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A választások rendjéről döntött 
szakszervezetünk központi vezetősége

C  zokatlan időpontban ült 
• össze szakszervezetünk 
központi vezetősége. A tá r�
gyalóasztalon egyetlen napi�
rendi pont előterjesztése: a
szakszervezeti szervek újjává -  
lasztásáról szóló határozat ter�
vezete. Arról kellett dönteni, 
hogy milyen legyen az egyes 
szervek felépítése, milyen ha�
táskörrel rendelkezzenek, mi�
lyen feladatokat lássanak el, 
s ezeket a szerveket hogyan 
kell megválasztani. A határo�
zattervezethez Besenyei
Miklós, szakszervezetünk fő�
titkára fűzött szóbeli kiegé�
szítőt, megadva egyúttal in�
dokolását, politikai alátámasz�
tását.

Választási előkészületekkel, 
szervezeti változásokkal, a 
megválasztandó tisztségviselők 
jövendő feladataival, az. újon�
nan alakuló testületekkel m ár 
foglalkoztunk lapunkban, az 
imm ár határozattá vált elő�
terjesztés részletes ism erteté�
sével tehát nem szándékozunk 
ismétlésekbe bocsátkozni. Az 
időszerű tájékoztatásról — a 
szükségnek megfelelően — a 
jövőben sem feledkezünk el, 
így tudósításunkban inkább a 
főtitkári kiegészítő lényege�
sebb gondolataival kívánunk 
foglalkozni.

A magyar szakszervezetek 
alapszabálya szerint a szak-  
szervezeti vezető testületeket 
Ötévenként ú jjá  kell választa�
ni* Így a jelenleg működő 
szervek, tisztségviselők meg�
bízatása a folyó évben lejár. 
A tisztújítás azonban ez alka�
lommal különös jelentőséget 
kap — a bevezetőben is u ta l�
tunk rá  — annálfogva, hogy 
más felépítésű bizottságokat, 
testületeket, másképn működő 
tisztségviselőket kell válasz�
tani. Ez már önmagában is a 
mozgalom ez ideig kipróbált 
tevékeny résztvevőire és a 
nyomdokukban járó várom á�
nyosaira összpontosítja a fi�
gyelmet.

TVem közömbös tehát, hogy
* a most tisztséget betöltő 

bizalmiak, hivatalban levő 
szakszervezeti bizottságok, ta �
nácsok, azok tagjai milyen 
tömegkapcsolatokrol, m unká�
ról, eredményekről tudnak 
számot adni. A választások 
hosszú hónapokra elnyúló idő�
szaka tehát párbeszéd, eszme�
csere kell hogy legyen a ve�
zetőség és a tagság között. 
Ennek során a felszínre kell 
áramolnia a tagság őszinte 
véleményének érdekeik eddigi 
képviselőiről, em ellett azt is 
meg kell tudnunk, milyen igé-  . 
nyékét tám asztanak az új 
szervezettel szemben, mit vár�
nak el a választásokat köve�
tően tisztséget viselő társadal�
mi és függetlenített m unka�
társaiktól. E feladatunk ellá�
tása közben jól hasznosíthat�
juk majd az MSZMP XII. 
kongresszusának határozatait. 
Tehát az em lített beszélgeté�
sek során nemcsak tájékozód�
nunk kell, meg is kell értet�
nünk több mindent mai éle�
tünkből, elfogadtatnunk a tag�
sággal a pártkongresszus által 
követendőnek kijelölt irány�
vonalat mind a gazdasági, 
mind pedig a politikai felada�
tokban. A beszámolóknak te�
hát nem szabad a reszort�
m unkák gépies összegezésévé 
válniuk, azt kell érzékeltet�
niük, hogy a szakszervezeti 
mozgalom m it nyújtott a tag�

ságnak, hogyan haladt előre 
az elmúlt öt év alatt, lelkiis�
meretes m unkával mire lehet 
képes a jövőben.

A pillanatnyi helyzetben a 
tagság várhatóan a szokásos�
nál érzékenyebb lesz minden 
intézkedés iránt, amely őt 
közvetlenül vagy akár csak 
közvetve is érinti. Éppen 
ezért az érdekképviseletnek 
rendkívül körültekintőnek és 
megfontoltnak kell lennie. A 
kötelességek teljesítésének elő�
segítése m ellett határozottan 
fel kell lépni minden olyan 
intézkedés ellen, amely sérti 
a dolgozók törvényes jogait.

F  feladatokra — úgy vél-
■* *- ' jük  — az eddiginél al�

kalmasabb lesz a magyar 
szakszervezetek által elhatá�
rozott új szervezeti forma, 
amely figyelembe veszi a 
mozgalom fejlődéséből fakadó 
követelményeket. Szerveze�
tünk mostani felépítése mind 
ez ideig kellőképpen segítette 
a szakszervezetek kettős fel�
adatának teljesítését, egyúttal 
a szakszervezeti és üzemi de�
mokrácia fejlődését, a bizal�
miak jog-  és hatáskörének 
bővítését. Ezzel egyidejűleg 
azonban a szükségesnél több 
vezetési szint alakult ki. 
Egyetlen szinten három szerv 
is: a szakszervezeti tanács, an�
nak szűkebb bizottsága és 
együttes tanácskozásaikon a 
bizalmiak testületé is tevé�
kenykedik. Ezáltal túlságosan 
áttételessé vált az irányító 
szervek és a tagság kapcsola�
ta. Emiatt a vezető testületek 
döntései vesztettek tartalm uk�
ból, m ire ism ertekké váltak 
a tagság előtt, de a tagság vé�
leményének, javaslatainak ha�
tása is gyengült, mire a veze�
tő szervekhez eljutott.

Az új szervezeti rendszer�
től azt várjuk, hogy közvetle�
nebb, egyszerűbb, rugalm a�
sabb legyen a mostaninál, és 
jobban alkalmazkodjék a gaz�
dasági egységek vezetési szint�
jeihez, ezáltal a mai követel�
ményekhez. Ezért lesz az új 
szervezetben az alapszerv 
irányítója, egyszersmind a 
munkahelyi demokrácia fon�
tos fóruma a bizalmiak tes�
tületé. Ebben a szereposztás�
ban egy kézbe kerül a dön�
tés és a végrehajtás. A bizal�
mi a csoportjában olyan fel�
adatokat lá t m ajd el, amelyek 
elhatározásában személyesen 
vagy küldöttje ú tján részt 
vett.

Egyszerűbb ez a szervezet, 
m ert kevesebb vezetési szintet 
hoz létre, továbbá kiküszöböli

a párhuzamos testületeket és 
fórumokat. Rugalmasságát vi�
szont abban látjuk, hogy al�
kalmazkodni tud az igények�
hez olyasmikben, hogy hol 
szerveződjenek alap- , illetve 
középszervek, hol alakuljanak
— igazodva a gazdasági veze�
téshez — Dizalmicsoportok, 
avagy főbizalmit válassza�
nak- e. Szakszervezeti képvise�
letet igazán csak ott lehet el�
látni, ahol megfelelő hatás�
körrel rendelkező gazdasági 
vezető dolgozik. Ezért célsze�
rű valóra váltani az „egy gaz�
dasági vezető — egy bizalmi” 
elvet, persze nem minden�
áron. A szakszervezeti csopor�
tok nagyságának is megvan�
nak az ésszerű határai, s ez
— véleményünk szerint — az 
50—60- as létszám.

A z öt évenkénti szakszer-
**  vezeti választások célja 

a személyi és testületi erők 
megújítása. Ez az idei válasz�
tásoknál az új szervezeti fel�
állásnál fogva különös jelen�
tőséghez jut. Az újszerű m un�
kamegosztás jóval nagyobb 
képességeket és eltökéltséget 
kíván mind a leendő bizal�
miaktól, mind a reszortfel�
adatokat ellátó szakszervezeti 
bizottsági tagoktól. Ezért kell 
megkülönböztetett figyelmet 
fordítani a megnövekedett fel�
adatokra alkalmas személyek 
kiválogatására. A hármas kö�
vetelmény szerinti alkalm as�
ságot személyenként kell m ér�
legelni mind az előkészítés, 
mind a jelölés, mind pedig a 
választások során.

Milyen legyen a megválasz�
tott tisztségviselő? Rendel�
kezzék először is önálló cse�
lekvésre való képességgel, ne 
legyen híján a tagság megbe�
csülésének, szeretetének, s 
tudjon hatni dolgozótársaira, 
részeseivé tudja őket tenni a 
szervezeti életnek. Képviselnie 
kell a tagság álláspontját, de 
olykor meg is kell győznie 
csoportját a testületi döntések 
helyességéről. A bizalminál 
az is fontos, hogy személye 
megfeleljen az általa képvi�
selt csoport összetételének. A 
zömmel szakmunkásokból álló 
csoport bizalmija lehetőleg ne 
segéd-  vagy betanított m un�
kás legyen (ez a szempont 
persze fordítva is érvényes;, 
ugyanígy legyen a bizalmiak 
között mérnök, technikus, ügy�
intéző és forgalmi tisztviselő 
is. A lényeg az, hogy azt 
ajánljuk és válasszuk meg bi�
zalminak, aki képes arra, 
hogy csoportjának érdekeit ki�
fejezze és képviselje, tagságát

Besenyei Miklós, szakszervezetünk főtitkára kiegészítőt mond 
az előterjesztéshez

élő és alkotó közösséggé for�
málja, a  testület elé kerülő 
előterjesztések megbeszélése 
ú tján m unkatársait a dönté�
sek részeseivé avassa; egész 
tevékenységével * a vele egy 
szinten működő gazdasági ve�
zető méltó partnerévé váljék.

A személyi kérdésekkel 
kapcsolatban meg kell még 
jegyeznünk, hogy megfelelő 
tagsági idő birtokában bárki 
megválasztható szakszervezeti 
tisztségbe.

T J  árom fő szakaszra bont-  
■*- * hatjuk a választásokkal 

kapcsolatos teendőinket. Az 
első szakasz az előkészítés. Je �
lenleg ebben tartunk, s ed�
dig tém ánk tárgyalásakor is 
az itt követendő elveket, ten�
nivalókat boncolgattuk.

A második szakasz a vá�
lasztások megszervezését, le�
bonyolítását foglalja magába. 
A választási szabályzat külö�
nös gondot fordít a dem okrá�
cia követelményeinek érvé�
nyesülésére. A bizalmiak ese�
tében ez szinte magától érte�
tődik, mivel személyüket nyílt 
szavazással választja meg cso�
portjuk tagsága. A többi szin�
ten, amelyeken a titkos szava�
zás az előírás, jelölést előké�
szítő, majd a választó tag�
gyűléseken jelölő bizottság 
működését kívánja meg a ha�
tározat.

E bizottságoknak az a fel�
adatuk, hogy a tagság széles 
körével elbeszélgessenek, a kü�
lönböző tisztségek betöltésére 
számításba v e t t . dolgozókról, 
alkalm asaknak tartják - e  őket 
szakszervezeti megbízatásra, 
elfogadják - e őket avagy kit 
javasolnak helyükbe; kit miért 
szeretnének megválasztani, il�
letve miért nem óhajtanak 
valakit a szakszervezeti bi�
zottság vagy más vezető tes�
tület tagjaként.

A jól előkészített és demok�
ratikusan lebonyolított válasz�
tások után következik teendő�
ink harm adik fő szakasza, a 
végrehajtás megszervezése. 
Ebbe egyaránt bele tartozik 
az új szervezet, a vezető tes�
tületek működtetése, a kong�
resszusi határozatok végrehaj�
tásának megkezdése, valam int 
a tisztségviselők felkészítése. 
Elsősorban az újonnan meg�
választottak körültekintő, de 
gyors kiképzésére kell össz�
pontosítani, ugyanakkor nem 
szabad szem elől téveszteni a 
folyamatos, szervezett oktatás 
jelentőségét sem.

A központi vezetőség hatá -  
rozatában pontosan meg�

jelölte az elvégzendő feladato�
kat. Ezekről mindenki, akire 
bármilyen szerep is hárul a 
választásokból, megkapja a 
szükséges tájékoztatást. De ér�
tesül róla az együttes tanács�
kozásokon részt vevő bizalmi�
küldöttek ú tján az egész tag�
ság is. Ha mindenki pontosan 
elvégzi a tennivalók rá eső ré�
szét, s a tagság őszintén vesz 
részt a választásokat megelő�
ző eszmecserékben, majd lel�
kiismeretére hallgatva a leg�
alkalmasabb, legmegbecsül-  
‘ebb dolgozóra adja szavaza�
tát, minden remény megvan 
arra, hogy a kongresszust kö�
vetően szakszervezetünk min�
denki megelégedésére, helye�
sen fogja képviselni a postás 
dolgozók érdekeit.

Elhunyt

B esenyei M iklós 
szakszervezetünk főtitkára

Besenyei Miklós, a Postások Szakszervezetének fő�
titkára, 55 éves korában váratlanul elhunyt.

Szakszervezetek Országos Tanácsa, 
Postások Szakszervezete

A székház homlokzatára kitűzött gyászlobogó lá t�
ványa, m ajd a belépéskor hallott szomorú h ír szinte 
megbénította szakszervezetünk központi vezetőségének 
február 16- án m unkába igyekvő dolgozóit. Elképzelhe�
tő- e, hogy vezetőjük, aki még az előző napi m unkatársi 
értekezleten a  tőle megszokott kedélyességgel adott ú t�
baigazítást a  soron következő feladatokhoz, aznap már 
haza sem térhetett otthonába? Hihetetlen, de igaz, hogy 
nem sokkal a munkaidő befejeződése után m ár élette�
lenül találtak rá  hivatali szobájában, iratai között, s a 
perceken belül érkező orvosi segítség is hiábavaló volt. 
Lezárult tehát egy munkásélet, személyiségéhez méltó, 
de kegyetlen módon: m unka közben, megtagadva a to�
vábbi sík ereket és a  jól kiérdemelt pihenést — ha 
ugyan élt volna v e le . . .

Falusi kisiparos édesapjának mestersége nem sok 
jóval biztatta hajdanán, így még az akkor oly nagyra 
tarto tt polgári iskola négy osztályáról kiállított bizo�
nyítvány birtokában is biztosabbnak látszott a  megél�
hetés nyugdíjas állami alkalmazásban. így vált postássá 
1912- ben, a Krisztina Távbeszélő Központ távírdam un�
kásaként. A munkásmozgalommal való elkötelezettsége 
körülményei között szinte természetes, s a felszabadulás 
után az akkori húszéves Besenyei Miklós nevét nyom�
ban m egtalálhatjuk mind a nyílt politikai küzdőtérre 
lépő párt, mind az akkor megalakult postás szakszer�
vezet névsorában.

I
 Hamar felfigyelnek szorgalmára, megbízhatóságára, 

s 1949- ben m ár szakszervezetünk politikai munkatársa. 
Pályája gyorsan ível fölfelé, tíz esztendő alatt végig�
já rja  az osztályvezetői és titkári tisztségeket, s 1959-  
ben fő titkárrá választják. Két évtizeden keresztül ve�
zette tehát a postások szakszervezeti mozgalmát, védte 
azok érdekeit, akik között vezetővé nevelődött.

A harm inc esztendőn át végzett odaadó politikai 
m unka — megtetézve ugyanannyi időn keresztül tanu�
lással, továbbképzéssel, hogy mind jobban és jobban 
megfeleljen felelősségteljes megbízatásának — meghozta 
gyümölcsét: a postás szakszervezeti tagság tiszteletét és 
megbecsülését, m unkatársainak bizalmát és szeretetét, 
feletteseinek számos magas kitüntetés adományozásában 
is megnyilvánuló elismerését.

Nyugodjék békében! Emlékét féltve őrizzük.

Eredmények, feladatok 
a Kackaverseny- mozgjaíomban
A szocialista munkaverseny-  

mozgalom 1979. évi postai cél�
jai összhangban voltak az 
MSZMP KB 1978. december
6- i ülésének megállapításaival, 
megfeleltek a SZOT és a KISZ 
KB 1978. december 15- i állás�
foglalásának.

Az eredmények részletes és 
számszerű kimunkálása most 
folyik, így azokról teljes apró�
lékossággal beszámolni még 
nem lehet. Az eddig szerzett 
tapasztalatok és a különböző 
fórumokon elhangzott beszá�
molók alapján azonban már 
most megállapíthatjuk, hogy a

munkaverseny- mozgalom -  
ban elért eredmények nagy�
mértékben hozzájárultak a 
postai szolgáltatások mennyi�
ségi teljesítéséhez, valamint az
1979- ben elért színvonalhoz.

Az év második felében az 
MSZMP XII. kongresszusának, 
valamint felszabadulásunk 35. 
évfordulójának tiszteletére ki�
bontakozott munkaverseny új 
lendületet adott minden terü�
leten. Kedvező hatása egyér�
telműen lemérhető volt az 1979
III. és IV. negyedévében vég�
rehajtott feladatokon, az elért 
eredményeken.

A kongresszusi pótvállalások 
többségükben közvetlenül a 
munkahelyi feladatokhoz kap�
csolódtak, elősegítve ezzel az

egyes szolgáltatási ágakban 
külső tényezőkből származó 
lemaradások leküzdésére való 
törekvést, m int például a  táv�
beszélő- szolgálatban és a h ír�
lapterjesztésben.

1979- ben vállalásaik alapján 
2983 brigád mintegy 29 000 tag�
gal, egyénileg pedig 3854 dol�
gozó vett részt a versenyben. 
A postaszervek vagy kollektí�
vák versenyében 29 posta-  
szervnek mintegy 60 000 dolgo�
zója vett részt. Az egyéni és 
brigádversenyben részt vevők 
száma az előző évhez viszo�
nyítva csaknem 1300- zal nö�
vekedett.

A szocialista munkaverseny�
ben részt vevő brigádok és 
egyének elért eredményeinek 
az értékelése megtörtént. A ki�
érdemelt kitüntetések odaítélé�
sére a közeljövőben készülnek 
el a  javaslatok. Együtt örülve 
az elért eredményeknek, va�
lam int azok elismerésének, a 
jó tapasztalatok továbbvitelé�
vel határozzák meg az ez évi 
feladatokat.

A Szakszervezetek Országos 
Tanácsa, a Postások Szakszer�
vezetének központi vezetősé�
ge és az 1980 évi nagyaktíva-  
értekezlet egybehangzó állás-  
foglalása, hogy a szocialista 
munkaverseny- mozgalom szer-

(Folytatás a 3. oldalon)
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Újra világszínvonalon

Üzembe lépett
a prágai távközlési központ

Sok ksznos ismeret —  rövid idő okít
Vélemények a járási szakszervezeti bizottságok titkárainak egyhetes tanfolyamáról

Január 3- án Prága III. ke�
rületében üzembe helyezték a 
központi távközlési épület�
tömböt. Az ünnepélyen részt 
vettek a  párt -  és az állami 
szervek vezetői, élükön L. 
Strougal kormányfővel és 
K. Hoffmannál, a csehszlovák 
szakszervezetek tanácsának el�
nökével.

A csehszlovák komplex táv�
közlési hálózatnak e jelentős 
beruházása azok közé a fő 
feladatok közé tartozik, am e�
lyekkel a párt a XIV. és XV. 
kongresszusán hozott határo�
zataival a postát tételesen 
megbízta.

A központi távközlési épü�
lettömb legfontosabb létesít�
ménye a  nemzetközi és hely�
közi távbeszélő- központ. Ez 
Csehszlovákia fő kicserélő 
központja, amely a  moszkvai 
kontinentális központba is be 
van kötve. Ezenkívül az orszá�
gos helyközi hálózat legna�
gyobb góca, am elyet gerinc�
irányok kötnek össze a másik 
két fő góccal, Brnoval és Besz�
tercebányával, ezenkívül köz�
vetlen irányok további 22 
gócközponttal. Mindezeken fe�
lül közvetítő szerepet tölt be 
a prágai előfizetői állomások 
és a  közép- csehországi nagy 
megye között.

A központi távközlési épü�
lettöm b ez idő szerint a  követ�
kező berendezéseket fogadja 
be:

— Számítógéppel vezérelt 
Ericsson AKE 13 3. jelű hely�
közi központ 18 000 vonalka�
pacitással (50 000- es végkapa�
citással). Ez a  rendszer 30—10 
százalékkal takarékosabban 
működik, mint az ARM 2 tí�
pus. Megbízhatóságára jellem�
ző, hogy a  számítások szerinti 
üzemidő- kiesése egyetlen órát 
tesz ki 40 év alatt.

— Mérő munkahely (ellen�
őrző berendezés) a  kábelek át�
viteli param étereinek auto�
matikus mérésére;

'— manuális é s ' áütóirtatiküs 
üzemre alkalmas kapcsoló 
munkahelyek központi számí�
tógépes vezérléssel;

— 2400 mellékállomás- kapa�
citású alközpont a szövetségi 
minisztérium és az Olsanská 
utcában működő postaszervek 
szám ára;

— 10 800 csatornás erősítő -  
állomás (magyar gyártm ány);

— rádióközpont kis frek�
venciájú erősítőkkel.

A központi távközlési épü�
lettömböt és berendezéseit úgy 
képezték ki, hogy a  helyközi 
és nemzetközi forgalmat meg�
felelő minőséggel ne csak a 
jelenben tudja kielégíteni, ha�
nem lehetővé teszi az épület�
ben további berendezések el�
helyezését. Tervezik például 
távíró - központok, adatátviteli 
berendezések telepítését. Az 
épület alapterülete lehetővé 
teszi a  helyközi és nemzetkö�
zi központ kapacitásának nö�
velését, valamint a jelenlegi 
berendezések korszerűsítését, 
kicserélését, a  központ folya�
matos üzemeltetése közben.

Az új távközlési központ 
jelentős mértékben hozzájárul 
a  helyközi és nemzetközi táv�
beszélő- forgalom minőségének 
javításához, ezáltal a párt XV. 
kongresszusán elfogadott
irányelvek megvalósításához. 
Generáltervezője a Spojprojekt 
(Postai Beruházási Iroda) 
Praha, az építési munkák fő 
kivitelezője a  Konstruktiva 
P raha nevű állami vállalat 
volt. Mellettük az építkezés�
ben több közismert vállalat is 
részt vett.

A központi távközlési épü�
lettömb üzembe helyezése 
után az építőknek ünnepélyes 
aktívát tartottak. A legjobban 
dolgozó kollektíváknak és 
egyéneknek állami és postai 
kitüntetéseket adtak át. Az ak�
tíván a  csehszlovák postaügyi 
miniszter, ing. Vlastimil Cha- 
lupa mondott ünnepi beszédet. 
Arról szólt, hogy 1980. január 
3. a csehszlovák posta törté�
netének olyan dátuma, am e�
lyen beteljesedett a csehszlo�
vák postások régi kívánsága, 
nevezetesen az, hogy a kor�
szerű távközlési berendezések 
üzembe helyezésével köztársa�
ságunk belépett — jobban 
mondva visszalépett — azon

államok sorába, amelyek a 
legfejlettebb távközlési techni�
kával rendelkeznek. Ugyanis 
54 évvel ezelőtt Prága volt 
Európában a  második város, 
amelyben cseh mérnökök és 
technikusok tevékeny autom a�
ta  távbeszélő - központot épí�
tettek  (tulajdonképpen hár�
m at: a Jindriska utcában, va�
lam int Smichov és Vinohrady 
városrész postaépületében), 
addig még nem létező nagy: 
32 000- es állomáskapacitással. 
Ezt az előkelő helyezésünket 
lassanként elvesztettük, és el�
kezdődött a  csehszlovák posta 
állandó lem aradása mind eu�
rópai, mind világméretekben, 
olyannyira, hogy m ár az ál�
lamigazgatási, népgazdasági és 
lakossági igényeket nem tudta 
kellő mennyiségben és színvo�
nalon kielégíteni.

A miniszter megköszönte a 
pártnak és a  szövetségi kor�
mánynak, hogy a  központi 
távközlési épülettömb felépí�
tésének koncepcióját jóvá�
hagyták és, hogy felépítését a 
XV. pártkongresszus kiemelt 
feladatai közé sorolták.

Marja Dvoráková,

a  Csehszlovák Postás Dolgozók
Szakszervezetének elnöke

Még másfél hónap, és elkez�
dődnek a  szakszervezeti vá�
lasztások. Április 1- én a  bi�
zalmiak beszámolójával kez�
dődnek, és decemberben a 
Szakszervezetek Országos Ta�
nácsának XXIV. kongresszusá�
val fejeződnek be.

ö t  esztendő telt el a szak -  
szervezeti tisztségviselők meg�
választása óta. M andátumuk 
lassan lejár. Most az a köte�
lességük, hogy mind égy sze-  
mélyben, mind testületileg be�
számoljanak munkájukról. A 
szakszervezeti tagság évente 
eddig is számon kérte a bizal�
miaktól és a  vezető testületek�
től, hogy mit és mennyit tet�
tek érdekeik képviseletében. 
Mostani számadásuk azonban 
ennél sokkal többet jelent, 
mivel egy hosszabb időszak 
eredményeiről, próbálkozásai�
ról, küzdelmeiről, esetleg hiá�
nyosságairól, kudarcairól kell 
szólniuk.

Az öt esztendő sok változást 
hozott. Példaként em líthetjük 
a szakszervezeti bizalmiak ha�
tás -  és jogkörének bővülését 
vagy az üzemi demokrácia fó�
rum ainak tartalm i gazdagodá�
sát. Ezzel lépést kellett ta rta �
niuk a tisztségviselőknek, e l�
sősorban a bizalmiaknak.

A SZOT Elnöksége 1976 
szeptemberében meghatározta 
a vezető szervek beszámolójá�
nak rendszerét. Ezt figyelem�
be véve szakszervezetünk el�
nöksége is állást foglalt ebben 
a kérdésben, és úgy döntött, 
hogy minden évben tájékozta�
tást ad a beszámolók ta rta l�
mának lényeges kérdéseiről. 
Az idén a központi vezetőség 
határozta meg, hogy mit is 
tartalm azzanak a beszámolók.

A b izalm iak csoportérte�
kezleten adnak számot ötéves 
tevékenységükről. Feltétlenül 
szólniuk kell arról, hogy mit 
jelentett az egyéni érdekvéde�
lem szempontjából a  bizal�
miak megnövekedett jog-  és 
hatásköre. Hogyan tudták ezt 
alkalmazni, kérték - e csoport�
juk véleményét, és tájékoztat�
ták - e munkájukról, állásfog�
lalásaikról? Hogyan tudtak 
együttműködni a  partner�
szakvezetőkkel?

A beszámolóban tájékoztat�
ni kell a csoport tagjait arról 
is, hogy a szocialista munka-  
verseny- mózgalom fejlődéséért 
együtt mit tettek, hogyan a la�
kultak az élet-  és munkakö�
rülmények, milyen a politikai 
nevelőmunka. Sikerült- e
előbbre lépni a szakképzésben 
és az általános műveltség fej�
lesztésében?

Azok a bizalmiak, akik az 
együttes tanácskozásoknak is 
tagjai, adjanak számot a  tes-

Huszonnyolcan ülték körül a 
kedves vendéglátók által terí�
tett asztalt a Helyközi Távbe�
szélő Igazgatóságon. Huszon�
nyolc járási szb-titkár, akik 
egyhetes továbbképzésre ér�
keztek a fővárosba, i január 
24- én tapasztalatcsere - látoga�
táson a HTI- n, az ottani szak�
mai és szakszervezeti m unká�
val ismerkedtek. Meg term é�
szetesen egymással is, hisz az 
ország legkülönbözőbb részei�
ből érkeztek.

Szakszervezetünk a különbö�
ző tisztségviselők részére bizo�
nyos időszakonként tovább�
képzést tart, a járási titkárok�
ra körülbelül háromévenként 
kerül sor. A tapasztalat azt 
igazolja, hogy szükséges az 
időszerű feladatok megbeszélé�
se, mert az idő haladtával vál�
tozik az élet, a célok elérésé�
hez új utak vezetnek, s ehhez 
igazodnia kell a szakszerveze�
ti tevékenységnek is.

A tanfolyam tapasztalatairól 
négy titkárra l beszélgettünk: 
Hegedűs Istvánná (Nagykáta), 
Dömötör Istvánná (Sárvár 1), 
Gombos István  (Győr 1) és 
Hollós Dénes (Jánoshalma) 
jszb - titkárral. Tulajdonképpen 
két kérdés köré csoportosult 
a beszélgetés: — Milyen a he�
lyi gyakorlat? — Milyen hasz�
not nyújtott a tanfolyam?

tületi üléseken végzett m unká�
jukról. Tárják fel azt, hogy az 
üzemi demokráciának ez az 
új fóruma mennyiben segítette 
a dolgozók érdekeinek képvi�
seletét!

A szakszervezeti csoportok 
tagjai bátran tegyenek fel kér�
déseket bizalmijuknak! Kérje�
nek tájékoztatást minden 
olyan témáról, amely a  cso�
port életét közvetlenül vagy 
közvetve érinti \ ■■ - - - - - -

Az alapszervek szb- i feltét�
lenül képviseltessék magukat 
a csoportértekezleteken! Érté�
keljék a  bizalmiak ötéves te�
vékenységét, adjanak választ 
a felm erült kérdésekre, és to�
vábbítsák azokat a gondokat, 
nehézségeket, amelyeket a 
gazdasági vagy a szakszerveze�
ti vezetőknek kell megolda�
niuk.

Végül is a szakszervezeti cso�
portok döntik el, hogy megfe�
lelőnek tarto tták - e  bizalmijuk 
munkáját.

Az a lap szervek  szaks2er.
vezeti bizottságai vagy össze�
vont taggyűlésen, vagy a bi�
zalmiküldöttek értekezletén 
számolnak be ötéves tevékeny�
ségükről. Előterjesztésük ösz-  
szeállításánál egyrészt vegyék 
figyelembe és használják fel 
a bizalmiak, főbizalmiak, osz�
tálybizottságok beszámolóinak 
tapasztalatait, az elhangzott 
észrevételeket, javaslatokat, 
másrészt a szakszervezeti 
munka értékeléséhez az éves 
beszámolók, taggyűlések anya�
gát is használják fel! Elemez�
zék az elnökségi és közép�
szervi határozatok végrehaj�
tását, az elért eredményeket, 
az esetleges fogyatékosságokat!

Térjenek ki a dolgozók bér�
es jövedelmi helyzetére, az 
élet-  és munkakörülményekre, 
a vezetők irányító m unkájá�
val kapcsolatos tapasztalatok�
ra, a munkahelyi légkör a la�
kulására, a term elést segítő 
tevékenységre! Mindenhol fog�
lalkozzanak a szocialista mun-  
kaverseny- mozgalommal, an �
nak fejlesztésével, a kibonta�
koztatásáért te tt intézkedések�
kel! Ági tatív módon szóljanak 
a párt XII. kongresszusára és 
a felszabadulás 35. évforduló�
já ra  kibontakozott m unkaver�
senyről !

A beszámoló taggyűlések 
vagy a bizalmiküldött- értekez -  
letek előtt a szakszervezeti bi�
zottságok vitassák meg, mit 
kívánnak a tagság elé terjesz�
tendő jelentésükbe belevenni! 
Törekedjenek arra, hogy mon�
danivalójuk ne legyen terjen�
gős, fél óránál tovább ne na�
gyon tartson!

A beszámolókon a felsőbb

Gombos István:

— 1975 óta vagyok titkár, 
akkor valósult meg nálunk a 
járási hivatali rendszer is. Na�
gyon jó, közvetlen a szakve�
zetővel a partnerkapcsolat. 54 
hivatal tartozik hozzánk, 16 bi-  
zalmink van. Jogaik gyakorlá�
sa a nagy területen való szét�
szórtság m iatt nehézségekbe 
ütközik, hisz gyakran egy- két 
nap alatt kell valamiben vé�
leményt nyílvánítani. Ezért 
esetenkénti megbeszélés alap�
ján jogaik gyakorlásában 
nemegyszer a járási titkár 
kénytelen őket helyettesíteni. 
Ez a kialakított gyakorlat 
azért is elfogadható, m ert a bi�
zalmiak nem ismerik annyi�
ra a csoportjaikhoz tartozó dol�
gozók m unkáját, m int a jszb-  
titkár. A közeli választásokon 
a III. osztályú hivatalokban 
rendeződik a helyzet, ugyanis 
külön bizalmijuk lesz. De ez 
csak négy hivatal. Annak ér�
dekében, hogy a tájékozottsá�
gunk megalapozott legyen, 
szoros kapcsolatot tartok a te�
rületi biztossal és a járási 
munkaügyi előadóval.

— Csopakon m ár részt vet�
tem egyhónapos szmt- tanfo -  
lyamon, de az kissé általános 
ismereteket adott. Mint titkár 
először vagyok a mi szakszer�
vezetünk továbbképzőjén. Ez 
az egy hét többet nyújtott, 
m int az a régebbi egy hónap. 
Nagyon szerencsésen választot-

szakszervezeti szerv képvise�
lője — elsősorban az instruk�
tor — értékelje az alapszerv, 
a  szakszervezeti bizottság 
m unkáját! Segítse az egészsé�
ges vita kibontakozását, és a 
szakszervezeti bizottsággal 
együtt válaszoljon a tagság 
részéről felmerülő kérdésekre! 
A helyben megoldhatatlan 
gondokat továbbítsa a szak-  
szervezeti középszervekhez!

A k özep szervek  az igazga�
tósági szakszervezeti tanácsok 
és a bizalmiak (főbizalmiak) 
együttes ülésein számolnak be.

A beszámoló összeállításánál 
a Postások Szakszervezete X. 
kongresszusának határozatait, 
illetőleg annak végrehajtását 
kell alapul venni. Fel kell 
használni a félidős beszámoló 
anyagot, illetőleg az ott el�
hangzott észrevételeket és a 
felvetések nyomán te tt intéz�
kedéseket. A beszámolók nem 
nélkülözhetik az alapszerveze�
ti beszámolók összegzését, il�
letve az alapszervezeti munka 
értékelését.

Természetesen foglalkozni 
kell az iszt- nek a termelést 
segítő tevékenységével, a szo�
cialista munkaverseny- mozga-  
lom eredményeivel. Ki kell 
térni a  szakszervezet érdekvé�
delmi munkájára, a dolgozók 
élet-  és munkakörülményeiben 
bekövetkezett kedvező válto�
zásokra és a még meglevő, il�
letőleg felbukkanó újabb gon�
dokra. Értékelni kell a szak -  
szervezeti nevelőmunka hely�
zetét, tapasztalatait. Tájékoz�
tatni kell az együttes tanács�
kozást a szakszervezeti válto�
zások lényegéről, tartalm áról 
és szükségességéről.

A központi vezetőség vagy 
az elnökség képviselői minő�
sítik a szakszervezeti közép�
szervek ötéves munkáját, tol�
mácsolják a vezető testületek 
véleményét.

Az együttes ülések vitáiban 
elhangzott észrevételekre ér�
demi választ kell adni. A pos�
tás szakszervezeti tagság egé�
szét vagy rétegeit érintő gon�
dokat, feszültségeket ajánlás 
formájában fel kell terjeszte�
ni a központi vezetőséghez, 
hogy a kongresszusi beszámo�
lóban, illetve a határozatter�
vezetben felhasználhassa.

Ügy véljük, hogy ha az 
alap -  és középszervi beszámo�
lók őszintén bem utatják a 
szakszervezeti mozgalom, az 
érdekvédelem és a termelést 
segítő tevékenység jelenlegi 
helyzetét, eredményeit, meg�
felelő alapot teremtenek arra, 
hogy szakszervezetünk m unká�
ja  a jövőben is egészségesen 
fejlődjön.

E. Zs.

ták ki a tém ákat és az előadó�
kat. Már az előre megkapott 
tematikából láttam, hogy lesz 
tanulnivalónk. Mindegyik elő�
adás nagyon hasznos volt, pél�
dául nagyon sokat tudunk me�
ríteni dr. Mozsolits Beátának 
a jogsegélyszolgálatról, a mun�
katörvénykönyv változásairól 
tarto tt tájékoztatójából. Sok 
útravalót kaptunk az előadók�
tól, sokáig tudunk ebből élni. 
Eddig azt hittem, hogy a szak-  
szervezeti központ vezetői — 
a kilométerek m iatt is — ki�
csit messze vannak tőlünk, de 
most megtudtam, hogy velünk 
élik a gyakorlatot. Besenyei 
elvtárs előadása ju t az eszem�
be. Hihetetlen, mennyire pon�
tosan tudja, milyen gondok 
foglalkoztatnak bennünket. 
Egy ilyen tanfolyam arra  is 
jó, hogy mi megtudjuk, a 
szakszervezeti központ hogyan 
foglalkozik feladatainkkal, 
munkánk nehézségeivel; köz�
vetlenül hallunk erről, s mi is 
közvetlenül tudjuk átadni ta�
pasztalatainkat.

Hegedűs Istvánná:

— 15 hivatal — 15 község 
járásunk területe. Én is meg�
erősítem, hogy a szakszerveze�
ti tagságot a jszb - titkár isme�
ri legjobban. Rendszeresen já �
rok a hivatalokba, évente 
legalább egyszer mindenhova 
eljutok. (Hivatalvezető - helyet�
tes, segítséget kap a nagyobb 
mozgáslehetőséghez.) Évente 
kétszer tartunk összevont tag�
gyűlést, szabad szombaton, s 
szinte mindenki eljön. Ezek az 
alkalm ak arra  is nagyon jók, 
hogy a bizalmiak jobban meg�
ism erjék csoportjuk tagjait, 
ezen az alapon mór a telefon-  
kapcsolat is hasznosabb lehet. 
Már felvetődött, hogy ne csak 
a járási székhelyen legyenek 
szakszervezeti találkozók, de 
a megoldást lehetetlenné teszi 
a közlekedési rendszer.

— A tanfolyamról én is azt 
tudom elmondani, hogy sokat 
nyújtott. Meglepő, hogy az 
előadók valamennyien milyen 
jól ismerik a forgalom terüle�
tét. 1975 óta vagyok titkár, a 
választások megszervezésében, 
lebonyolításában tehát még 
nincs tapasztalatom. Ehhez 
igen nagy segítséget kaptam 
most. És hogy itteni vendég�
látóinkról is szóljak néhány 
szót: Szegedi László igazgató-  
helyettes vezetésével megnéz�
tük a nemzetközi és a belföldi 
központot. Megismertük gond�
jaikat, megtudtuk, hogy csak�
nem száz fős hiányuk van. 
Mindezt nemcsak megismer�
tük, hanem megértőbbek, tü �
relmesebbek leszünk, ha egy-  
egy beszélgetés lebonyolítása 
nehézségekbe ütközik. Zachár 
Gyözőné iszt- titkár tájékozta�
tóját is meghallgattuk, a HTI 
szakszervezeti hálózata ha�
sonlóan olyan szétszórt, m int 
a vidéki igazgatóságoké.

Dömötör Istvánná:

— Tizenkét éve vagyok tit�
kár, járási és városi. A váro�
son kívül 39 községünk van, a 
bizalmiak száma 13, az szb-  
nek kilenc tagja van. A leg�
több munka nálunk is a tit�
kár vállára nehezedik, megszo-

HATEZER TELEFON KEZE�
LŐNŐ meghatározatlan időre 
sztrájkba lépett a „Belle Cana�
da” egyik leányválla’atanál. A 
munkabeszüntetés oka: a vál�
lalat nem fogadta el követelé�
seiket e^v új kollektív szerző�
dés megkötésére.

★

LETARTÓ ZTATTAK  hét 
szakszervezeti tisztségviselőt 
Törökországban. A vasas szak-  
szervezet Istam bulban megtar�
tott nemzeti kongresszusának 
zárónapján a polgári ügyész le�
tartóztatta a kongresszus el�
nökségét, majd a vasas szak-  
szervezet négy vezetőjét. Sza�
badon bocsátásuk után 17 nap�
pal a katonai törvényszék el�
rendelte újbóli letartóztatásu -

kott dolog, hogy elsősorban őt 
hívják, ha valamilyen gond, 
kérés van. A taggyűlések 
szinte ünnepnapot jelentenek, 
a postás dolgozók nagyon ösz-  
szetartók, olyanok, m intha ro�
konok lennének.

— Amit a tanfolyamról el�
mondtak, én csak ismételni 
tudnám. Még annyit, hogy az 
előadások hasznossága mellett 
szívesen veszi az ember az 
ország különböző területeiről 
jövő titkárok tapasztalatait, 
meglátásait. Sok témában 
hangzott el előadás, ezekből 
nemcsak a titkár merít, hanem 
tovább adjuk az szb reszorto -  
sainak, ők is hadd hasznosít�
sák. Felvetődött, elegendő- e a 
tanfolyam egyhetes időtarta�
ma. Az a véleményem, hogy 
igen, m ert jól van összeállítva 
a tematika, a szakszervezeti 
munka minden területét átöle�
li. Hosszabb időre nehéz elsza�
kadni a családtól is. a m unka�
helytől is. Bár — el kell mon�
dani. hogv ellátásunk első osz�
tályú volt. A Szent István kör�
úti női szálláson laktunk, a 
tanfolyam a Postás Művelődési 
Központban zajlott, öröm m el 
vettük, hogy megmutatták az 
automatikus levélfeldolgozó 
berendezést, azt hiszem, mind�
annyian először láttuk. Jól�
esett, hogy a HTI- nél nagy 
szeretettel fogadtak bennün�
ket. Még színházban is vol�
tunk. Jobba Gabi színvonalas 
előadóestjét néztük meg.

Hollós Dénes:

— Sok mindent elmondtak 
előttem. Számomra is nagyon 
hasznos volt a tanfolyam, kü�
lönösen most. a választások 
előtt, m ert eddig csak mások�
tól kérdezgettem, mi m indent 
kell maid csinálni. Azt is ló�
nak tartom, hogv a tovább-  
kéozés időszakonként ismétlő�
dik, fejlődés van, változás, új 
tapasztalatok, űi módszerek 
kellenek. Az előadások meK 
lett ió a konzultációs rendszer 
is. Hogy csak egyetlen napot 
emeljek k i : Kánya Gyula szer�
vezési osztálvvezető délelőtti 
előadását egész délutáni kon- , 
zultáció követte, de senki sent 
érézte, hogy ez sok, a nap 
minden perce hasznos volt, 
mert a mi m unkánkat segíti. 
Úgy nezt tudom elmondani 
Kovács József közgazdasági 
osztályvezető előadásáról is.

★

Dióhéjban foglalták össze a 
huszonnyolcból négyen az egy�
hetes továbbképzés tapasztala�
tait. Valószínűleg mindannyian 
hasonlóképpen vélekedtek vol�
na, m int ők. Természetesen 
megkeresésük célja nem az 
volt, hogy a rendezvényről di�
csérő jelzőket halljunk, hanem 
az, hogy a vélemények mögött 
érezzük a gyakorlati hasznot. 
Ezt a szavak érzékeltették, de 
igazán majd a további mun�
kában mérhető le. Erről azon�
ban valami előrejelzést adott 
az a szenvedélyesség, ahogyan 
a beszélgetés részvevői szak -  
szervezeti m unkájukról szól�
tak. Nemcsak a múltról, ha�
nem a jövőről is. Ez pedig 
tenniakarást jelent.

kát. Indok: a kongresszuson el�
hangzott Internacionálé, és ez 
— a katonai törvényszék sze�
rin t -  a kommunista országok 
himnusza, tehát kommunista 
propaganda. Az Internacionálé 
elénekléséért a szakszervezeti 
vezetők 6- tól 13 évig tartó  bör�
tönbüntetést kaphatnak.

•k

CRISTIAN MICHEL szemé�
lyében 1980. január 3- tól új tit�
kára lett a Közalkalmazottak 
és Rokonszakmabeli Dolgozók 
Nemzetközi Szövetségének. 
Cristian Michel korábban hosz-  
szú évekig dolgozott a CGT-  
hez tartozó francia Postás és 
Távközlési Dolgozók Szakszer�
vezetében.

M» , ,  . .  ,  .  n Miről szám oljan ak  be a b iza lm iak ,

it var a tagsag < a sza k szerv eze ti b izo ttságo k  és  a tan ácsok  ?
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Eredmények, feladatok 
a munkaverseny- mozgalomban

(Folytatás az 1. oldalról)

vezői, irányítói és résztvevői 
alapvető feladatuknak tekint�
sék a kongresszusi és felsza�
badulási munkaverseny lendü�
letének továbbvitelét az idei 
feladatok végrehajtásának elő�
segítésére. Minden m unkaterü�
leten és beosztásban a jelen�
tőségéhez illő felelősséggel se�
gítsék társadalompolitikai és 
gazdasági feladataink megva�
lósítását!

Tovább kell erősíteni azt a 
helyesen kialakuló gyakorla�
tot, hogy a gazdasági és tá rsa�
dalmi vezetők, valam int a 
versenyben részt vevő kollek�
tívák és egyének közös elha�
tározásának eredményeként 
jöjjenek létre a  kézzelfogható 
munkaverseny- vállalások, s 
azok mindenkor irányuljanak 
azokra a  nagy jelentőségű fel�
adatokra, melyek a  posta és 
a  postaszervek időszerű, k i�
emelt tennivalóit képezik.

Az idei postai feladatok vég�
rehajtása átlagon felüli mun�
kát követel a vezetőktől és a 
dolgozóktól egyaránt. A táv�
beszélő - kapacitás fejlesztésé�
nek, a távközlési szolgáltatá�
sok javításának, a  karbantar�
tás színvonala emelésének, a 
hírlapterjesztés fokozásának 
(még az új feltételek m ellett 
is) és általában minden hír�
közlési igény kielégítésének — 
minőségileg és mennyiségileg 
egyaránt — változatlanul leg�
hatékonyabb eszköze a  szocia�
lista munkaverseny.

Ahhoz, hogy a munkaver-  
seny- mozgalom e célok eléré�
sét elősegítse, a  m unkaver-  
seny - vállalásokat a központi

vezetőség állásfoglalásában 
meghatározott feladatokra kell 
irányítani. (Felsorolásukat a 
Postás Dolgozó januári száma 
tartalmazza.)

1980- ban is törekedni kell 
a  szocialista munkaverseny-  
rnozgalom tartalm i színvonalá�
nak emelésére. A gazdasági 
m unkát segítő feladatok ellá�
tásának alapvető feltétele a 
körültekintő politikai nevelő�
munka, amely hozzájárul a  kö�
zösségi gondolkodás kialakulá�
sához, a  szocialista tudat erő�
södéséhez, fejleszti a  társadal�
mi tevékenységet, megteremti 
a jó munkahelyi légkört.

A szakmai és társadalm i ve�
zetők rendszeresen igényeljék 
a  szocialista brigádok hatékony 
közreműködését a m unkahe�
lyi feladatok, gondok megoldá�
sához! Támogassák a jó egyé�
ni és együttes kezdeményezé�
seket, teremtsék meg azok vég�
rehajtásának feltételeit! Folya�
matosan kísérjék figyelemmel 
az elért eredményeket, azokat 
erkölcsileg és anyagilag egy�
arán t ism erjék el, valam int 
fordítsanak nagyobb gondot 
az elért eredmények és a még 
meglevő hibák folyamatos is�
mertetésére, széles körű nyil�
vánosságukra.

A posta m unkájának ered�
ményességét elsősorban a  kö�
zönségnek a róla kialakult vé�
leményéből lehet megítélni, 
ezért a  postás dolgozók m in�
denkori legfőbb kötelessége a 
szolgáltatásokat igénybe vevők 
udvarias, kulturált, szakszerű, 
a minőségi követelményeket 
kielégítő kiszolgálása.

Mészáros József

A hérfelhasználástalálkozzék
a dolgozók igazságérzetével!

Amikor az éves bérfejlesz�
tés, avagy a bérfelosztás idősza�
ka közeleg, aligha akad olyan 
dolgozó, aki ne tanúsítana irán�
ta érdeklődést. Ezen nincs mit 
csodálkozni, sőt véleményem 
szerint ez a természetes, hiszen 
ki az, aki közömbös maradna, 
vagy ne érdekelné, hogy akár 
az adott postaszerv, akár sa�
já t maga részesül- e. s ha igen, 
milyen összegű béremelésben?

Ez a  felfokozott érdeklődés 
minden évben megvan, legfel�
jebb a különböző rétegek ré�
széről nem azonos mértékben. 
Például: amíg nem volt mű�
szakpótlék, több ezer embernek 
nyilvánvalóan ez volt a  leg�
nagyobb gondja. A másik pél�
da : amikor a dolgozóknak csak�
nem 50 százaléka nem érte  el 
bértételének alsó határá t sem, 
számukra ennél fontosabb kér�
dés nem  létezett. Ezek s a ha�
sonló példáik mind érthetők a 
dolgozók részéről. Ma m ár az 
előbb em lített két tém a megol�
dódott. magunk mögött tudjuk, 
még akkor is. ha az elm últ évi

bérfejlesztés jelentős részét 
ezekre kellett fordítani. Bizo�
nyára az érintettek ezt elisme�
rik, és így helyeslik. Azoknak 
viszont m ár más a véleményük, 
akik éppen azért nem része�
sülhettek béremelésben.

A bérfejlesztés és annak a 
postaszervek közötti felosztása 
mindenkor igen alapos és á t�
gondolt előkészítést igényel. 
Ehhez tartozik a lehetőségek 
és az igények számbavétele, 
felmérése. A postaszervek jo�
gos igénye rendszerint több, 
m int a rendelkezésre álló le�
hetőség. Ezért a kielégítésre 
váró igényeket és azok anya�
gi k ihatását nagyon körültekin�
tően kell rangsorolni. Rangso�
rolásra azért is szükség van, 
m ert egy- egy bérgond megol�
dása más területeken újabb fe�
szültséget hoz létre.

Ezek után  nézzük meg kö�
zelebbről. hogyan is történt a 
rendelkezésre álló bérfejlesz�
tés postasziratű. illetőleg posta -  
szervek közötti felosztása!

kapcsolási feladatok többi et-  
munikáira elkülönített összeg. 
Ezt a postaszervek ebben az 
évben is egyszeri juttatásként 
kaniák meg. Erre a célra 9,5 
millió forintot irányoztak elő. 
Ebből a feladatok jelentőségé�
től és mértékétől függően az 
érdekelt postaszervek eltérő 
összeggel részesülnek. Ezeket 
az összegeket elsősorban a 
többletmunkák túlóradíjaira és 
a szabadidő terhére végzett 
munka díjazására kell fordíta�
ni. Ezzel együtt jobban ki kell 
használni a  munkaidőalapot, 
fokozni kell a term elékenysé�
get.

Ebben az évben kísérleti je l�
leggel relatív bértömeggazdál�
kodást vezetnek be néhány pos-  
taszervné! (Javítóüzem. POK-  
MÜ. Bp. 70. 72 és 78 postahi�
vatal). Ennek anyagi fedeze�
té t is központilag biztosítja a 
posta, s ez körülbelül 3,5 m il�
lió forintot vesz igénybe. A

központi intézkedések körébe 
tartozik továbbá az egyéb pos�
tás dolgozók hírlapárusítási ju �
talékának darabonként 32 fil�
lérről 36 fillérre való feleme�
lése.

Nyolc igazgatóságnál a m ű�
szaki. forgalmi, gazdasági ve�
zetők és term elésirányítók bé�
rének részleges emelésére szin�
tén központi intézkedés törté�
nik. Ezzel biztosítva lesz a töb�
bi postaszervhez viszonyított 
elm aradásuk felszámolása. Er�
re annál is inkább szükség van. 
m ert az érintettek tevékenysé�
ge az egész posta működését 
befolyásolja.

Enmdk az évnek a második 
felétől megvalósul a takarítá�
si átalány béresítése, ami az 
érdekeltek régi kívánsága. Meg�
jegyezzük. hogy a takarítási 
átalány összege m ár január 
1- től 40 százalékkal növekszik. 
Az év közepétől a felemelt ta �
karítási átalány 70i százalékát 
bérként, m int takarítási pótlé�
kot számfejtik, s csak 30 szá�
zaléka marad a költségekre 
(takarítóeszközökre).

Ez utóbbi három tém a bér�
kihatása körülbelül 0,5 száza�
iéit.

Elosztás, célok szerin t

Elosztás a postaszervek kö zö tt

A posta terve az 1980. évre 
4,5 százalékos bérfejlesztéssel 
számol. Ennek megállapításá�
nál figyelembe vettük az é r �
vényes bérszabályozást. A pos�
taszervek között felosztható 
bérfejlesztés m értéke azonban 
ennél 1 százalékkal magasabb. 
Eriinek az a magyarázata, hogy 
egyrészt a m últ év végén a 
postának 8 millió forint egy�
szeri bérpreferenciát biztosí�
tottak, másrészt, hogy az el�

m últ évben is több műszaki 
szerv részesült olyan egyszeri 
juttatásban, amely nem  számí�
to tt be bérszínvonalukba.

A bárfejlesztés felosztásakor 
a posta vezetői szakszerveze�
tünk elnökségével egyetértés�
ben arra  törekedtek, hogy az 
előző évekhez viszonyítva szű-  
kebb körű legyen a  központi 
döntések köre. A központi 
bérpolitikai intézkedések köré�
ben legjelentősebb a terven fe�
lüli távbeszélő - fejlesztési és be-

A bárfejlesztés felosztásakor 
a m ásik lényeges döntés az 
volt, hogy az egyes középfokú 
postaszervek 1980. évi bérfej�
lesztésének m értéke 3,5 száza�
léknál nem lehet kisebb. Az 
ettől való eltérés aszerint vál�
tozik. hogy egvéb címeken m i�
lyen bérjuttatásban részesül az 
adott postaszerv. A 30 közép�
fokú postaszerv közül 10 azok�
nak a száma, amelyek az előbb 
em lített bérfejlesztésben része�
sülnek. E postaszervek m ind�
egyike a  kisebb létszámú köz�
ponti szervek kategóriáiéba 
tartozik, amelyeknél nincs, 
vagy csak minimális a bérfej�
lesztésüket terhelő kötelezett�
ség. Ebből következik, hogy n á�
luk a bérfejlesztés nagyobb h á�
nyada úgynevezett szabad ren�
delkezésű keret. Bizonyítja ezt 
az is. hogy amíg postasziniten 
a  szabad rendelkezésű keret 
átlaga 2 százalék, addig az 
érin tett postaszerveknél kivé�
tel nélkül magasabb (2,1 és 2.9 
százalék között szóródik). 
Ugyanakkor az is igaz, hogy 
egv - két kivétellel e postaszer�
vek bérszínvonala magasabb a  
postai átlagnál.

S ha m ár itt tartunk, érde�
mes. sőt kötelességünk a rra  is 
rávilágítani, hogy a legnagyobb 
létszámú és területű vidéki 
igazgatóságoknál a legkisebb a 
szabad rendelkezésű keret (1,8 
—1,9 százalék). Annak ellené�
re igaz ez. hogy mindent egybe�
vetve bérfejlesztésük eléri, sőt 
meghaladja az 5 százalékot. 
Valóban így van, m ert náluk 
a különböző kötelezettségek az 
éves bérfejlesztés jelentős ré�

szét kötik le még ez évben is. 
Ennek bizonyítására elég arra 
utalnunk, hogy a kollektív 
szerződés szerinti kötelezettsé�
gek és a  báziskiegészítések 
együttes hatása a tíz igazgató�
ságnál arányaiban és tömegé�
ben is a  legmagasabb. E rre a 
két tételre az éves bérfejleszté�
si keret 2.2 százalékát kell for�
dítani. ami összesen több m int 
50 millió forint.

Érdemes megemlíteni, hogy 
báziskiegészítás címén egy ne�
gyedévi bért kell biztosítani az 
alsó határok évközi bevezeté�
se miatt. A kollektív szerződés 
szerinti kötelezettségeik kere�
tében is jelentős azoknak a 
száma, akik fokozati díjban 
vagy képzettségi díjban része�
sülnek. s az alapbérek növeke�
désével egvütt nő az egy órá�
ra jutó túlóradíi Is.

A nőstrszervek hérfeüesztési 
arányairól megállapíthatjuk, 
hogy tíz nostaszerv a m inim á�
lis 3,5 százalékos bérfejlesztés, 
bem részesül. A rangsorban ez�
után következnek a vidéki pos�
taigazgatóságok. lényegében a 
nagym értékű báziskiegészítési 
igény dk miatt, m aid ezeket kö�
vetik a relatív  bértömeg- gaz�
dálkodásban érin tett posta, 
szervek. Legmagasabb bérfej�
lesztésben a  Budapesti Távbe. 
szélő Igazgatóság részesül. É r�
vényes ez a teljes bérfejleszté�
sére. amely 6,6 százalékos és 
a szabad rendelkezésű kere�
tére is, am ely 3,36 százalékot 
tesz ki. Ez abból adódik, hogy 
ebben az évben a súlyponti fel�
adatok legnagyobb mértékben 
erre az igazgatóságra háru l�
nak.

MÁRCIUSBAN 'ismét a dol�
gozók elé kerül megvitatás�
ra  a kollektív szerződés el�
m últ évi teljesítéséről szóló 
szakmai beszámoló, s szak-  
szervezetünk elnökségének eh�
hez kapcsolódó kiegészítője és 
határozata. Ez lesz az új m un�
kajogi szabályozás szerint 
megkötött postai kollektív 
szerződés tizenkettedik évé�
nek értékelése. Egyben az V. 
Ötéves tervidőszakra szóló 
vállalati szabályozás negyedik 
évének eredményét tekintjük 
át.

Véleményünk szerint a kol�
lektív szerződés — m int a 
munkaviszonyra vonatkozó 
Vállalati szintű szabály — 
megfelelő forma a helyi sa�
játosságokat legjobban szolgá�
ló megállapodások rögzítésé�
re. Ezt a véleményt erősíti 
az a gyakorlat, m iszerint 1968 
óta újabb és újabb kérdések�
nek a szabályozását utalta 
felsőbb jogszabály a kollek�
tív szerződés hatáskörébe. En�
nek következtében növekedett 
a szerepe, s egyidejűleg a te�
kintélye is.

A Magyar Posta Kollektív 
Szerződése megfelel feladatá�
nak. Szabályai nincsenek el�
lentétben a magasabb szintű 
jogszabályokkal, tartalmazzák 
a dolgozók javaslatait, elvá�
rásait, segítik az egységes 
postai szemlélet érvényesülé�
sét. A lehetőségek határain 
belül előmozdítják a postás 
dolgozók anyagi, szociális és 
kulturális színvonalának emel�

kedését, élet-  és m unkakörül�
ményeiket érintő jogaik és 
érdekeik védelmét, s mind�
ezek továbbfejlesztését.

A TÁRSADALMI, gazdasági 
élet általános fejlődése iga�
zolta és megerősítette azt a 
gyakorlatot, hogy a posta 
m int egy vállalat tud csak 
megfelelni a népgazdaság igé�
nyeinek. Ennek megfelelően 
helyes, hogy a postának egy 
kollektív szerződése van. A 
szabályozásban megfelelők az 
arányok a kollektív szerződés 
és a postaszervek által ké�
szített függelékek között. Ez 
biztosítéka az egységes pos�
tai gyakorlat kialakításának 
minden idetartozó kérdésben. 
Az a véleményünk, hogy ezen 
a jövőben se változtassunk.

A kollektív szerződés sza�
bályrendszerének egyre pon�
tosabbá válása mellett a dol�
gozók mind nagyobb szám�
ban és mind részletesebben 
megismerték a  jogaikat és 
kötelezettségeiket tartalmazó 
szabályokat. Célul, az érdek�
lődők körének bővítése mel�
léit, azt tűzhetjük ki, hogy a 
dolgozók és a  munkáltatók 
egyaránt rendeltetésszerűen

Túlsúlyban
a kedvező Jelenségek

A kollektív szerződés 
értékelésének tapasztalatai

éljenek jogaikkal és fegyel�
mezetten teljesítsék kötele�
zettségeiket.

A kollektív szerződés 1979. 
évi alkalm azása során több 
fontos, a postás dolgozók je�
lentős részét érintő kedvező 
esemény tö rtén t

ELSŐ HELYRE kívánkozik 
ezek közül, hogy április 1- ig 
minden dolgozó alapbére el�
érte bértételének alsó hatá�
rát. Ez az intézkedés első�
sorban a területi postaigazga�
tóságok, azokon belül is fő�
ként a forgalom dolgozóit 
érintette nagy számban. Az 
alsó bérhatárok elérése 1979-  
ben a postai bérfejlesztésnek 
mintegy 2 százalékát vette 
igénybe.

Nőtt a  kéthetenkénti több�
letszabadnapban részesülők 
aránya, a szakszervezetünk 
1979 folyamán bevezetett he-  
lyettesítésidíj - rendszer foly�
tán. A tapasztalatok a  várt�
nál kedvezőbbek, egyes posta -  
igazgatóságok területén a h ír�
lapot is kézbesítő egyesített 
kézbesítők lényegében vala�
mennyien részesülnek heti pi�
henőnapban. Az em lített in �
tézkedés kedvező hatással 
volt a szabadságok kiadásá�
ban is. A ki nem adott sza�
badságnapok száma 1979 vé�
gén valamennyi postaszervnél 
elfogadható szinten volt.

Tovább csökkent az osztott 
szolgálatban foglalkoztatott 
dolgozók száma is, jelenleg 
250—300 fő dolgozik ilyen 
munkaidő- beosztásban.

A kollektív szerződés e kö�
rülm ényekre vonatkozó sza�
bályainak időarányos végre�
hajtása kedvezőnek mondha�
tó. Ezeket a feladatokat azon�
ban nem lehet befejezettek�
nek tekinteni, továbbra is a 
postás dolgozók jogos igényei�
nek megvalósításaként kell 
őket kezelni.

TALÁLKOZTUNK a ked�
vező jelenségek túlsúlya mel�
lett a kollektív szerződés sza�
bályainak helytelen, merev, a 
szabályozás céljával ellenté�
tes alkalmazásával is. Eseti 
ügyekről volt szó, így m int 
kivételeket említjük meg eze�
ket a tapasztalatainkat. Szak-  
szervezetünk az érdekvédelem 
körében fontos feladatának

hatálya m iatt nem célszerű. 
A szükséges továbbfejlesztés�
re, így például a  fizikai mun�
kakörök különleges képzett�
ségi előírásainak meghatáro�
zására, a műszakpótlék ösz-  
szegének karbantartására stb. 
az 1981—1985. évekre szóló 
kollektív szerződés megköté�
sénél fordítsunk megkülön�
böztetett figyelmet!

AZ A SZABÁLY érvényes 
továbbra is, hogy a kollektív 
szerződés tárgyévi módosítá�
sát, illetve kiegészítését ápri�
lis 30- ig kell elvégezni. Ugyan�
ez érvényes a függelékekre 
is. Hogy ezt a  határidőt be 
lehessen tartani, a  beszámolót 
és a módosítási javaslatokat 
(a függelékekről szóló beszá�
molóval és azok módosítási 
javaslatával együtt) március 
hó 15- ig kell a dolgozókkal 
a bizalmicsoportokban és az 
üzemi demokrácia erre ille�
tékes fórumain megvitatni. A 
bizalm itestületek és a szak-  
szervezeti tanácsok (szb- k) 
együttes üléseit olyan idő�
pontban kell összehívni, hogy 
előtte a  dolgozóknak legalább 
nyolc nap álljon rendelkezé�
sükre a vitaanyagok áttanul�
mányozására.

Dr. Szabó Árpád

tekinti — és ezt igényeljük a 
különböző szintű választott 
testületektől és tisztségvise�
lőktől is — a kollektív szer�
ződésben foglaltak egyértelmű 
és következetes végrehajtását, 
a törvényesség betartását.

Amint a rra  m ár utaltunk, 
a kollektív szerződés elmúlt 
évi végrehajtásáról készült be�
számolóval egyidejűleg kerül 
a dolgozók elé az 1980. évi 
módosítások, kiegészítések te r�
vezete is. A javaslatok csak 
azokat a módosításokat ta rta l�
mazzák, amelyeket a  megvál�
tozott munkajogi szabályok 
alapján kötelesek vagyunk a 
kollektív szerződésen átvezet�
ni. Szakszervezetünk elnöksé�
gének álláspontja szerint most 
más szabályváltoztatás — még 
ha indokolt is lenne — a je �
lenlegi kollektív szerződés 
m ár csak egy évig fennálló

Korszerű központ Salgótarjánban

Pullai Árpád  közlekedés-  és 
postaügyi miniszter a Posta -  
vezérigazgatóság, a Budapest 
vidéki Postaigazgatóság, a 
Posta Központi Beruházási 
Iroda, valam int szakszerveze�
tünk, továbbá Nógrád megye 
és a  város vezetőinek jelen�
létében január 29- én átadta 
rendeltetésének Salgótarján 
6000 állomáskapacitású cross�
bar távbeszélő - központját. A

2000 külömvonalú és 4000 iker�
állomás befogadáséra alkal�
mas központ 32- es körzet�
számmal bekapcsolódott az 
országos és nemzetközi távhí�
vóhálózatba. Üzembe lépésé�
vel nemcsak a távbeszélő�
szolgáltatás fejlődött ugrás�
szerűen, nagym értékben ja �
vultak a postás dolgozók 
munkakörülményei is.

Ladányi Sándor

A kulcsos berendezésekkel kialakított helyközi központ

S zakszerveze ti fe ladatok
A bérfejlesztés végrehajtásá�

val kapcsolatosan utalni kívá�
nunk néhány tájékoztatásra és 
azokra a feladatokra, amelye�
ket a szakszervezeti szervek�
nek figyelembe kell venniük. 
Mind a dolgozók, mind a szak. 
szervezeti szervek részéről fel�
vetették. hoav módosult- e a 
bérrendszer? Ezek a  felvetések 
tévedésen alaoulm ak, és össze�
tévesztik az Országos Szakmai 
Bértáblázat (OSZB) megszün�
tetésével. Ezt azért helyezték 
hatályon kívül, m ert a külön�
böző vállalatoknál azonos kép�
zettséggel és végzettséggel ren�
delkező dolgozók bére a jövő�
ben nagyobb m értékben fog 
differenciálódni a  vállalat jö�
vedelmezőségétől függően. A 
vállalati dolgozók alapbérének 
megállapításáról szóló jogsza�
bályt a MüM annyiban módosí�
totta, hogy a bértétel felső ha�
tá rá t a fizikai és nem fizikai 
dolgozóknál egyaránt 5 száza�
lékkal felemelte.

A kollektív szerződés szerin�
ti kötelezettségeket a dolgo�
zóknak január 1- től kell biz�
tosítani. Akik magasabb vég�
zettség vagy képesítés meg�
szerzése m iatt a képzettségi 
d íjra  jogosultak, azoknak ezt 
az összeget a bértételük alsó 
határa felett kell megadni. Saj�
nos. ebből a m últ évben több 
vita m erült fel egyes posta -  
szerveknél.

A szabad rendelkezésű kere�
tet elsősorban alapbéremelés�
re kell fordítani. Méghozzá úgy, 
hogy mivel most m ár minden 
dolgozó elérte a bértételének 
alsó határát, a végzett munka 
arányában itt is el (kell kez�
deni a  differenciálást. Mozgó�

b ért növelni, vagy bevezetni 
csak a vezérigazgatóság és 
szakszervezetünk előzetes 
egyetértésével lehet.

További lényeges szempont, 
hogy az azonos területen és 
beosztásban az egy és több m ű�
szakban dolgozók átlagbérénél 
a műszakpótlék következtében 
kialakult arányokat továbbra 
is fenn kell tartani. E rre is fi�
gyeljenek a szakszervezeti szer�
vek!

A nyugdíj előtt álló dolgozó�
kat a bérfejlesztés során ki�
emeltem célszerű kezelni, ha ezt 
egyébként is megérdemlik.

A vezetők és termelési rányi-  
tók bérének feilesztése nem le�
het telies körű. A vezetők bé�
ré t is az eddigieknél lényege�
sen nagyobb méretekben kell 
differenciálni. E területen a la�
pos szemléletváltozásra van 
szükség, különösen az igazgató�
sáéi osztályvezetők, csoportve�
zetők. továbbá a megyei és 
nagvhivatalok vezetői között. 
A jókat m erjék jobban elis�
m erni! Az alapbéremelést ja�
nuár 1- től visszamenőleg kell 
végrehajtani, valamennyi pos-  
taszervnél egységesen az áp ri�
lis 5- i bérfizetés alkalmával. 
A béremelés legkisebb összege 
havi 100 forint.

A bérfejlesztés minél jobb 
és igazságosabb végrehajtása 
nagym értékben múlik, a  szak-  
szervezeti szervek és a bizal�
miak egyetértési jogának gya�
korlati alkalmazásán. A szűkö�
sebb lehetőségek, a nehezebb 
körülmények között a dolgo�
zók igazságérzete ezt ioggal el�
várja mind annyiunktól.

Kovács József
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1978 novemberében egy 

cikkre lettem figyelmes a 
Népszavában A Budapest 78- 
as postahivatal dolgozói lakást 
építenek címmel. A tikk iró  
akkor részletesen beszámolt a 
nagyszabású munkáslakás- épí-  
tési akcióról, amelynek során 
a József A ttila lakótelep foly�
tatásaként a Napfény utcában 
5 ház épült. Ebből 36 lakás a 
postások tulajdona lesz. Az el�
osztás után a Budapesti Pos�
taigazgatóság dolgozóinak 6 
lakás jutott. S most jön a 
csattanó: Ha a 78- as hivatal 
biztosítani tudja a feltételeket, 
azaz 10 940 m unkaórát tud 
felm utatni a  kijelölt építke�
zésen, akkor 2 lakáshoz jut, és 
ezt később a  hivatal két ki�
választott dolgozója kapja 
meg.

Az akció Indítása 1978. má�
jus 2., vége 1979. október 31. 
Nos, a határidő lejárt. K íván�
csian látogattunk el a 78- as 
hivatalba, vajon sikerült- e az 
akció?

— Hogy sikerült- e? De még 
m ennyire! — kezdi örömmel a 
beszélgetést Sárfi István  hi�
vatalvezető - helyettes. A k itű �
zött határidő előtt 10 nappal 
már teljesítettük a feltétele�
ket. H ivatalunk két szerencsés 
dolgozója a napokban költö�
zik be az új lakásba.

— Talán idézzük fel a kez �
det kezdetét, hogy indult a 
78-as akció?

— 1978 tavaszán összehív�
ták az igazgatósághoz tartozó 
hivatalok és üzemek közül azt

a hatot, amelyben a legtöbb 
fizikai munkás dolgozik. Mind�
egyiknek jutott volna egy- egy 
lakás azzal a feltétellel, ha az 
érdekeltek az építésben külön-  
külön 5470 munkaórát vállal�
nak. Az egyik nagy hivatal 
rögtön visszalépett, hogy ők 
bizony ezt nem tudják teljesí�
teni, és ekkor jöttünk m i. . .  
De ezt inkább mondja el 
Csombok László, aki nagysze�
rűen szervezte és vezette vé�
gig ezt az akciót — fordul 
mosolyogva az osztályvezető�
helyettes felé Sárfi István.

— Igen, ekkor jöttünk mi. 
Nem titok, a 62- es hivatal 
volt az, amely nem tudta vál�
lalni a kötelezettségeket. Mi 
gyorsan 5470 m unkaóra he�
lyett 10 940 órát vállaltunk, és 
akkor két lakás lesz a miénk. 
A mi dolgozóinknak vérükben 
van a társadalm i munka.

— Hogyan szervezték meg 
a munkát?

— Minden héten két- két 
szocialista brigád dolgozott az 
építkezésen. A mozgóposta�
utazók pihenőnapjaikat felál�
dozva jöttek, hogy kivegyék 
részüket a munkából. A nyári 
hónapokban beiktattuk az ün�
nepi műszakot is. Szabad 
szombatokon és vasárnapokon 
a hivatal vezetői is ott szor�
goskodtak. Büszkén m ondha�
tom, hogy az akció kezdete 
után négy hónappal m ár a 
vállalt munkának több mint 
egyharmadát teljesítettük. A 
munkában összesen 156 dol�
gozó vett részt.

50 éves a Llpót^kozpont
Elsárgult régi fényképeket 

nézegetek. Képek a Lipót- köz-  
pont életéből, melyeket a nyug�
díjas Takács Kálmán  bácsi 
ereklyeként őriz, imm ár 50 éve. 
(Az itt  közölt kép nem az övé: 
a Lipót központ másik régi dol�
gozója, Skultéti Antal bocsá�
totta rendelkezésünkre.)

központ volt, hozzá tartozott 
Zugló, Újpest, Mátyásföld, Rá�
kosszentmihály, Sashalom mel�
lékközpontként. Ezek részben 
rongálódtak csak meg, egy kü�
lönleges áram kört alakítottunk 
ki, melynek segítségével a Li-  
pótot kiiktatva működtek.

— Mi lett a Lipót-központ 
további sorsa?

\  Lipót „aranycsapata”. (Az emlékek kissé megfakultak, így a 
névsor hiányos.) A hátsó sor: Csepeli József, Takács Kálmán, 
Sepsi János, Somogyi Tamás, Börzsönyi (Leitner) Brúnó, 
Skultéti Antal, Vince János; az első sor: Edelpacher Nándor, 

Gadányi Bálint, . . .  ?

— A Lipót- központ átadása�
kor sajnos, nem készültek fel�
vételek, de jól emlékszem rá 
még ma is. 1929. december 14-  
én este 6 órakor megjelent a 
Standard Villamossági Rt. fő�
mérnöke néhány más vezető 
kíséretében. Jegyzőkönyvet 
vettek föl, melyben az általuk 
gyártott berendezésekért két�
éves garanciát vállaltak, és ez�
zel megkezdődött a 3600- as ka�
pacitású, önálló Lipót- központ 
működése.

— A fényképek arról tanús�
kodnak, hogy jó közösség ala�
kult k i az évek során.

— Akkoriban nem volt még 
brigádmozgalom. A munkahe�
lyen kívüli találkozások, ösz-  
szejövetelek megünneplése — 
amikor az órabéres dolgozók�
ból gyakornok lett — hozott 
össze bennünket. A legnagyobb 
összetartó erő a foci volt, egy-  
egy mérkőzésen ott szurkolt 
valamennyi kolléga.

— Budapest bombázását ho�
gyan vészelte át a központ?

— Egyemeletes épület lévén, 
egy gyújtóbomba telibe találta 
1943 novemberében. A légiria�
dót jelző szirénákat én kap�
csoltam be, sikerült az óvó�
helyre menekülnünk, ember�
életben nem esett kár. A be�
rendezések viszont teljesen 
használhatatlanná váltak, a Li�
pót megsemmisült. A Lipót fő-

— A Teréz- központból átho�
zott, megjavított, felújított kap�
csológépekkel indítottuk meg 
ú jra  1947. január 15- én. A nem 
sokkal korábban megalakult 
Katona brigád — Katona An�
ta l postaügyi miniszter tiszte�
letére választottuk ezt a nevet 
— vállalt oroszlánrészt ebben 
és a további munkában. Egy�
más után kapcsoltuk vissza a 
régi mellékközpontokat, gyári 
segítség nélkül, roncs anya�
gokból készítettük valameny-  
nyit. Minden sikeres bekapcso�
lásért a miniszter jutalom ként 
rendelkezésünkre bocsátott egy 
buszt, mellyel családostól oda 
mentünk kirándulni, ahova 
akartunk. Mondanom sem kell, 
hogy nagyon jó, összekovácsolt 
brigád volt a miénk, a fény�
képek is igazolják ezt.

— Mikor kezdődött a köz �
pont „újkora"?

— 1964 agusztusában emelet-  
ráépítéssel kapta meg a Lipót 
a 7A 2 rendszerű 40 ezres ka�
pacitású automata központot. 
A régi mellékközpontok közül 
1965- ben a Zugló, majd foko�
zatosan a többi, végül az Új�
pest szakadt le, az utóbbi a 
múlt évben crossbar központot 
kapott.

Köszönöm a beszélgetést Ta�
kács Kálmánnak, aki az 50 éves 
Lipót- központ születését, fej�
lődését, m int utolsó köztünk le�
vő kolléga közreadta.

Czeglédi Cecília

— Hogyan döntötték el, 
hogy kié legyen a két lakás? 
— Fordulok ismét Sárfi Ist�
vánhoz.

— Közzétettünk egy pályá�
zati felhívást, ebben ism ertet�
tük a feltételeket. Erre hat 
fiatal nyújtotta be kérelmét. 
A lakítottunk egy háromtagú 
operatív bizottságot, ámely 
végiglátogatta az igénylőket, 
megvizsgálta szociális körül�
ményeiket. Több hivatallal e l�
lentétben mi úgy döntöttünk, 
hogy nem jelöljük ki előre a 
tulajdonosokat.

— Talán az akcióban részt 
vevők sokáig nem is tudták, 
kiért lapátolnak?

— Pontosan így van, ezt mi 
így tarto ttuk  helyesnek. A la�
kásokat a  mi közösségünk 
kapta, nekünk is kell megdol�
goznunk értük, és jobbnak 
láttuk, ha nem személyekért 
dolgozunk. Végül is a kijelö�
lés a következőképpen tör�
tént: Minden dolgozó, aki kinn 
kubikolt, szavazati jogot ka�
pott. Mindenkinek csak egy 
szavazata volt. A szavazók 
előbb meghallgatták az opera�
tív bizottság beszámolóját, és 
azután a sa ját szívük, böl�
csességük alapján mérlegelték, 
kire adják voksukat a hat je�
lentkező közül. Végül, azt hi�
szem, igazságos döntés szüle�
tett a két mozgópostás: Vladár 
Béla és Takács Gábor javára.

— Természetesen itt van a 
szobában a két boldog lakás-  
tulajdonos is. Nélkülük ez a 
riport nem is lenne teljes. 
Mindketten nemrégen múltak 
30 évesek, mindkettő mozgó-  
postamenet- vezető, mindegyi�
küknek két kisfia van, a fe�
leségek szintén postások.

— A szavazás előtt gondol�
tak-e arra, hogy kettőjükre 
esik a választás?

— Csak titokban remény�
kedtünk benné, én a magam 
részéről nagyon szurkoltam. 
Bevallom férfiasán, még min�
dig elérzékenyülök, ha a sza�
vazás napjára gondolok. Soha 
nem fogom elfelejteni azt a 
napot — idézi fel az emlékeit 
Vladár Béla.

— Amikor véglegessé vált, 
hogy mi kapjuk a lakást, ne�
künk a  szerződés értelmében 
ettől a perctől kezdve az épít�
kezésen kellett dolgoznunk se�
gédmunkásként. Hivatalunk�
tól kaptunk egy átlagfizetést, 
a dolgozótársaink pedig he�
lyettesítettek minket a szol�
gálatban. Itt ragadom meg az 
alkalm at, hogy mindkettőnk 
nevében köszönetét mondjak 
m unkatársaim nak azért az ön�
zetlen segítségért, amellyel 
minket a szép lakáshoz ju tta t�
tak — mondja Takács Gábor.

— Az ünnepélyes átadás is 
megtörtént, a tévé is kinn volt. 
A lakáskulcsokat már jóval 
korábban megkaptuk. Én hol�
nap kezdem a  hurcolkodást, 
Gáborék voltak a frissebbek, 
ők már be is költöztek — így 
Vladár Béla.

— Igaz, már egy hete él�
vezzük az új lakás minden 
kényelmét — helyesel Takács 
Gábor. — Nagyszerű érzés, 
hogy saját otthonunk van. Ed�
dig Kőbányán laktunk, a szü�
lőkkel közösen, ennél kisebb 
alapterületű lakásban.

— Ügy tudom , Vladár Béla 
vidéken lakott eddig.

— Igen, a Hatvan melletti 
Zagyvaszántóról jártam  be 
dolgozni, jóformán csak alud�
ni jártam  haza. Most szabad 
időm 8—10 órával meghosz-  
szabbodik.

— Mikor lesz a lakásszen�
telő?

— Már tervezgetjük, de 
több részletben, hiszen nagy 
a család, és ott vannak a 
m unkatársak, akik sokat se�
gítettek az építkezésen; nekik 
is ott a helyük.

Eddig tarto tt a beszélgetés 
és búcsúzóul a két fiatalnak 
szívből kívántunk sok örömet 
az új lakáshoz. Kilépve az 
épületből Csombok Lászlónak 
egyik mondata cseng sokáig a 
fülemben. Hogy is mondta? 
„A mi dolgozóinknak a vérük �
ben van a társadalmi m un �
ka.” Valóban, milyen találó 
ez a kifejezés. Boldog lehet az 
a vezetőség, amely ilyen dol�
gozókra támaszkodhat. Itt va�
lóban lehet tervezni, eredmé�
nyeket elérni.

Kovarcsik Pál

4  POSTÁS DOLGOZÓ -

Összekötő kapocs a szakemberek között
Új szakcsoport alakult a KTE postai és távközlési tagozatán

Az érdeklődés jóvail nagyobb 
volit, mint am ekkorára az 
egyesületi vezetők számítot�
tak, am ikor a KTE postai és 
távközlési tagozatának újabb 
szakcsoportját létrehozó meg�
beszélés meghívóit szétküld -  
ték. Az alaikulógyűLés kiszo�
rult a tanácsteremből az elő�
adóterembe. Ez azonban mind�
össze azzal járt, hogy a rész�
vevők nem tárgyalóasztal kö�
rül ültek, hanem az előadó 
dobogóra szorult, szembe, a  
széksorokban elhelyezkedő 
meghívottakkal. A lelkesedé�
sen mit sem változtatott, ami 
azt a megnyugtató érzést kel�
tette, hogy a jól felkészült 
szakemberekből nem veszett 
ki a  posta jövendőjéért é r�
zett és vállalt felelősség. 
Mindezt igazolja a kilenc fel�
szólalás, amelyek sajátos mon�
danivalójuk mellett egyönte�
tűen tartalm azták azt a gon�
dolatot, hogy szükség volt a 
postaforgalmi szakosztályon 
belül a postaforgalmi fejlesz�
tési és gépesítési szakcso�
port megszervezésére és sok 
hasznos eredményt várnak 
működésétől.

A gyümölcsözőnek ígérkező 
eszmecsere és a szakcso�
port felállítását elhatározó 
döntés után megkértük a 
szakcsoport titkárát, Bállá T i �
bort, a  Budapesti Postaigaz�
gatóság üzemtechnikal osztá�
lyának vezetőjét, mondja el, 
mi késztette a  szervezőket, 
hogy a postaforgalmi szakosz�
tályon belül különálló szak�
csoportot alakítsanak.

— M aradjunk az önálló jel�
ző mellett, különállásról 
ugyanis szó sincs. Sőt az új 
szakcsoportnak éppen, hogy 
egybe kell fognia, össze kell 
hangolnia a postaforgalom 
egyes ágait, különböző funk�
cióit. Nem lehet azt monda�
ni, hogy ez egyáltalán nem 
létezett, de a  feladatok egyez�
tetésének igazi gazdája eddig 
hiányzott, s ennek szükséges�
sége a. felszólalásokból is,.ki -  
csendült,

— A napi munka során a 
szakemberek látókörét gyak�
ran körülhatárolják a soron 
levő feladatok, néha figyel�
mük még az összefüggésekre 
se terjedhet ki kellőképpen. 
Az egyesületben folytatott 
társadalmi tevékenység össze�
hozza a különböző helyeken, 
munkaterületeken működő 
szakembereket, féLretolja a 
munkakör vonta korlátokat, 
megosztja a gondokat és gon�
doláitokat, szélesíti az egyes 
kérdések megoldásába bevont 
vagy egyáltalán az irántuk

érdeklődő szakemberek körét. 
Jó közvetítő lehet a szakcso�
port az igényeket támasztó 
üzemvitel és a kutatóbázis 
között. Ezenkívül a postai 
szakoktatás szervezetét is 
hozzásegítheti, hogy mielőbb 
tudomására jussanak a fej�
lesztés, gépesítés időszerű kér�
dései. így az oktatás sem sza�
kad el az élettől, nem marad 
el a fejlődéstől. Az sem meg�
vetendő lehetőség, hogy az 
egyes kutatási feladatokat, a 
bennük elért eredményeket, 
mielőtt belőlük előterjesztés 
készülne, a szakcsoport fóru�
mán vitatnák meg.

— A postaforgalom fejlesz�
tése is egyre inkább a tecb-  
nikaldzálódás felé hajlik, ta �
lán azt is mondhatnánk, hogy 
ezen a  téren is technikai for�
radalom bontakozik ki. Ehhez 
azonban kevés a szakember, 
szűkös a szakirodalom. A 
szakcsoport lehetőséget nyújt 
ahhoz, hogy a forgalmi idoí-  
gozók is megbarátkozzanak a 
műszaki fejlesztés, gépesítés 
gondolatával.

— A gondolat testet öltött. 
Mi lesz a következő lépés?

— Elsősorban elkészítjük 
m unkai érv ümket. A Postás 
Dolgozó olvasói — ígérjük — 
rövidesen értesülhetnek ren�
dezvényeinkről a  tagozat ha�
vonta közölt programjaiban. 
A munkaterv készítésével pár�
huzamosan építgetjük kapcso�
latainkat a postaforgalom 
egyes ágaival, de nem m ara�
dunk meg kizárólag a klasz-  
szikus posta keretei között, 
az egyesület többi tagozatá�

val, szakosztályával és szak�
csoportjával is megteremtjük 
az együttműködést. Az sincs 
kizárva, hogy más tudomá�
nyos egyesületekkel is érin t�
kezésbe lépünk.

— Beszélgetésünk során 
több alkalommal felhasznál�
tam  az alakulóülés egyes fel�
szólalóinak gondolatait; most 
is egy hozzászólást idézek, 
am ikor azt mondom, hogy az 
em lített együttműködésnek 
m ér vannak biztató eredmé�
nyei, ugyanis hangzottak m ár 
el a KTE rendezésében a pos�
taforgalom fejlesztését érintő 
előadások más szakosztályok 
részéről. Ezt a közös munkát 
szeretnénk felélénkíteni, m ind�
ennek valóságos központjává 
kívánunk válni. Munkánkhoz 
természetesen igénybe vesszük 
az egyesület adta lehetősége�
ket, beleértve külföldi előadók 
fogadását is.

Megköszönve a beszélgetést, 
azzal a szándékkal adjuk köz�
re, hogy a  posta jövendő fej�
lődése irán t érdeklődő dolgo�
zók figyelmét ráirányítsuk az 
újannan alakult szakcsoport�
ra. A magunk részéről üd�
vözöljük ezt az új társadal�
mi fórumot, remélve, hogy a 
postaüzemi és postaforgalmi 
szakemberek mozgósításával 
hozzájárul a postai szolgálta�
tásoknak nagyobb léptekkel 
vailó fejlődéséhez, egyúttal a 
munkakörülmények jelentős 
javulásához. Sok sikert kí�
vánunk ehhez és jó munkát 
valamennyi résztvevőnek, é r�
deklődőnek.

Benda István

A Közlekedéstudományi Egyesület 
postai és távközlési tagozatának 

március havi programja
Március 5. (szerda), 15 óra, VI., 

Népköztársaság útja 3. Dr. Lecsó 
József: A Munka TörvémvkÖnvvé-  
nek módosítása alaipjám felmerülő 
feladatok.

Március 6. (csütörtök), 15 óra. 
VI.. Népköztársaság útja 3. Korén 
István: Közlekedési információs
rendszerek.

Március 11. (kedd). 15 óra. VI..
Népköztársaság útja 3. Reusis 
László: Üj Dneumaitákus hibahely-  
m- érésd módszerek.

Március 12. (szerda), 15 óra, VI.,
Népköztársaság útja 3. Sáfár Zol�
tán: A budapesti trönkhálózat fej�
lesztésének átviteli problémái.

Március 13. (csütörtök). 15 óra. 
VI., Nép- köztársaság útja 3. Feith 
Tibor: A forgalmi létszámn- orma-  
rendszer általános ismertetése.

M árc iu s  18. (kedd ). 10 ó ra , VI.,

Népköztársaság útja 3. A P o s ta  
Rádió-  és Televíziióműszaki Igaz�
gatóság műszaki napja. Sényi Csa-  
t>a: Tirisztoros berendezések za�
varszűrési gyakorlata: Rózsa Ist�
ván: Uhf teljesítményerősítő kUszt-  
ronok munkaponti analízise; Ber-  
náth László: Középhullámú Petőfi 
gerinc- ad óállomások villám osener-  
gla- ellátása; Bíró Bódis Péter: A 
jászberénvi i. számú adóberende�
zés megbízhatósági vizsgálata.

M árcius  19. (szerdia), 15 óra. VT., 
Népköztársaság útia 3. Balogh Mik�
lós: A budapesti átkérőhálózat
korszerűsítése.

Március 20. (csütörtök), 15 óra, 
VI.. Népköztársaság útja 3. Száva 
Is- tván: Változások a belföldi kül�
demények elfogadási feltételeiben.

Március 25. (kedd). 15 óra. VI..
Népköztársaság útja 3. Kántor 
Csaba: Az eső hatása a mikrohul�
lámú összeköttetések minőségére.

Észrevételek illendőség ügyében
A  Postás Dolgozó illendő

kötelességének érzi szétkürtöl-  
ni postás b erk e ik b en , hogy az 
Egészségügy: ' 'ágszervezet
(WHO) az 1980- t.; évet a do�
hányzás eile’'-  küzdelem évé�
nek .nyilvánította és hirdette 
meg.

Igazán megérett a helyzet 
egy világméretű összefogásra 
ebben a harcban, melynek csa�
tározásai évszázadok óta foly�
nak a dohányzás ellen füstöl�
gők és a füstölő dohányosok 
között — tagadhatatlanul a 
füstölők sikereit eredményez�
ve —, mert az utóbbiak tábo�
ra kétségbeejtően nő.

Nő a dohányzók köre, an �
nak ellenére, hogy koronként 
és helyenként a dohányzáson 
kapott személyre megfelelő 
szánná botütéstől a karóba hú�
zásig terjedően mindenfajta 
büntetés leselkedett, hogy a 
hajdankorokban büntetésként 
kilátásba helyezett egyházi 
átok kiérdemlésének lehetősé�
géről ne is essék szó.

Terjed a kóros szenvedély 
világszerte, s terebélyesedik a 
dohányzók tábora napjaink�
ban is, annak ellenére, hogy 
kim utatott tény: .a dohányzó 
szervezetében nikotin, kátrány, 
szénmonoxid stb. dúsul fel, 
aminek következtében oxigén�
hiány lép fel, az pedig — alig 
felsorolható, menn jóféle — 
bajnak, betegségnek teremtője,

vagy éppen jó tápot adó álla�
pota.

A dohányzók szaporodó se�
rege rá se bagózik arra, hogy 
egyre költségesebb anyagi ál�
dozatot követel az átkos má�
nia kielégítése, és azzal fordí�
tott arányban csökken a ta -  
bak különböző készítményei�
nek élvezeti értéke.

Gyakran el kell csodálkoz�
ni, hogy sok és úgyszólván 
mindenki előtt ismert káros 
hatása ellenére sem tudják 
feladni beidegzett rossz szoká�
sukat még azok sem, akik 
nemegyszer — a helyzetet fel�
ismerve, de feltétlenül elégte�
len elszántsággal — indultak 
neki az új évnek, vagy a hét�
fői napnak azzal: „Holnaptól 
kezdve nem gyújtok rá!”

Egyre nő, sajnos, a dohány�
zás ártalm aiból részesülők 
száma is, kezdve a sort a cse�
csemőkkel, akik dohányzó 
anya tején kényszerülnek ne�
velődni, folytatva a passzív 
dohányosokkal, akiket kény�
telen - kelletlen otthonukban, 
munkahelyükön, szórakozó he�
lyeken, úton - útfélen egyfüstű 
levegőre szorít a velük szem�
ben illendőségből tanúsítandó 
és joggal elvárható belátás 
hiánya.

Kétségtelenül kinek - kinek 
magánügye — ha otthon vagy 
magában műveli —, mikor 
miből mennyit szív, de azon�
nal közüggyé változik, ha azt 
társaságban teszi. Ott pedig,

ha kifejezetten törvényes ren�
delkezések nem szabályozzák, 
az illendőség és em bertársaink 
iránti szolidaritás kell hogy 
szabályozza m agatartásunkat.

Fel hát a dohányzás elleni 
küzdelemre szaktársnőim és 
szaktársaim!

De mit várhatunk ettől a 
világméretű mozgalomtól ? — 
kérdezhetnék sokan. A kérdés 
lehet kétkedő, de kíváncsi is.

Szerintem, mert harcban a 
dohányzóknak önmagukon kell 
erőt venniük, számuk csökke�
nését illetően édes keveset.

De mégis reméljük, hogy 
az úgynevezett nagvdohányo-  
sok csökkentik a rágyúitások 
számát, s azzal már csökken�
tik a nem dohányzók ártalm át 
is.

Reméljük továbbá, hogy nő 
a belátás a füstöt nem kedve�
lők — uram bocsa’, a dohány�
füsttől undorodok-  — iránt, 
mert ha hihetetlennek is tű�
nik, ilyenek is élnek közöt�
tünk szép számban.

Reményünk lehet rá, hogy 
kulturáltabb lesz a dohány�
zás módia. betartják a do�
hányzás illemszabályait Nem 
lesz részünk olyan épüle�
tes látványban, m int am i�
lyennek nemrégiben tanúja
voltam: A kézbesítő szaktárs
az egyik sarkon gyökerezett le 
nyugdíjakat fizetni. (Már ez 
sincs megengedve.) Szája
egyik szögletéből cigarettáié 
lógott ki (hogy fenntartsa a



UTAZÁS ’80
Szabad idd, kirándulás, utazás, üdülés

Az 1978- ban és 1979- ben a 
Néprajzi Múzeumban lezajlott 
két utazási kiállítás nagy si�
kere nyomán ebben az évben 
új helyszínen, a  KG Technika 
Házában rendezik meg az 
„Utazás 80” kiállítást.

A kiállításnak az a célja, 
hogy elősegítse a szabad idő 
kulturált eltöltését, felkeltse 
azok érdeklődését, akik nem 
ismerik elég jól a rendelkezé�
sükre álló utazási, kirándulási, 
üdülési lehetőségeket.

Hazánk jobb megismerésé�
hez segíti a  látogatókat, hogy 
minden magyar tájegység kép�
viselteti magát a kiállításon. 
Az érdeklődők tájékoztatást 
kaphatnak az egyes tájegysé�
gek kulturális, történelmi, mű�
vészeti, gasztronómiai stb. kü�
lönlegességeiről. A magyar 
idegenforgalmi vállalatok 
(IBUSZ, Coopturist, Experss, 
Volántourist, Budapest- Tou�
rist) utazási kínálatukról, a 
szállodai és vendéglátóipari 
vállalatok (Hungarhotels, Da�
nubius, Pannónia) a szállás�
helyekről, ellátási lehetőségek�
ről nyújtanak részletes felvi�
lágosítást. Külön érdekessége 
a kiállításnak a  Pilisi Park�

erdő Gazdaság önálló prog�
ramja.

A környező szocialista o r�
szágok egy része kollektív ki�
állítást szervez. Változatos 
prospektus -  és fotóanyaggal 
hívják fel a figyelmet orszá�
guk idegenforgalmi szempont�
ból kiemelt tájegységeire. Az 
Intourist és az Aeroflot szer�
vezésében külön helyen mu�
tatják be a Szovjetunió ide�
genforgalmi kínálatát. Jugo�
szlávia is külön fogadja a láto�
gatókat. Szórakoztató progra�
mok is várnak a látogatókra. 
Idegenforgalmi filmeket vetí�
tenek, népművészek a helyszí�
nen avatják  be a látogatókat 
művészetük titkaiba, megszer�
vezik a „szökőévesek vetélke�
dőjét”. Az Utazás 80 kiállítás 
alkalmából rejtvényújság jele�
nik meg, a helyszínen turisz�
tikai kiadványok vásárolha�
tók.

Az Utazás 80 kiállítás feb�
ruár 22- től március 2- ig, (a 
hétfőt is beleértve) minden 
nap reggel 10- től 18 óráig fo�
gadja a látogatókat a KG 
Technika Házában, Budapest 
VIII., Rákóczi út 57.

FELHÍVÁS
A Saakszerveze- tek Budapesti Tanácsa és a KISZ Budapesti Bi�

zottsága a Szervezési és Vezetési Tudományos Társasás Fiatalok Bi�
zottsága közreműködéséve] Korszerű módszerek alkalmazása a haté�
konyság növelése és az intemzív fejlődés végett címmel fiatail értelmi�
ségiek részére vetélkedőt szervez.

Témakörök:

— Vállalati feladatok az intenzív fejlődés kibontakoztatáséra — 
asz intenzififcálást akadályozó tényezők és felszámolásuk lehetőségei,

— A hatékonyság fogalma, mérése: a hatékonyságelemzési eljá�
rások és módszerek alkalmazása; hatékonyságnövekedésre irányuló 
feladatok és megvalósításuk.

— Korszerű módszerek alkalmazása és hasznosítása a vállalatok 
gazdálkodásában, működésében; a korszerű módszerek bevezetésének 
feltételei, és korlátái.

— A vállalati szakterületek és szaktémák elemzése, értékelése kü�
lönös figyelemmel a következők fejlesztésére: pénzügy, munkaügy: 
tervezés, ellenőrzés: szervezés, vezetés; anyagi és műszaki ellátás: 
beruházás, fővállalkozás; kereskedelem, szolgáltatás; egészségügy.

— A vállalati és a vállalat szervezeti egységeiben folyó munka 
ésszerűsítése a gazdaságosság növelése, a jövedelmezőség emelése és 
a termelékenység fokozása végett.

— A  termelési és a termékszerkezet korszerűsítése.
— A vállalat szervezeti és működési felépítésének megváltozta�

tása, az irányítási és a végrehajtási folyamat átszervezése a céloknak 
való jobb megfelelés végett.

— Az ésszerű takarékosság kibontakoztatása.

A v e té lk ed ő  k é t  ré szb ő l á ll:

a) Március 31- ig a vetélkedőn részt venni kívánó fiatalnak be 
kall küldeniük egy 8—10 oldalas dolgozatot 3 példányban a meghirde�
tett témakörökből. E dolgozatban a lényegre törekedve foglalkozni 
kell a jelenlegi helyzet felmérésével és elemzésével; a korszerű mód�
szer alkalmazásának lehetőségeivel; a változtatásra, javításira, illet�
ve az alkalmazásra vonatkozó legfontosabb szempontokkal, elképze�
lésekkel; a téma állásának értékelésével, a következtetések levo�
násával.

A dolgozatot a következő címre keli küldeni: SZBT Szervezési és 
Káder osztálya Budapest, Dózsa György út 84/b. 1415

A beérkezett pályamunkák zsűrizése alapján válogatják ki a ve�
télkedőn részt vevőket.

b) Június 9. és 15. között rendezik a többfordulós vetélkedőt. Ez 3 
órás írásbeli és mintegy 5 órás szóbeli versenyből áll.

Díjak: I. díj: külföldi út, II. díj: 1000—1000 forint, m . díj: 800—800 
forint.

szükséges nikotinszintet), má-  
sík szögletéből pediglen nyelve 
(biztosítandó ujjainak a pénz-  
szamláláshoz szükséges ned�
vességét). Mindehhez csak 
egyik szemét használhatta, 
mert a cigaretta felőlit annak 
füstjétől képtelen volt nyitva 
tartani.

Néhány szabály, melyeket il�
lik betartani.

— Cigarettával a szájban 
nem illik köszönni, beszélget�
ni, ügyfeleket kiszolgálni, sok�
féle munkát végezni (pl. főz�
ni).

— Égő cigarettával nem il�
lik sehová bemenni. A demok�
ratizmus úgy diktálja, hogy 
ettől a függőségi viszonyban 
állók lefelé is, felfelé is tar�
tózkodjanak. Legfeljebb a 
m unkatársi kapcsolatban állók 
tehetik meg közös megegye�
zéssel, de minek?

— Belső helyiségekben se 
gyújtsunk rá, ahol nem lá�
tunk ham utartót! Ha látunk,

akkor is csak kínálásra vagy 
előzetes engedély kérése után.

— Olyan asztalnál és étte�
remben, ahol esznek, ne gyújt�
sunk rá! Ha mégis megtörté�
nik, ízléstelen dolog a kávés�
csészébe hamuzni. Persze a 
földre hamuzás is jólneveltség 
hiányáról árulkodik.

— Nem illik értekezletre 
menve asztalunkra cigarettás 
dobozt, gyufát, ham utartót ki�
rakni, és első ténykedésként 
rágyújtani. Illik viszont érte�
kezleteken tekintettel lenni a 
nem dohányzókra és szükség 
szerint megszakítani a  füst�
mentes értekezletet egy- egy 
cigarettaszünetre, ami a helyi�
ség szellőztetésével járjon 
együtt. Friss levegőn, frissebb 
gondolatokkal, eredményeseb�
ben folyhat a tanácskozás. 
Nem tudják elképzelni a 
dohányzók, hogy a 2—3 órás 
bagófüstös értekezlet sokszoro�
sát okozza szenvedésben a 
nem dohányzóknak, am it ne�
kik a szenvedélyüktől való 1 
órás tartózkodás. Persze, erre 
az értekezletet vezetőknek 
kellene gondolniuk, de sajnos, 
legtöbbször ők járnak elöl 
rossz példával.

— Munkahelyeken, irodák�
ban sem illik dohányzó ki�
sebbségnek ráerőszakolnia a 
passzív dohányzás kényszerét 
a m unkakatársakra.

— Aki tüzet ad, vegye ki 
szájából a cigarettát és ne ar�
ról, hanem lángról adja. Aki 
kapja, ne boruljon rá a láng�
ra, azt kell a cigihez emelni.

— Ha nőtől kér férfi tüzet, 
az adja át gyújtóját és a férfi

Budapesti fiatalok, figyelem!
A Szakszervezetek Budapesti Tanácsa és a  KISZ 

Budapesti Bizottsága 1980. június 9. és 15. között is�
mételten megrendezi a fővárosi szakszervezeti ifjúsági 
napokat.

A rendezvény keretein belül munkavédelm i vetél�
kedőt hirdet.

Célja: a  fiatalok biztonságtechnikai és egészségvé�
delmi ismereteinek felmérése és elmélyítése.

Témakörök:

— Általános munkavédelmi ismeretek;

— Az elektromosság biztonságtechnikája;

— Az anyagmozgatás és szállítás biztonságtechni�
kája;

— Általános jellegű, a  vasipar körébe tartozó biz�
tonságtechnika ;

— Elsősegélynyújtás;

— Közlekedésbiztonság.

A vetélkedőn budapesti vállalatok és intézm ények 3 
fős csapatai vehetnek részt. A csapatok tagjai közül 
legalább 2 fizikai dolgozó kell, hogy legyen, és a tagok 
életkora nem haladhatja meg a 35 évet.

A vetélkedőre március 15-ig írásban kell jelent�
kezni, KISZ Budapesti Bizottság, ifjúm unkás osztály, 
Budapest, pf. 9. 1430 címen.

Á jelentkezésnél az alábbi adatokat kell m egírni: 
a  küldő vállalat neve és címe, a csapat tagjainak neve, 
életkora és foglalkozása.

Díjak: L: külföldi társasutazás; II. 1000—1000 fo�
rintos vásárlási utalvány; III.: 800—800 forintos vásár�
lási utalvány. A döntő minden résztvevője értékes 
tárgyjutalom ban részesül.

A jelentkezések beérkezése után az operatív bi�
zottság írásos előselejtezőt rendez, melynek kérdéseit a 
jelentkezők március 31- ig kézhez kapják.

ÚJ POSTAHIVATAL
Gyál főterén megállók. A fák 

jégpáncéllal bevonva állnak, a 
park virágai megkórósodva re�
megnek. Mínusz 13 fok. Szen�
ved a világ.

Előttem új épület áll, a ta �
valy november 7- én ünnepé�
lyesben átadott postahivatal. Ké�
ményéből ömlik a füst; köz�
ponti fűtést lát el a nagy ka�
zán. Bent meleg sugárzik a ra �
diátorokból. S meleg arcok néz�
nek ki a kis ablakokból az 
ügyfelekre: a pénztár, a rádió�
ügyek és a felvétel ablakából. 
Boldog most minden gyáli. És 
büszke. Nem csak a oostások. 
Büszkék is lehetnek új büszke�
ségükre, a szép postára. Na�
gyobb mód nyílik arra, hogy 
ezután fokozatosan mind több 
és több helybeli előfizetőt kap�
csoljanak be, újabb lakások 
kapjanak telefont. Mert már 
elkészült a műszaki épületrész 
is; itt fogják elhelyezni az 
automatizálást jelentő crossbar 
végközpontot.

A postások a központi fűté-  
ses, jó meleg hivatalban meg�
változott, m egjavult munkakö�
rülmények között dolgoznak. A

kézbesítők belső munkája, a 
kiosztás, a délutáni leszámolta-  
tás más- más helyiségben, nyu�
godtan folyhat. Elégedettek a 
felekkel közvetlen kapcsolat�
ban állók, a felvevők is, a ve�
zető és a főpénztáros is. Hogy�
ne lenne elégedett itt m inden�
ki, hivatali dolgozó és ügyfél 
egyaránt, mikor a régi hivatal�
hoz képest ez az új tízszer ak�
kora. Vagyis alapterülete meg�
tízszereződött. Az egy helyi�
ségből álló régi helyén ez a 
csodálatos 468 négyzetméter 
alapterületű „nőtt ki” a föld�
ből. Igaz, az elégedettségnek, 
a boldogságnak ára van: több 
m int hatmillió forint.

Dénes Géza

Nem búcsúzóul
Neve: Agócs László.

Postai munkaviszonyának 
kezdete, beosztása: 1945, távír �
damunkás.

Postai munkaviszonyának 
megszűnése, beosztása: 1979,
üzemvezető.

Mi történt, hogyan élt és 
cselekedett a 34 év alatt? Váz�
latosan is nehéz felsorolni. 
Mégis érdemes kutatni, keres�
ni egy ember cselekedeteinek 
mozgatórugóit, még inkább 
azét, aki időt, fáradságot, sőt 
egészséget sem kímélve dolgo�
zott a postáért, a postás dol�
gozókért.

— Mikor kapcsolódott be a 
szakszervezeti munkába?

— A postához kerülésem 
után azonnal. A szakszervezet 
megalakulása után az üzemi 
bizottság elnöke, majd titkára 
lettem. Ezt a tisztséget 1951-  
ig, üzemvezetőnek történő meg�
bízásomig láttam  el. Nem volt 
könnyű abban az időben, fia�
talon tisztségviselőnek lenni. 
A többpártrendszer idején ne�
héz volt magam és a vallott 
elveket elfogadtatni.

— Mely kérdések foglalkoz�
tatták a bizottságot?

— Csak a jelentősebbeket 
említem. Nehéz volt a szolgá�
lati idő igazolása a távírda�
munkásoknál. Ki akarták sem�
mizni őket. Nem volt egysé�
ges az egyenruha-  és m unka�
ruha- ellátás, sokat vitatkoz�
tunk az igények elismeréséért, 
kielégítéséért. Emellett részt 
vettünk a Postás dolgozók éle�
lemmel való ellátásában is.

— Mint üzemvezető kapcso�
latban maradt a szakszerveze�
ti mozgalommal?

— Üzemvezetői megbízá�
som után nem sokkal a terü�
leti bizottság tagja lettem, mint 
instruktor sok alapszervezet�
hez eljutottam, de az általam 
vezetett üzemnél is segítettem 
a szakszervezeti bizottság mun�
káját.

— 1967- ben a központi ve�
zetőség tagja lettem. így részt 
vettem az első kollektív szer�
ződés, valamint az új bérrend�
szer be ozetésénok előkészíté�
sében; a végrehajtó szolgálat 
gépesítésének, az egyes rétegek 
élet-  és munkakörülményeinek

vizsgálatában, illetve az ide�
vonatkozó határozatok megho�
zatalában. 1971- től a kv köz-  
gazdasági bizottságának is tag�
ja lettem.

— Társadalmi tevékenységé�
nek a szakszervezeti munka  
csak egyik oldala volt. Szóljon
a másikról is!

— A felszabadulás óta va�
gyok párttag. 1957- ben részt 
vettem a párt újjászervezésé�
ben. Később tagja lettem a 
Miskolci Postaigazgatóság párt -  
bizottságának, azon belül a 
gazdaságpolitikai bizottság ve�
zetője voltam. Sokáig párhuza�
mosan végeztem a párt -  és 
szakszervezeti megbízatást. 
Hogy megbízatásaimnak lelki-  
ismeretesen eleget tehessek, 
1975- től csak pártfeladatot lá t�
tam  el. De így sem szakadtam 
el a szakszervezeti munkától. 
Ez időre esett a szakszerveze�
ti jog-  és hatáskörök jelentős 
bővülése, az üzemi demokrá�
cia szélesítése. Ezek megvaló�
sításából is kivettem a részem.

— Milyen elv^k vezették  
szakmai munkájában?

— Munkaviszonyom alatt — 
postai érdekből — több üzem�
nek voltam vezetője. Munkám 
során a feladatok meghatáro�
zásakor és végrehajtásakor 
mindig szem előtt tartottam  az 
embert. Igyekeztem osztozni 
gondjaikban. Nemegyszer sze�
mélyesen is részt vettem a fel�
adatok megoldásában. Az élet-  
és munkakörülmények javítá�
sát legalább olyan fontosnak 
tartottam , m int a tervek telje�
sítését. Vitatkoztunk is. jóné-  
bánvszor rem et is kellett mon�
dani, de harcoltam igazukért 
is. M 'ndig őszintén közeledtem 
hozzáiuk. Azt hiszem, ezért 
váltak jó mnnkntársaimmá, 
és ezért sikerült 15 alkalom�
r ó l  az „Élüzem” címet elérni.

Az eseményekben és tettek�
ben gazdag életutat nemcsak 
a m unkatársak, barátok ismer�
ték el, hanem a posta és a 
társadalom is. Ezt a kétszeres 
Kiváló Dolgozó és a Posta K i �
váló Dolgozója címen kívül 
több rnagas szintű kitüntetés is 
bizonyítja, melyek közül a leg�
jelentősebbek: Felszabadulási
Jubileumi Emlékérem. Kiváló 
Társadalmi Munkáért K itünte �
tés, Munka Érdemrend ezüst 
és arany fokozata.

Tolnay Zoltán

I d l t a z t a k  a z  ü d ü l te té s  d íjfa i

szolgálja ki magát. Fordítva 
ez nem illik.

Sorolhatnám az apró szabá�
lyokat, de most nem is azok 
a fontosak. Nagyon fontos vi�
szont, hogy ne szórja el úton -  
útíélen a dohányzó a gyufa�
szálait és a  cigarettavégeket. 
Ez utóbbi magyaros virtus kö�
vetkezményeként csikkekkel 
vannak terítve lépcsőházak, 
tömegközlekedési járm űvek 
megállóhelyei és más közterü�
letek.

Egy tanfolyami csoporttal 
autóbuszra várva a megálló�
ban szemlélődtünk, beszélget�
tünk városképről, a közterüle�
tek tisztaságáról. Fél tucatnyi 
szovjet katona is várt cigaret�
tát szíva, ugyancsak cigaret�
tázó honfitársaink között. A 
körülöttem álló hallgatóknak 
mondtam: „Figyeljék meg! Azt 
a csikket megeszem, amelyiket 
szovjet katona dob el.” Nem 
volt alkalm am fogadalmam 
betartására, mert azok vala�
mennyien elnyomták cigaret�
tájuk parazsát és a szeméttá�
rolóba dobták. Már felkászá�
lódtunk, am ikor az utolsónak 
maradt „magyar ú r” (aki tud�
ta, hogy helyi járatú  autóbu�
szon tilos, a dohányzás) még 
egy utolsó mélyet szippantva 
széles ívben eldobta csikkét, 
és fellépve közénk, tüdejének 
tartalm át képembe fújta. Meg�
sejtette, hogy írni szándéko�
zom a dohányzás ellen?

Spongyát r á ! . . .  Rajta hát!
Kívánom, hogy ettől kemé�

nyebb harcra ne kényszeresen 
sorsunk bennünket.

Ambrus László

Az elm últ évben életbe lé�
pett árintézkedések következ�
tében az élelmiszerárak jelen�
tősén növekedtek, és az egyes 
szolgáltatások díja is maga�
sabb a korábbinál. Az új ren�
delkezések érintették az üdül�
tetés költségeit is, az üdülési 
beutalók díja azonban csak ja �
nuár 1- től emelkedett.

" t’rinti az üdülési költségek 
alakulása a szakszerveze�

ti testületek és tisztségviselők 
tevékenységét is, s nem kö�
zömbösek számukra a szerve�
zési változások sem. A szak-  
szervezeti testületek feladat�
köre és felelőssége ennek meg�
felelően megnövekedett, min�
den tekintetben nagyobb fi�
gyelmet és körültekintést kö�
vetel munkájuk során.

A SZOT és a vállalatok ál�
tal szervezett üdültetést az el�
látás és az üdülő színvonalá�
tól függően három csoportba 
sorolják. Az elsőbe a teljes el�
látást nyújtó, hideg- meleg fo�
lyóvízzel ellátott épületekben 
lebonyolított üdülést, a máso�
dikban az ugyancsak teljes el�
látást adó, de elhelyezési kö�
rülményeikben alacsonyabb 
színvonalú üdülők, a harm a�
dikba pedig az élelmezést nem 
helyben megszervező üdülők 
tartoznak.

A SZOT Elnöksége október 
havi ülésén tárgyalta a szak-  
szervezeti kedvezményes üdül�
tetés új térítési díjait. A dol�
gozók által fizetendő térítési 
díjak ez év január 1- től az 
élelmezési nyersanyagnormá�
val azonos összeggel növeked�
tek. A felnőtt-  ér családos 
üdültetésnél napi 8, a csopor�
tos gyermek-  és szakmunkás�
tanuló - üdültetésnél pedig na�
pi 6 forinttal növekedett a be�
utalójegyek ára.

Ennek megfelelően a felnőtt�
üdülőkben a dolgozó által té�

rítendő összeg naponta az el�
ső kategóriába sorolt üdülők�
nél 48, a második kategória 
szerint 36, a harmadik kate�
góriában pedig 30 forint. Ez 
tizennégy napi üdülésnél 672, 
504, illetve 420 forint.

A családos üdültetésben 
részt vevő, 15. életévét még be 
nem töltött gyermek után na�
pi 22 forintot (14 napra 308 
forintot), a nyári gyermek-  
üdültetésben részt vevő gyer�
mekek után napi 16 forintot 
(14 napra 224 forintot) kell té�
ríteni.

A munkaviszonyban nem 
álló házastárs, valamint a 15. 
életévét betöltött gyermek be�
utalásához szükséges 100, 200 
és 56 forintos kiegészítőszelvé�
nyek ára változatlan.

Szakszervezetünk 1979. no�
vember havi elnökségi ülésén 
a vállalati üdültetés térítési 
d íjait a SZOT- beutalójegyek 
megváltozott térítési díjainak 
megfelelően módosította. Fel-  
nöttüdülőinknél tehát a térí�
tési díjak ennek megfelelően 
alakulnak, vagyis Balatónfeny-  
vesen napi 48 (14 napra 672) 
forint, Balatonalmádin és a 
harkányfürdői bérleményben 
napi 36 (14 napra 504) forint, 
Hajdúszoboszlón napi 30 (14 
napra 420) forint.

A családos vállalati üdülte�
tésben részt vevő gyermekek 
térítési díjai a SZOT- beutaló-  
jegyek térítéséhez igazodik.

(^zervezési változás, hogy 
1 január 1- től azok a nyug�

díjasok, akik fenntartották 
»zakszervezeti tagságukat z 
október 1. után kezdődő és a 
következő év április 30- ig be�
fejeződő turnusokra (kivétele�
sen indokolt esetekben: pél�
dául a nyugdíja mellett jelen�
leg is dolgozik, orvosilag indo�
kolt a beutalása, egyedülálló 
stb.) beutalhatok a SZOT üdü�

lőszanatóriumaiba. A beutaló 
igénybevételéhez a szakszerve�
zeti bizottságnak ilyen esetben 
előzetesen engedélyt kell kér�
nie a Postások Szakszerveze�
tének központjától, és az en�
gedélyt a beutalójegy mellé 
kell csatolni. Május 1. és 
szeptember 30. közötti időpont�
ban azonban még kivételes 
méltányosságból sem adható 
engedély a beutalásukhoz.

Ugyancsak változás, de csak 
1981- től alkalmazható, hogy a 
szakszervezeti tagsággal ren�
delkező nagyszülők elő-  és 
utóidényben (szeptember 5. és 
június 5. között) a vegyes 
üdültetés keretében unokákkal 
együtt üdülhetnek. Ez az in�
tézkedés elősegíti a beutalóje�
gyek jobb felhasználását és az 
üdülők kapacitásának a fő-  
idénven kívüli kedvezőbb ki�
használását is.

A z  1980. évi üdültetés során
** és a jövőben az alapszer�

vezeteknek hatékonyabban 
kell érvényesíteniük a beutaló�
jegyek odaítélésénél azt az 
irányelvet, hogy az üdülésben 
részt vevők összetétele tükröz�
ze a szakszervezeti tagság kü�
lönböző rétegeinek arányát. 
Segítsék elő és szorgalmazzák 
a munkások megfelelő arányú 
részvételét, és fordítsanak na�
gyobb gondot az alacsony ke�
resetűek és a nagycsaládosok 
üdültetésére!

A szakszervezeti beutalóje�
gyek elosztásánál jobban érvé�
nyesítsék a bizalmiak jog-  és 
hatáskörét, a beutalások de�
mokratizmusa vér *t oedi° te�
remtsenek széles körű nyilvá�
nosságot! Az üdültetés legven 
a jól végzett munka jutalma, 
az igazságos elbírálás találkoz�
zon a dolgozók egyetértésével 
és támogatásával!

Cser István
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A népgazdasági előírások a postára is érvényesek
Gazdasági és társadalmi aktívák tanácskozása a posta előtt álló feladatokról

A z  akiívaüles elnökségében helyet foglalt Balogh Pál, az MSZMP KB politikai munkatársa, 
Pullai Arpáü közlakedés-  és postaügyi m iniszter, Besenyei Miklós, szakszervezetünk főtit�

kára és Hóra Dezső miniszterhelyettes, a pos ta  vezérigazgatója

Január 31- én a  Postásók 
Szakszervezetének székházé�
ban a posta szakmai és társa�
dalmi vezetői egész napos ta �
nácskozást, aktívaértekezletet 
tartottak. A posta elm últ évi 
tevékenységéről és főképpen 
az idei feladatokról tárgyal�
tak. A Besenyei Miklósnak, a 
Postások Szakszervezete fő�
titkárának elnökletével meg�
tarto tt megbeszélésen — a 
posta vezetőin kívül — részt 
vett Pullai Árpád  közlekedés-  
és postaügyi miniszter és az 
MSZMP KB politikai m unka�
társa, Balogh Pál is.

Lapunk januári számában 
m ár részletesen foglalkoztunk 
a posta 1979. évi eredményei�
vel és az idei feladatokkal; 
ez utóbbiak közül ki kell 
emelni néhány gondolatot.

Az idei terv felmérésénél 
abból kell kiindulni, hogy a 
népgazdaság ism ert helyzeté�
vel kapcsolatos általános meg�
állapítások a postára is érvé�
nyesek. A ránk háruló felada�
tokon, a szabályozómódosítá�
sok várható hatásán felül jó 
néhány szempontot figyelembe 
kell még venni. Ilyen többek 
között az, hogy a postai be�
ruházásokat — az egész Öt�
éves tervre vonatkoztatva — 
maradéktalanul men kell va �
lósítani, a terven felüli távbe �
szélő-fejlesztésnek eleget kell 
tenni, s a szolgáltatások iránti 
igényeket legalább a korábbi 
színvonalon kell kielégíteni.

A takarékossági intézkedé�
sek és az áremelkedések kö�
vetkeztében a várhatóan ala�
csonyabb ütemű forgalomnö�
vekedés fékezi a bevételemel�
kedés ütemét. Ezzel párhuza�
mosan viszont a ráfordítások 
nem csökkennek, mivel jó ré�
szük az állandó költségek kö�
rébe tartozik.

Ezek csökkenése végett a 
terv  intézkedéseket tartalm az 
a dolgozók hatékony foglal�
koztatására, valam int a kü�
lönböző takarékossági teen�
dőkre az anyag- , az energia-  
és az egyéb költségeknél.

A postaforgalmi szolgáltatá�
soknál a súlyponti' feladatok 
közé kell sorolni többek kö�
zött — a visszafogott eszköz-  
fejlesztés ellensúlyozására — 
a meglevő kapacitások inten�
zívebb kihasználását; a h ír�
lapszolgálat lehetőség szerinti 
szinten tartását, ezen belül a 
budapesti hírlapszállítás új 
rendjének kidolgozását; a 
postai és pénzküldemények á t�
futási idejének csökkentését, 
valam int a góchálózat kiépíté�
sének a folytatását.

A távbeszélő - szolgálat leg�
jelentősebb feladata a kor�
mány által jóváhagyott 45 000 
terven felüli állomás felszere�
lése, s az ehhez kanesolódó 
átkérő -  és élőfizetői kábelhá�
lózat kiépítése. A terven fe�
lüli szerelésekkel együtt ösz-  
szesen 52 000 várakozó juthat 
telefonhoz, közülük 30 200- an 
Budapesten. Az idei év lesz 
az első, amelyben a várako�
zók száma csökkenni fog.

A vidéki kábelszerelők fo�
lyamatos felrendelését Buda�
pestre a szakszervezet tudo�
másul veszi, de felhívta a 
szakma figyelmét arra, hogy a 
kiemelt bérezéshez párosulnia 
kell a megfelelő teljesítmény�
nek; fokozni kell e területen

is a munkaidőalap kihaszná�
lását.

A helyközi távhívó hálózat�
ba újabb helységek kapcso�
lódnak be, például Tapolca, 
Badacsony, Százhalombatta, 
Mosonmagyaróvár, Hegyesha�
lom, a győri góckörzet, a Pest 
környéki ru rá l hálózat I. 
üteme stb. Egyúttal 40 felfű�
zős áram kört is korszerű háló�
zattal váltanak ki.

A rádióműsor- szórásban ez 
év végére a Kossuth - műsor-  
nál 77, a  Petőfinél 42 százalé�
kos ellátottsággal számolha�
tunk a középhullámon. Ugyan�
ezekkel a műsorokkal az urh -  
sávon jóval nagyobb az ellá�
to tt terület: 90, illetve 80 szá�
zalék. A 3. műsorral való ellá�
tottság 94 százalékra emelke�
dik.

A tévéműsor sugárzásánál 
csak az egyes programban lesz 
változás, előreláthatóan 2—3 
százalékkal növekszik az ellá�
tottság, így az ország terüle�
tének 94 százalékán lesz 
megfelelő minőségű vétel.

A termelői és fogyasztói 
árak rendezése természetesen 
a postára is kihat. A felsőbb 
szervek állásfoglalása szerint 
ebben az évben a r  istánál 
csak olyan ár-, illetve *arifa- 
módosításokról lehet szó, 
amelyek kizárólag te. velői�
nek minősülnek, s nem  , ntik  
a lakosságot. így Sz MNB-  
postautalvány díja 200, a 
nyugdíjutalványé 150 száza�
lékkal emelkedik. Ezáltal e 
szolgáltatásoknál megszűnik az 
évek óta fennálló veszteség.

A posta megszűnteti a háló�
zatépítés veszteségét is, ezért 
e területen új egységárakat 
ad ki. E tém át a központi ve�
zetőség decemberi ülésén több 
felszólaló is érintette, s a 
döntés értelmében a szak-  
szervezet is erőteljesen tá �
mogatja az intézkedést.

A személyzeti munkában a 
legfontosabb teendő a VI. öt�
éves tervidőszakra szóló ká�
derutánpótlási és képzési terv 
elkészítése. A  szakvezetők 
egyik legfontosabb feladata az 
utánpótlás nevelése, hatéko�
nyabb felkészítése, mivel 
mintegy 1270 főnyi vezetői 
tartalék még nem készült fel 
teljes mértékben a magasabb 
szintű feladatokra. Igen sok 
vezető nem jelölte még meg 
a maga mögötti utánpótlást. 
Alapvető feladat azon feltéte�
lek megteremtése, hogy m in�
den egyes vezetőposztra meg�
felelő káderutánpótlás, veze�
tői tartalék álljon rendelke�
zésre.

A takarékossági intézkedé�
sékre az eddigieknél nagyobb 
figyelmet kell fordítani. Az 
idei árváltozásokat és a te r�
melési érték növekedését fi�
gyelembe véve a terv 7,5 mil�
lió forint relatív költségcsök�
kentést tartalm az az energia-  
gazdálkodás terén. A takaré�
kossági intézkedések közétar�
tozik, hogy a belföldi utazási 
és kiküldetési, valamint a 
reklám -  és propagandaköltség, 
a nyomtatványok, irodaszerek, 
szakkönyvek, folyóiratok be�
szerzési értéke, s az alapítási 
és átszervezési kiadások ösz-  
szege az idei árváltozásokkal 
együtt sem haladhatja meg az 
1978. évit.

A posta saját elhatározású 
intézkedései közé tartozik,

hogy csökkenni fognak az ál�
lományon kívüli dolgozók fog�
lalkoztatásával kapcsolatos 
bér- , valam int az oktatási 
költségek, s növelni kell a 
készletek forgási sebességét is.

Az eddigieknél sokkal na �
gyobb gondot kell fordítani az 
utóellenőrzésekre. Nem szabad 
az ellenőrzéseket a hibák meg�
állapításával befejezni, vizs�
gálni kell az azok felszámolá�
sára te tt intézkedéseket is. Az 
idei tervben ezért 6 középfo�
kú szerv utóellenőrzése és 
4 postaszerv beszámoltatása 
szerepel.

Az írásos beszámolót Horn 
Dezső miniszterhelyettes, a 
posta vezérigazgatója egészí�
tette ki. Referátumában kitért 
arra, hogy az évés feladatok 
elvégzése az V. ötéves terv 
befejezését, egyúttal a VI. öt�
éves terv előkészítését is je �
lenti. Emellett be kell vezetni 
az új szabályozó rendszert, s 
erőteljesen érvényesülnek a 
különböző árintézkedések. Je �
lentős mértékben hatnak a 
beruházáspolitikai intézkedé�
sek, s a Munka Törvényköny�
ve is érezteti hatását.

Az új helyzetben a sokrétű 
szolgáltatási feladatok mellett 
valamennyi m unkaterületün�
kön az eddiginél jobban és 
állandóbban kell érvényesül�
nie a gazdasági szemléletnek. 
A jó minőségű szolgáltatást 
elsőrendűnek tekintve tehát 
minden területen törekednünk 
kel! a leggazdaságosabb meg�
oldásokra.

Lehet- e nálunk gazdálkodni 
a szó igazi értelmében? A 
postánál ugyanis a termék elő�
állításának mennyisége nem�
csak tőlünk függ, s a term é�
kek árá t sem mi határozzuk 
meg; ki vagyunk szolgáltatva 
a költségek előre nem látható 
növekedésének, s export- im �
port arányunk alakításának 
sem mi vagyunk az irányítói. 
Ennek ellenére lehet és kell, 
de nem könnyű gazdálkodni, 
a szolgáltatások igénybevétele 
nem egészen a postások elha�
tározásától, szolgálatkészségé-  
tól függ.

Bebizonyosodott azonban 
m ár néhányszor, hogy lehet a 
postán is jól gazdálkodni, a 
bevételek növelését befolyá�
solni, különböző műszaki és 
kezelési intézkedésekkel, új 
szolgáltatásokkal növelni a 
forgalmat s csökkenteni a

költségeket, ezáltal postai üz�
letpolitikát, tarifapolitikát csi�
nálni.

A miniszterhelyettes ezt kö�
vetően arról beszélt, hogy nem -  
■sak létrehozni kell a szolgál�

tatást, azt el is kell adni. Nem 
mindegy, hogy az milyen lég�
körben történik. Az udvarias, 
szakszerű kiszolgálás alapvető 
követelmény. De lehet- e nyu�
godt kiszolgálásról beszélni, 
ha időnként tömegek tolonga-  
nák az ablakok előtt? Ezt az 
állapotot fel kell számolni, ha 
kell, munkaerő- mozgatással, 
bérezéssel, a tevékenységek 
esetenkénti decentralizálásá�
val és más hatékony intézke�
désekkel.

Érvényesíteni kell azt a 
szemléletet, hogy a posta egy 
jó üzleti érzékkel rendelkező 
szolgáltató vállalat, amely ud�
varias kereskedőként szolgálja 
ki vevőit; igazgatási szervein 
keresztül pedig csak ott és 
akkor gyakorolja szakhatósági 
funkcióit, ahol az feladata s 
arm kor erre szükség van.

A  postai fejlesztéspolitikai 
koncepciót a kormány elfo �
gadta. A  koncepciót hosszú és 
középtávú tervekben kell meg�
valósítani. A tervet elsősor�
ban a postás dolgozóknak kell 
megismerniük. A tém át az 
MSZMP Gazdaságpolitikai bi�
zottsága is tárgyalta, s megál�
lapította, hogy a koncepció 
helyesen rangsorol s társadal�
mi, gazdasági szükségességet 
tartalmaz. A különböző tárcák 
véleménye megegyezik abban, 
hogy a távbeszélő-szolgálatot 
kiemelten kell kezelni.

Befejezésül a miniszterhe�
lyettes tájékoztatta az aktíva�
ülés részvevőit arról, hogy 
március végéig kell a posta 
végleges tervét elkészíteni. Mi�
vel az anyagárváltozások is 
ez időre készülnek el, a vég�
leges tervm utatókat csak áp�
rilisban lehet kidolgozni. A 
belső szabályozókat azonban 
még február folyamán kiad�
ják  a szerveknek.

Hozzászólásra elsőként dr. 
Szilágyi Gábor, a Debreceni 
Postaigazgatóság vezetője je�
lentkezett. Elmondta, hogy az 
új helyzetben különösen a 
költségcsökkentési lehetősége�
ket kell keresni, bár ez nem 
könnyű feladat, hiszen ki va�
gyunk szolgáltatva az igény�
bevevőknek, mivel a gyenge 
forgalmú időszakokban és he�
lyeken is megmarad a szol�
gáltatási kötelezettség. Rész�
ben a mennyiségi növekedés�
sel kell a gazdaságosságot fo�
kozni. El kell dönteni, hogy 
propagáljuk - e ráfizetéses szol�
gáltatásainkat, például a távi�
ra t -  és csomagfeladást.

Az igazgatóság azt is vizs�
gálja a fiatal közgazdászok 
klubjával, hogy m iként lehet�
ne a falusi kis postahivatalok 
gazdaságos és alkalmas típu�
sát kialakítani.

Varga Jánosné, Budapest 
62 postahivatal vezetője a fel�
vételi szolgálatban tapasztal�
ható gondokkal foglalkozott. 
Főleg a pénzfelvételnél egyen�
lőtlen az igénybevétel. Ezzel 
párhuzamosan folyamatosan 
növekszik az utalványok da�
rabszáma és a készpénzforga�
lom, a hivatal viszont állandó 
létszámhiánnyal küzd. Jelen�
tős mértékben csökkentené a 
pénzfelvétel munkafolyama�
tát, ha a távbeszélőszámlák 
végösszegét forintra kerekíte�
nék.

Megyeri László, a Soproni 
Postaigazgatóság szakszerve�
zeti tanácsának titkára főleg 
az üzemi étkeztetési hozzájá�
rulás elmúlt évi egységesíté�
sével foglalkozott, amely jó 
visszhangot keltett. Foglalko�
zott a takarítási átalány eme�
lésének szükségességével is, 
mivel ez m ár 13 éve válto�
zatlan. Az igazgatóságnál ez 
550 dolgozót érint.

A Budapest vidéki Posta -  
igazgatóság vezetője, Szathmá- 
ri Géza elmondta, hogy több 
évi munka eredményeként a 
posta és az illetékes tanácsok 
közös beruházásokat bonyolí�
tanak le, így biztosítva van a 
gyorsabb ütemű fejlesztés, mi�
vel a tanácsok is hozzájárul�
nak a költségekhez. Az álla�
mi gazdaságokkal és a tsz - ek -  
kel is hasonló módon működ�
nek együtt, főleg közvetlen 
összeköttetéseket létesítenek 
közösen, amelyek tudvalevő�
leg igen sok pénzbe kerülnek, 
de nincsenek megfelelően ki�
használva.

A postánál a legnagyobb 
tartalék  a szakképzettség nö�
vekedése. I tt  is vannak még 
kiaknázatlan lehetőségek. A 
salgótarjáni MüM - intézet az 
ország egyik legkorszerűbb ok�
tatási bázisa. I tt  a postának 
60 hely áll rendelkezésére, 
ezt azonban a Budapest vidé�
ki Postaigazgatóság egymaga 
nem tudja kitölteni. Jó lenne, 
ha ezt a beiskolázási lehető�
séget a többi postaszerv is szá�
m ításba venné.

A következő hozzászólók a 
küldeményfeldolgozás és - to�
vábbítás meggyorsításának, a 
gépi feldolgozásra alkalmas 
csomagok nagyobb arányának, 
valam int a postaforgalmi ke�
zelési kis -  és középgépek egy�
séges karbantartást és kezelé�
si utasításának szükségességé�
vel foglalkoztak.

A Postások Szakszervezete 
közgazdasági osztályának ve�
zetője, Kovács József a gazda�
sági munkához nyújto tt szak -  
szervezeti segítség jelentősé�
gével foglalkozott. Ebbe a te�
vékenységi körbe tartozik a 
tervezésben való részvétel. A 
különböző szintű szakszerve�
zeti szervek megvitatták a te r�
veket, mégpedig az előtervek 
stádiumában. Ezek érdemi vi�
ták voltak. A központi veze�
tésé j  ügy ítélte meg, hogy jó 
az előtervek megvitatásának 
módszere, s a jövőben is ezt 
kell alkalmazni. A  szocialista 
munkaversenyről szólva az er�
kölcsi megbecsülés jelentősé�
gét m éltatta, szemben azzal a 
helytelen szemlélettel, amely 
túlságosan előtérbe helyezi az 
anyagi megbecsülést. Megálla�
pítása szerint a munkafegye�
lem a postán a népgazdasági 
átlagnál jobb. Ezzel azonban 
nem lehetünk megelégedve, 
amíg a munkaidőalapot nem 
használjuk ki kellőképpen va�
lamennyi m unkaterületen. Eh�
hez a kérdéshez kapcsolódik 
az a gondolat is. hogy az anya�
gi eszközök iránti igények be�
nyújtása járjon együtt a ter�
vezett követelményrendszer 
megjelölésével.

Koczka Antal, a Miskolci 
Postaigazgatóság vezetője tá �
jékoztatta a résztvevőket arról, 
hogy az igazgatóság a fő gaz�
dasági m utatókat m aradékta�
lanul teljesítette, sőt gazdasá�
gi eredményük jobb volt a 
tervezettnél. A gazdasági sza�
bályozók módosítására azon�
ban már szükség volt, hiszen 
például az igazgatóság életé�
ben először kellett veszteséget 
tervezniük.

Az igazgató aggályát fejezte 
ki a koncepció megvalósításá�
val kapcsolatban, mivel saját 
forrásunk a gyorsabb fejlesz�
tést nem fedezi.

A résztvevők egy csoportja

Orova József szakosztályve�
zető ism ertette a vezetékes 
távközlés legjelentősebb ered�
ményeit, köztük azt, hogy az 
állomásszaporulat az elmúlt 
évben a tervezettnél több, 
mintegy 27 000 volt. A Buda�
pesti Távbeszélő Igazgatóság 
több éves erőfeszítése is ered�
ményesnek bizonyult, hiszen 
jelentősen javultak a távbe�
szélő- szolgálat minőségi m uta�
tói. Ugyancsak jelentős ered�
mény, hogy az alközpontok 83 
százalékának fő vonalait pbx -  
sorozatba tették.

Balogh Pál, az MSZMP 
KB politikai m unkatársa a r�
ra  utalt, hogy a folyó év a 
politikai eseményeknek, így 
a kongresszusnak, a felszaba�
dulás 35. évfordulójának, az 
országgyűlési és tanácsi vá �
lasztásoknak az éve. Emellett 
gazdaságilag is fontos, hiszen 
a módosított szabályozók be�
vezetésének esztendeje is.

Terveink megfelelnek az 
alapvető céloknak, amelyek 
kettősek: egyrészt folytatni
kell a gazdasági egyensúly 
helyreállítását, másrészt meg 
kell tartani a jelenlegi élet-  
színvonalat. A postai tervek 
megvalósíthatók, ehhez nagy 
segítséget nyújt a cselekvésre 
késztető politikai légkör, va�
lam int a hírközlés távlati fej�
lesztési terve. A jövőben en�
nek szellemében kell tovább�
lépni és dolgozni.

Dr. Jády János, Pécs 1 pos�
tahivatal vezetője a hírlap -  és 
távirat- kézbesítés nehézségeit 
ecsetelte, és egyúttal javasol�
ta, hogy a Mecsekben és más 
hegyi telepeken oldják meg a 
gépkocsival való kézbesítést.

— Kellemesen súlyosak a 
posta gondjai — kezdte hoz�
zászólását Pullai Árpád  mi�
niszter. A posta kiharcolta, 
hogy foglalkozzanak vele, te�
vékenysége vitatém ává vált. 
Lehet szeretni, lehet szidni, 
csak hallgatni nem lehet róla. 
A viták eredménye az lett, 
hogy az ország állami és tár �
sadalmi vezetői megismerték 
a posta erőfeszítéseit, gond�
jait.

— A  hírközlésnek egysze�
rűen koncepcióként emlege-

• te tt távlati fejlesztési terve 
az elmúlt évek legbecsesebb 
politikai és erkölcsi eredmé�
nye. Ez nagy lehetőség a pos�
ta  kezében, ugyanis fejlesz�
tése a szubjektív megítélések 
talajáról állami szintre he�
lyeződött. A koncepció vezér �
li a soron következő ötéves 
terveket, meghatározza és 
irányítja évtizedeken keresz�
tü l a posta fejlesztésével fog �
lalkozók munkáját. A  fejlesz�
tési feladatokat fontosság, 
nagyság és időszerűség sze�
rin t sorolja.

— Az elmúlt időszakban 
jelentősen javult a postások 
bérszínvonala. Az is hosszú 
évek óta először fordult elő, 
hogy a posta túlteljesítette 
létszámtervét. Tehát m ár nem 
a postától mennek el az em�
berek. hanem a postához jön�
nek. Külön öröm, hogy az 
új dolgozók fele a forgalom �
hoz jött. Sajnos, Budapesten 
még nem érződik ez a javuló 
irányzat.

A miniszter a továbbiak�
ban az új szabályozó rend�
szerről beszélt, kiemelve, hogy 
a gazdálkodó egységeknek 
kell a szabályozókhoz igazod�
niuk, s nem fordítva. Politi�
kailag és gazdaságilag ez az 
egyetlen járható  út.

— A posta legnagyobb fel�
adata ebben az évben az 
52 000 telefonállomás felsze�
relése. Ezt végre kell hajtani, 
ezen m úlik a posta hitele, 
hiszen a kormány megadta 
hozzá a lehetőségeket. Nincs 
magyarázat, amely a postát 
felm enthetné e kötelezettsége 
alól. Nagy figyelemre és pon�
tosságra van tehát szükség, 
minden postás dolgozó, külö�
nösképpen pedig az aktíva�
ülésen jelen levők részéről. 
Az aktíva politikailag el van 
kötelezve, és ez következetes�
séget kíván tőle bármilyen 
jellegű m unkájában — mond�
ta befejezésül a miniszter.

A megbeszélés tanulságait 
Horn Dezső miniszterhelyettes 
foglalta össze, ismételten rá �
mutatva az új gondolkodás-  
mód. a gazdasági szemlélet 
fontosságára.

Besenyei Miklós főtitkár, 
az aktívaértekezlet elnöke a 
szakszervezetnek a gazdasági 
munkát segítő fő tennivalóit 
vázolta, s bejelentette, hogy 
február folyamán ezt a ta �
nácskozást hasonló megbeszé�
lések követik a középfokú 
postaszerveknél.

Mczőfi László
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Tízezer kötetes könyvtár
A közművelődési munka fon�

tos része az olvasási igény 
felkeltése, az olvasás megsze�
rettetése, a könyvtári tagok 
számának növelése, az érdek�
lődés befolyásolása. A kiemelt 
feladatú Budapest 70. és 78. 
postahivatalnak közös szak-  
szervezeti könyvtára van. 
Mind az összlétszám, mind a 
foglalkoztatott fizikai dolgo�
zók száma szerint ez a két hi�
vatal Budapest legnagyobb 
postai üzeme. A könyvtár ve�
zetését egy éve vette át Mol�
nár Bálintné, aki a  Szabó Er�
vin Könyvtár dolgozója volt, 
és kilenc évi könyvtárosi gya�
korlattal rendelkezik. Mint 
megtudtuk, érzelmi szálak fű�
zik a postához. Édesapja mint 
kézbesítő kezdett Kőbányán, 
és 40 évi postai szolgálat után 
került nyugdíjba.

osztályon az új dolgozók írá�
sos tájékoztatót kapnak, mely�
ben tudomásukra hozzuk, 
hogy tízezer kötetes könyvtár 
áll rendelkezésükre. Az el�
múlt évben, nagy érdeklődés 
mellett, két író - olvasó talál�
kozót tartottunk. Berkest And �
rás író, majd Soós Zoltán köl�
tő beszélgetett postás olvasói�
val. E rendezvényekkel sike�
rült megnyernünk a  szocia�
lista brigádokat. A brigádok 
kulturális vállalásaiban sze�
repel az olvasás, a könyvtári 
tagság. Ez nem amolyan for�
mális felajánlás, a gyakorlat�
ban mérhető a brigádtagság 
érdeklődése, s ezt én igazo�
lom is a naplókban.

— Hogyan befolyásolható az 
érdeklődés?

vekért hálásak az olvasók, 
mert mentesülnek az u tánjá�
rástól.

— Van-e fejlődés a könyv �
tár állományában?

— Az elmúlt évben csak�
nem tizenhétezer forintért vá�
sároltunk 380 új könyvet a 
70- es és a 78- as postahivatal 
szakszervezeti bizottságának, 
a Budapesti Postaigazgatóság 
Szakszervezeti Tanácsának és 
a Postások Szakszervezete kul�
turális osztályának anyagi se�
gítségével. Az is lehetővé vált, 
hogy fontos folyóiratokat, na�
pilapokat is megrendeljünk. 
Erre eddig nem volt lehető�
ség, de igény igen.

— Hogyan indult az új évi 
munka?

— Nehéz volt az indulás? 
Mi az egy évi m unka mérle �
ge? — kérdeztük Molnár Bá- 
lintnét.

— Csaknem tizenháromezer 
könyvet kellett leltárilag á t�
venni, több ezret selejtezni, 
majd teljesen új könyvtári 
katalógust készíteni. A KISZ-  
szervezet igen sok segítséget 
adott az induláshoz, a selej�
tezéshez, ezért hálás vagyok. 
Ennek a nagy m unkának a 
befejeztével tudtam  hozzáfog�
ni az érdemi feladathoz. Olyan 
könyvtárt vettem  át, amely 
betegség, illetve munkaerő -  
hiány m iatt tartósan zárva 
volt. Sajnos, elszoktak a dol�
gozók a könyvtár látogatásá�
tól. Szinte élőiről kellett kez�
deni az olvasók szervezését, a 
propagandát. Ehhez a m unká�
hoz sok segítséget nyújtottak 
a két hivatal párt- , társadal�
mi és gazdasági vezetői. Nagy 
öröm számomra, hogy az el�
m últ év végére százzal növe�
kedett a könyvtári tagok szá�
ma, nőtt az olvasottság. 1979-  
ben 3310 látogatója volt a 
könyvtárnak, s összesen 7305 
könyvet kölcsönöztünk, ö r �
vendetes, hogy az olvasók kö�
rülbelül 25 százaléka fizikai 
dolgozó.

— Mit tesz az olvasás meg- 
szerettetéséért?'

— A könyvtár előtti faliúj�
ságon mindig ism ertetem  az 
új könyveket. A munkaügyi

— Ez igen hálás, megtisz�
telő feladatom. Szerencsémre 
igénylik is a  könyvtári tagok. 
Segítségemet kérik a váloga�
táshoz. Vannak, akik a szóra�
koztató olvasmányokkal kez�
dik a könyvekkel való ism er�
kedést. Őket fokozatosan segí�
tem hozzá az igényesebb iro�
dalom megismeréséhez, meg-  
szeretéséhez. Mindezt kultu�
rális nevelő- , egyúttal politi�
kai munkának tekintem. Per�
sze, befolyásolják az érdeklő�
dést külső tényezők is, a tv -  
műsorok hatása például egész 
pontosan lemérhető a köny�
vek forgalmán.

— Tagja-e a helyi művelő �
dési bizottságoknak?

— Igen. Mind a  70- es, mind 
a 78- as hivatalban részt ve�
szek a közművelődési munká�
ban. Közös közművelődési fel�
adatterv alapján dolgozunk, s 
igen jó az együttműködésünk, 
A könyvtár is segíti többek 
között az oktatást. Nagyon 
sok dolgozó tanul az általános 
és középiskolákban, valamint 
magasabb fokon. Feladatom 
például az is, hogy beszerez�
zem a dolgozóknak a kötelező 
olvasmányokat. Ha olyan 
szakirodalmat kérnek tőlem, 
amely nincs a könyvtárban, 
beszerzem másutt, könyvtár-  
közi kölcsönzéssel. így például 
a Postás Művelődési Központ�
tól, amelynek nyolcvanezer 
kötetes könyvtára van. De 
adott esetekben a Szabó Er�
vin Könyvtár is segítségemre 
van. Az így beszerzett köny�

— Űj módszerként bevezet�
tem az új könyvekre az elő�
jegyzést. Ugyanakkor azokat 
a dolgozókat, akiknél le járt az 
egyhavi kölcsönzési idő, ud�
variasan levélben, megkértem 
a könyvek visszakozására.

— Mi a további célja?

— Az elért eredmények to�
vábbfejlesztése. Jelenleg csak�
nem 400 rendszeres olvasónk 
van. Ez a két hivatal létszá�
mának 30 százaléka, ami jó 
átlagnak mondható. De én to�
vább szeretném növelni az ol�
vasottságot, elsősorban a szo�
cialista brigádok, a fizikai 
dolgozók, a fiatalok és a nők 
körében. Ehhez kérem a tö�
megszervezetek segítségét. Kü�
lönös tekintettel hazánk fel-  
szabadulásának 35. évforduló�
jára,^ amelynek tiszteletére a 
Postások Szakszervezetének 
Központi Könyvtára olvasó�
pályázatot hirdet Harmincöt 
év az irodalomban címmel. 
Ennek az a célja, hogy az el�
telt ' 35 é v  magyar irodalm át 
tanulmányozzák az olvasók, s 
ennek megismerése után él�
ményeiket olvasónaplóban 
megírják. Szeretném elősegí�
teni, hogy a 70- es és 78- as 
postahivatal dolgozói is mi�
nél nagyobb számban — és 
sikerrel — vegyenek részt a 
pályázaton. Az ehhez szüksé�
ges irodalmat a könyvtár szol�
gáltatja, ezt megígérem — 
mondta Molnár Bálintné.

Bokros Erzsébet

1979. január 1. óta működik 
Kecskeméten a Postás Ifjúsági 
Klub. Nem először alakítottak 
a postás fiatalok a „hírős vá�
rosban” klubot. 1979 előtt már 
több alkalommal hozzáfogták 
szervezéséhez, de a szerencsét�
len körülmények közrejátszása 
m iatt minden erőfeszítés ered�
ménytelen maradt. Az igény 
többször is felmerült, mígnem 
1978 decemberében a KISZ-  
alapszervezet vezetősége tag�
gyűlés elé vitte a kérdést. Na�
gyon sok ellenvélemény hang�
zott el, a klub létrehozása el�
len többen is felemelték 
hangjukat, a  kudarcokat, a  ki�
tartás hiányát, a tapasztalat�
lanságot hangoztatva.

Szerencsére akadtak olya�
nok is, akik kiálltak az ügy 
mellett, felismerve a lehetősé�
get egymás jobb megismeré�
sére, a szabad idő értelmesebb 
hasznosabb eltöltésére.

Azután elkövetkezett az első 
pénteki k lubest. . .  A szervezés 
jó volt, mégis — bátran be 
kell vallani — az érdeklődés 
a  vártnál kisebb volt. Ez ter�
mészetesen nem azt jelenti, 
hogy a 30 fős társaság nem 
szórakozott kellemesen. Az „el�
ső fecskék” vitték a hírt, és a 
tagság nem kis örömére hozták 
az új résztvevőket, a baráto�
kat, ismerősöket.

A tagság számának növeke�
dése megkívánta a változatos 
programokat. Volt vidám di�
vatbemutató, pol- beat est, fo�
tókiállítás és vetítés a Kiskun�
sági Nemzeti Parkról, asztali-  
foci- bajnokság, szocialista bri�
gádok vetélkedője, vidám tá r�
sasjátékok és természetesen az 
eim araahatatlan disco. Ma már 
olt tartunk, hogy bizony, egy�
mástól sem férünk. A kezdet�
ben még kényelmes helyi�
ség már arra sem elég, 
nogy az iaokozben öö lore

emelkedett klubtagság kultú�
rált körülmények között szó�
rakozhasson. Arról nem is be�
szélve, hogy a kb. 60—70 négy�
zetméteres — nappal ebédlő�
ből, alkalm anként szemináriu�
mi teremként szolgáló helyi�
ségből többször is kiszorultak 
a  programok, klubestek után 
érdeklődő fiatalok.

Nemcsak a postás fiatalok 
szórakozásáról kell itt gondos�
kodni. Több KlSZ - alapszerve-  
zet kért m ár eddig klubtagsá�
gi igazolványt. A Magyar Nép�
hadsereg és az Alföldi Cipő�
gyár 10—10 fiatalja rendszeres 
látogatója rendezvényeinknek. 
Nagy örömünkre igen szépen 
emelkedett a taglétszám, de 
helyszűke m iatt egyszerűen 
lehetetlen több fiatalt fogad�
ni. így aztán a vezetőség egyik 
szeme sír, a másik nevét.

Sajnos, más gondjaink is 
akadnak. Vannak „nehéz fiúk”, 
őket ki kell utasítanunk* nem 
éppen megfelelő viselkedésük 
miatt. Célunknak azt tekint�
jük, hogy a klub kulturált szó�
rakozást nyújtson, ne arra  
szolgáljon, hogy cél nélkül tel�
jék el az idő.

Nagyon sokat kell dolgoz�
nunk. Sokszor úgy érezzük — 
éppen a gondok m iatt —, hogy 
elfogytak e lehetőségek, és nem 
tudunk kikerülni a megoldat�
lan kérdések útvesztőiből. Az�
után az elkövetkező pénteken 
az önfeledten, vidáman szóra�
kozó fiatalokat látva újult 
becsvággyal folytatjuk a mun�
kát.

Azt üzenjük minden klub 
vezetőjének, s ezt bátran vall�
juk: legnagyobb öröm és ered�
mény, ha másoknak nyújtani 
tudunk valamit, ami közelebb 
hozza őket egymáshoz. Bár�
mennyi kudarccal, fáradsággal 
is já rt eddigi munkánk, úgy 
érezzük, mindenképp megérte.

Gubacsi Józsefné

Böjti szelek

(Haraszti Alfréd metszete)

A  p o s t á s o k  z e n e k a r a

Szocialista szerződés brigádokkal
Szinte szünet nélkül cseng a 

telefon dr. Vasady Balogh La�
jos zeneigazgató irodájában. A 
fél szavakból is kiderül, hogy 
újabb külföldi szereplésre ké�
szül a  Postás Szimfonikus Ze�
nekar. Legközelebb Nyugat-  
Berlinbe mennek, a  húsvéti 
fesztiválra, amelyen a Veronai 
Aréna együttesel közösen mu�
tatják  be a Traviátát. Húsvét 
napján pedig szimfonikus 
koncertet adnak.

Nemrég, decemberben té r�
tek haza egy másik sikeres 
külföldi útról. A milánói ope�
rával adták elő a Traviátát, 
Luxemburgban, Hollandiában, 
Svájcban, Belgiumban, Auszt�
riában ara ttak  tetszést a ze�
neértő közönség körében. Több 
m int 10 éve járják  Európa 
országait a  Scala Stagionéval, 
ezalatt majdnem ötszázszor 
dirigálta a  zenekart dr. Va�
sady Balogh Lajos.

— Ennyi külföldi szereplés 
után mi marad itthonra?

— Vendégszerepléseink mel�
lett évenként általában 120 
koncertet tartunk, itthon. Ezek 
közül ötvenet az Országos Fil�
harmónia rendezésében, 25—30 
előadást pedig az igényektől 
függően a postaszerveknél.

— M ilyen az idei program �
juk?

— Igyekszünk az idén is 
gazdag választékot nyújtani a 
zeneszeretőknek. Folytatjuk a 
Zeneakadémián évek óta sike�
res Remekművek sorozatun�
kat. S ikerült elérni, hogy ma 
már a bérlettulajdonosok 72 
százaléka postás, kezdetben ez 
az arány csak 20—22 százalék 
volt. Még most sem vagyunk 
elégedettek, de azért jó érzés, 
hogy a zeneakadémiai esteken 
az 1500 néző közül 1100 pos�
tás.

— Gondolom, a zenekar sok 
évtizedes művészi nevelő m un �
kájának köszönhető, hogy sok 
postás szereti a zenét.

— Valóban, m ár az óvodá�
sok körében elkezdjük a ze�
nei ism eretterjesztést. Eleinte 
féltem, hogy nem tudjuk kel�
lően lekötni a kicsik figyel�
mét. Kellemes csalódás ért, 
am ikor láttam , hogy az óvodá�
sok milyen fegyelmezetten, fi�
gyelemmel hallgatják műso�
rainkat. Igaz, koruknak meg�
felelően. .általában kis mesejá�
téköt m u ta tunk ' be. Előtte 
megbeszéljük, melyik hang�
szer, melyik szereplőt szemé�
lyesíti meg. Évenként 6—8 a l�

kalommal találkozunk a  gye�
rekekkel.

— A postai szakközépisko�
lák diákjait rendszeres elő�
adásokon ism ertetjük meg a 
komoly zenével. Kamaraegyüt�
teseink ellátogatnak a kollé�
giumokba, ismeretterjesztő elő�
adásokat tartunk, híres szim�
fóniákat, zeneműveket muta�
tunk be. Örömmel látjuk, hogy 
nem hiábavaló ez a munkánk. 
Az új bérlettulajdonosok nagy 
része azok közül a fiatalok kö�
zül kerül ki, akikkel már a 
középiskolában is találkoz�
tunk.

— Egyre jobb és tágabb a 
kapcsolatunk a vidéki posta-  
igazgatóságokkal. Pécsre éven�
ként hívnak, Szegedre is rend�
szeresen ellátogatunk. A Sop�
roni Postaigazgatóság többször 
is kér előadásokat. Sajnos 
azonban, Debrecenbe évek óta 
egyszer sem hívtak. Pedig szí�
vesen elmegyünk bármikor 
vidékre. Még soha nem for�
dult elő, hogy postás meghí�
vást elutasítottunk volna. Sőt, 
nemcsak az igazgatóságok 
székhelyén tartunk előadá�
sokat, a nagyobb városokban, 
községekben is érdeklődnek a 
zenénk iránt. Például Veszp�
rémben, Győrben, Szombathe�
lyen is tartottunk koncertet a 
postásoknak. Jártunk  Egerben, 
Gyulán. Szívesen elmegyünk 
más igazgatóságok területére 
is, remélem, tovább növelhet�
jük így a zeneszerető postások 
számát, ha élnek ezzel a  fel�
kínált lehetőséggel. Az a tö�
rekvésem, hogy a posta dolgo�
zói és vezetői egyaránt érez�
zék, hozzájuk tartozunk mi is.

— Maradék szabad Időnket 
a tanácsi, rendezvények és a 
szocialista brigádokkal kiala�
kított kapcsolataink kötik le.

— Hogyan tud egy szimfo �

nikus zenekar brigádokkal 
kapcsolatot tartani?

— Több brigáddal is van 
baráti kapcsolatunk. Például a 
simontornyai bőrgyár meg az 
abonyi termelőszövetkezet kol�
lektíváival szocialista szerző�
dést kötöttünk.

— És postás brigáddal?
— Sajnos, nern . . .
— Bedig, azt hiszem, semmi 

akadálya.
— Sőt, minden lehetőségünk 

megvan arra, hogy ugyan�
olyan rendszeresen találkoz�
zunk a brigádtagokkal, mint 
például a középiskolás fiata�
lokkal. Itt a díszteremben úgy 
százötvenen férnek el. Na�
gyon szívesen m utatnánk be 
zeneműveket, tarthatnánk el�
méleti előadásokat, válaszol�
nánk a kérdésekre. Bizonyára 
baráti légkör alakulna ki a 
brigádok és a zenekar tagjai 
között.

— Ügy tudom, szép előadá�
sokkal készülnek a nyári es�
tékre is. M elyik zeneművet 
em lítsük meg az idei prog�
ramból?

— A Szabadtéri Színpadok 
Igazgatósága és a Filharmónia 
rendezésében önálló koncerte�
ket tartunk Fertőrákoson, a 
Margitszigeten, Keszthelyen, 
Esztergomban, Debrecenben. . .  
Ami a  program jainkat illeti... 
Nem tudnék választani, min�
den művet szeretek. Ügy állí�
tottuk össze műsorunkat, hogy 
a barokk zenétől a klassziku�
sokon át a modernekig min�
dent felölel. Talán annyit 
mondanék el, hogy sok szere�
tettel készülünk a következő 
évekre, Kodály Zoltán és Bar�
tók Béla születésének 100. év�
fordulójára, amelyeket méltón 
akarunk megünnepelni a  világ 
más zenészeivel együtt.

Szirmai Mária

Egy egészen kicsi kispolgár

Ismét Salgótarjánban 
a postás fiatalok

Az elm últ év novemberében 
lezajlott munkahelyi verse�
nyek után a Szakszervezetek 
Budapesti Tanácsa a Fővárosi 
Művelődési Ház közreműködé�
sével január 25—26- án rendez�
te meg a m unkásfiatalok V. 
országos vers -  és prózamondó 
versenyének budapesti területi 
döntőjét.

A postásfiatalokat Faragó 
Gabriella (Budapesti Távbe�
szélő Igazgatóság,’Tanműhely), 
Fülöp Rozália (Postás Irodal�
mi Színpad), Tóth Tibor (Köz�
ponti Munkásszálló) és Újvári 
Tiborné (Újpest 1 postahiva�
tal) versenyzője képviselte a 
középdöntőben.

A feszültséggel telített vára�
kozás közben Simon László�
nak, a Szakszervezetek Buda�
pesti Tanácsa titkárának nyi�
tószavaival megkezdődött a 
verseny.

Az első versmondó fellépése 
után mi, postások kissé meg�
könnyebbültünk. Szerényte�
lenség nélkül m egállapíthat�
tuk, hogy versenyzőink felké�
szültsége, versválasztása állni 
fogja a  próbát, és ez némi ön�
bizalmat adott.

Bizakodásunk nem volt 
alaptalan, hiszen a Bánfi 
György színművész vezette 
zsűri a meglehetősen zsúfolt 
mezőnyből tizenkét versenyzőt, 
közöttük két postásfiatal, F’a -  
ragó Gabriella és Tóth Tibor 
továbbjutását is javasolta. A 
kétnapos verseny befejeztével, 
a zsürielnök méltató szavai 
után a  továbbjutók könyvju�
talmat, a  résztvevők pedig va�
lamennyien elismerő oklevelet 
kaptak.

Elégedetten távoztunk, 
nyugtázva, hogy április 19- én 
a  salgótarjáni országos döntő�
ről most sem fognak hiányoz�
ni a postás fiatalok.

Pálinkás Ilona

A kispolgár sokáig úgy élt 
a köztudaban, m int a jelen�
téktelen, szürke átlagember. 
Az a valaki, akivel sohasem 
történik semmi. Mindene a 
hivatal meg a család, és e 
két pólus között telik el az 
élete, amelyről tulajdonkép�
pen nincs mit mondani. A 
világ nem gazdagszik általa, 
s neve is csak a temetőben, 
a sírkövén marad fenn, am ed�
dig e végső nyughelyét is át 
nem rendezik.

A karikatúrák is rajta  él-  
celődtek, kigúnyolva viselke�
dését, öltözködését, megrög�
zött szokásait. A könyökvédő 
jelkép lett, de arra  senki sem 
gondolt, hogy odabenn, lelke 
mélyén mi rejtőzik. Mit gon�
dol akkor, amikor tisztelettel�
jesen azt mondja a főnöké�
nek: Igenis, Uram! Ügy lesz, 
Uram!

A szovjet rendező, Mihail 
Romm  a Hétköznapi fasizmus 
imm ár klasszikus képsorai�
ban arra  utalt, hogy mindez 
csak látszat. A kispolgári lét 
és életform a táptalaján ott 
tenyészik az elfojtott indulat, 
burjánzamak a különféle 
jobboldali ideológiák, s ha 
akad, aki megszervezi a je�
lentéktelenek légióját, meg�
születik vagy a  félelmetes 
„rend”, vagy éppen ellenke�
zőleg a  mindent tagadó, a 
féktelen szabadságot hirdető, 
a vörös lobogót lengető és 
hangzatos álbaloldali jelsza�
vakat hirdető anarchia.

E magatartás term észetraj�
za az olasz Vincenzo Cerami 
regénye, amelyet a majdani 
neoreaiizmus egyik legjele�
sebb forgatókönyírója, Sergio 
Amidéi vitt filmre Mario Mo- 
nicelli rendező társaságában 
Egy egészen kicsi kispolgár 
címmel, a nálunk is jól is�
mert kitűnő Alberto Sordival 
a főszerepben.

Közös munkájuk a mai 
olasz valóságból indul ki, és 
arra figyelmeztet: hova is ju t�
hat az egyes ember és maga 
a társadalom is, ha a kis�
polgár úgy érzi, hogy neki 
magának kell lenni a nyo�
mozónak, a bíróságnak és az 
ítéletvégrehajtónak, hiszen a 

I rendőrség (erről az újságok�

ból is meggyőződhet) tehetet�
len.

Látleletük, a Vivaldi család 
egy minisztériumi tisztviselő�
família m indennapjait m utat�
ja be. Életcéljuk annyiból áll, 
hogy szemük fénye, Mario, 
idővel elfoglalja majd a nyug�
díjba menő apa helyét az író�
asztal mögött. Erről álmodoz�
nak — még Amelia, a fele�
ség is — bár az ő látóhatá�
ra még ennél is korlátozot�
tabb, hiszen csak odáig te r�
jed, hogy férjének, gyerme�
kének mindene meglegyen.

Az idillt éppen a betelje�
sedés küszöbén zúzza szét a 
könyörtelen valóság (vagy a 
buta véletlen — ahogy job�
ban hangzik). Ám, ha a dol�
gok mélyére nézünk: az erő�
szak világában — a mai Olasz�
országban — az ilyen vélet�
len tulajdonképpen nem is 
olyan véletlen. Nagyon sok 
az összetevője.

Giovanni Vivaldi, amikor 
életcélja megsemmisül, és már 
vissza sem húzódhat a ma�
ga kis világába, m ert meg�
zavarták köreit, maga veszi 
hát kézbe a dolgok irányítá�
sát. Nem fordul a rendőrség�
hez, nem bízik semmiben és 
senkiben, hanem kizárólag á 
bosszúnak él. Ez lesz új élet�
célja, s e m agatartása lélek�
tani értelemben talán meg is 
érthető. Amikor azonban vég�
rehajtja a  maga ítéletét, azit 
kell tapasztalnia, hogy üres 
az élete. Ettől kezdve keresi 
az alkalm at, hogy újra ítél�
kezhessen, s így válik far�
kasok között maga is farkas�
sá.

Mario Monicelli rendező ér�
telmezésében a látlelet bizo�
nyos tragikomikus elemeket 
is hordoz magában, de am i�
kor a drámai fordulóponthoz 
közeledik, a történet felhang�
ja mindinkább tragédiába vált 
át, még akkor is, ha a más�
különben kitűnően játszó Al�
berto Sordi (Giovanni Vival�
di) egész lénye s általunk is�
mert szerepköre inkább köny-  
nyedebb m űfajt sejtet. Stílu�
sos és hiteles alakítás az ame�
rikai Shelley Wintersé, a fe�
leség szerepében.

Ábel Péter
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Lelkesítő eredmények, további lehetőségek
Beszámoló a Budapesti Társadalmi Testnevelési és Tömegsport Bizottság munkájáról

A kínaiak egyik legrégibb 
írásos emléke, az i. e. 3000- ből 
származó Kong Fu; Hippokra-  
iész, az ógörög természettudós, 
orvos és testnevelő; a gladiá�
torok edzője, a római Galeus; 
a francia felvilágosodás ki�
emelkedő alakja, Rousseau —, 
hogy csak a régebbi korokból 
idézzek neveket — mind arról 
igyekszik meggyőzni, hogy a 
természetes életmód, az éssze�
rű  és egészséges mozgás meny�
nyire fontos az embernek.

„A nevelés nagy titka 
abban áll, hogy a test 
gyakorlatai, és a szellem 
gyakorlatai mindig pihe�
nésül szolgáljanak egy�
másnak.”

Minél inkább válik az em�
beri munka szellemi tevékeny�
séggé. annál inkább sürgetőbb 
és lényegesebb egészségünk, 
szellemi munkaképességünk 
fenntartására és megőrzésére 
a testi kondíció. Az ember 
életének nemcsak jelensége, 
hanem  feltétele is a mozgás. S 
a testnevelés ezért korunkban 
mindinkább felismert közszük�
ségleti cikk, amely semmi 
mással nem pótolható.

A testkultúra az általános 
ku ltú ra szerves része, s a test�
nevelés egészégfejlesztő, erköl�
csi és kulturális szervező té�
nyező. Ha a sportról beszélünk 
(a sport angol szó, magyarul 
mulatságot, szórakozást és já �
tékot jelent), először maid 
mindannyiunkban a szédületes 
eredményeket elérő, nan m int 
nap új rekordot döntő ver�
senysport ju t az eszünkbe, pe. 
dig van egy másik is, egy min�
denkinek „léptékéhez- mérté -  
kéhez” igazított széles skálájú 
lehetőség, a tömegsport. Ez a 
mozgalom — m ert az — nem 
ismeretlen a budapesti postá�
sok körében.

A Budapesti Társadalmi 
Testnevelési és Tömegsport 
Bizottság 9 sportágban — ha 
lehet így mondáni — fejti ki 
tevékenységét.
■ Az egyik a legősibb, de baj�
nokságot nálunk csak 3 éve 
hirdető sportág az

ATLÉTIKA
Ebben az évben 9 atlétikai 

versenynapot hirdetnek az 
üzemek és a dolgozók részére. 
Az atlétikai szakbizottságot 
Éder Ferenc vezeti. Az első 
évben 600 fő vett részt a baj�
nokságon, 1979- ben m ár 1000 
fölé emelkedett a résztvevők 
száma (csak a 3000 méteres 
gyaloglásban 70 fő felett volt 
az induló). Hogy országos szin�
ten is helytállnak, abban nagy 
szerepe van annak, hogy a ré�
gi sportolók segítik a szerve�
ző munkát, s sikerült egyre 
több fiatalt mozgósítani. Az 
atléüzálás egyéni sport, esz�
közök és különösebb külső fel�
tételek nélkül, bármilyen kö�
rülmények között elsajátítható 
és gyakorolható. E sport leg�
nagyobb értéke, hogy az ered�
mények reálisan mérhetők, 
közvetlen összehasonlításra ad . 
rrak lehetőséget és kizárnak 
minden szubjektív ítéletet. Az

A Postás Művelődési Köz�
pont budapesti postás dolgozók 
részére — a szakma érdekes 
pillanatait megörökítő alkotáso�
kat várva —

PGÚMIMA KÖZBEN
címmel jeligés FOTÓPÁLYÁ�
ZATOT hirde:.

Beküldendő személyenként 10 
db fekete- fehér vagy színes 
egyedi kép, esetleg képsor. A 
képek legnagyobb szabvány�
mérete: 18X23 cm. A hátlapon 
a jeligét fel kell tüntetni. Min�
den pályázó külön lezárt borí�
tékban közölje nevét, lakcímét, 
és mellékeljen listát a bekül�
dött képekről. A jeligét a  bo�
rítékra Is rá kell írni.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
MÁRCIUS 15.

A pályázatokat a  PMK- hoz 
kell eljuttatni (VI., Benczúr u. 
27. Postacím: Bp. Pf. 601. 1373. 
Bővebb felvilágosítás a 228-  
001- es telefonszámon kérhető.

Az első három helyezett 
pénz- , a 4., 5. és 6. helyezett 
tárgyjutalomban részesül.

A legsikeresebb pályaművek�
ből kiállítást rendez a PMK,

atlétikai bizottságnak az a cél�
ja, hogy minél több fiatalt be�
kapcsoljon munkájába. Nem�
csak a legjobbak számára biz�
tosítanak edzési lehetőséget

Eszközeiben ugyancsak sze�
rény és a legkisebb postaszerv 
számára is megteremthető 
sportlehetőség az

ASZTALITENISZ
A nagy múltú szakosztályt 

Csapó Emil vezeti. Hat osz�
tályban küzdenek a férfi ver�
senyzők (48 csoport), a nőknél 
a  2 osztályban 16 csapat in�
dult a február 10- i bajnokság�
ban. Jó a kapcsolatuk a ver�
senysporttal. Ennél a sportág�
nál is nehezíti a versenyek le�
bonyolítását, hogy a tömeg�
sportban nincs munkaidő - ked�
vezmény, s a város különböző 
pontjairól (Újpest, Pesterzsé�
bet) induló csapatok számára 
nem könnyű megszervezni a 
találkozást. A jól asztaliteni�
szező postásokat az illetékes 
kerület is figyeli. Nagy a csá�
bítás. A vélemény az: játsz -  
szanak a munkahelyen, a ke�
rületben, mindegy. A fontos az, 
hogy minél többén és többször 
játsszanak.

SAKK
Ez- sem igényel különösebb 

technikai felszereltséget és 
külső körülményt. Mégis két 
csapattal kevesebb (tavaly 26, 
az idén 24) nevezett be a feb�
ru ár 1- én indult versenyre. Az 
egyes csapatok összefogása mi�
nőségi fejlődést eredményezett, 
a felsőbb osztályokban szoro�
sabb és színvonalasabb a küz�
delem. A kerületi versenye�
ken is szép számmal találkoz�
hatunk postásokkal. A ver�
senyszerű . sport elkülönül 
ugyan a tömegsporttól, de sok 
egyesület nagyon jó lehetősé�
gekkel rendelkezik, és így a 
versenyzők számára vonzó. Ez 
a tömegsportág a versenysport 
felé csúszik. S az is baj, hogy 
a postán egyes vezetők inkább 
elengedik idegen egyesülethez 
a  sportolót, mintsem, hogy 
hozzájáruljanak a PSE- ben 
történő versenyzéshez. A rra 
büszkék lehetünk, hogy több 
olyan sportolónk van a tömeg�
sportban, akiket az egyesüle�
tek el akarnak vinni. Akkor 
azonban inkább m aradjanak 
a PSE- nél, o tt versenyezzenek! 
Jó lenne, ha a szakvezetők is 
így gondolkodnának vala�
mennyien. A sakkozók mun�
káját Iványi Gábor fogja ösz-  
sze.

ö t  olyan szakbizottság m ű�
ködik a tömegsportbizottságon 
belül, mely sportágak eszköz-  
és térigényesek, vagyis leg�
többnél a pálya, a küzdőtér el�
engedhetetlen feltétel.

Nagy népszerűségnek örvend 
a

TEKE
Január 28- tól hirdették meg 

a bajnokságot, melyre 32 csa�
pat nevezése érkezett Az Áp�
rilis 4- e kupa a csapatok kö�
zötti, a November 7- e kupa az 
egyéni teljesítményeket értéke�
li. Szakbizottságukat Bertalan 
Sándor vezeti. Az üzemi ba j�
nokságokon is szép eredmé�
nyeket értek el. A sakkozókkal 
együtt nagy részük volt abban, 
hogy a budapesti spartakiádon 
szépen szerepelt a Postás. Te�
vékenységüknek határt szab, 
hogy a versenysport hátrá�
nyára nem terjeszkedhetnek, 
pedig volna igény.

LABDARÚGÁS
E sportág m unkáját Kiss 

Sándor fogja össze; segítőtársa 
is van, Rammer Dezső és Kiss 
László. A  nevezési határidő 
február 15- e volt. A népszerű�
séggel nincs baj, csak kevés a 
küzdőtér. 86 csapat indul az 
idén, 80 férfi és 6 női csapat. 
A gond az, hogy nem minden�
ki veszi komolyan a verseny-  
kiírásokat. Ezen úgy segítet�
tek, hogy ez évtől kezdve egy�
ségesítik az óvásra vonatkozó 
szabályokat (elkerülve az 
egyéni értelmezést), és az 
egész évadban a háromszori 
ki nem állás már a  csapat ki�
zárását vonja maga után.

KÉZILABDA
A szakosztályt Molnár A tti �

la vezeti. A bajnokságra m ár�
cius 15- ig lehet nevezni. Sze�
retnének női bajnokságot is 
lebonyolítani. Ez azonban nem 
egyszerű, m ert ez a sportág is 
— akárcsak a

RÖPLABDA,
melynek m unkáját dr. Fejes 
Béla irányítja — technikai tu�
dást és gyakorlatot igényel. Az 
alapismereteket (csupa példá�
val: csak az áhítja a diploma�
tapudingot, aki m ár evett be�
lőle, s ízlett neki) már a kez�
désnél feltételezi. A röplabdá�
ban ennek hiánya feltűnő, hisz 
ezzel kevesebb általános és 
középiskolai tornatanár foglal�
kozik, m int például a kézilab�
dával. Egy csapat kiállításához 
6—8—10 fő szükséges. A lab�
dakezelést hosszú gyakorlás 
után lehet csak megtanulni. A 
versenykiírásban is jelezték: 
egészen kezdő csapatok is ne�
vezhetnek, a felkészítést, az 
edzést a szakbizottság hatható�
san segíti.

A köztüdatban a légmosto-  
hább helyen szerépei, a részt�
vevők számát tekintve is a le�
hetőségek alatt maradó sport�
ág,

EVEZÉS.
Szakbizottsági vezetőjük Ma�
kai Attila. A budapesti postá�
sok ismerik a Római- partot, 
m int üdülési és pihenési lehe�
tőséget. Azt azonban egy- két 
gazdag (a sportág hagyomá�
nyaival rendelkező, s ezért a 
sportághoz elengedhetetlenül 
szükséges, sok pénzbe kerülő 
feltételekkel, hajóval bíró) 
postaszerv dolgozóitól eltekint�
ve kevesen ismerik, sajnos, 
még a szakszervezeti bizottsá�
gok sem, hogy. nemcsak a 'p a rt 
nyújt pihenési lehetőséget, fel�
üdülést, hanem a víz is, mely�
nek meghódítására több köz-  
használatú hajó is rendelke�
zésre áll. Várják tehát a ki�
sebb postaszervek evezni tudó 
és szerető dolgozóit is.

Makai Attila a versenysport�
ból került a tömegsport, éléré, 
48 óta ismeri a Római- partot, 
54 óta szervezőként, vezetőként 
vesz részt ebben a munkában. 
A kajakszakosztályból kiörege�
dett versenyzők vállalják az 
edzést és felkészítést.

A tél pihenőideje ennek a 
sportágnak. Most a 180 hajó 
felkészítése folyik a nyári 
idényre. Verseny is lesz ezen 
a nyáron, 2 gyorsasági, 4 túra -  
és 2 egyéb.

TERMÉSZETJÁRÁS
Van még egy sportág, mely 

egyetlenként nem méri az időt. 
Minden életkor előtt nyiva áll: 
az izmok engedelmességét fo�

kozza az örökké megújhodó, 
mindig más természet szerete-  
te ; a szépet, érdekeset, törté�
nelmet, s ú ja t látni akaró, 
szellemi frissességet is igénylő 
kíváncsiság. A természetjárók 
megmozdulásait dr. Katona 
Gyula szervezi. Az utóbbi 
években a láb mozgatását na�
gyon ügyesen összekapcsolták 
a fej m unkájával is: városis�
mereti szellemi vetélkedőt 
szerveznek. Most is lesz egy, 
melyre várják a jelentkezőket, 
a felszabadulás tiszteletére 
rendezett városismereti vetél�
kedő. Ebben az évben két al�
kalommal szerveznek túraver�
senyt is, de, hogy a nagyobb 
megpróbáltatástól megijedők is 
kirándulhassanak, 1980- ban 
Veszprémbe és Gyöngyösre in�
dítanak postás vonatot.

S am it talán kevesen tud�
nak: a Rudas fürdő hétfőn és 
csütörtökön este 7—8 óráig a 
postás dolgozókat fogadja. 
Oláh Gyula edzőnél kell je �
lentkezni. Ő ad igazolást, 5 
forint tagsági díj ellenében, ezt 
a lehetőséget a családtagok is 
igénybe vehetik.

Sokféle lehetőség kínálkozik 
tehát a postásoknak együttes 
és egyéni erőpróbára, játékra, 
szórakozásra.

A társadalm i és tömegsport 
bizottság tagjai valamennyien 
társadalmi, munkások. Szerve�
zik a sportéletet. Lendíti őket 
a sportszeretet. A titkári teen�
dőket Széplaki László lá tja el.

22 éve (1958- tól) vált szerve�
zetté a tömegsportmozgalom 
a postán, akkor kapott a m un�
kához nélkülözhetetlen, csak 
ezzel foglalkozó szervezőt. Az 
elm últ évtized tömegsportsike�
rei elválaszthatatlanok a mun�
kát szervezők nevétől. Press- 
mayer Józsefnek hívják (1932-  
től volt a  PSE versenyzője, 
középtávfutó, gyalogló és hár�
masugró). O volt az, akit 1958-  
ban „kiemeltek”. Odaadása, 
szervezőkészsége a sportmoz�
galomnak lendületet adott. 
Most a bizottság elnöki tisztét 
tölti be.

A tömegsportban kötelezett�
ség nincs. A fegyelmet az ön�
tudat biztosítja. Itt a verseny-  
sportból kiöregedő és még 
sportolni akaró embernek 
ugyanúgy helye van, m int a 
teljesen kezdő, a szakágat 
alig - alig próbálgató játékos�
nak. Mindenki m egtalálja a 
sportolási lehetőséget, akinek 
igénye a mozgás, a játék. A 
tömegsportba mindenki bekap�
csolódhat. Megvan a továbblé�
pés lehetősége is. Az egyenlőt�
len feltételekkel küzdők meg�
osztására kialakították az osz�
tályrendszert, egyéni és cso�
portjátékban egyaránt.

— Ha a sportvezetőnek jó a 
szeme — mondja Pressmayer 
József —, megtalálja azt az 
embert, aki jól fog dóigózni. 
Az aktivitással nincs gond. A 
bizottságban m ár most is sok 
fiatal van, és ha kiöregszünk, 
helyettünk is lesznek, akik 
ugyanilyen lelkesedéssel és 
megszállottsággal végzik ezt a 
munkát. A színvonal emelke�
dése évről évre tapasztalható. 
Meg kell szerettetni, és meg is 
lehet szeretni ezt a munkát.

— Nem vagyok m ár fiatal, 
de nem tudom ezt nem csinál�
ni. Ebben nőttem fel. Szere�
tem a sportot, és azon mun�
kálkodtam eddig is, hogy mi�
nél többen megszeressék, be�
kapcsolódjanak. Az az ember 
egészséges, aki testileg és lel�
kileg is egészséges. A sport 
erre nevel.

Ez év januárjától új tömeg�
sportmozgalom indult m unka�
helyi olimpia néven. Ennek az 
a lényege, hogy a sporttevé�
kenység elsősorban a m unka�
helyeken erősödjön meg, és a 
sportolás a testedzés rendsze�
rességére épüljön.

A sport, a testedzés a nem 
versenyszerű sportoló számára 
egyszerűen csak örömszerző 
tevékenység. Magunknak, má�
soknak. A képesség, a feltétel 
bennünk van. A megteremtett 
lehetőségekkel élni kell. Mi,
saját magunk vagyunk a tét.

\
Jőzsa Ágnes

Közeledik a nemzetközi nő�
nap. Ezt köiszöntvén, híres 
költők n.agv szerelmeinek ne�
vét rejtettük el keresztrejt�
vényünkben.

VÍZSZINTES:
1. Férfinév. 5. Közlekedési 

pálya. 7. Személyragos hatá�
rozószó. 11. Talány. 12. Acso -  
dalámpa tulajdonosa, megrö�
vidült mássalhangzóval. 13. 
Gyakori . vicchős (fon.). 14.
Elektromos töltésű részecske. 
16. Tengerparti üdülőhely Ju �
goszláviában. 17. Sérülés. 18. 
. . .  Andor (színművész). 19. 
Távbeszélő- berendezés rövidí�
tése. 20. Feszítésre, vagy rög�
zítésre használt eszköz. 23. Fa�
ló egynemű betűi. 24. Folyó 
Olaszországban. 25. Kettőssé�
get jelöL 27. Zola keresztne�
ve (fon.). 29. Pótanya (ford.). 
31. A göngyöleg súlya. 32. 
Vajda János reménytelen sze�
relme volt. 33. Költemény ta r�
tozéka. 34. A Dupa mellék�
folyója. 35. Mutatószó. 36. Vö�
rösmarty Mihály felesége. 40. 
A ház része (ford.). 42. F ran�
cia névelő. 43. Vágóeszköz. 
44. Futómadár. 46. Népies 
nyomósító mutatószó. 47. Tisz�
tességtelen nyereség. 49. Kor�
szak (ford.). 51. Német észak. 
53. Északi pénz. 55. M anap�
ság sokat emlegetett ország. 
57. Űrmérték. 58. Európai fő�
város. 59. Számnév. 60. Név-  
elős növény. 61. A szájban ta �
lálható. 62. Vonatkozó név�
más.

A repülők hagyományos 
farsangi bálját ez évben ja �
nuár 26- án rendezte meg az 
MHSZ Postás Repülő és Ej�
tőernyős Klub. A művelődési 
központtal közösen szervezett 
diszkóműsorral, tombolával, 
almatáncoal fűszerezett nép�
szerű, vidám találkozót ezút�
tal is a postás klub évzáró 
közgyűlése előzte meg a Ben�
czúr utcai ház dísztermében.

Kovács Gyula k lubtitkár be�
számolójában ism ertette a  . v i�
torlázórepülő és az ejtőernyős 
szakosztály 1979. évi m unká�
ját, majd előterjesztette az 
1980- as költségvetést és mun�
katervet. Hangsúlyozta az 
utóbbival kapcsolatban, hogy 
ennek különös jelentőséget ad 
az MSZMP XII. kongresszu�
sa, - a Varsói Szerződés meg�
kötésének 25., valam int a pos�
tás repülőklub fennállásának
20. évfordulója.

Tavalyi teljesítményükkel 
most sem kellett restelked�
niük a sportolóknak; rendez�
vényeik közül kiemelkedően 
jól sikerült például a MALÉV 
repülőklubbal közösen szerve�
zett, a  dunakeszi repülőtéren 
lebonyolított, 25. némzetközi 
vitorlázórepülő és országos 
válogató bajnokság, melynek 
megnyitóján páratlanul sokan 
vettek részt.

A „hétköznapokról” szólva 
elm ondta a  titkár, hogy az 
összesen 112 üzemnapon 2249 
órát töltöttek Levegőben; eb�
ből 53 volt időtartam*, 323 
magassági és 212 távrepülés. 
Négyen szerezték meg ezen�
kívül a B, tizenegyen a C, 
hárm an a D, ketten - ketten 
pedig az igen rangos E 
(aránykoszorú), illetve az F

FÜGGŐLEGES:

1. Szabó Lőrinc feleséae. 2. 
Keskenv nvílások. 3. Női be�
cenév (ford.). 4. A magyar�
ságba beolvadt nép. 5. Bőr�
ből van. 6. Zola- regény. 7. 
Égitest. 8. P - vel az elején vá�
ros Olaszországban. 9. Csoko�
nai V itéz Mihály múzsája. 
10. Óriáskígyó. 15. Nagv tö�
megű víz (ford.). 21. ő rlő  gér 
pezet (ford.). 22. Dohánvma-  
radék névelővel. 24. K ristá�
lyos ásvány. 29. Hangulatos, 
érzelmes jelenet. 28. Flotow 
operája. 30. Szerb . . .  (iroda�
lomtörténész). 35. Kosztolá �
nyi Dezső felesége. 36. Az 
emberi test szerve. 37 Római 
súlyegység. 38. Szolmizációs 
hang. 39. Mutatószó. 41. Rad�
nóti Miklós felesége. 43. F ür�
dőszobai berendezési tárgy. 
45. . . .  muri (Móricz- regémy). 
47. Csavar. 48. Drága, ritka 
érc. 50. Kitüntetés. 52. A Vol�
ga mellékfolyója. 53 ... .- szent-  
páter (község). 54. Névelő. 56. 
Nőd becenév.

— Bánhidi —

Beküldési határidő: már�
cius 10. *•

Előző rejtvényünk helyes 
megfejtése: Csehov. Emines- 
cu, Barcsay. Karel Capek.

Könyvutalványt nyertek: 
Herendi Éva (Barcs), Kósa 
Andor (Budapest), Mosolygó 
József (Budapest), Nagy Sán�
dor (Bezenye), Sipos Zoltán �
ná (Tatabánya).

(gyémántkoszprú) nemzetközi 
vizsga jelvényt.

A budapesti, az országos és 
a nemzetközi bajnokságokon 
ugyancsak kitettek magukért 
a  klubtagok; elsősorban is 
Szilágyi Zoltán, Szabadfi Bo- 
tond, Mogyorósi Zsuzsa és 
Bolla Mária aki egyben MNK-  
bajnok és az év női sporto�
lója volt.

Az 1400 ugrást Végrehajtó 
ejtőernyős szakosztály tagjai 
— noha edzési és gyakorlási 
lehetőségük tavaly igen cse�
kély volt — szintén eredmé�
nyesen szerepeltek a  verse�
nyeken, Hat rangos budapes�
ti, illetve országos bajnoksá�
gon Majoros József, Novák 
Lajos és Horváth Pál neve 
majdnem minden esetben a 
négy első között volt. Hu�
szonegy ejtőernyős kapott A, 
B, C, D és E vizsgajelvényt.

Több postás tevékenykedett 
1979- ben is a motoros válo�
gatott műrepülő keretében 
Budaörsön; tagjai közül — a 
Nyírség Kupáért folytatott 
küzdelemben, valam int a szo�
cialista országok műrepülo-  
versenyén nyújtott kitűnő te l�
jesítményével — Simon Lász�
ló és W itek Péter szerzett di�
csőséget a postás színeknek.

A klub tagjai azonban nem�
csak a versenyeken és a re�
pülőtéren igyekeznek jeles�
kedni, bizonyítva, hogy nem 
hiába veszik igénybe a kü�
lönböző postaszemektől ka�
pott támogatást, hanem a tá r�
sadalmi munkában is. Nem�
egyszer segédkeztek már a 
csúcsforgalom lebonyolításá�
ban, s a postaszervekkel való 
együttműködést mind inkább 
szorosabbá kívánják tennni.

— 1. s. zs. —
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