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Nemzetközi szakszervezeti konferencia Budapesten
A iK'özallika'llmiazotto'k. és Ro�

konszakmát) éli Dolgozók Szak�
szervezetei Nemzetközi Szövet�
ségének postai és .távközlési 
tagozata december 2- án és 3-  
án a Magyar Postások Szak�
szervezetének rendezésében a 
postai és távközlési szolgálat 
technikai fe jlesztésén ek  a d o l�
gozók é le t -  és m unkaikörülm é�
nyeire gyakoro lt hatásáról 
nemzetközi sziimpoziont tar�
tott. A kétnapos tanácskozásán 
22 országiból 24 küldöttség és 
a nemzetközi szövetség vett 
részt, A megbeszélésen mind 
az öt földrész képviseltette 
magát. Európából a szocialis�
ta országok (Bulgaria, Cseh�
szlovákia, Lengyelország; Ma�
gyarország, NŐK, Románia, 
Szovjetunió) postás szakszer�
vezetei, valamint különböző 
irányzatú nyugat- európai szak-  
szervezeteik vették részt 
(Ausztriából, Finnországból, 
Franciaországból, Nagy- SBri-  
tanniából, Norvégiából; Olasz-

A  sza k szerv eze tek  v ilág szer�
te  tám oga tják  a tech n ika i f e j �
lődést, <és irészvéiélükikeL, har�
cukkal igyekeznék hozzájárul�
ni ahhoz, hogy eredményei a 
dolgozókra előnyösen hassa- ' 
nak. A tudományos- technikád 
haladás kedvező és kedvezőt�
len vonásai, jó 'és irossz olda�
lai ugyanis egyszerre jelent�
keznek. A szervezett dolgo�
zók világszerte jogosan várják 
él, hogy a szakszervezetek har�
coljanak a  hátrányos hatások 
kiküszöböléséért, keressék a 
legjobb megoldásokat az élet-  
és miunlkaikörülményei!k javí�
tásában, e 'téren is védjék ér�
dekeiket Éppen ezért az az 
álláspontunk; bogy e kérdés�
ben az együ ttm ű ködés a kü �
lönböző társadalm i ren dszerek �
ben dolgozó sza k szerveze tek  
k ö zö tt nem csak lehetséges, ha�
nem  korunk nélkü lözhetetlen  
köve te lm én ye  is.

A szakszervezeteik csak asze�
rint értékelhetik a 'technikai

sítani. Napjainkban a korszerű, 
gyors, megbízható hírközlési 
szolgáltatások, valamint a pos�
tás dolgozók kulturált munka-  
körülményeinek megteremté�
séhez, a nehéz fizikai munka 
felszámolásához elengedhetet�
len az automatizálás, a gépesí�
tés.

Meggyőződésünk azonban, 
hogy ez nem csak műszaki vagy 
beruházási kérdés. Új e ljá rá �
sok bevezetése, a m egszoko t�
tó l való e ltérés sehol a v ilá �
gon, m ég szocia lis ta  v iszon yok  
közö tt sem  zavarta lan . Ezért a 
szákszervezet feladata nem me�
rülhet ki a technika fejleszté�
sének szorgalmazásában és az 
esetleg felszabaduló munkaerő 
elhelyezésének segítésében. Te�
hát nem elegendő az automati�
zálás eredményeit kivárni, ha�
nem kellő időben fel kell is�
merni előnyeit és hátrányait, 
elősegítve a kedvező irányza�
tok minél gyorsabb érvényesü-

tároló dön tések tő l k ezd ve  a 
végreh a jtás m egszervezésé ig . 
Ennek keretében fokozott fi�
gyelmet kell fordítani már a 
fejlesztési koncepciók kialakí�
tására, hogy azok a technikai 
feltételek és gazdasági megfon�
tolások mellett elemezzék a 
szociális szempontokat, a mun�
kafeladatokra és a munkafel�
tételekre vonatkozó hatásokat, 
az emberi kapcsolatok várható 
alakulását, és meghatározzák a 
dolgozókkal szembeni újszerű 
követelményeket.

Szakszervezetünk a techni�
ka fejlesztésének segítésében 
fontosnak tekinti azt is, hogy 
a dolgozók részesei, tudatos  
alakító i, ré sz tv e v ő i legyenek a 
fejlődés fo lyam atának. Ezért a 
szakszervezet különböző fóru�
main demokratikus vitában is�
mertetjük a terveket, és a dön�
téseket megelőzően összegyűjt�
jük a dolgozók javaslatait, ész�
revételeit. A központi vezető�

sekben megfontolt határozato�
kat hozzunk, minden esetben 
a dolgozók véleményére, javas�
lataira támaszkodva.

Szakszervezetünk nagy fi�
gyelmet fordít a technikai fej�
lődésnek a foglalkoztatásra 
gyakorolt hatására. Ez sajátos 
a Magyar Posta területén. Ha�
zánkra — a gyors iparosodás 
hatásaként — a munkaerő�
hiány jellemző, s ez a postán 
is érezteti hatását. A technikai 
fejlesztést már csak ezért sem 
követi munkanélküliség, hi�
szen a korszerű technika — a 
teljesítmény növelése mellett 
— a hiányzó emberi munkát 
pótolja.

A technikai fejlődés azonban 
a postán is előidézi a dolgozók 
mobilitásának erősödését. A 
fejlődés óhatatlan velejárója 
egyes szakmák, foglalkozások 
elavulása, újabbak és újabbak 
keletkezése, s ezzel párhuza�
mosan munkahelyek megszű�

országból 3 küldöttség; Portu�
gáliából', Spanyolországiból). 
Ázsiáiból 4 ország (India, (Ku�
wait, Színia éls Vietnam) de�
legációja; Afrikáiból Algéria, 
Almánkéiból Kuba és Ausztrá�
lia képviselője is jelen volt.

A nemzetközi, szövetség pos�
tai és (távközlési' 'tagozatának 
elnöke általi előadott vitain�
dítót, imajd a megbeszélést 
előkészítő bizottság munkájá�
ban részt vevő (francia, algé�
riai és magyar 'küldöttség re�
ferátumát követően valameny-  
nyl delegáció felszólalt, tájé�
koztatást adva saját postai és 
távközlési szolgálatának tech�
nikai színvonaláról, eredmé�
nyeikről, gondjaikról. T udósí�
tásunkban  elsősorban a m a �
gyar delegáció referá tu m ából 
em eltün k  k i részle téket.

A tudorrá nyos- ltedhn ik ai for�
radalom teljes és magas szín�
vonalú kibontakoztatása a  szo�
cialista társadalom építésének 
fontos 'része. Ezék dolgozóink 
sorsát is alapvetően befolyá�
soló klérdésék, így e lvá la s z t�
hatatlanok a szakszerveze t 
m unkájától. A tudományos és 
technikai haladás folyamata 
azonban a társadalmi beren�
dezkedéstől függetlenül vala�
mennyi országiban zajlik. Ha�
tásai ugyan, éppen a társadal�
mi berendezkedéstől függően, 
számos kérdésben eltérnek, 
azonban — különösen a szak-  
szervezetek munkájában — 
olyan azonos .és mindannyiiun-  
kiat érintő gondok is felvetőd�
nék, amelyekre a választ egy�
más véleményének kicserélé�
sével, tiszteletben tartásával, 
közösen kell keresnünk.

halaidátít, hogy az mennyiben, 
milyen mértékben szolgálja az 
emberi élet teljesebbé válását, 
az élét-  és munkakörülmények 
fejlődésének! meggyorsítását, 
azt, hogy a dolgozó ember a 
technika irányítójaként mind-  
iinlkább a termelés urává emel�
kedjen. Ezek a célok érdeme�
sek anra, hogy a szakszerveze�
tek támogassák.

A feladat bonyolultsága 
miatt üdvözlünk minden kez�
deményezést, almely a külön�
böző társadalmi berendezke�
désű és eltérő fejlettségű or�
szágok szakszervezeteinek, ta�
pasztalatcseréjére, programjuk 
egyeztetésére irányiul, elősegít�
ve ezzel az emberiség jövőjét 
jó irányban befolyásoló új 
technika 'bevezetésének és al�
kalmazásának élterjesztését. E 
tanácskozásnak Is az volt a 
célja, hogy elősegítse a tudó-  
mán yos- tedhndkai forradalom 
vívmányainak az eddigieknél 
demokratikusabb és ember-  
centrilkiusalbib alkalmazását. Ez 
egyre .kevésbé történhet meg 
a szakszervezetek aktív köz�
reműködése és segítsége nél�
küli.

A posta a világon mindenütt 
a technikai vívmányok hasz�
nosításának élvonalában van. 
A hírközlésben az utóbbi év�
tizedekben a technika fejlődé�
se igen dinamikus, szinte rob�
banásszerű volt, az elektroni�
ka és az informatika ugrássze�
rű fejlődésével minőségileg új 
szakaszba érkezett. Hazánkban 
a fejlődés kicsit később indult, 
de az utóbbi években felgyor�
sult. Legutóbbi kongresszusunk 
is állást foglalt amellett, hogy 
a folyamatot a lehetőségek fi�
gyelembevételével fel kell gyor-

Az ülés elnöksége: Tóth Illés posta-vezérigazgató, Timmer József, a SZOT titkára, Csáki 
Lászlóné, szakszervezetünk főtitkára, Louis Viannet, a nemzetközi szövetség postai és táv�
közlési tagozatának elnöke, Hans Lorenz, a nemzetközi szövetség főtitkára, Christian

Michel, a nemzetközi szövetség tit kára

lését és a kedvezőtlen hatá�
sok kiszűrését.

Véleményünk és határozott 
álláspontunk: ha eleget aka�
runk tenni a dolgozók velünk 
szembeni jogos igényeinek, 
hogy a modern technika alkal�
mazása ne befolyásolja kedve�
zőtlen irányba érdekeiket, fog�
lalkoztatási feltételeiket, akkor 
tevőlegesen részt kell ven n i a 
tech n ikai fejlődés egész fo lya �
m atában , a fe jle sz té se k e t elha�

ség ezek ismeretében foglal ál�
lást a postai tervek, fejlesztési 
koncepciók kérdésében. Ezt a 
demokratikus részvételt a dön�
tések kialakításában — amel�
lett, hogy törvényeink is biz�
tosítják a szakszervezetek szá�
mára — az állami vezetők ked�
vezően fogadják, segítségnek 
tekintik. Éppen ezért nagyon 
fontosnak tartjuk, hogy a dol�
gozók munkáját, illetve mun�
kakörülményeit érintő kérdé�

nése és új munkahelyek létre�
hozása. Ez nálunk egyelőre 
csak postán belüli átcsoporto�
sítást tesz szükségessé, de elő�
re kell tekintenünk, és számol�
nunk kell a jövőben még az 
ágazatok közötti átcsoportosí�
tással is.

Államunk garantálja, hogy 
a do lgozóka t sem m ilyen  fo r�
m ában  nem  érh e ti veszteség, 
hiszen  vá ltoza tlan  és hosszú  
tá vú  célunk, hogy a technikai

fejlődés m e lle tt is fen n tartsuk  
a te ljes fogla lkozta to ttságoi. 
A dolgozók védelmét törvé�
nyek sizabályozzák, meghatá�
rozva a munkáltatók köteles�
ségeit. Így a posta feladata az, 
hogy a gépesítés folytán fel�
szabaduló dolgozókat képzett�
ségüknek .megfelelő munká�
hoz juttassa, illetve gondos�
kodjon az új munkahelyekre 
kerülő dolgozók felkészítéséről, 
átképzéséről. A szakszervezet 
el'lénőrzi, hogy a dolgozót 
emiatt sérelem ne érje, hogy 
a szükségessé váló munkahely-  
váitoztatásról időben értesül�
jön; s ha kell, megfelelő ér�
dekvédelmet fejt ki. Ugyanak�
kor segít megértetni a 'dolgo�
zókkal a fejlődéssel járó mo�
bilitás szükségességét, és m in �
den  tám oga tást m egád á tk é p �
zésükhöz, a fe jle tte b b  tech n i�
ka alkalm azásához szükséges 
m agasabb k épzettség  m egszer�
zéséhez.

A tudományos- technikai ha�
ladás egyik meglevő és erősö�
dő kedvező hatása a munka�
idő csökkenése. Hazánkban 
napjainkban fejeződik be az 
ötnapos munkahétre való fel�
készülés, majd 1982 közepével 
bezárólag az áttérés, amely a 
munkaidő szerény csökkenésé�
vel is együtt jár. A postán a 
heti munkaidő 40- 42 órás lesz, 
már 1982. január 1- től. Várha�
tó, hogy a fejlődés a jövőben 
további munkaidő- csökkenést 
fog eredményezni.

A felszólalók igényeit mél�
tányolva, a nemzetközi mun�
kabizottság a tanácskozás fo�
lyamán a ján lá ste rveze te t ké�
szített elő. Ezt a tanácskozás 
végén a küldöttek megvitat�
ták. Ennek során jó néhány 
érdemi észrevétel hangzott el. 
A résztvevők egyetértettek ab�
ban, hogy a technikai haladás 
jelentős táviatokat nyit az 
élét-  és munkakörülmények, 
és a lakosságnak nyújtott szol�
gáltatások minőségének javítá�
sa előtt. Ennek véghezvitele 
azonban a szakszervezeti moz�
galom és a dolgozók aktív és 
állandó beavatkozását feltéte�
lezi.

Ezért szükségesnek tartják, 
hogy az új technikák bevezeté�
sekor már a kidolgozás stá�
diumában érdemi tárgyaláso�
kat kezdjenek a szakszerveze�
tekkel, s az ezekből követke�
ző minden kérdés — mely a 
dolgozók jelenét és jövőjét 
érinti — képezze a kollektív 
szerződések részét.

(F olytatás a 2. oldalon.)



Nemzetközi szakszervezeti 
konferencia Budapesten

A magyar szakszervezetek alapszabálya
(VIII., befejező rész)

(F olytatás az 1. oldalról.)

A résztvevők hangot adtak 
azon szándékuknak, hogy az 
egyes igazgatások tegyék lehe�
tővé a dolgozók számára az 
új technikához való alkalmaz�
kodásit, magas szintű szakmai 
képzéssel, illetve a szükséges 
átképzéssel és az állandó jeü~ 
legű, folyamatos kiegészítő 
továbbképzéssel.

Az új technika bevezetése�
kor szem előtt kell tartani 
azt, hogy a munka emberibbé 
váljon, nehézségi foka pedig 
csökkenjen. Ezért a küldöttek 
azt javasolták, hogy e célból 
létre ke l hozni egy egészség-  
ügyi és munkabiztonsági bi�
zottságot.

A műszaki fejlődés lehető�
vé teszi a termelékenység nö�
velését is. Ez végső soron az�
zal jár, hogy kevesebb mun�
kaerőre van szükség. Ennek 
hatása különféleképpen nyil�
vánul meg az egyes országok-

Kétezres taglétszámával 
szakszervezetünk legnagyobb 
alapszervezete: a tagság átlag-  
életkora meghaladja a hetven�
öt évet. Csak a budapesti 
nyugdíjas szb- re jellemző ez a 
megállapítás. Arra az alap�
szervezetre, amely összetételé�
ben, feladataiban, ezekből kö�
vetkezően gondjaiban sem ha�
sonlítható más alapszervezet�
hez.

November 10- én részt vet�
tem bizalmi testületi ülésü�
kön. A 94 esztendős G ya g yo v -  
szk y  Em ilné, szakszervezetünk 
veteránja elnökölt.'A vezető�
ség beszámolóját dr. V arya  
G yörgy, az alapszervezet tit�
kára ismertette, s ennek során 
az elmúlt időszak összefoglaló 
értékelése mellett nagy hang�
súlyt kapott következő évi el�
képzeléseik ismertetése. A jó 
hangulatú testületi ülésen a 
legtöbb hozzászóló azt emelte 
ki, hogy a választások óta tar�
talmasabbá vált az alapszer�
vezetek munkája, és az új ösz-  
szetételű vezetőség minden 
cselekedetéből, intézkedéséből 
a segítő szándék, érdekeik fo�
kozott védelme érződik.

A testületi ülést követően 
aktívákkal találkoztam. Gond�
jaikról, a megoldásukra irá�
nyuló elképzeléseikről és ko�
rábbi sikereikről kérdeztem a 
jelenlevőket.

— A budai körzet főbizal�
mija vagyok — mondja Fű-  
zessy  G yula  —, több mint 660 
szakszervezeti tag él a körze�
temben, de sajnos, egyharma-  
duknak nincs szakszervezeti 
bizalmija. Idősek a tagok, idő�
sek az aktívák is. Minden év�
ben több bizalmi jelenti be, 
hogy előrehaladott kora miatt 
feladatainak a jövőben nem 
tud eleget tenni, kéri felmen�
tését. Helyt kell adnunk jogos 
kérésüknek, viszont pótlásuk 
egyre nehezebb, szinte lehetet�
len.

— Egy évvel ezelőtt — foly�
tatja dr. Varga György titkár 
—, a választások után több 
idős aktíva le akart mondani. 
Kérésemre maradtak, s ez 
igen jólesett. Ennek ellenére 
legnagyobb gondként én is ak�
tíváink kiöregedését vetem 
fel, hozzátéve azt, hogy a meg�
levők sokszor erőn felül dol�
goznak társaikért. Ám keve�
sen vagyunk, ezért sok szak�
társunkhoz, sajnos, nem ju�
tunk el. A tagság egy részével

ban társadalmi és gazdasági 
sajátosságaiktól függően. Ép�
pen ezért mindenütt a legcél�
szerűbb módon, keli ennek tár�
sadalmi veszélyessége ellen 
harcolni. Mindenképpen el kell 
kerüüni az elbocsátásokat.

A konferencia felemelte sza�
vát a béke mellett ás, hiszen 
ez minden dolgozó, minden 
nép közös érdeke, ugyanis a 
technika v ívm á n ya it é lvezn i 
csak békében lehet.

Végezetül itöbb ország kép�
viselője javasolta, hogy a két�
oldalú kapcsolatok erősítése 
mellett szükség van a többol�
dalú kapcsolatok kiépítésére 
is, amelynek végső soron el 
kell jutnia ahhoz, hogy a kü �
lönböző beá llíto ttságú  és 
irán yza tú  posta i és távk özlési 
sza k szerveze tek  lé trehozhas�
sák a  m aguk v ilá gszerveze té t  
a szakmai szervezetekhez, az 
UPU- hoz és az UIT- hoz ha�
sonlóan.

Mezőfi László

csak levelezési kapcsolatunk 
van, és ezen változtatni aka�
runk.

— A dottsága ikbó l k ö ve tk e �
z ik  a sok a k tíva  k iválása. M i�
lyen  lehetőségeket lá tnak az 
előrelépésre?

— Fiatalítani szeretnénk 
aktívahálózatunkat, s mivel 
ezt önerőből nem tudjuk meg�
oldani, kérjük a Budapesti 
Postaigazgatóság Tszb- jének, 
meg a többi budapesti posta�
szerv szakszervezeti bizottsá�
gának a segítségét, olyan for�
mában, hogy a területükről 
nyugdíjba kerülő, s idős pos�
tás társaikért tenni akaró né�
hány szaktársat átigazolással 
irányítsanak hozzánk. Ezekről 
a kérdésekről, de egyéb — kü�
lönösen alapszervezetünk ad�
minisztrációjának csökkenté�
sére, valamint nyugdíjasaink 
tájékoztatására, az informá�
cióáramlás gyorsítására irá�
nyuló — kérdésekről a buda�
pesti postaszervek szb- ivel rö�
vid időn belül szeretnénk tár�
gyalni — mondja Varga szak�
a r a .

— A  sok gond m elle tt m i�
lyen  sikerekrő l tu dnak beszá�
m olni?

— Az utóbbi években —vá�
laszol D ávid  Ferenc üdülési 
felelős — az üdülőjegyek szá�
ma, ezen belül a legkereset�
tebb a meleg vizes beutalóké 
is jelentősen növekedett. Né�
hányat más postás alapszer�
vezetektől kaptunk. Nem gyak�
ran ugyan, de előfordult, már 
hogy postán kívüli vállalat ne�
künk ajánlotta fel üdülőjegyét.

Nagyon jónak tartjuk azt a 
gyakorlatot, hogy az alapszer�
vezetek egy része a náluk kü�
lönböző okok miatt el nem he�
lyezhető üdülőjegyeket a bu�
dapesti nyugdíjas szb- nek 
ajánlja fel, s igény esetén át�
adja. Szeretnénk, ha vala�
mennyi postás alapszervezet�
nek gyakorlatává válna ez a 
módszer.

— Sikerekről kérdeztél — 
kapcsolódik a beszélgetésbe az 
alapszervezet titkára. — Leg�
nagyobb sikerünknek azt tar-

A végrehajtó szervek 
alapszervezetei

Lapunk legutóbbi számában 
Szakszervezetünk alapszerve�
zetei alcím alatt a posta nem 
főtevékenységet ellátó közép-  
szerveinek partnereiként mű�
ködő úgynevezett elnökségi 
alapszervek feladatairól, hatás�
köréről adtunk tájékoztatást. 
Ezúttal a végrehajtó szolgálat�
nál alakított alapszerveket 
mutatjuk be olvasóinknak. Az 
ismertetés nem lesz hosszú, 
mivel csak a kétféle alaipszarv 
közötti (különbségeikre és egyes 
jelilegzetességétore kell rámu�
tatnunk.

Legmagasabb irányító szer�
vük ugyancsak az összevont 
taggyűlés vagy a bizalmiak 
testületé, ezek hatásköre azon�
ban bizonyos mértékig eltér az 
elnökségi alapszerveknél mű�
ködő ilyen testületekétől. 
Ez a különbség pedig aibbóa 
adódik, hogy egyrészt nem 
tervikötelezett postaszervék

tóm, hogy ebben az évben kö�
zelebb került egymáshoz a 
tagság; a vezetőség munkája 
javult. Sikerült nyilvántartá�
sainkat élőbbé tenni, s a már 
említett nehézségeink ellenére 
az előző évekhez képest több 
nyugdíjas társunkat tudtunk 
személyesen felkeresni.

— Nemcsak én állítom, a 
testületi ülés hozzászólói is alá�
támasztották, sikeresek voltak 
autóbuszos kirándulásaink. Tíz 
kirándulást szerveztünk ha�
zánk csodálatos tájaira; egy 
alkalommal pedig határainkon 
túlra, Selmecbányára, a han�
gulatos, festői kisvárosba is el�
jutottunk.

— Sikernek tartom, hogy se�
gélyezési tevékenységünk során 
szinte valamennyi rászorulót 
támogatni tudtunk. Nagy vissz�
hangja van nyugdíjasaink kö�
rében a POKMÜ egyik szocia�
lista brigádja kezdeményezésé�
nek. Vállalták, hogy szükség 
esetén kisebb javítások elvég�
zésével apró, de az egyénnek 
mégis jelentős bosszúságoktól 
megkímélik idős tagjainkat.

— E lgondolkozta tó  szavak , 
h elyén való  értékelés. R öviden  
szeretnén k  1982. 'év i terve ik rő l 
is hallani.

— Elképzeléseink vannak, 
ezekről a bizalmitestületi ülé�
sen részletesen hallhattál. Több 
olyan elgondolásunk van, 
amely csak kapcsolataink bő�
vülésével, más alapszervezetek 
segítségével valósítható meg. 
A jelenlegi színvonalat tarta�
ná akarjuk, egyes vonatkozá�
sokban pedig előbbre kívánunk 
lépni.

— Fontos feladatunknak 
tartjuk, hogy szervezettebbé 
tegyük idős nyugdíjasaink ér�
dekeinek védelmét. Tervezzük 
a lakókörzeti társadalmi szer�
vek felkeresését, hiszen ne�
kik is feladatuk a lakóhelyi 
demokrácia védelme, a segít�
ségre szorulók támogatása.

— Feltétlenül javítani akar�
juk tájékoztató és információ 
rendszerünket, hogy a tagság 
tájékoztatása időszerűbb le�
gyen, s még talán lényegesebb:

partnerei, másrészt éppen 
partin enszervük jogállásánál
fogva nem kell a kollektív 
szerződéshez függeléket készí�
teniük, és a benne foglaltak�
ban megállapodniuk, Ezt kép�
viseletükben a területi bizal-  
miitestület teszi meg. Így az e 
feladatokkal kapcsolatos téte�
lek egyetértési és véleménye�
zési jogkörükből kimaradtak. 
Természetesen éhhez igazod�
nak a szakszervezeti bizottsá�
gok tennivalói ás.

A posta szervezeti felépíté�
sének megfelelőéin Budapesten 
és vidékén a kishivtatalokiban 
dolgozó síZakszeryezeti tagok 
szervezeti életéit járási., illetve 
körzeti alap- szervezetek irá�
nyítják, a végrehajtósaolgálat-  
ban működő egyéb alapszer�
vezeteknek megfelelő jogokkal 
és kötelezettségiekkel. Elneve�
zésükben ugyan siemimi nem 
utal rá, de hasonló föltételek�
kel működnek a megyei táv�
közlési üzemek, továbbá a 
Helyközi Távbeszélő Igazgató�
ság, valamint ,a Rádió-  és Te�

a tagoktól vagy a tagokról in�
formációt rendszeresebben és 
gyorsabban kapjunk.

— Tervezzük, hogy jövőre 
egy alkalommal — megfelelő 
előkészítés után — a mozgás-  
sérültek részére is szervezünk 
kirándulást. Szeretnénk az 
egyedülálló, idős tagok részé�
re a legszükségesebb ellátást 
szervezettebbé tenni. Ehhez a 
munkánkhoz kérjük a szocia�
lista brigádok támogatását, 
úgy érezve, igazán nemes bri�
gádvállalás lehetne az egye�
dülálló postás nyugdíjas szak�
társak rendszeres támogatása, 
patronálása. Továbbra is szá�
mítunk a Postások Szakszer�
vezetének az eddigiekhez ha�
sonló nélkülözhetetlen többol�
dalú segítségére.

Mit lehet ezekhez az őszin�
te, szép szavakhoz hozzátenni, 
hogy ne tűnjön közhelynek? 
Arra kérem a tisztelt olvasót, 
hogy ne feledje, van egy alap-

Dr. Varga György szb-titkár 
beszámolóját tartja. Mellette 
özv. Gyagyovszky Emilné szb- 

elnök

szervezet Budapesten, amely�
nek tagjai volt tanítómestere�
ink, idős postás nyugdíjasok. 
Él és dolgozik ez az alapszerv; 
aktívái — csökkenő létszám�
mal ugyan — de lelkesek, min�
dent megtesznek társaikért, a 
mozgalomért. Megérdemlik 
valamennyiünk megkülönböz�
tetett tiszteletét. ^

Ne hagyjuk őket magukra, 
segítsünk, nekik!

Daróczi László

levízióműszaiki Igazgatóság vi�
déki telephelyeinek alapszer-  
vezetei. Valamennyi ük mun�
kastílusára — a területi szét�
szórtság miatt — a képvise�
let jellemző.

Szakszervezeti
csoportok

(csoporttaggyűlés)
Az alapszervezetek legkisebb 

egysége a szakszervezeti cso�
port. Működésének közvetlen 
demokratikus fóruma a szak-  
szervezeti tagok személyes 
részvételével működő csoport-  
taggyűlés. Ez megvitatja, ál�
lást foglal — szükség szeriont 
szavazás útján is — a munka�
helyen dolgozókat érintő lé�
nyeges kérdésekben, szakszer�
vezeti döntések, határozatok 
előkészítésében, kidolgozásá�
ban és megvalósításában. Mi�
vel a szakszervezeti csoiport a 
szakszervezetek legkisebb egy �
sége, így a legalkalmasabb ar�
ra. hogy a dolgozók közvetle�
nül, személy szerint is részt 
vegyenék az ügyek intézésé�
ben, azokról rendszeresen tá�
jékoztatást .kapjanak, és így 
közvetlenül is beleszólhassa�
nak azokba.

A szakszervezeti csoport je�
lentős jogokkal rendelkezik, 
így: dönt céljainak és felada�
tainak meghatározásában.; a 
szakszervezeti tagok felvételé-  
rőü; a bizalmi lés a bizalmi-  
helyettes beszámolójáról; el�
bírálja munkájukat, esetleges 
visszahívásukat is kérheti. 
Egyetértési jogához tartozik, 
hogy a függelékben .nem sza�
bályozott, de a csoport tagjai�
nak munkaviszonyát és mun�
karendjét érintő kérdésekben, 
amelyekben a csoport szakve�
zetőjének intézkedési joga van, 
egyetértését adja. A munkaér�
tekezletek összehívása és napi�
rendje is egyetértésével kell 
hogy történjék. A csoport el�
lenőrzési hatáskörébe tartozik 
a csoport szakvezetőjének a 
dolgozók élet-  és munkakörül�
ményeivel kapcsolatos tevé�
kenységei, az egység tervének 
teljesítése, a szakszervezeti és 
az-  üzemi demokrácia érvénye�
sülésének a figyelemmel 'kísé�
rése: a csoport által válasz�
tott szakszervezeti tisztségvi�
selők és • aktívák beszámolta�
tása. A csoportnak a legkülön�
bözőbb kérdéseikben javaslat�
tételi joga van, ezekből ki�
emeljük a kifogásolási jog 
kezdeményezésére, illetve ér�
vényesítésére szóló javaslat�
tételi jogot.

A szakszervezeti 
csoport

munkamódszere
A szakszervezeti csoport a 

hatáskörébe utalt kérdésekben 
szakszervezeti csoportértekez�
leteken dönt, vagy tesz javas�
latokat. Ezért fontos., hogy a 
csoport minden tagja aktívan 
részt vegyen, a vitában, véle�
ményt mondjon. A csoportnak 
tehát közös döntés alapján 
kell határoznia akár a mun�
kával összefüggő, akár egyes 
személyekkel kapcsolatos kér�
désekben. A .csoport akkor ha�
tározatképes, ha az értekezle�
ten tagjainak kétharmada je�
len van. Az egyetértési hatás�
körébe utalt kérdésékben a 
szakszervezeti csoport és a 
csoport szakvezetője együtt 
dönt, természetesen a felsőbb 
szervek határozatainak szelle�
mében. Amennyiben véle�
ményeltérés van, azt a köz�
vetlen felsőbb szakszervezeti, 
illetve szakmai szerv dönti el. 
A bizalminak, illetve a cso�
portban dolgozó szafcvezető-  
nék rendszeresen tájékoztatnia 
kell a csoportot az ott folyó 
munkákról, hogy ismerjék az 
eseményeket, és így hatni tud�
janak azok menetére.

A bizalmi
és a helyettes jogai
A szakszervezeti csoport vá�

lasztott vezetője, a csoport 
tagjainak képviselője és a 
csoportédet szervezője a szak-  
szervezeti bizalmi. A szakszer�
vezeti bizalmi az az első szá�
mú vezető, akd a legközvetle�

nebb kapcsolatban áll a ’ dol�
gozókkal, így legjobban is�
meri munkájukat, egyéniségü�
ket, a csoport előtt álló fel�
adatokat. Közösen a bizalmi-  
hel yetiessel és a csoport tag�
jaival a legmeghatározóbb 
egyénisége a szakszervezeti 
csoport munkájának. Együtt�
működése a szakszervezeti hi-  
zottságiglal, illetve • a többi 
szakszervezeti csoporttal lehe�
tővé teszi, hogy a valóságos 
körülményeknek megfelelően 
döntsenek, a legfontosabb kér-  
désékíben, illetve szervezzék a 
csoport tagjainak termelő, 
gazdaságii muirfkáját, művelő�
dését, szociális és egyéb kér�
déseinek megoldásét.

Mindezen f feladatokhoz a 
szakszervezeti bizalmi jelen�
tős jogokkal .rendelkezik. Ö az 
a személy, akinek egyetértési 
joga olyannyira kiterjedt, hogy 
az életnek szinte minden terü�
letét felöleli, és így a dolgozó 
ember gondjai nák megoldását, 
előrehaladásának lépéseit se�
gíti. Így például: csak egyet�
értésével állapítható meg a 
dolgozók személyi alapbére, 
javasolható valaki különböző 
kitüntetésékre, jutalomra, ré�
szesíthető fizetett rendkívüli 
vagy jiUtalomszabadságfean, 
vállalati lak ástámoga tasban,
valamint szociális juttatásban, 
szakszervezeti segélyben. Nél�
küle érvénytelen a különböző 
beutalók személy szerinti oda�
ítélése és a beutalók térítési 
költségeinek részbeni vagy tel�
jes elengedése.

A bizalmi véleményezési 
jogkörébe tartozik .mindén, a 
postás dölgiozók, élet-  és mun�
kakörülményeit érintő kérdés, 
a posta .kollektív szerződésé�
nek és függelékének megköté-  
sa és módosítása a különböző 
működési szabályzatok, és 
munkarend kialakítása, a ki�
váló dolgozó javaslat előkészí�
tése. Véleményt mondhat a 
partner szakvezető tevékeny�
ségéről. Fontos feladata a 
munkahelyi célok, a szakszer�
vezeti csoport szervezésére, át�
szervezésére vonatkozó javas�
latok, a dolgozók munkarend�
jét,-  munkaviszonyát érintő 
kérdések, az egyéni kérelmek, 
panaszügyek véleményezése; a 
fegyelmi eljárás megindítása 
előtt, illetve minden olyan 
esetben véleményének kifejté�
se,-  amelyben azt szükségesnek 
tartja.

A bizalmi ellenőrzési jogkö�
rébe tartozik minden, a postás 
dolgozók élet-  és munkakörül�
ményeit érintő felsőbb szintű 
határozat, továbbá a kollektív 
szerződés végrehajtása a mun�
kahelyi demokráciával össze�
függő valamennyi kérdés, a 
dolgozó nők és kisgyermékes 
anyák védelme, valamint a 
fiatalkorúakat érintő törvé-  
nyök rendelkezéseinek meg�
tartása; az ifjúsági törvény�
ben, ,a tanulmányi szerődédben 
vállalt kötelezettségek teljesí�
tésének megtartása. Ezzel tu�
lajdonképpen nem is sorol�
tunk fel mindent.

A szakszervezeti bizalmi 
ezeket a jogokat csak abban 
az esetben tudja .gyakorolni, 
ha rendszeresen tájékozódik 
a csoportban zajló események�
ről, ismeri a szakszervezeti bi�
zottság döntéseit, határozatait, 
és rendszeresen foglalkozik 
csoportjának tagjaival. Mind�
ezeket a bizalimihelyettesser 
együtt végzli, aki távolélőben 
teljes jogú helyettese és az 
ügyék intézője.

A bizalmi.személyére vonat�
kozóan a jogkör gyakorlása, 
ahol van, a főbizalmit, ahol ez 
nines, a szakszervezeti bizott�
ságot Sieti meg.

A főbizalminak, akiről az 
előbb szóltunk és a főbizalmi-  
helyettesnék aiz a feladata, 
hogy szervezze a szakszerve�
zeti bizottság, illetve a felsőbb 
szervek határozatainak végre�
hajtását, segítse a  bizalmiak, 
a helyettesek és a csoportok 
tevékenységét, és megbízás 
alapján képviselje a hozzá 
tartozó szakszervezeti csopor�
tok tagságát. A főbizalminak 
szakszervezeti csoportja nincs, 
így nem rendelkezik a bizal�
miakat megillető jogokkal (s 
azokat átruházott hatásköriben 
sem gyakorolhatja), kivéve a 
hozzá tartozó bizalmiak sze�
mélyét illetően.

Ungár György

A magyar küldöttség: Tanos Lászlóné kv-titkár, Somogyi Sza�
bolcs osztályvezető, Benke Gézáné elnök, Kóczián András al- 

elnök, Megyeri László bv-titkár

K I T Ü N T E T É S E K
Szakszervezetünk elnökségének javaslatára a Szakszer�

vezetek Országos Tanácsa a magyar sajtó napja alkal�
mából a Népszava átlagon felüli terjes'ztésének, illetve 
eddig végzett társadalmi és szakmai munkájának elis�
meréseként a

Szakszervezeti Munkáért arany fokozatot

adományozta L adányi K áro ly  szervezési csoportvezető�
nek (Budapesti Hírlapterjesztő Üzem);

Szakszervezeti Munkáért oklevelet

kapott K iss M arianna  hivatalvezető (Zalaszentgrót pos�
tahivatal), Szőke G éza  terjesztési főelőadó (Soproni Pos�
taigazgatóság), Szőke Zsuzsanna  terjesztési előadó (Bé�
késcsaba 1 postahivatal) és T huróczi M iklós terjesztési 
előadó (Miskolc 1 postahivatal).

Fiatalítani szeretne 
a nyugdíjas szb
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A ko llek tiv  s z e r z ő d é s
é r té k e lé se

Az 1981—85. évekre szóló 
kollektív szerződés életbe lé�
pése óta havonta ismétlődően 
foglalkozunk az abban foglal�
tak értékelésével, értelmezésé�
vel és alkalmazásával. Szíve�
sen . tettük és tesszük ezt, 
amennyiben ezzel segíteni 
tudjuk a szakszervezeti szer�
vek és tisztségviselők munká�
ját. Ugyanakkor az sem kö�
zömbös számunkra, hogy a 
dolgozók minél inkább tájé�
kozottak legyenek, ismerjék az 
őket érintő szabályokat.

Összegyűjtjük 

a javaslatokat

A szakszervezeti tisztségvi�
selőknek a kollektiv szerző�
désben foglaltakat rendszere�
sen tanulmányozniuk kell, sőt 
ismerniük is, hiszen, ez mun�
kájuk szerves része. Egyetlen 
szakszervezeti szerv sem tud 
eredményesen dolgozni, ha az 
abban foglaltakat nem ismeri 
eléggé. A törvényesség feletti 
őrködésnek ez elengedhetetlen 
eleme,

A kollektív szerződés életbe 
lépése óta úgy ítéljük meg, 
hogy elegendő gyakorlati ta�
pasztalatokkal rendelkezünk, 
mind pozitív, mind negatív 
értelemben. E sorozattal az 
volt a célunk, hogy a szerző�
désben foglaltakat minden 
szinten helyesen értelmezzék 
és alkalmazzák.

Az élet, a mindennapi mun�
ka azonban újabb gondokat, 
kérdéseket vethet fel. Ezért a 
magunk részéről is állandóan 
figyelemmel kísérjük a kol�
lektív szerződésben foglaltak 
végrehajtását. Ez két okból is 
szükséges: egyrészt azért,
hogy összegyűjtsük azokat a 
felvetéseket, amelyeket majd a 
következő évi módosításnál 
kell figyelembe vennünk. Pél�
dául ilyen jellegű felvetések, 
javaslatok több ifjúsági parla�
menten is elhangzottak. Más�
részt azért is, hogy év végén 
a kollektív szerződés értékelé�
sénél elegendő ismeretekkel 
rendelkezzünk, tárgyilagosan 
tudjuk megítélni az ez évi 
végrehajtást.

Még mindig -  

többféle értelmezés

Helyszíni látogatásaink és a 
hozzánk érkezett jelzések sze�
rint a tapasztalatok összes�
ségében kedvezők. Egyes ese�
tekben és egyes helyeken 
mégis érthetetlen és bosszantó 
dolgokkal találkozunk. Ezek 
közül néhányat a példa ked�
véért megemlítünk.

Szerencsére, korántsem álta�
lános, de megtörtént eset, hogy 
az egyik nagy központi posta�
szerv igazgatója olyan utasí�
tást adott ki, hogy amennyi�
ben a kedvezménnyel igénybe 
vett tehergépjárműre bünte�
tést rónak ki, azt a dolgozó�
nak kell megfizetnie. Az ér-

V., b e fe je z ő  r é sz

dekelt szakszervezeti bizottság 
jól ismerte a kollektív szer�
ződés idevonatkozó rendelke�
zését, és a kiadott utasítással 
szemben vétóval élt az igazga�
tónál. Az igazgató kénytelen 
volt visszavonni az általa, ki�
adott utasítást, mivel az nem, 
felelt meg a kollektív szerző�
dés rendelkezéseinek, vagyis 
törvénysértő volt.

A másik ilyen példa az osz�
tott munkaidő, köznyelven 
osztott szolgálat értelmezése 
és alkalmazása. Az előző kol�
lektív szerződés a jelenleginél 
szigorúbb szabályozást tartal�
mazott, mivel egyértelműen 
kimondta, hogy az osztott 
szolgálatot 1980 végéig min�
denhol meg kell szüntetni. A 
jelenlegi szabályozás, bár 
enyhébb, mégsem teszi lehető�
vé az osztott munkaidő visz-  
szaállítását. Sem a posta, sem 
szakszervezetünk továbbra 
sem támogatja és engedi meg 
feltételek nélkül az ilyen szol�
gálatot.

Miről van itt szó? Arról, 
hogy ilyen szolgálat szervezé�
séhez vagy rendszeresítéséhez 
csak kivételesen lehet nyúlni. 
Az egyik eset az, amikor ezt a 
munka jellege igényli. Ilyen 
esetben is szükséges azonban 
az illetékes szakszervezeti 
szerv egyetértése. Enélkül 
vagy ennek hiányában tehát 
nem lehet senkit sem osztott 
munkaidőben dolgoztatni.

A másik eset az, amikor va�
lamilyen oknál fogva a dol�
gozó kéri, hogy osztott mun�
kaidőben dolgozhasson. Ennek 
kritériuma viszont, hogy egy- 1 
be essen a szakmai érdekkel 
is. Erre egy konkrét eset: Ad�
va van egy olyan hírlapárus, 
aki egy gyár kapuja előtt dol�
gozik. Nyilvánvaló, hogy a 
dolgozó és a szakma érdeke 
egybeesik, indokolt az osztott 
munkaidő, hiszen a műszak 
kezdete előtt avagy műszak�
váltáskor lehet eredményesen 
árusítani.

A jutalomszabadság terén 
sincs minden rendben. A kol�
lektív szerződés egyértelműen 
rögzíti, hogy ez a legkiválóbb 
dolgozók elismerésének egyik 
formája. Két véglet tapasztal�
ható. Az egyikben túlméretez�
ve adományozzák a jutalom�
szabadságokat, a másikban az 
indokoltnál is szűkebb mar-  
kúan élnek ezzel a lehetőség�
gel. Az érdekelt szakszerveze�
ti szervek fokozottabb figyel�
met fordítsanak a jutalomsza�
badságok odaítélésére! Ez kü�
lönösen a területi szakszerve�
zeti bizottságokra vonatkozik.

A középfokú 

postaszervek 

függelékei

A kollektív szerződés érté�
kelése nem lenne teljes, ha 
pár gondolattal nem térnénk

ki a középfokú postaszervek 
függelékeire. A függelék köz�
tudottan a kollektív szerződés 
szerves része, szerepe pedig a 
szerződés kiegészítése a helyi 
sajátosságoknak megfelelően. 
A benne foglaltak tehát 
ugyanúgy kötelező erejűek, 
mint a kollektív szerződés 
alapszövegének rendelkezései, 
vagyis jogszabályjellegük van. 
,Ebből következően a hatáskö�
rükbe utalt kérdések szabá�
lyozási módja, azok tartalma 
igen fontos, mert döntően be�
folyásolják a középfokú pos-  
taszervek dolgozóinak vagy 
egyes dolgozórétegeknek mun�
kahelyi életét és körülmé�
nyeit.

A függelékek megkötésénél, 
sőt módosításánál is ugyanaz 
a demokratizmus érvényesül a 
gyakorlatban, mint a kollektív 
szerződésnél. Általánosságban 
megállapítható, hogy a függe�
lékek megfelelőknek bizonyul�
ták a helyi sajátos kérdések 
megoldásában. Egyes kérdések 
tekintetében azonban a függe�
lékek eltérő szabályai azt bi�
zonyítják, hogy a középfokú 
postaszervek egy része a ha�
táskörükbe utalt kérdéseket 
nem azonosan értelmezi. 
Ilyen például a nagyobb egy�
ség fogalmának, a változó 
munkahelyű munkaköröknek, 
a leltárhiánnyal kapcsolatos 
kérdéseknek stb.- nek a szabá�
lyozása. Ezek közül közelebb�
ről csak egy kérdésre térünk 
ki, a nagyobb egység fogalmá�
nak meghatározására.

A szakszervezeti (egyetérté�
si, véleményezési stb.) jogok 
gyakorlása szempontjából szük�
séges annak a meghatározása, 
hogy mi tekintendő a válla�
lat nagyobb egységeinek, illet�

ővé a dolgozók nagyobb cso�
portjának. Ennek megítélésé�
nél hangsúlyoznunk kell a kö�
zépfokú postaszervek eltérő 
sajátosságait, szervezeti felépí�
tését, tevékenységének jelle�
gét, területi elhelyezkedését 
stb.

A kollektív szerződés a na�
gyobb egység fogalmának 
meghatározását a függelékre 
bízta. A szabályozási gyakorlat 
azonban nagyon eltérő. Pél�
dául:

— egyes középfokú posta�
szervek nem is szabályozták 
ezt, holott a ksz kötelező ér�
vénnyel, s nem fakultatív jel�
leggel írja elő,

— mások az egy szakszer�
vezeti szervhez tartozó dolgo�
zók összességét tekintik na�
gyobb egységnek (ezen belül is 
igen differenciált a meghatá�
rozás, például szakszervezeti 
bizottság, főbizalmi, bizalmi�
csoport),

— vannak olyan postaszer�
vek, amelyek a szervezeti fel�
építést követve határozták 
meg (üzemek, osztályok stb.)

— előfordul olyan szabályo�
zás is, amely a létszámot ve�
szi alapul. A létszám tekinte�
tében viszont jelentős a nagy�
ságrendi eltérés (például 50 
fő, illetve 500 fő).

• Az elvekhez jobban 

igazodjék a gyakorlat

A Közlekedéstudományi Egyesület 
postai és távközlési tagozatának 
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Véleményünk szerint a kö�
vetkező évi módosításnál az 
elvekhez jobban kell igazíta�
ni a gyakorlatot. A középfokú 
postaszervekkel szemben a 
jövőben fokozottabb igényt 
kell támasztani a függelékek 
megkötésénél. Ezek közé tar�
tozik, hogy a hatáskörükbe 
utalt kérdéseknek megfelelő 
jelentőséget kell tulajdoníta�
niuk.

A másik ilyen dolog, hogy 
a függelékeket idejében ké�
szítsék el, hirdessék ki, lép�
tessék életbe, s továbbítsák az 
illetékes szervekhez. Egyes 
postaszervek esetében jelentős 
a késedelem. Példa erre, hogy 
több mint 5 középfokú posta�
szerv függelékét a mai napig 
sem kaptuk meg.

Végezetül nagy körültekintés 
várunk el mind a szakmai, 
mind pedig a szakszervezeti 
apparátusoktól az ötnapos 
munkahét bevezetésével ösz-  
szefüggő függeléki szabályo�
zásnál. A Po É. 40- es száma 
— amely a közelmúltban je�
lent meg — már tartalmazza 
a postaszintű módosításokat.

K. J.

Lehet- e mindenki kedvére?

Bérfejlesztés és felelősség
A Postás Dolgozó októberi 

számában tájékoztatást ad�
tunk az akkor folyamatban le�
vő évközi bérfejlesztésről. A 
végrehajtást követően a bér-  
fejlesztés felosztásáról szá�
mos észrevétel, panasz érke�
zett szakszervezetünkhöz és 
lapunk szerkesztőségéhez is. 
Ügy érezzük, hogy az évközi 
bérfejlesztésre a nyilvánosság 
előtt újra vissza kell térnünk,

— egyrészt azért, mert a 
végrehajtással kapcsolatosan 
felvetett észrevételek, pana�
szok többsége közérdekű, so�
kakat foglalkoztató téma,

— másrészt azért, mert a 
panaszokból arra lehet kö�
vetkeztetni, hogy a dolgozók 
nem kaptak kellő tájékozta�
tást a bérfejlesztés felhaszná�
lására vonatkozóan.

M egkötöttség nélkül

A posta vezetői a Postások 
Szakszervezetével egyetértés�
ben az első félévi eredmények 
alapján úgy határoztak, hogy 
— vállalva a többletbérfej�
lesztés után a részesedési 
alapból fizetendő bérfejlesz�
tési adót —, az éves bérfej�
lesztésen felül 1 százalékos 
évközi bérfejlesztést valósíta�
nak meg. Ebből a bérfejlesz�
tésből — egyes postaszervek 
kivételével, amelyek ez évben 
már valamilyen címen jelen�
tős bérjuttatásban, bérfejlesz�
tésiben részesültek — vala�
mennyi középfokú postaszerv 
létszámarányosan részesedett.

A bérfejlesztés felhasználá�
sára központi előírás, megkö�
tés nem volt, vagyis a felosz�
tás elveinek kialakítása és az 
egésznek a végrehajtása a kö�
zépfokú postaszerveknek
(szakszervezeti bizottságok�
nak) a hatáskörébe tartozott. 
Mindemellett a Posta- vezér�
igazgatóság szakszervezetünk�
kel egyetértve azt ajánlotta, 
hogy a kiosztandó bértömeg 
egyik felét július 1- től szá�
mított alapbéremelésre, a má�
sik felét pedig egyszeri jutal�
mazásra, céljutalomra hasz�
nálják fel. A jutalom, célju�
talom formájában éz évben 
kifizetett összeg fogja a fel�
emelt alapbérek fedezetét ké�
pezni a jövő év első felében. 
Ezért kellett jutalmazásra 
fordítani ezt az összeget.

Megítélésünk szerint a bér-  
fejlesztést ott hajtották vég�
re jól, ahol jutalomban első�
sorban azokat a dolgozókat ré�
szesítették, akik az alapbér-  
emelésből kimaradtak.

Előírás szerint

Az önerőből megvalósított 
'bérfejlesztéssel egy időben a 
Közlekedés-  és Postaügyi Mi�
nisztériumtól a posta 40 mil�
lió forint bérpreferenciát ka�
pott. Ennek felhasználását a 
minisztérium szigorúan meg�
kötötte.

A bérpreferenciából a szol�
gáltatást közvetlenül ellátó, 
főleg több műszakban foglal�
koztatott forgalmi dolgozók 
részesülhetnek. Munkakörök 
szerint: pénzfelvevő és - kifize�
tő, egyesített és egyéb felve�
vő, rendszeres helyettes, táv�
beszélő- kezelő, távírász, to�
vábbá rovatoló, irányító, szét�
osztó, kiosztó, átvevő, indító, 
leszámoló.

A felsorolt munkakörökben 
dolgozók bérlemaradása jelen�
tős volt, állandó létszám-  
hiánnyal küzdöttek a posta�
szervek, s ugyanakkor az öt�
napos munkahét bevezetése a 
szolgáltatás jellege miatt 
ezekben a munkakörökben 
igényli a legnagyobb szerve�
zési intézkedéseket, ezen be�
lül is a munkarend átszerve�
zését. Mindez szükségessé tet�
te, hogy elsősorban ezen a 
területen csökkenjenek a bér-  
feszültségek. A bérpreferen�
ciából a meghatározott mun-  
kakakörökben dolgozók szin�
tén július 1- vel részesültek 
alapbéremelésben. Az alap-  
béremelésre fordított összeg 
felét itt is jutalomként osz�
tották ki. A jutalmazási ősz-  
szegből azonban a forgalmi 
végrehajtó szolgálat vala�
mennyi fizikai és nem fizikai 
munkakörében dolgozók ré�

szesülhettek, kivéve a terme�
lésirányítókat és a forgalmi 
előadókat.

A szigorú előírás mellett is 
— amire a minisztériumnak 
joga van — szakszervezetünk 
örömmel fogadta a bérfej�
lesztési lehetőséget, mert

— egyrészt: a belőle része�
sülők kedvezőbb bérhelyzetbe 
kerültek,

— másrészt: a saját erőből 
megvalósított bérfejlesztésnél 
ezeket a munkaköröket már 
nem kellett figyelembe venni.

A kétféle bérfejlesztési lehe�
tőség együtt sem volt elegen�
dő arra, hogy minden réteg 
jogos bérigényét ki lehessen 
elégíteni. Ezért számolni kel�
lett azzal, hogy míg a ki�
emelt munkakörökben a bér-  
feszültség csökken, a többiben 
újabb feszültségek keletkez�
nek. Mégis előrehaladást je�
lentett, hiszen a következő 
bérfejlesztéseknél azokat a 
dolgozókat lehet előnyben ré�
szesíteni, akik most kimarad�
tak.

Nagyobb fele lősséggel!

A hozzánk érkezett beadvá�
nyok, panaszok egy része kü�
lön felveti az irányítási appa�
rátusban, az igazgátósági 
törzsben és a termelésirányí�
tásban dolgozók bérének fej�
lesztését.

Amennyiben a postaszervek�
nél ilyen jellegű sérelmek, pa�
naszok keletkeznek, felvetődik 
a kérdés, hogy a helyi szak�
mai és szakszervezeti szervek

A munkavédelem színvona�
lának emelése, a munkavédel�
mi ismeretek bővítése végett a 
Budapesti Távbeszélő Igazga�
tóság, támaszkodva a területi 
szakszervezeti bizottság segít�
ségére, szeptember 1. és no�
vember 25. között munkavé�
delmi vetélkedőt rendezett. A 
vetélkedő feltételeit, a jelent�
kezési felhívást, a lebonyolí�
tás módját és a díjazást tartal�
mazó kiírást májusban meg�
küldték az üzemeknek.

A vetélkedőt három fordu�
lóban: az üzemekben tartott 
elődöntőket szeptember 10. és 
25. között, a középdöntőt no�
vember 24- én, a döntőt pedig

a bérfejlesztési összegnek ha�
táskörükbe utalt felosztása so�
rán kellő körültekintéssel jár-  
tak- e el. A nagyobb felelősség 
fokozott igényt támasztott e 
szervek vezetőinek ítélőképes�
ségével, lelkiismeretével
szemben is, abban a vonatko�
zásban, hogy az egyes réte�
gek, munkakörök kiemelésé�
nél meddig iehet elmenni, azt 
meddig képes elviselni a köz�
vélemény.

A termelésirányítókkal kap�
csolatos észrevételek azért 
érdemelnek figyelmet, mert 
ez a réteg 1980- ban átlag ha�
vi 400 forint kiemelt béreme�
lésben részesült. A dolgozók 
közötti differenciálást a pos�
taszerv saját hatáskörben vé�
gezte a szakszervezeti bizott�
sággal egyetértésben. Sajnos, 
azt tapasztaltuk, hogy egyes 
dolgozókat indokolatlanul ma�
gas béremelésben részesítet�
tek, másokat pedig kihagytak. 
Az észrevételek alapján a ter�
melésirányítás bérhelyzetét 
újra felmérjük és megvizsgál�
juk

A beérkezett panaszok kö�
rültekintő kivizsgálást igé�
nyelnek, a jogos észrevételeket 
az elkövetkező bérfejlesztések 
során hasznosítjuk. A lehető�
ségek keretein belül arra tö�
rekszünk, hogy az indokolt 
panaszok megszűnjenek.
Amennyiben a vizsgálat során 
azt állapítanánk meg, hogy a 
postaszervnél a szakmai és a 
szakszervezeti vezetők hatás�
körükkel nem az elvárható 
körültekintéssel éltek, ott a 
felelősség kérdését is felvet�
jük.

november 25- én bonyolították 
le. 1

Az elődöntőkben 178 csapat 
534 versenyzővel vett részt. A 
legtöbb csapatot indító üzem�
nek felajánlott serleget a Bu�
dapesti Hálózatépítő Üzem 29 
csapatával nyerte el. A közép�
döntőbe 30 csapat jutott to�
vább, ebből 10 csapat került a 
döntőbe.

A verseny résztvevőinek 
munkavédelmi ismeretei meg�
haladták a kiíráskor megsza�
bott követelményeket. Remél�
jük, hogy ez a széles körű tá�
jékozottság a munka folyamán 
sem szunnyad el.

Deák László

OKOS FEJ 
VAN MÖGÖTTE!

Kapható az újságárusoknál. Előfizethető a Táncsics 
Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalatnál, Budapest XIII., 
Váci út 73.

Munkavédelmi vetélkedő 
a Budapesti Távbeszélő 
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„Milliomos” gépkocsivezetők

Plakett a balesetmentes vezetésért
Valamennyien részesei va�

gyunk, hisz mindannyian nap 
mint nap szidjuk, elviseljük, 
élvezzük: hazánkban az elmúlt 
évtized alatt félelmetes moto-  
rizációs fejlődés zajlott le. A 
közlekedés, helyváltoztatás 
életszükségletté vált és válik 
mindinkább. Egyre több csa�
lád rendelkezik valamilyen 
járművel, mind főbb ember 
kívánja életét kényelmesebbé, 
kulturáltabbá tenni személy-  
gépkocsival, motorkerékpárral. 
Mindemellett a közületek is 
nagy iramban fejlesztik jár�
műparkjukat, az elmúlt évti�
zedben a Magyar Posta is 
csaknem megnégyszerezte gép�
járműveinek számát.

Természetes következménye 
a motorizációnak — az ugrás�
szerű fejlődésnek —, hogy az 
utak zsúfoltsága megnöveke�
dett, az ennél kisebb forgalom�
ra méretezett közútjainkon 
ezt az állapotot csak a közle�
kedő ember tudatának, maga�
tartásának, gyors változásával 
lehet elviselni.

Minden gépjárművezetéssel 
foglalkozó embernek — legyen 
az esetenkénti, vagy rendsze�
res tevékenysége —, ez irá�
nyú foglalatosságát kiemelten 
az minősíti, hogy a forgalom�
ban való részvétel során oko-

zott- e balesetet, okozott- e kárt 
emberéletben, vagyonban.

A Közlekedés-  és Postaügyi 
Minisztérium 1967- ben a köz�
úti közlekedési szabályok fo�
kozott megtartása, a közleke�
dési fegyelem megszilárdítása 
végett Balesetmentes közleke�
désért elnevezésű plakettet 
alapított. A díszes kivitelezésű 
plakett 250 ezer és 1 millió 500 
ezer kilométer között összesen 
hat fokozatban adományozha�
tó.

A posta gépjárműparkja 
megközelíti az ötezres számot. 
Ez a járműpark csaknem két�
szer annyi olyan dolgozót igé�
nyel, akik esetenként, vagy 
rendszeresen vezetik ezeket a 
járműveket. A gépkocsikat 
üzemben tartó postaszervek 
sokat tesznek gépkocsivezetőik 
rendszeres továbbképzésével, 
a helyes közlekedési magatar�
tás oktatásával az emberi élet, 
a társadalmi tulajdon védel�
méért. Ez a tevékenység, va�
lamint a gépjárműveket veze�
tő postás dolgozók többségé�
nek felelősségtudata azt ered�
ményezte, hogy a postás gép-  
járművezetők évről évre te�
kintélyes számban nyerik el a 
„Balesetmentes közlekedésért" 
plakett valamelyik fokozatát.

Az idén két „milliomos” 
gépkocsivezetőt is köszönthet�
tünk, mindkettőjüket a Deb�

receni Postaigazgatóság terü�
letéről. Szegedi Sándor és 
Tóth István egymillió kilomé�
tert tett meg úgy, hogy bal�
esetet nem okozott. Mennyi 
egymillió kilométer? Egy át�
lagos forgalmú postai gépko�
csi évente 30 ezer kilométert 
fut, az egymilliót több mint 
harminchárom év alatt teljesí�
ti. Ebbe de sok csúszós út, kö�
dös, havas időjárás, megszám�
lálhatatlan „rázós” forgalmi 
helyzet fér bele! És itt nem le�
het hibázni, a selejtes munka 
itt emberáldozatot követel, a 
rokkant emíber, az autóroncs 
szívszorító látványát idézi.

750 ezer balesetmentes kilo�
métert teljesített Rozgonyi 
László (Miskolci Postaigazga�
tóság) Jaklovits László, Gyánó 
László és Bakonyi János 
(mindhárman Pécsi Postaigaz�
gatóság), Nótin János (Debre�
ceni Postaigazgatóság), Gordos 
József és Szarka Menyhért 
(mindketten Posta Központi 
Járműtelep). Huszonheten 500 
ezer, nyolcvankilencen pedig 
250 ezer balesetmentes kilomé�
terért részesültek plakettjuta�
lomban.

Gratulálunk elővigyázatos, 
fegyelmezett szaktársainknak, 
és kívánunk nekik további 
balesetmentes közlekedést.

Fekete Antal

Jó! szerepeltek a postások a Hajdú- Bihar megyei vetélkedőn
A Korunk Valósága szocia�

lista brigádvetélkedőnek már 
hagyományai vannak nálunk, 
hiszen, ébben az évben hatod-  
jára csatlakoztak brigádjaink 
a felhíváshoz. Ugyanakkor 
népszerűsége is nőtt, hiszen 
évről évre több brigád vesz 
részt ebben a politikai és kul�
turális vetélkedőben.

Három formában
A rendező szervek idén há�

rom formában (általános, 
emelt szintű, önművelő tago�
zat) hirdették meg a vetélke�
dőt. Szeptember 28- án bonyo�
lították le az emelt szintű ve�
télkedő vállalati döntőjét, me�
lyen Debrecen 1 postahivatal 
Szabadság brigádja szerezte 
meg az első, a Hajdú- Bihar 
megyei Távközlési Üzem Há�
lózatos brigádja a második, a 
Debrecen 1 postahivatal Pető�
fi brigádja pedig a harmadik 
helyet. Az első két brigád be�
jutott a megyéi elődöntőbe, s 
ott a középmezőnyben végez�
tek.

Jóval nagyobb tömegeket 
mozgatott meg az általános 
tagozat vetélkedősorozata. A 
benevezett 33 brigád közül 30 
indult az október 23- án meg�
tartott vállalati döntőn. Örö�
münkre szolgált, hogy új bri�
gádok is voltak köztük.

Egy terem nem elég
A brigádok az év folyamán 

a szabadon választott témák�
ból (irodalom, történelem, 
földrajz, zene, képzőművészet, 
színház, film, társadalmunk 
ma), valamint belpolitikából 
egyénileg készültek. Szakmai 
témából és külpolitikából —

az egyéni felkészülésen kívül 
— szakelőadók meghívásával 
felkészítőt tartottunk.

A vállalati döntőt a népes 
versenyzősereg miatt egy idő�
ben két színhelyen kellett 
megrendezni. A rendezvényte-  
remlben a zsűri elnöke Nagy 
Benjámin, az szmt kulturális 
osztályának vezetője, az ebéd�
lőben Dénes Antal SZOT- díjas 
üzemmérnök volt.

Az első fordulóban a csapa�
tok tagjai lnl keresztrejtvényt 
kaptak, melyben 10 belpoliti�
kai fogalom volt elrejtve. 
Köziben a csapat egy tagja 
szakmai témakör,bői, a posta, 
illetve a Debreceni Postaigaz�
gatóság VJ. ötéves tervéből 
adott szóbeli választ.

Ezt a két fordulót egy írás-  
és szóbeli mozaik követte. A 
résztvevőknek 22 politikus, 
államfő képét kellett felismer�
niük, majd ezt követően va�
lamelyikkel kapcsolatos kér�
désre szóban válaszolniuk. A 
szóbeli közben írásiban 10 po�
litikai kifejezést kellett ma�
gyarul megfogalmazni. Ezt 
frissítőként belpolitikai vil�
lámkérdések követték. Közben 
a brigádok névre szóló felada�
tot kaptak a választott tárgy�
körből (irodalom, történelem, 
zene, képzőművészet s/tb.). 
Egyre izgalmasabban alakult 
a verseny mindkét színhelyen. 
Már az utolsó forduló előtt 
megkezdődtek a számolgatá�
sok, vajon ld nyeri a vetélke�
dőt.

Az utolsó fordulóban a bri�
gádok a választott művészeti 
tárgykör valamelyikéből kap�
tak kérdésit. Nagyon szép vála�
szokat hallhattunk mind iro�
dalomból (Szabó M: (Freskó,
Szabó Pál: Talpalatnyi föld, 
Nagy Lajos: Novellák, Veres 
Péter: Rossz asszony), mind

Az általános tagozat vállalati döntőjének egyik győztese, 
a Debreceni Postaigazgatóság Május 9. szocialista 

brigádja

képzőművészetből (Dési Hu�
ber István és Derkovits Gyu�
la munkásábrázolása), mind 
pedig történelemből (Magyar-  
ország a két világháború kö�
zött).

Kedves színfoltja volt a ve�
télkedőnek az Építési brigád 
versenyszáma. A két világhá�
ború közötti népdalokat vá�
lasztottak. A helyszínen levők 
(zsűri, csapatok és közönség) 
a brigád egyik tagjának elő�
adásában megismerkedhettek e 
kor népdalaival.

A brigádok zöme jó felké�
szültségről adott tanúbizony�
ságot, amit a szoros eredmény 
is bizonyít. A több mint három 
órás jó hangulatú vetélkedő 
befejezése után mindenki tü�
relmetlenül várta az ered�
ményhirdetést. Az összesítés 
után mindkét zsűri elnöke ér�
tékelte a versenyt, s a csapa�
toknak átadta a megérdemelt 
jutalmat.

Egyik színhely: 1. Május 9., 
2. Gondnoksági Komplex, 3. 
Építési, 4. Zalka Máté, 5. Gaz-  
dász (valamennyien a posta-  
igazgatóság brigádjai), 6. Tye -  
reskova brigád (Derecske pos�
tahivatal).

Mások színhely: 1. Zó ja, 2. 
Marx Károly, 3. Egyetértés,
4. Rákóczi Ferenc, 5. Radnóti, 
6. Rózsa Ferenc (valameny-  
nyien Debrecen 1. postahivatal 
brigádjai).

Az I—III. helyezett brigádok 
pénzjutalmat és jutailomsza-  
badságot, a IV—VI. helyezet�
tek könyvutalványt kaptak, 
Mindkét színhelyről az első 
három brigád bejutott a me�
gyei elődöntőbe.

Nemcsak a debreceniek
De nemcsak az igazgatóság 

székhelyén vetélkednek a pos�
tások. Berettyóújfaluban a vá�
rosi döntőn 3 postás brigád 
vett részt. A Kossuth szocia�
lista brigád második helyével 
bejutott a megyei elődöntőbe. 
Hajdúböszörmény postahivatal 
szocialista brigádja megnyer�
te a városi döntőt és szintén 
továbbjutott. így összesen 8 
szocialista brigád képviselte a 
postát a megyei ölődöntőn, 
amely 12 színhelyen azonos 
időben zajlott le. Brigádjaink 
ebben az éviben szerepeltek a 
legjobban, annak ellenére, 
hogy nem jutottak döntőbe.

A debreceni brigádok közül 
a Marx Károly (Debrecen 1.) 
holtverseny után a 2., az Épí�
tési brigád (Postaigazgatóság) 
a 4., a Zcja (Debrecen 1.) a 4., 
a Május 9. (Postaigazgatóság) 
a 8., a Komplex (Postaigazga�
tóság GH) a 9. helyen vég�
zett. A berettyóújfalui és a 
hajdúböszörményi brigádot 
egy hajszál választotta el a to�

vábbjutástól. Mindkét brigád 
a 2. helyen végzett.

Kozempel Zsuzsa

HÍREK

AZ ÖTVENEDIK átjátszó�
állomást helyezték üzembe 
nemrég Mecseknádasd hatá�
rában. Az állomás a kelleti 
Mecsek településeit sugározza 
be a televízió két programjá�
val.

NYUGDÍJAS- TALÁLKOZÓT 
rendeztek Klsvárda, Pápa 1 
és Vác 1 postahivatalban. A 
résztvevők tájékoztatást kap�
tak volt munkahelyük fejlő�
déséről, gondjairól, majd ba�
ráti beszélgetést folytattak.

TÉLAPÓ- ÜNNEPSÉG Buda�
örsön. Mintegy hatvan gyer�
mek vett részt a Budapest 
vidéki Postaigazgatóság javí�
tó- szerelő üzemében rende�
zett Összejövetelen. Megaján�
dékozták, majd rövid műsor�
ral és két rajzfilmmel szóra�
koztatták az apróságoka?.

MÁR HAGYOMÁNY, hogy 
a Szabalcs- Szatmár és a 
Hajdú- Bihar megyei hírlap�
osztály dolgozói évente egy 
alkalommal tapasztalatcserét 
tartanak. Idén Nyíregyházán 
zajlott le a találkozó. A sza�
bolcsi hírlaposztály Rózsa Fe�
renc szocialista brigádja látta 
vendégül a Hajdú .megyeiék 
hasonló nevű brigád jának tag�
jait.

Még mindig visszavárják
Megszoktuk már, hogy azon 

a napon is ő a postás kézbe�
sítő, amikor a fiatalabbak 
csúsztatnak. Pedig régen ment 
már nyugdíjba. Azóta sem 
vette le a postás egyenruhát. 
A sok éven át koptatott kerék�
párját is csak tolja maga mel�
lett, nem bír ráülni, olyan sű�
rűn lakott körzete van, nem 
érdemes csak gyalog közle�
kedni háztól házig. Sovány 
termetével erősen a kormány 
fölé hajol. Az egyik ház kis�
kapuja előtt találkozunk.

— Hogyhogy még mindig 
szolgál, Illés bátyám? — kér�
dezem a régen nyugdíjba 
merít hajdúdorogi Kiss Illést.

— Ennek az az oka, hogy 
kisegítésre hívnak, s én nem 
bírok ellentmondani. Pedig 
már 70- en felül vagyok.

— Hány évet töltött a pos�
tán, Illés bátyám?

— Pontosan nem tartom 
nyilván, csak annyi bizonyos, 
hogy már a múlt rendszerben 
is postás voltam. A fasiszta 
zivatar kellős közepén kerül�
tem a hajdúdorogi postára 
kézbesítőnek. 1942- ben 33 éves 
voltam, életem teljében bír�
tam a munkát. Esőben, fagy�
ban hordtam kollégáimmal a 
frontról érkező panaszos leve�
leket, vigasztaltam az itthon 
apa nélkül maradt családokat. 
A jó szó többet ér egy mázsa 
aranynál is. S bizony, a vész 
idején, amikor az volt a nagy 
gond,' vajon holnap élünk 
vagy halunk- e, jobban össze�
fogott az ember. Node a ziva�
taros időt átvészeltem tár�
saimmal, átélte községem is 
az újjáépítést. Ne is gondol�
junk azokra a nagyon régi 
időkre, amikor hordtam éjjel, 
elsötétítés idején kék lámpás�
sal a SAS- behívókat. Elmúlt,, 
okultunk belőle. Azóta jó né-  
hányan kihullottak mellőlem.

A munka öröméről fagga�
tom. Rágyújt, kifüstöl:

— Elsőként mindig vágyód�
tam az embereik közé. Aztán a 
nagy világégés, a világháború 
után akadt és akad most is 
elégszer örömszerzés is. Pél�
dául levelet ír a katonafiú, 
fiatalok szerelmes levelet vál�
tanak, nyugdíjak, gyes- pén�

zek, munkabérek kézbesítése 
mind örömszerzés. Aztán a 
rengeteg újság. Mindjárt te�
gyem is hozzá: összes szolgá�
lati időm alatt, bármiféle vizs�
gálat volt is, soha két fillér 
differenciám nem akadt. Min�
den foglalkozást csak szívből 
lehet igazán csinálni.

— A családból nem került 
utódja a postára, Illés bá�
tyám? Szeretne- e valaki pos�
tás lenni?

— Sajnos, nem. Azt mondja 
mind, nekik egy helyben levő 
munka kell, >nem járják a 
községeket, a házakat. Meg az�
tán mindegyik gyerek tanult 
és tanul. Nem mintha a pos�
tásnak nem kellene tanulnia, 
de ezek a gyerekek még töb�
bet tanulnak, feljebb akarják 
magukat tornászni, mint ap�
juk, nagyapjuk volt. Pedig 
szerintem nincs teljesen iga�
zuk. Van nekem két kézbesítő 
társam, akik már rég leérett�
ségiztek, mégsem mentek el 
íróasztal mellé. Lehet azt az 
iskolát, a tudást a postán is 
hasznosítani. Nem egyszerű 
vidd ki, hozd be küldöncrrtun-  
ka ez, a kézbesítő feladatokat 
hajt végre, terveket teljesít. 
Amit én kézbesítek, azt vala�
hol feladták ilyen- olyan for-  
máBan, s az bevételként je�
lentkezik a Magyar Postán. S 
a posta hírnevét legjobban a 
kézbesítő tudja erősíteni: pon�
tos, időbeni kézbesítéssel 
igénybe vevőket nyerünk meg, 
mert általunk megbíznak a 
postában, s mind több és több 
küldeményt adnak fel az or�
szág bármely területére vagy 
külföldre.

Illés bátyám a következő 
ház előtt újra megáll. Kerék�
párját a díszes vaskerítésnek 
dönti, s három újságot is be�
rak a kapura szerelt postalá�
dába.

Dénes Géza

SPORTOLÁSSAL egybekö�
tött baráti találkozót rendez�
tek a mátészalkai és a fe-  
héngyanmati postások. Az ösz-  
szejövetelt tapasztallatcseróvel 
is egybekötötték.

Nyárády Klára karikatúrája

Postatörténetünk tárházából

A kiegyezés  után
A MAGYAR KORMÁNY 

földművelés- , ipar-  és keres�
kedelemügyi minisztere 1867-  
ben Gorove István lett. Az ő 
hatáskörébe tartozott a posta�
ügy is. Gorove miniszter 
1848- iki mintára hozzálátott 
a magyar postaügy rendezé�
séhez. Politikus volt, a posta�
ügyekhez nem értett. Kiváló 
szakembert akart a posta élé�
re állitani. Először a pesti ke�
rület postaigazgatójára, Briel-  
mayer Mátéra gondolt. Magá�
hoz hivatta és azt mondta ne�
ki: „Miután a posta nyelve 
ezentúl magyar lesz, s ön 
nem tud eléggé magyarul, ve�
gyen maga mellé titkárt, mi�
után elmozdítani nem aka�
rom állásából.”

A postaigazgató erre büsz�
kén viszonzá: „Kérdést fogok 
intézni Bécsbe.”

— Bécsbe? — kérdezte a 
miniszter egész nyugodtan. — 
Akkor szíveskedjék megírni 
egyszersmind a lemondását 
is.

Gorove miniszter ezek után 
egy igaz és hű magyar em�
bert keresett erre a nagyon is

fontos munkaterületre. Talált 
is. Nagyváradon Gervay Mi�
hály volt akkor a postaigaz�
gató. Feddhetetlen jellemű, 
vezetésre termett hazafi. 
Amint azt a régi okmányok 
megőrizték, díszmagyarban 
jelent meg a miniszternél, és 
vállalta a nehéz, de nagyon 
szép feladatot. Gorove a mi�
nisztérium postaosztályának 
élére „országos postafőigaz�
gató” címmel ki is nevezte.

Gervay Mihály hallatlanul 
sokat tett a postáért: 1868-  
ban, amikor megkötötték az 
első osztrák—magyar posta�
egyezményt, Gervay azonnal 
javasolta a posta és távirda 
egyesítését. Sikeresen népsze�
rűsítette a kor nagyszerű vív�
mányát, a postai levelezőla�
pokat. ö  tette lehetővé, hogy 
1870- ben a nők, kiadói képe�
sítést szerezve, a postánál ál�
landó alkalmazást nyerhet�
tek. ö  alapította a magyar 
postaszemélyzet segélyező és 
nyugdíjegyesületét.

Szolgálati évei során szám�
talan kiüntetéssel ismerték el 
szinte korszakalkotó munkás�
ságát. 49 évi szolgálat után

1887- ben vonult nyugalomba. 
Életrajzi adataihoz tartozik, 
hogy egyetlen postatisztviselő 
volt, akit a király örökös fő�
rendházi tagsággal tüntetett 
ki.

Hetvenhét éves korában, 
1896- ban halt meg.

★
A PESTI NAPLÓ írja 

1870- ben a következőket: Az 
új postapalota (ma Budapest 
4) első emeletére egy úr ment 
fel, és megkérdezi az egyik 
tisztviselőtől, hogy hol találja 
a kiadó hivatalt.

— Az udvarban — feleié az 
foghegyről.

Az úr lemegy az udvarba, 
keresi, de ott arról értesül, 
hogy az első emeleten van. 
Ismét felmegy az első eme�
letre, újra az előbbi tisztvise�
lővel találkozik, mondja ne�
ki, miért küldte le az udvar�
ba? A hivatalnok erre megle�
hetősen nyersen válaszol: Ah, 
mi közöm nekem ahhoz, hogy 
hol van.

Az ismeretlen úr kissé szi�
gorúbb hangon kérdé a hiva-
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Az ezeregy arcú bélyeg
Gyermekeink élményei a múzeumban

November utolsó szombat�
ján, 28- a volt, lucskos, hideg, 
koszos délelőtt. Ilyen időben 
a meleg, fűtött lakást nem 
szívesen hagyja ott az ember.

A Bélyegmúzeum kiállító�
helyiségében mégis több mint 
negyven gyerek ült izgatott, 
figyelő arccal, s fegyelmezet�
ten hallgatta V isn yo vszk y  
G ábort, aki a motívumgyűj�
tésről tartott számukra elő�
adást. Csupa fontos és érde�
kes dologról: hogyan rendsze�
rezzük bélyegeinket, mi az, 
hogy tematikus gyűjtés.

— Mikor annyi idős vol�
tam, mint ti, olyan bélyegeket 
gyűjtöttem, amelyek a világ 
különböző országaiból érkez�
tek, s a bélyegző az ország 
fővárosából származott. A 
finn bélyegen tehát Helsinki 
felirat volt. Tudjátok, hogy 
milyen városnév szerepelt a 
francia bélyegemen?

Legalább tizenöt kéz a ma�
gasban és megszólal a szava�
lókórus :

— Párizs!
— Nektek is válogatnotok 

kell. A sok mindenből ki kell 
tudnotok válogatni a számo�
tokra legérdekesebbet, a leg�
megfelelőbbet. Mindenről van 
már bélyeg: állatokról, növé�
nyekről, városokról, épületek�
ről, sportról, konferenciákról, 
és még annyi mindent sorol�
hatnék. Gyűjtőkörül ti is pró�
báljatok kiválasztani egy na�
gyobb dologból, témából egy 
részterületet, amely bennete�
ket a leginkább érdekel. No, 
ki mit választana gyűjtőkö�
rül?

Kézerdő a magasban.
— Éri a 'halak közül a pon-  

tyos bélyegeket — mondja az 
első. — Az állatok közül a 
lovakat — mondja a második. 
— Én a kutyákat — ezt egy 
pirinyócska fiúcska mondja 
izgatottan. — A hajók közül 
én az utasszállítókat válasz�
tom — mondja egy öntudatos 
hang. — A közlekedésből az 
autók; — Az élőlények közül 
az algák; — A madarak közül 
az énekes madarak; — A 
sportos bélyegek közül a lab�
darúgást ábrázolók; — A hí�
res emberek közül a vadá�
szok.

— Ismersz híres vadászo�
kat? — szakítja meg az izgal�
mas felsorolást Visnyovszky 
Gábor.

— Igen. Széchenyi Zsig-  
mond és Kittenberger Kál�
mán — hangzott a büszke vá�
lasz.

A majdani gyűjtőkör tervét 
egy- egy bélyeglap jutalmazza, 
talán azért, mert még nem 
mindegyik elképzelés meg�
valósítható. Nincs még bélyeg 
Széchenyi Zsigmondról és 
nincs az algákról, de elkép�
zelni lehet... s ezek a 9—13 
éves gyerekek még nemcsak 
abban gondolkodnak, ami

már van, hanem abban is, 
ami majd lesz.

— Gyertek, keressünk ér�
dekes bélyegeket, próbáljatok 
azok alapján válogatni — in�
vitálja a tárlókhoz a gyere�
keket Visnyovszky Gábor.

A meghívást nem kell is�
mételni. Különösebb bátorítás 
nélkül sorra nyílnak a fiókok. 
— Én fókásat találtam — 
hangzik innen. — Hú, ez lég�
párnás vonat — hangzik on�
nan. Itt is, ott is kis csopor�
tok gyűlnek egy- egy tabló 
köré. A Látod?  — N ézd! — 
Jaj, de szép!  — felkiáltások 
nem zavarók, nem hatnak 
szentségtörésnek a múzeum 
máskor békés hangulatú ter�
mében.

Surány Barnabás már négy 
éve jár bélyegszakkörbe, 13 
éves. — Katonás bélyegeket 
gyűjtök — mondja. — Eger�
ből jöttem fel erre a foglalko�
zásra. Már két éve járunk ide 
a múzeumba, mikor ilyen elő�
adások vannak. Most, sajnos, 
csak 10- en vagyunk. Bóta  
Sándor is egri, ő az állatok 
közül a macskás bélyege�
ket választotta.

Aki Egerből felkísérte őket, 
azt G yula i F erencnek  hívják. 
Ö a szakkörvezető.

— 1975 óta foglalkozom a 
gyerekekkel, ötven tagú a 
bélyegszerető gyerekek tábo�
ra. Amikor csak tudunk, 
mindig megszervezzük ezt a 
pesti utat. A felnőtt kör pat�
ronálja a gyerekeket. Segítsé�
get máshonnan nem kapunk. 
A gyerekekkel öröm foglal�
kozni, lelkesek és szeretik a 
bélyegeket. Voltunk már ve�
lük Dunaújvárosban és Bé�
késcsabán is.

Ugyancsak a gyerekeket kí�
sérte K eresztes  Istvánná, a 
budapesti Szemere utcai álta�
lános iskola bélyeggyűjtő 
szakkörének vezetője. 25 éve 
vezeti a kört.

— Két gyermekcsoportunk 
van. 20—25 főből áll egy 
szakkör. Sajnos, a szülők egy 
része azt hiszi, hogy a bélyeg 
gyűjtés elvonja a gyerekek fi�
gyelmét a tanulástól. Ez té�
ves felfogás. Szinte az egész 
tananyag megtalálható a bé�
lyegen. Soroljam? Történe�
lem, földrajz, irodalom, bio�
lógia. Mindezt meg lehet a 
bélyegen keresztül szerettet�
ni. A rendszerezés a logikus 
gondolkodást is segíti, széle�
síti a látókört. Tizenhárom 
éves korom óta én is bélyeg-  
gyűjtő vagyok.
__— Most csak nyolcán va�

gyunk az iskolából. Sajnos, 
minden ilyent foglalkozás a 
szülőkhöz kötődik. Ha nekik 
elfoglaltságuk van, nem en�
gedik el a gyerekeket.

— Nagyon nagy lehetőség 
számunkra ez a múzeum — 
folytatja. — Itt minden meg�
található. A gyerekek szem�
léltetve kapják az ismerete�

ket, nagyon élvezik ezeket a 
foglalkozásokat.

— Nem minden bélyeg-  
gyűjtő gyerekből lesz felnőtt 
korára filatelista — mondja 
Visnyovszky Gábor —, de 
van, akinek a vonzalma tar�
tós. S, aki elmarad közülünk, 
az sem töltötte haszontalan 
dolgokkal az idejét.

— Munkám, hivatásom —, 
folytatja — most már vég�
képp a bélyegekhez köt. A 
MABÉOSZ- nál dolgozom. 
Örömmel jöttem a gyerekek�
hez. Fontos dolog ez,' bár a 
köztudatban nemigen szere�
pel a Bélyegmúzeumnak ez a 
tevékenysége. Nincs propa�
ganda, hiányzik a sajtó. Pedig 
óriási lehetőség ez a múzeum, 
Európa egyik leggazdagabb 
gyűjteménye található itt.

— A gyerekeket először a 
gyűjtés érdekli, de nincs él�
ményük az egészről. Itt az a 
csodálatos, hogy a múzeum�
ban mindent meg tudunk 
mutatni nekik. Benne van az 
egész világ. Nincs olyan tevé�
kenysége az embernek, ame�
lyet ne lehetne a bélyeghez 
kapcsolni. Itt a gyerekek hoz�
zájutnak a hiányzó élmény�
hez. Azt kellene elérni, hogy 
idevezetésük ne csak néhány 
fanatikus nevelő munkáján 
múljék.

Hát igen. Egyetértek Vis�
nyovszky Gáborral. Egy pár 
embernek, a Bélyegmúzeum 
kollektívájának, egy- két ne�
velőnek a lelkesedése nem 
hathat túlságosan széles kör�
re. Nem tudunk értékeinkről. 
Pedig gazdagok vagyunk. Ér�
tékünk a Bélyegmúzeum is. 
Mindenki előtt nyitva áll. A 
gyerekekkel rendszeresen 
foglalkoznak, s a Bélyegmú�
zeum nemcsak a filatelisták 
számára érdekes.

Ezeregyarcú a bélyeg. A 
múzeumban, a Hársfa utca 
47. szám alatt valamennyi ar�
cát megmutatja. Nézzük meg! 
Hátha számunkra is érdekes.

Józsa Ágnes

Majsai Mária metszete

talnoktól, hogy kicsoda. — Én 
B ...  postatiszt vagyok, hogy 
tudja meg.

— Én pedig Gorove István 
vagyok, a kereskedelmi mi�
niszter.

Azt mondják — írja a Pes�
ti Napló —, hogy a hivatal�
nok nagyon meghökkent.

★
A  SZ Á Z A D U N K  1868- ban a 

következő esetet közölte:
Egy fiút ezer forintos levél�

lel a postára küldtek, hogy 
adja fel. A levélre az volt ír�
va, hogy „megszámolás után 
pecsételendő le”. A hivatal�
nok megolvasta az ezer fo�
rintot, megírta a vevényt, és 
a fiú, mint aki jól végezte 
dolgát, kifelé ment. Egy távo�
labb álló úr megszólította, és 
kérte, hogy mutassa meg neki 
a vevényt. A fiú odaadta és 
akkor az úr megjegyezte, hogy 
az összeg, amit a postatiszt 
átvett, a vevényen nincs ol�
vashatóan kiírva, menjen visz-  
sza és kérjen magának egy új 
feladóvevényt. A fiú vissza�
ment, a hivatalnok egy kis 
zsörtölődés után megírta a 
másik feladóvevényt, de most 
már, megszámolás után” he�
lyett azt írja, hogy „bejelentés 
szerint”.

Az úr a kimenő fiútól újra 
elkéri a vevényt, s meglátja a

„bejelentés szerint” írtakat, 
holott jól látta, hogy a kezelő 
az összeget megszámolta. Ezek 
után most már maga ment 
oda, hogy egy rendesen kiállí�
tott vevényt kérjen.

A hivatalnok néz, hallgat, 
mert fölismerte, hogy az úr 
nem más, mint Gorove István, 
a, postának is minisztere.

★
K O M O L Y  GOND O T  okozott 

1868- ban az a kérdés, hogy 
képes- e a postakezelő a postát 
és annak szabályait nagyon 
kevéssé ismerő közönségnek 
kívánalmait minden tekintet�
ben figyelembe venni.

Ehhez a témához sok posta�
mester a saját tapasztalatait 
közreadva hozzászólt: így ad�
ta elő tapasztalatait a lessi 
postamester:

Községünk jegyzője vagyok. 
Évi fizetésem 60 forint. Hogy 
élni tudjak, elvállaltam a köz�
ségünkben a postamesterséget 
is. E hó augusztus 26- án tör�
tént az a sérelmetes eset ve�
lem, amit elmondani kívánok. 
25- én N. N. földbirtokos úrnak 
egy 535 forintos értéklevele 
érkezett. Az erről szóló kéz�
besítő vevényt elküldtem a 
címzettnek egy levél kíséreté�
ben, hogy ilyen nagy összeget 
a községi levélhordóra, akinek 
a rajta levő ruháján kívül

semmije sincs, nem bízhatok. 
— Hivatkoztam a postai ren�
deletéknek a „szekér- postakül�
demények” leadását előírt 53-  
dik paragrafusára, amiben az 
áll, hogy vagy személyesen 
vegye át a címzett a pénzesle�
velet, vagy saját veszélyére 
megbízottját írásilag hatalmaz�
za föl annak átvételére. Erre az 
illető úr, aki mellesleg legyen 
mondva, a jegyzői fizetésem�
hez egy fillérrel sem szokott 
járulni, a következő durva le�
vélben jegyzői személyiségem 
ellen tesz célzásokat. — 
A következő magas leirattal 
tisztelt meg: „Görgényi úr! 
(A lelkem! Mily demokratikus 
megszólítás, jó hogy nem, per 
hallja kend, postás!) (Abban 
az időben a postamester meg�
szólítása tekintetes úr volt. A 
kutató megjegyzése.) A föld-  
birtokos levele így folytatódik: 
Akár úgy tekintsem az urat, 
mint postást, akár úgy, mint 
jegyzőt, ha pénzeslevelem ér�
kezik, és biztos embere nincs, 
akkor köteles maga elhozni, 
ön írja, hogy felelős a pénzért, 
de a kötelességét nem teljesíti. 
Nekem nem lehet olyan em�
berhez bizalmam, mint ön. És 
az újságokat pontosan kiküld-  
je! A helység cselédje ezzel 
köteles: az előbbre való min�
den más munkájánál. A hely�
ség cselédje azé, aki fizeti, és 
aki fizetést húz, annak köte-

FÉNYKÉPEZŐGÉP POSTÁS KÉZBEN

MELYIKRE ÜSSEK?
Nagy Péter díjnyertes felvétele

A „ leglustább ” központ sikerei
Furcsa világ ez. Tizenegy 

asszonyka, leány hivataliból 
egyszerre beszél. Mondja a 
magáét, kattogtatja a kulcso�
kat, sajátos „túr” szerint dol�
goznak, s ha éppen Budapest 
áramkörei foglaltak, együtt 
bosszankodnak az ügyféllel. 
Ök aztán joggal szidhatják 
központjukat, mert az ország�
ban ez a leglustább. 50 má�
sodperc a „gondolkodási ide�
je”, miután jelzi: foglalt,
vagy éppen szabad a hívott 
szám. S itt, a nagykanizsai 
távbeszélő központban dolgo�
zik, immár évek óta kima�
gasló teljesítményt nyújtva a 
T yereskova  brigád. A KISZ 
KB dicsérő oklevele után eb�
ben az évben a posta Kiváló 
Ifjúsági Brigádja címet is el�
nyerték.

— Itt az idegennek fél órán 
belül megfájdul a feje — 
mondja kalauzom, P olay Jó�
zsef, a távközlési osztály ve�
zetője.

Ha nem mondja, akkor is 
tudom, hogy így van, mert tíz 
perc nem telt el a munkahe�
lyek szemlélésében, amikor 
abroncsként szorította homlo�
komat a szörnyű zsongás. Egy 
alig 60 négyzetméteres terem�
ben hallózott a fél ország és 
persze Békéscsaba, Nagyka�
nizsa.

— H ogyan bírják?  — kér�
dem a szokottnál 30 decibellel 
hangosabban.

—■ Most mi is nehezebben, 
egyébként meg lehet szokni 
— kapom a választ a 009 ke�
zelőjétől.

A „most” egyébként azt ta�
karja, hogy az alig néhány

lességei is vannak. Levelére 
méltóbb választ nem írhattam. 
N. N. földbirtokos.

N. N. úr, a Magyar Üjságot 
járatja. De, mint az ország�
szerte előfordul, a lap egyik 
nap megérkezik, a másik nap 
nem. A posta Lessre este 9- 10 
óra körül érkezik. Nem elég 
korán van- e, ha én azt más�
nap reggel már hat órakor ki�
küldőm neki. N. N. a falun 
kívül egy jó negyed órányira 
lakik. És ismétlem, nem va�
gyok köteles se a levelét, se 
az újságját magam kivinni. A 
földbirtokos úr úgy nyilatko�
zott, hogy a jegyző a falu cse�
lédje, de én, mint postás, nem 
vagyok a szolgája.

Nehogy újságja, rendetlen 
érkezései miatt ellenem alap�
talanul vádaskodjék, a lessi 
postamesteri állásomról fel�
mentésemet kértem az igazga�
tóságtól, azon hozzátevéssel, 
hogy ha netalán idővel a me�
gyében egy más helyütt ürese�
dés állna be, kegyes alkalma�
zásom figyelembe vetessék, 
mivel a postásságot nagyon 
szeretem.

G örgényi P éter  
magyar királyi postamester.

A postaigazgatóság Görgényi 
ügyét kivizsgálta, megdicsérte 
pontos, jó munkájáért és le�
mondását nem fogadta el.

Halmi Ida gyűjtéséből

éve feltett hangszigetelés 
megúnta a dolgot, vagy talán 
nem bírta a fültépő hallózást, 
mindenesetre elvált a faltól. 
Jelenleg éppen az utolsó da�
rabokat tépik le a szakiparo�
sok, hogy ezúttal jobbal he�
lyettesítsék a régit. Termé�
szetesen közben a távbeszélő-  
központ dolgozik, mert a vá�
ros nem maradhat telefon 
nélkül.

— Pedig akad néhány — 
szól K iss A ttilán é, a 009- es 
bejelentő kezelője. — Néhány 
tucat híján négyezer telefon 
van a városban.

— És ebbő l m en n yit tud  
fe jbő l?

Ügy kétezret. A másik két�
ezerhez itt van a negyedéven�
te felfrissített lista. De van 
utcák szerinti és szám szerin�
ti nyilvántartásunk is.

Vastag K áro lyn é  brigádve-  
zető- helyettes immár 15 esz�
tendeje dolgozik itt, jól érzi 
magát.

— A mi figyelmünk há-  
rom- négyfelé is megoszlik 
egy időben. Ez a képesség 
gyorsan kialakul az ember�
ben. Fejünkön a fülhallgató, 
közben a társunktól tudakol�
juk, van- e szabad vonala, de 
ha valaki a hátunk mögött 
kérdez, arra is válaszolunk.

— M ire a legbüszkébbek?
— Két olyan dolog van, 

ami szakmánkon belül feljo�
gosít bennünket némi dicse-  
kedésre. Nálunk nem lógatja 
senki sem a vonalat.

— H m m . . .  igen. És ez m it 
je len t?

— Lényegében a vonalak 
kihasználtságát — fordítja le 
mosolyogva a szakmai zsar�
gont Polay József. — Például 
ha Vése kéri Egerszeget, de a 
kért szám foglalt, akkor gyor�
san lebonyolítjuk az éppen 
Vésének címzett táviratot, 
vagy az éppen nálunk elő�
jegyzett városi beszélgetést.

Legalább ilyen sikerként 
szerepel a brigádnaplóban, 
hogy az igen sürgős, azonnali 
előjegyzéseket a meghatáro�
zott 6, illetve 15 percen belül 
hozták. A munka minőségére 
egyéb példa is van.

— Legutóbb egy teljes hó�
nap távbeszélőjegyeit felül�
vizsgálta az igazgatóság. Bri�
gádvállalásként rendszeresen 
ellenőrizzük önmagunkat — a 
jegyen szereplő összeg való�
ban megfelel- e a beszélgetés 
díjának —, s ennek köszönhe�

tő, hogy a kétmillió forintos 
összegnél csak 66 forint 90 
fillér hiányt állapítottak meg.

Ez az önmeózás vastag be�
tűvel szerepel a brigádnapló�
ban. Erre az évre 32 ezer jegy 
ellenőrzését vállalták, amit 
gyakorlatilag már szeptem�
berben teljesítettek, s év vé�
géig meglesz a 35 ezer. Köz�
ben segítenek a brigádtagok 
a távírdának is, továbbítás�
ban, másolásban (2500 dísz�
táviratról van szó) egyaránt. 
Hogy ez a munkaidő utáni 
vállalás mit jelent, ahhoz 
csak összehasonlításként: egy 
dolgozó nyolc óra alatt 150— 
180 dísztávirat rendes meg�
írására képes. Egy- egy neve�
zetesebb napon, mint például 
Katalinkor, háromszorosára, 
négyszeresére, azaz 2700— 
3000- re ugrik a táviratok szá�
ma.

— És en n yi nő hogyan ün�
nepli sa já t névn apjá t?

— Előbb érkezünk, mert 
nálunk különben is dívik, az 
„öt perces mozgalom” azaz 
már kezdés előtt öt perccel 
benn ülünk a helyünkön. 
Névnapkor még korábban jö�
vünk és felköszöntj ük az ün�
nepeltet, nőkhöz illően virág�
gal — mondja a brigádveze-  
tő- helyettes.

Scheiber A ttilán é  tizen�
egyedik éve dolgozik a köz�
pontban. Pillanatnyilag ő a 
brigád büszkesége, mert az 
ifjúsági parlamenten tett fel�
szólalásának eredményeként 
húsz dinamikus mikrofonnal 
javultak a munkafeltételek.

— Ez teh á t m egvan. Egyéb�
kén t m i idegesíti?

— Ha hívom valamelyik 
központot, s az otthagy. Ná�
lunk ez nem divat, pedig itt 
is akad elfoglaltság bőven.

— És m i az, am i széppé te �
szi e z t a m unkát?

— Sokáig sorolhatnám. Jó 
a kollektíva, itt nem lehet 
unatkozni, a fél világgal 
érintkezésben vagyunk. Máig 
is az a legszebb, hogy a kis-  
hivatalok dolgozóival szinte 
névről, azaz inkább hangról 
ismerjük egymást.

— E setleg egy idevágó  tö r�
té n e te t em lítene?

— Így ismerkedtem meg a 
férjemmel. Három hónapig 
csak telefonon keresztül be�
szélgettünk. Utána személye�
sen is találkoztunk, és házas�
ság lett belőle.

Győri András

P ostás D olgozó 5

A legfontosabb 
telefonszámok

Kiss Attila 
rajza
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Hogyan té r  á t a posta  
az ö tnapos m unkahétre?

Az utót*» években a postás 
dolgozók egyre türelmetleneb�
bül szorgalmazták az ötnapos 
munkahét bevezetését. Nem 
túlzás, ha e témát azdk közé 
sorolták, amelyek a postásokat 
a legjobban foglalkoztatják. 
Egyre többet hivatkoztak a 
környező országok gyakorla�
tára is. Szakszervezetünk 
kongresszusain szántén nagy 
hangsúlyt kapott az ötnapos 
munkahét, olyannyi na, hogy a 
határozatba is bekenültt. A dol�
gozók azt az igényüket han�
goztatták szakszervezetiünkkel 
szemben, hogy a posta, ami�
kor meglesz a lehetősége, el�
sők között térjen át az ötna�
pos munkarendre.

Ma már elmondhatjuk, hogy 
az előkészületi munkálatokkal 
elbben a szellemben foglalkoz�
tunk. A posta vezetői szak-  
szervezetünkkel együttműköd�
ve több mint egy éve készítik 
elő az áttérést. A szakmai és 
társadalmi elképzeléseket fo�
lyamatosan és rendszeresen 
egyeztettük. Amikor kellett 
vitatkoztunk, ha a szükség 
úgy kívánta, a megoldás több 
lehetőségét ás szembe állítot�
tuk egymással, hogy a legjob�
bat kiválaszthassuk. Mindez 
gyakran nem mehetett simán, 
zőlkfcenőlmenitesen, hiszen a 
postás dolgozók érdekeit szem 
előtt tartva nem lelhetett fi-  
gyelimeni kiviül 'hagyni a postát 
igényibe vevő lakosság, a kö-  
zületek, különösen pedig a 
belkereskedelmi egységek, üz�
letek igényeit sem.

Az előkészületi munkák az 
év közepére olyannyira fel�
gyorsultak. hogy az áttérés ter�
vezetét augusztusiban már 
minden postesziervnél társa�
dalmi vitára lehetett bocsá�
tani.

A társadalmi vitákon el�
hangzott észrevételeket és ja�
vaslatokat a szakmai és szak�
szervezeti szakapparátusok

E gységesen
A® egyik ilyén, tudnivaló az, 

hogy a posta  egységesen , va�
gyis minden területen 1982. 
január 1 - én té r  á t az ötnapos 
m unkahétre. Következéskép�
pen adódik ebből, hogy min�
den hivatalnál, üzemnél — a 
legkisebbtől a legnagyobbakig 
— úgy kell előkészülni és a 
munkát megszervezni, hogy az 
áttérés zökkenőmentes, zavar�
talan legyen.

A szolgáltatások ellátásánál 
tehát ne adjunk ókot panasz�
ra! iEzért fontos a szolgáltatá�
sok ellátásának a megszerve�
zése a munkarendek, szolgá�
lati (beosztások előkészítése, a 
szükséges munkaerőről való 
gondoskodás. Amennydlben így 
készülünk fel, mindenki előre 
ismerheti, hogy mikor kell 
dolgoznia, hogyan fogja meg�
kapni a tölbiblets'zalbadinaipo-  
kat stb.

A másik ilyen lantos ténye�
ző, hogy az ötnapos m unkahét 
va lam en nyi postás dolgozóra . 
vonatkozik . Ezit azért szüksé�
ges ismételten hangsúlyozná, 
mert ebben a tekintetben 
nincs különbség aközött, hogy 
valaki teljes avagy részmun�
kaidőben, van foglalkoztatva. 
A gyakorlatban) tehát minden�
kinek heti két szabadnapot 
kell adni, függetlenül attőL, 
hogy milyen, munkakörben

nagy felelősséggel és körülte�
kintéssel dolgozták fel és ter�
jesztették a vezérigazgatói ér�
tekezlet elé, majd szakszerve�
zetünk központi vezetőségének 
ülésére. E fórumokon a még 
el nem döntött, illetőleg vita�
tott részletekben is megszüle�
tett a testületi döntés.

Hol ta rtu n k  ma?

Postaszánten az előkészítő 
munkák lényegében befejeződ�
tek. A középirányító és végre�
hajtó szervek szintjén azon�
ban még van jó néhány tenni�
való azért, hogy zökkenőmen�
tes legyen az áttérés.

E hónap elején jelent meg 
a Positaügyi Értesítőnek az a 
száma, amely kizárólag az öt�
napos munkahét bevezetésé�
től érvényes rendelkezéseket, 
utasításokat tartalmazza. Az 
említett Po. É.- ban tulajdon�
képpen négy utasítás látott 
napvilágot. Az első rész a 
postaforgalmi szolgáltatások 
ellátásával kapcsolatos tudni�
valókat tartalmazza. A máso�
dik részben a távközlési szol�
gáltatásokkal összefüggő ren�
delkezések jelentek meg. A 
harmadik rész a kollektív 
szerződés 1- es számú módosí�
tását közli. (Itt jegyezzük meg, 
hogy kizárólag azokat a mó�
dosításokat, amelyek egyértel�
műen az ötnapos munkahét 
bevezetésével kapcsolatosak.) 
A negyedik részben egyes 
munkajogi 'kérdések jelentek 
meg.

Nézzük meg, melyek azok 
a legfontosabb kérdések, ame�
lyek leginkább magyarázatra 
vagy értelmezésre szorulnak! 
Tesszük ezt azért, hogy mind 
a szakszervezeti tisztséglvise-  
lők, mind1 a dolgozók számára 
hozzáférhetőkké tegyük 'azokat 
az információkat, amelyekről 
ez ideig még nem szereztek 
tudomást Ennek szükségessé�
géről helyszíni látogatásaink 
alkalmával is meggyőződtünk.

január 1- én
vagy milyen, szolgálati rend�
ben dolgozik.

A harmadik nagyon lénye�
ges tudnivaló, hogy az ötna�
pos munkahétre való áttérés 
következtében senkinek  sem  
csökkenhet a  keresete. Ebben 
a kérdésben sok helyen bi�
zonytalanságot tapasztaltunk 
és nyugtalanságot a dolgozók 
körében. Az érintettekre vo�
natkozó megoldásokat a mun�
kajogi rendelkezéseknél ismer�
tetjük.

Az ötnapos m unkahét azon�
ban egyértelm űen  a postás 
dolgozókra, s nem  a postára  
vonatkozik .

Miért kell ezt nyomatékosan 
hangsúlyozni? Azért, mert a 
postaszervek egy része, forgal�
miak és műszakiak1, továbbra 
is folyamatos vagy folytonos 
szolgálatot teljesítenek. Példá�
ul a feldolgozó és pályaudvari 
hivatalok, távbeszélő közpon�
tok, rádió-  és televízióállomá�
sok stb. 'Ugyanakkor a posta�
hivatalok 'nem elhanyagolható 
hányada Budapesten és vidé�
ken továbbra is nyitva fog 
tartani, méghozzá nemcsak 
szombaton, hanem vasárnap 
is. Ezek száma 150, viszont 116 
olyan helységben működnek, 
amelyekben az ország lakossá�
gának 54 százaléka él.

Hogyan alakul a nyitva tartás ?
Milyen lesz a postahivatalok 

nyitva tartása? Budapesten az 
osztályba nem sorolt hivata�
lok, vidéken a megyeszékhe�
lyeken levő hivatalok szomba�
ton és vasárnap, illetőleg 
munkaszüneti napokon egy�
aránt nyitva lesznek. A járási 
székhelyeken és vámosokban 
levő postahivatalok helyzete 
kedvezőbb, mivel csak szom�
baton tartamaik nyitva. Leg�
kedvezőbb a helyzet a közsé�
gekben, ahol szombaton, va�
sárnap és munkaszüneti napo�
kon valamennyi postahivatal 
és fiókposta zárva lesz.

Az említett Postaügyi Érte�
sítő részletesen felsorolja, 
hogy a szombaton, illetőleg 
vasárnap is nyitva tartó hiva�
talok milyen felvételi, távbe�
szélő-  és távírószolgáilatot lát�
nak el.

Űj megoldás az, hogy azok�
ban a helységékben, amelyek�
ben a postahivatalok zárva 
tartanak, a nyitva tantó üzle�
ték zsákos befizetéseit a .posta 

’a gyűjtőjáiatok útján átveszi.
A kézbesítő  szolgálat rend�

jéről külön is szólnunk kell. 
legegyszerűbb a helyzet az 
egyesített kézbesítésénél, mivel 
ez a kézbesítési forma szom�
baton, vasárnap és (munkaszü�
neti napokon valamennyi hi�
vatalnál bel-  és külterületen 
egyaránt szünetel, függetlenül 
attól, hogy a hivatal e napo�
kon nyitva tart- e vagy sem. 
Itt jegyezzük meg, hogy a 
támpontos és külterületi egye�
sített kézbesítés hétfőn is szü�
netel. Ennek okára a hírlap-  
kézbesítésnél térünk vissza.

A soron  k ívü li kézbesítés  
már kissé bonyolultabb, mivel 
ezt a szolgáltatást szombaton, 
vasárnap és munkaszüneti na�
pokon is fenn kell tartani, 
függetlenül attól, hogy a hiva�
tal nyitva .van- e avagy sem.

A fővárosban, és a (megye�
székhelyeken ezeken a napo�
kon egységesen 7 órától 21 óráig 
kell a soron kívüli kézbesítést 
ellátni, a járási székhelyeken 
és városokban viszont csak 7 
órától 15 óráig. Azonban a 15 
és 20 óra között érkezett táv�
iratokat itt is kézbesíteni kell. 
Erre kétféle megoldás lehet�
séges: kézbesíthetők a la�
káskészenléti szolgálatot tel�
jesítő műszaki dolgozóval, aki 
ezért táviratonként különdí-  
jázásban részesül. Ez teljesen 
új megoldás, hiszen mind ez 
ideig a műszaki dolgozók ilyen 
feladatot nem láttak el. Re�
méljük, az érintettek ezt meg�
értéssel, ellenszenv néfllkjül fo�
gadják. Amennyiben ez az út 
valamilyen oknál fogiva nem 
járható, például a készenlétet 
tartó dolgozó nem a' kézbesí�
tendő távirat rendeltetési he�
lyén lakik, akkor alkalmi kéz�
besítőt kell igényibe venni. 
Községekben — ahol a posta-  
hivatalok zárva tartanak — 
ugyanezeken a napokon a 
zárlattal érkezett ilyen külde�
ményeket, valamint a góchi-  
vataü által 8 és 10 óra között 
bemondott táviratokat kell 
kézbesíteni.

A h írlapkézbesítés megszer�
vezése és ellátása lesz a leg�
nehezebb az ötnapos munka�
hét bevezetésekor. Legalábbis 
ezt tapasztaltuk a hivatalok 
meglátogatása során, de a 
szakmai és szakszervezeti 
szervek j edzései is ezt igazol�
ják. Miért? Azért, mert az öt�

napos munkahét értelemsze�
rűen vonatkozik azokra aiz 
egyesített kézbesítőkre is, akik 
hírlapot is kézbesítenek, vala�
mint a h írlapikéz besí tőkre, füg�
getlenül attól, hogy hány órát 
vesz igénybe elfoglaltságuk.

Szakszervezetünk kongresz-  
szusámak határozata alapján 
kezdeményeztük, hogy a napi�
lapok vasárnap ne jelenjenek 
meg. Ez a .törekvésünk nem 
járt eredménnyel, mert politi�
kai döntés született arról, hogy 
a napilapok továbbra is 6 na-  
pon — tehát vasárnap is — 
megjelennek. Változás csupán 
annyi lesz, hogy a nagyobb-  
terjedellmű napilapok szomba�
ton fognak megjelenni.

Mindezekből következik, 
hogy bek és külterületen a 
napilapokat szombaton és va�
sárnap is kézbesíteni kell, füg�
getlenül attól, hogy támpontos 
vagy más külterületi kézbesí�
tési rendszer van. A kézbesí�
tést úgy kell megszervezni, 
hogy a belterületen hírlapot is 
kézbesítő egyesített kézbesí�
tőknek általában szombaton és 
vasárnap kell a .két szabadna�
pot kiadni. A külterületieknek 
viszont vasárnap és hétfőn. Ez 
utóbbi a hírlapkézbesítőkre is 
vonatkozik.

A hírlapárusítást szombatra 
és vasárnapra szintén meg kell 
szervezni. Az árusihelyek nyit�
va tartásánál rugalmas megol�
dásokat keill alkailmaziná. Egy�
részt nem indokolt miniden 
árushely nyitva tartása, más�
részt az árusítás sziélesíthető 
azizal, hogy ABC- áruházakat, 
földműves szövetkezeti bolto�
kat, presszókat sfb- t bevonnak 
a hirlapárusításba, azért, hogy 
az árusítás jelenlegi színvona�
la ne essen.

És a távközlési szolgálat ?
A tá vk ö zlé s i szo lgá lta tások�

nak & szombaton és vasárnap 
zárva tartó postahivatalokban 
vadö minél zavartalanabb le�
bonyolítására a (távközlési 
szakosztály több rugalmas 
megoldásra adott lehetőségiét. 
Többek között a táviratok mi�
előbbi kézbesítése végett még 
fokozottabb mértékben kell él�
ni a táviratok (távbeszélőn 
vagy telex útján való kézbesí�
tésének a lehetőségiévei.

A másik ilyen lehetőség, az, 
hogy a segélykérő állomásról 
táviratok felvételét és távol�
sági .beszélgetések lebonyolítá�
sát is lehetővé kell tenni. To�
vábbi ilyen lehetőség, hogy a 
folytonos szolgálatot .tartó 
központoknál az igazgatóság

által kijelölt utcai nyilvános 
állomásról is lehet belföldi tá�
volsági beszélgetéseket kezde�
ményezni és táviratot feladni. 
Ezekben az esetekben a díj 
utólagos fizetését (kel vállalnia 
az igénybe vevőnek.

A távközlési (berendezések 
karbantartására és a hibael�
hárításra is intézkedik az uta�
sítás. A munkahelyi és lakás-  
készenléti szótgálaitot a sürgős 
hibák elhárítása véglett szom�
batra is ki kell terjeszteni. Kü�
lönös gondot kell fordítani 
munkaszüneti napokon a fon�
tos előfizetői berendezések és 
a nyilvános távbasizédőállomá-  
sok hibáinak elhárítására, il�
letőleg zavartalan működésük�
re."

Évente 52  többletszabadnap
Az ötnapos munkahétre va�

ló áttéréssel egyes, a kollektív 
szerződés és a függelékek ha�
táskörébe utalt munkaügyi 
szabályok is megváltoztak.

A törvényes munkaidő hosz-  
sza — egyes munkakörök ki�
vételével — heti 42 óra. Rövd-  
debb (40 óra) lesz a heti mun�
kaidő a távbeszélő- kezelőknél, 
a tudakozómunikahely- kieze-  
lőknél, a távírászoknál, vala�
mint a Posta Központi Anyag-  
hivatal nyomdai dolgozóinál, 
továbbá azokban a munkakö�
rökben., amelyekben eddig is 
heti 42 óra volt a munkaidő. 
Változatlan — heti 36 óra — 
marad az akkumulátorgyártó 
részlegekben dolgozók munka�
ideje

Az általánosnál hosszabb 
munkaidőben — heti 44, Illet�
ve ennél .több órát — dolgoz�
nak továbbra is az őrök, por�
tások, polgári fegyveres őrök.

A h eti m u nka idő t öt napra  
káli elosztan i, úgy, hogy a dol�
gozó a heti pihenőnapon felül 
hetenként egy többfetszahad-  
naphotz jusson. Hogyan lehet 
ezt megoldani? A postai mun�
ka jellegéből fakadóan — te�
hát szükségszerűen — a több�
letszabadnap kiadásának dif�
ferenciált rendszere alakult ki 
a dolgozók és a társadalom ér�
diekének összehangolásával. A 
lényeg az, hogy évente min�
den dolgozónak 52 heti pihe�
nőnapot és 52 többletszabad�
napot, összesen 104 szabadna�
pot kell adni.

A több le tszabadn apok  ki�
adásának módja szerint a 
munkaterületek három cso�
portba sorolhatók:

— Az egyik, amelyben he�
tenként;

— a másik, amelynél rövi-  
debb- hosszabb időnként, de 
szabályosan ismétlődően ;

— a harmadik, ahol össze�
vontan havonta, negyedéven�
ként, esetleg félévenként ad�
ják ki a töbMötszabadnapo-  
kat

A hetenkénti szabadnap ki�
adásánál két kritériumnak 
kell eleget .tenni:

— a h eti p ihenőnapot és a 
több le tszabadn apo t egybefü g�
gően kell kiadni,

— a többletpihenőt — ahol 
csak lehet — hetenkénti sza�
bad szombattal kell megoldani, 
a vasárnaphoz kapcsolva. A 
két egybefüggő nap a hírlap�
árusoknál és hírlapkézbesítők�
nél vasárnap és hétfő is lehet. 
Ha csak a hét másik két egy�
mást követő napján van lehe�
tőség, a többletszabadnap és a 
heti pihenőnap kiadására, 
havonta egy a lkalom m al a k �
k o r  is szom bati - vasárnapra  
kell esniük.

A  kollektív szerződés módo�
sítása tételesen, felisorai ja azo�
kat a munkaköröket, amelyek�
ben nem kell külön munka�
közi szünetet tartam, mivél a 
dolgozó a munkaidőn bedül 
bármikor étkezhet, vagy a 
szóban forgó munka részben 
vagy egészen (készenlét.

A munkaközi szünetet két�
féleképpen lehet kiadni:

— a dolgozók egy részénél 
a munkaidő megszakításával 
(az egy műszakos dolgozóknak 
csak így lehet);

— á több műszakos munka�
rendben dolgozóknak a mun�
kaközi szünetet a műszak kez�
dete előtt vagy utána adják 
ki.

A keresetkiesést az alábbi 
módon keld megoldani:

1. Az órabéres dolgozók  
alapbérét január 1- től 4,8 szá�
zalékkal fel kell emelni.

2. A te lje s ítm én yb érb en  fog�
la lk o zta to tt dolgozóknál a 
munkaidő- csökkentésből adó�
dó keresetkiesést a teljesítmé�
nyek növelésével kell pótolni.

3. A h írlapkézbesítök  és a 
hírlapot is kézbesítő  egyes íte tt 
kézbesítők  (bel-  és külterüle�
tiek, támponto&ak) keresetét 
— abban az ecetben, ha a 
többletszabadnapot hetenként 
kapják meg — a helyettes 
vagy alkalmi munkavállaló 
által kézbesített lapok után já�
ró díjazással kell, visszapótol�
ni.

A szabadnapok összevonása 
esetén a dolgozót a távol töl�
tött napokra az átlagkeresete 
illeti meg, ezért visszapótlásra 
nincs szükség.

4. A hírlapárus 1982- ben 
minden többletszabadnapjára 
az 1981- ben eladott napilapok 
darabbére és jutaléka alap�
ján kapja a kenesetvisszapót-  
lást. Ennek összegét évenként 
felül kell vizsgálni,

5. A m u nkaközi szünet díja�
zásának megszűnéséből eredő 
bércsökkenés visszapótlása

— az órabéres dolgozóknál 
a személyi órabér 50 filléres 
emelésével,

— a havibéres dolgozóknál 
(akik azért eddig is külön dí�
jazásiban részesültek) a havi 
alapbér 5,8 százalékkal való 
felemelésével történik.

A részmunkaidőben foglal�
koztatott dolgozók esetében az 
alábbi megoldások lehetsége�
sek:

— ha á heti munkaidő a 
törvényes munkaidő arányá�
ban, azaz 4,8 százalékkal csök�
ken, a havi alapbér változat�
lan marad,

— ha a heti munkaidő vál�
tozatlan marad, akikor a havi 
alapbért 4,8 százalékkal növel�
ni kell,

— ha a napi munkaidő és a 
havi alapbér is változatlan 
marad, viszont a dolgozó fog�
lalkoztatása öt napra szűkül 
(vagyis heti munkaideje egy 
napi elfoglaltsággal csökken), 
a dolgozó munkaideje a jog�
szabályban meghatározottnál 
nagyobb mértékben csökken. 
Ez nem jogszabálysértés, a 
Munka Törvénykönyve a mun�
kaszerződés keretében erre le�
hetőséget ad.

A felsorolt esetek mind�
egyikében a munkaszerződést 
az áttéréssel egyidejűleg, mó�
dosítani kell.

Hirlapkézbesítés hét végén

A  hírlapok h étvég i kézbesí�
tésére a z  alábbi megoldások 
lehetségesek:

— elsősorban a itantaléklét-  
szám növelése,

— alkalmi munkavállaló 
foglalkoztatása. Szombaton, 
vasárnap és munkaszüneti na�
pokon — csak a heti pihenő�
nap és a többi etszabad nap le�
hetővé tétele végett — az al�
kalmi munkavállalókat órán�
ként 50 forint díjazás ülleti 
meg.

— Saját dolgozó fog la lkoz�
tatása. Hírlapot mintegy 12 
ezren kézbesítenek. Ennyi al�
kalmi munkavállaló beállítá�
sára nincs lehetőségi. Ezért 
szükség lesz arra, hogy a hi�
vatalok postás dolgozókat ás 
foglalkoztassanak. Ebben az 
esetben sem szenvedhet csor�
bát azonban az az alapelv, 
hogy a posta minden dolgozó�
jának (ki kell adni a többlet-  
szabadmapolkat. Ebből követke�
zik, hogy a hétvégi híriapkéz-  
besíftés vállalása a dolgozók 
részéről szigorúan csakis ön�
kén t tö rténhet, m egállapodás 
alapján . A z  önkéntességből 
következik, hogy ilyen, mun�
kavállalás esetén a dolgozót 
külön többletszabadnap és he�
ti pihenőnap nem illeti meg. 
Erről a munkát vállaló postás 
dolgozónak írásban is nyilat�
koznia kell.

A különmunka vállalását 
szabályozó postavezérigazgatói

utasítást a Po. É. nem tartal�
mazza. Az utasítás tartalflhá-  
ból röviden:

Postás dolgozó csak szom ba�
ton, vasár -  és ünnepnapokon  
alka lm azható  h írlapkézbesí -  
tésre. A z  egyesített kézbesítői, 
járásokban mindhárom eset�
ben foglalkoztatható, vagyis 
szombaton, vasárnap és ün�
nepnapon, míg a híriapkézbe-  
sítői járásokban csak vasárnap 
és ünnepnapon.

Mind az egyesített, mind a 
hírlapkézbesítők esetében el�
sőbbséget élveznek a külön�
munka vállalásánál azok, akik 
ezt a tevékenységet eddig is 
ellátták. Amennyiben a hétvé�
gi feladatot a kézbesítő nem 
vállalja, más postás dolgozó is 
kézbesítheti a hírlapot.

A postás dolgozókat a fel�
adat ellátásáért — hasonlóan 
a postával főfoglalkozású 
munkaviszonyban, nem álló al�
kalmi munkavállalókhoz — a 
ledo lgozo tt időre óránkén t 50 
forin tos d íjazás ille ti meg. 
Ezen felül részükre egyéb cí�
men bér nem fizethető.

Az e címen kifizetett bérek 
a dolgozó átlagkeresetébe nem 
számíthatók be, nyugdíjalapot 
sem képeznek

A h étvég i h írlapárusításért
— akár alkalmi munkaválla�
lótokkal, akár saját dolgozók 
foglalkoztatásával oldják meg
— óránként 30 forin t d íjazást 
kell fizetn i.

É rtékesebb  a  szom bati 
é s  a vasárnapi munka

A  társadalmi vitákon a dol�
gozók szenvedélyesen adtak 
hangot a szombati és vasárnapi 
munka nagyobb anyagi elis�
merésének. Szakszervezetünk 
ezeket az igényeket jogosaknak 
tartja, mivel a szom baton  és 
vasárnap vé g ze tt m u n ka  é r té �
ke m egnövekszik .

Ezért a posta vezetői szak�
szervezetünkkel egyetértve pót�
lék rendszeresítését határozták 
el, amelyet az ötnapos munka�
héttel együtt január l- ével ve�
zetnek be. A posta ezzel is ki�
fejezésre juttatja az érintett 
dolgozók fokozottabb anyagi 
elismerését.

Hogy mennyi legyen ez a 
pótlék, és kik részesüljenek 
benne, az lapunk zárásakor 
még vitatott kérdést képezett. 
A tervezet szerint 4 órát meg 
nem haladó munka esetén a 
pótlék összege 40 “forint, füg�
getlenül attól, hogy ezen be�
lül valóban hány órát dolgo�
zik valaki. Felső határa 100 fo�
rint, amely 8 órát meghaladó 
munka esetén fizethető. A pót�

lék meghatározása ezen belül 
történhet több lépcsőiben, eset�
leg óránként is. Erre a kérdés�
re az idevonatkozó utasítás 
majd pontos választ ad.

Pótlékot nem kaphat
— a munkahelyén vagy la�

kásán készenléti szolgálatot 
teljesítő dolgozó,

— az alkalmi munkavállaló, 
bármilyen címen is foglalkoz�
tatják,

— a saját dolgozó, amennyi�
ben foglalkoztatása óránkénti 
50 forintos díjazással jár.

Ezt a pótlékot a dolgozó át�
lagkeresetének megállapításá�
nál figyelembe kell venni.

Meggyőződésünk, hogy az is�
mertetett intézkedések mind 
az érdekeltek, mind a szakszer�
vezeti tisztségviselők körében 
megelégedést váltanak ki, egy�
ben garanciái a szolgáltatások 
színvonalas és panaszmentes 
ellátásának.

Kovács József 
Tóth Pálné
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SZÓRAKOZTAT, NEVEL
Népművelők fóruma a színházról

November 12- én délután 3 
órára a Benczúr utcába — 
hosszú idő után — isimét 
összehívták a postás népmű�
velőiket, kultúrf elel ősöket, kö�
zönségszervezőiket, fórumot ad�
va számukra egy igen idő�
szerű ikérdés megvitatására. A 
PMK ebbőd az alkalomból 
meghívta dr. Malonyai De�
zsőt, a Népszínház igazgatóját, 
hogy ismertesse kulturális éle�
tünk egyik jelentős ágának, a 
színháznak a feladatát és 
kapcsolatát a közönséggel.

A mintegy 40 főnyi hallga�
tóság nagy érdeklődéssel hall�
gatta Malonyai dr. hangula�
tos előadását, amely beillett 
színháztörténetnek is, képet 
adva a felszabadulást követő 
műsorpolitikárál.

A Népszínház igazgatója 
kérdésekre válaszolva többek 
között a budapesti színházak 
műsorválasztékáról beszélt. 
Eszerint nagyjából két cso�
portba osztotta őket. Az egyik 
a többnyire klasszieizáló, az 
értékmegőrző, a másik az 
avantgande, a kísérletező. 
Mindkettőre szükség van, 
mindkettőnek van előnye és 
hátránya. A hagyományos 
színháznak fő előnye, amely 
feltétlenül szükségessé teszi 
létét, hogy állandóan újaibb 
generációk nőnek fel, kell, 
hogy ismerjék az Ember tra�
gédiáját, a Bánk bánt, a Cson�
gor és Tündét, a Háry Jánost, 
hogy több példát ne említsek. 
Azokat az értékeket mutatja 
meg, amelyek örökéletűek, de 
azokon kívül bemutat új ma�
gyar darabokat is. A kísérle�
tező nehezebb helyzetben van. 
Mindig kérdéses, hogy egy-  
egy új darab vágy esetleg 
egy irányzat kdállja- e az idő 
próbáját. Azután arra Is 
ügyelni kell, hogy mit neve�
zünk Újnak. A közönséges, sőt 
olykor mosdattam vagy fésü�
letlen hangnem önmagában 
még nem nevezhető korszerű�
nek, haladónak.

Van olyan színház is, amely 
azt mondja magáról, hogy 5 
a nevelés szolgálatában áll. 
Minden színháznak nevelnie

kell, amelyik nem azt teszi, 
az nem teljesíti feladatát. Ar�
ról sem szábad élfeledkeznd, 
hogy a színház van a közön�
ségért és nem megfordítva. 
Nem lehet a szakembereknek 
közömbös, hogy a bemutatott 
darabok milyen hatást válta�
nak ki a nézőkből. Nevet�
nek- e vagy sírnak. Esetleg ér�
tetlenül állnak a látottak 
után, nem értették ,meg a da�
rabot. Ezt a megállapítást 
nem az iskolázatlan, művelet�
len rétegre vonatkoztatta, ha�
nem az átlagnézőre.

De kanyarodjunk vissza a 
népművelőkhöz! Pontosabban 
a kudtúrfelelősökhöz, a közön�
ségszervezőkhöz, a könyvtáro�
sokhoz. Mit tekintsenek fő 
feladatuknak ?

A tudatformálást, ki- ki ér�
deklődésének megfelelően. 
Fölkelteni az érdeklődést a 
kultúra, a művészetek iránt, 
legyen az irodalom, színház, 
képzőművészet, zene, tánc 
vagy a'kár természettudo�
mány. Segítsék a dolgozók, a 
fiatalok és az idősebbek sze�
mélyiségének kibontakozását. 
Személyekre lebontva kell, 
hogy megtalálják az érdéklő-  
désüknék megfelelő művészeti 
ágat. Ebből még a sportot sem 
lehet kihagyni, hiszen a test�
kultúra is a kultúra gyűjtő�
fogalma alá tartozik.

Az Élet és Irodalom novem�
ber 21- d számában Lengyel 
Balázs .tollából a témánkkal 
szorosan összefüggő, elgondol�
koztató cikk jelent meg 
„Lesznek- e Olvasók ?” címmel. 
A cikk a következő kérdést 
veti fed: „(Miért nem tudnak 
fiataljaink megfelelő mérték�
ben olvasni?” És mindjárt 
meg ás adjá a választ. „Azért 
(azért is), m ert. . .  a könyv-  
olvasás a fiatalok életvitelé�
ben nem tölti be azt a funk�
ciót, amit az érett nemzedé�
kek életében (betöltött. Nem 
tekintik természetes szórako�
zásnak. A tévé, a rádió, a 
magnó és a lemezjátszó ki�
ütötte a könyvet, mint hasz�
nos és szórakoztató időtöltési 
módot a fiatalság kezéből”.

A népművelő sokoldalú fel�
adatai közé sorolnám például,

hogy próbálják meg felmérni, 
vajon az örvendetesen egyre 
szaporodó magánkönyvtárak 
olvasottak- e, vagy csak lakás�
berendezési kellékek. A könyv�
tárosok ugyancsak könnyen 
utána tudnák nézni, hogy az 
üzemek, hivatalok dolgozói 
milyen (számban olvassák a 
könyvtári könyveket és az ol�
vasott könyvek milyen fajsú-  
lyúak. Annák a megállapítá�
sa is megkísérelhető, hogy a 
lemeztáraknak mekkora a 
forgalmuk, és mely zeneszá�
mok a legkedveltebbek.

önként adódnak a fentiek 
alapján a feladatok a népmű�
velők, kultúrfelel ősök, könyv�
tárosok, közönségszervezők 
számára.

Befejezésiül — ha már a 
fórum meghívott .előadója 
színházi szakember volt — 
hadd emeljem ki még egy lé�
nyeges megállapítását, ami�
ben a népművelő ugyancsak 
sokat segíthet a  színháznak 
és a közönségnek. Az egyik 
hallgató a különböző napi-  és 
hetilapok hasábjain megjele�
nő szín ifcri tik ák megítélése 
felől érdeklődött.

Malonyai Dezső azt ajánlot�
ta a kultúrtfelelősökinek, a kö�
zönségszervezőknek, ne sajnál�
ják a fáradságot, menjenek 
el, nézzék meg az új darabo�
kat, és mondják el munka�
társaiknak, barátaiknak, is�
merőseiknek a saját vélemé�
nyüket ! Mondják él, hogy mi�
ben értenek egyet a kritikus�
sal, indokolják ímeg, hogy mi 
az, amiben szerintük a kri�
tikus tévedett. .Bár a kritikus 
minősül szakembernek, bírá�
lata mégis csak egy vélemény 
a sok közül, a közönségszer�
vező, a fcultúnfélelős viszont 
ismeri munkatársainak ízlédét, 
igényeit, műveltségük fokát. 
Tájékoztassák a színházba 
menni akaró, a kikapcsolódás�
ra, szórakozásra vágyó dolgo�
zókát egy- egy bemutatott 
színdarab, opera értékéről, 
színvonaláról, amit azon is 
le lehet mérni, hogy zsúfolt- e 
a nézőtér, vagy — az eladott 
jegyek ellenére — félig üres 
a színház.

Török Lászlóm-

Gondolatok a könyvtárról
„Ment- e a könyvek által a 

világ elébb? — hangzik el 
gyakran a nagy költőnk, Vö�
rösmarty Mihály által meg�
fogalmazott kérdés, amely 
talán napjainkban időszerű 
igazán, amikor a sokoldalúan 
képzett ember képes csak 
helytállni az élet bármely te�
rületén. És ennek alapköve 
az állandó önművelés, olva�
sás. Lassan nincs gyár, hi�
vatal, intézmény, amely ne 
rendelkezne saját könyvtárral, 
hogy a betűre éhes embere�
ket szolgálja, illetve az ed�
dig közömbösek érdeklődését 
fölkeltse, olvasási vágyat 
szüljön. Az itt dolgozók, ha 
igazán jó - könyvtárosok, hi�
vatásuk magaslatán . állva 
mindent megtesznek e nemes 
célért.

— Hogyan tud eleget tenni 
e szép feladatnak a Közpon�
ti Távíró Hivatal könyvtárosa, 
Katona Zoltánná?

— Elöljáróban hadd mond�
jam el, hogy világéletemben 
könyvtáros szerettem volna 
lenni. Sajnos, érettségi után 
nem kaptam könyvtárosi ál�
lást, ezért az egyetem könyv�
tár szakára sem vettek föl. 
Így kerültem 25 évvel ez�
előtt a Központi Távíró Hi�
vatalba. Először táviratfelve�
vőként, majd a pénzügyi cso�
portban dolgoztam. Végül is 
12 évvel ezelőtt vált valóra 
vágyam, amikor a megürese�
dő könyvtárosi állást meg�
kaptam. Azóta elvégeztem a 
műszaki könyvtárosi szakot, 
vagyis nemcsak könyvszerető, 
hanem szakmaértő ember is 
vagyok.

— A hivatalban eltöltött 25 
év, ebből 12 a könyvtárban, 
segíti a munkámat, hiszen 
bőven volt időm megismerni 
a dolgozók ízlésvilágát. És ez 
nélkülözhetetlen a jó könyv�
tárosi munkához, amely en�
nek ellenére sem egyszerű. A 
tízezer kötetet meghaladó 
könyvmennyiség nagy része 
szépirodalmi, de van néhány

száz műszaki is. Ahogy ezt 
magamnak megfogalmaztam: 
dupla asztal, dupla munka. 
Magyarán az egyik asztalnál 
ülve a műszaki, a másiknál a 
szépirodalmi művek gazdája 
vagyok. Az előbbieket a vál�
lalat, az utóbbiakat a szak-  
szervezet gondozza. Ugyanak�
kor a saját hivatalomon kívül 
a Tudakozó és Névsorszer�
kesztő Hivatal, a Budapest 4 
postahivatal, a Belváros Táv�
beszélő Üzem, valamint a 
TIG kihegyezett dolgozóinak, 
azaz 1200 embernek vagyok a 
könyvtárosa. Ügy gondolom, 
nem rossz arány, hogy 500 ál�
landó szépirodalmi és 100 mű�
szaki olvasóm van. Ha vala�
ki megkérdezné, melyik te�
rületet szeretem jobban, nem 
tudnék egyértelmű választ ad�
ni. A műszakit azért szeretem 
— bár nem mutatós munka —, 
mert egyszerűbb, egyértel�
műbb. Ugyanakkor a szépiro�
dalomnál látványos eredmé�
nyeket lehet felmutatni, a 
munka nehezebb, de szebb. 
Hányszor jönnek hozzám, 
ajánlanék valami igazán jó 
könyvet! És hány olvasót 
szoktattam már rá a krimi 
mellett az értékesebb könyvek 
olvasására. Lehet, hogy fur�
csán hangzik, de az annyit 
szapult tévé segítőtársam az 
olvasási kedv kialakításában, 
azzal, hogy bemutatja sok- sok 
irodalmi alkotás filmváltoza�

tát. De segítőtársam az a jó 
néhány, saját elnevezésem 
szerint előreolvasó, akik föl�
hívják a figyelmet egy- egy 
jó könyvre.

— A szakkönyvállományban 
jelentősebb mozgást minden 
évben az októberi műszaki 
könyhónap hoz. Ekkor az 
olvasók érdeklődése is jóval 
nagyobb, hiszen, olyan műsza�
ki újdonságok, látnak napvi�
lágot, amelyek igazi csemegé�
nek számítanak. Az idén ok�
tóberben például 18 frissen 
megjelent műszaki könyvet 
vásároltunk.

— Birodalmam akkor lenne 
tökéletes, ha olvasóhelyiség�
gel is rendelkeznénk. Tudni�
illik a folyóiratok, hírlapok 
nem kölcsönözhetők, ezért az�
tán, akit érdekel valami, itt 
megnézheti, de nem túl nyu�
godt körülmények között. Pe�
dig az olvasáshoz, még a 
folyóirathoz is, különösen, ha 
szakirányú, nyugodt, kellemes 
légkör szükséges. Ha minden 
igaz, talán jövőre megkapjuk 
a könyvtár melletti szobát ol�
vasóteremnek, és akkor ez a 
gondunk is megoldódik.

— Lehet, hogy anyagilag 
jobban járok, ha más terüle�
ten dolgozom, így viszont 
azon kevesek közé tartozom, 
akik azt csinálják, amit iga�
zán szeretnek.

Czeglédi Cecília
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Indul a Postás Művelődé»! Központban (Budapest VI., 
Benczúr u. 21.) 1982. Január 9-én (szombaton) délután 3 
órakor kezdők, 5 órakor haladók részére.

TANÁR: GULLNER JÁNOS

A tanfolyam Időtartama három hónap, részvételi díj 
150 forint.

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VARUNK.

Debrecenbe kellett menni
A Postások Szakszervezete 

központi könyvtárának mun�
katársai és az önálló, valamint 
a nagyobb letéti könyvtárak 
könyvtárosai az elmúlt hónap�
ban Debrecenben jártak. A 
kétnapos tapasztalatcsere célja 
a vidéki postás könyvtárak és 
könyvtárosok .munkájának, 
helyzetének megismerése és 
természetesen Debrecen neve�
zetességeinek megtekintése 
volt.

A Debreceni Postaigazgató�
ság épületében találkoztunk az 
igazgatóság területén tevé�
kenykedő szakszervezeti
könyvtárosokkal. Bevezetőként 
Kozempel Zsuzsa, a tszb kul-  
túrfelelőse adott tájékoztatást 
politikai és kulturális nevelő 
tevékenységükről, kiemelve a 
könyvtári munka szerepét.

Az igazgatóság területén hét 
letéti könyvtár működik. A 
könyvtárosok tevékenységüket 
társadalmi munkában látják 
el. A kapcsolatuk a KlSZ- szer-  
vezetekkel és a szocialista bri�
gádokkal jó. Segítik a külön�
böző — így a megye területén 
11 éve folyó „Korunk valósá�

ga” elnevezésű — vetélkedők�
re való felkészülésüket. A 
könyvtárakat az szmt központi 
könyvtára látja el letéti állo�
mánnyal. Az alapszervezetek 
szerződésben vállalják a köz�
ponti könyvtár támogatását.

A tájékoztatás után a könyv�
tárosok is — vendégek és ha�
zaiak egyaránt — elmondták a 
munkájukat jellemző gondo�
kat, de sikereikről, eredmé�
nyeikről is beszámoltak. Töb�
bek között Paizs Lajosné, a 
Nyíregyháza 1. postahivatal 
letéti könyvtárosa, aki egyben 
a Nyíregyházi Postás Művelő�
dési Ház kultúrfelelőse is. Az 
ottani könyvtár 800 kötetes, 
olvasóinak száma 123, Krúdy 
irodalmi körük igen sikeresen* 
működik. Eredményeikért az 
ünnepi könyvhét alkalmából 
20 kötetes ajándékkönyvtárt 
kaptak.

Következő utunk a Szakszer�
vezetek Hajdú- Bihar megyei 
Tanácsának (központi könyvtá�
rába vezetett. 130 000 kötettel 
rendelkeznek, több mint 90 fo�
lyóiratot járatnak. Feladatukat 
öt főfoglalkozású és két négy�
órás dolgozó látja el. Kataló�

gusuk, szabadpolcos letéti rak�
táruk jól szolgálja a könyvtá�
rosok munkáját. A központi 
könyvtár a letéti ellátáson kí�
vül módszertani segítséget is 
ad. Dolgozói félévenként láto�
gatják, ellenőrzik a könyvtára�
kat.

Az első napi program a Köl�
csey Ferenc Megyei Művelődé�
si Központ megtekintésével ért 
véget. A pár éve épült intéz�
mény színház-  és kamarater�
meivel, szakköri helyiségeivel, 
felszereltségével minden
igényt kielégít. Műsoraival és 
szolgáltatásaival a város és a 
megye kulturális életének 
méltó központja.

Természetesen már az első 
nap is nézelődtünk, figyeltük 
Debrecen látnivalóit, régi és 
új arcát. Másnap aztán megte�
kintettük a Református Kollé�
giumot és műemlék könyvtá�
rát, a történelmi nevezetessé�
gű Nagytemplomot és a Déri 
Múzeumot. Végül is egy ered�
ményes tapasztalatcseréről sok 
hasznos ismerettel gazdagodva 
tértünk haza.

Búrom Márton

Játszva angolul.
Vidám dalok a Gyapotsze�

mű Józsiról, Texas sárga vi�
rágjáról, bánatos énekek a 
szomorúfűzről; közép- ameri�
kai balladák, blues- ok, melye�
ket szellemes angol és magyar 
szöveggel köt össze a kitűnő 
fellépésű zeneíkarvezető: Sava�
nya Mihály. Az egyes számok 
után hosszan tartó vastaps, s 
a műsor végén közös éneklés 
a hallgatósággal, mely „pus�
ka” gyanánt két angol nyelvű 
dalszöveget kapott előzőleg.

Az öttagú, vidám, kedves 
huszonévesekből álló, húros 
hangszereiket profi módra 
pengető, a közönséggel azon�
nal kapcsolatot teremtő, reme�
kül éneklő zenekar neve: Pil�
grims band — magyarul: Za�
rándok együttes —; tagjai a 
szegedi egyetem angol szakán 
végzett fiatal nyelvtanárok, 
őket hívta vendégül a Postás 
Művelődési Központ a novem-  
ben 28- ára, Country- műsor 
címmel meghirdetett klubdél-  
utánjára. /

— Ez még csak kísérlet a 
jövőben havonta, kéthavonta 
rendszeresítendő összejövete�
lekre, melyeknek az a céljuk, 
hogy a művelődési házban 
szervezett intenzív angol 
nyelvtanfolyamokat látogató, 
vagy már végzett hallgatókat 
továbbra is összetartsuk — 
mondja a sikeres műsor után 
dr. Sümeghy Gyuláné előadó, 
az est mai háziasszonya.

— A három esztendővel ez�
előtt indított, párhuzamosan 
folyó, öthetes kezdő, haladó és 
társalgó. kurzusok ugyanis 
rendkívül népszerűek. A tan�
folyamokat vezető Székely Ró�
bert nem csupán a nyelvtaní�
tásnak, hanem a hallgatók ba�
ráti társasággá szervezésének 
is mestere. Oktatási módszeré�
nek lényege, hogy a gátlásokat 
— amelyek főleg az idegen 
nyelven való megszólalásban, 
a beszélgetésben okoznak ál�
talában nehézséget a nyelvta�
nulóknak — felszabadítsa. A 
már tizenöt éve angolt, néme�
tet tanító tanárnak rendkívül 
nagy a tapasztalata ebben: 
óráin a hallgatók szerepneve�
ket kapnak, apró jeleneteket 
rögtönöznek, önálló műsorokat 
dolgoznak ki, énekelnek, ját�
szanak. Ez az oldott, könnyed 
forma, azonkívül, hogy meg�
könnyíti a nyelv tanulását, az 
egy- egy csoportban tanulók 
közti kapcsolatteremtést is 
megkönnyíti. Nemegyszer pél�
dául a saját lakására hívja 
meg valaki a többieket, s mi�
közben angolul társalogva a 
nyelvet gyakorolják, egyben 
jól szórakoznak együtt.

— Hogy ezek az összeszo�
kott, baráti társaságok a jövő�
ben se széledjenek szét, s hogy 
a már valamilyen fokon meg�
tanult nyelvet más formában 
is fejleszthessék, adta az ötle�
tet ehhez az új klubhoz, 
amelynek a mai délután tu�
lajdonképpen a főpróbája volt. 
A későbbiekben ezt filmvetí�
téssel, közös keresztrejtvény�
fejtéssel, a már hagyományos 
énektanulással, s egyéb szóra�
koztató programokkal szeret�
nénk még változatosabbá ten�
ni. természetesen — angolul.

A klubnapok vezetését is 
örömmel vállaló Székely Ró�
bertét a country- műsoron 
részt vevő nagy számú hallga�

tóság egy csoportjának gyűrű�
jéből szakítottuk ki néhány 
szóra. Megtudtuk tőle, hogy az 
intenzív tanfolyamok látoga�
tói főleg értelmiségiek, s or�
vos, mérnök, színész csakúgy 
található köztük, mint balett-  
táncos vagy követségi tisztvi�
selő. Ami pedig igen örvende�
tes, hogy a három évvel ez�
előtt először indított kurzu�
sokra még gyér számban je�
lentkező postások száma az 
utóbbi időkben egyre szaporo�
dik: az október 12. és novem�
ber 13. között szervezett ál�
lamvizsgára előkészítő cso�
portban tizennégy hallgató 
közül már kilenc volt „saját” 
ember. És noha a postás 
nyelvtanulók is a beosztásuk 
miatt az idegennyelv- vizsgára 
kötelezett értelmiségi réteghez

tartoznak többnyire, előfor�
dult már, hogy jelentkezett, s 
igen szorgalmasan, eredmé�
nyesen tanulj, például műsze�
rész és akkumulátorkezelő is.

A következő szemeszter ja�
nuár 11- én folytatódik a Ben�
czúr utcában. S ámbátor a 
tanfolyamoknak már olyan 
hírük szaladt, hogy inkább a 
túljelentkezés okoz gondot, a 
szervezőik örömmel vennék, 
ha minél több postás dolgozó 
jelentkezne. Akár a tanfo�
lyamokra, akár — hiszen a 
jól sikerült első találkozó 
most már erre is feljogosítja 
a rendezőket — a további, 
kellemes kikapcsolódást ígérő, 
a hasznosat a jó szórakozással 
összekötő szombati klubössze�
jövetelekre.

L. Simon Zsuzsa

Szele burái család
Sok jó ember kis helyen is 

megfér — így tartja a köz�
mondás.

Persze más dolog megférni, 
és más dolog élni. Sőt, lakni!

Korunk egyik legproblema�
tikusabb pontja, lényeges kér�
dése: a lakás. Lehet erről szik�
rázó drámát készíteni, szocio-  
gráfikus életképet, de azért 
vígjátékot is. Az igazság 
ugyanis az, hogyha az ember�
nek humorérzéke van,- azon is 
tud nevetni, ami gondot okoz, 
ami megoldásra vár.

S talán ez a kulcsszó.
Hiszen . . .  és íme itt egy má�

sik bölcs mondás: Amíg élünk 
— remélünk. Reméljük pél�
dául azt, hogy csoda történik, 
s a dolgok egyszeriben meg�
oldódnak.

Nos, Palásthy György ked�
ves és mulatságos, felnőttnek, 
gyereknek egyaránt szórakoz�
tató gyerekfilmjének is a la�
káskérdés az alapproblémája. 
S a kulcsszava, hogy majd va�
lahogy megoldódik minden. 
No, de nem magától! Faragó 
édesapa ugyanis tudós ember 
(ami korántsem jelent egyet a 
gyakorlati emberrel), ö  szak�
könyvet ír és határozottan ál�
lítja, hogy ha elkészül vele — 
s a kiadó elfogadja —, máris 
költözhetnek egy kényelmes 
lakásba.

Addig is fényesen példázzák 
a „sok jó ember kis helyen is 
elfér” tételt, mivel rajta és a 
feleségén kívül itt játszik, ta�
nul, alszik-  és barátait fogadja 
három gyermek: Feri, Laci és 
Picur. Nem szólva a különfé�
le állatokról, amelyek már 
nem szerepelnek a korábban 
idézett közmondásban.

Bálint Ágnesnek, az írónak 
a családmodellje kétségkívül 
sajátos, amolyan magyar „így 
élni jó” família. Természetes 
oprtimizmussal szemlélik saját 
helyzetüket, s hangulatukat 
nem hagyják a körülmények�
től befolyásolni. Szeretik egy�
mást, és ez a lényeg. Bár a 
szülőknek is megvannak a ma�

guk külön gondjaik, mégsem 
válnak pillanatig sem unalmas 
felnőttekké, ami nemcsak eb�
ben a filmben, hanem a való�
ságban is lényeges szempont.

Palásthy György, a rendező, 
napjainkban vitathatatlanul, a 
gyenmekfi Írnek specialistája.
(Ez dicséret, hiszen sokoldalú�
ságát korábban már igazolta 
nemcsak szatirikus vígjátékai�
val, hanem egy irodalmi érté�
kű Mándy- adaptációval is.) Üj 
filmje vitathatatlan sikerének 
titka az, hogy érzi és tudja a 
maga választotta műfajt. Tisz�
tában van azzal, hogy a gyer�
meknézőkhöz nem kell és nem 
szabad leereszkedni. Egyszerű�
en önnön- magának szükséges 
úgy gondolkoznia, akár ifjú 
hőseinek. Túl ezen az alapté�
zisen, a Szeleburdi család gon�
dosan meg van tűzdelve ötle�
tekkel, humoros fordulatokkal. 
Amit mondani kíván, azt nsm 
prédikálja, hanem érezteti. 
Remekül válogatta össze ismét 
felnőtt szereplőit: elsősorban t
Ernyei Bélát és Drahota And�
reát (Faragó házaspár), de a 
'kontraszthatást képviselő Bel�
vízi családot is (Balázs Péter, 
Mányai Zsuzsa és a kis Ull-  
mann Mónika). Ugyanakkor 
életteljesek és kitűnők a gye�
rekszereplők, a Faragó cseme�
ték: Szani János, Tóth Laci, 
Abel Anita és három barátjuk 
Boros Zoli, Hagen József, Sza�
bó Adám. Azt hiszem, az a leg�
nagyobb dicséret, bogy akár 
valami színháziban, szabálysze�
rű együttest alkotnak.

Kardos Sándor játékos ka�
merája, Selmeczi György ze�
néje fontos eleme a közös 
munkának, méltó módon eme�
li a film egészét abha a sor�
ba, amelyet az öcsi- filmek 
meg az Égig érő fű jelöltek ki.
S ami a legfőbb, az ifjú nézők 
minden bizonnyal jól fognak 
szórakozni Szeleburdiék csa�
ládi életén, s titokban arra 
gondolnak majd a moziból ki�
jövet, hogy ugyan miért is 
nincsen náluk is így.

Harsányi György
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Kupák, serlegek, érmek, oklevelek...
Tízéves a tömegsport-mozgalom a Budapesti Távbeszélő Igazgatóságon

„ .. .  a siportjáték nem csak 
játék, hanem komoly dolog, 
az egészség biztosítására szol�
gáló gyakorlat vagy lelki fel�
üdülés, vagy az élet komoly 
cselekedeteire való előkészü�
let, vagy mindez együtt..
Ez a Comenáustól vett idézet 
nem véletlenül. került abba a 
kiállítási anyagba, amely a 
Budapesti Távbeszélő Igazga�
tóság 10 éves tömegsportjáról 
nyújtott áttekintést a látoga�
tóknak. Mert újra és újra 
ezek a gondolatok jutottak 
eszembe, amikor dr. Szarka 
Györggyel, a TIG Területi 
Szakszervezeti Bizottságának 
titkárával az igazgatóság ered�
ményekben gazdag tömeg�
sportjáról beszélgettünk.

— A postások sportszerete-  
te közismert. A postánál már 
akkor is volt tömegsport, 
amikor azt nem így hívták, 
amikor az nem volt társadal�
mi kívánalom, mint manap�
ság. A TIG pedig hosszú évek 
óta legjobb a jók között. Mi a 
siker titka?

— Nincsenek titkaink. A si�
keres tömegsport egyik felté�
tele a lelkes aktívahálózat. 
Nálunk olyan sportszervezők 
dolgoznak, mint Széplaki 
László, Sápi Imre, Csapó 
Emil, Éder Ferenc —, hogy 
csak azokat említsem, akik�
nek országos hírük van a 
postás 'berkekben. Am az ő 
lelkesedésük önmagában mit 
sem érne, ha az igazgatóság 
gazdasági, társadalmi vezetői 
nem lennének ehben partne�
rek. Nálunk, szerencsére, egy�
re több vezető rájött arra, 
hogy a sportolni szeretőkkel 
vgló törődést kárpótolja a 
dolgozók jó közérzete, a kol�
lektív szellem kialakulása. 
Tapasztalataink szerint, akik 
rendszeresen sportolnak, azok�

nak nagyobb a munkaintenzi�
tásuk, azokat szorosabb szá�
lak kötik a munkahelyhez. A 
sportolás tehát nem csak az 
egyének 'boldogulását, jó köz�
érzetét, sikerélményét segíti 
elő. Közösségi érdekeket is 
szolgál.

— A TIG szervezett tömeg�
sportmozgalma 10 éves múlt�
ra tekint vissza. Milyen je�
lentősebb eredményeket értek 
el ezalatt?

— 1970 óta „zsinórban” nyer�
jük a Budapesti Postás 'Kul�
turális és Sportnap, valamint 
az Országos Postás Kulturális 
és Sportnap pontversenyét 
Az 1972- ben megtartott mun�
kahelyi spartakiád budapesti 
döntőjében a VIII. kerületi 
csapat a második helyen vég�
zett. Ehhez hozzá kell ten�
nem, hogy a kerületi váloga�
tott egy- 'két versenyző kivéte�
lével a TIG csapata volt. 
Nem volt év, amikor nem ér�
tünk el helyezést a Vili. ke�
rületi sportversenyeken, több�
nyire elsők voltunk a felsza�
badulási kupa és a Guten-  
berg- kupa röplabda-  és lab�
darúgó- versenyein. Hasonló 
eredményeket értünk el sakk�
ban, atlétikában, asztalite�
niszben, A dunántúli Savaria-  
kupát rendszerint a mi női 
labdarúgócsapatunk nyerte. 
De mindez csak töredéke 
azoknak a sikereknek, ame�
lyekről ez glatt a tíz év alatt 
számot adhatunk. Az igazga�
tóság üzemeiben mintegy kd-  
lencszázan sportolnak rend�
szeresen az üzemi bajnoksá�
gok, az üzemek közötti ver�
senyek során, a legjobbak pe�
dig a „válogatottban”. De ha 
már az eredményekről beszé�
lek, akkor azt is elmondom, 
hogy 1972- ben létrehoztuk a 
TIG sportkörét. Hat szakosz�

tály működik benne; tenisze�
zőink, természetjáróink, sí-  
zőink, vitorlázóink, céllövőink 
és kajakosaink sok szép si�
kert értek mór eL A Dob ut�
ca és Csengeri utca sarkán 
társadalmi munkában létre�
hoztunk egy sportklubot, s ott 
igazi klubélet folyik.

— Az igazgatósághoz tarto�
zó üzemekben négyezren dol�
goznak, köztük sok a fiatal. 
A tömegsport szervezői gon�
dolnak az idősebbekre is?

— Mindenkire gondolunk. 
A tömegsportban nincs kor�
határ, lehetősége mindenkinek 
van. A szocialista brigádok 
részére például hegyi túrákat 
szervezünk; ezeken az egész�
séges testmozgást szellemi ve�
télkedővel párosítjuk. A bri�
gádok asztalitenisz- versenye�
ken is összemérhetik tudásu�
kat: ez olyan sportág, amely�
ben igazán nem számít tíz-  
húsz év különbség.

— Nincsen pályagondjuk?
— Köszönetét kell, hogy 

mondjak a PSE vezetőinek 
azért, hogy rendelkezésünkre 
bocsátja a területét. A terem-  
sportokra persze tornaterme�
ket 'kell 'bérelnünk. Semmi 
okom sincs panaszra, különö�
sen most, hogy elkészül a Ká�
belüzem sportpályája: ott a 
röplabdások, a labdarúgók és 
a kézilabdások edz'hetnek, 
versenyezhetnek.

— Tudja, hogy vannak iri-  
gyeik? Olyanok, akik azt 
mondják: mindig csak a TIG 
van a felszínen?

— Tudom. Erre csak azt 
mondhatom, hogy legyenek 
olyan eredményesek, mint mi. 
A sport, a tömegsport látvá�
nyos dolog, szem előtt zajlik. 
Erről nem tehetünk. Aki unja 
már, hogy mindig mi győ�
zünk, hogy mienk a kupa, a 
serleg, az oklevél, a dicséret, 
az győzzön 'le bennünket. A 
győzelem nagyon kellemes 
dolog, de azt talán nem kell 
mondanom, hogy fontosabb 
ennél a rendszeres testedzés.

— ön a TIG területi szak-  
szervezeti bizottságának a tit�
kára. Tudomásom szerint 
ezen kívül még tanít is. A 
TIG Sportkörben „csak” a 
természetjáró szakosztályt ve�
zeti, ennek ellenére fejből so�
rolja az elért eredményeket, 
pontosan emlékszik minden 
dátumra, névre. Nem vádol�
ják azzal, hogy a sport túlsá�
gosan sok energiát von el?

— Nem hiszem, hogy rosz-  
s e u I szabom meg az arányo�
kat. A sport számomra ki-  
kapcsolódás, á  legjobb, amit 
el tudok képzelni. Én magam 
evezek, focizom, túrázom. A 
szervezés egész embert kívánó 
munkáját olyan egyéniségek 
végzik, mint Széplaki László. 
Az én feladatom a tömeg�
sport „érdekképviselete”. A 
TIG vezetőinek döntő többsén 
ge hovatovább a tömegsport 
lelkes támogatója.

— Ez volna hát a mi sike�
reink „titka”.

Tóth Pál György

A  T EL S Z É P S É G É I

1. Kiindulóhelyzet: zárt ál�
lás. 1—3. ütem: szökdelés hely�
ben háromszor. 4. ütem: kar�
lendítéssel oldalt ugrás ter�
peszállásba.

2. KiindulóHeíyzet: terpesz�
állás, kar oldalsó középtartás�
ban. 1. ütem: karlendítés ol�
dalt mélytartásba keresztezé�
sig. 2. ütem: karlendítés visz-  
sza kiindulóhelyzetbe. 3—4. 
ütem: mellkasemeléssel taps a 
fej felett kétszer.

3. Kiindulóhelyzet: zárt ál�
lás. 1—2. ütem: guggolóállás�
ban térdrugózás kétszer, kéz a 
térden. 3—4. ütem: ugrás ter�
peszállásba és törzshajlítás 
hátra kétszer, kéz hátul a térd�
hajlatnál.

4. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás. kar magastartásban. 1— 
2. ütem: törzshajlítás a bal bo�
kához kétszer. 3—4. ütem: 
törzsnyújtással törzshajlítás 
balra kétszer, kéz a tarkón. 
5—8. ütem: ellenkező oldalra.

5. Kiindulóhelyzet: zárt ál�
lás. 1—4. ütem: lassú ereszke�
dés guggolóállásba. 5—8. ütem:

lassú emelkedés kiindulóhely�
zetbe.

6. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, kar oldalsó középtartás�
ban. 1—4. ütem: tölcsérkörzés 
hátra négyszer. 5—8. ütem: 
nyújtott karkörzés hátra négy�
szer. 9—16. ütem ellenkező 
irányban.

7. Kiindulóhelyzet: zárt ál�
lás. Laza helybenfutás izomel-  
ernyesztéssel 10 másodpercig.

8. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, ujjfűzés a test mögött. 
1—3. ütem: törzsdöntésben
karhúzás hátra háromszor. 4. 
ütem: kiindulóhelyzetbe.

9. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, kar oldalsó középtartás�
ban. 1—3. ütem: baltérd- hajlí-  
tással rugózás háromszor és 
taps a fej felett. 4. ütem: kiin�
dulóhelyzet. 5—8. ütem: ellen�
kező oldalra.

10. Kiindulóhelyzet: terpesz-  
állás, kar magastartásban. 1— 
4. ütem: karléengedés oldalt 
mélytartásba kilégzéssel. 5—8. 
ütem: karemelés oldalt magas�
tartásba belégzéssel.

Bihari Gyula

Kemény munka, 
de megéri!

Látogatóban tornászlányainknál

Nevetgélés, viháncolás, lök�
dösődés. Olyan az öltöző ed�
zés után, mint a zsibongó az 
iskolában. Bolondos szertelen 
viselkedésük élettani szem�
pontból teljesen érthető, hi�
szen még csak 12- 13 évesek. 
De nyúlánk, kidolgozott izom�
zatú testük kemény, kitartó 
munkáról árulkodik. Lányok, 
tornászok, a Postás reménysé�
gei. .

— Hány éves korodban 
kezdtél el sportolni — kérde�
zem a rövid, barna hajú Tra-  
janosz Andreától?

— ötéves voltam, mikor fel�
figyelt rám az óvó néni, s 
megkérte szüléimét, hogy vi�
gyenek tornázni. Ök megfo�
gadták a jó tanácsot, és nem�
sokára a sporttelep apró nö�
vendékeként megkezdtem az 
edzéseket. Ennek már, bizony, 
nyolc- kilenc éve. Nagy szük�
ség volt a szüleim kitartására 
is. Többször akartam feladni 
a nagy távolság miatt.

_ ???
— Újpalotán lakom, onnét 

járok ki a XV. Geister Eta ál�
talános iskolába. Sok gyerek�
nek az 5 óra utáni csengő a 
játszást, a barátnőkkel való 
mászkálást jelenti, míg nekem 
a további munkát. Kezdetben 
szüleim hoztak és vittek he�
tente két alkalommal az edzés�
re. A kitartó munka,, úgy ér�
zem, meghozta gyümölcsét. Ma 
már az ifjúsági I. osztályú vá�
logatott tagja vagyok. A felké�
szülés, az eredményes szerep�
lés megkívánja a mindennapos 
edzéseket. Szüleim sokat tesz�
nek értem. Nélkülük, azt hi�
szem, nem jutottam volna el 
idáig.

— Sikeres versenyzőként 
tartanak számon.

— Csehszlovákiában, a
Szovjetunióban, Koreában, 
Ausztriában, Lengyelország�
ban már jártam, és sok 
sportcsarnokban bizonyíthat�

tam tudásomat Finnor�
szágban a Nemzetközi Bajnok�
ságon egy első és két második 
helyezést szereztem. Legköze�
lebb december hatodi'kán
Ausztriába utazunk, itt is sze�
retnék jól szerepelni.

Elen a tanulásban, élen a 
sportban jelszóval, a szakosz�
tály vezetősége mindig meg�
hirdeti a versenyt a sportolók 
között. Szívós, kitartó munká�
jáért Trajanosz Andreát és 
Kozák Andreát plakettel tün�
tették ki.

— Engem a barátnőm csalt 
a Postásba tornázni — mond�
ja Kozák Andrea. — Eleinte, 
azt hiszem, az ő kedvéért jár�
tam az edzésekre, de később 
nagyon megszerettem ezt a 
sportot. Én sem vagyok kivé�
tel a mindennapos rohangá�
lás alól. Iskola, edzés, otthon 
tanulás. Ennek ellenére örö�
möm lelem a tornában — 
mondja kislányos gesztussal, 
és felnőtt komolysággal.

— Én is az Ifjúság I. osz�
tályú válogatott tagja vagyok, 
és Finnországot, Ausztriát, 
Bulgáriát és a Szovjetuniót is 
megjártam. Sok verseny, szép 
emlékek, élmények fűződnek 
ezekhez az utazásokhoz. Ta�
valy voltam a Szovjetunióban, 
gerendán harmadik lettem. 
Itthon, Debrecenibén sikerült 
bebizonyítanom, hogy jobban 
is megy ez nekem. Első lettem. 
Legutóbb a mesterfokú ma�
gyar bajnokságon 6. voltam 
összetettben. A legközelebbi 
próbatételt számomra is Auszt�
ria jelenti december hatodi�
kén.

Felkészítésükben sok segít�
séget kaptak a Keszthelyi há�
zaspártól és kapnak Benke 
Attiláné vezető edzőtől, Osztie 
Géza edzőtől. A válogatott ke�
ret tagjaiként Ladányi, Kolos, 
Flander mellett őket is készí�
tik a 84- es olimpiára.

Csillag Mária

William Henry Davies „A tél 
szépsége” című verséből idé�
zünk: ...Köszöntelek tél! Te 
szépíted, / nagy virággal te 
építed / ezt a fát, ötven feke�
te / karját fehérrel vonva be... 
Folytatás: vízszintes 1. és 57., 
függőleges 34.

VÍZSZINTES:

1. A versidézet 1. része. 12. 
Francia költő, 13. Fradijátékos, 
14. Igekötő, 15. Ló biztatása, 
16. Ember angolul, 17. Rang�
jelzés, 18. Angol és, 20. At�
moszféra, 21. Háziállat, 22. 
Neves építész, 23. Baromfi, 25. 
Hírügynökség, 26. .. .  Karola 
(operaénekes), 27. A hortobá�
gyi vásár, 28. Verne- hős, 29. 
Vissza: női név, 30. Állati la�
kok, 31. Adriai szél, 35. Szépí�
tőszer, 38. Dologtalan (ford.), 
39. A vízszintes 20- szal a vé�
gén közel- keleti politikus, 40. 
Régi, öreg, (ford), 41. Méh- lak, 
43. Nóta- e, 44. Évszak (ford.), 
45. Szláv igen, 46. Kötőszó 
(ford.), 48. Igásló szerszáma 
(ford.), 49. Lekvár, 50. Könnyet 
ejt, 51. Ilyen ló is van, 53. Asz-  
szonyok névvégződése, 54. 
Tisztítá, 55. Ijed, retten, 57. 
A versidézet 2. része.

FÜGGŐLEGES:
1. Ehhez a helységhez egy 

versenyszám kapcsolódik, 2.

Postaküldeményeket szétoszt,
3. Gallium, 4. Nagyon idős, 5. 
Spanyol festő, 6. . . .  Eckberg, 
7. Arab állam, 8. Hüvelyes, 
névelővel, 9. Mázol, 10. Vég�
zettséget jelölő rövidítés 
(ford.), 11. USA- állam, 19. Né�
pi hangszer, 22. Szemtelen ro�
var (ford.), 24. Többesszámú 
kérdőszó, 26. Csehül igen 
(fon.), 31. Üzemanyag, 32. Nép 
a Szovjetunióban, 33. Ránc, 
34. A versidézet 3. része, 35. 
Német kerék, 36. Megszólítás, 
37. ...futása, 41. Drágakövek 
mértékegysége, 42. Takarító-  
eszköz, 45. Esztétikai értéket 
növelő elem, 47. Kalóriasze�
gény ital, 50. Kifli is van ilyen, 
52. A fej éke (ford.), 54. Állat�
hang, 56. Te németül.

Bánhidi Éva

Beküldési határidő: január
10 .

Előző rejtvényünk helyes 
megfejtése: Tancred, Otelló, 
Rosina, Párizs, Semiramis, Al�
gírban, Bariton, Robert.

Könyvutalványt nyertek: 
Domonkos Géza (Szigetvár), 
Lendvay Gábor (Leninváros), 
Molnár Józsefné (Salgótarján), 
Szendrei Józsefné (Leninvá�
ros), Tóka Józsefné (Farkasfa).
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