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Szerény ígéretek, őszinte jókívánságok
Szakszervezeti szerveink — 

szocialista viszonyok között el�
foglalt helyüknek, szerepük�
nek, hivatásuknak és felelős�
ségüknek megfelelően — 
számvetést készítenek az óesz�
tendő utolsó napjaiban. Több 
ez, m int szokás és hagyomány. 
Erkölcsi kötelesség is, hogy 
választott testületeink mérleg�
re  tegyenek minden változást, 
amely kedvező vagy kedvezőt�
len hatást gyakorolt a magyar 
hírközlés rendeltetésszerű mű�
ködésére, a postás dolgozótár�
sak m unkájára, megélhetési 
körülményeire.

S
zakszervezetünk közpon�
ti vezetősége értékelte 
az 1979- ben végzett 

szakmai és szakszervezeti te�
vékenységet. Elism erését fe�

jezte ki a postás dolgozóknak, 
a társadalm i tisztségviselőknek 
és a  gazdasági vezetőknek fe�
lelősségteljes és eredményes 
m unkájukért. A számvetéssel 
szoros összefüggésben vita tta  
meg és hagyta jóvá a Magyar 
Posta 1980. évi gazdasági, szo�
ciálpolitikai és közművelődési 
tervét. Ezek előirányzatait reá�
lisaknak és szerényeknek egy�
a rá n t minősíthetjük. Az m in�
denesetre bizonyos, hogy tel�
jesítésük nehezebb körülm é�
nyek között, számos gondunk, 
belső feszültségünk m iatt nem 
lesz könnyű vagy egyszerű.

M int mindig, most sem elég 
a gondos tervezés, a  jó veze�
tői elképzelés. Ez csak egyik — 
nem lebecsülendő — feltétele 
a  céltudatos, tervszerű és jól 
szervezett munkának, de ön�
magában nem nyújt biztosíté�
kot az 1980. évi feladatok ered�
ményes megoldásához. A te r�
veknek a megértés, az elfoga�
dás, próbája után a gyakorlat 
próbáját kell kiállniuk. A gya�
korlati megvalósítás most is a 
postás dolgozók kezében van. 
R ajtuk  múlik, az ő tudatossá�
gukon, szakértelmükön, cse�
lekvőkészségükön áll vagy bu�
kik a magyar hírközlés szám �
szerű és számokkal ki nem fe�
jezhető céljainak sikeres meg�
valósítása. Eddig elért eredm é�
nyeink megőrzésének és to�
vábbi előrehaladásunknak ez a 
záloga és legnagyobb biztosí�
téka. Ezért fordulunk a  postás 
dolgozókhoz, hogy ism erjék és 
értsék  meg az elképzeléseket, 
a  célokat.

T
ársadalm i életünk leg�

fontosabb eseménye 
1980- ban a Magyar Szo�

cialista M unkáspárt XII. kong�
resszusa lesz. A kongresszus 

irányelveit magunkénak vall�
juk, kitűzött céljait reálisak�
nak tartjuk. A benne foglal�

tak megfelelő alapokat nyújta�
nak a  nehézségek leküzdésé-  
héz, eredm ényeink megőrzésé�
hez és a gyorsabb ütemű fej�
lődéshez. Megtisztelő és fele�
lősségteljes kötelezettségünk�
nek ta rtju k  a  p á rt irányelvei�
nek széles körű tám ogatását és 
a m egvalósításban való aktív  
közreműködést.

Ez az év fontos állomás lesz 
szakszervezeti szerveink életé�
ben is. A M agyar Szakszerve�
zetek alapszabálya szerint ú j�
já kell választani a  szakszer�
vezet valam ennyi tisztségvise�
lőjét és testületét az alapszer�
vezeti bizalm iaktól egészen a 
M agyar Szakszervezetek
XXIV. kongresszusán részt ve�
vő küldöttekig. A választási és 
kongresszusi előkészületek 
nagy lehetőségeket terem tenek 
a  tagsággal való széles körű, 
őszinte és elm élyült eszmecse�
rére, m unkánk értékelésére, a 
fogyatékosságok feltárására.

Szakszervezeti szerveinknek 
minden év fordulóján, de kü�
lönösen most, 1980- ban — az 
V. ötéves terv utolsó évében — 
nagyon pontosan tisztában kell 
lenniük azzal, hogy miképpen 
valósultak meg az előirányzott 
feladatok. M elyeket tek in thet�
jük  elérteknek, befejezettek�
nek, és mi az, am i elm aradt. 
M it intézhetünk el még 1980-  
ban, és miről kell egyelőre le�
m ondanunk, mivel a feltételek 
minden becsületes szándék és 
törekvés ellenére sem terem �
tődtek meg.

Kötelességünk, hogy ebben 
az évben még tudatosabban, 
felkészültebben tegyünk ele�
get kettős hivatásunknak. Az 
üzemi dem okratizm us lehető�
ségével élve, a postás dolgo�
zók mozgósításával, a szocia�
lista munkaverseny - mozgal-  
mak lendületével járu ljunk  
hozzá a  szocialista posta erősí�
téséhez, a hírközlés feladatai�
nak teljesítéséhez; ezzel szo�
ros összefüggésben képvisel�
jük, védjük és érvényesítsük a 
postás dolgozók érdekeit!

Mindehhez nem nélkülözhe�
tő m aguknak a  dolgozóknak 
a  tevékeny közreműködése. 
Feltétel és követelmény, hogy 
a dolgozók minden szinten 
részt vegyenek az intézkedé�
sek előkészítésében, a döntések 
az ő véleményük ism eretében 
és figyelembevételével szüles�
senek meg. Természetesnek 
kell tekinteni, hogy a  postás 
dolgozóknak joguk van min�
denről tudni, am i a  postán 
vagy annak egy- egy gazdasági 
egységénél történik. Nekik is 
ism erniük kell az összefüggé�
seket, lá tn iuk  kell minden le�
hetőséget, kedvező és kedve�

zőtlen hatást. Hiszen végső so�
ron ezek ism erete — vagy ép�
pen az ism eretek hiánya — ha�
tározza meg gondolkodásunkat 
és tevékenységünket is.

™  agy tévedés és súlyos hi-  
j^j ba lenne, ha most — 

gondjainkra, feszültsé�
geinkre hivatkozva — alábe�
csülnénk az üzemi élet és a 
vezetés dem okratizm usának 
jelentőségét, fejlesztésének 
szükségességét. Ez egyáltalán 
nem azt jelenti, hogy a  de�
m okratikus előkészítés után ne 
m erjünk dönteni, a  végrehaj�
tást megkövetelni, számonkér-  
ni és ellenőrizni. Sőt, e rre  ép�
pen a dem okratizm us módsze�
re  ad ja a leghivatottabb jog�
alapot. Nincs jogunk viszont 
ahhoz, hogy a dolgozók meg�
kérdezése, véleményének fi�
gyelembevétele nélkül dönt�
sünk, képviseljünk vagy szer�
vezzünk, és m agunkat „hiva�
talból” a  legjobb hozzáértők�
nek nyilvánítsuk. Sem a veze�
tői megbízatás, sem a  megvá�
lasztás nem ad jogosítványt 
ahhoz, hogy dolgozótársainkat 
kiskorúaknak tekintsük.

Most, am ikor a  bérek és a 
béren kívüli ju ttatások  növelé�
sének lehetőségei szűkösebbek, 
szakszervezeti szerveinknek és 
tisztségviselőinknek még erő�
teljesebben kell képviselniük, 
védeniük a  postás dolgozók 
érdekeit, törekedniük kell po�
litikai öntudatuk, általános 
műveltségük fejlesztésére, 
em beri értékeik növelésére. 
Jusson ez m indenekelőtt ab �
ban kifejezésre, hogy meg-  
védjük eddig elért eredm é�
nyeinket, hogy m inden pos�
tás dolgozó m aradéktalanul 
m egkapja azokat a jogos já �
randóságokat, am elyeket a 
törvények, a  kollektív szer�
ződés és m ás postai jogszabá�
lyok előírnak, lehetővé tesz�
nek.

I
de sorolhatjuk az t is, 

hogy az  ez évre elő�
irányzott szolid, 4,5—

5 százalékos bérszintnövfke -  
dés a  lehető legigazságosab�
ban legyen elosztva, felhasz�
nálva. Most, az alsó bérha tá�
rok elérése után, a  bérekben 
és személyi jövedelmekben 
fokozatosan kifejezésre kell, 
hogy jusson a  több és jobb 
munka. Ne csak emlegessük, 
hogy azok az értékes embe�
rek, akik jól dolgoznak, ha�
nem bizonyítsuk ezt be fo�
kozott anyagi megbecsülésük�
kel! Ne m aradjon ez kissé 
megkopott jelszó, hanem  m er�
jünk  is differenciálni a  vég�
zett m unka alapján! 

Tám ogatunk m inden gaz -  1

dasági vezetőt, ak i a  kerese -  > 
tek alap jaként teljesítm ény�
követelm ényeket á llít fel. 
Olyan követelm ényrendszerre 
van szükség, am ely a  m agyar 
hírközlés fejlődését segíti, 
am ely fegyelmezett, pontos, 
jó minőségű m unkára sarkall. 
Nincs szükség viszont önbe�
csapásra, ellenőrizhetetlen lá t�
szattal tételekre. Ezzel csak 
m agunkat vezetnénk félre, 
rossz szolgálatot tennénk, és 
k á rt akoznánk a postának, a 
postás dolgozóknak és a  la �
kosságnak is.

A szűkösebb években is k e �
resnünk, ku ta tnunk  kell — 
most e rre  az eddigieknél is 
nagyobb szükség v an  —, hogy 
hogyan lehet növelni a  szo�
ciális és ku ltu rá lis ellátottság 
színvonalát, hogyan lehet 
megkönnyíteni, ku ltu rá ltabbá 
tenni a  postás dolgozók m un�
káját. Ez is hozzájárul ah �
hoz, hogy a  postás dolgozók 
niao m in t nap érezzék, tuda�
tában legyenek annak, hogy 
nem csak kérünk, követelünk 
tőlük, nem  a  tervszám ok egy�
szerű végrehajtóinak, hanem 
a  postai szolgáltatások meg�
személyesítőinek tek intjük  
őket, és a róluk való gondos�
kodás erkölcsi kötelességünk, 
term észetes igényünk.

E
z az év nagy lehetőséget 
kínál a szakszervezet tö�
m egkapcsolatainak erő�

sítésére. A rendszeres tanács�
kozások, a  választások, az új 

kollektív szerződés előkészí�
tése, a  VI. ötéves te rv  vitái, 
a szakszervezeti politikai tö �
m egoktatás tanfolyam ai a l�
kalm at adnak arra , hogy m in�
den kérdésről nyíltan, őszin�
tén szót váltsunk és szót é r t�
sünk. Élnünk kell ezekkel az 
alkalm akkal, hogy jobban 
m egism erjük a postás dolgo�
zók egészének és egy- egy ré �
tegének helyzetét, igényeit.

1980 sok tennivalót ígér, de 
lehetőséget is n yú jt az ész�
szerű javaslatok, értelm es 
gondolatok megvalósítására. 
Ehhez m indnyájunkra, vala�
m ennyiünk cselekvő ak ara tá�
ra, felelős, aktív  közrem űkö�
désére szükség van. Ha aka�
runk  és tudunk is dolgozni, 
ha képesnek ta rtju k  m agun�
k at arra, hogy megvalósítsuk 
szándékainkat, akkor biza�
lommal, jó lelki ism erettel te �
k in thetünk az új esztendő 
elé, és bizonyos, hogy keve�
sebb gondban és több öröm�
ben lesz részünk. Ehhez k í�
vánunk m inden postás dol�
gozónak sok erő t és jó  egész�
séget

Besenyei Miklós 
főtitkár

A szervezeti élet magja 
a bizalmicsoport

A közelgő szakszervezeti vá�
lasztások különösen az a lap �
szervezetekben foglalkoztat�
ják  a tagságot; vajon a  vá�
lasztásokkal együtt milyen 
szervezeti változásokra lehet 
szám ítani? Ez természetes, m i�
vel az alapszervezetekben 
döntenek minden olyan k ér�
désben, am ely a tagságot köz�
vetlenül érinti.

A szervezeti rendszer mó�
dosításának egyik célja az, 
hogy a szakszervezetek a  meg�
növekedett jog -  és hatáskörök 
gyakorlása során a rá juk  há�
ruló újszerű feladatokat m i�
nél hatékonyabban oldják meg. 
Ehhez viszont az kell, hogy a 
szakszervezet m ind a  gazda�
sági partnerhez, m ind a tag �
sághoz fűződő kapcsolatát egy�
idejűleg és állandóan erősítse.

M int ismeretes, a  bizalmiak 
feladatkörének, a hatáskörök�
nek a bővítése m egélénkítette 
a mozgalmi életet, m ajd to�
vább növelte a  joggyakorlás 
lehetőségeit az új fórum rend�
szer. Üj fórum  jö tt lé tre (a 
bizalm itestület és a  szakszer�
vezeti tanács együttes ülése), 
am ely azonban a  m ár meg�
levő választott vezető testüle�
tek  szerepét és hatáskörét 
csökkentette.

Az alapszervezetek felépíté�
sében és működésében várha�
tó változásokat a  mozgalom 
fejlődése tette szükségessé. Ép�
pen ezért az  alapszervezetek 
létrehozására a Postások Szak-  
szervezetének elnöksége irány�
elvet fogadott el. Eszerint

egy hivatal, üzem  vagy in �
tézm ény, továbbá az azo�
nos postaszervhez tartozó 
szétszórt m unkahelyek  
szakszervezeti tagsága 
együtt (járásonként vagy 
területenként) alkot egy 
alapszervezetet.

Meg kell jegyezni, hogy a  je �
lenleg kialakult alapszerveze�
tek rendszerén nem  célszerű 
változtatni, kivéve ott, ahol a 
jszb - ket k ívánják a  közigaz�
gatási határokhoz igazítani, 
vagy ahol a  gazdasági vezetői 
hatáskörök leadása ezt indo�
kolttá teszi. Szakszervezeti bi�
zottságaink többségükben 
most is a m unkáltatói jogok�
kal felruházott gazdasági egy�
ségekhez igazodnak, ezért 
most az alapszervezeten belüli 
m unka jav ítására kell helyez�
ni a hangsúlyt. Az a felada�
tunk tehát, hogy megvizsgál�
juk  alapszervezeteink műkö�
dését, és azt a  mai követelm é�
nyekhez igazítsuk.

Egyik ilyen sarkalatos k ér�
dés, hogy — a  helyi igények�
hez és körülm ényekhez iga�
zodva — melyik alapszervezet 
tartson összevont taggyűlést, 
és melyik ta rtsa  meg bizalm i�
csoportban. Körültekintően 
kell megválasztani a  célszerű 
formát.

Ahol a tagság egy Időben 
összehívható, ott összevont 
taggyűlést kell tartan i. E for�
m ának az az előnye, hogy a 
tagság közvetlenül gyakorol�
hatja  jogait és közvetlenül ve�
het részt a  szervezeti életben. 
Az összevont taggyűlések kö�
zött az operatív irányító szerv 
továbbra is a szakszervezeti 
bizottság lesz. Változás vi�
szont, hogy ez ideig az össze�
vont taggyűlés a szakszerve�
zeti jogok gyakorlására volt 
hivatva, a  jövőben pedig az 
üzemi dem okratikus jogokat is 
gyakorolja. Ezáltal lesz az 
összevont taggyűlés az a lap �
szervezet, illetve a  munkahely 
legdem okratikusabb fóruma.

Gondot okoz a  taggyűlések 
m egtartása azokban a  h ivata�
lokban, üzemekben, am elyek�
nél az eltérő m unkarend vagy 
a területi széttagoltság nem 
teszi lehetővé a tagság egyide�
jű  összehívását.

Felmerül a kérdés ezeken a 
helyeken, milyen megoldás 
lenne a  legmegfelelőbb, m i�
lyen forma alkalm azása lenne 
a legcélravezetőbb? Minde�
nekelőtt a jelenlegi helyzetből 
induljunk ki! Az eddig elért 
eredményekhez nagym érték�
ben hozzájárult a bizalmiak 
tevékenysége, ugyanakkor azt 
is meg kell mondani, hogy a 
bizalmicsoportok tevékenysé�
gében rejlő lehetőségek még 
koránt sincsenek kihasználva. 
A bizalmiak személyes felké�
szítése a  joggyakorlásra meg�

történt, eredm ényes volt. A jö�
vőben a csoporttevékenységre 
kell irányítani a figyelmet. A 
bizalmi csoportjára támasz -  
dova, tagságának véleményét 
képviselve gyakorolja a  legje�
lentősebb szakszervezeti jogo�
kat. Megbeszélésüket m ár nem 
kell a taggyűlés rangjára fel�
emelni, csak el kell ism erni az 
élet által terem tett valóságos 
helyzetet.

Az új igényekhez, elvárá�
sokhoz való alkalm azkodáskor 
azonban fel kell hívni a figyel�
m et a m unkaidőalappal való 
takarékos gazdálkodásra. Nem 
az értekezletek szám ának a 
szaporításáról van szó, ha�
nem a m unka tartalm ának  ja �
vításáról, az állandó és folya�
matos kapcsolattartásról,
amelyhez fel kell használni a 
munkaközi szüneteket is. A fo�
lyamatos kapcsolattartás újabb 
igényt, a bizalm icsoportok á t�
tekinthetőségét terem ti meg. 
Ezért a jelenleg kialakult cso�
portokat, tagozódásukat felül 
kell vizsgálni. Célszerű a bi�
zalmicsoportokat, ahol a fel�
tételek megvannak, úgy kiala�
kítani, hogy a hivatal, üzem, 
intézm ény felépítéséhez iga�
zodjon, és lehetőleg egy gazda�
sági alapegység (osztály, cso�
port, brigád) egy szakszerve�
zeti csoportot alkosson. Sok 
alapszervezetben m ár követi a 
csoportok k ialakítása a gazda�
sági egységeket. Ezért a  mos�
tani választást fel kell hasz�
nálni arra, hogy ez a megoldás 
általános legyen, m indenütt 
kialakuljon a csoportok felelős 
gazdasági és szakszervezeti ve�
zetése is.

Számolni kell azzal, hogy a 
bizalm iak feladata tovább bő�
vül, mivel ebben az esetben 
(bizalmicsoportban m egtartott 
taggyűlés) az alapszervezet 
legfelsőbb vezető testületé a 
bizalmiak, illetve főbizalmiak 
testületé lesz.

Az alapszervezet.i szinten 
működő bizalm itestületnek 
minden bizalmi, illetve főbi�
zalmi tagja lesz, valam int a 
testület tagjai lesznek az szb 
tagjai is. Ez a testület m ár 
nemcsak a szakszervezeti jogo�
kat és hatásköröket gyakorol�
ja  hanem  ellátja az üzemi de�
mokráciához kapcsolódó kép�
viseletet is. A bizalm iak testü�
letének ülései között az opera�
tív irányító feladatot itt is az 
szb lá tja  el, am elynek elnöke, 
illetve titkára a bizalm iak tes�
tületének elnöke, illetve titk á�
ra  is.

A fentiekből látható, hogy a 
bizalm iak lesznek a mozga�
lom kulcsemberei. Várhatóan 
elfoglaltságuk is nagyobb 
lesz az eddigieknél, ezért a bi�
zalmiválasztásokkal egy idő�
ben minden bizalmi mellé he�
lyettest is kell választani és 
törekedni kell arra, hogy he�
lyes munkamegosztás alakul�
jon ki a bizalmi és helyettese 
között.

Szervezeti rendszerünkben 
még találkozunk osztálybizott�
ságokkal, műhelybizottságok�
kal, ugyanakkor a főbizalmi�
rendszer is kialakult. Ha to�
vábbra is fennm aradna az ob, 
illetve mb rendszere, műkö�
désük csak formális lenne, he�
lyette lehetőleg főbizalmirend�
szert kell létrehozni. Az új 
szervezeti felépítésben a főbi�
zalmiak vegyék át szerepüket! 
A főbizalm iaknak saját cso�
portja nem lesz, önálló fel�
adatkört lá t el, a bizalm iakkal 
egyeztetve, az ő megbízásuk 
alapján  tevékenykedik. E szer�
vezeti megoldás várhatóan elő�
segíti az inform ációáram lás 
gyorsulását és a  folyamatos 
kapcsolattartást.

Az alapszervezeten belüli 
változások a m unka tartalm á�
nak javítását kívánják előse�
gíteni. Természetes, hogy a 
forma igazi értelm ét a válasz�
tott szakszervezeti tisztségvise�
lők hozzáállásukkal példamu�
tató m agatartásukkal adják 
meg.

Tudatosan kell tehát készül�
nünk a közelgő választásokra, 
a szakszervezeti tisztségviselők 
kiválasztására. Csakis jól 
megalapozott, körültekintő 
előkészítő m unka után, a  tag�
ság bizalm ára alapozva tehe�
tünk javaslatot tisztségek be�
töltésére.

Kánya Gyula



Visszafogott forgalom; növekvő költségek
Szakszervezetünk központi vezetősége értékelte a posta 1979. évi munkáját és 1980. évi tervét

A központi vezetőség de�
cem ber 20- án megtárgyalta, 
m ajd elfogadta a posta 1979. 
évi tervének várható  teljesí�
tését és az 1980. évi gazdasá�
gi, munkavédelmi és szociá�
lis, valam int közművelődési 
tervjavaslatát. Ugyanakkor á l�
lásfoglalásban rögzítette azo�
ka t a szakszervezeti feladato�
kat, amelyekkel elősegíthetjük 
a tervekben foglaltak teljesí�
tését.

Az írásos előterjesztésekhez 
előbb dr. Buják Konstantin  
postavezérigazga tó - helyettes, 
m ajd Tanos Lászlóné, szak -  
szervezetünk titkára  adott 
szóbeli kiegészítést.

A postások körében ismert, 
hogy az első félévben a posta 
nem  teljesítette a tervét. A 
félév óta a  terv tő l való el�
m aradások mértéke, sajnos 
nem csökkent, annak ellené�
re, hogy további hatékony�
ságjavító és takarékos gazdál�
kodásra irányuló intézkedések 
lá ttak  napvilágot. Ezideig te�
há t nem sikerült a kedvezőt�
len hatásokat enyhíteni, kivé�
deni. Ezek ellenére mégis a r�
ra  számítunk, hogy a teljes 
évi összesítések valam ivel jobb 
képet m utatnak, de még így 
is elég jelentős lesz a  terv�
hez viszonyított elmaradás.

A számítások szerint a pos�
ta  bevétele körülbelül 50 m il�
lióval m arad el a tervezettől. 
Ennek oka elsősorban a for�
galomnövekedés lassulása, 
am ely egyes szolgáltatásoknál 
oly m értékű, hogy az még a 
bázisszintet sem éri el.

Forgalomvisszaesés várható 
a postaszolgálaton belül, to�
vábbá jelentős lem aradással 
kell számolni a hírlapszolgá�
la tnál is. A terjesztésre átvett 
hírlapok mennyisége — a pos�
tai erőfeszítések ellenére is —
5,6 százalékkal csökkent az 
előző évhez viszonyítva, az 
eladatlan lapok mennyisége 
(az úgynevezett rem ittenda) 
pedig még ezen belül is em el�
kedett. A tervhez viszonyítva 
lem aradás várható  a  távíró�
szolgálat, a telexforgalom, va�
lam int az egy táv ira tra  eső 
díjbevétel csökkenése miatt.

Többletbevétellel lehet szá�
molni a  bankszolgálatnál, az 
utalványszolgálatnál, a hely�
közi távbeszélő - szolgálatnál és 
a  melléktevékenységnél.

A felsoroltaktól eltérő irány�
zat jellemző a posta létszá�
m ának alakulására. Ez ugyan�
is mind a korábbi évekhez, 
m ind az 1979. évi előirányzat�
hoz képest kedvezően alakult, 
m ert 764 fővel m eghaladja a 
tervezettet, örvendetes az is, 
hogy a létszámemelkedésen 
belül növekedett a teljes m un�
kaidőben foglalkoztatottak 
száma, ugyanakkor csökkent a 
nyugdíjasok és részmunkaidő�
sök foglalkoztatása. A létszám 
megítélésénél nem hagyható 
figyelmen kívül, hogy a terv 
nem biztosította a szakma 
szerinti munkaerő - szükségle�
tet. Szakszervezetünk kezde�
ményezésére pedig egy vezér-  
igazgatói utasítás engedélyt 
adott a szakma szerinti lé t�
szám feltöltésére, m ind a for�
galmi, m ind a műszaki végre�
hajtó  szolgálatban. Ennek ha�
tása most jelentkezett, első�
sorban a vidéki igazgatósá�
goknál. A budapesti utánpót�
lási lehetőség alapvetően to�
vábbra  sem változott.

A posta 1979. évi bérszín�
vonala 6,2 százalékkal emel�
kedett az előző évihez viszo�
nyítva. Ez azt jelenti, hogy 
csaknem 1 százalékkal halad�
ja  meg az előirányzottat. A 
tervtől való eltérés egyrészt 
a  sa ját elhatározású év közi 
bérfejlesztésből, másrészt a 
központilag ju tta to tt bérpre�
ferenciából adódik. Az előbbi 
a postaforgalmi dolgozók alap�
bérének emelését szolgálta, az 
utóbbit decem berben egyszeri 
jutalom ként használták fel a 
postaszerveknél.

Az anyagellátásra elmond�
ható: jobb volt, m int az előző 
években, azonban továbbra is 
nehézségeket okozott a szál�
lítási határidők elcsúszása és 
a  választékhiány, am i több 
területen befolyásolta a posta 
m unkáját.

A beruházási tevékenység 
sem volt zökkenőmentes, fő�
leg a  szállítási nehézségek 
miatt, több feladat megvalósí�
tása áthúzódik 1980- ra. Egy 
nagy, két közepes és 25 kis 
postahivatalt helyeztek üzem�

be, de a korszerűtlen h ivata�
lok száma alig csökkent. A 
kezelési kisgépek száma 512-  
vel nőtt.

Az év végére a tervezettnél 
több, 20 helyett 26 ezer táv�
beszélő - állomás bekapcsolása 
várható. A beruházások kö�
vetkeztében javult a telefon -  
ellátottság például Egerben, 
Kazincbarcikán, Miskolcon, 
Szekszárdon, Pakson, Pécsett, 
Tatabányán és Salgótarjánban. 
Ennek ellenére továbbra sem 
tud ja e vonatkozásban a 
posta sem a mennyiségi, sem 
a minőségi igényeket kielégí�
teni.

Mivel a  bevételek mintegy 
50 millióval lesznek alacso�
nyabbak a tervezettnél, ugyan�
akkor az összes ráfordítások 
130 millió forinttal m eghalad�
ják  a tervezettet, a posta vál�
lalati eredm énye várhatóan 
188 millió forinttal m arad el 
az előirányzattól. Az ered�
mény ilyen alakulása a  fe j�
lesztési és a  részesedési ala�
pot egyaránt csökkenti. A ré�
szesedési alap 173 millió fo�
r in t lesz, 15 millióval keve�
sebb a tervezettnél.

A kedvezőtlen gazdasági 
eredm ényeket olyan objektív 
tényezők is előidézték, m int 
az áremelések, vagy a  válla�
latok és a lakosság takarékos�
kodása, ami önmagában he�
lyes, a postát mégis há trá �
nyosan érinti. Ezeket a ha�
tásokat a  posta intézkedései 
nem  tudták  ellensúlyozni, még 
akkor sem, ha a bevételek 
m eghaladják az 1978. évit.

Segítette a m unkát és jav í�
to tta  a m unkaerőhelyzetet, 
hogy ebben az évben m inden 
dolgozó elérte a  bértétele a l�
só határát. Szakszervezetünk 
szerint ez politikailag helyes 
és szükséges lépés volt, még 
akkor is, ha más jogos igé�
nyeket em iatt nem lehetett 
kielégíteni. Hasonlóan ítéljük 
meg az év második felében 
végrehajtott 9 millió forintos 
pótlólagos bérfejlesztést. En�
nek felhasználását az igazga�
tóságok a szakszervezeti ta n á�
csokkal sa já t hatáskörben 
döntötték eL

Megoldódott a  vasárnap is 
hírlapot kézbesítő egyesített 
kézbesítők heti pihenőnapja, 
ami régi jogos kívánságuk 
volt az érdekelteknek. Ma m ár 
ezeknél a dolgozóknál 90 szá�
zalékban sikerült biztosítani a 
heti pihenőnapot. További cé�
lunk az, hogy minél több dol�
gozó vasárnap kapja meg a 
pihenőnapot, m ert ebhgn még 
csak 50 százalékos az ered�
mény.

1979- ben a posta egész te �
rületén egységessé vált az 
üzemi étkeztetési hozzájárulás, 
ezzel megszűntek a ma m ár 
indokolatlan különbségek, nö�
vekedett az igénybevevők szá�
ma.

A postaszervek és a postás 
dolgozók, szocialista brigádok 
részt vesznek a  kongresszusi 
és felszabadulási m unkaver�
senyben. A vállalások kézzel�
foghatók, sok esetben a m un�
kaidő jobb kihasználására és 
a takarékosságra vonatkoz�
nak. Az ebben rejlő lehetősé�
gek fokozottabb kihasználása 
a szakszervezeti szervek te�
vékenységén is múlik.

Á ttérve a posta 1980. évi 
tervének elkészítésére: meg�
állapítható, hogy ehhez a 
korábbiaknál lényegesen több 
inform áció állt rendelkezésre. 
Adódott ez abból, hogy a pos-  
taszintű tervek összeállítását 
megelőzte a gazdálkodó posta�
szervek előterveinek. elkészí�
tése, am elyeket a  szakszerve�
zeti tanácsok és bizalmiak 
együttes ülése is megtárgyalt. 
Az előtervek készítésének to�
vábbfejlesztését a tapasztala�
tok alapján  értékelik és vizs�
gálják. '

Másik ilyen tényező, hogy 
a központi vezetőség által tá r�
gyalt tervjavaslat m ár figye�
lembe vette a módosított sza�
bályozókat és azok hatását. 
Sokszor még nehézségeket és 
bizonytalanságot okoz a ter�
melői árak  változásának a k i�
dolgozása, ezért még több 
részletkérdés tisztázásra vár.

Ebben az évben elsőrendű 
szempont és cél, hogy a te rv �
ben meghatározott előirány�
zatok m aradéktalanul megva-

A  központi vezetőség állásfoglalása  
az 1980. évi postai tervek 

végrehajtásának támogatásáról
A posta 1980. évi tervelő�

irányzatá t m eghatározta a 
népgazdaság, ezen belül a Ma�
gyar Posta helyzete, a gazda�
sági szabályozók rendszerének 
módosítása, az V. ötéves terv 
teljesítésében az utolsó évre 
szóló feladatok, valam int a VI. 
ötéves terv  célszerű megalapo�
zása. A  központi vezetőség a 
tervvel egyetért, a benne fog�
lalt feladatok végrehajtását se�
gíti.

A népgazdaságnak és a la �
kosságnak a postával szemben 
tám asztott jogos igényeit a je �
lenlegi gazdasági környezet�
ben csak a rendelkezésre álló 
erők, eszközök és lehetőségek 
ésszerű kihasználásával, fe�
gyelmezett, céltudatos és kez�
deményező m unkával lehet ki�
elégíteni.

Az 1980. évi tervfeladatokból 
a legjelentősebbeknek tekinti:

O a  szolgáltatások minősé�
gi színvonalának további em e�
lését; ahol lehetséges, ott a 
mennyiség növelését is;

6  a távbeszélő - ellátottság 
jav ítására irányuló 45 ezres 
program m aradéktalan teljesí�
tését;

O a szolgáltatások színvo�
nalát nem rontó ésszerű lé t�
számtakarékosságot ;

•  a készletek optimális 
szinten ta rtásá t;

O anyag -  és energiafelhasz�
nálás terén az ésszerű takaré�
kos gazdálkodást;

6  a munkavédelmi és szo�
ciálpolitikai előirányzatok 
megvalósítását.

Mindezek figyelembevételé�
vel a központi vezetőség szük�
ségesnek tartja , hogy a szak -  
szervezeti szervek agitációs, 
felvilágosító, nevelő tevékeny�
ségükkel azon m unkálkodja�
nak, hogy a posta, valam int a 
postaszervek terveiben kijelölt 
alapvető célokat, követelm ény -  
rendszert, a helyi és sajátos 
konkrét feladatokat a dolgo�
zók az irányítás és végrehaj�
tás minden szintjén, m indenütt 
megismerjék, helyesen érte l�
mezzék, és törekedjenek a mi�
nél teljesebb megvalósításuk�
ra.

A gazdasági fejlődés alapve�
tő feltételévé vált a m ennyisé�
gi növekedés m ellett a minő�
ség és takarékosság követel�
ménye, a belső tartalékok fel�
tárása, a gazdálkodás haté�
konyságának fokozása, az 
egyének és kollektívák alkotó 
tevékenységének fokozottabb 
kibontakoztatása.

A szocialista m unkaverseny -  
mozgalom mozgósító erejével, 
az egyén és a közösségek ön�
tudatos cselekvésre való neve�
lésével, lé trejö tte  óta biztos tá �
maszt nyújt a  gazdasági és po�
litikai célok megvalósításához.

Az MSZMP XII. kongresszu�
sának, valam int hazánk fel-  
szabadulása 35. évfordulójá�
nak tiszteletéire 1979 második 
felében indult kongresszusi és 
jubileum i m unkaverseny új 
lendületet adott a tervezett és 
a terven felüli postai feladatok 
teljesítésének, m egm utatva a 
postás dolgozók mindenkori 
cselekvő helytállását. Ezt a 
lendületet kell átvinni 1980- ra, 
valam int a VI. ötéves terv idő�
szakára is.

1980- ban is törekedni kell a 
tervfeladatok megvalósítását 
elősegítő, konkrét vállalások 
megtételére, m egkülönböztetett 
figyelmet fordítva:

O a m unka szervezettségé�
nek fokozására és a m unka -  
időalap jobb kihasználására;

•  a  tőkés importból szárm a�
zó anyagok, alkatrészek, eszkö�
zök m egtakarítására;

© a  költségekkel való ész�
szerű takarékosságra;

© az egyén és a kollektíva 
szakmai és politikai képzettsé�
gének növelésére.

A szakszervezeti tanácsok 
és bizottságok rendszeresen 
kísérjék figyelemmel terü letü�
kön az újítómozgalom helyze�
tét, és követeljék meg, hogy á 
gazdasági vezetés fokozottabb 
felelősséggel szervezze és irá�
nyítsa az újító  tevékenységet, 
annak anyagi és erkölcsi elis�
merésében m aradéktalanul be�
gyen eleget az előírásoknak.

A szakszervezeti tisztségvi�
selők segítsék elő és támogas�
sák a tartalékokat feltáró, a 
jobbat akaró alkotó tevékeny�
séget, az irányítástól a végre�

hajtásig. Ezzel összhangban 
még nagyobb gondot kell for�
dítani az üzemi demokrácia 
fórum ainak megfelelő működ�
tetésére, és az ott elhangzó, a 
m unka hatékonyságát, minő�
ségének javulását elősegítő 
javaslatok hasznosítását foko�
zottabban tám ogatni kell.

A belső erőforrások felszínre 
hozásában nagy szerepe van 
az anyagi ösztönzésnek. En�
nek megfelelően a központi 
vezetőség szorgalmazza a haté�
konyabb, jól végzett m unka  
anyagi ösztönzését. Érvényt 
kell szerezni annak az elvnek, 
hogy az anyagi ösztönzésnek 
az alapbérek differenciálásá�
ban is meg kell mutatkoznia. 
Ezért a szakszervezeti közép�
szervek segítsék a gazdálkodó 
postaszerveket abban, hogy a 
szűk bérfejlesztési lehetőségen 
belül a  dolgozók elsősorban a 
teljesítm énnyel arányosan és a 
minőséggel összhangban része�
süljenek alapbéremelésben, és 
ezt ellenőrizzék is. Olyan ér�
dekeltségi rendszert kell foko�
zatosan kialakítani, végső for�
m ájában a  VI. ötéves terv idő�
szakára, hogy a  feladatot adó 
és végrehajtó azonos m érték�
ben legyen érdekelve.

Az üzem -  és m unkaszerve -  
vezés szerepe ma — a gazdál�
kodás körülményeinek, felté�
telrendszerének változása, szi�
gorítása közben — még erőtel�
jesebben növekszik. Törekedni 
kell arra, hogy a szervezés a 
jövőben jobban szolgálja az 
éves és a középtávú tervek 
megalapozását, azok végrehaj�
tását, a szolgáltatások színvo�
nalának emelését, a hírközlési 
feladatok teljesítését.

A szakszervezeti szervek az 
eddiginél is nagyobb figyelmet 
fordítsanak a gazdálkodó egy�
ségek belső irányítási rendsze�
rének korszerűsítésére. Támo�
gassák és segítsék a korszerű 
szervezési intézkedések gya�
korlati alkalm azását, a m un�
ka- , anyag-  és energianorm ák 
kidolgozását, azok alkalm azá�
sát és folyamatos karban tartá�
sát. Fordítsanak nagyobb fi�
gyelmet a munkaügyi tevé�
kenységhez és szervezőmunká�
hoz szükséges feltételek meg�
teremtésére. a szervező-  és ku�
tatóintézetek szolgáltatásainak 
igénybevételére.

A központi vezetőség állást 
foglalt am ellett, hogy a jelen�
legi gazdasági helyzetben is 
tovább kell javítani — leg�
alábbis szinten kell ta rtan i — 
a m unka -  és életkörülm énye�
ket, valam int a szociális ellá�
tást. Biztosítani kell a dolgo�
zók törvényes jogait. Ezért fel�
hívja a szakszervezeti szervek 
figyelmét az érdekvédelemre, 
valam int a munkavédelmi és 
szociálpolitikai terv  m aradék�
talan végrehajtásának segíté�
sére és ellenőrzésére.

A munkavédelem kívánt 
szintjének elérésében azonban 
nem elegendő a  tervfeladatok 
megvalósulása. Az utóbbi idő�
szak üzemi, de főleg közúti 
balesetei nyomatékosan felhív�
ják  a  figyelmet a  munkafegye�
lem (ittasság) kérdéseire. 
M indent el kell követni a  
munkafegyelmi lazaságok fel�
számolására, a balesetek meg�
előzésére.

A  szakszervezeti szervek sa�
játos eszközeikkel, segítsék 
működési területükön a  köz-  
művelődési tervekben foglalt 
feladatok végrehajtását, lehe�
tővé téve ezzel a dolgozók ál�
talános, szakmai, politikai 
képzettségének növelését, a 
közönségkapcsolatok ku ltu rá lt�
ságának fejlesztését, a szocia�
lista hazafiság érzésének e l�
mélyítését.

A posta 1980. évi gazdasági 
tervében foglalt feladatok tel�
jesítése azok jelentőségénél 

' fogva és a megnagyobbodott 
tennivalók következtében a 
postás dolgozókat — vezetőket 
és beosztottakat egyaránt — az 
eddigieknél is nehezebb fel�
adatok elé állítja.

A posta 1980. évi gazdasági 
tervének megvalósítása egyben 
az V. ötéves terv sikeres be�
fejezését, valam int a VI. öt�
éves terv kedvező indításának 
feltételeit terem ti meg.

K érjük a szervezett dolgozó�
kat, hogy az 1980. évi felada�
tok elvégzésében tevékenyen 
vegyenek részt mert m unká�
juk eredm énye a postás dolgo�
zók alapvető érdekeit szolgál�
ja, egyben elősegíti a posta 
idei és V. ötéves tervének tel�
jesítését.

Postások Szakszervezetének 
Központi Vezetősége
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lósuljanak, továbbá a  terven 
felüli 45 ezres távbeszélő - fej�
lesztési kötelezettségeknek is 
eleget tegyen a posta, s ezek�
kel együtt a különböző szol�
gáltatások iránti mennyiségi 
és minőségi igények kielégíté�
se javuljon, vagy legalább ne 
romoljon.

M ár az 1979. évi várható 
eredményeknél is utaltunk 
azokra a hatásokra, amelyek 
a  vállalatokat és a lakosságot 
takarékosságra késztetik. Ezek 
a postán negatív irányban 
hatnak, mivel a mennyiségi 
teljesítm ények növekedésének 
ütem ét több szolgáltatási ág�
nál lassítják. Például a  h ír�
lapszolgálatnál a legtárgyila -  
gosabb elemzések szerint sem 
várható  a korábbi években 
elért szint tartása, sőt továb�
bi csökkenéssel lehet számol�
ni. A bázisszinten rekednek 
vagy csak csekély m értékben 
növekednek egyes postai szol�
gáltatások, a telexforgalom, 
sőt a  táviratok darabszám a is. 
Az előző évihez hasonló, ille�
tőleg azt meghatározó m érté�
kű lesz a bankszolgálat, a  he�
lyi és helyközi távbeszélő�
szolgálat mennyiségi növeke�
dése.

Mindebből az következik, 
hogy a m érsékeltebb forga�
lomnövekedés kisebb bevétel�
növekedéssel párosul. Az alap -  
tevékenységnél 4,1, a posta 
összes bevételénél 5,7 százalé�
kos bevételnövekedéssel szá�
mol a  terv.

A beruházásokra van egy 
olyan népgazdasági előírás, 
m iszerint az 1980. évi beru�
házások nem haladhatják  meg

az 1979. évieket. Ezért a  be�
ruházási .előirányzatokat felül 
kellett vizsgálni. A postaszer�
vek új beruházást csak a 
vezérigazgatóság előzetes en�
gedélyével indíthatnak.

A folyó évi fejlesztés során 
— a szolgáltatások helyzeté�
nek javítása végett — 33 új 
postahivatal építését tervezi a 
posta. Ezzel a korszerűtlen hi�
vatalok száma körülbelül 5 
százalékkal csökken. A keze�
lési kisgépek szám a szintén 
növekszik, mivel 233 kisgép 
beszerzését irányozták elő a 
dolgozók m unkájának köny -  
nyítésére és a szolgáltatások 
minőségének javítására. Üjabb 
gépkocsik beszerzését is ta r�
talm azza a terv.

A hírlapterjesztés korszerű�
sítése és a  m unkakörülm ények 
javítása végett újabb 26 pos�
tah ivatalnál valósítják meg az 
előreszállítást. Érdemes meg�
jegyezni, hogy ezzel m ár 142 
hivatalnál könnyítik ily mó�
don a hírlapkézbesítők mun�
káját. Továbbá újabb 253 
árushelyre is gépkocsival szál�
lítják  a hírlapanyagot, ezzel 
az árusok több m int 70 szá�
zaléka helyben veheti á t a la �
pokat.

Legnagyobb feladat a táv�
beszélő - állomások bekapcsolá�
sánál vár a postásokra. 1980-  
ban nem kevesebb, m int 52 
ezer állom ást kell bekapcsol�
ni, ebből 30 ezret Budapesten. 
Ezért is szükséges a  vidéki 
igazgatóságok szerelőkapacitá�
sának igénybevétele. Még így 
is igen nagy felelősség hárul 
a Budapesti Távbeszélő Igaz�
gatóságra és dolgozóira.

A távhívásba újabb hely�

ségek kapcsolódnak be: Ta�
polca, Badacsony, Százhalom�
batta, Mosonmagyaróvár, He�
gyeshalom, Rajka stb. A rá �
dió és televízió vételi lehető�
sége szintén több területen vá�
lik kedvezőbbé.

Az anyagellátás terén sem 
lehet lényeges javulással szá�
molni, annak ellenére, hogy 
a  terven felüli állom ásbekap�
csolásokhoz szükséges kábe�
lek jó része m ár a posta ren �
delkezésére áll. Továbbra is 
gond azonban ,. hogy többfaj�
ta kábelt, valam int a kábel-  
szerelési anyagok nagy részét 
im port ú tján  kell beszerezni. 
A távbeszélő - központok, ké�
szülékek és alkatrészeik be�
szerzése várhatóan zavartalan 
lesz.

A posta létszám a a terv 
szerint 670 fővel emelkedik az 
előző évihez viszonyítva. Mi�
vel csökkenteni tervezik a 
részfoglalkoztatásokat és ke�
vesebb nyugdíjast alkalm az�
nak, növelhető a teljes m un�
kaidős létszám. A létszám fej�
lesztés döntően a fizikai te �
rületekre irányul, míg a nem 
fizikai létszámnövekmény el�
sősorban a műszaki m unka�
körökbe kerül. A forgalmi 
végrehajtó szolgálatban a nor�
ma szerinti létszám Budapest 
kivételével lényegében feítöl-  
tődik. A fővárosi m unkaerő -  
helyzetre való tekintettel a 
vidéki dolgozóknak Budapest�
re történő átcsoportosításával 
— a távbeszélő - fejlesztési fel�
adatok ellátása végett — to�
vábbra is számolni kell.

A postára érvényes bérsza�
bályozás figyelembevételével 
a terv 4,5 százalékos bérfej�
lesztést irányoz elő. Az ez évi 
bérfejlesztés irányelveit szak -  
szervezetünk elnöksége m ár 
elfogadta. A bérfejlesztést ja �
nuár 1- i hatállyal kell vég�
rehajtani. A postaszervek kö�
zötti felosztást az elnökség ja �
nuárban tárgyalja és hagyja 
jóvá.

Amellett, hogy a m ár is�
m ert okok m iatt a posta be�
vételei mérsékeltebb ütem ben 
növekednek, a költségek je�
lentősen emelkednek. Ez fő�
képpen a különböző árak  eme�
léséből, továbbá a szolgálta�
tások javítására hozott intéz�
kedésekből adódik.

M indent egybevéve a posta 
tervezett vállalati eredménye 
1 m illiárd forinttal lesz ma�
gasabb az 1979. évinél. Ez a 
szabályozók módosítása m iatt 
mégsem jelent az előző évinél 
kedvezőbb lehetőséget, m ert 
a  különböző adók 960 millió 
forin ttal növekednek. Bizo�
nyítja ezt, hogy az igények 
szerinti részesedési alap kép�
zése csak úgy biztosítható, ha 
a nyereségből a fejlesztési 
alapba kisebb összeg kerül, 
m int 1979- ben. A központi ve�
zetőségnek e véleményét a 
posta vezetői elfogadták, 
am iért a testület köszönetét 
nyilvánította.

összegezve: a központi ve�
zetőség elfogadta a posta 
1980. évi tervét, és segíti a 
benne foglaltak megvalósítá�
sát. A feladatokat kedvezőt�
lenebb és keményebb felté�
telek között kell végrehajta�
ni. Nehezebb lesz a  szakszer�
vezeti szervek és tisztségvise�
lők m unkája is. Éppen ezért 
minden területen határozot-  
tabbá kell tenni ténykedé�
sünket és növelni hozzáérté�
sünket. A gazdasági m unka 
segítésével egyidejűleg még 
fokozottabb figyelmet kell 
fordítani a  törvényesség be�
tartására , valam int a  szűkö�
sebb juttatásoknak minden 
esetben m unkával alátám asz�
tott odaítélésére és kifizetésé�
re.

Kovács József

(A m unkavédelm i és szociá-  
, lis, továbbá a kulturális terv 

kérdéseivel lapunk más he�
lyén, önálló cikkben foglalko�
zunk. Szerk.)
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Összefogással

Az év végi forgalom tapasztalatai
Az előrelátóbb tervezésnek 

és jobb szervezésnek, a politi�
kai és társadalm i szervek tá �
mogatásának, a szocialista 
hrigáddk több vállalásának, a 
nagyhivatalok példás együtt�
működésének, a  postaforgal�
mi szakközépiskolások és a 
nyugdíjasok segítségének, vé�
gül a  lakosság időben postá�
ra  adott küldem ényeinek kö�
szönhető, hogy az  1979. évi 
ünnepi forgalom gördüléke�
n y  »bben zajlo tt le  az  előző 
es i tandeméi. Egyöntetűen így 
összegezhetők azok a tapasz�
talatok, m elyekről négy pos�
tahivatalban tá jékoztatták  la �
p u n k a t

A 62- esben Varga Jánosné 
hivatalvezető és Bayer Ferenc 
szb - titkár m ondta el, hogy a  
náluk is időben elkészített in �
tézkedési tervben pontosan 
m eghatározták a csúcsidőre az 
osztályok fe lad a ta it m egte�
rem tették  az anyagi és a sze�
mélyi fe lté te leke t Ez utóbbi 
nem  kis gondot jelentett, m i�
vel a  felvételi osztályon m ár 
1979 nyara óta hiányzik 26 
emberük. És noha a létszám ot 
alkalm i m unkaerővel á lta lá�
ban tud ták  pótolni, az ezen 
az osztályon nagy szakkép�
zettséget követelő m unkakö�
röket decem berben a  társosz�
tályokon nélkülözhető adm i�
nisztratív dolgozókkal és elő�
adókkal tuditák csupán betöl�
teni. Az átcsoportosítás révén 
azonban olyan sikeresen, hogy 
az ünnepi forgalom sokkal si�
m ábban zajlo tt le, m in t leg�
utóbb, tetejébe a decem berre 
engedélyezett összesen 5480 
ütlórából csak 4163- at hasz�
n á lt fel a hivatal.

Bár a  bázisidőszakhoz ké�
pest a  postai küldem ények 1,4 
százalékkal csökkentek, az 
irányító  és a  közvetítő osztály 
m unkájának megkönnyítésére 
— a társadalm i szervek kez�
deményezésére — 2800 tá rsa�
dalm i m unkaórát vállalt kom�
m unista m űszakban vala�
m ennyi osztály.

A kézbesítőknél te ljes a  
létszám, ezért naponta m a�
radványm entesen tud ták  fel�
dolgozni és kézbesíteni az 
anyagot. Ehhez természetesen 
a kézbesítők is  hozzájárultak;
7- e és 24- e között a  kötelező�
nél korábban kezdtek el dol�
gozni. Az ő m unkájukat v i�
szont azzal segítették, hogy 
a nagyalakú küldem ényeket 
gépkocsival továbbították — 
szintén m indig naprakészen.

Az irányító  osztály ugyan�
csak m aradványm entesen, h a�
táridőre dolgozta fel az ex�
pressz küldeményeket, a  szál�
lítóleveleket, az utalványokat, 
am iből a  mintegy 100 posta -  
forgalmi szakközépiskolás vet�
te  ki derekasan a részét. Az 
igyekezet eredm énye: a  fővá�
rosban felvett és a  vidékről 
érkezett, levelek 90 százalékát 
24 órán belül, a m aradékot 
pedig a  következő napon to �
vábbították, illetve kézbesítet�
ték, kellőképpen megszervezve 
egyúttal az előre szállítást 
is a kézbesítőhivataloknál, 
melyek ezt — elsősorban a 
114- es, a 100- as és a  kispesti 
1 - es — sa já t járm űveikkel is 
el őmozdí tották.

Az előző évhez viszonyítva 
ugyancsak csökkent a csúcs�
időben a  somm ás csomagok

szám a: 517 940- ről 478 701- re.
Vargáné szaktársnő szerin t ez 
várható  voit, mivel a  közve�
títő  osztály m ár októberben 
és novem berben több csoma�
got közvetített, m in t az előző 
decemberben. Vagyis a lakos�
ság figyelembe vette az idő�
ben kifüggesztett felhívásokat 
és csom agjainak feladását 
nem  halaszto tta az utolsó pil�
lanatra.

★

— Hogy az év végi h a jrá t 
tervszerűen és akadálym ente�
sen vészeltük át, nem  kis 
részben köszönhetjük a  Bu�
dapesti Postaigazgatóság szál�
lítási osztályának — kezdte 
Boross István, a 72- es hivatal 
helyettes vezetője, akivel Ber�
ka István  szb - titkár társasá�
gában beszélgettünk. — Sze�
m élyes részvételük és szak�
mai tám ogatásuk legalább 
annyira hozzájárult az  előző 
évnél jobban elvégzett felada�
tok teljesítéséhez, m in t a gon�
dosabb felkészülés.

M ajd elmondotta, hogy de�
cem berben m inden hétfőn 
osztályvezetői értekezleten é r�
tékelték az előző hé t m unká�
já t, s  az elhangzott javasla�
tok gyakorlatba tételével m ó�
dosították a soron következő 
feladatokat. Egy ilyen megbe�
szélésen vetődött fel az átvé�
teli osztály vezetőjének az az 
ötlete, hogy a  szállítólevele�
ket a  rovatlap  alá kötve to�
vábbítsák. Az igen jó l bevált 
m ódszer előnye az, hogy az 
átvételi osztályon rögtön k i�
vehetők a  szállítólevelek (utal�
ványok) és késedelem  nélkül 
továbbíthatók a  feldolgozó-  
helyre.

Ugyancsak kitűnően bevál�
to tta a hozzá fűzött rem énye�
ket az október 1- ével kezdődő, 
s  m ost m ár állandósított disz�
pécserszolgálat is; lényege az, 
hogy m inden délutáni és é j�
szakai m űszakban valam elyik 
osztályvezető, illetve h ely ítte -  
se vagy a hívtál vezetők elyet-  
tes bent m arad, s  felelős az 
abban a m űszakban végzett 
m unkáért. Ezenkívül közmeg�
elégedésre dolgoztak i t t  is  a 
postai szakközépiskolások és 
a  gimnáziumi tanulók, vala�
m in t a  zömmel sa já t nyugdí�
jasak.

A levélforgalom a  72- esben 
szintén kisebb volt, m in t 
1978- ban — a gyűjtésben kö�
rülbelül egy millióval. A To�
shiba gépsor azonban ennek 
ellenére teljes kapacitással 
üzem elt és a rekordot decem�
ber 21- én á llíto tta  fel: a  gép�
terem be feldolgozásra kül�
dött 714 002 levélből 564 609 
darabot szortírozott; a többi 
— irányítószám  hiányában 
vagy régi szabványú címzés 
m iatt — m anuális válogatást 
igényelt. S m ég egy figyelem�
re  m éltó ad a t az autom atáról; 
a decem ber 16- tól 31- ig a  
gépterem be kerü lt 5 millió 
199 884 levélből 3 m illió 980 
ezer 643- at dolgozott fel, ami 
76,6 százalékos teljesítm ény�
nek felel meg, és 10 százalék�
kal több, m in t az  éves átlag 
volt. (A csúcsban „kim erült”, 
de m ég garanciálisán működő 
gépsort egyébként januárban  
szemrevételezik a japán szak�
em berek és rendbehozzák 
esetleges hibáit.)

A kom m unista műszakok 
eredményeivel a  72- esben sem 
kellett restellkedndük a pos�
tásoknak: decem ber 16- án
például 351 em ber — több 
m in t bárm ikor — 1804 ó rá t 
dolgozott, a  KISZ fiatalok pe�
dig :még külön vállaltak  1961 
ó rát; 400- zal többet, m in t az 
előző évi csúcsban. A szak -  
szervezeti ti tkár ezenkívül azt 
is hozzáfűzte, hogy néhány 
osztályon kedvezőbb m unka -  
körülm ényeket terem tettek: 
á ltalában  megfelelőbbek vol�
ta k  a  tisztálkodási lehetősé�
gek, az újonnan felállíto tt és 
ham ar népszerűvé vált szóda�
víz - autom ata kihasználtsága 
pedig vetekedett a Toshibáé-  
val. És am ire m ég a  szakszer�
vezet külön nagy figyelmet 
szentelt: a  bizalm iak és az 
aktívák alaposabb felkészíté�
sére, a  -  személyes példam uta�
tásra, nem  utolsósorban a  tör�
vényesség betartására; két 
műszak között a  csúcsidők�
ben is szigorúan ellenőrizték a 
8 órás pihenőidőt.

★

A 78- as hivatalból Szabó 
Jenő  szb - titkár m ár nem  volt 
olyan elégedett a m unkakö�
rülményekkel. Elmondta, hogy 
például a  radiátorokból állan�
dóan csöpögő, a  padlón ki-  
sebb - nagyobb tócsákban ösz-  
szegyűlt víz, és néhány egyéb 
zavaró körülm ény nem  keltett 
szívderítő hangulato t a  ren �
geteg tennivalóhoz, am it azon�
ban ennek ellenére becsület�
tel elvégeztek. A nagyrészt tö�
meges csomagfelvétellel, irá �
nyítással és csomagkicsarélés�
sel foglalkozó postahivatal de�
cember 16- án 58 ezret dolgo�
zott fel 24 óra alaitt. A rend�
kívüli forgalom ra szintén gon�
dosan felkészült hivatalban az 
általános osztály valam ennyi 
férfi tag ja bedolgozott a  cso�
magfelvételbe, a  nők pedig a 
sérü lt szállítm ányokat csoma�
golták át.

Üj kezdeményezés volt 1979 
decemberében, hogy — a  h e�
lyettes vezető irányításával — 
a mozgópostások közül húszat 
a csomagfelvételhez osztottak 
be, megoldva ezzel a  feldol�
gozásban részt vevő alkalm i 
m unkaerők irányítását. Ezzel 
az intézkedéssel, valam int az�
zal, hogy az  év végi forgalom 
itt  is egyenletesebben alakult, 
m int m áskor, elérték; a cso�
magok nem  halmozódtak fel. 
Mindig naprakészen továbbí�
to tták  őket, s  ehhez rendkívü�
li mozgópostái m eneteket és 
mellákkocsikat is igénybe ve t�
tek.

★

— A 'külföldről érkező vám -  
csomagok kezeléséből évről 
évre hatalm as mennyiséget 
vállalnak szocialista brigád�
jaink — tá jékoztato tt röviden 
az ünnepi forgalomról Nagy 
Jánosné, a 70- es hivatal szak -  
szervezeti titkára. — 1979 de�
cemberében 46 307 vám csom a�
got kezeltünk, 5423 darabbal 
többet, m in t az előző évben. 
A csomagok és a 6 ezerrel 
szintén több vám kezelt levél�
postai küldem ény feldolgozá�
sában pedig nem csupán a 
levél-  és csomagbontók, ha�
nem az  előadók és  adm iniszt�
rátorok is részt vállaltak. 
Folyamatosan, az  utolsó n a �
pig, am ellett, hogy túlórából 
kevesebbet használtunk fel.

A Közlekedéstudományi Egyesület 
postai és távközlési tagozatának 

február havi programja
Február 5. (kedd), 15 óra, V. 

Kossuth Lajos tér 6—8., IV. em. 
tanácsterem. Horváth Pál: A Ma�
gyar Posta új adathálózatának 
rends z er tech niká j a.

Február 12. (kedd), 15 óra, VI. 
Népköztársaság útja 3. Kovács 
Pál: Telefonkészülékek nyomó�
gombos hívóművel és integrált 
áramkörrel.

Február 13. (szerda). 15 óra. 
VI. Népköztársaság útja 3. Szila-  
si Gyula: Magasabb követelmény�
szint a munkaverseny- mozgalom-  
ban.

Február 14. (csütörtök). 15 óra. 
VI. Népköztársaság útja 3. Varjú 
György: A postai távközlés biz�
tosítási rendszere

Február 19 (kedd). 15 óra, VI. 
Népköztársaság útja 3. Barta Jó�

zsef : Üj vezeték nélküli szolgál�
tatások előkészítése.

Február 20. (szerda), 15 óra, 
VI. Népköztársaság útja 3. Vol�
kober Zoltán: A Prágában tartott, 
,,poliolefinek stabilitása” tárgyú 
szimpózium; a kébelipari polieti�
lén alkalmazásának kérdései.

Február 26. (kedd), 15 óra, VI. 
Népköztársaság útja 3. Szuly Mi�
kes: A budapesti. távbeszélő- köz�
pontok létesítésének beruházási és 
gazctósági kérdései.

Február 27. (szerda), 15 óra, 
VI. Népköztársaság útja 3. Piros�
ka István: A közúti szállítás szer�
vezési módszerei a postai és táv�
közlési szolgálatban.

Február 28. (csütörtök), 15 óra, 
VI. Népköztársaság útja 3. Dr. 
Pálvölgyi Istvánná: A rádióadók 
vízhűtőrendszerének problémái.

— Az előzetes propagandá�
nak köszönhetően egyenlete�
sen érkeztek a csomagok, a  
szokásosnál valam ivel keve�
sebb, s  az előző évektől e lté�
rően gépkocsi gondokkal sem 
kellett küszködnünk; m egfe�
lelő műszaki állapotban, ele�
gendőt tud tunk  üzemeltetni. 
A szakközépiskolásokon és a  
postás főiskolásokon kívül so�
kat segített nekünk a  kézbe�
sítésben a 62- es, a  112- es, a 
114- es hivatal, valam int saját 
KISZ - szervezetünk, m elynek 
fiataljai szom batonként vál�
lalták a  küldem ények szét-  
hordását. S m int mindig, leg�
utóbb is nagyon jól együtt�
m űködtünk a 78- as hivatallal.

— A több helyről is érkező 
segítséget hivatalunk úgy 
igyekezett viszonozni, hogy a 
62- es hivatalból még átvállal�
tuk  fél millió képeslap fel�
dolgozását.

L. Simon Zsuzsa

Évről évre fejlődik 
ä dobozokról való gondoskodás

A MUNKAHELYI légkör�
nek, a dolgozók hangulatá�
nak jelentős befolyásolója, 
hogy m ilyenek a  m unkakö�
rülm ények, milyen a  szociá�
lis ellátottság. Ügy hiszem, 
túlzás nélkül m egállapíthat�
o k ,  hogy évről évre je len �
tősen fejlődik a postásdolgo�
zókról való gondoskodás. Ke�
vés nagy iparvá lla la t m ond�
hatja  el, hogy annyi béren 
kívüli ju tta tá s t ad dolgozói�
nak, m int a Posta.

Ilyenkor, az év fordulóján 
készülnek a számadások, az 
is m érlegre kerül, hogyan te l�
jesült a m unkavédelm i, szo�
ciális terv. Lapunkban rend�
szeresen foglalkozunk a  szo�
ciálpolitika kérdéseivel, ezért 
most csak felv illan tunk  né�
hány példát az előző bekez�
désben te tt m egállapítások 
igazolására. M ár m aga a fel�
használt összeg is sokat m ond: 
több m int 410 m illió forintot 
költö ttek  a  szociális lé tesít�
m ények fenn tartására , bőví�
tésére, a szociális ellátásra. 
Különös gondot fordíto ttak  a 
gyerm ekintézm ények fejlesz�
tésére, hogy m unkába állhas�
sanak a gyermekgondozási se�
gélyről visszatérő édesanyák. 
M egnyílt a  Szent István téri 
75 személyes óvoda, egyre 
több szerződés biztosít elhe�
lyezési lehetőséget a  tanácsi 
gyerm ekintézm ényekben. A 
családosok tám ogatásának bő�
vítése révén a vidéki gyer�
m ekintézm ényekben is meg�
valósult a  térítésm entes ru �
haellátás. Kedvezően módo�
sult a  nagy családok segélye�
zésének feltételrendszere is.

Az üzemi étkeztetés é rin �
ti a legnagyobb tömegeket, 
ezért szakszervezetünk is k i�
em elten kezelte és kezeli fe j�
lesztését. Több intézkedés 
tö rtén t az étkezési ku ltú ra 
fejlesztésére, és 1979- hez fű�
ződik az a fontos döntés, m i�
szerin t em elkedett és egy�
ségessé vált a vállalati hoz�
zájárulás. Ennek eredm énye�
képpen m integy három ezer�
rel több dolgozó veszi igény�
be az üzemi étkezést. A Deb�
receni Postaigazgatóságon pél�
dául 627, a pécsinél 595, a 
szegedinél 440 volt a növe�
kedés. Ezek a szám ok azt iga�
zolják, hogy helyes volt a  
vezető testü le ti elhatározás, 
elérte  célját. Nagy összeget 
fordít a Posta az  üdülők fenn�
ta rtására , korszerűsítésére, 
hogy a  dolgozók minél k e l�
lemesebb körülm ények kö�
zött tölthessék szabadságu�
kat.

A fiatalok o tthonterem tése 
országos gond. A lakásépí�
téshez az átlagosnál jóval n a �
gyobb anyagi tám ogatást nyújt 
a  Posta. Ez is elősegíti a 
m unkahelyhez való kötődést, 
ragaszkodást.

Az öregekkel való törődés�
nek sok éves hagyományai 
vannak. Ennek is megvan az 
anyagi alapja, de ta lán  en �
nél is többet é r  nyugdíjasa�
inknak az  a bará ti légkör, 
am ellyel volt m unkatársaik  
körülveszik őket.

A MUNKAVÉDELMI TERV
a m unka biztonságának javu�
lását szolgálta 1979- ,ben is. 
Ilyen célokra 381 millió forin�
to t fordítottak. Természetesen, 
a fejlődés nem  volt egyforma 
valam ennyi postaszervnél, a 
m unkát könnyítő és biztonsá�

gosabbá tevő gépek és beren�
dezések beszerzése gyakran 
akadozik.

Az új esztendőben — köz�
ism ert tény —, szigorúbb gaz�
dálkodási körülm ények között 
kell hely tálln ia a  Postának 
is. Csökkennek a beruházási 
lehetőségek; ennek ellenére 
örömmel tapasztaljuk  — a  
szociális te rv  keretösszege 
ném ileg m eghaladja a  m últ 
évit. M unkavédelem re keve�
sebb pénz áll rendelkezé�
sünkre, ebből ésszerűen kell 
gazdálkodni, hogy valóban 
oda kerüljön, ahol a r ra  a leg�
nagyobb szükség van.

Milyen főbb célokat tűz 
ki a  m unkavédelm i és szociá�
lis terv?

ízelítő a m unkavédelm i 
tervből: mivel a legtöbb bal�
eseti veszély a  közúti közle�
kedésben, az anyagm ozgatás�
nál, a  hálózatépítésnél és a 
m űhelym unkánál leselkedik 
a  dolgozókra, fokozott figyel�
m et kell fordítani ezekre a 
te rü le tek re : a m unkát biz�
tonságosabbá tevő eszközök�
ről, szerszám okról és azok jó 
állapotban ta rtásáró l folya�
m atosan gondoskodni kell, és 
szükséges a  propaganda ja �
v ítása is; folyam atos munka 
— így 1980- ban sem hanya�
golható el — a távközlési 
hálózatok szabványtalan erős�
áram ú keresztezéseinek m eg�
szüntetése; korszerűsítik  a 
világítást, például Budapest 
70. és 78. postahivatal épüle�
tében, a Déli pályaudvari k i -  
rendeltségen; a  klím agondok 
m egoldására csak több lép�
csőben van lehetőség, 1980-  
ban várhatóan  üzembe he�
lyezik a Teréz - központ gép�
term ének klím aberendezését. 
A m unka -  és védőruha - e llá�
tás terén  is lesz fejlődés, 
többek között a  Budapesti 
Postaigazgatóság azt tervezi, 
hogy a motoros táv ira t - k éz�
besítőket té liesített és ütés�
től védő ruhával lá tja  el; 
folytatódik a kezelésgápesí-  
tés és a  h írlap - előreszállítás 
kiterjesztése, a postahivata�
lokban a zsúfoltság megszün�
tetése, szociális létesítm ények 
építése; az értékcikkhivata l�
ban bevezetik a konténeres 
szállítást; Dunakeszin gépe�
sítik  a betonelem gyártás te l�
jes folyam atát.

A SZOCIÁLIS TERV ta r �
talm azza az üzemegészségügy 
továbbfejlesztését, az üzemi 
étkeztetés körülm ényeinek to �
vábbi javítását, például befe�
jeződik a  rozsdam entes evő�
eszközökkel és porcelánedé�
nyekkel való ellátás, bővül a 
konyhák gépesítettsége. Az 
üzemi étkeztetés csaknem 70 
m illió forin to t igényel. A 
Posta m unkásszállóiban 1520 
dolgozó lakik, az  ő körülm é�
nyeik javításáról is gondos�
kodik a terv. Pihenőszobák 
korszerűsítése, ille tve újak 
létrehozása szerepel benne. 
A terv  47 m illió forintot ir á �
nyoz elő a gyerm ekintézm é�
nyek fenn tartására  és az irá n �
tuk  növekvő igények kedve�
zőbb kielégítésére. Bizonyára 
sokan örülnek annak, hogy 
befejeződik a százszemélyes 
érdi napközi otthonos óvoda 
építése, s á tad ják  a Virányos 
úti tanácsi gyerm ekintéz�
m ényt, am elyben a Posta 75 
óvodai és 50 bölcsődei hely -  
lyel rendelkezik. A Zágrábi

úton 20 személyes bölcsőde 
és to rnaterem  építése feje�
ződik be. Vidéken is szapo�
rodnak a gyermekintézményi 
férőhelyek. Szegeden a MÁV-  
val közösen ép ített óvoda 
100 postás szülő gyermeké�
nek nyú jt korszerű elhelye�
zést.

Saját, illetve bérelt üdü�
lőkben tavaly 1403 íérőhely -  
lyel rendelkeztünk. A lehető�
ségek tovább bővülnek. Üj 50 
személyes üdülő nyílik  Sió�
fokon, az A ranyparton, foly�
tatódik a hévízi 100 szemé�
lyes gyógyüdülő, a balaton -  
arácsi 56 szobás üdülő építé�
se. A kicsik szám ára öröm�
hír, hogy befejeződik a bala -  
tonszabadi gyerm eküdülő fel�
újítása. Az új beruházások 
m ellett fontos cél az üdülők 
kultú rá ltságának  fejlesztése, 
továbbá megfelelő kihaszná�
lásuk. Üdültetési célokra 
m integy 100 m illió forint áll 
rendelkezésre.

A lakásépítés tám ogatására 
felhasználható összeg 58 m il�
lió forint. 1980- ban a József 
A ttila lakótelepen 36 postás�
lakást adnak  át, s folytatódik 
a  XV. kerületi 100 lakásos 
lakótelep m unkálatainak  elő�
készítése. A lakásépítési köl�
csön irán ti igények kielégí�
tésére teljes m értékben nincs 
lehetőség, ezért fokozottabb 
szerepe lesz a társadalm i 
m unkából képzett alapnak. 
A társadalm i szervezetek 
feladata, hogy mozgósítsák 
a  dolgozókat a tm - a lap  növe�
lésére irányuló társadalm i 
m unkaakciókra.

A Helyközi Távbeszélő Igaz�
gatóság dolgozóinak évek óta 
fájó gondjuk a  büféhiány. 
Nos, az 1980- as terv  róluk 
is gondoskodik, elkészül és 
m egnyílik a várva v árt büfé.

ENNYIT A TERVRŐL! A
kiragadott példák is érzékel�
tetik : a Posta nagy gondot 
fordít a dolgozók élet -  és 
m unkakörülm ényeinek jav í�
tására. Még olyan áron is, 
hogy csökkenteni kell a pénz�
ben! részesedést, ugyanis a 
jóléti és kulturális alap  a  ta �
valyinál nagyobb összegű ki�
egészítést igényel az R - alap 
terhére, holott a  módosított 
szabályozórendszer hatására 
amúgy is csökken a részesedé�
si alap. A postásdolgozók 
azonban bizonyára megértik, 
hogy eddigi szociális v ívm á�
nyainkat, eredm ényeinket meg 
kell ta rtan i (ehhez a létesít�
m ényeket fenn kell tartani), 
a m egkezdett beruházásokat 
be kell fejezni, s a  legfonto�
sabb követelm ényeknek (az 
üzemi étkeztetés kiterjesztése, 
a gyermekintézmények bőví�
tése, az üdülők fenntartása, 
stb.) eleget kell tenni. Közös 
érdekről van szó, s ehhez 
m indenki megértésére, össze�
fogására van szükség. A nép�
gazdaság nehezebb helyzetber 
van, ennek hatása a P o stára’ 
is érződik, az új gazdaság-  
célok megvalósításából ne 
künk is ki kell vennünk ré �
szünket. A jelen esetben mé; 
azt se m ondhatnánk, hog" 
nagy áldozatot kell hoznunk 
m ert am iről lem ondunk, azt 
„borítékon kívül”, az élet -  és 
m unkakörülm ények eddig e l�
é r t színvonalának fen n ta rtá �
sában, sőt, javításában bőven 

• visszakapjuk.
Bánhidi Éva

Tanácskozik a központi vezetőség
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Tapasztalatok és tervek A reu m ások  M ekkája

Nemzetközi csereiidiiltetés
Az elm últ időszakban szá�

m ottevően növekedett hazánk 
idegenforgalma, sokat fejlőd�
tek a  nem zetközi szakszer�
vezeti tömegkapcsolatok, gya�
koribbak le ttek  a dolgozók, 
tisztségviselők, ak tiv isták  n a�
gyobb csoportjainak látoga�
tásai; 1979- ben több száz 
külföldi postás dolgozó m a�
gyarországi tartózkodásához 
ad tunk  segítséget. K ívánsá�
guk szerin t tá jékozta ttuk  őket 
a  M agyar Postának és a Pos�
tások Szakszervezetének m un�
kájáról, postai üzemeket, szo�
ciális, ku ltu rá lis és sportlé te�
sítm ényeket tek in thettek  meg.

Fokozódott a  m agyar postás 
dolgozók igénye is a  külföldi 
üdülések, tu ristau tak  és sport -  
találkozók iránt. Hagyomá�
nyaihoz híven 1979- ben szak -  
szervezetünk is bonyolított le 
sa já t szervezésben külföldi 
csereüdültetéseket. Célunk az 
volt, hogy bővítsük a postás 
dolgozók pihenési, külföldi 
utazási lehetőségeit. Hozzá 
kívántunk já ru ln i a  különbö�
ző országok postás dolgozóinak 
személyes találkozásaihoz, a 
tapasztalatcseréhez, egymás 
életének, m unkájának  m eg�
ismeréséhez.

Csehszlovákiába, az  NDK-  
ba, Olaszországba és Norvé�
giába szerveztünk üdültetést. 
Ennek keretében 80 gyer�
m ek és 221 postás dolgozó tö lt�
hette külföldön szabadságát. 
A felsorolt országokból ugyan�
ennyi külföldi postás m agyar -  
országi tartózkodásáról gon�
doskodtunk.

Nagy népszerűségnek ör�
vend a  csehszlovákiai gyer�
meküdültetés. A postás szülők 
8—13 év közötti gyerm ekei�
nek 80 fős csoportja 18 napot 
töltött egészséges környezet�
ben, állandó orvosi és peda�
gógusi felügyelettel Tren -  
csény- Teplicén. Sok mozgás�
ra , sportolásra, já ték ra  volt 
lehetőségük. Részt vettek  egy 
3 napos m agas - tá trai k irán �
duláson, és m egism erhették 
Pozsony nevezetességeit is.

A M agas- Tátrában, Ó - Tát-  
rafüreden (Stary Smokovec) 
40 felnőtt postás dolgozó üdült. 
Ezt az utazást elsősorban az 
erdei és hegyi tartózkodást, a 
tú rák a t és a  kevés kötött 
program ot kedvelők részére 
ajánlottuk . A csoport elhelye�
zését, e llá tásá t illetően pa�
naszok is felm erültek. Ezért 
az idén ide valószínűleg nem  
szervezünk utazást.

A 15—35 év közötti postás 
fiataloknak az NDK - ba u ta�
zó csoportja két különböző 
program ban vett részt. A tu �
rista jellegű utazás keretében 
Drezda—Cottbus—Berlin, il�
letve Halle—Lipcse—Berlin 
nevezetességeit lá togatták  meg. 
Az üdülés élm ényeit fokozta 
a  repülőutazás is.

Mintegy 120 postás dolgozó 
részesült olaszországi üdül�
tetésben. Velence, Rimini, 
San - M arino, Padova, Ravenna 
m űem lékeit, nevezetességeit 
tek in te tték  meg. Forró nap�
sütés, tengeri fürdőzés, e re �
deti olasz ételek, gazdag 
program  és vendégszerető fo�
gadtatás te tte  em lékezetessé 
az utazást.

Ü dültetéseink keretében 
első ízben volt lehetőség nor -  
végiai utazásra. 22 postás 
dolgozó ism erkedhetett Drő-  
bak, Hugulia, Oslo és környé�
ke nevezetességeivel, m egte�
k in te tték  az ősi v ik ing - ha�
jókat, a  V igeland - parkot, a 
csodálatos fjordokat, megíz�
lelhették  északi bará taink

halban gazdag, választékos 
ételeit.

Tapasztalatunk változatla�
nul az, hogy a  sa ját szerve�
zésű külföldi üdültetések 
kedveltek a  postás dolgozók 
körében. A nnak ellenére, hogy 
a részvételi d íjak  évente je �
lentős m értékben em elked�
nek, a  kiutazó csoportok 
többségénél a lehetőségekhez 
képest túljelentkezésre kell 
szám ítani. Ez egyrészt azzal 
m agyarázható, hogy útjaink 
még m indig olcsóbbak, m int 
az utazási irodák hasonló irá �
nyú és idő tartam ú utazásai.

Szakszervezetünk egy- egy 
külföldi üdüléshez 1000—1500 
forin t szem élyenkénti tám o�
gatást nyújt. A külföldi u ta �
zás részvételi díja az ú tikö lt�
ségekből, az útlevélköltségek�
ből és a vendégcsoportok 
hazai ellátásának  költségei�
ből adódik. Ebből következik 
az, hogy a  költségek csök�
kentése végett igyekszünk 
elkerülni a  drága vendéglá�
tóipari szolgáltatásokat. A 
csoportok hazai ellá tásá t tú l�
nyom órészt postai keretek 
(postai üdülők, vendégszo�
bák, autóbuszok, üzemi kony�
hák  stb.) között oldjuk meg.

Külföldi üdültetéseink m á�
sik  nagy előnye az, hogy a 
csoportok résztvevői v a la�
m ennyien postások, illetve 
azok hozzátartozói. Üdülé�
sük így szinte családias je l�
leget ölt, s ezt fokozza az is, 
hogy a külföldi postás 
vendéglátók m egkülönbözte�
te tt kedvességgel és vendég-  
szeretettel gondoskodnak za�
varta lan  pihenésükről.

Nagy gondot fordítunk a r �
ra, hogy a  külföldre utazó és 
a hazánkban érkező postás 
dolgozók tartalm as, színvo�
nalas üdülésben, gazdag 
program ban és jó ellátásban 
részesüljenek. Az üdültetés 
feltételeit, a  program okat a 
résztvevők érdeklődésének, 
igényeinek megfelelően a la �
k ítju k  ki. Az igények vá l�
tozásával összhangban gaz�
dagítjuk  az ellátást, színesít�
jük  a  program okat. Ha a  kü l�
földi p artn e r nem  tud ja az 
igénynek, érdeklődésnek m eg�
felelő e llá tást és program ot 
megszervezni, a cserekapcso�
la to t szüneteltetjük, vagy 
m egszüntetjük.

1980- ban Csehszlovákiában 
80 gyerm eket, Lengyelország�
ban 40 felnőttet, az NDK-  
ban 25 fiatalt, Norvégiában 
20 felnőttet és Olaszország�
ban 50 felnőttet szeretnénk 
üdültetni. A külföldre szóló 
beutalójegyeinket március 
végéig küldjük meg a  szak -  
szervezeti bizottságoknak. Az 
üdültetésre jelentkezni lehet 
a bizalm inál és a szakszer�
vezeti bizottság üdülési fele�
lősénél; az igényeket már 
m ost előjegyzik.

A sa já t szervezésű külföldi 
csereüdültetésben azok a 
postás dolgozók részesülhet�
nek előnyben, ak ik  legalább 
kétéves — nyugati ország�
b a  szóló utazás esetén leg�
alább ötéves — szolgálati idő�
vel rendelkeznek.

A beutalójegyek odaítélé�
sénél a szakszervezeti bizott�
ságok előnyben részesítik azo�
kat, ak ik  még nem, vagy ke�
vés alkalom m al já rtak  kü l�
földön. Előnyt élveznek to �
vábbá a hosszabb szolgála�
ti idővel rendelkezők, a m un�
kában élenjárók és a nagy -  
családosok.

K rakk József

FELHÍVÁS
A M agyar Szocialista Mun�

káspárt Budai járási Bizottsá�
ga méltó és m aradandó em �
léket kíván állítani a magyar 
munkásmozgalomban egykor 
jelentős szerepet játszó nagy -  
szénási menedékháznak. Ezért 
kéri mindazokat, akik a  m ene�
dékházzal kapcsolatos esem é�
nyekről tárgyi dokum entu�
m okkal (fényképek, kiadvá�

nyok, sajtócikkek) rendelkez�
nek, vagy. személyes tapaszta�
lataikkal, visszaemlékezéseik�
kel segíteni tudják ezt a  m un�
kát, úgy azokat juttassák el a 
Budai járási Pártbizottsághoz.

Cím: MSZMP Budai járási 
Bizottság, Propaganda és Mű�
velődési Osztály, Budapest. II., 
Csörsz-  u. 49., 1126 Telefon; 
358—959.

Gyógyforrás tör fel a mélyből...
Pompás panorám a. Látha�

táron belül a  keszthelyi öböl. 
Alig kőhajításnyira a hegyek 
lankái, melyek így őszutón — 
kifosztva is — varázslatosan 
szépek. I tt  barangolva — fu r�
csa tán  — a  sok ezer m ér-  
földnyi távolságra levő Masz-  
dzsid al - H arám ra gondolok—, 
mely rejti, őrzi a szentnek, 
csodatevőnek h itt K ába kö�
vet . . . Gyógyírt rem élve testi, 
lelki sebeikre zarándokolnak 
M ekkába a mohamedánok ez�
rei. Gyógyulást rem élve in �
dulnak Hévízre — a  reum á�
sok M ekkájába—, kiknek fá j�
dalom köti gúzsba erejüket, 
Hévízre, hol gyógyforrás tö r 
fel a  m élybő l. . .

— Reprezentatív szállóóriá�
sok, s szám talan  üdülő várja  
vendégeit. Én csupán egyet�
len üdülő titkát kutatom , s 
ez Postás névre hallgat. 
Hogy m iért? A Postásba szó�
ló beutalóknak külön árfo�
lyam uk van. No, nem  valam i 
feketepiaci m anőverről kell 
leplet nyűni! Csak a  rejtély  
ny itjá t keresem. Hogyan le�
het egy hévízi postás üdülő�
be szóló beutalóért másik 
üdülőre jogosító k é t jegyet 
ajánlgatni? Hisz ugyanolyan 
gyógyvíz csobog a  m edencék�
ben itt, és o tt is . .

— Közlése meglep, és meg�
győződésem, nem  csupán ud�
variassági gesztus. Hisz ön 
még nem volt a  m i „bete�
günk”, m ásrészt inform ációi�
nak hitelességéhez nem  fér 
kétség. Ism eri terepét, sa já t 
megyéjét, és az ott élő pos�
tásokat — m ondja Szantner 
György üdülővezető végtelen 
udvariassággal és ugyanilyen 
szerénységgel. T itkot keresni 
jö tt?  Nem lesz nehéz fel�
lelni. Keresse meg a  mi házi 
varázslónkat — a  főorvosnőt. 
Dr. Moll Károlynénaik hívják.

Az itt ülők időmilliomosok. 
(Ügy vélem  én.) A rendelő 
előtt várók i s — gondolom —, 
s  közben elnézést kérve tőlük, 
néhány percet remélve, a  
rendelőbe surranok.

K ét k a rjá t egyszerre nyú j�
to tta  felém, hogy a  pam lagra 
segítsen, miközben ő is m el�
lém telepedett.

— M iért csak m a jö tt hoz�
zánk? A tu rn u s négy napja 
kezdődött. Ejnye, tán  félt tő�
lünk — szólt pajkos mosoly 
kíséretében a  főorvosasszony. 
Tudja kérem, most egy picit

beszélgetni fogunk, tere - fe -  
rélni. No, nem  vizsgálat he�
lyett, csak vizsgálat előtt. 
Gondoljon arra, hogy a  mama 
ül itt, és meséljen oly őszin�
tén, m intha neki mondaná. 
Meséljen, kérem, az életről, 
a  m unkájáról, és term észete�
sen arró l is, am i f á j . . .

Mentegetődzöm zavartan. 
Mondva, hogy nem  vagyok 
beteg, de am olyan jegybitor�
ló sem, aki csak szórakozni 
jö tt Hévízre.

— Bizonyára tud ön arról, 
hogy „szerencsésnek” érzi m a�
gát az  a  beteg, aki a  Postás 
Üdülőbe kap beutalót. E h ír�
név rangját az ön neve fém�
jelzi. — Mi a titka  gyógyító�
m űvészetének?

— F eltárni titko t? Én nem  
tudok. M unkám at könnyíti, 
egyszerűsíti a  term észet m a�
ga. Hisz a  gyógyforrásból 
buzgó meleg víz am olyan in�
gyen gyógyszer: ajándék. R a�
dioaktív tulajdonsága, kén�
tartalm a jótékony hatással 
van a  mozgásszervi betegsé�
gekben szenvedők fájdalm ai�
nak enyhítésében, gyógyításá�
ban. Nekem csupán váltogat�
nom kell a  módozatokat, fizi-  
ko -  és mozgásterápiás e ljá rá�
sokat, fürdőkezeléseket és 
iszappakolásokat. Term észete�
sen nem sablonosán, hanem 
alapos kórism e után, egy- egy 
betegre — bocsánat — ven�
dégre szabottan.

— Azután van m ég egy 
körülmény, ami lényeges, sőt 
m eghatározója a  gyógyulási 
folyam atnak. Ez a  h á z . . .  ez 
az otthon . . .  Érti, kérem, o tt�
hon! M ert azzá alak íto tta  az 
a k is kollektíva, am elyik fo�
gadja és „szolgálja” a  ven�
dégeket. Valóban szolgálja, 
Nem kényszerű mosollyal, 
alakoskodó, előírásos udva�
riassággal, hanem  úgy isten�
igazában jó szívvel.

— Szóval Moll főorvosasz-  
szonynak csupán asszisztálnia 
kell, m art gazdag és bővizű 
a  forrás, és nem  szokványos, 
hanem  igazi, em beri a kör�
nyezet. Nem egyszerűsíti tú l�
ságosan parányivá szerepét, 
az orvosét?

— A gyógyítás kötelessé�
gem. Én erre  te ttem  esküt. 
E rre a  szent szolgálatra. És 
am íg erőm  engedi, vállalni 
fogom ezt a  szolgálati beosz�
tást, gyógyítani fogok . . .

— T udja kérem, valami 
azért aggaszt, és el is keserít. 
Ezért sokszor úgy érzem, hiá�
bavaló volt m inden igyekeze�
tem  Az én m unkám  ugyan 
befejeződik a  kúraidő  letel�

tével, de a gyógykezelés egy 
form ája hazatérés után is 
szükséges. Nem fóliákba p ré�
selt, üvegcsékbe zsúfolt tab �
letták  tömege kellene ehhez 
az utókezeléshez, hanem 
medicina, melyet nem a  p a�
tikában osztogatnak. Ügy vé�
lem, tapasztalatom  ez nálunk 
hiánycikklistára toloncolt fo�
galom egynémely m unkahe�
lyen. Ügy hívják: emberség!

— M ert ha sérü lt a  test, 
azért nem  kell elviselhetet�
lenné tenni az életét lélek -  
tiprással. A gyógyulás ú tjá t 
m éregető em ber szám ára több 
kím élet kell, hogy önm aga is 
hinni tudjon abban, hogy 
teljes értékű  em ber, vagy di�
vatos szóval m ondva: m un�
kaerő  . . .  Kedvem  lenne né�
ha hangszalagra rögzíteni a 
drám ai vallomásokat. T ragé�
diákat, m elyeket nem dús 
fantáziájú em berek agyaltak 
ki, hanem  előidézői „menő” 
vezetők, akik  mesterfokon 
taposnak le fe lé . . .

Majd szenvedélyesen szólt a  
megm ételyezett m unkahelyi 
légkörről. Hol robottá süly -  
lyedt a m unka, és nem  szív -  
vel - lélekkel végzett hivatás. 
Egyéni teráp iájának  további 
ismérveiről hiába faggatom. 
Nem ta r t ja  fontosnak, hogy 
erről többet szóljon. Pedig a  
reum atikus betegségek gyó�
gyításának családon belül is 
hagyományai vannak. Hisz 
férjének, dr. Moll K árolynak 
hírneve Európa - szerte ismert.

A súlyfürdő a ty ja  — mond�
ják  róla. Ö volt szabadalmaz-  
tatója, kikísérletezője e  
gyógymódnak. Szám ára m ind�
ez term észetes, egyszerű do�
log.

— Emberszeretet, hivatás» 
szeretet — ennyi elég is ah �
hoz, hogy m éltó legyek a  gyó�
gyító, az orvos n é v re . . .

A rendelőből az üdülőveze�
tő szobájába sietek. Szeretnék 
m egtekinteni az üdülő mnti-  
kájáról szóló néhány okle�
velet. S jegyezni számukat, 
és évszám aikat is.

— M ajd máskor, ha együtt 
lesz a  kis csapatom. Ha egy�
szer olyankor toppan be hoz�
zánk, am ikor néhány percre 
leülhetünk; a  doktornő, a  
kertész, a  tisztaság őrei és 
az élelmezési szolgálatosok. 
Szóval mindenki, akinek cse�
lekedete kötődik, kapcsolódik 
ezeknek az okleveleknek a 
történetéhez. De addig is sze�
retnék  önnek m utatn i egy kis 
m agángyűjtem ényt Én az itt 
őrzött trófeákra még büszke 
is vagyok, s értékük okleve�
lekhez nem  m érh e tő . . .

Szekrény a jta ja  tárul, és 
én döbbenten állok a  „tró�
feagyűjtem ény” lá t tá n . . .

— Nézze csak! Ezek a ján �
dékok . . .  em lékként itt h a �
gyott gazdátlan mankók, tá �
maszbotok . . .

Székelyné Bálint Ilona

HÍREK
N Y ÍRE G YH Á ZA  1 postahi�

vatal szakszervezeti bizottsá�
ga és KISZ - szervezete novem�
ber elején jól sikerült névadót 
rendezett

Szintén Nyíregyházán kis�
m am a- találkozót rendezett a 
szakszervezeti bizottság segít�
ségével a Zrínyi Ilona szocia�
lista brigád.

TIZENKÉT  csapat részvéte�
lével novem ber 10- én Hajdú -  
Bihar és Szabolcs- Szatmár 
megye után Szolnokon is le�
bonyolították a  megyei m un�
kavédelm i vetélkedőt. Az első 
helyet a  Szolnok megyei Táv�
közlési Üzem 1. csapata, a 
m ásodikat Szolnok 2 postahi�
vatal, a  harm adikat — több�

szörös holtverseny után  — a 
távközlési üzem 2. csapata, a 
negyediket Szolnok 1 postahi�
vatal, az ötödiket Törökszent-  
miklós, míg a  hatodik helyet 
a  szolnoki garázs csapata sze�
rezte meg.

SZOLNOKON  novem ber 12-  
én, Debrecenben 17- én ta rto t�
tak  nyugdíjastalálkozót a  
szakszervezeti bizottságok, az 
iszt és a  Vöröskereszt szerve�
zésében. A k é t helyen több 
m int 300 nyugdíjas találkozott 
fehérasztal mellett. Debrecen�
ben a  találkozót Benczi Gyula 
és zenekara, valam int a  Deb�
receni Népi Együttes KISZ -  
csoportja te tte  em lékezeteseb�
bé. Több alapszervezet beszá�
moló taggyűlését követően ta r�
to tt nyugdíjastalálkozót.

H alm i Ida

CSEHOV •
Százhúsz évvel ezelőtt, 1860. 

január 30- án született a k i�
magasló tehetségű orosz író, 
Anton Csehov. Orvos volt, de 
rövid ideig p ra k tizá lt Korán, 
m ár az egyetem i évei a la tt 
elkezdett írni, és sa já t beval�
lása szerint, orvosként job�
ban szenvedett, m int a bete�
gei. K itűnő drám ái nem csak 
nálunk, hanem  a nyugati o r�
szágok színházainak is ú jra  és 
ú jra  megism ételt repertoár�
darabjai. Mégis, m int elbe�
szélő m űvész volt a legna�
gyobb. Ballada tömörségű no�
velláiban elsősorban stílusá�
nak egyszerű szépsége a meg�
kapó.

Servius Tullius római k i�
rály alkotm ányából vették 
azt a szót, hogy classicus, 
vagyis első osztályba tartozó 
polgár, tehá t kiváló. Ezt a 
klasszikus szót* alkalm azzák 
mindazokra az örökbecsű 
szellemi term éket nyújtó re �
mekm űvekre, illetve alkotó�
ikra, akikben m inden kor 
m egtalálja az esztétikai é r té �
ket. A legkiválóbbak közé, 
a nagy klasszikusok sorába 
tartozik Csehov. Műveiben 
olyan friss üdeséggel szól 
hozzánk is, m int sa já t korunk�
nak irodalm a.

Az író az élét riportere — 
m ondta Csehov —, s ha tá r �
gyul a cári Oroszország vég�
óráit kapta, arról ír tudósí�
tá s t  Hogy ezt meg tud ta va�
lósítani, annak  titka  a tehe t�
ség. A cári Oroszország élete

volt az a szótár, amelyből 
összeállította m űveinek m on�
datait. L átta  a hibákat, és a  
maga tehetségével javítani 
akart azokon. N ovelláiban a 
művészileg feltárt élet többet 
elmond koráról, m int az  ak �
kor ír t összes száraz tö rténe�
lemkönyvek.

Különböző foglalkozású em �
berekről írt, de m indig a m eg�
jelenítés, a  foglalkozás lég�
köre volt a célja. így lett 
valam ennyi írása világiro�
dalmi érték. Az utókort nem 
lehet befolyásolni. Az az ered�
ményt nézi. Egyéni, senki 
más íróhoz nem  hasonlítható 
szubjektivitásának szépségét.

Csak 44 évet élt. A gyorsan 
eltűnő időben, életének két 
évtizede a la tt alkotta világ�
szép irodalm i m unkáit. A r�
ról álm odott meg nem  ért 
álmot, hogy milyen szép lesz 
az új világ ötven, esetleg száz 
év m úlva a  hatalm as ország 
végtelen sztyeppéin, városai�
ban, falvaiban, végig a nagy 
Oroszországban.

írásaiban találkozunk m eg�
elevenítő erővel, finom költői 
szépséggel m egrajzolt pos�
tással vagy postával. A ha�
zánkban is oly kedvelt és ol�
vasott Csehov születésének 
évfordulóját lapunkban a Bo�
szorkány című novellájából 
kiem elt részletekkel ünne�
peljük meg,

Szavelij kántor, ez az o t�
romba, m űveletlen ember, 
minden lakott helytől távol

az egyház tem plom át őrizte 
feleségével, a nála m inden 
szempontból különb fiatalasz -  
szonnyal. A kán to r félté�
kenységében feleségét boszor�
kánynak ta rto tta , akiben „ku�
tyavér” van. És ha „felforr” 
az asszony vére, az elhagyott 
kis házba m indig odabűvöl 
egy - egy idegen férfit. A no�
vellában késő este van. Kinn 
v ihar tombolt, a szél hordta 
a havat. Szavelij az ágyban 
feküdt. Felesége a pislákoló 
lám pa m ellett zsákot varrt. 
Egyszer csak a szél gyenge 
csilingelő hangot csapott a k i�
csi ablakhoz. Elhaló, gyen�
ge hangot. A hang megerő�
södött, m ajd m egint elhalt. 
A kántorban megbizonyoso�
dott, hogy gyanúja nem  a lap �
ta lan , felesége boszorkány. 
P ár prózai szóval elmondva, 
a novellában eddig ennyi tö r�
tént, és most átadom  a szót 
C sehovnak:

„Hirtelen kopogtak az ab�
lakon, Szavelij elsápadt. A  
kántorné fe lpattant és ő is el�
sápadt.

— A z isten szerelmére, bo�
csássanak be melegedni — 
hallatszott egy m ély basszus�
hang.

— K ik vagytok?  — szólt kU 
az asszony, de az ablakra te �
kinteni nem mert.

— A posta! — válaszolt 
egy m ásik férfihang. — Elté�
vedtünk.

— Nem  hiába m esterkedtél! 
— legyintett Szavelij. — Tes�
sék! Igazam v o lt . . .  No, m eg�
állj, te asszony!

A z ajtó m egnyikordult és 
egy hóval borított magas, fia �
tal férfi je lent meg. Szőke 
postás volt, elnyű tt egyenru�
hában, sáros, kivörösödött

csizmában. Sápadt, foltokban  
kipirosodott arcán még lát�
szott a nemrégiben átélt 
szenvedés és rettegés nyoma. 
Kör szakállábán olvadó hópi-  
hékkel — határozottan szép 
volt ez az arc.

— K utyának való élet! — 
dörmögte a postás. — Kicsi 
híja, hogy bele nem  pusztu l�
tunk! Ha nem  lá tjuk meg a 
világosságot a m aguk ablaká�
ban, nem  is tudom, m i lett 
volna . . . ”

A kocsis behordta a  posta�
zsákokat a szobába, m ajd a 
nagy postás szablyát, és ki�
m ent a  pitvarba, p ipára gyúj�
tott. Benn a postás m egérdek�
lődte, hogy k ik  és m ifélék a 
háziak. M egtudta az asszony�
tól, hogy az édesapja is kán �
to r volt, és am ikor a halálá t 
érezte közeledni, bem ent a 
konszisztórium hoz és m eg�
kérte, küldjenek ki ide valam i 
nőtlen kántort, akihez aztán 
feleségül is m ent. Aztán a 
postás elegyengette a zsáko�
kat és végigdőlt rajtuk , csak�
ham ar el is aludt. Az asz -  
szony m ozdulatlanul ü lt és sá �
padtan, szemében furcsa tűz�
zel nézte a vendéget. Sza�
velij kikászálódott az ágy�
ból és le takarta  a postás a r �
cát egy zsebkendővel.

„Nem bánta, hogy az arca 
le volt takarva. Nem is any -  
ny ira  a  férfi foglalkoztatta 
őt, m int az egész alakja, m eg�
jelenése, új és ism eretlen vol�
ta. M ellkasa széles volt és h a�
talmas, keze szép és finom, 
izmos, karcsú lába pedig 
mennyivel férfiasabb, m int 
Szavelij két orm ótlan tuskó -  
j a  Még az összehasonlítást 
sem tűri.

— Hé, te! — kiálto tt Id a
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A jó sajtóterjesztésért
több gyár és üzem pártszer�
vezetével, és kértük  őket, 
hogy tám ogassák m unkán�
kat. A pártszervek szám ta�
lan társadalm i aktiv istát bíz�
tak meg lapterjesztői m un�
kával. Az összefogás ered�
m ényeként a Népszabadság 
27 402 előfizetője négy év a la tt 
31 322- re em elkedett a  megyé�
ben, s 768 előfizetővel nőtt 
Debrecenben.

— Ugyancsak em elkedett
a megyei lap példányszám a 
is, hiszen 1975- ben 56 042
Napló - előfizető volt, míg 1979-  
ben 70 259- re em elkedett szá�
muk a megyében. A városi 
előfizetők száma is 8284- gyel 
szaporodott.

— Évente átlag 1800—2000 
ú j lakásba költöznek be. Ho-  
gyan oldják meg a lakótele�
pek hírlapellátását?

— Egy ideig növeljük a kéz�
besítő körzetét, m ajd meg�
vizsgáljuk egyes kézbesítő�
járások terheltségét, am eny -  
nyiben indokolt, új já rást szer�
vezünk, ha nem, átrendezzük 
a járásokat. Jelenleg 91 h ír�
lapkézbesítő járás van a vá�
rosban, s 27 pavilonban á ru �
lunk, s több m int 500 a tá r�
sadalm i árusok száma. Vége�
zetül még egy ada t: je len�
leg a megyében 299 ezer la �
pot fizetnek elő a lakók, Deb�
recenben pedig 110 ezer a lap�
előfizetések száma.

A szám adatok bizonyítják, 
hogy eredm ényekben gazdag 
négyévi m unkája ju talm aként 
kapta meg az em lékplaket�
tet Király Sándor. G ra tu lá�
lunk a kitüntetéshez, és sok 
sikert kívánunk további m űn - ’ 
kájához.

— farkas —

POSTÁS DOLGOZÓ 5

A M agyar sajtó  nap ja a l�
kalmából a H ajdú megyei 
Lapkiadó V állalat em lékpla�
kette t adott át Király Sán�
dornak, Debrecen 1 posta -  
h ivatal vezetőjének a Nép-  
szabadság terjesztésében vég�
zett kiemelkedő m unkájáért.

★

K irály Sándor 1957 augusz�
tusában kerü lt a postaforgal�
mi osztályra. Ö is, m int a je �
lenlegi vezetők közül sokan, 
a postai m unka m inden te rü �
letével m egism erkedett, s 
közben szorgalmasan tanult, 
képezte önmagát. 1971- ben a 
Debreceni Postaigazgatóság�
ra került, s ott dolgozott 
1975 szeptemberéig. Ekkor k i�
nevezték Debrecen 1 posta�
hivatal élére.

— A m ikor rám  bízták a h i�
vatal vezetését, az egyik leg�
több gonddal küszködő m un�
katerü let a  városi hírlaposz�
tály  volt — kezdi visszaem �
lékezését. — Az em berek nem 
szívesen vállaltak  hírlapfele�
lősi munkát, ez rányom ta bé�
lyegét a hírlapszolgáltatásra. 
Amikor láttam , hogy a h iva�
tal szervezeti egységei közt 
itt van a legtöbb gond, k é r�
tem az igazgatóságot, hogy a 
megyei hírlaposztály m ellett 
n városi hírlaposztály vezeté�
sét is rendelje a hivatalveze�
tő irányítása alá. Kérésemet 
teljesítették. A városi h írlap �
osztály ekkor 160 fővel dol�
gozott, de nem volt csoport�
tagozódása. M egalakítottuk az 
előfizetési és az árus csopor�
tot. Második lépésként élőb�
bé, közvetlenebbé te ttük  a 
kapcsolatot a Megyei Lap�
kiadó V állalattal, valam int

lahová, átfogta az asszony de�
rekát és m ár a lám pa fölé ha�
jolt, hogy elfújja, am ikor a 
tornácon csizmás léptek dob�
bantak és a küszöbön megje�
lent a kocsis. Válla mögül Sza-  
velij kandikált be a szobába. 
A postáá gyorsan leeresztette 
a k a rjá t és megállt, m intha 
gondolkoznék.

— Készen vagyunk! — 
m ondta a kocsis.

A postás még állt egy dara�
big, aztán erélyesen megrázta 
a fejét, m intha csak most éb�
red t volna fel végképpen, és 
azzal kim ent a kocsis után. A 
kántorné egyedül m aradt a 
szobában.

— No, ülj fel, m utasd meg 
az u ta t! — hallo tta kintről.

Az egyik csengő lassan meg�
szólalt, u tána a másik, és a 
csilingelés hangja vékony, 
hosszú láncként húzódott egy�
re  távolabb a kántoriaktól.

Am ikor lassan elcsendese�
dett, az asszony hirtelen neki�
lódult és idegesen szaladgálni 
kezdett fel és alá a szobában. 
Eleinte sápadt volt, később ki�
pirult. A rcát gyűlölet torzítot�
ta  el. Egy p illanatra megállt és 
végigmérte lakhelyét. A szobá�
nak m ajd a felét elfoglalta az 
ágy, am ely a fal m ellett húzó�
dott végig, benne mocskos 
dunna, szürke, durva vánko�
sok, takarók és mindenféle 
ringy - rongy. A kántorné oda�
szaladt az ágyhoz és kinyúj�
totta kezét, m intha széjjel 
akarná dobálni, eltiporni, ca�
fatokká tépni mindazt, am it 
maga előtt lát, de aztán m int�
ha viszolyogva riadna vissza a 
piszok érintésétől, m eghátrált, 
és újból fel és alá kezdett já r�
kálni a szobában.”

m egérintette a  férfi kabátja  u j�
ját.

A postás végre kioldozta a 
csomót, és tétován átvetette 
karján  a  csuklyát. Ahogy az 
asszony m ellette állt, elöntötte 
a forróság.

— Milyen szép a nyakad . . .
És két u jjával m egérintette

a kántorné nyakát. Látván, 
hogy az asszony nem  tiltako�
zik, megsimogatta a nyakát, 
v á l lá t . . .

— Tyűh, milyen vagy te  . . .
— M iért nem  m arad i t t . . .  

te á z n i. ..
— Hová rakod azt a zsákot? 

Te semmiiházá! — hallatszott be 
kintről a kocsis zsémbelése. — 
Keresztbe tedd!

— M iért nem m arad ná�
lam  . . .  Huh, hogy süvít a vi�
har!

És a postást, aki még nem 
ébredt fel egészen, még nem 
ért rá  lerázni m agáról a fiatal, 
elbágyasztó álom édes e r�
nyedtségét, hirtelen elöntötte a 
vágyakozás, elfeledtetve a pos�
tai szállítm ányokat, vonatin�
dulásokat, m indent a vilá�
gon . . . R iadtan tek in te tt az a j�
tó felé, m intha menekülni 
akart volna, vagy elbújni va -

— ö t  percet még bátran  á l�
hatóm  . . .  — ásította. — Úgyis 
megkéstünk már.

— De hátha még idejében 
érkezünk! — hallatszott egy 
hang a pitvarból. — H átha 
szerencsénk van, és a vonat is 
késik!

A postás feltápászkodott, ké�
jeset nyújtózkodott és vette a 
kabátját. Látván, hogy vendé�
gei készülnek, Szavelij szinte 
felnyerített örömében.

— Segíts már, hé! — kiálto tt 
oda neki a postakocsis, és föl�
em elte az egyik zsákot.

A kántor odaugrott hozzá és 
együtt kihurcolta az udvarra a 
posta szállítm ányát. A postás 
csuklyája csomóját oldozta. A 
kántorné a szemébe nézett, 
olyan mélyen, m intha egyene�
sen a leikébe akarna beférkőz�
ni.

-  Legalább megteázott vol�
na . . .  — mondta.

— Én sem b án n ám . . .  de
ezek m ár cihelődnek! —
mondta készségesen a postás. 
— Hiszen am úgy is megkés�
tünk.

— M aradjon itt! — suttogta 
az asszony, lesütötte szemét és

pitvarba Szavelij. K ísérjelek 
el, vagy m i? Gyere, kelj föl, 
postás nem  alhat!

Szavelij egyre jobban neki -  
szilajodott, odaugrott a postás�
hoz és cibálni kezdte kabátja 
u jját.

— Hé, tekintetes uram ! Ha 
menni kell, há t m enjen, ha 
meg nem k e ll—  i z é . . .  Nem 
lehet most aludni!

A fiatal postás felriadt, fel�
ült, zavaros pillantással nézett 
maga körül és visszafeküdt a 
zsákokra.

— Mikor indulnak? — per�
gett tovább Szavelij nyelve, és 
újból m egrántotta a postás ru �
háját. — A posta a rra  való, 
hogy idejében érkezzék, hal�
lod? Elkísérlek az útig!

A postás ism ét felnyitotta a 
szemét. Megmelegedett; édes, 
első álm a elernyesztette; még 
most sem ébredt föl egészen 
és mintegy ködön á t lá tta  m a�
ga előtt a kántorné fehér nya�
ká t és mozdulatlan, olajosán 
csillogó pillantását. Ú jra le�
hunyta szemét és elmosolyo�
dott, m intha mindezt csak ál�
modná.

— Ugyan, hogy menjenek 
ilyen időben! — hallott álm á�
ban egy simogató, női hangot. 
— Hadd aludjanak egy kicsit, 
egészségükre váljék!

— Hát a posta? — nyugta�
lankodott Szavelij. — A postát 
ki viszi el? Talán te? Mi?

A postás kinyitotta szemét, 
m eglátta a mozgó gödröcské-  
ket a kántorné arcán, eszébe 
jutott, hogy hol is van, végre 
m egértette Szavelij szavait. Az 
a gondolat, hogy tovább kell 
utaznia a hideg éjszakában, je �
ges hangyarajként kúszott vé�
gig egész testén, és megbor�
zongott.

Harmincharmadik évébe lépett

Emberségből példát...Egy postahivatal hemutatkozik
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papírra lefektetett felajánlá�
sokkal lehet készülni a jelen�
tős évfordulóra és a fontos 
politikai esem ényre? — Nem. 
Ki tudná például nyomon kö�
vetni a közvélemény kedvező 
változását, am elyet egy, a 
„satteren” belül ülőtől jö tt mo�
soly, kedvesség, türelem, ba�
rátságos segítőkészség ind ít�
hat el, jobb hangulatra de�
rítve egy - egy ideges ügyfelet?

A hivatalvezető szavait a 
gyakorlatban is láttam . A 
bonyhádi postások ügyelnek a 
posta és az igénybevevők jó 
kapcsolatára. Nem véletlen, 
hogy szereti őket városuk kö�
zönsége.

Pusztai Mihály

A szocialista jog és a szo�
cialista erkölcs egyazon ta �
lajból táplálkozik. Mégis elől 
fordul, hogy a jog lehetővé 
teszi olyan helyzet k ialaku�
lását, amely a szocialista gon�
dolkodásmódnak és a szocia�
lista együttélés követelmé�
nyeinek nem felel meg. Az 
élet azonban helyesbíti, a  szo�
cialista erkölcsnek megfele�
lően m ódosíthatja az adm i�
nisztratív visszásságokat. A 
jogsegélyszolgálat gyakorla�
tában fordult elő a követke�
ző eset:

Egy postaszervnél két dol�
gozó is a  H orváth Im réné ne�
vet viselte. (Az egyik dolgo�
zót nevezzük H orváthné I-  
nek, a m ásikat H orváthné II-  
nek.) M indkettő nagyjából

gyei a m unkakörülm ényekre. 
Javaslatukra felm értük a kéz�
besítőjárásokat, és július 1- től 
az eddigi 12 helyett, az új já �
ratjelzők szerint, 13 járás k i�
alakítása vált szükségessé. A 
dolgozók tudják, látják , és 
érzik, hogy a hivatalnál nincs 
mostohagyerek.

— Nyolc főből áll h írlap�
kézbesítő gárdánk. Ha van is 
néha náluk zsörtölődés, ennek 
oka a gyakori lapeltérás és a 
rendszertelen érkezés. Csak 
a Füles című lapot hozom 
fel példának. Van úgy, hogy 
a  két megjelenés között csak 
egy vagy két nap ju t a te r�
jesztésre. De előfordul az is, 
hogy másfél hétig nem jön 
meg a  lap. H írlapfelelős le�
gyen a talpán, aki ilyen ösz-  
szevissza szállítás m ellett meg 
tud ja őrizni az olvasótábort és 
kellő szinten tud ja tartan i a 
rem ittendaszázalékot!

— Bonyhád járási góchiva�
tal. Igazgatóságunk ez év áp�
rilisától a  járási hivatalokra 
bízta a  körzetükbe tartozó 
postások szabadságoltatását. A 
feladatokhoz kezdetben hiá�
nyoztak a feltételek. Ma már 
három  képzett szakemberünk 
van ezen a m unkaterületen 
is. Sokat köszönhetünk a tá r�
sadalm i szerveknek. A városi 
tömegszervezetekkel is rend�
kívülien jó a  kapcsolatunk. A 
feladataink megoldásába so�
kat segítenek. Az ő tám oga�
tásuk nélkül például képte�
lenek volnánk az egyik leg�
fontosabb őszi lapterjesztési 
feladatunkat, a  Népszabadság 
szervezését zökkenőmentesen 
megoldani.

— Eredményes m unkánknak 
van még egy mozgató rugója: 
kifogástalan a  brigádszellem. 
V állalásainkat, pótfelajánlá�
sainkat az  ésszerű takarékos�
ság jegyében' te ttük  meg, és 
a m agunk módján mi is hoz�
zá akarunk  járu ln i az MSZMP 
XII. kongresszusának és fel-  
szabadulásunk 35. évforduló�
jának  méltó megünneplésé�
hez.

Természetes, hogy egy já �
rási postahivatal lehetősége a 
m unkavállalásokban, a  fel�
ajánlásokban, közel sem le�
het olyan hangzatosán nagy 
és értékeiben mérve jelentős, 
m int mondjuk, ezreket fog�
lalkoztató üzemeké. Országos 
m éretekben esetleg egy- egy 
postahivatal vállalása elenyé�
szőnek is tűnhet, de összessé�
gében a  sok kicsinek az é rté �
ke felbecsülhetetlen. S csak

55 éves, mégis 32 évesnek 
érzi m agát. M ert 32 éve, 1947. 
szeptem ber 12- én lépett szol�
gálatba Szeghalom postahi�
vatalinál Juhász Ferenc. A fel-  
szabadulás elő tt cseléd volt. Öt 
elem it végzett. A megembere -  
sedett fiú 23 évesen azon az 
őszön bekopogott Papp József 
postam ester a jta ján : szeretne 
postás lenni, n e  kelljen neki 
eljárn ia a városba kenyeret 
keresni. A postam ester alapo�
san kifaggatta, még szám tan�
ból is, aztán felragyogott a 
szeme az okos válaszok után, 
s ezt m ondta biztatva: — 
Nyugdíjas állás ez fiam, á l�
lami. Becsüld meg magad, jól 
élhetsz életed végéig. — A 
főnyereménynek sem örülhe�
te tt volna úgy, m int az új 
állásnak. Egyenruhát, sapkák 
bőrtáskát kapott. M egtanulta 
a  hozzá tartozó utcákat, meg�
ism erkedett a  lakókkal, a  
„címzettekkel”.

— Ügy érzem, szeret a nép 
most is — vall önmagáról Ju �
hász Ferenc. Becenevemen, 
Ferikének szólítanak, pedig 
közeledem a  nyugdíjhoz, az 
éveket tekintve. Vidám an já �
rom a  járásom at, s hordom a 
távollevőik üzenetét. Ilyenkor 
aztán együtt érzek a  család�
dal, tényleg, m int egy család�
tag, ak á r bánatot, ak á r  örö�
m öt viszek a házakba. I tt  
m indenki, a  tanácselnöktől, a 
piaci árusig, mindenki egy�
mással kezelő jó bará t vagy 
ismerős. Közülük én, a  kézbe�
sítő sem válhatok ki, még ha 
akarnék sem, annál is kevés�
bé, m ert ráadásul a  sa já t kéz�
besítőjárásom ban, a  Hódos u t�

cában lakom. Itt építettem  
szép kis családi házat. Télen 
régi szokás a  disznóvágás, 
meg az u tána csapott disznó�
tor. Ha m eglátnak az utcá�
ban, meg kell ígérnem, hogy 
munkaidő után  o tt leszek 
a toron.

Vezetője még kiegészíti:
— F erire  mindig lehet szá�

m ítani. m unkája dicséretes. A 
hivatalban adódó többlet-  
m unkából ’ mindig kiveszi ré �
szét. _ Hírlapkézbesítő - hiány, 
betegség idején viszi a  h írla�
pot is a  postai anyaggal 
együtt. Jól ism erem a járását, 
kerékpárral 18 kilom étert pe�
dálozik, meg le - felszáll több-  
százszor. H avonta megteszi a 
félezer kilom étert. Ki tudja, 
hányszor kerülte volna meg 
kerékpárjával a  Földet az 
Egyenlítő mentén.

— Nyugdíj után m i lesz?
— Először is messze van 

még a 60- adik esztendő, — az�
zal kihúzza magát. — Másod�
szor: az éveket nem  én, ha�
nem  a nyugdíjintézet számol�
ja. Nekem csak az lesz a dol�
gom, hogy felülvizsgáljam 
magam, mennyi volt az erő, 
mennyi fogyott el, mennyi 
m arad t még belőle, s milyen 
m unkát tudok még végezni. 
M ert m unka nélkül nem  élet 
az é le i

A kézbesítőszoba falán egy 
bekeretezett oklevél függ, ezt 
olvasom le róla:

„Juhász Ferencnek, Szegha�
lom postahivatal! A Magyar 
Posta 30 éves törzsgárdatagja 
elismeréséül ARANY JEL�
VÉNNYEL tüntetem  ki!”.

Dénes Géza

azonos időszakban volt táp�
pénzes betegállományban és 
kórházban. H orváthné I. be�
tegségét megelőzőleg lakást 
cserélt, és a vállalati nyilván�
tartásban még nem vezették 
át lakcímének változását, 
ezért a részére elküldött táp�
pénzt a posta a  „címzett is�
m eretlen” jelzéssel visszaküld�
te. A hivatali kézbesítést el�
látó Kovács M ihályné vette 
át a postahivatalban a  tévesen 
címzett és így visszaküldött 
pénzküldeményt. Ö magához 
vette a pénzösszeget és a 
szintén betegállományban le�
vő H orváthné II- höz e lju tta t�
ta. Horváthné II. boldogan el�
fogadta az  összeget, mivel 
még nem kapta meg táppén�
zét. Ennek oka az volt, hogy 
kórházi ápolása m iatt még 
sem táppénzes lapot, sem 
pedig kórházi elbocsátót nem 
adott le, ezek hiányában pe�
dig részére táppénzt nem 
számfejtettek.

A téves kifizetésre még ak�
kor sem derült fény, amikor 
H orváthné I. telefonon több�
ször is reklam ált, hogy táp �
pénzét nem kapta meg. Igen 
ám, de azt sem lehetett m ind�
já rt m egállapítani, hogy ho�
vá le tt a H orváthné I. részé�
re feladott pénz. Tudakoz-  
ványt adott át ezért az igaz�
gatóság a felvevő postahiva�
talnak, annak m egállapításá�
ra, hogy mi le tt a Horváthné 
I. részére feladott pénz sorsa. 
A postahivatal nem  válaszolt 
a tudakozványra. Ekkor az 
igazgatóság kérte, hogy a 
nyom nélkül elveszett pénz�
küldem ény összegét a Posta 
Szám ítástechnikai és Szerve�
zési Intézet térítse meg részé�
re. Ez megtörtént. H orváthné 
I - nek ezután az elm aradt táp�
pénzt kifizették. A felvevő 
hivatal egy év m últán keres�
te meg az igazgatóságot, hogy 
az elveszettnek h itt pénzt az 
igazgatóság hivatalsegéde, Ko�
vács Mihályné, a postahiva�
talban felvette, mivel az u ta l�
vány és az összeg a „címzett 
ism eretlen” jelzéssel a hiva�
talhoz visszaérkezett.

A történet innen m ár isme�
rős: Kovácsné a pénzösszeget 
H orváthné II- höz elju tta tta , ő 
azt elfogadta és m egtartotta.

H orváthné II. jóhiszeműsé�
gét nem lehetett vitatni, h i�
szen a részére tévesen kifi�
zetett összeget férje vette át,

mivel ő kórházban volt még 
akkor is. Éppen ezért a kol�
lektív szerződésben megjelöl'. 
60 napos értesítési határidő 
eltelte folytán tőle a  tévesen 
kifizetett táppénzt visszakö�
vetelni nem lehetett. Kovács 
M ihálynéval szemben viszont 
szabadon eljárhato tt az igaz�
gatóság — a hároméves el�
évülési határidőt figyelembe 
véve — gondatlan károkozás 
címén.

Az nyilvánvaló volt, hogy 
Kovácsné, bár jóhiszeműen 
já r t  el, és tévedését csekély 
gondatlanság okozta, mégis 
gondatlan volt a  pénz átadá�
sa során. Ezt ^  jó szándék�
ból táplálkozó, csekély fokú 
gondatlanságot büntette meg 
az igazgatóság, am ikor Ko-  
vácsnét egyhavi átlagkeresete 
10 százalékának erejéig köte�
lezte a kár megtérítésére. Bár 
ez nem tú l nagy pénzösszeg, 
Kovácsné mégis súlyosan 
igazságtalannak vélte felelős�
sé tételét.

Az em beri jóakaraton m ú�
lott, hogy az ügy mégis meg�
nyugtatóan és igazságosan zá�
rult.

A munkaügyi döntőbizott�
ság — bár nem tartozik szo�
rosan vett ügykörébe, az 
egyeztetés általa  alkalm azott 
m ódja — elnapolta a  tárgya�
lást, és H orváthné I l - t  meg�
idézte tanúként a  következő 
tárgyalásra. H orváthné II. o tt 
szerzett tudom ást arról, hogy 
helyette fog fizetni Kovács�
né, mivel a  tévesen kifizetett 
m unkabért tőle m ár beszed�
ni nem tudják, viszont Ko�
vácsné még felelősségre von�
ható. H orváthné II. megdöb�
bent. K ijelentette, hogy ilyen 
igazságtalanságot nem tűrhet, 
ezért vállalja a  — jogi esz�
közökkel tőle m ár be nem 
szedhető — pénzösszeg ön�
kéntes visszafizetését.

A munkaügyi döntőbizottság 
elnökétől szerzett az igazgató 
tudom ást az esetről. Örömét 
és elism erését azzal fejezte ki, 
hogy a  m egtérítendő összeget 
a felére csökkentette, és Hor�
váthné II - nek részletfizetési 
kedvezm ényt adott.

Az erkölcsi siker teljes. 
Mind a döntőbizottság nevelő 
közreműködése, mind Hor�
váthné II. emberi helytállása 
a szocialista erkölcs, az em�
berség szép példája.

Dr. Pikó Adrienne

Bonyhád kisváros, de az á t�
lagosnál közismertebb. Nevét 
öregbítette a  bonyhádi tá jfa j�
tá jú  szarvasm arha, és az or�
szághatárainkon tú l is ism ert 
cipőgyár.

A postahivatal század eleji 
egyemeletes épület, patinás 
belső elrendezéssel. Az ötven 
főt számláló közösség vezető�
je, Haris Zoltán, tisztét 1977 
óta lá tja  el. A harm incöt éves 
fiatalem ber- hivatalvezető nagy 
lelkesedéssel mesél hivatali 
m unkájáról. A legjobban an �
nak örül, hogy útravalóul a 
szüleitől mesterségének szere-  
tetét örökölte.

— Nemcsak a szüleim vol�
tak  postások — m ondja mo�
solyogva Haris Zoltán —, 
apósom és anyósom is a pos�
tán  kereste kenyerét. S mi 
sem természetesebb, hogy az 
ő lányuk, a feleségem is a 
posta dolgozója lett. Nejem 
jelenleg egy harm adosztályú 
postahivatal, Mágocs vezetője. 
Fiam  — most nyolcadik osz�
tályos — a  jövő tanévben a 
dombóvári gimnázium posta -  
forgalmi szakán szeretné ta �
nulm ányait folytatni.

— Járva az országot, a h i�
vatalvezetők gyakorta szóvá -  
teszik létszámgondjaikat.
Bonyhádon m ilyen a postahi�
vatal munkaerő - ellátottsága?

— Nincs okunk panaszra — 
m ondja a hivatalvezető. A 
létszámmozgástól nem mentes 
a mi hivatalunk sem, de ami 
legfontosabb, kézbesítői há�
lózatunk mindig teljes. Az 
idősebb kézbesítők a kezdőket 
segítik m unkájukban, oktatják 
őket, és nagy - nagy türelemmel 
adják át nekik a szakma csin -  
já t - b in ját. Ki is emelnék né�
hány nevet. Elsőként Narr Jó�
zsi bácsit em líteném . Józsi 
bácsi afféle írogató em berünk, 
hivatott szép szavakkal ő ve�
zeti a  brigádnaplónkat is. Né�
m eth  Károly és K ünsztler Er�
nő jó  m unkájára is mindig 
lehet számítani, na de nem 
akarom  végül is m inden egves 
kézbesítőnk nevét felsorolni.

— A  város az utóbbi idő�
ben roham léptekkel fejlődik. 
A z ipari üzem ek és egyéb 
közületek bőségesen kínálnak  
munkalehetőséget. Úgyneve�
ze tt „munkaerő - elszívó” hatá�
suk hogyhogy nem  érvénye�
sül? Van - e valami titka  a 
hivatal kiegyensúlyozott lé t�
számhelyzetének?

— Igen. Ismét csak a kéz�
besítőkkel kezdem. Szakszer�
vezetünk nagyon éberen fi-



Látogatóban Győr- Sopron megyében
Hogyan vált be a gyakorlatban a járási hivatali rendszer ?

Választásokra, kongresszus�
r a  készülődünk. Azt is tu d �
juk, hogy szervezeti életünk 
ncödosulni fog. Kétszeresen is 
időszerű tehát, hogy vizsgál-  
gassuk, m iképpen sikerült 
végrehajtanunk az előző 
kongresszuson, m ajd  az azt 
követő időben kelt jelentős 
határozatokat» Ezt tette szak -

szervezetünk elnöksége, m ajd 
központi vezetősége augusz�
tusi, illetve szeptem beri ülé�
sén, am ikor a  k ibővített bi-  
zaümijogok és hatáskörök gya�
korlásának, valam int az üze�
m i dem okrácia új fórum -  
rendszerének tapasztalatait 
elemezte.

— Ä  hatáskör gyakorlásá�
nak azonban szem élyi és tár�
gyi feltételei is vannak.

— Munkaügyi ismeretekkel 
rendelkező dolgozókról kellett 
gondoskodni. Ez az igazgató�
ság területén négy személy 
beállításával megoldódott, te r�
mészetesen nem maradit el az 
érdekelteknek az elvégzendő 
feladatokra való kiképzésük 
sem. Ezenkívül el kellett a  
hivatalokat jogszabálygyűjte�
m énnyel látni, s rendezni kel�
le tt az utalványozási jogot 
Is.

— A jó működéshez hozzá�
já ru lt az ösztönzés is. A já �
rási hivatalok anyagilag is 
érdekeltté vannak téve te rü �
letük minőségi m utatóinak 
alakulásában. Így azu tán  ébe�
ren őrködnek afelett, nehogy 
a kishivataloknál a  szolgálat 
szüneteljen. Ha kell, még 
törzslétszámukból is küldenek 
helyettest. A rendszer élet-  
képességét mi sem bizonyítja 
jobban, hogy a  já rási h ivata�
lok helyettes küldésével egy�
m ást is segítik, s  ezt a  kö�
rülm ényt a  különböző fóru�
mokon az igénybevevők 
olyanformán is visszaigazol�
ják, hogy hasonló helyzetre
kilátásba helyezik a  viszon�
zást.

— A jó működés feltételei�
nek megterem tése lehetővé
tette hatáskörük bővítését. 
Feladatukká vált a  balesetek 
vizsgálata, ezzel együtt te r�
mészetesen a  megelőzés, te �
hát a  m unkakörülm ények
vizsgálata is. Mindezek a 
szervezeti változások közelebb 
vitték -  az igazgatási, irányí�
tási teendőket a  végrehajtás�
hoz gyorsítva ezáltal az ügy�
intézést. K im ondottan a  dol�
gozók érdekeit szolgálja az 
az intézkedés, hogy a  járási 
hivatalok társadalom biztosítá�
si kifizetőhelyekké váltak.

— A  gazdasági, szolgáltatá�
si, bizonyos tekin tetben az 
érdekvédelm i előnyök határo�
zottan érződnek az elmondot�
takból. Származott - e valami 
haszon a rendszerből a szer�
vezeti élet számára?

Gondot okoz a szétszórtság
Tegyünk ezek közül még 

tüzetesebb vizsgálat tárgyává 
egyet:

A  járási és a hasonló 
körülm ények között m ű�
ködő szakszervezeti bi�
zottságoknál a nehézsé�
gek leküzdésére folytatott 
kísérletek tapasztalatai�
nak felhasználásával ki 
kell alakítani a jogkörök  
gyakorlásának általáno�
san használható rugalmas 
rendszerét.

Postai sajátság (bár hason�
ló szervezet más szakm áknál is 
előfordul), ' ogy az eg“°z o r�
szágot behálózó intézmény 
többségében néhány em bert 
foglalkoztató, ennélfogva ön�
állóan szakszervezeti bizott�
ságokat létrehozni nem  tudó 
egységekből, I—III. osztályú 
hivatalokból á l l  Kézenfekvő 
megoldásnak szám unkra a 
já rási szervezet m utatkozott, 
b á r  m indenki jól tudta, hogy 
adottságaik így is há trá lta t�
ják  szakszervezeti m unkáju�
kat.

Mivel azonban az ország 
legeldugottabb helységeiben, 
az  o tt működő postahivata�
lokban, fiókpostákban ugyan�
olyan postások élnek, illetve 
dolgoznak, m int a  városok�
ban, a  nagy létszámú h ivata�
lokban vagy egyéb postaszer-  
vekinél, nem közömbös szá�
m unkra, hogyan vesznek 
részt a  szervezeti életben, m i�
képpen kapnak képviseletet, 
hogyan részesülnek védelem�
ben az 5 érdekeik. Még ak �
ko r se, ha az ország egész 
te rü le tén  való szétszórtságuk 
ellenére jóval kevesebben 
vannak, m in t a  zá rt üzem 
m ódjára működő hivatalok, 
műszaki szervek dolgozói.

Műszaki szervek? Itt u ta l�
ni kell az előbb idézett hatá�
rozati pontban em líte tt szak -  
szervezeti bizottságok jelzőjé�
nek .......  és hasonló körülm é�
nyek között működő” részle�
tére. Ugyanis ide sorolhatók 
bizonyos tekintetben a  táv �
közlési üzemeknek egy- egy 
megye területén vagy a  R á�
dió -  és Televízióműszaki, va�
lam int a  Helyközi Távbeszélő 
Igazgatóságnak ugyancsak áz 
országban szétszórtan tevé�
kenykedő dolgozói.

Nehogy azonban túlságosan 
sokat m arkolva keveset tu d �
junk  a  lényegből megfogni, 
m arad juk  ezúttal o járási 
szakszervezeti bizottságok, a  
jszb - k  életének boncolgatásá�
nál. Ennek a szemlélődésnek 
az időszerűségéhez az em lített 
testületi ülések tárgyalásai 
m ellett még egy körülmény 
hozzájárult, nevezetesen az, 
hogy a  legtöbb terü leti posta -  
igazgatóság hozzáfogott m ár 
a járási hivatali rendszer k i�
alak ításához Ez elsősorban 
bizonyos m unkáltatói jogok 
(hatáskörök) leadását jelenti, 
előnyösebbé téve a  jszb - k 
szám ára a  partnerkapcsolatait 
megterem tését. A vizsgálódás�
nak a címben megjelölt szín�
helyére pedig azért esett a 
választás, m ert a  legkorábban 
elkezdett k ísérlet alapján  a 
legtöbb tapasztalat a Soproni 
Postaigazgatóságnál halmozó�
dott fel.

Á látogatáshoz jó, kiinduló�
pontot nyú jto tt Győr 2 pos�
tahivatal vezetőjének, az el�
nökség tagjának, Ném eth  
Bélának a központi'vezetőség 
em lített ülésén a járási hiva�
talok és szb - k működéséről 
elhangzott felszólalása. Nem 
volt tehát idegen a téma. am i�
kor Sopronban Csapó Vilmos 
igazgatóhelyettessel és Megye�
ri László iszt - titkárra l a  rend�
szerről beszélgetni kezdtem.

— Elsősorban m unkaerő�
gazdálkodási szempontok
késztették az igazgatóságot

arra, hogy a  közigazgatási fel�
osztáshoz alkalm azkodjék. A 
postaforgalomban foglalkozta�
to ttak  körében igen nagy a 
nők aránya, így sok a  beteg�
ség, a  kisgyerm ek betegsége, 
gyes stb. m iatti távoliét, v i�
szont a  hiányzókat is több�
nyire nők helyettesítik. Olyan 
m unkakörülm ényeket kellett 
tehá t szám ukra terem teni, 
am elyek között ezt a  felada�
to t el is tud ják  látni. Első�
sorban az t kellett lehetővé 
tenni, hogy naponként haza 
tud janak  térni. Ez. megyei 
m éretekben nem  oldható 
meg. Járáson belül m ár n in �
csenek nagy távolságok, s a  
tömegközlekedési ú tvonalak is 
a  járási székhely felé irányul�
nak.

— Ahhoz azonban, hogy a 
járási székhely IV—V. osztá�
lyú hivatala területének gaz�
dájává tudjon válni, m egfe�
lelő hatáskörre van szüksége,

— Rá kellett bízni a  rend�
szeres helyettesek irányításán 
kívül a  kishivatalok dolgo�
zóinak alkalm azását, illetve 
munkaviszonyuk m egszünteté�
sét, a  bér -  és jutalm azási ke�
retekkel való gazdálkodást, a  
rendes évi szabadság és a 
szabadnapok kiadását (a 
rendkívüli és a  fizetés nél�
küli szabadságnak csak a 
feltételeit terem ti meg, to�
vábbra is az igazgatóság en �
gedélyezi), a  kiküldetéssel és 
az utaztatással kapcsolatos 
ügyek intézését.

Közelebb került a gazdasági partner
— Különös módon a  gazda�

sági szervezet közelített a 
szakszervezeti bizottságokhoz. 
Az eddigi több irányú, rész�
ben a  megyei hivatalhoz, 
ezenkívül bizonyos tek in te t�
ben a  kishivatalokhoz fűződő 
partnerkapcsolat m ost m ár a 
járási hivatalnál összponto�
sul. Nem m intha ezáltal a 
kishivatalok m inden gondja 
megoldódott volna, de m in�
denesetre könnyebbé vált 
azoknak az ügyeknek az in�
tézése, am elyek a  szakszer�
vezet egyetértésével válnak 
érvényesekké. Az egyes hiva�
talok, dolgozók m unkájának 
megítélése is tárgyilagosabbá 
v á lt azáltal, hogy nem  kizáró�
lag a terü leti biztosnak az 
okmányszemléletén alapuló 
minősítésétől függ. Term é�
szetesen m ost sem hanyagol�
ható el a  biztos véleménye, 
de az elbírálásban jelentős 
szerepet kap a  járási hivatal 
vezetője részéről a  m unka ha�
tékonyságának mérlegelése is. 
Ennek alap jáu l pedig a  gya�
korlatban  kialakult, a  szemé�
lyekhez és a m unkakörülm é�
nyekhez kapcsolódó helyi is�
m eretei szolgálnak, am elyek�
nek birtokába nem csak a  já �
rási takarékm egbízotti fel�
adatkör betöltése révén jut, 
hanem  a te rü le t gazdájaként 
sokoldalú inform ációk útján  
is.

Hogyan vélekednek a meg�
növekedett hatáskörről az é r �
dekeltek: a  járási hivatalok, 
a  kishivatalok vezetői, dol�
gozói, a  szakszervezeti bizott�
ságok titkárai, a bizalm iak? 
Megyeri László iszt - titkárral 
sorra já rtuk  Győr- Sopron 
megye járási székhelyeit.

Sopron 1- esben Várnai 
József hivatalvezetővel. Ma�
jor István  hivatalvezető - he�
lyettessel . és Ném eth Géza

jszb - titkárral találkoztunk. 
Németh szaktárs Egyházasfa -  
lu  postahivatal vezetője. Csor�
n án  Patyi Ernő hivatalvezető, 
Szalai Mária jszb - titkár és 
Kovács Viktor, a  hivatalnak 
im m ár nyugdíjban levő á lta �
lános előadója fogadott m in�
ket. Győr 1 járási, egyúttal 
megyei postahivatalban Dit-  
rói Gyula  hivatalvezetővel, 
Ném eth András hivatalveze�
tő - helyettessel és Gombos 
István  jszb - titkárral beszél�
gettünk. Részt vett a beszél�
getésben Váczi Zoltánná, a  
hivatal szakszervezeti bizott�
ságának titk á ra  is. Moson�
m agyaróvár 1 postahivatal�
ban Komáromi Imre h ivatal -  
vezetőtől és Varga István  
jszb - titkártól kap tunk tá jé �
koztatást. A megye terü letén  
— m inden bizonnyal átm ene�
tileg — m űködik még egy 
járási szakszervezeti bizott�
ság, am elynek helyben nincs, 
tehát tulajdonképpen egyide�
jűleg több partnerh ivata la  
van, K apuvárról van szó, 
am elynek já rása  megszűnt, 
am ikorra a  közigazgatási be�
osztáshoz illeszkedő járási h i�
vatali rendszer kialakult. A 
jszb postahivatalai így részint 
Sopron 1, részint pedig Csor�
na irányítása a lá  tartoznak. 
A jszb - nek a  többiekétől el�
térő  m unkájáról itt Ézsöl Má�
ria titkárra l beszélgettünk. A 
járási hivatalok m eglátogatá�
sán kivül módot találtam  a r �
ra, hogy elbeszélgessek Dar-  
nózseli postahivatalban Vass 
Erzsébet hivatalvezetővel, 
egyben bizalm ival és bizalm i�
küldöttel. továbbá K ettinger 
Gyülánéval, Jánosházaouszta 
fiókposta vezetőjével, ö  Já -  
nosházapuszta m ellett Lé-  
bénym iklós 1 és 2 (a volt 
Lébény és Mosonszentmiklós) 
postahivatal dolgozóinak és 
nyugdíjasainak bizalmija.

Javultak a munkakörülmények
Hallottuk, hogy a m unka�

erő - gazdálkodás nehézségei 
hívták életre a járási hivata�
lokat. A tapsztalatok azt iga�
zolták, hogy nem hiába. A

kedvezőbbekké vált m unka�
körülményeknél fogva vala�
mennyi járásban megszilár�
d u lt a rendszeres helyettesek 
létszáma. Győr a  m últ évet

tíz főt kitevő m unkaerő -  
hiánnyal kezdte, s júliusra 
m ár feltöltődött a  helyettesi 
létszáma. Postaforgalm i szak -  
középiskoláik végzősei közül 
tavaly öten jöttek a  hivatal�
hoz. Tiszti m unkakörökben a 
többi járási hivataloknál sincs 
gond, sőt Sopron négy já rást 
is k i tudott rendszeres helyet�
tessel segíteni.

A közelség, a  dolgozók kö�
zött kialakuló ismeretség is 
segíti a  járások területén a  
jó m unkatársi kapcsolatok 
kialakítását. Ezt m ég szoro�
sabbá teszi a  Csornán hallott 
megoldás, az, hogy a  rend�
szeres helyettesek működési 
terü leté t még járáson belül is 
körzetekre bontották. Igaz, 
hogy ez a  beosztás nem ke�
zelhető mereven, m indeneset�
re  elősegíti az alapos helyi 
ism eretek megszerzését.

A  legfőbb előny term észe�
tesen az — s ez t m ind a 
négy járási hivatalban m eg�
erősítették —, hogy az évi 
szabadságot és a  szabadnapo�
kat, a  munkaügyi okokból 
(tartós betegség, katonai szol�
gálat stb.) lehetetlent kivéve,
1979-  ben kiadták. Még csak 
az se fordult elő — ezt a  
tájékoztatást Csornán kap�
tuk, de valószínű, hogy a 
m ásik három  járásban is így 
volt —, hogy valak it szabad�
ságáról vissza kellett volna 
hívni.

Valamivel nehezebb a  hely�
zet a  fizikai dolgozóknál. A 
tapasztalat az, hogy állandó 
alkalm azásra inkább lehet je�
lentkezőt találni, m in t alkal�
m i helyettesítésre. T ehát nem  
hanyagolható e l a  rendszeres 
helyettesi hálózat kialakí�
tásának kérdése a  kézbesítői 
munkakörben. sem. Járási, 
esetleg azon belül is körzeti 
beosztással viszonylag rövid 
idő a la tt m egszerezhetők az  e 
m unkánál feltétlenül szüksé�
ges helyi ismeretek.

A javuló m unkakörülm é�
nyek és légkör kedvező hatá�
sá ra  a  kishivatalok is nagyobb 
figyelmet fordítanak arra, 
hogy a  nyugdíjba készülők, 
vagy szülés elő tt állók pótlá�
sá ra  alkalm as személyeket 
felkutassák, enyhítve ezáltal 
a  já rási hivatal gondjait.

Ma m ár kialakult a  megye 
valam ennyi já rásában  a  kü �
lönböző m unkáltatói jogok és 
ezekkel összefüggő feladatok 
gyakorlásának, ellátásának 
módja, ám  az indulásra nem 
lehete tt egyedüli m egoldás�
kén t alkalm azható m ódszert 
kidolgozni. Mégiscsak m ások 
voltak az adottságai a  m e�
gyei feladatokat ellátó Győr 
1- nek, vagy az Igazgatósági 
székhelyen működő VI. osz�
tályú Sopron 1- nek, m in t a  
hozzájuk viszonyítva vidéki�
nek számító, akkoriban még 
igen szűkösen elhelyezett V. 
osztályú M osonmagyaróvár 
1- nek, vagy a IV. osztályú 
Csornának.

Győr 1- nek m egvolt az 
egész megyét ellátó m unka�
ügyi szervezete; feladatainak 
egy já rásra  korlátozódásával 
szükségképp csökkent a  fő�
nöki iroda létszám a is. Sop�
ron 1 a  megyei hivatalnál 
felszabaduló m unkaerővel 
tud ta  létszám át megerősíteni; 
A jelenlegi két munkaügyi 
előadó a gazdászati feladato�
kat is ellátja. A hivatalveze�
tésre javasolt m unkaerőnkén -  
ti 40 perces norm át a PSZSZI 
ideiglenesen elfogadta, így
1980-  ig ki tud ták  alakítani a 
főnöki iroda véglegesnek 
m ondható m unkarendjét. Mo�
sonm agyaróváron két eszten�
dőn keresztül a  hivatalvezető 
lá tta  el a  m unkaügyi felada�
tokat. A járási hivatali ügyek 
intézésére kapott létszámmal 
a feladatok rendre megoldód�
tak, a végrehajtás közvetlen 
közelébe levitt ügyintézés 
egyszerűsödött, könnyebbé 
vált, de mennyiségénél fogva 
nem ad lehetőséget a gazdá�
szati ügyek intézésének ész�
szerű megszervezésére. A za�
vartalan  m unkához kellene 
még egy személy. Csornán az 
általános előadó fokozatosan 
vette á t a  munkaügyi felada�
tokat. 1975- ben. első lépés�
ként a kézbesítőkkel kapcso�
latos tennivalókat szervezték 
meg, majd utána láttak  hoz�
zá a tiszti m unkakörök ügyei�
nek nagyobb feladatot jelen�
tő intézéséhez, beleértve a

rendszeres helyettesi hálózat 
kiépítését.

A gyakorlati tapasztalatok 
teh á t a  járási hivatali rend�
szer m ellett szólnak. Kellő�
képpen élve a  kapott hatás�
körrel és kihasználva a  m un�
kaerőhelyzetben á ltalában  é r�
zékelhető javulást, bizonyára 
kialakítható  az a  megbízható

postás törzsgárda, am eiy ké�
pes megfelelni a  szolgáltatá�
sainkkal szemben táijiasztott 
nagyobb mennyiségi és m inő�
ségi követelményeknek. Eh�
hez feltétlenül kiemelkedő se�
gítséget tud  nyújtani a  szak -  
szervezeti mozgalom, az á lta �
la  szervezett és irányított 
üzemi dem okrácia.

Erősödhet o mozgalmi élet
Nem kétséges, a  szétszórt�

ságból adódó nehézségekkel — 
még ha a  já rási hivatalok 
vonzásában szorosabbá is vált 
a  kapcsolat az irányítás és a 
végrehajtás között — tovább�
ra  is meg kell küzdeniük a 
jszb- fcnek; szervezeti é letük�
nek mindig is m aradnak a 
zárt üzemekétől eltérő voná�
s á t  A fejlődésnek azonban 
legalábbis a gazdasági szer�
vezet erősödésével, a  m unka�
erő - állom ány minőségi javu�
lásával arányban kell állnia. 
Igényesebb közösség a  szer�
vezeti élettel szemben is n a �
gyobb igényeket támaszt.

Nézzük m eg tehát, m ikép�
pen tudnák a  járási szakszer�
vezeti bizottságok együttm ű�
ködni a  hozzájuk hasonlatos 
módon szerveződött partner 
hivatallal. Kapcsolódjunk itt 
is először a m unkáltatói jo�
gokhoz, am elyeknek gyakorlá�
sához feltétlenül szükség van 
a  szakszervezet, nevezetesen 
a  bizalm i egyetértésére. A 
központban m űködő bizalmi 
helyben van, közvetlenül k i�
fejtheti álláspontját, közvetít�
heti a tagság véleményét. Ne�
hezebb helyzetben vannak a 
kishivatalok bizalm ijai. Ha 
szorosabb is le tt a  kapcsola�
tuk  a  já rási székhellyel, a 
szomszéd, meg a  m ásodik 
szomszéd községhez nem  ke�
rü ltek  közelebb. Továbbra is 
sokfelé fennáll az a  helyzet, 
hogy a járási hivatal vezető�
je és a  jszb - titkár többet és 
könnyebben érintkezik a  te rü �
le t dolgozóival, m int a  bizal�
mi csoportjának tagjaival. Ez 
utóbbi kapcsolat az, am elyet 
jó lenne erősíteni, m ert egye�
lőre gyakran csak a  telefonra 
korlátozódik. Még szerencse, 
hogy ez a  postásoknak kezük 
ügyébe esik.

M indenesetre az  szb - titkár

és a bizalm iak együttműködé�
sének szorosabbra fűzése le�
hetővé tette, hogy a  bizalmi 
javaslatait, véleményét, egyet�
értését megfelelő helyen az 
szb - titkár közvetítse. így a 
k ia lakult gyakorlat szerin t a 
bér -  és jutalm azási keretek 
elosztásában a  járási hivatal 
vezetője, a  jszb - titkár és a 
terü leti biztos vesz részt. A 
tervezeteit a  titk á r  csak a 
bizalm iak egyetértésének
megszerzése után ír ja  alá.

A két járási hivatallal kap�
csolatban levő kapuvári jszb -  
nek körülm ényesebb a  m un�
kája, s igénybe kell vennie a 
honos jszb - k segítségét is. A 
jó együttm űködés bizonyíté�
ka, hogy a  dolgozók nem  vet�
ték  észre, hogy bárm iben is 
háttérbe szorulnának.

Ugyancsak a terü leti biztos 
közreműködésével értékelik  a 
m unkaversenyt is. A kialakult 
javaslato t a  hivatalvezető a 
kishivatali dolgozók értekez�
lete elé terjeszti', s  a  tagság 
hagyja jóvá.

Az üzemi dem okráciának 
ez a fórum a is közelebb ke�
rü lt az élethez. A beszámolót 
a  járási hivatal vezetője ta r t�
ja, elsősorban a  te rü le t ered�
ményeivel, gondjaival foglal�
kozva, s ehhez kiegészítésként 
az igazgatóság n yú jt össze�
hasonlításra alkalm as adato�
kat. A te rü le t életét közvet�
lenül érin tő  beszámoló sok�
kal inkább ösztönzi hozzászó�
lásra, v itá ra  a  dolgozókat, 
m in t a  szám ukra áttek in the�
tetlen, m unkájuktól független 
és á ltaluk  sok részletében be�
folyásolhatatlan igazgatósági 
értékelés. Ugyanakkor az el�
hangzottak nem szigetelődnek 
el a  járáson belül, hisz vala�
m ennyi értekezleten k é p v i �
selteti m agát m ind az igaz�
gatósáig, m ind az iszt.

Keressük a megoldást!
Még egy kérdés volna, 

am ellyel foglalkozni szeret�
nék, s ez a képviselet, ezzel 
összefüggésben pedig a  tá jé �
koztatás.

M ár szó esett arról, hogy a  
dolgozók könnyebben lépnek 
érintkezésbe a  járási szék�
hellyel, m in t bizalm ijuk 
munkahelyével. M int m inden 
m egragadható lehetőség, ez 
az útvonal is felhasználható 
inform ációk szerzésére és tá �
jékoztatás továbbítására, te r�
mészeténél fogva azonban 
mégis esetleges, szervezetlen. 
Ezzel szemben a  szakszerve�
zeti bizottság és a  bizalmi 
közötti érintkezés m ár rend�
szeres keli, hogy legyen. K ét-  
oldalúan és közös megbeszé�
lések form ájában is. Mint 
M osonmagyaróváron elm ond�
ták, negyedévenként ta rtanak  
a bizalm iakkal kibővített szb -  
ülést. Tehát a  bizalm iak 
megfelelő tájékozottsága az 
alapszerv m unkáját illetően 
megvan.

A tagságnak van azonban 
képviselete az üzemi dem ok�
ráciának egy m agasabb fó�
rum án, az igazgatósági szak -  
szervezeti tanács és a  bizal�
m iküldöttek együttes tanács�
kozásán is. I tt  m ár jelentős 
szerepe van a kétirányú in�
formációnak, hiszen az em lí�
te tt  tanácskozásokon olyan 
kérdéseket v ita tnak meg, m int 
például a kollektív szerző�
désnek és függelékének vég�
rehajtása. illetve módosítása, 
vagy az igazgatóság te rv e t 
Ezek pedig nem  vitathatók 
meg a tagság álláspontjának 
ism erete nélkül, s ugyancsak 
feltétlenül szükség van arra 
is, hogy az együttes tanács�
kozás határozatait minél 
előbb a tagság tudom ására 
hozzák.

Alaposan meg kell fontolni, 
hogy a bizalm iküldöttek me-  
lyik bizalmit, illetve csoport�
já t képviseljék a  testü let ülé�

sén, hogy arányosan meg 
tud ják  osztani a tájékoztatási 
feladatokat is. A bizalm iak�
kal kibővített szb - ülés egy�
m agában ugyanis nem  pótolja 
ezt a tevékenységet.

Újból a választási előkészü�
letekre u talva: az itt vázolt 
szempontok m ár csak a  bi�
zalm iak növekvő fontosságú 
szerepére, tömegkapcsolatuk 
szükségszerű erősítésére való 
tekintettel sem hanyagolha�
tok el. A bevezetőben idézett 
határozati pont értelm ében 
keresni kell a járási (és ha�
sonló körülm ények között 
működő) szakszervezeti bi�
zottságoknál a jogkörök a l�
kalm azásának általánosan 
használható rendszerét. Meg�
oldást aján lan i még nehéz 
lenne, egy gondolatot azon�
ban — úgy vélem — fontoló�
ra  lehetne venni.

Sok szó esett a járáson be�
lüli szorosabb, szinte csalá�
dias m unkatársi kapcsolatok 
kialakulásáról, am iben jelen�
tős szerepet tö lt be a rend�
szeres helyetteseknek megha�
tározott körzeten belüli irá�
nyítása is. Vajon — ha az 
egyéb feltételekkel is rendel�
keznek — nem volna - e hasz�
nosítható az ő mozgékonysá�
guk, több hivatalnál szerzett 
helyi ismeretük, az ottani dol�
gozókkal kialakuló kapcsola�
tuk  a bizalmi, bizalm ikül-  
dötti szerepkörben ?

Nem tekint még túl nagy 
m últra a járási hivatali rend�
szer, bizonyára még sokat 
fog csiszolódni a gyakorlat 
folyamán. Ugyanígy — a m ár�
is tapasztalható fejlődés m el�
le tt — még jelentős ta rta lé �
kai vannak a szervezeti élet�
nek Is. A soron következő 
választások is elősegíthetik, 
másrészről pedig szükségessé 
is teszik, hogy a  lappangó 
lehetőségeket felkutassuk és 
szolgálatunkba állítsuk.

Benda István
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A POSTA KÖZPONTI JÁ R �
MŰTELEP KlSZ - alapszerve -  
zetei ünnepélyes körülmények 
között a  nemzetközi munkás-  
mozgalom közism ert harcosai�
nak nevét vették fel. A példa�
képként k iválasztott személyi�
ségek : Che Guevara, Komócsin 
Zoltán, Bajcsy - Zsilinszky End�
re, Csanádi György, Braun 
Éva.

A névadást lázas tevékeny�
ség előzte meg. A KISZ - tagok 
szinte mindegyike könyvtá�
rakban kutatott, plakátokat, 
dekorációt készített, netán 
életében első ízben forgató -  
könyvet írt, vagy éppen szere�
pére készülgetett, hogy minél 
sikeresebben eleveníthessék 
fel és m utassák be az alap�
szervezet névadójául válasz�
to tt m unkásmozgalmi harcos 
életú tját.

A kőbaltától a sorozatvetőig
Nemzeti értékű haditechnika! 

ritkaságokból ad ízelítőt a Had�
történeti Múzeum Üj szerzemé�
nyek 75—79. című kiállítása. A 
csaknem 35 000 új szerzemény�
ből válogatott több mint 700 tár�
gyat úgy állították össze a  mú-  
zeológusok, hogy több kort átfo�
gó anyaggal lepjék meg a láto�
gatókat.

Az első teremben a pattintott és 
csiszolt kőkorszak leletei, bronz�
kori török kések, I>ózsa- korabeli 
parasztkardok tekinthetők meg. 
Egyik legszebb darabja a múze�
umnak az éles damaszkuszi szab-  
lya elefántcsont markolattal, Ko�
ránból vett idézetekkel a pengé�
jén. Egy másik török díszkard�
nak markolata és hüvelye féldrá�
gakövekkel, pengélye aranyozott 
török írásjelekkel van díszítve.

A modem lőfegyvereik, tűzfegy�
verek is megtalálhatók a fegy�
vergyűjteményben. A Katyusa-  
lövedék a II. világháborúban 
használt sorozatvető igen érdekes 
példánya.

Bizonyára sokan megcsodálták 
azt a kétéltűt, amely a II. világ�
háború idején szárazföldön és ví�
zen egyaránt közlekedett. Ezt a

németek menekülés közben fe�
lejtették’* Magyarországon. Idő�
közben fűrészgépnek is használ�
ták.

Az egyenruhák közűi é rd e m e s
megemlíteni az I860- es „divatú” 
testőrtábomoki udvari díszmen�
tét, amely piros posztóból készült 
ezüst sújtású hímzéssel, ezüst dí�
szítésű övvel.

Kitüntetések is akadnak szép 
számmal a kiállításon. A Szent 
István rendjel csillaga ékszerként 
is megállná a helyét. Ezt a ma�
gyar rendjelet Mária Terézia ala�
pította 1757- ben. Közepén ara�
nyozott Mária Terézia monogram 
látható.

A zászlógyűjtemény legendás 
darabja az a nemzetiszínű zászló, 
amelyet szovjet hadifogságban 
készítettek magyar katonák. a  
zászló közepén Kossuth- cím er 
büszkélkedik, a vörös csík vé�
kony pamutszövetből, a fehér le�
pedőből, a zöld kabátbélésből ké�
szült.

Főleg a történelmi ismeretter�
jesztés és a honvédelmi nevelés 
jó kiegészítői ezek a haditörténeti 
ereklyék.

Z s a tk o v its  E d it

A szocializmus fejlődése, 
az  egyre korszerűbb nagy 
teljesítményű, bonyolult szer�
kezetű gépek használata 
megköveteli az általános, a  
szakmai, a  politikai és világ�
nézeti műveltség folyamatos, 
állandó fejlesztését.

A közművelődés napjaink�
ban társadalm i szükségletté 
vált. A p árt XI. kongresszu�
sának  e rre  vonatkozó határo�
zata értelm ében szorosan 
kapcsolódik a  társadalm i h a �
ladás, a  term előm unka köve�
telményeihez. További fejlő�
désünk alapfeltétele, hogy a  
dolgozók minél m élyebb á tte �
k intést nyerjenek a  nem zet�
közi és a  hazad események�
ről, m egértsék a  term észet és 
a  .társadalom törvényszerűsé�
geit, alapos szakértelemmel, 
politikai felkészültséggel, szi�
lá rd  m arx ista  világnézettel 
vegyenek részt az  előttünk 
álló feladatok megoldásában.

A szolgáltatások bővülésé�
vel, hazai és külföldi kap�
csolataink szélesítésével, é let�
m ódunk fejlődésével egyre 
nagyobb feladat hárul a  pos�
ta  dolgozóira is. Ezek az új 
feladatok azonban csak m a�
gasabb színvonalú m űveltség�
gel oldhatók meg. M indenki�
től folyamatos tanulásit, ön�
képzést igényelnek. Az sem 
közömbös, hogyan tö lti vala�
ki a  szabad idejét. Az egész�
séges életvitel a  jó  m unka 
egyik feltétele.

M indezekért készítették el 
a  posta vezetői a  közm űve�
lődési tervet, am elynek leg -

cóodáh v ilá g a
A 11 éves Végh Judit Kő-

rös tárcsáról V ihar a  halászta�
nyán című festm ényéért ka�
po tt díjat.

— M ifelénk sok a  halász -  
tanya, egyszer én is átéltem 
egy vihart ilyen halásztanyán. 
Kicsit fé lten , d- e olyan szép 
volt, hogy végignéztem. Ta�
lán ezért is rajzoltaim le.

Az egyik legboldogabb fel�
nő tt ezen a kiállításon Soroo-  
gyi Lászlóné, a  postás nőbi�
zottság tagja. — Hogyan si�
kerü lt ezt a  szemet, lelket 
gyönyörködtető k iállítást
megszervezni ?

— Nem volt könnyű fel�
adat. Egyrészt, m ert nem 
szerveztünk még ilyesmit, 
m ásrészt pedig országos m é�
retekben kellett dolgoznunk, 
hiszen a  nemzetközi gyer�
mekév tiszteletére rendeztük 
a  rajzkiállítást. Dr. Ném eth  
Adalberta, a  postás nőbizott�
ság elnöke fogta össze a szer�
vezést Józsa Ágnes, a  m űve�
lődési központ m unkatársa a 
gyakorlati lebonyolítás ho�
gyanját m ondta el, illetve se�
gített a szervezésben. Sokat 
köszönhetünk a  nőbizottság 
tagjainak, az üzemi és igaz�
gatósági nőfelelősöknek, akik 
tám ogattak e m unkában.

— A  család és környezet 
cím et kapta a kiállítás. Miért?

— Kötött, ugyanakkor kö�
tetlen  téma. A gyerm ekekre 
a  családjuk, a  közvetlen és a 
közvetett környezetük hat a 
legerőteljesebben. Kíváncsiak 
voltunk, hogyan lá tnak  ben�
nünket és a  világot. Hogy

Az ünnepélyes megnyitón budapesti óvodások szolgáltattak 
színvonalas m űsort

Szeretem  a  gyerm ekrajzo�
ltat, ezért boldogan vettem  
részt a  Postás Művelődési 
Központ dísztermében rende�
zett gyerm ekrajz - kiállítás 
megnyitóján és díjkiosztó ün�
nepségén. Bandik Zsigmond  
igazgató köszöntő szavai után 
Kánya Gyula, a  Postások 
Szakszervezete szervezési és 
káderosztályának vezetője ad �
ta  á t a  ju talm akat az izga�
lomtól k ip iru lt arcú  alkotók�
nak. A díjkiosztás u tán  m ár 
felszabadult hangulatban já r �
tak  körbe a  „művészek”, k i�
ki még kis érője kezét szoron�
gatva, az „idősebbek” csopor�
tokba verődve nézték, v ita tták  
az „alkotótársak” m unkáit.

A jutalm azottak közül Ki-  
hédi Zsolti kiscsoportos óvo�
dást kértem , m utassa meg azt 
a képet, am elyik a  legjobban 
tetszik neki. Ó kézenfogott és 
habozás nélkül a  sajátjához 
vezetett, amelyen színes ce�
ruzával rajzolt em ber volt 
látható.

— Szerinted m iért ez a leg�
szebb?

— M ert én csináltam  — 
m ondta büszke határozottság�
gal —, és m ert ilyenek az 
emberek, legtöbbször csak 
mosolyognak, közben m ajd�
nem  elesnek!

Egy másik nyertes. Kurdi 
Laci Mogyoródon kiscsoportos.

Gazdasági udvar című rajzán 
a  legelésző lótól a  jókedvű ci�
cáig, am i egy vidéki udvar�
ban csak előfordulhat, minden 
látható. No, meg a dundi fel�
hő mögül kandikáló kancsal 
nap. Az „ihlet” forrása után 
érdeklődtem , m ire ő rávágta:

— Pont ilyen a  mi udva�
ru n k  is!

Czike Barbara — alig m últ 
négyéves — a sátorozást örö�
k íte tte  meg, am int a  család 
apnaja - nagyja éppen sétálni 
indul egy hűvös nyári napon, 
maguk mögött hagyva a  gon�
dosan befűzött s á tra k a t B ar�
bara a  szerény, „befelé for�
duló művészek” közé ta rto �
zik, nem  nyilatkozott

Gallyas Zsófia  8 éves kis�
lány, szám ára á l lo v ak  jelen�
te ttek  m aradandó é lm ényt 
Ménes című ra jza  — am ely 
első d íja t kapott — határo �
zott tehetségről árulkodik. A 
ló ezerarcú szépsége, vad 
vágtája, a mozgás dinam iká�
ja  együtt van ezen a  to llraj -  
zon.

— Te a fővárosban élsz, 
hol láttál ménest?

— A nagym am ánál nyaral�
tam, és o tt lá ttam  egyszerre 
sok - sok lovat, am ikor gyö�
nyörűen nyargaltak  át a me�
zőn. Szeretem  a  lovakat, szé�
pek és okosak.

Egy első díjas kép. Gallyas Zsófia: Lovak Kenderes! M ariann: Tisza - part csónakkal

fontosabb feladatai között a 
művelődés* az  oktatás és a 
testnevelés áll. Eredményes 
közművelő m unkát csak az 
állam i intézm ények és a  pos�
taszervek közös tevékenysé�
gével lehet elérni. Különösen 
fontos, hogy a  szétszórtan, 
kis településeken dolgozó 
postások se szigetelőd jenek
el.

Az elm últ években az  ál�
talános iskola elvégzése, a 
közönségkapcsolatok ku ltu �
ráltságának fejlesztése, és a  
szocialista hazafiság érzésé�
nek  elm élyítése á llt a  köz�
művelő m unka középpontjá�
ban. Ezt a  megkezdett utat 
k íván ják  folytatni ebben az 
évben is, b á r  a  feladatok 
köre tovább b ő v ü lt

Ez az év felszabadulásunk 
35. évfordulójának, a  párt 
X II. kongresszusának, a  Ma�
gyar Szakszervezetek XXIV, 
és a  Postások Szakszervezete 
XI. kongresszusának éve. Az 
eseménysorozat gazdag lehe�
tőséget nyú jt a politikai is�
m eretek  gyarapítására, a  szo�
cialista hazafiság, az  in te r�
nacionalizm us eszm éinek erő�
sítésére.

Gazdag tervek  születtek az 
általános iskolát még most 
sem végzettek m ulasztásának 
pótlására, a  szakképzettség 
fokozására. Mintegy 12 ezer 
dolgozó képzését teszi lehető�
vé szakm át adó és rendsze�
res továbbképző tanfolyam o�
kon a  posta. A  szakképzés 
m ellett az is nagyon fontos* 
milyen a  m unkahelyek lég�
köre, hogyan fogadják az új 
belépőket, a  fiatalokat. 
G yakran a  m unkahely hatá�
rozza meg az  o tt dolgozók 
gondolkodásmódját, sokszor 
jellem ét is. Nevelő hatásának 
szorosan kell kapcsolódnia a  
m indennapi munkához.

A szabad idő hasznos el�
töltéséhez is dús választékot 
kínálnak a  tervek. A  Postás 
Művelődési Központ prog�
ram jai között ism eretterjesz�
tő  előadások, író - olvasó, szí�
nész- közönség találkozók, k i�
állítások szerepelnek. A ba�
rá ti körök, m űkedvelő cso�
portok, klubok m ind a  sza�
bad idő hasznos eltöltését 
szolgálják. Vidéken a  szegedi 
és a  nyíregyházi művelődési 
ház segíti a  postások ku ltú �
rá lt szórakozását

A tervek  készítői nem  fe�
lejtkeztek él a  könyvtárak 
nevelő szerepéről, a  nők 
program jainak kialakításáról 
sem. Olyan lehetőséget k ínál�
nak  a  nők műveltségének 
gyarapítására, am ely elérhető 
m unkahelyi és családi kötött�
ségeik m ellett is. Különösen 
fontos, hogy a  gyermekgon�
dozási szabadságon levő 
édesanyák hasznos tanulásra 
fordítsák szabad idejük egy 
részét.

A testedzéshez nemcsak 
gazdag program ot ajánl a 
terv, hanem  bővíti a  sporto�
lási lehetőségeket is.

A posta gondosan, nagy
körültekintéssel, a  szakszer�
vezettel együtt működve, a 
postaszervek előzetes javas�
la tainak  és a  hírközlés köte�
lezettségeinek, a  lehetőségé�
nek és az igényeknek a  fi�
gyelembevételével készítette 
el a  közművelődési tervet.

Ám a  posta tervei valójá�
ban a  közvélemény előtt 
vizsgáznak. Tervük annyit 
ér. am ennyit megvalósítanak 
belőle. Értékét az dönti el, 
hogy a  postás dolgozók 
mennyire felelnek meg az 
előttük álló követelm ények�
nek, hogyan végzik napi 
m unkájukat.

A szép elképzeléseket csak 
a  dolgozók és a  vezetők ösz-  
szefogásával lehet tettekre 
váltani. M indenkinek meg 
kell értenie a  teljesebb m ű�
veltség célját, jelentőségét, 
szükségességét. És ebben a 
társadalm i szervekre és a  ve�
zetőkre vár a  legnagyobb 
feladat. Ha m inden ember 
megérti a művelődés és a 
gazdasági feladatok, vala�
m int társadalm unk fejlődése 
közötti összefüggéseket, akkor 
becsülettel vállalja  a  rá  eső 
feladatokat is.

Szirmai Mária

hangulatosaik a  rajzok, 
sok öröm et és fantáziát köz�
vetítenek . . . ”

„ . . .  a  kiállítás nagyon szép, 
öröm látn i ennyi vidám, de�
rűs gyerm ekrajzot. . . ”

„ . . .  a  gyerm ekfantázia cso�
dálatos . . . ”

„ . . .  bízunk benne, hogy e 
k iállításnak lesz folytatása . . .  
elism erésünk az alkotóknak és 
a  kiállítás szervezőinek egy�
arán t . .

Czeglédi Cecília
A közönség d íjá t nyerte: 

Szalay Sándor (Hódmezővá�
sárhely) „Kézbesítő”, Frid -  
rich László (Szeged) „Moz�
góposta” és Kenderesi Ma�
riann  (Mindszent) „Tisza-  
p a rt” című művével. (Szerk.)
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Mindenkinek kötelessége 
műveltségének fejlesztése

A posta 1980. évi közművelődési terve
am atőr képzőművészet fejlő�
déséhez is hozzájárul.

A kiállítás irán t igen nagy, 
érdeklődést tanúsíto ttak  a sza�
badkaiak, m ár a megnyitón 
csaknem kétszázan vettek 
részt, és a látogatottság a  tíz 
nap a la tt rendszeres volt.

A szegedi postások sikeres 
szabadkai bem utatkozása után 
várható, hogy — a k u ltu rá�
lis kapcsolatok kedvező meg�
nyilvánulásaként — Tiszia-  
parti városunkban üdvözölhet�
jü k  mostani vendéglátó inkat

Kovács K atalin

tem  kiállító szalonjában nyílt 
meg. Először Ivan Jandric 
keram ikus, a Festők és Szob�
rászok K lubjának titkára  üd�
vözölte a megjelenteket. A 
megnyitón részt vettek a Sze�
gedi Postaigazgatóság szak -  
szervezeti tanácsának, a  Sze�
gedi Postás Művelődési Ház�
nak és a  képzőművész kör�
nek, valam int a  Szabadkai 
Postaigazgatóságnak és a 
M unkásegyetemnek a  képvi�
selői. Az üdvözlő szavak után 
Lukács Nikola, a „Szabadkai 
Közművelődés” elnöke ismer�
te tte  a  kapcsolat felvételének 
jelentőségét, hangsúlyozva a 
két testvérváros közötti jó �
szomszédi viszony fejlődését. 
M éltatta a kiállítók m unkás�
ságát, élm ényt nyújtó alkotá�
saik  jelentőségét.

Ezt követően Keresztes Mi�
hály, a  Szegedi Postaigazga�
tóság szakszervezeti-  tanácsá�
nak titkára  üdvözölte az é r �
deklődőket. Megköszönte a 
vendéglátóknak, hogy lehető�
séget adtak a  postás dolgozók 
bem utatkozására, Elismerését 
fejezte ki a m inden igényt 
kielégítő, magas színvonalú 
rendezésért m ind a  postai ve�
zetőknek, m ind a  Munkás�
egyetem vezetőségének. Rö�
viden ism ertette a  kör m un�
kásságát, hangsúlyozva, hogy 
az alkotók egyszerű hétköz�
napi em berek, akik a napi 
m unka után szabad idejükben 
hódolnak hasznos szenvedé�
lyüknek. Munkásságukhoz 
anyagi érdek nem fűződik, 
céljuk, hogy maguk és mások 
szám ára élm ényt nyújtsanak. 
Kérte, hogy fogadják szeretet�
tel ezt a  kiállítást, aimelv az

A Szegedi Postaigazgatósá�
gon három  éve alakult a 
Képzőművész Kör, am elynek 
tagjai a  három megye (Bács, 
Békés, Csongrád) postás dol�
gozói közül kerülnek ki. Meg�
található közöttük a  távbe�
szélő - műszerész, a  jogász, a 
kishivatali dolgozó és a nyug�
díjas is. M ár több kiállításon 
m utatkoztak alkotásaikkal 
egy- egy válogatás révén, töb�
bek között Budapesten, a 
Postás Művelődési Központ�
ban, Szegeden, a  postaigazga�
tóság épületében és postai 
szakközépiskolákban.

Nagy jelentőségű esemény 
volt a  kör életében, hogy 
meghívást kaptak  a „Veljko 
Vlahovic” Munkásegyetem ré�
széről egy 10 napos kiállítás�
ra. A meghívást örömmel fo�
gadták, hiszen Szabadka és 
Szeged testvérváros. A bará t�
ság, a  jó  viszony m ár évek 
óta él a postai vezetők és 
dolgozók között. A kapcsolat 

'bővítése mindig cél volt, most 
a  művészeti élet terén  meg 
is valósul.

A Szabadkai Postaforgalmi 
M unkaszervezet keretében 
képzőművészkor nem műkö�
dik, de nagy az érdeklődésük 
a művészetek iránt, és kap�
csolatban állnak a M unkás�
egyetem Festők és Szobrászok 
Klubjával. A szabadkai pos�
tai vezetőknek jelentős sze�
repük volt a  két képzőmű�
vész kör közötti kapcsolat fel�
vételében, a  kiállítás meg�
szervezésében és lebonyolítá�
sában.

Az 52 festményből és 18 
grafikából álló kiállítás de�
cember 21- én a  Munkásegye-

sokf éleképpen, errő l tanúsko�
dik a 2000 beérkezett rajz. 
Külön öröm volt szám unkra 
a  sok vidéki pályázó, akik 
nem csak a  városból, hanem a 
legeldugottabb falukból is je �
lentkeztek.

— Egy kiállítás akkor teljes 
értékű, ha sokan látják.

— Gondoskodtunk erről is. 
A postás óvodákba és üze�
m ekbe plakátokat ju tta ttunk  
el, külön értesíte ttük  a  k iá l�
lítás résztvevőit. M ár a  meg�
nyitóra sokan eljöttek, rem é�
lem, az egyik leglátogatottabb 
„ tárla t” lesz.

December 28- án é rt végett a 
postás gyerm ekraj zkiállítás. 
S ikerét a  vendégkönyv be�
jegyzései bizonyítják:



f i  Középmezőnyben a női röplabdacsapat
lül tud mozogni. Az oldalra 
irányíto tt labdáknál a já té �
kosok védekezés esetén kény�
telenek lendületüket csökken�
teni, ha nem akarnak a fa l�
nak ütközni. Igaz, a verse�
nyeken nincsenek ilyen kö�
rülmények, de a játékosok 
képtelenek megszokni a  sza�
bad mozgás adta lehetősége�
ket. A bérelt tornaterem  fű�
tése sincs megoldva. A já té �
kosok edzés a la tt megizzad�
nak, és bizony a rosszal zá�
ródó ablakokon beáram ló hi�
deg levegő m iatt könnyen 
megfázhatnak, em ellett fenn�
állhat az izom lehűléséből 
adódó sérülés veszélye. Emel�
le tt nagy hátrány, hogy a bé�
relt terem ben csak későn 
kezdhetik az edzéseket. Gon�
dot okoz ez a tanulóknál, a 
férjezetteknél és a kisgyer�
mekes anyáknál, sőt a mesz-  
szebb lakó játékosoknál is.

A csapat tavaly augusztus 
8. és 16. között edzőtáborban 
vett részt. A szakvezetés úey 
vélte, hogy az addig egymást 
alig - alig ismerő játékosoknak 
jó t tesz a tábor; a közös él�
mények az egymás tá rsasá�
gában eltöltött hosszabb idő 
jó kapcsolatok k ia lakítását 
eredményezi. így is történt. 
I tt  váltak a röplabdás lányok 
igazi közösséggé, s ez meg�
látszott később a já ték  szín�
vonalán.

Ejtsünk néhány szót még a 
gondokról! Az NB II - ben sze�
replő felnőtt csapatnak csak 
heti három  edzésre van lehe�
tősége, de ez a z ' időtartam  
csak igen lassú fejlődést te�
het lehetővé. Az ifjúsági já �
tékosok közül nagyon sokan 
tanulnak, többen közülük 
érettségi élőt állnak. így leg�
jobb akaratuk  ellenére sem 
tudnak rendszeresen edzések�
re  járni. Nem kis gondot okoz 
a szakosztály vezetőinek az 
sem, hogy azok a játékosok, 
akiket felvesznek a főiskolá�
ra  vagy az egyetemre, az ot�
tani csapatban foly tatják  to�
vább a játékot.

Igaz, a felnőtt keretben 
több NB I - e t és NB I l - t  
m egjárt játékos is van, de a 
többség először szerepelt ta �
valy magasabb osztályban. 
Sokan közülük éppen ezért 
tapasztalatlanok, ami különö�

sen a vidéken lezajlott m ér�
kőzéseken volt feltűnő. Egye�
seket zavar még a nézők be�
kiabálása, a sportszerűtlen 
megjegyzés.

A PSE női röplabda szak�
osztályában tavaly összesen 
hatvanegy játékos szerepelt. 
Említést érdemel néhány tel�
jesítmény. A felnőttek — am int 
arró l m ár szó volt —, a vá�
rakozásnak megfelelően bent 
m aradtak  az NB II- ben, meg-  
á llták  a helyüket. Az ifjúsági 
csapat a  Budapest I. osztályú 
bajnokságban tavaly az ötö�
dik helyen végzett. Ők részt 
vettek egy, a harm adik kerü�
leti testnevelési és sportbizott�
ság által rendezett terem ver�
senyen; sajnos, nem a vára�
kozásnak megfelelően szere�
peltek. Hasonló módon gyen�
gén játszottak a serdülők is 
az előbb em lített versenyben. 
Az úttörők viszont kitettek 
m agukért. Tizennégy mérkő�
zésből tizenkettőt megnyertek; 
ezzel a második helyet sze�
rezték meg. A felnőttek részt 
vettek a Pest megyei szövet�
ség által m egrendezett felsza�
badulási kupán, s a másodi�
kok lettek. A felnőtt tartalék 
csapat ebben a bajnoki idény�
ben is a  budapesti I. osztály�
ban szerepelt. Eredményeik 
nem számottevőek. Tavaly 
igen jól sikerült kis röplabda -  
bajnokságot rendezett a h a r�
madik kerületi sportbizottság. 
A Postás SE csapat a II. cso�
portban küzdött, és tizenöt 
részvevő között az ötödik he�
lyen végzett.

A Postás Sport Egyesület 
Női röplabda - szakosztályában 
három  edző foglalkozik a já �
tékosokkal. A felnőtteket Ge�
rencsér Ferenc, az ifjúságia�

kat, valam int a tartalék  csa�
patot Járfás László, a serdü�
lőket, illetve az úttörő korúa -  
k a t Nagyváradi János edzi. 
Palányi Győző szakosztályve�
zető, intéző szerint, m indhár�
man nagyon jól dolgoznak, 
szakmai tudásuk, hozzáállá�
suk dicséretre méltó. A szak�
osztály elnöke Juhari István, 
aki felelős beosztású vezetője 
a postának, de gazdasági el�
foglaltsága m ellett mindig 
időt tud szakítani a sportve�
zetői tevékenységre.

Az eredm ényeket végül is a 
játékosok „hozzák”, ezért né�
hányat közülük is bem utat�
tunk. A felnőtt csapat egyik 
oszlopos tagja Linke György-  
né; a bajnoki évadban h ar�
mincegy mérkőzésen vett részt 
ebből huszonkétszer volt tag�
ja  az NB Il - es csapatnak. A 
legszorgalmasabb játékosok 
egyike, labdakezelése sokat 
javult, és mezőnyjátéka is 
egyre tudatosabb. Szabó Irma, 
a  csapat kapitánya. Ruganyos 
és rendkívül lelkes játékos. 
Az edzéseken szorgalmas, a 
mérkőzéseken fáradhatatlan. 
Ök a csapat mozgató rugói.

A röplabda - szakosztály ve�
zetőinek véleménye szerint a 
80- as bajnokságban a jelenle�
gi hetedik helyről előbbre le�
het lépni, közelebb lehet ke�
rü ln i az élmezőnyhöz. A szak�
vezetők abban reménykednek, 
hogy ha jövőre nem is, de 
néhány év m úlva elkészül a 
várva v árt sportcsarnok, ahol 
az egyéb sportágak m ellett a 
röplabdás lányoknak is lesz 
helyük. Addig, sajnos, a je �
lenlegi körülm ények között 
kénytelenek küzdeni a jobb 
eredményekért.

Tóth Pál György

S ze líd  m o to ro so k

TORNA

MUNKA
KÖZBEN

1. Kiindulóhelyzet: zárt ál�
lás. 1—4. ütem : 4 lépés hely-  
benfutás. 5—8. ütem : ugyan�
az magas térdemeléssel.

2. K iindulóhelyzet: terpesz�
állás. 1—3. ütem : nyakhajlí -  
tás balra háromszor. 4. ütem: 
kiindulóhelyzet. 5—8. ü tem : 
ellenkező oldalra.

3. Kiindulóhelyzet: zárt ál�
lás. 1—2. ütem:' karlendítés 
előre és vissza. 3—4. ütem: 
páros karkörzés kétszer.

4. K iindulóhelyzet: zárt ál�
lás, karok oldalt. 1—3. ütem: 
törzshajlítás előre bokaérin�
téssel háromszor. 4. ütem: 
kiindulóhelyzet.

5. K iindulóhelyzet: guggolás, 
kéz a térden. 1—3. ütem: 
térdnyújtással és karem elés�
sel törzshajlítás hátra  három �
szor. 4. ütem : kiindulóhelyzet.

6. Kiindulóhelyzet: terpesz -  
állás, a jobb kar m agastar�
tásban. 1—2. ütem : karkörzés 
a test előtt balra kétszer. 3—4. 
ütem : törzshajlítás balra ké t�
szer, jobb kar m agastartásban. 
5—8. ütem : ellenkező oldalra.

7. K iindulóhelyzet: terpesz�
állás, kéz a tarkón. 1—3. 
ütem : törzsfordítás balra há�
romszor, a bal k a r oldalt len�
dül. 4. ütem : kiindulóhelyzet. 
5—8. ütem : ellenkező oldalra.

8. K iindulóhelyzet: terpesz�
állás, kar oldalt. 1—3. ütem: 
térdhajlítás rugózás három �
szor és taps a mell előtt. 4. 
ütem : kiindulóhelyzet.

Laza helybenfutás.
9. K iindulóhelyzet: terpesz -  

állás, kar oldalt. 1—3. ü tem : 
törzsdöntés a bal láb felé (1), 
előre (2), a jobb láb felé (3).
4. ütem : kiindulóhelyzet. 5—8. 
ü tem : ellenkezőleg.

10. K iindulóhelyzet: terpesz -  
állás, kar rézsútos m agastar�
tásban. 1—4. ütem : karleen�
gedés a test elé keresztezésig. 
5—8. ütem : karemelés k iindu�
lóhelyzetbe, mély belélegzés.

Tam ás Csaba

Hollywood évtizedeken ke�
resztül úgy élt a köztudatban, 
m int az álomgyár. Az a  hely, 
ahol százszámra készültek 
azok a  filmek, am elyek nem �
zedékeken át eszményt terem �
tettek, divatot kreáltak, be�
folyásolták a  moziba járók 
gondolatvilágát, hirdetői le t�
tek egy életform ának. A tele�
vízió megszületése, m ajd egy 
új, m ást akaró művésznemze�
dék fellépése azonban az öt�
venes évek derekától itt is vál�
tozást hozott. Művek születtek 
a valóság igényével, a tá rsa�
dalmi problém ák mélyebben 
szántó felvetésével. Nyugtala�
nító történetek, amelyek a ko�
rábbi gyakorlattól eltérően 
nem elzsongítani, hanem ép�
pen ellenkezőleg, felrázni óhaj�
tották a közvéleményt. Ilyen 
produkció volt a Dennis Hop�
per rendezte Szelíd motorosok. 
A film 1969- ben Cannes- ban 
m egkapta a „legjobb első m ű” 
díját, s  1972- ben nálunk is 
nagy sikerrel m utatták  be.

Készítője nem a nagy am e�
rikai cégek egyike volt, ha�
nem egy független k is vállal�
kozás. Ennek megfelelően nem 
m am m uttőke hozta létre, ha�
nem  a helyi viszonyokhoz ké�
pest rendkívül kis összeg. Üz�
leti körökben m ár ezzel is v i�
hart kavart, tartalm ával, mon�
danivalójával még inkább. 
Hősei motoros fiatalem berek: 
Billy  és America kapitány, 
akik a  végtelenbe húzódó o r�
szágutak vándorai, m ert meg�
szállottái a  szabadságnak, a 
mindentől független m a itt, 
holnap ott érzésének.

Kívül állnak a társadalm on?

Kétségtelenül, de a  tisztes 
polgárok azok, akik nem h a j�
landók őket befogadni, akik 
lépten - nyomon beléjük köt�
nek, m ert m ár külsejükben is 
másmilyenek. A forgatókönyv 
érdeme, hogy alakjukat nem 
eszményíti. (Azzal m utatkoz�
nak be, hogy kábítószert ad �
nak el egy jó dolgában tenni

mit sem tudó gazdag em ber�
nek, akinek Rolls Royce kocsi�
ja  van.) Ennek ellenére azon�
ban emberség tekintetében 
igazabbak, m int azok, akik a 
törvény betűit tisztelik, és 
polgári értelem ben m akulát�
lan tisztességűek.

K ettőjük vándorlásáról, 
amely idillből végül is tragé�
diába csap át, szól a Szelíd 
motorosok históriája. A cse�
lekm énysornak fontos eleme 
nem csak a szüntelenül válto�
zó táj, hanem  a zene is, amely 
ú tjukat kíséri. Magukkal ra �
gadó — a film készítése ide�
jén — új hangú melódiák, egy 
életérzés megszólaltatok kife�
jezői. Különösen hatásosak e 
nemben Bob Dylan dalai.

Apróbb - nagyobb kalandok 
mozaikjából tevődik össze a 
drám a. Fordulatai leleplezik a 
„tisztességes” em berek tá rsa�
dalmát, azt az Am erikát, amely 
üldözi az elütőt, a  rendhagyót, 
a  nem nyárspolgárit. S tegyük 
hozzá, nemcsak a  törvény a l�
kalm azott paragrafusaival, ha�
nem egyéni akciókkal, felkor�
bácsolt töm egindulattal, gyil�
kos ösztönökkel. Az ábrázolt 
b ru talitás célja, hogy a néző 
ellenérzéseit felkeltse, elgon�
dolkoztassa, állásfoglalásra 
bírja.

A filmek gyorsan öregsze�
nek, kiváltképpen a  drám ai 
alkotások. A Szelíd motorosok 
azonban, s  ezt a felújítás iga�
zolja, nem. Ez egyrészt Dennis 
Hopper rendező (ő játssza Bil-  
ly - t is) m unkájának eredm é�
nye, másrészt a felvetett kér�
déskör időszerűségének érde�
me. A sikerhez hozzájárultak 
a k itűnő operatőr, Kovács 
László felvételei és a rem ekül 
megválasztott színészek. Olya�
nok, m int Peter Fonda (Ame�
rica kapitány) és az iszákos, 
elzüllött ügyvédet bravúrosan 
megformáló Jack Nicholson 
im m ár klasszikus játéka.

Abel Péter

E havi kérészre jtvényünk -  
ben olyan neves írók, művé�
szek szerepelnek, akiknek ja �
nuárban van a születési év�
fordulójuk. Beküldendő a 
vízsz. 19.', a függ. 1., 33. és 
34. megfejtése.

VÍZSZINTES:

1. Férfinév, 4. Ázsiai ország, 
8. Német viszonyszó (ig), 
1 1 ... .  Sandra (filmszínésznő),
13. Idegen olaj. 14. Alaktalan. 
15. I ta lt fogyasztott. 17. Észak-  
Európa tengere. 18. Egy Fe�
jér megyei községből való. 19. 
Nagy orosz drámaíró — szü�
letett 1860. január 29- én. 20. 
Valamely folyam at egy sza�
kasza (-  ék). 21. L - lel a vé�
gén nyugat- európai város. 22. 
ízesít. 23. Madár. 24. K étje�
gyű mássalhangzó. -  27. Sze�
mélyes névmás. 28. Ételízesítő. 
29. Római pénz. 31. A fényérzé�
kenység mértékegysége. 32. 
Testrész. 34. Állati hím. 35. A 
vadász igéje. 36. Morse- jel. 38. 
Angol férfinév. 40. Fél Anna! 
41. Csapadék. 43. Görög betű. 
45. Népies sír! 46. Gyógynö�
vény. 48. Ragozott mutatószó. 
50. Erdei á lla t kicsinye. 52. 
Idegen női név. 53. Fonodái 
termelőeszközök. 55. M - mel az 
elején férfi becenév. 56. Szín. 
58. Elkeseredett, bánatos. 59. 
Zola - regény (ford.). 6 0 ... .  
András (zeneszerző).

FÜGGŐLEGES:

1. A román irodalom legna�
gyobb lírikusa. 2. „Napraké�

szen” öltözködik. 3. Elhalaszt.
5. Biztató szócska. 6. Német 
névelő. 7. Repülőgép típus be�
tűjele. 8. A kutyára mondják.
9. Iszonyat. 10. Készségesen. 12. 
. . .  Pál (irodalmi alak, ford.). 
24. Zenei irányzat (fond.). 16. 
H angtalanul tép! 17. Basa 
egyneműi. 25. Folyó" a Szov�
jetunióban. 26. Az egyik ol�
dal. 28. Pálya. 30. Vízi nö�
vény. 31. M otorkerékpár m ár�
ka. 33. Kossuth - díjas festő  — 
született 1900. január 14- én. 
34. K ilencven éve született 
cseh regény -  és drámaíró. 35. 
Háziállat. 37. Európai nép. 39. 
. . .  tető (Mecsek). 41. Kötőszó. 
42. Földrész. 44. Folyó a Szov�
jetunióban. 47. Cipőtartozék. 
48. Művészet latinul. 49. La�
koma. 51. Régi fehérnemű. 57. 
Kétjegyű latin magánhangzó. 
59. így kezdődik a magyar 
ábécé.

Beküldési határidő: február
10.

Előző rejtvényünk helyes 
megfejtése: Az utcák biztos 
szerelemmel siető szíveket ve -  
zetenek.

K önyvutalványt nyertek: 
Balogh Ernöné (Külsővat), 
Cseh Judit (Mezőtárkány), 
Fekete Andorné (Sátoraljaúj�
hely), Magó Imréné (Kalocsa), 
Várszegi József (Békéscsaba).

— Bánhidi —

1980- ban 65 alkalm i bélye�
get bocsát forgalomba a  pos�
ta.

Az első 6 bélyeg január 25-  
én jelenik meg. A bélyegso�
rozat elnevezése „Virágok”, 
de valam ennyi bélyegen a 
virágokat beporzó rovar vagy 
lepke is látható. így a  bé�
lyegsorozat várhatóan nem�
csak a  virágm otívumot, ha�
nem a rovar -  vagy lepkem o�
tívum ot gyűjtőknél is kedve�
ző fogadtatásra talál. A bé�
lyegsorozat Forgács Miklós 
grafikusm űvész tervei alap�
ján  4 színű ofszetnyomással 
a  Pénzjegynyomdában készült.

Az év következő bélyegso�
rozatának címletein az ókori 
világ hét csodája látható. Az 
egymástól némileg eltérő fel�
sorolások közül a bélyeg te r�
vezője és tudom ányos lektora 
azt választotta, am ely a  gize-  
hi piram isokat, Szemirámisz 
függőkertjeit, Pheidiasz Zeusz-  
szobrát, Artemisz ephezoszi 
templomát, a  halikarnasszoszi 
mauzóleumot, a rhodoszi ko�
losszust és az alexandriai vi�
lágítótornyot tek in ti az ókor 
legnevezetesebb építm ényei�
nek. Gyarm ati Ilona
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A Postás Sport Egyesület 
tizenöt versenyszakosztálya 
közül tavaly m ár jó néhányat 
bem utattunk. Most a röplab�
dás lányok vannak soron. A 
szakosztály életében tavaly 
nagy változások voltak. Az
1978—79- es bajnokságon sze�
replő csapat személyi összeté�
tele teljesen új volt. A régi�
ek közül többen kiváltak, 
egyesek befejezték sportpá�
lyafutásukat. A csapat á tla�
gos életkora jelenleg lényege�
sen alacsonyabb á korábbi 
évekhez viszonyítva, mivel jó�
részt sa já t nevelésű fiatalok 
léptek szinre. A tavalyi évre 
kitűzött cél az NB II- ben va�
ló bentm aradás volt. Ezt el�
érték, hiszen a csapat a he�
tedik helyen végzett. Ez a 
középmezőnyt jelenti, m ert a 
bajnokságban tizennégy csa�
pa t vett részt. A csapat a ta �
vaszi fordulóban hét győzel�
m et szerzett, s ezzel a hato�
dik helyen végzett, s az őszi 
fordulót is igen jól kezdték, 
de a hetedik és a nyolcadik 
fordulóban elszenvedett vá�
ratlan  vereségek m egtörték a 
csapat lendületét. Ráadásul 
betegségek és sérülések is be�
folyásolták az eredményeket.

Tudvalevő, hogy a röplab -  
dások meglehetősen nehéz kö�
rülmények között edzenek. A 
PSE nem rendelkezik fedett 
pályával, s a sporttelep nyi�
to tt salakpályái sincsenek a 
legjobb állapotban. Talajuk 
nagyon kemény, a fellocsolás 
után viszont vékony iszapré�
teg m arad a felszínen, s ez�
zel a já ték tér csúszóssá vá�
lik. A sportegyesület torna�
term et bérel az Újvidék téri 
általános iskolában. Ez a te�
rem, sajnos, kicsi a megfele�
lő gyakorlásra. Sok olyan 
elem van, am elyeket a já té �
kosok kénytelenek elhagyni. 
A tornaterem  alapterülete 
ugyanis alig nagyobb a pá�
lya alapterületénél, így pél�
dául nem lehet szabályosan 
nyitni. A pályán belüli nyi�
tás rossz beidegződést idéz 
elő, és ez gondokat okoz a 
versenyek alkalm ával a sza�
bályos m éretű pályákon. De 
ez csak az egyik hátrány. A 
feladó játékos mozgása is 
korlátozva "• van, az ütőjáté�
kos csak az oldalvonalon be-


