- 
mer, Herner, Kajd-i hárm as 
elsősorban csapatversenyeken 
é r t  el sikereket. Budapast-  
bajnokságokat nyertek, s  leg�
szebb sikerük az országos 100 
km - es felnőtt csapatbajnok�
ságban e lé rt 4. hely.

•  Kézilabdacsapatunk négy�
éves NB I - es szereplés ut^n 
ebben az évben kiesett a leg�
magasabb osztályból. Ami a 
jövőt biztatóvá teszi, az az, 
hogy ifjúsági csapatunk 3. 
lett, valam int serdülőink is 
szépen fejlődnek.

©  A labdarúgás továbbra is
azok közé a sportágak közé 
tartozik, am elyeket szeretnénk 
a régi hagyom ányoknak meg�
felelően a*z élvonalban látni, 
azonban játékosaink ezúttal is 
csak a harm adik vonalat kép�
viselő budapesti I. osztályban 
szerepelnek, váltakozó siker�
rel, hétről hétre a 10—15. hely 
között „liftezve”, ami csupán 
a  bennm aradást jelenti.

©  Röplabdái lányainknál az
év során nagy átalakulás tör�
tént, ugyanis' többen vissza�
vonultak és ú jak  jöttek. En�
nek ellenére az NB II - ben 
e lért eredm ényük nem rom �
lott. Ebben az évben is a 7. 
helyen végeztek. A szakosz�
tály  fiataljai sokat versenyez�
ve szép sikereket értek el.

©  Sakkszakosztályunk  eb�
ben az évben volt a legköze�
lebb ahhoz, hogy feljusson az 
OB I- be, azonban csekély kü�
lönbséggel csak a  2. helyet 
érte  el az OB II - ben.

©  Tájfu tó ink  az egyesület 
elitjéhez tartoznak. Eredmé- . 
nyaiket hétről hétre  olvashat�
juk  a sportosa j tóban. Országos 
egyéni bajnokságot nyert a 
sa já t kategóriájában (F—21) 
Kiss Zoltán  és (N—19) Hehl 
Éva. Bajríok le tt női csapa�
tunk is, összetétele Korikné, 
Hehl, Csőkör volt. Ezenkívül 
különböző válogatottakban 
szerepelve is szereztek ver�
senyzőink első helyeket. Kiss 
Zoltán részt vett — és leg�
jobb m agyar versenyzőként 
é r t célba — az idei világbaj�
nokságon.

©  Teke  sportágban — h a�
sonlóan az asztaliteniszhez — 
szintén a nők voltak ered�
ményesebbek. Üjonc csapat 
lé tükre a  6. helyen végeztek 
az NB I- ben, s nem sok hi�
ányzott a dobogóhoz. Szakái, 
Perepaticsné és Pozsonyiné I. 
o. m inősítést szerzett, közü�
lük Szakái K atalin — a vá�
logatott keretbe kerülve — 
eredményei alapján biztos 
tagja a világbajnokságra ké�
szülő versenyzőgárdának.

A férfiak szereplését nem 
kísérte • szerencse. Szintén 
újoncként szerepeltek az NB 
I- ben, azonban nem  sikerült 
a bennm aradásuk. K udarcu�
kat az magyarázza, hogy ko�
rábbi csapatuk három pont�
szerzője vált ki az év során 
betegség miatt.

®  Tornászaink — és itt
is a  nők — képviselik a leg�
magasabb elismerések köze�
pette a Postás SÉ- t. Flander 
Erilca személyében biztos 
olim pia kerettagja van a szak�
osztálynak. Tizennégy éves 
kora ellenére m ár résztvevő�
je  az idei világbajnokságnak. 
Legjobb idei eredm ényei: a
kubai nagy világversenyen e l�
é r t összetett 2. hely; ugyan�
o tt ugrásban és gerendán e l�
ső lett. A hazai mesterfokú 
bajnokságon a 2. helyen vég�
zett. R ajta kívül az ifjúsági 
csapat az országos, CSB- n a 
2. helyen végzett, míg serdü�
lő csapatunk első lett. Érde�
mes megismerni nevüket is: 
Kolos Ágnes, Kozák Andrea, 
W eiszenberger Mónika, Gál 
Eszter, Janda Zsuzsa, és Ko�
vács Ildikó. Róluk még so�
kat fogunk hallani.

A férfiaknál az idén is 
Marjanusics Márton szereplé�
se hozta az olimpiai pontokat. 
Az ifjúsági első osztályú b a j�
nokságon 6. volt, az összetett�
ben és öt szeren kerü lt a 
döntőbe.

összegezve az eredm ényein�
ket m egállapíthatjuk, hogy 
versenyzőink öregbítették a 
PSE hírnevét. Amikor az év 
végén különböző ranglisták 
napvilágot látnak, egyesüle�
tünk ism ét ott lesz a leg�
jobbak között. Ez az ered�
mény bizonyos kötelezettsége�
ket ró ránk. Az elkövetkező 
évet még alaposabban kell 
megterveznünk, s  m inden le�
hetőséget kihasználva, a szak�
mai igényesség figyelembevé�
telével irányítanunk a szak�
osztályban folyó munkát.

Rupnik Károly

A tekesport népszerűsítésé�
re, versenylehetőség terem té�
sére és az Igazgatóságok kö�
zötti sportkapcsolatok elm é�
lyítésére a Posta Rádió -  és 
Televízióműszaki Igazgatóság 
Szakszervezeti Tanácsa no�
vem ber 17—18- án országos
férfi tekeversenyt rendezett 
Budapesten, nyolc igazgatóság, 
illetve a Központi Postaszer�
vek válogatott csapatának 
részvételével.

Eredm ények:
Csapatversenyben: 1. Buda�

pesti Távbeszélő Igazgatóság 
(954 fa), 2. Budapesti Posta -  
igazgatóság (947 fa), 3. Rádió-  
és Televízióműszaki Igazgató�
ság (945 fa).

A z egyéni versenyben  (120 
dobásból): 1. Szabó Im re
(Sopron), 496 fa; 2. Bugovics 
István (KPSZ), 494 fa; 3. Rác* 
József (Bp. lg.) 491 fa.

Molnár Attila

Emlékverseny
Debrecenben
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December 2 - án a  Debrecen
városi Asztalitenisz Szövetség 
Pen.cz György em lékversenyt
rendezett.

Pencz György 13 évig volt a 
Városi Asztalitenisz Szövetség 
főtitkára. 1947- től 1957- ig a
Postás Sportegyesület színei�
ben versenyzett. Sokat te tt 
azért, hogy a PSE szakosztálya 
minél jobb eredm ényeket é r �
jen el. 1977- ben Miskolcon 
nemzetközi játékvezetői m inő�
sítést szerzett. Utolsó versenye 
1978. áprilisában volt, az szmt 
megyei bajnokságán, ahol csa�
patá t győzelemre vitte, pedig 
m ár akkor tudta, hogy beteg�
sége gyógyíthatatlan. A Váro�
si A sztalitenisz Szövetség El�
nöksége, a  Debreceni Posta -  
igazgatóság dolgozói, a debre�
ceni asztaliteniszezők felejthe�
tetlen em lékének áldoztak az 
em lékverseny megrendezésé�
vel.

A versenyen több m int 150 
versenyző indult, II., III. osz�
tályban, és lebonyolították az 
öregfiúk bajnokságát is.-

A Postás SE színeiben ver�
senyző M urányi Júlia, a  II. 
osztályban 3. lett, Búzás Sán�
dor 9., ugyan ő az  öregfiúk 
bajnokságán 3. helyezést é rt 
el. M indhárom kategória első 
három  helyezettje értékes 
tárgyjutalom ban részesült.

A Debreceni Postaigazgató�
ság Szakszervezeti Tanácsa 
és a Postás SE által a lapíto tt 
örökös vándordijat a  legtöbb 
pontot szerző Vörös Meteor 
nyerte. A d íjakat Pencz 
György leánya, Györgyi ad ta 
át, megköszönve a szövetség�
nek a verseny szervezését, le�
bonyolítását, a sportolóknak a 
nemes küzdelmet.

Kozempel Zsuzsa

K A R Á C S O N Y

Decemberi ünnepünk, kará�
csony hangulatát idézi József 
Attila  verse; „Legalább húsz 
fok hideg van, / szelek és 
em berek énekelnek, la  lom �
bok meghaltak, de született 
egy ember, / meleg magvető  
hitünkről komolyan gondol�
kodnak a földek . . . ” Folyta�
tás a  vízsz. 3. és függ. 18. 
alatt.
v í z s z i n t e s

1. Kötőszó. 3. A z idézet el�
ső része. 11. A rab korm ány�
fő. 13. Sorrendbe illesztett. 14. 
Négyzete: egy. 15. Női bece�
név. 17. Súlymérték. 18. 
. .  .Lanka (ázsiai ország). 19. 
. . .  az em ber lánya — Nexő-  
regény. 20. A hét vezér egyi�
ke. 21. L - lel a végén szurkol. 
23. Állj! (ford.). 24. Régies 
összetett magánhangzó. 25. 
Névelő. 26. Német ő. 27. 
Helyrag. 29. Ilyen a novem be�
ri időjárás. 31. Lehullott lom�
bozat. 33. A tág ellentéte. 34. 
Művészeti ág. 35. Német betű 
kiejtve. 36. Trópusi emlősál�
lat. 41. Volt sakkvilágbajnok. 
42. Európai nép. 43. Kétkere�
kű járm űvek. 45. Kicsinyítő�
képző. 46. Filmező helyiség. 
48. Nagyon kívánom. 50. Tör�
ténelm i köz. 51. . . .  Baba. 52. 
K evert mint. 53. A - val a vé�
gén Korfu sziget régi neve. 
55. Fém. 57. Vég németül. 58. 
Rangfokozat.

FÜGGŐLEGES
1. Sporteszköz (ford.). 2. 

Alkotó művész. 3. Neves köl�

tőnk. 4. Fél haza! 5. Nyomo�
rúságos lakás — P - vel az ele�
jén. 6. összekapcsoló eszköz. 
7. Csecsemősírás (ford.). 8. 
Jugoszláv sziget. 9. Olasz zene�
szerző, Verdi O tellójának szö�
vegírója. 10. Szaga. 12. Vala�
mely egység m illiárdszoro -  
sa (ford.). 16. Személyes név�
m ás (ford.). 18. Az idézet m á �
sodik része. 22. Férfinév. 23. 
K utyaviselet (+  ék.). 26.
Lángja (ford .\ 23. M ókusfaj�
ta. 30. Karácsonyhoz fűződő 
fogalom. 32. Óriáskígyó. 36. 
Magyar származású am erikai 
festőművész. 37. Csupor, néve�
lővel. 38. Folyó Olaszország�
ban, 39. Egy somogyi község�
ben. 40. Beteg (ford.). 43. Cseh 
származású osztrák költő. 44. 
. . .  izmus (káté). 47. Szo�
cialista gazdálkodási forma. 
49. . . .  Tin Tin (a csodakutya). 
54. Zamat. 56. Tiltószó.

— Bánhidi —

Belküldési határidő: január 
10.

Előző rejtvényünk helyes 
m egfejtése: Egyik kezünkkel
felem eljük a kagylót, a m á �
sikkal pedig telefonálunk.

K önyvutalványt nyertek: 
Horváth Anita  (Horvátnádal-  
ja). Mészáros József (Ágas�
egyháza). Pénzes Judit (Győr); 
Sámson Rita (Nagykanizsa). 
V ára ii Erzsébet (Kisújszál�
lás).

B POSTAS DOLGOZO


