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Szilveszteri gondolatok 1982 is a fenntartás éve
A képernyőn népes úttörősereg, felnőttes 

komolysággal, fegyelmezett rend�
ben .. .  háttérben az Országház .. .  a 

Himnuszt éneklik . . .  Pohárral a kezünkben 
állunk mi, postások is, s miután a kórussal 
együtt magunkban eldúdoltuk: ...hozz rá víg 
esztendőt!..., szűkebb- tágabb k'örünkben 
megismételjük a jókívánságot. Ám a képer�
nyőn túl felrémlik szemünkben az adóállomá�
sok lánca, amelynek postás dolgozói lehetővé 
tették, hogy az ország lakossága vidám tele�
vízió-  és rádióműsor mellett búcsúztathassa 
az óévet és köszönthesse az újat. Aztán pe�
regnek a láthatatlan film kockái, és megje�
lennek a telefonkezelők, akik szinte futósza�
lagon teremtenek kapcsolatot egymástól távol 
élő családtagok között, majd sorira jönnek a 
berendezések megfelelő állapotára ügyelő 
műszakiak, a most is vonaton zötyögő mozgó�
postások, s a folyamatosan még ilyenkor is 
nyitva tartó postahivatalok dolgozói, készen�
létben levő hibaelhárítók, gépkocsivezetők. 
Igaz, az év kezdetétől hetenként egymást kö�
vető két szabadnapjuk lesz, mert hisz a pos�
tások is ötnapos munkarendben . dolgoznak, 
ám legalább ennyien, mint most, a jövő szil�
vesztert is szolgálatban fogják tölteni.

A gondolat gondolatot szül. Év vége lévén, 
már nem tudunk szabadulni attól, hogy egy 
rövid időre visszatekintsünk a lezárult esz�
tendőre, hogy azután — elszámolva sikere�
inkkel és tisztázva az esetleges kudarcok 
okait — bizakodva lássunk hozzá egy újabb 
esztendő feladataihoz, bátran szembenézve a 
már ismert vagy időközben elénk tornyosuló 
nehézségekkel.

Amint a gazdálkodás mérföldkövei a kö�
zéptávú népgazdasági tervek kiindulópontjai, 
mozgalmi munkánk egyes szakaszait kong�
resszusaink határolják. Ha most visszatekin�
tünk a legutóbbi kongresszusunk óta eltelt, 
egy esztendőt valamivel meghaladó időszakra 
— előre bocsátva, hogy önelégültek úgysem 
leszünk soha —, gondolom, szégyenkeznünk 
nem kell.

Mire alapíthatjuk ezt a véleményünket? Ar�
ra, hogy a választások alkalmával új szerveze�
ti rendet alakítottunk ki, újszerű testületek�
kel, sok új bizalmival és tisztségviselővel. Ne�
kik, mimdannyiunknak meg kellett (s még 
mennyit kell!) tanulnunk, hogyan kell élni a 
szakszervezeti jogokkal, új működési szabály�
zatot kellett kialakítanunk és begyakorolnunk, 
az eddigitől eltérő munkastílust kell meg�
szoknunk, s mindezt nem langyos, esemény�
telen időszakban, hanem jó néhány nagy 
■horderejű feladatot megoldva. S az új szer�
vezeti forma életképességéről tett tanúbizony�
ságot. Nincs kizárva, hogy éppen az erőfe�
szítésre késztető feladatok váltották ki a 
tagság érdeklődését a megoldandó kérdések 
iránt, ez pedig serkentőleg hatott a válasz�
tott tisztségviselőkre, testületi tagokra.

N em kell azonban feltétlenül magyaráza�
tot keresnünk kezdeti lépéseink ered�
ményességére; jó tudnunk, hogy jelen�

tős országos kérdésekben, képesek vagyunk 
együtt gondolkodni, s ilyenkor felül tudunk 
emelkedni a szűkebb- tágabb csoportok érde�
keinek önző számontartásán, elvtelen védel-  
mezésén. Helyes volt tehát az a kongresszusi 
elhatározás, hogy a valamennyi postás dolgo�
zót, vagy közvetve a munkájukat igénybe ve�
vők széles körét érintő kérdésekben csak a 
tagság meghallgatásával döntünk. A szakszer�
vezeti csoportokban, majd a nagyobb egysé�
gekben folyó megbeszélések olyan észrevétele�
ket, bírálatokat vagy javaslatokat hoznak fel�
színre, amelyek más oldalakról világítanak rá 
még a régebbről ismert, több alkalommal 
megtárgyalt kérdésékre is. Olyan példákkal 
tudjuk ezt az állításunkat alátámasztani, mint 
a kollektív szerződés, a törzsgárdaszabályzat 
s kiváltképp az ötnapos munkahét tervezetéi�
nek társadalmi, vitája. E széles körű eszmecse�
re gyakorlatát folytatni, erősíteni kívánjuk.

Ez utóbbit sem tekinthetjük már járatlan 
útnak. Megfigyelhetjük, hogy mennyire élén�
kül a helyesen megválasztott bizalmiak által 
vezetett szakszervezeti csoportok munkája. S 
ez nemcsak a felülről kezdeményezett, fela�
datként kapott országos kérdések megvitatá�
sára vonatkozik; ezt tapasztalhatjuk a kisebb-  
nagyöbb helyi gondok megtárgyalásában, 
megoldásában, saját döntéseik végréhajtásá-  
ban ás.

Ez az a szemléletbeli változás, amelyre azt 
szoktuk mondani, hogy elindult egy folyamat, 
amely a dolgozók legszélesebb rétegeinek a 
figyelmét a közügyek felé fordítja, majd arra

sarkallja őket, hogy részt vegyenek saját és 
közösségük ügyeinek intézésében. Végső so�
ron ezt nevezzük munkahelyi demokráciának.

A közös gondolkozás haszna azonban nem 
korlátozódik, nem is korlátozódhat pusztán 
az érdekvédelemre és az érdekképviseletre, 
kiterjed a posta szolgáltatásaira is, hiszen nem 
kevésbé fontos feladatunk a gazdasági munka 
segítése.

A már említett társadéiról vitákon felül tel�
jes tagságunkkal közreműködtünk a posta múlt 
évi tervének kialakításában, majd a munka�
verseny szervezése révén és egyéb lehetősé�
geinket kihasználva, teljesítésében is. A fela�
datok vállalása és az egyre feszültebbé váló 
világpolitikai légkör függvényeként nehezedő 
gazdasági körülmények megértése tette lehe�
tővé, hogy a postás dolgozók a szolgáltatások 
minőségének további romlása nélkül le tudták 
küzdeni a terv teljesítésének különféle aka�
dályait is, olyanokat például, amelyeket a na�
gyon is időszerű tarifaemelés idézett elő.

Helytállásra volt szükség ahhoz is, hogy 
kellőképpen sikerüljön az év végi haj�
rá. Ez az általában rosszalló kifejezés 

a postán sajátos értelmet kap. Ilyenkor nem 
az év folyamán elhanyagolt munkákat igyek�
szünk sebtiben pótolni, hanem a lakosság tö�
meges ünnepi igényeit elégítjük ki. Az év végi 
csúcsforgalom lebonyolítása tehát nem egy�
szerű vállalati ügy, hanem a közhangulatot 
befolyásoló kérdés. Köszönet illeti a postás 
dolgozókat azért, hogy évről évre helytállnak 
e társadalmi jelentőségű feladat végrehajtásá�
ban.

Méltányolják a postás dolgozók erőfeszítése�
it, s az ennek elismerésére irányuló igényeiket 
— amelyeket a kongresszusi határozatban és 
a VI. ötéves terv tárgyalásakor is kifejtettünk 
— az illetékes állami és politikai szervek is. 
Ez megmutatkozott a tervezettnél nagyobb 
mértékű bérfejlesztésben, amely csökkentet�
te más népgazdasági ágakkal szembeni elma�
radásunkat, enyhítve a feszültségeket. Ugyan�
csak a megértés sugallta a napi-  és hetila�
pok kiadási rendszerének módosítását, sőt azt 
is, hogy a posta dolgozói — természetesen a 
hírlapterjesztők is — már az év elejétől öt�
napos munkarendben dolgozhatnak.

Mindent egybevetve, a VI. ötéves terv el�
ső évének eredményéi azzal biztatnak, hogy el 
tudjuk látni a most elkezdett esztendő felada�
tait. Képesek vagyunk arra, hogy alkalmaz�
kodjunk az eddig szokatlan körülményekhez. 
Mert erre is szükségünk van. A rövidített 
munkahét bizonyos teendőket a hét első öt 
napjára tömörít, a munka mennyisége ugyanis 
nem csökken. A munkarend társadalmi mé�
retű megváltozása azonban új szokások kiala�
kulásához kell, hogy vezessen, s ezt éber szem�
mel fel kell ismernünk, majd igazodnunk kell 
hozzá.

A szakszervezet sem marad híján a felada�
toknak, amelyek összhangban vannak a XII. 
pártkongresszusnak és szakszervezetünk XI. 
kongresszusának határozataival.

Igen fontos feladatunk, hogy részt ve�
gyünk az 1982. évi postai tervekben 
meghatározott gazdaságpolitikai célok 

megvalósításában, hogy ezzel megteremtsük a 
gyorsabb fejlődés alapjait. Ezért támogatnunk 
kell minden olyan intézkedést, amely segíti az 
anyaggal és energiával való takarékoskodást, 
a munka szervezését, a hatékonyságot, a mi�
nőség javítását. Ezt kell. szolgálniuk a teljesít�
ményekkel arányban álló béreknek is.

A munkaverseny fő célja az 1982. évi terv 
teljesítése. A vállalásoknak a munkahelyen�
ként pontosan meghatározott feladatokhoz 
kell kapcsolódniuk. Az újítómozgalomnak az 
alkotó gondolkodást és munkát kell kibonta�
koztatnia, fejlesztenie és támogatnia.

A szociális tervekben továbbra is fő célunk 
az élet-  és munkakörülmények eddig elért 
színvonalának megtartása, sőt lehetőség sze�
rinti emelése.

Nem mondjuk, hogy ne többet, de amiről itt 
elmélkedtünk, azt meg is szeretnénk valósí�
tani. Ezért arra kérünk minden postás dolgo�
zót, minden szakszervezeti tagot és választott 
tisztségviselőt, hogy ami feladatkörébe tarto�
zik, azt lelkiismeretesen teljesítse: Ha így lesz 
*— meg vagyok róla győződve —, egy év eltel�
tével hasonlóképp vagy még vidámabban ün�
nepelhetjük a következő esztendő eljövetelét. 
Ehhez kívánok mindenkinek sok szerencsét, 
jó egészséget.

Csáki Lászlóné
főtitkár

A műit évi terv teljesítését és az idei tervfeladatokat tárgyalta a központi vezetőség
Szakszervezetünk központi 

vezetősége december 15- i ülé�
sén ár. Buják Konstajitin ve�
zérigazgató- helyettes előter�
jesztésében megváltatta a posta 
1981. évi gazdasági és szociá�
lis tervének teljesítéséről szóló 
beszámolót, valamint a jövő 
évi tervelőirányzatokat.

A szakszervezeti véleményt, 
vitaindító értékelést Tanos 
Lászlóné, a központi vezetőség 
titkára mondta el. Ezután 
számos hozzászóló egészítette 
ki az anyagot, adott hangot 
véleményének. Végül a köz�
ponti vezetőség kiegészítések�
kel elfogadta az előterjesztést.

A gazdasági eredmények 
1981- ben — az ismert nehéz�
ségek és bizonytalansági té�
nyezők ellenére — összessé�
gükben megfelelnek a terv�
nek. A szolgáltatások szín�
vonala egyetlen területen sem 
romlott, az ellátottság és a 
minőség általában megfelelt a 
tervezettnek.

Az eredmény (4334 millió 
fórint) úgy alakult, hogy az 
alaptevékenység bevételei je�
lentősen meghaladták a terve�
zettet, de ezt kiegyenlíti a 
melléktevékenység elmaradá�
sa, valamint a költségek nö�
vekedése. A ráfordítások kö�

részt a saját erős, adózott bér-  
fejlesztés, másrészt a feladat�
hoz, illetvé tiöbbleteredmény-  
hez kötött bérpreferencia tette 
lehetővé. Mindez kedvezően 
éreztette hatását, enyhítette, 
de nem szüntette meg a posta 
többéves — központilag is el�
ismert — bérgoindjait.

1981 — a meghirdetett prog�
ram szerint — a fenntartás 
éve volt. Ezen .belül kiemelt 
feladatként a nyilvános táv�
beszélő- állomások rekonstruk�
ciója és szaporítása szerepelt. 
A kiemelt területeken, ha tör�
tént is jelentős előrelépés a 
korábbi évekhez képest, nem 
lehet egyértelműen kedvező 
értékelést adni. A feladatok 
végrehajtása késve indult, 
egyes területeken csak a má�
sodik féléviben. Gyakran hát�
ráltatta a munkát anyag- , il�
letve készüléklhiány, helyen�
ként szervezetlenség és a 
fenntartói létszám évek óta 
nem szűnő hiánya. Mindezek 
következményeként elmaradt 
néhány tervezett feladat ma�
radéktalan végrehajtása.

Ennek ellenére erősödött az 
együtt gondolkodás, a közös 
akarat, mind az. irányítás, 
mind a végrehajtás területén, 
ami jó néhány olyan szerve�
zési, illetve egyéb javaslatot 
eredményezett, amelyek je�
lentősebb beruházás nélkül 
lehetővé teszik a meglevő esz�
közök hatékonyabb kihaszná�
lását, elősegítik a változó kö�
rülményekhez való rugalmas 
alkalmazkodást, a belső tarta�
lékok feltárását. Javult a pos�
taszervek kezdeményező kész�
sége, egyre inkább általánossá 
válik a gazdasági tényezők 
figyelembevétele az egyes 
döntéseknél, Oldódik a sza�
bályzatok merev alkalmazá�
sa, erősödik az élethez iga�
zodó ésszerű módosításokra 
irányuló törekvés, kezd álta�
lánossá ’válni a szolgáltatás-  
központú szemlélet.

A központi vezetőség úgy 
ítélte meg, hogy a kedvező 
irányzatok kibontakoztatását 
elősegítette az üzemi demok�
rácia kiszélesedése, a szak-  
szervezet fokozott részvétele a 
gazdasági feladatok megoldá�
sában, kezdve a tervezéstől, a 
dolgozók mozgósításán ke�
resztül a végrehajtásig.

Az 1981. évi létszámterv 700 
fős növekedést tartalmazott. 
Ezzel szemben 200 a tényleges 
növekedés, s ebből csak 90 a 
teljes munkaidős. A terv vitá�
jakor már a múlt évben je�
lezte fenntartásait a központi 
vezetőség. Az akkor felvetet�
ték beigazolódtak. A teljes 
munkaidősök létszámának nö�
vekedése a forgalomnál mu�
tatkozik. Ezen a területen a 
teljesítmény stagnál vagy 
csökken a tarifaemelés hatá�
saként. Ezt az ellentmondást 
fokozza, hogy a nagy forgalmú 
hivatalok ugyanakkor nem 
kapják meg a forgalomhoz 
igazodó norma szerinti lét�
szám feltölitésére sem az en�
gedélyt az igazgatóságoktól. 
A műszaki területeken, első�
sorban a fenntartó, üzemeltető 
munkakörökben a létszám�
hiány már égető problémának 
számít, évek óta nem sikerül 
az indokolt létszám feltöltése.

A múlt évben sem történt 
előrelépés. A központi veze�
tőség hangot adott annak a 
meggyőződésének, hogy az

Kertli Péterné (Kecskemét): 
Jól érezzük magunkat az új 

postaépületben.

ziül az anyagköltségnek és a 
rendkívüli béremelésnek ha�
tásaként a bérköltségeknek a 
növekedése a legnagyobb mér�
tékű.

Az adók befizetése után va�
lamivel több mint 1 milliárd 
forint fejlesztési és mintegy 
219 millió forint részesedési 
alap képezhető. A pénzbe ni 
kifizetésekre (év végi részese�
désre) az 1 százalékos évközi 
bérfejlesztés adóterhe miatt 
mintegy 40 millióval kevesebb 
áll rendelkezésre, mint 1980-  
ban.

A teljesítményi terv alaku�
lása nem igazolta a postaszer�
veket. A tarifa emelésének 
következtében nem lépett fel 
az általuk várt forgalomcsök�
kenés. A jövőben, indokolt 
lenne nagyobb figyelmet for�
dítani a várható forgalom 
reális felmérésére.

A bérszínvonal a tervezett 
5 százalékkal szemben 8,3 
százalékkal emelkedett. Ha�
sonlóan nőtt az átlagbér és az 
átlagkereset is. A teljes mun�
kaidőben foglalkoztatottak át�
lagbére 3959, az átlagkereset 
4163 forint. A tervezettet 
meghaladó bérfejlesztést egy-

eíőző éveknél hatékonyabb in�
tézkedések esetében várható 
csak előrelépés. Célszerűnek 
tartja és javasolja a posta-  
szervek létszámgazdálkodásá�
nak felülvizsgálatát és a vál�
ságos területeken a munka�
erőhiány felszámolására át�
fogó postai program kidolgo�
zását.

A múlt évi fejlesztésekről 
szólva a legjelentősebb ese�
mény az új tároltprogram-  
vezérlésű távíró-  és adatkap�
csoló központ átadása volt. 
Tovább bővült a távhívó irá�
nyok száma (Kecskemét, Le-  
nimváros, Tapolca, Badacsony). 
A múlt évihez képest (45 ez�
res program) igém szerény 
mértékben nőtt a távbeszélő�
állomások száma (13 ezer la�
kás-  és 15 ezer közületi állo�
más). A postaszolgálatot 38 
új hivatal üzembe helyezése 
és 65 postahivatal korszerű�
sítése javította. A kezelési kis�
gépek állománya mintegy 300-  
zal bővült. Üzembe helyezték 
Kékesen a. 2. műsort sugárzó 
új ív- adót.

Az 1981. évi szociális terv 
teljesítése kedvezően alakult, 
de néhány területen nem éri 
el az előirányzottat. A posta 
1981- ben 874 millió forintot
fordított szociális célokra, 
csaknem 17 százalékkal, töb�
bet, mint 1980- ban. Elismerés�
re méltó a dolgozók lakásépí�
tésének posltai támogatása. Vi�
szont továbbra is gond van a 
munka-  és egyenruhaellátás�
sal. A központi vezetőség hat�
hatós intézkedést kért a posta 
vezetőitől.

A múlt évben átadták a 
SZOT- tal együttműködve épí�
tett 100 férőhelyes hévízi

Maróti Tibor (Budapest): Pél�
dásan meg kellene büntetni a 
nyilvános állomások rongálóit.

gyógyüdülőt, folytatódott a 
balatonfenyvesi üdülő máso�
dik ütemének kivitelezése és 
a zirc- tündérmajori gyermek-  
üdülő rekonstrukciója.

Az 1982. évi népgazdasági 
terv fő feladatként jelölte 
meg a szolgáltatások ‘̂ őrének 
bővítését, színvonalának eme�
lését, úgy, mint a lakosság 
politikai hangulatát jelentősen 
befolyásoló tényezőt. Másrész�
ről nagy súlyt helyez — a 
még nehezebb gazdasági kö�
rülmények között is — a dol�
gozók élet-  és munkakörülmé�
nyeinek javítására, a munka�
biztonság, az egészségvédelem 
fokozására. A posta 1982. évi 
terve eleget tesz e követelmé-

(Folytatás a 2. oldalon)

1982. JANUÁR



1982 is a fenntartás éve
A múlt évi terv teljesítését

és az idei tervfeiadatokat tárgyalta a központi vezetőség

Nagyobb nyilvánosságot a gazdasági munkának!
K észü ljen ek  fel b e sz á m o ló ju k ra  a  szám vizsgáló b izo ttságok!

(Folytatás az 1. oldalról)

nyéknek. A tervezett intézke�
dések, fejlesztések szorosan 
kapcsolódnak a szolgáltatások�
hoz, másrészt az anyagi lehe�
tőség biztosította mértékig 
javítják a postás dolgozók 
szociális ellátottságát.

1982- ben változatlanul ki�
emelt program a fenntartási 
tevékenység fokozása, vala�
mint a nyilvános távbeszélő�
hálózat rekonstrukciója és bő�
vítése. A terv 12 300 új tele�
fonállomás bekapcsolását irá�
nyozza elő; ebből 550 nyilvá�
nos állomás, több mint 11 ezer 
lakástelefon. A várakozók 
száma előreláthatóan tovább 
fog növekedni. Üzembe lép az 
új crossbar- központ Békés�
csabán, folytatódik Budapes�
ten az új Krisztdna- központ 
építése, megkezdődik a Teréz-  
kőzipont szerelése. Befejeződik 
a Petőfi rádióadó, valamint 
a győri és a kékesi tv- adó re�
konstrukciója. Ha nem is ki�
elégítő mértékben, de folyta�
tódik a postahivatali hálózat 
felújítása, és a kezelésgépesí�
tési program.

A fejlesztési forrás a cél-  
csoportos beruházásoknál (ide 
tartozik a távbeszélő- , vala�
mint a műsorszóró- szolgálat) 
az állami támogatás csökkené-

Katona Ernő (Veszprém): Ha a 
posta gondoskodik az anyagok�
ról, a végrehajtó szolgálaton 
nem fog múlni az 1982. évi terv 

teljesítése.

sének következtében szűkül. 
Ez a távbeszélő- szolgálatiban 
meglevő feszültségeket tovább 
növeli.

A vállalati döntéskörbe utalt 
fejlesztések forrása a VI. öt�
éves tervben meghatározott 
nagyságrendiben és ütemben 
képződik. így a postaszolgálat, 
az üzemnfejlesztés, valamint a 
szociális- kulturális fejlesztés 
terén az elfogadott minimális 
fejlesztési program megvalósí�
tásához a forrásfedezet — az 
elnökség 1980. szeptember 25- i 
állásfoglalásának' megfelelően 
— megteremtődik.

Az 1982. évre tervezett tel�
jesítmény, .bevétel, költség és 
eredmény megvalósítható, a 
terv igyekszik a változó gaz�
dasági környezet hatásait is 
számba venni. A terv a VI. öt�
éves tervben meghatározott 7 
százalékos R/B (részesedési 
alap/b'érköltség) viszonnyal 
számol.

A szociális feladatok ellátá�
sához — a költségek növeke�
désével arányosan — növelni 
kell a jóléti alapnak az R-  
alapból való kiegészítését. Ez
1981-  ben 50 millió forint volt,
1982-  ben várhatóan 66 millió 
lesz. Az R- alapot terhelő egyéb 
juttatások (például az év végi 
részesedés) szinten tartására 
csak a képzett R- alap növelé�
sével van lehetőség. A köz�
ponti vezetőség úgy ítélte meg, 
hogy a gazdasági lehetőség 
megteremtődik a tervezett 7 
százalékos R/B viszony olyan 
mértékű emeléséhez, amely 
elegendő anyagi alapot teremt 
a postás dolgozók jogos igé�
nyeinek kielégítéséhez.

Az 1982. évi szociális rá�
fordítások meghaladják az 1 
milliárd forintot, ami csak�
nem 20 százalékos növekedés
1981- hez viszonyítva. A terv 
célja a szinten tartás, de egyes 
területeken szerény mértékű 
fejlesztést is tartalmaz. Ki�
emelten kell kezelni továbbra 
is a statikailag nem megfelelő 
hivatalok kiváltását. Határo�
zott intézkedések várhatók a 
változó munkahelyen dolgozók 
egyszeri meleg étellel való 
ellátásában.

A központi vezetőség alap�
vető fontosságúnak tartja a
VI. ötéves tervben elhatáro�
zott szociális fejlesztés idő�
arányos megvalósítását. Vál�
tozatlanul szükségesnek - minő�
sítette a soproni 'és a debre�
ceni postásüdülő építését, és 
kérte az intézkedést a jelen�
legi korlátozás feloldására. A 
Postás Művelődési Központ 
tervezett rekonstrukciója az 
illetékes hatóságok hozzájáru�
lásának hiányában elmarad.

A terv vitája során a köz�
ponti vezetőség hangot adott 
annak a meggyőződésének, 
hogy a jövő évi feladatokat 
csak akkor tudja a posta tel�
jesíteni, ha az öntevékenység, 
a kezdeményezőkészség, a 
szolgáltatásokat előtérbe he�
lyező szemlélet 1982- ben 's 
jellemző marad. Mindemellett 
fokozottabb figyelmet kell for�
dítani — elsősorban az irá�
nyításban — a feladatok ma�
radéktalan elvégzéséhez szük�
séges feltételéknek (anyag, 
terv, eszköz stb.) összehan�
golt, kellő időre, az év kezde�
tétől folyamatosan történő 
biztosítására.

A központi vezetőség meg�
határozása szerint a szakszer�
vezeti mozgalomnak 1982- ben 
is egyik legfontosabb feladata' 
az éves terv teljesítésének se�
gítése. A munkavenseny- moz-  
galomlban az egyéni és kollek�
tív vállalások (kapcsolódjanak 
meghatározott tervfeladatok�
hoz. A népgazdaság, illetve a 
posta tervével összhangban 
megkülönböztetett figyelmet 
kell szentel»i ebben az évben:

— az ötnapos munkahétre 
való átállásra;

— annak elősegítésére, hogy 
az új szolgálati rendet mind 
a dolgozók, mind az igénybe�
vevők kedvezően fogadják;

— a munkaidőalap jobb ki�
használásával a gazdasági ha�
tékonysági mutatók javítására,

— az ésszerű anyag-  és 
energiatakarékosságra.

Ritter Péter

NEMZETKÖZI HÍREK
KÉTTAGÚ KÜLDÖTTSÉ�

GÜNK utazott Maliba január
5- én Megyeri László kv- titkár 
vezetésével, a Postai és Táv�
közlési Dolgozók Szakszerveze�
tének meghívására.

A nyugat- afrikai ország 
társszakszervezetével 1968 óta 
van kapcsolatunk. Több alka�
lommal cseréltünk delegációt. 
Ez alkalommal küldöttségünk 
megbeszélést folytat az idősze�
rű szakszervezeti feladatokról, 
és tanulmányozza az afrikai 
postás és hírközlési dolgozók 
szakszervezeteinek tevékeny�
ségét.

A KUBAI Postás és Táv�
közlési Dolgozók Szakszerve�
zete december 17—18- án tar�
totta III. országos kongresz-  
szusát. Szakszervezetünk el�
nöksége táviratban köszöntöt�
te a kongresszus küldötteit, és 
sok sikert kívánt kubai szak-  
társaink életkörülményeinek 
fejlesztéséhez.

E NAPOKBAN, január 22—
23- án tartja XIV. kongresszu�

sát a Szovjet Hírközlési Dol�
gozók Szakszervezete. Az egy�
millió 930 ezer 'taglétszámú 
szervezet magába tömöríti a 
posta, a távíró, a telefon, a rá�
dió, és a sajtóterjesztés dol�
gozóit.

A kongresszus küldöttei 
maghallgatják a központi ve�
zetőség beszámoló jelentését az 
1977 és 1982 között végzett 
munkáról, meghatározzák a 
szakszervezet jövő feladatait, 
megválasztják a vezető testü�
leteket és a tisztségviselőket.

A szovjet testvérszervezet a 
beszámolási időszakban nagy 
erőfeszítéseket tett a hírközlé�
si dolgozók munkakörülmé�
nyeinek, életszínvonalának 
emeléséért. Az elmúlt ötéves 
tervben 17- 18 százalékkal 
emelkedett a hírközlésben fog�
lalkoztatottak átlagos havi bé�
re.

Szakszervezetünk elnöksége 
táviratban köszöntötte a kong�
resszus résztvevőit.

Krakk József

Az egyre nagyobb felada�
tok, követelmények teljesítése 
a szakszervezeti demokrácia 
fejlesztése és a gazdálkodás 
színvonalának emelése egy�
úttal a takarékosság érvénye�
sítése végett a magyar szak-  
szervezetek XXIV. kongresz-  
szusának határozata többek 
között azt is tartalmazza, 
hogy javítani, szélesíteni kell 
a gazdálkodás nyilvánosságát.

Kinek a feladata ez? Két 
testület felel a szakszervezet 
gazdálkodásáért: a szakszer�
vezeti bizottság, amely a 
szerv „vagyonával” választói�
nak megbízásából gazdálkodik 
és á számvizsgáló bizottság, 
amely — ugyancsak a tag�
ság nevében őrködik a gaz�
dálkodás szabályossága fölött.

Miután tehát a számvizs�
gáló bizottságok is a tagság�
nak felelnek végzett munká�
jukról, annak tapasztalatairól, 
a beszámoló taggyűléseken, a 
bizalmi testületek előtt 'kö�
telesek külön, önállóan beszá�
molni. A számvizsgáló bizott�
ság azonban ne az alapszer�
vezet gazdálkodásáról számol�
jon be, mert arról, 'hogy mire, 
mennyit költöttek, számot 
adni a szakszervezeti bizott�
ság dolga. Helytelen továbbá, 
ha a számvizsgáló bizottság 
a költségvetési számokat is�
métli. Szóljon viszont:

— saját munkájáról;
— ellenőrzéseinek tapaszta�

latairól ;
— az alapszervezet éves 

gazdálkodásáról kialakult vé�
leményéről.

zési irányelveknek, á tagság 
érdekeinek, a takarékosság 
irányelveinek? A főbb költ�
ségtényezők arányai helyesek 
voltak- e, nem alakult- e ki in�
dokolatlan aránytalanság?

A továbbiak során ismer�
tessék, hogy a gazdálkodás, a 
pénzügyi adminisztráció terén 
mit ellenőriztek. Vizsgálták- e 
a gazdálkodás szabályszerűsé�
gét, alaki helyességét, a bi�
zonylati elv következetes 
megtartását? Milyen követ�
keztetéseket vontak le a gaz�
dálkodás elemzéséből, milyen 
eltéréseket tapasztaltak az 
előirányzatoktól? Ki kell 
emelni, hogy a gazdálkodás 
mennyiben segítette vagy gá�
tolta a szakszervezeti moz�
galom, vezető szervei, testü�
letéi által megfogalmazott ál�
talános és helyi alapszervezeti 
célok elérését.

Fontos télmája a beszámoló�
nak, bogy tett- e, és milyen 
javaslatokat a számvizsgáló 
bizottság a gazdálkodás fej�
lesztésére, az esetleges hibák 
kijavítására, észrevételeiket, 
javaslataikat figyelembe vet-  
ték- e, az esetleges helytelen 
gyakorlatot megszüntették- e?

Szóljanak a szakszervezeti 
bizottsággal, a tisztségviselők�
kel való kapcsolatról. Noha 
a számvizsgáló bizottság ellen�
őrzi az szb gazdálkodósát, 
ténykedése beletartozik abba 
a sokrétű munkába, amelyet 
a szakszervezeti szerveknek a 
mozgalmi célok eléréséért a 
tagság érdekében kell kifejte�
niük. Ezért nagyon fontos a 
közvetlen, elvtársi kapcsolat 
kialakítása, amelynek állásá�
ról a tagságot ugyancsak tá�
jékoztam kell.Mit tett az szb?

Vélemény a gazdálkodásrólA rendszeres, színvonalas 
ellenőrzés elképzelhetetlen 
megfelelő körültekintéssel 
összeállított munkaterv nél�
kül, mely — igazodva az 
ügyrendhez — időrendben 
meghatározza a feladatokat. 
Be kell tehát számolni arról, 
hogy készült- e munkaterv, és 
az abban foglaltakat időará�
nyosan teljesítették- e.

A számvizsgáló bizottság 
testületi szerv, állásfoglalásai 
testületi állásfoglalások, a 
működését a bizottsági ülé�

seken fejtik ki. Ezért el kell 
mondani a tagságnak, hogy a 
bizottság összeül- e rendszere�
sen, hányszor gyakorolta tes�
tületi funkcióit a beszámolási 
időszakban, és mit tárgyalt? 
Megvitatták- e az ellenőrzések 
tapasztalatait? Rendkívüli bi�
zottsági ülés adódott- e, s ha 
igen, milyen halaszthatatlan 
állásfoglalás, döntés született? 
Az előző időszakhoz képest 
fejlődött- e a munka? Felme�
rültek- e nehézségek — és mi�
lyenek — a számvizsgáló bi�
zottsági munka kapcsán.

A számszerű mérlegbeszá�
moló áttekintést ad az elmúlt 
félév vagy év gazdálkodásá�
ról. Ezért be kell számolni 
arrról, hogy a költségvetés 
jó volt- e vagy sem, a terve�
zés helyesnek bizonyult- e, 
volt- e túllépés, költségvetési 
módosítás, ha igen, indokolt 
és szabályos volt- e, a költség-  
vetés lehetővé tette- e a fel�
adatok végrehajtását, érvé�
nyesült- e a takarékosság?
Elemzés útján a számok 
mögé kell és lehet világítani, 
és ezzel jó eligazítást adni 
a tagságnak.

A területi szakszervezeti
bizottságok mellett működő

számvizsgáló bizottságok ar�
ról is számoljanak be, hogyan 
segítették' az alapszervezeti 
számvizsgáló bizottságok
munkáját, vannak- e ennek 
akadályai, mit lehet tenni 
ezek elhárítására?

A számvizsgáló bizottság a 
tagság megbízásából mérle�
geli, elemzi az alapszerv, il�
letve a területi bizottság 
vagy a központi vezetőség 
gazdálkodását. Ennélfogva a 
tagság is jogosult arra, hogy 
bírálja a számvizsgáló bizott�
ság mimikáját, és irányelveket 
adjon munkájának javítá�
sához.

Fekete Ottó

- 1 z ellenőrzések tapasztalatai

1976 óta sok helyütt és sok�
szor elhangzott, hol is tartunk 
az 'üzemi, a munkahelyi de�
mokrácia megvalósításában, r 
ezen belül a bizalmiak, jog-  
és hatáskörének érvényesülé�
sében. Nos, erre akarok vá�
laszt kapni, ezért találomra — 
csak arra ügyelve, hogy a 
posta minél több területe kép�
viselve legyen — meghívtam 
öt postás dolgozót, akiknek 
semmiféle szakszervezeti tiszt�
ségük nincsen.

Czégény Bálintné (Solymár, 
postahivatal), Köteles András-  
né (javítóüzem), Lapajka 
Lászlóné (CSEKKLESZ), Sza�
bó Sándor (Bp. 72) és Tatár 
Sándor (Bp. Távb. lg.) el is 
fogadta meghívásomat egy kis 
kötetlen beszélgetésre.

Mivel a megvitatandó té�
máról egy szót sem szóltam, 
az első néhány pereiben aka�
dozott beszélgetésünk. Amikor 
azonban megkérdeztem, hogy 
vállalnának- e „bizalmiságot”, 
szinte egyszerre szólaltak meg, 
s bár-  különbözött a vélemé�
nyük, néhány dologban egyet�
értettek.

— A bizalminak, ha jól 
akarja ellátni a feladatát, bi�
zony, van mit tennie.

— Nem túl bálás és nem 
könnyű tisztség a bizalmié, s 
bizony, néha népszerűtlen fel�
adatokat is el kell látnia.

— Mindenhol nem lehet a 
bizalmi „tjófiú”, időnként el 
kell döntenie, kivel ért egyet' 
a csoport véleményével, vagy 
a szakvezetőével. Persze, az c 
kötelessége a csoport érdekei�
nek képviselete.

— És ha az esetleg nagyobb 
csoportok érdekeit sérti?

— Tartunk ma már ott, hogy 
elfogadjuk a nagyobb csopor�
tok, a társadalom érdekeit, 
egyéni és szőkébb csoportunké 
elé is tudjuk helyezni azokat.

— Tudna példát mondani?
— Nálunk a postaforgalom-  

nál decemberben senki nem 
mehet — nem is megy — sza�
badságra. Sőt az év végi le�
vél-  és csomagáradatot csak 
sok- sok túlórával tudjuk a 
feladótól a címzettig eljuttat�
ni. Szinte senki nem ódzkodik 
vagy elégedetlenkedik ilyen�
kor. De tudnék még más pél�
dákat is mondani. Itt van 
ugye a vasárnapi hírlapkézbe-  
sítés kérdése.

— Mit várnak a jó bizalmi�
tól?

— Köztudott, hogy ma már 
jóval nagyobb a bizalmiak ha�
tásköre, ami jó dolog, de élni 
is tudni kell vele.

— Azelőtt 5- én jött valaki a 
következő szavakkal; „Adjon 
harminc forintot bélyegre”; és 
jószerivel azt sem tudtuk, ki ő.

Őszintén mondja meg!
Beszélgetés szakszervezeti tagokkal 

a bizalmiak és csoportjuk munkájáról

— Ma a kötelezőkön felül 
sok bizalmi emberségből is je�
lesre vizsgázik. A mi bizal-  
mink, ha rossz a hangulatom, 
megkérdezi:. — Mi baj, Sán�
dor? Segíthetek?

— Néhány évvel ezelőtt a 
bizalmit még olyan helyekre 
is elküldték, amelyhez semmi 
köze nem volt. A miénk pét-  
dául — más jelentkező nem 
lévén — TIT- e'lőadásokra járt 
— mint bizalmi. Ma már ilyen 
nem fordul elő.

— A legutóbbi választásokon 
már sokkal jobban megnéztük, 
hogy ki legyen a bizalmink. 
Csak olyan jöhetett számítás�
ba, aki arra alkalmas, vagy rö�
vid időn (belül alkalmassá te�
hető.

— Az sem elhanyagolható 
előfeltétel, hogy lehetőleg 
ugyanolyan munkakörben dol�
gozzon, mint a csoportbeli ta�
gok.

— Olvastam a Postás Dolgo�
zóban, hogy a választásokon 
a bizalmiak 40 százaléka ki�
cserélődött, nos a maradék 60-  
ból még 20- at cserélni kellene, 
mert nem elég rátermettek, 
nem képviselik megfelelően 
a csoport érdekeit. Ma már 
nem az bizalmi, aki vállalja. 
A bizalom az alapja a bizal�
mi tevékenységének.

— Az is lényeges, hogy az
újonnan megválasztott bizal�
miak a lőhető legrövidebb időn 
belül képzésben, oktatásban 
részesüljenek, hogy ismerjék 
saját jogaikat és kötelességei�
ket. Így rövidebb idő alatt el�
érhető, hogy a csoport miha�
marabb elfogadja a bizalmit, 
amihez persze a bizalmi ráter�
mettsége is szükséges. Rövi�
den úgy fogalmazhatnék, hogy 
főleg nem idő, hanem ember 
kérdése, hogy kit mennyi idő 
alatt fogadnak el. .

— Én még azt tehetném 
hozzá, hogy mi a 72- esben elé�
gedettek vagyunk a bdzal-  
minlkkal, hiszen szakmai mun�
kája közben rendszeresen fi�
gyel ránk, . magáénak érzi 
gondjainkat, amiben tud, se�
gít • vagy éppen javasol, szer�
vez, kezdeményez, tájékoztat.

— Véleményük szerint mi�
lyen egy jó bizalmicsoport?

— Az a legjobb gyakorlat, 
ha egy brigád egyúttal egy bi-  
zalmicsoport ás. Az is jó, ha 
azonos műszakiban dolgozunk, 
mert így a szabad időnk egy 
részét is együtt tölthetjük.

— Nekem az tetszik a leg�
jobban, hogy egy- egy bizalmi-  
csoport- értekezleten szinte tel�
jesen kötetlen hangnemben, 
szabadon vitatkozhatunk a 
szóban lévő témáról. Ilyenkor 
zsong a műhely, mint a méh�
kas. Véleményünk szerint a 
legdemokratikusabb fórum 
éppen a bizallmicsoport- érte-  
kezlet.

— Alapvető feladatunknak 
tekintjük az új dolgozók be�
vezetését a munkába, a cso-  
portéletibe, a helyi szokásokba.

— Az egyik legnagyobb vitát 
szinte mindig a kitüntetések 
odaítélése vagy az azokra va�
ló javaslattétel váltja ki, hi�
szen nem akarunk megalapo�
zatlan véleményt kialakítani.

— Elismerem emberi gyar�
lóságunkat, hogy jogainkat 
sokkal jobban ismerjük, mint 
kötelességeinket. Pedig tudo�
másul kell venni, hogy aki 
szeretne élni a jogával, an�
nak kötelességét is teljesítenie 
kell.

— Fellendült a csoportmun�
ka, érdemibb, emberibb lett a 
kapcsolat. Ma már egyáltalán 
nem nevezhető felszínesnek. 
A segélyt például soha nem 
küldjük el postán, mint az�
előtt; mindig látogatással egy�
bekötve adjuk át.

— Én hat éve vagyok pos�
tás, azóta dolgozom a solymá�
ri hivatalban. Itt más, bará�
tibb, nyíltabb a légkör, mint 
eddigi munkahelyeimen.

— A csoporltértekezletek ar�
ra is jók, hogy mintegy szű�
rőiként működjenek, csak a 
meg nem oldott kérdéseket 
viszik a bizalmiaink tovább, 
magasabb szakszervezeti fóru�
mokra.

— Elismerik a bizalmiak 
munkáját?

— A bizalmiak jó része nem 
is az elismerésért látja el fel�
adatát, hanem azért, hogy cso�
portját képviselje, ami joga, 
de megtisztelő kötelessége is.

— Az a jó, ha a bizalmi 
egyébként is a csoport vezér-

egyénisége, ezáltal a  kollektí�
va egyik formálója. Eljutot�
tunk odáig, hogy azt a kevés, 
rossz irányba befolyásoló 
hangadót lehurrogjuk, ha azok 
mindig csak elégedetlenked�
nek, s csak a negatív jelensé�
geket veszik észre.

— Az ás a bizalmi tevékeny�
ségének egyfajta elismerése, 
hogy amíg ő esetleg munkaidő 
alatt látja el szakszervezeti 
munkáját, addig őt a többiek, 
helyettesítik, hiszen tudják, 
hogy a csoport érdekeit kép�
viseli.

— Egyre inkább gyakorlattá 
válik, hogy gazdasági veze�
tőink nemcsak elfogadják a 
bizalmiakat, hanem el is vár�
ják tőlük, hogy véleményt 
nyilvánítsanak. Ez is egyfajta 
elismerés.

— Azt hiszem, nem kell na�
gyobb elismerés annál, mint 
az, hogy alig várjuk, hogy 
egy- egy értekezletről vissza�
térve ibeszámoljön az ott el�
hangzottakról, s esetleges ja�
vaslataink fog a dtaitásár ól.

— Ezek szerint a bizalmi 
összekötő kapocs ...

— Igen. Az elmúlt időszak�
ban ebben is lényeges minő�
ségi változás következett be. 
Mindem, bennünket érintő ter�
vezett intézkedésről tájékozta�
tást kapunk, s kérik a vélemé�
nyünket, amelyet a lehetősé�
gekhez képesít figyelembe is 
vesznek.

— A mi bizalmink az el�
múlt évben például tájékozta�
tott minden nagyabb hordere�
jű kérdésről, így a kollektív 
szerződés módosításáról, a 
törzsgárdaszabályzat meg�
változásáról és az ötnapos 
ipunkahét tervezetéről.

— Ügy érezzük, kellőképpen 
tájékoztatnak minket, hiszen 
a főbizalmin, a bizalmaim vagy 
a bizalmiküldöttän keresztül 
minden információt megka�
punk. Sokszor nem lehet a 
szakmai és a szakszervezeti in�
formációt különválasztani, jó 
néhányszor előfordult azon�
ban, hogy a Ibizalmainktól előbb 
kaptunk tájékoztatásit, mint 
ugyanabban a témában a szak�
vezetőnktől.

Lehet, hogy az itt leírtak�
ból nem tűnik ki, de kérdé�
seinkkel igyekeztünk beszélge�
tőpartnereinket bíráló meg�
jegyzésekre, észrevételek meg�
tételére serkenteni, ök azon�
ban csak jót mondtak. Való�
ban ennyit javult volna a cso�
portok és a bizalmiak tevé�
kenysége. Ahhoz, hogy erre 
teljesebb választ tudjunk ad�
ni, bizalmiakkal, főbizalmiak�
kal is el’ kell beszélgetnem.

Mezőfi László
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kell arról, milyennek ítélte a 
számvizsgáló bizottság a költ�
ségvetést, megfelelt- e az a 
mozgalmi céloknak, a terve-

Az ismertetést a költség-  
vetés ellenőrzésével, megítélé�
sével kapcsolatos tapasztala�
tokkal kell kezdeni. Szólni



Társadalmi vita után %

A törzsgárdaszabályzat módosítása
A postán 1977. január 1. 

óta van törzsgárdaszabályzat. 
A törzsgáirdaszabályzatok nép-  
gazdasági szintű vizsgálata be�
bizonyította, hogy egyes terü�
leteken, vállalatoknál az ere�
deti óéitól eltérő gyakorlat ala�
kult ki. A helytelen gyakorlat 
megszüntetése végett szüksé�
gessé vált a törzsgárdáihoz tar�
tozás feltételeinek és az ezzel 
járó erkölcsi és anyagi meg�
becsülésnek egységes alapel�
vek ■ szerinti szabályozása. 
Ezért adta ki a Miniszterta�
nács és a Szakszervezetek Or�
szágos Tanácsának Elnöksége 
1021/1980. (VII. 10.) számú 
együttes határozatát.

Az együttes határozat főbb 
alapelvei:

% A törzsgórdához tartozás 
követelményeinél a munkavi�
szonyban töltött éveken kívül 
feltételként kell meghatározni 
a kifogástalan munkát és a 
fegyelmezett magatartást.

#  A törzsgárdatagság leg�
alacsonyabb fokozatához leg�
alább 5 év szükséges.

#  Az .egyes törzsgárdafoko-  
zatok eléréseikor — a beosztás�
tól és keresettől függetlenül 
azonos összegű — egyszeri ju�
talom adható, melynek felső 
határa 8000 forint. Ezen felül 
további anyagi elismerés — 
ajándéktárgy, jutalomszabad�
ság stb. — nem adható.

#  Nem lehet a törzsgárda 
tagja az, akii fegyelmi bünte�
tés hatálya alatt áll, kötele�
zettségeit megszegi, vagy fe�
gyelemsértő magatartást tanú�
sít

A törzsgárdaszabályzatofcat 
január 1- ig felül kellett vizs�
gálni és az alapelveknek meg�
felelően módosítani. A posta 
is felülvizsgálta törzsgárda-  
szabályzatát és a módosítás-  
tervezetet 1981 augusztusában 
társadalmi vitára bocsátotta.

Melyek voltak a legvitatot�
tabb kérdések, és apályén új 
vonásokkal gazdagodott a sza�
bályzat? ■

1. Mennyi szolgálati idő után 
lehet valaki a törzsgárda tag�

ja? Nemcsak a vitákon, hanem 
azt megelőzően is különböző 
fórumokon a dolgozók többsé�
ge ügy ítélte meg, hogy 5 év 
munkaviszony kellő alapot ad 
arra, hogy a dolgozó végleg 
kötődjön a postához. A kér�
dést — melynek jelentős 
anyagi vonzata van — a pos�
ta vezetői szakszervezetünkkel 
egyetértésben teljesítették.

2. Az egyes törzsgárdafoko�
zatok, mennyi évhez kapcso�
lódnak? A dolgozóik részéről
— a vitát megelőző korábbi 
fórumokon — többször el�
hangzott az az észrevétel, hogy 
az egyes fokozatok között in�
dokolatlanul hosszú a 10 év 
várakozási idő. Így a módosí�
tás miár 5 évenkénti forduló�
ikat tartalmaz. A dolgozók ezt 
megelégedéssel fogadták.

Ugyanakkor, éppen e kérés 
teljesítésével kerültek egyes 
törzsgárda tagok indokolatla�
nul hátrányos helyzetbe, s en�
nek — nemcsak az érdekeltek
— szenvedélyesen hangot is 
adtak. Kikről van szó, és miért 
következett ez be?

Azok a. törzsgárdatagok, akik 
1981- ben 16, 17, illetve 26, 27 
tönzsglárdaévvel rendelkeztek, 
az 1977. január 1- ével hatály�
ba .lépett szabályzat szerint 
egyszeri jutalomban még nem 
részesültek. A módosított sza�
bályzat szerint az új fokozatok 
egyszeri jutalmára megint 
nem jogosultak. E dolgozók 
egyszeri jutalom iránti igénye 
jogos. A jogos igények kielé�
gítéséhez szükséges anyagi 
fedezet mielőbbi biztosítását 
szakszervezetünk szorgalmaz�
za.

3. A legmagasabb összegű 
törzsgárdajutalmat melyik fo�
kozatnál fizetik? A dolgozók 
felvetették, hogy az 50 éves 
törzsgárdafokozat illuzóri�
kus, csak kivételes esetben Te�
het elérni, sőt a 45 évhez tar�
tozó jutalmat is csak nagyon 
kevesen élvezik. A legmaga�
sabb összegű jutalom reális 
fokozata a 40 év. Nők eseté�
ben még ez a fokozat sem biz�

tosítja a legmagasabb összeg 
elérését, mert a nyugdíjkorha�
tár 5 évvel közelebb van. 
Ezért kérték, hogy a nődolgo-  
zók nyugdíjazásuk alkalmával 
— amennyiben 30 évet meg�
haladó törzsgárdaiidővel ren�
delkeznek — kapják meg a 
jutalom legmagasabb össze�
gét.

A módosított szabályzat 
mindkét kérést teljesíti:

— a 40 éves törzsgárdafoko-  
'zathoz tartozó egyszeri juta�
lom összege 8000 forint;

— a nődolgozót nyugdíjazás�
kor — amennyiben 32,5 törzs-  
gárdaévvel rendelkezik — 8000 
forint törzsgárda jutalomban
kell részesíteni.

4. Maradhat- e a törzsgárda 
tagja a nyugdíjas, ha továbbra 
is dolgozik? A nyugállomány�
ba vonult törzsgárdatagok sé�
relmezték — szóban és írás�
ban —, ha munkát vállalnak 
a postán, miért nem marad�
hatnak a törzsgárda tagjai. A 
módosított szabályzat sérel�
müket orvosolja. Akik mint 
törzsgárdatagok mentek nyug�
díjba, és mint nyugdíjasok 
dolgoznak, a törzsgárda tagjai 
maradinak. Törzsgárdaidéjüket 
a ledolgozott órákból teljes 
évre átszámított idő alapján 
kell megállapítani. Amennyi�
ben a nyugdíjazás előtti és az 
átszámított törzsgárdaévek 
száma alapján a következő fo�
kozatot elérik, részükre az 
egy összegű jutalmat folyósí�
tani kell.

5. Hogyan és mennyi időre 
zárható ki a törzsgárda tagja? 
A fegyelmi büntetés hatálya 
alatt álló dolgozó — az alap�
elvekkel összhangban — nem 
lehet a törzsgárda tagja, te�
hát a szabályzat szerint a fe�
gyelmi büntetéssel egyidejűleg 
meghatározott ideig a törzs�
gárdatagok sorából kötelezően 
és automatikusan kizárják. 
Törzsgárdatagsága a meghatá�
rozott Idő (2 vagy 3 év) eltel�
te után . — szintén automati�
kusan — folytatódik. Az 
együttes határozat — s a sza�
bályzat ás — a törzsgárdatag�

ság feltételeit megszigorítot�
ta. Az idő mellett a kifogás�
talan munkát és a fegyelmezett 
magatartást hangsúlyozza. 
Ezért a szabályzat lehetővé 
teszi, hogy a féltételeket nem 
teljesítő dolgozót a kollektíva 
a .törzsgárda tagjainak sorából 
határozott vagy határozatlan 
időre kizárja. A határozatlan 
időre kizárt dolgozó 2 év múl�
va kiérheti újrafelvételét.

6. Mikor kapja meg az egy 
összegű jutalmat a kizárt és 
visszavett törzsgárdatag? A 
dolgozók részéről egyik legvi�
tatottabb kérdés volt. Egybe�
vágó véleményként hangzott 
el, hogy visszavételkor az el�
maradt jutalom kifizetése a 
kizárás időtartamával meg�
hosszabbodik, így a követke�
ző törzsgárdafokozat elérésé�
hez szükséges várakozási idő 
is hosszabb lesz. A módosított 
szabályzat ennek megfelelően 
rendelkezik.

7. Kizárás esetén kérheti- e 
a dolgozó a döntés felülvizs�
gálatát? A jogorvoslati lehető�
ség új vonása a szabályzat�
nak. Amennyiben a dolgozó a 
törzsigárdából való kizárását 
sérelmesnek tartja, az össze�
vont taggyűléstől, illetve a bi�
zalmitestülettől kérheti an�
nak felülvizsgálását. Ennek 
megtörténtéig a dolgozó törzs�
gárdatag marad, e fórum dön�
tése pedig végleges.

Ez ideig azokról a kérdések�
ről szóltam, amelyek a sza�
bályzatba belekerültek. A vi�
tatott kérdések körének ismer�
tetésénél azonban nem lehet 
figyelmen kívül hagyni a dol�
gozóiknak azt a kérését, amely�
ben az egyszeri törzsgárdaju-  
talomnak a tárgyéviben törté�
nő kifizetését igénylik. Az 
igény jogos. Ezért szakszerve�
zetünk kérte a posta vezetőit, 
hogy a tárgyévi kifizetés le�
hetőségét vizsgálja meg. Mint 
a dolgozók jogos igényét, szak�
szervezetünk ezt számon, tart�
ja, és megoldásét szorgalmaz�
za.

Tóth Pálné

Magunk mögött tudjuk az 
előző évet, 1981- et, és elérke�
zett az új esztendő, 1982. Nincs 
szándékomban és nem is ér�
zem magam illetékesnek ar�
ra, hogy mérleget vagy szám�
adást készítsek a múlt év 
eredményeiről, gondjairól. Ügy 
érzem, annyit azért megtehe�
tek, hogy néhány dologra tár�
gyilagosan utaljak, felvilla-  
násszerűen visszaidézzek.

Szerintem is igaz, hogy 
1981- ben. keményebb és nehe�
zebb feltételek között éltünk 
és dolgoztunk, mint koráb�
ban. Meggyőződésem azonban, 
hogy a .tagság érdekében nem 
kevesebbet, hanem többet dol�
goztunk. Szakszervezetünk jó 
néhány olyan munka és in�
tézkedés kidolgozásában vett 
részt, sőt cselekvő részese volt, 
amelyek a posta vezetőinek 
sem kevés erőfeszítését igé�
nyelték.

Több olyan téma ikerült na�
pirendre, amelyek kidolgozá�
sa, bevezetése a tagság, a 
dolgozók előzetes bevonásával 
történt. Méghozzá nem is 
akárhogyan, hanem a legszé�
lesebb demokratizmus érvé�
nyesítésével, vagyis társadal�
mi viták útján. Ezek között 
indokolt megemlítenem az öt 
évre szóló kollektív szerződés 
megkötését, a törzsgárdasza�
bályzat módosítását, az egyen�
ruha korszerűsítését, s nem 
utolsósorban az ötnapos mun�
kahétre való áttérést.

Hol tartunk ma, 1982 ja�
nuárjában a megvalósítással?

— A kollektív szerződés már 
1981 közepén hatályba lépett;

1— az új törzsgárdaszabály�
zat ez év január 1- től érvé�
nyes, (ezzel munkatárs am a 
lap e számában külön cikk ke�
retében foglalkozik),

— az egyenruha korszerű�
sítése lényegében megtörtént, 
(az igazgatóságok területén 
próbaviselésre ki van adva, 
a jellemző munkakörökbe),

— az ötnapos munkahét 
ugyancsak 1982. január 1- től 
az egész posta területén meg�
valósult.

Az igazsághoz tartozik az is, 
hogy mindezek anyagi felté�
teleit az éves tervekben kel�
lett megteremteni, ami bi�
zony, korántsem tekinthető 
egyszerű dolognak.

Amíg idáig eljutottunk!?
Lehetetlen felsorolni, rneny-

A dolgozók érdekében

Pótlék a szombaton 
és a vasárnap végzett munkáért

nyi véleménykülönbségnek, 
érveiknek és ellenérveknek, 
szenvedélyektől fűtött, néha 
kemény hangvételű, sőt ideg�
feszítő vitának voltunk része�
sei. Mégis, ha arra kell vála�
szolni, hogy megérte- e, én is 
azokkal azonosulok, akik egy�
értelműen igennel válaszol�
nak. Azért, mert a leggyak�
rabban vitatott témákban ép�
pen a társadalmi vitákon el�
hangzott vélemények, javasla�
tok segítettek bennünket, de 
a posta vezetőit is a legcél�
szerűbb döntés kialakításaiban, 
így volt ez az ötnapos mun�
kahétre való áttérés esetében 
is, amellyel a lap előző szá�
mában már behatóan foglal�
koztunk.

Miért foglalkozunk ismét az 
ötnapos munkahéttel?

Azért, mert akkor utaltunk 
arra, hogy egy kérdésben, 
mégpedig a szombaton és va�
sárnap végzett murika foko�
zottabb anyagi elismerésében 
javaslat már volt, de egyet�
értés nem. Ennek 'szükséges�
ségével ugyan mind a posta, 
mind szakszervezetünk egyet�
értett, azonban a megoldás 
rendszerében és a részesülők 
körében még volt vélemény�
különbség.

Azóta a véleménykülönbsé�
gekben a vezérigazgatói érte�
kezlet és szakszervezetünk el�
nöksége egyetértésre jutott, s 
december 29- én megjelent a 
vezérigazgató 1090/81. sz. uta�
sítása.

1982. január 1- től tehát 
mindazok, akik szombaton és 
vasárnap „munkát’ végeznek 
— s itt a munkán van a 
hangsúly —, úgynevezett ösz-  
szevont munkahelyi pótlék�
ban részesülnek. Az elnevezés 
abból adódik, hogy e napokon 
munkát végzőkre az jellem�
ző, hogy együttesen többfajta 
tevékenységet látnak el.

Mennyi a szombati és va�
sárnapi pótlék?

— 4 órát meg nem haladó 
munka esetén 40 forint, füg�
getlenül attól, hogy ezen be�
lül tényleg hány órát dolgo�
zik valaki (például, aki csak 
két órát dolgozik, részére a 
40 forintot akkor is ki kell fi�
zetni),

— 4 és 8 óra közötti munka 
esetén a tényleg eltöltött órák 
után további 10—10 forint. 
(Erre is egy példát: ameny-  
nyiben egy dolgozó szombaton 
6 órát dolgozik, összesen 60 
forint illeti meg),

c— 8 óra feletti munka ese�
tén egységesen 100 forint (a 
pótlék mértékének tehát 100 
forint a felső határa, függet�
lenül attól, hogy 8 óránál 
mennyivel dolgozik valaki 
többet),

— a pótlék 50 százaléka il�
leti meg az őröket, a portáso�
kat, polgári fegyveres őröket 
és az ügyeletet ellátó dolgo�
zókat. (Miért? Mert e munka�
körökben a munka egy része 
készenléti jellegű.)

Természetesen a pótlék 
megállapításánál a túlmunkát 
is figyelembe kell venni.

Kik nem kaphatnak pótlé�
kot?

— A készenléti szolgálatot 
ellátó dolgozók (egyaránt vo�
natkozik ez a munkahelyi és 
a lakáskészenlétre),

— a hírlapkézbesítők szom�
bati napon (azért, mert a 
kollektív szerződés szerint ne�
kik a vasárnap és a hétfő a 
heti szabad-  és pihenőnap�
juk),
— az alkalmi munkavállalók, 
bármilyen címen is történik 
foglalkoztatásuk (e dolgozók 
esetében az órabér megálla�
pításánál kell az összes körül�
ményt figyelembe venni), *

— „saját” dolgozónak, 
amennyiben 50 forintos óra�
díjazással foglalkoztatják (az 
50 forint ugyanis már tartal�
mazza a szombaton vagy va�
sárnap végzett munka ellen�
értékét),

— nyugdíjasként foglalkoz�
tatott dolgozóknak (a nyugdí�
jas eldöntheti, hogy v.állal- e 
munkát szombaton vagy va�
sárnap; ha igen, akikor ezt 
órabérének megállapításánál 
kell figyelembe venni).

Hogyan történik a pótlék 
megállapítása?

Az összevont munkahelyi 
pótlék megállapítása szem�
pontjából a szombat 0 órától 
vasárnap 24 óráig terjedő 
időtartamot kell figyelembe 
venni. Nézzünk erre néhány 
példát:

— Először vegyük azt az 
esetet, amikor egy dolgozó 
pénteken este 18 órától szom�
baton reggel 6 óráig dolgozik. 
Neki 6 munkaórája esik szom�
batra, ezért 60 forint pótlék 
illeti meg.

— A második esetben téte�
lezzük fel, ihogy szombaton 
reggel 8 órától vasárnap reg�
gel 8 óráig dolgozik valaki. 
Ezért 100 forint pótlékot kell 
fizetni a dolgozónak.

— Harmadik esetünkben a 
dolgozó vasárnap este 20 órá�
tól hétfő reggel 6 óráig dol�
gozik. Ekkor neki 40 forint 
pótlék jár.

. A pótlék megállapításánál 
tehát azt kell hangsúlyoz�
nunk, hogy az adott műszak�
ból hány óra esik a szombat 
0 óra és a vasárnap 24 óra 
közé.

Az érdekelteik körében ez az 
intézkedés bizonyára osztatlan 
megelégedést vélt ki. Az ő 
nevükben, szakszervezetünk ré�
széről is köszönetünket nyil�
vánítjuk a posta vezetőinek, 
hiszen ehhez jellentős össze�
gű anyagi feltételt is kelleti 
biztosítani.

A postán csaknem 50 ezer 
azoknak a száma, akiknek az 
5 napos munkahét keretében 
minden szombatjuk és vasár�
napjuk szabad. Mintegy 15 
ezer dolgozónak azonban szom�
baton vagy vasárnap, illetve 
mindkét napon dolgoznia kell. 
Ez a posta szolgáltató jelle�
géből adódik. Joggal megér�
demlik a fokozottabb anyagi 
elismerést, hiszen rajtuk mú�
lik, hogy amíg mások élvezik 
a szabad szombatokat és va�
sárnapokat, a közönség a 
postai szolgáltatásokat zavar�
talanul igénybe vehesse.

Kovács József

Előtérben a minőség \  

és a gazdaságosság
Változások a postaszervek 

„Kiváló” címért folyó versenyének
feltételrendszerében

A szocialista munkaverseny 
eredményeinek értékelése 1981 
tavaszán rendhagyó volt. Ek�
kor zárult az V. ötéves terv�
időszak, melynek eredményei 
alapján magas szintű állami 
kitüntetéseket adományoztak, 
és ekkor fejeződött be a csak�
nem másfél évig" tartó kong�
resszusi és felszabadulási 
miunikaverseny, amelyben a ki�
emelkedő eredmények szin�
tén magas szintű kitüntetések 
elnyerését tették lehetővé.

Az elért eredmények, az el�
nyert kitüntetések azóta már 
lassan a feledés homályába 
merültek, hiszen nemsokára az 
1981. évi eredményeket érté�
keljük. Mégis vissza kell tér�
nünk ehhez, a sokak számára 
emlékezetes időszakhoz, mivel 
az értékelés során, valamint a 
címek odaítélésénél számos 
észrevétel merült fel a ver�
seny feltételrendszerét szabá�
lyozó 1065/1980. sz. vezérigaz�
gatói utasítással kapcsolatban.

A folyamatban, lévő és a 
gazdálkodási tevékenységgel 
összefüggő feltételekre vonat�
kozó módosítástól (1068/1981. 
Víg. sz. utasítás) függetlenül 
az 1981. március 26- i elnöksé�
gi ülés állásfoglalásának meg�
felelően mind a posta, mind a 
szakszervezet széles körű vé�
leménykutatást folytatott a 
feltételrendszer egészére vo�
natkozóan.

A beérkezett észrevételek, 
javaslatok elsősorban a bázis�
szemlélet háttérbe szorítását, 
a versenyző postaszervek sa�
játosságainak, az együttműkö�
dési készségnek és színvonal�
nak fokozottabb figyelembe�
vételét és az értékelés 'módsze�
rét tekintve az objektivitás 
erősítését szorgalmazták.

Volt néhány olyan, javaslat 
is, amely egyáltalán nem, 
vagy a jelenlegi konstrukció�
ban nem volt figyelembe ve�
hető. így például mellőzni 
kellett a jelenlegi alaphatáro�
zatokkal ellentétes javaslato�
kat, mint például a szöveges 
pályázatok elhagyását, vagy 
az olyan újabb minőségi mu�
tatók alkalmazását, melyeik 
csak tovább nehezítenék, bo�
nyolítanák az értékelést stb.

A szolgáltatások színvonalát 
jellemző minőségi mutatók 
esetében a változások elsősor�
ban további finomításokat, il�
letve szigorításokat eredmé�
nyeztek. Finomításokat olyan 
tekintetben, hogy az értéke�
lendő szempontok alkalmasab�
bak legyenek a versenyző egy�
ségek sajátosságainak figye�
lembevételére, és a korábbi�
nál jobban fejezzék fci a szol�
gáltatásokat igénybe vevők ér�
dekeit is. A szigorítások pedig 
egyértelműen az egyes szol�
gáltatások jobb minőségére 
irányulnak.

A gazdálkodással kapcsola�
tos mutatókat az előzőkben 
már jelzett 1068/1981. Vig. szá�
mú utasítás — igazodva a belső 
közgazdasági szabályozórend�
szerhez — szükségképpen már 
módosította. Jelentős előrelé�
pésként könyvelhetjük el, 
hogy ahol csak lehetőség volt 
rá, megszűnt a bázishoz vi�
szonyító értékelés, és lehető�
vé vált a változó feltételekhez 
jobban igazodó, a hatékony�

ságot fokozottabban szem 
előtt tartó gazdálkodási tevé�
kenységre való ösztönzés.

A beruházási tevékenység�
nél a feltételrendszer továbbra 
is a tervszerűséget ismeri el, 
de pénzügyi szigorítást alkal�
maz. Eszerint „az előirányzott 
pénzügyi teljesítést (tervszá�
mot) — a műszaki cél és a 
jóváhagyott műszaki tartalom 
maradéktalan teljesítése mel�
lett — csökkenteni kell az 
olyan megtakarítások össze�
gével, melyek ésszerű megol�
dások és a szigorú gazdálko�
dás eredményeként keletkez�
tek.” A műszaki fejlesztés te�
rületén is a hatékonyságot ja�
vító eredményeket kell elis�
merni.

A munka feltételeiről való 
gondoskodásnak a munkavé�
delemnek és a szociális hely�
zet javításának értékelése a 
SZOT Elnökségének 45. szá�
mú állásfoglalásához igazo�
dik.

A szocialista munkaverseny 
és az üzemi demokrácia fej�
lődéséről a kongresszusi hatá�
rozatokhoz igazodó feltételek 
alapján kell számot adni, a 
korábbihoz képest kevesebb 
számadattal, áthelyezve a 
hangsúlyt a tartalmi munkát 
jobban megjelenítő szöveges 
értékelésre.

A feltételrendszert összes�
ségében vizsgáivá megállapít�
ható, hogy a módosítás irány�
vonala megegyezik az elvárá�
sokkal. A korábbiakhoz ké�
pest jobban hat abba az 
irányba, hogy a versenyben 
részt vevő postaszervek alap�
vető feladata — a mindenkori 
postai feladatok szerves ré�
szét képező — saját tervük 
végrehajtása legyen. A bázis-  
szemlélet háttérbe szorításá�
nak kezdeti fázisában va�
gyunk ugyan, de már ez is 
kedvezően befolyásolhatja a 
szolgáltatásokat, a gazdálko�
dást és az együttműködést 
egyaránt, összhangban a VI. 
ötéves tervfeladatok végrehaj�
tását segítő munikaverseny-  
célokkal, a f eltételrendszer az 
értékelésnél kiemelt szerepet 
szán:

*— a fenntartási tervfelada�
tok végrehajtásának,

— a nyilvános távbeszélő-  
állomások üzemképességének,

— a szolgáltatások és a kö�
zönségkapcsolat javításának.

Sajnos, nem sikerült eleget 
tenni olyan kívánalmaknak, 
mint az értékelési szempontok 
számának csökkentése, illetve 
az egyes postaszervek különle�
ges. adottságainak a jelenlegi�
nél móltányosabb figyelembe�
vétele. Ide kapcsolható a pá�
lyázattal járó adminisztráció 
csökkentése iránti jogos igény 
is. E kívánságok teljesítésének 
ma még számos akadálya van.

Bizonyára előbbre lépési 
fog jelenteni a központi hatá�
rozatok, irányelvek közeljövő�
ben várható felülvizsgálata, 
illetve módosulása. Ekkor lát�
szik célszerűnek azoknak az 
észrevételeknek, javaslatoknak 
a figyelembevétele is, melyek 
a jelenlegi konstrukcióba nem 
fértek 'bele, mert a pályázati 
feltételrendszer további tartal�
mi módosításán felül alapve�
tő szerkezeti változtatást is 
igényelnék.

Mészáros József

A Közlekedéstudományi Egyesület * 
postai és tévközlési tagozaténak 

február havi programja
F e b ru á r  2. (kedd), 15 óra, VI., 

N épköztársaság  ú tja  3. Révéisz G á�
b o r : A nalóg fén y  sáv ú  á tv ite l to r �
z ításán ak  «mérése (m ásodik  részi).

F e b ru á r  10. (szerda), 15 óra, VI., 
N épköztársaság  ú tja  3. H orváth  
László—M azgon S án d o r—N obik La�
jos: B eszám oló  a  CCITT XVII. 
(adatátv ite l) é s  az  L T G - m unka -  
csoport 1981. évi őszi ü léséről.

F e b ru á r  16. (kedd), 15 óna, VI.. 
N épköztársaság  ú tja  3. V ereb ályj 
T ib o r : P osta i légkábel ép ítése  k is�
feszültségű e rő sá ram ú  oszlop�
soron.

F e b ru á r  17. (szerda), 14 ó ra, VI., 
N épköztársaság  ú t ja  3. D r. G y ü r�
ke József (fe lk ért hozzászóló Sza�
bó K á lm á n ) : Á llam i távközlési b e �
rendezés és v eze ték  idegen  in g a t�
lanon v a ló  elhelyezésének  g y ak o r�
la ti kérdésed.

F e b ru á r  17. (szerda), 9 óra, V.- , 
K ossuth  L ajos té r  6—8. IV. em . 
437. A W andel - G o ltem ann  cég be�
m u ta tja  a  DA—10 típ u sú  protokoll 
tesz teré t, am ely  a d a tá tv ite li össze�
kö tte tések  és szám ítógépek  há ló �
zati c sa tlak o zásá n ak  v izsgála tára  
alkalm as.

F e b ru á r  17. (szerda), 15 óra, V., 
K ossuth  L ajo s té r  6—8. IV. em . 
437. Fellegi Jó zsef: V ideo ton  digi�
tális m odem ek.

F e b ru á r 24. (szerda), 15 óra, VI.. 
N épköztársaság  ú tja  3. M iklósi Jó �
zsef : Az a u to m atizá lt levélfelidol-  
gozás tap asz ta la ta in a k  értékelése .

F e b ru á r  25. (csü törtök), 14.30 óra, 
VI., N épköztársaság  ú tja  3. D r. G. 
Tóth K áro ly —íBartiha J  ózsef—dir. 
Ferenczy  P á l—S. T ó th  F e re n c : Te�
le tex t k e rék asz ta l - m u n k ab izo ttság  
a laku ló  m egbeszélése.
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Az önállóság boldog érzetével

. Köszönet a BKV szocialista brigádjának
Majdnem ötven százalék 

szociális célokra
Saaksavrve&ctünk tOit'2. évi költségvetést*Nehéz a hála egyszerű, de so�

kat kifejező szavát felkerekí�
teni. A szót — köszönöm.

Pedig csupán ennyit üzen 
szerkesztőségünkön keresztül a 
szentendrei HÉV végállomása 
melletti újságos kioszkban dol�
gozó postás asszony.

Születése kezdetétől viselt 
testi hátrányáról, életének egy 
maga választotta bátor állomá�
sáról, sorsának néhány fonto�
sabb epizódjáról lapunkban ta�
valy cikket írtunk. Azt is meg�
említve a róla szóló, méltán 
nyilvánosságot érdemlő portré�
ban, hogy otthonából a mun�
kahelyére édesanyja kíséri-  
szállítja naponta egy már 
ugyancsak kiszolgált rokkant-  
kocsival.

Az írás eljutott a Budapesti 
Közlekedési Vállalat szentend�
rei HÉV üzemegységében dol�
gozó Tmk szocialista brigádhoz 
is, amelynek tagjai, mint any-  
nyian a kisvárosban, Antalóczy 
Magdolnának személyes jó is�
merősei, házi gondjainak ál�
landó orvoslói.

Magda munkahelye előtt ta�
valy októberben váratlanul 
megjelent a kollektíva, s az ab�
laka elé helyezték a szabad 
idejükben tervezett- készített 
vadonatúj rokkantkocsit. Egy 
olyan, mindent tudó szállító-  
eszközt, amelybe az asszony se�
gítség nélkül ki-  és beemelheti 
magát, s azonkívül, hogy egye�
dül tudja hajtani, hátának egy-  
egy mozdulatával ügyesen kor�
mányozhatja is. És hogy az 
ajándékot az időjárás viszon�
tagságaitól is megóvják, pala�
tetővel hosszabbították meg a 
lapárusító helyet, így készítve 
a kocsinak egyszerű, de igen 
célszerű „garázst”.

Az utcai mozgásban mások�
ra szoruló hírlapárus azóta 
minden segítség nélkül közle�
kedhet: bevásárolhat az üzle�
tekben, szép időben ott leve-

A XVII. kerületi F—314 szá�
mú telefonfülke előtt zöld autó 
áll, a fülkében pedig egy tele�
fonszerelő. Az egész apparát 
szétszedve. Várok sorómra, hi�
szen látom, hogy már szerelge-  
ti is össze a fiatal szerelő. Vá�
rok, várok. Aztán: nyugi, to�
vább várok. Itt nincs ugyan 
sorban állás, mert én vagyok 
az első és utolsó „telefon�
igénybevevő”, de hiába várok, 
a telefon is elromlik egyszer, 
főleg a rongálok keze nyomán. 
Hirtelen kiszól a szerelő:

— Csak fél óra múlva lesz 
kész, addig elmehet!

Elmehetek, ha akarok — így 
magamban. El is ódalgok. Nagy 
kárt okozhattak ezek a pocsék 
rongálok, hogy ennyi ideig tart 
megjavítani. A sarokhoz érve 
legyökerezek. Ezt hallom:

— Itt vagy, Manci? Szóval 
ott hagytam abba, hogy ...

★
Kicsi, de „erős” forgalmú 

posta Rákoscsabán, a Derű 
mellett. Belépek. Egyedüli 
igénybevevő vagyok. Végre. És 
végre, a kis felvételi ablaknál 
mosoly fogad.

— Jó a telefon, csókolom? — 
kérdezem.

— Próbálja ki — úszik rá a 
válasz.

— Szóval nem tudja? Már�
mint más telefonáló .. .

— Mondtam már, próbálja 
ki!

Ejnye, már nem is annyira 
bizalomkeltő az a mosoly.

— Szóval: próbáljam ki.
Rendben, adjon egy próba�
pénzt.

gőzhet, ahol kedve tartja, te�
hermentesítheti az őt boldogan 
segítő, de már bizony megfá�
radt édesanyját.

A sokat jelentő ajándékot a 
helyi tanács műszaki osztály-  
vezetője is megtetézte. ígéretet 
tett, hogy azokon a járdaszegé�
lyeken, melyeken át Magda az 
otthona és az újságárusító pa�
vilon között rendszeresen köz�
lekedik, felfutó részt építtet.

1981 a rokkantak éve volt. 
Sokan tartottak tőle, és gyak�
ran nyilvánosan is elhangzott, 
hogy társadalmunk olykor haj�
lamos a lelkesen szervezett 
kampányok céljait utólag elfe�
lejteni. A mozgássérültek éle�
tének megkönnyítését azonban 
nem lehet, nem szabad alkal�
mi feladattá lefokozni megse-

— Jó — mosolyog tovább a 
postáskisasszony —, tessék a 
próbapénz. Két forint.

— És ha a próba azt mutat�
ja, hogy rossz a készülék, ak�
kor azt is én fizetem?

— Igen. És én abból megtu�
dom, s aszerint informálom 
majd a többi kedves igénybe�
vevőt.

★
A szép, tiszta és érthető táv�

iratszöveghez jó írógép és jó 
gépíró szükségeltetik. Távira�
tom érkezik, írógéppel imigyen 
van kitöltve: „agyo sokk bol-  
doggságot kivá év apódra 
A ci.” — A vak is két hibára 
figyelhet fel. Az egyik: rossz az 
írógép, nincs rajta n és N be�
tű, egy illetékesnek meg kelle�
ne a posta írómasináját csinál�
tatni; a másik: rossz a gépíró, 
mert a szöveg szerint agyon 
vagyok kívánva, méghozzá 
sokk boldogsággal, és én eze�
ket a kívánságokat még akkor 
sem szeretem, ha A ci kívánja 
őket.

★

Két levél. Kedves Mancikám! 
Ezt a levelet az iskolapadban 
írom. Képzeld, találkoztam 
Szabados Pityuval, és szerel�
met vallott nekem, Világszép 
Nádszálkisasszonynak hívott, 
éppen engem, aki 80 kiló is- va�
gyak .. .  Jaj, abba kell hagy�
nom, mert most veszem észre, 
hogy a mellettem ülő Kovács 
Jancsi nézi a levelemet. Most 
éppen azt mondja, pedig én 
nem szóltam neki, hogy ő nem

gítésük, gondjaik részbeni át�
vállalása folyamatos emberba�
ráti kötelesség. A BKV nyolc�
szoros aranykoszorús, vállalati 
kiváló brigádja nem „kam�
pánylázból” konstruált pótol�
hatatlan segítőeszközt a két�
gyermekes, rokkant asszony�
nak. Ez a szocialista közösség 
ugyanis az elmúlt esztendők�
ben már három, kézzel hajt�
ható és két motorral működő 
kocsit adott át az arra rászo�
rulóknak.

Ezért mond most köszönetét 
a Tmk- brigád tagjainak: Fi�
scher Józsefnek, Horváth Sán�
dornak, Varga Lajosnak, Elsik 
Józsefnek Antalóczy Magdolna. 
A saját és sorstársai — az egész 
társadalom nevében.

azt nézi, hogy mit írok, hanem 
hogy milyen szépen írok. Pu�
szil: Juci.

A válasz: Kedves Jucikám! 
Itthon elterjedt, hogy te és Sza�
bados Pityu... érted? De ho�
gyan és ki terjeszthette el, 
megfoghatatlan. Kovács Jan�
csival találkoztam, és azt 
mondta, hogy biztosan a pos�
tás kézbesítő felbontotta a le�
veledet, és így . .. most már ér�
ted? Ki tudja? Nem bírok rá�
jönni.

★

Bodnár Bandi fiatal kézbesí�
tő, felesége is kijött a pénztár�
ból kézbesíteni, ahogy mondja: 
„Nekem ne beszéljen egy kéz�
besítő se, hogy milyen köny-  
nyű az irodistáknak” — s most 
állítja, hogy az utcákat járva 
kipiheni magát, ez a munka 
valóságos turisztika, mely fel�
üdít, kikapcsol.

Bodnár Bandi a minap az ut�
ca elején búgatja kismotorját, 
a harmadik háznál leáll, be�
kiált, mire fiatal asszonyka 
siet a kiskapuhoz. Egy marék�
nyi karácsonyi üdvözlőlapot és 
két levelet ad át neki Bodnár 
Bandi, majd hozzáteszi: —
Nem akar tőlem karácsonyi üd�
vözlőlapot venni ?

— Hogyne vennék, legalább 
nem kell sorbaállnom érte.

A megkötött „üzletből” már�
is úgy ítélek, hogy jó a kapcso�
lat a fiatal kézbesítő és a la�
kosság között. Meg is kérde�
zem, hány karácsonyi lapot 
adott már el:

— A vállalásomat, 400 dara�
bot, 50 százalékkal túlteljesí�
tem, vagyis 200- zal többet adok 
el, és még 200- zal többet.

— Hogyan? Nem értem. Hi�
szen a többleteladás is 400, s az 
100 százalék túlteljesítésnek fe�
lel meg.

— Igaz is, meg nem is, mert 
a másik 200- zal a feleségemnek 
besegítek, tehát az ő kvótáját 
emelem. Persze, még neki is 
lesz túlteljesítése, hadd tudja 
meg, milyen nehéz ez a kézbe�
sítői munka.

Ez is megoldás. Ügy látszik, 
Bodnár Bandi kézbesítőnek 
nemcsak a lakossággal és a fü�
redi központban levő vezetők�
kel jó a kapcsolata, hanem a 
feleségével is, ami manapság 
nem lebecsülendő.

Dénes Géza

A SZOT elnöksége — csak�
úgy, mint az előző években — 
1982. évii költségvetési irányel�
veiben is az ésszerű, takarékos 
gazdálkodást tűzte ki feladat�
ként a szakszervezeti szervek 
elé. A gazdálkodás alapja a 
reális tagdíjbevételi terv, me�
lyet viszonit csak lelkiismere�
tesen végrehajtott tagdíjbeso�
rolás alapján alakíthatunk ki.

Szakszervezeti tagságunk 
tagdíjosztályba sorolását, me�
lyet az érvényes határozatok 
értelmében évente el kell vé�
gezni, 1981- ben is végrehajtot-  
túk. E munka folyamata a 
szakszervezet minden szintjén 
végigvonul, a bizalmicsopor-  
toktól az ágazati szintű össze�
sítésig, s mindig különös je�
lentősége van. Fontosságát bi�
zonyítja az a tény, hogy anya�
gi forráslt képez a politikai fel�
adatok megvalósításához, a 
tagság igényeinek kielégítésé�
hez. Az ilyenkor készített fel�
mérések szolgáltatnak számí�
tási alapot a következő idő�
szak várható tagdíjbevételei�
hez is.

A besorolás előkészítése, a 
tagdíj alapjául szolgáló bér�
adatok összegyűjtése mindig 
pontos, figyelmes munkát igé�
nyel a 'bérszámfejtőktől és a 
szakszervezeti aktíváiktól egy�
aránt. A legutóbbi besorolások 
alapján az egy dolgozóra jutó 
havi átlagdíj 2 forinttal növe�
kedett, s jelenleg 37 forint. Ez 
a növekedés havonta 140 ezer 
forint bevételtöbbletet jelent. 
Tagdíjbevételünk emelkedésé�
hez a taglétszám növekedése is 
hozzájárult.

A tizenhét tagdíjfdkozatot 
tartalmazó táblázaton a 20 fo�
rintos tagdíjosztályban mint�
egy 100- zal, a 25 forintosban 
1800- zal csökkent a létszám, 
míg az 50 forintos tagdíjosz�
tály nagyjából ugyanennyivel, 
a 60 forintos pedig 1100- zal 
növekedett. Tagságunk har�
minchat százaléka — 21 600 fő 
— a 30, illeitve a 35 forintos 
tagdíjosztályba tartozik.

Az 1982. évi költségvetések 
készítésénél a 37 forintos át-  
lagtagdíj elérésére számítot�
tunk, s ezzel együtt taglétszá�
munk növekedésére. A szerve-

EGY LEVÉLCÍM

Kedves Olvasóim! Történe�
temnek színhelye egy vidéki 
kisváros, név szerint Vécs. 
Nem Pécs, nem is Bécs, csak 
Vécs. Hogy ilyen nevű város�
ka Magyarországon nincs? Az 
való igaz, de történetem szín�
helyének ezt a fiktív nevet 
adtam, mint ahogy megváltoz�
tattam hőseim nevét is, mert 
amit elmondani szándékozom, 
valóban megtörtént eset, nem 
kitaláció.

A vécsi postának köztiszte�
letnek örvendő postamestere, 
Kornél bácsi, akiről az a hír 
járja, hogy életében annyi le�
vél ment keresztül a kezén, 
hogy már alakjáról meg tud�
ja mondani, kinek szól, nem 
csupán a címéről, éppen vé�
gezvén az ebédjével, egy po�
hár sör mellett élvezte a drá�
ga, „félkettőről” elnevezett 
ebédszünetet. Hatalmas füst-  
felhőket eregetett pipájából, 
közben fiatal beosztottját ok-  
tatgatta.

— Lajos öcsém, külön fölhí�
vom a figyelmét azokra a le�
velekre, amelyek hiányos cím�
mel vannak ellátva, mert kéz�
besítéskor a legnagyobb gali�
bát okozhatják. A nálunk fel�
adott, hibásan címzett, vagy 
olvashatatlanul rossz írással 
feladott leveleket kellő ma�
gyarázattal visszaadjuk a fel�
adónak.

zettségi szintet emeljük, a tag-  
díjfizetési készség nagyon jó�
nak mondható arányát meg�
tartjuk.

Tagdíjbevételi tervünk 7 
százalékkal több az 1981. évi 
előirányzatnál: 28 millió fo�
rint. Ebből az összegből kell 
fedezni az alap-  és középszintű 
szervek, valamint a központi 
vezetőség felhasználásainak 
jelentősebb hányadát. A köz�
ponti vezetőség és a területi 
bizottságok fenntartása a vár�
ható tagdíjbevétel 50 százalé�
kát teszi ki.

Az alapszervezetekre bízott 
összegek — s velük együtt a 
felelősség — tovább növeked�
nek, felettük csak a tagság 
széles rétegeinek véleményét 
figyelembe véve lehelt rendel�
kezni.

Az alapszervezeti költségve�
tések összesítésekor megálla�
píthattuk, hogy a bevételek 
döntő részét (67,7 százalékát) 
a tagdíjbevétel adja. A továb�
bi bevételek a jóléti és kultu�
rális alapból, a szakszervezet 
központi szociális támogatásá�
ból és egyéb, a fentiekben nem 
részletezett bevételekből szár�
maznak.

Az összes alapszervezeti be�
vétel 1982- ben 16,7 millió fo�
rint lesz. Az alapszervezetek 
által tervezett szociális, kultu�
rális, sport, üdültetési, valamint 
szervezési és ügyviteli felhasz�
nálások a tervezett bevételek�
nél nagyobb összeget, mintegy 
17,6 millió forintot tesznek ki. 
A tervezésinél fennálló költség-  
vetési hiány azonban össz�
hangban van a jelenlegi pénz�
ügyi helyzettel, s alapszerveze�
tenként változó mértékű. A 
körülbelül 900 ezer forintos 
forgóalap- felhasználás a ki�
adásoknak mindössze fél szá�
zalékát teszi ki.

Szakszervezeti bizottsá�
gainknál az összes kiadások 
mintegy 50 százaléka szociális 
célokat szolgái. Az intézmé�
nyes szakszervezeti segélyek 
meghatározott normatívákkal 
az 1981. évivel azonos nagy�
ságrendben kerültek a költség-  
vetésbe. A rendkívüli szociális 
segélyek, melyeket elsősorban 
a nyugdíjas, jogfenntartó ta-

Ilyen értékes okítások köz�
ben a nyitási idő, a két óra is 
elérkezett.

Egy falusi leány tűnt föl 
legelőször a kiadóablakocska 
előtt, ievelet hozott. Lajos nem 
tudta kisillabizálni a címet, 
Kornél bácsi meg éppen ki�
ment a postaszobából, azért a 
leánytól kérdezte meg, hogy 
helybe szól- e a levél.

— Igenis kéremalássan — 
felelte a leány.

— Pálai Vilma úrhölgy ő 
nagyságának ?

— Igenis, kéremalássan — 
bizonyította a falusi lány.

Lajos, a postakiadó, nyugodt 
lélekkel tette a levelet a hely�
be szóló küldemények reke�
szébe.

Egy óra múlva a kis ablak 
előtt egy. fiatal kocsis érdek�
lődött, hogy nincs- e a tekin�
tetes Pálai úrnak vagy a nagy�
ságos asszonynak levele.

— Ide, a városba? — kérőé 
a nemrég Véosre jöt Lajos.

— Igenis, kéremalássan! — 
felelte a legény.

— Nesze, fogjad! — És La�
jos átadta azt a levelet, ame�
lyet nem sokkal előbb a falusi 
leány hozott.

Pálai Vilma úrhölgyet min�
denki ismerte a kisvárosban. 
Elz nem is csoda olyan helyen, 
ahol a lakosság atyafiakból, 
barátokból és jó ismerősökből 
áll.

Amikor a kocsis a szolgáló 
leánytól beküldte a levelet, 
Vilma nagysám éppen zongo-

goknak juttatunk, 250 ezer fo�
rinttal növekednek. A szociális 
kiadások között jelentős a 
nyugdíjas tagokkal, a külön�
féle szociális rendezvényekké] 
kapcsolatos előirányzat. Több 
a nagycsaládosoknak és a 
gyermeküket egyedül nevelők�
nek biztosított juttatás elő�
irányzata.

A kulturális célú kiadásokat 
magába foglaló tervszám meg�
haladja a 4 millió forintot, de 
ezen belül a könyvtári, az is-  
meretterjesztésii, a propaganda 
célú kiadások csak kismérték�
ben növekedtek. Változatlanul 
a különféle kirándulásokkal 
kapcsolatos előirányzatok ké�
pezik a kulturális kiadások je�
lentős részét.

Nem mondható nagyarányú�
nak a sportcélú kiadások elő�
irányzatának növekedése sem. 
A sportolással kapcsolatos 
tervszámok csak 4,7 százalékát 
adják az összes alapszervezeti 
felhasználásoknak.

Jelentős figyelmet fordítot�
tak a társadalmi aktívák ju�
talmazásának tervezésére bi�
zottságaink. Aktíváinktól el�
várjuk, hogy megválasztásuk�
kal vállalt kötelezettségüknek 
eleget tegyenek, de az alap-  
szervezetektől is joggal elvár�
hatjuk, hogy a végzett társa�
dalmi munkát értékeljék és 
elismerjék.

Az elnökség és a központi 
vezetőség a múlt hónapban 
megtárgyalta és elfogadta a 
szakszervezet 1982. évi költ�
ségvetését. Az elnökség hatá�
rozata kimondta, hogy a gaz�
dálkodás minden területén ér�
vényt kell szerezni az ésszerű 
takarékosságnak, gondoskodni 
kell a tagdíjak időben történő 
befizetéséről, s fokozott figyel�
met kell fordítani a szerve�
zettségi szint további emelésé�
re.

A szakszervezeti munka za�
vartalan ellátásának a pénz�
ügyi feltételei megvannak, de 
választott tisztségviselőink 
szorgalmas, lelkiismeretes 
munkájának is függvénye, 
hogy 1982- ben is ki tudjuk- e 
elégíteni tagságunk növekvő, 
de jogos igényeit.

rázott. Egy szép hölgy a. zon�
gora mellett festői látvány, és 
Pálamé nagyon szép asszony 
volt. De ezt nem lehetett el�
mondani férjéről, Pálai János 
úrról, aki bár orvos volt, de 
feszes tartásánál fogva inkább 
hasonlított egy gyalogsági őr�
mesterre, mint orvosra. Arcá�
nak fő dísze a bajusza volt, 
amely mint két varjúszárny 
ékeskedett az orra alatt.

Mivel Vilma nagysám elme�
rült az ábrándos akkordok 
zengzetében, a levél az orvos 
úrnak lett kézbesítve, aki á 
címzéssel nem törődve íölsza-  
kítá, és olvasni kezdte. De 
mintha savanyú labdacsot 
nyelt volna, mereven ránézett 
zongorázó nejére.

Vilma nagysám valami régi 
forradalmi áriáit dalolgatott, ily-  
f ormán*:
„És ti, lányok,

maradjatok pártába,
Igaz legény

nem szoríthat karjába . . .”
— Respektive! — kiáltá Pá�

lai úr. — Asszonyom, önnek 
is jobb lett volna pártáiban 
maradnia.

Vilma nagysám kővé mered�
ve nézett hátra.

— Ez már valami! — feleié 
megdöbbenve. — Jancsi! Mi 
lelt téged? Megbolondultál?

— Igaza van, asszonyom, bo�
lond voltam, őrült, megérdem-  
lem ezt a nevet, mert hittem 
önnek.

— De az istenért! Mi ez? 
Rejtélyekben beszélsz?

— Dehogy rejtélyekben. 
Hallja csak ön ennek a le�
vélnek a tartalmát! — Pálai 
úr nagy bajuszával majd ke-  
resztülszúrta a levelet, midőn 
felolvasta. „Kedves Vilmáim! 
Pár hét múlva találkozunk, s 
e néhány szó kifejez mindent. 
Még ma útnak indulok, hogy 
mielőbb ölelhesselek. Addig is 
fogadd szerető szívem legfor-

— simon —

Hírlapárus becsületpersely. (Az ötlet nem rossz, de miért nem 
a posta emblémáját tették rá? A holló ugyanis az iTányító-

számé.)

H A Z U N K  T Á J Á N
. Perjési József

Postatörténetünk tárházából

Í R O G A T Ó  P O S T Á S O K
1872- ben jelent meg az olyan első — és ki tudja, talán 

máig is utolsó — novelláskötet, amelyet postakezelő 
írt. A könyv címe: A postamesterek kalandjai. Szerzője 
Szabó Ferenc, aki Rimaszombat postájának volt kezelője. 
Az alábbi történet a Széchényi Könyvtárban őrzött 

— lehet, hogy egyetlen megmaradt — példányból való.

H a l m i  I d a
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Már megalakulásakor tagjai voltak

a postásszakszervezetnek
Nyugdíjas- találkozó a KHI alapítóival

A legtöbb postaszervnél, így 
a Posta Központi Hírlap Irodá�
nál is, immár hagyomány, hogy 
évente nyugdíjas- találkozót 
rendeznek. De az 1981. decem�
ber 9- i összejövetel mégis kü�
lönbözött valamiben az eddi�
giektől. Az érdekeltek nem is 
tudták, a KHI szakszervezeti 
bizottsága meglepetésnek szán�
ta, és valóban, nagyon megha�
tó, kellemes meglepetés érte a 
meghívott nyugdíjasokat.

A színhely, mint Budapesten 
a legtöbb postai rendezvényé, 
ezúttal is a Postás Művelődési 
Központ volt. Az e napra ösz-  
szehívott nyugdíjasok, szám 
szerint negyvenhatan, meg is 
jelentek, és csak nagyot néz�
tek, amikor beléptükkor vala�
mennyien egy kis ajándékcso�
magot kaptak. Mi volt a cso�
magban? Nem ez a lényeg. Ká�
vé, tea, kakaó, édesség, egy kis 
üveg itóka. Jóleső, váratlan 
ajándék, de a lényeg a KHI 
szakszervezeti bizottságának fi�
gyelmessége volt; köszönetét, 
elismerését fejezte ki azok 
iránt, akik 1945 óta, felszaba�
dulásunk napjaitól kezdve 
szakszervezetünk tagjai.

Egyeki Zsolt, a KHI szak-  
szervezeti bizottságának titká�
ra, néhány keresetlen szóval 
üdvözölte a megjelenteket, és 
ekkor hozta tudomásukra, hogy 
ez a találkozó miben is külön�
bözik az eddigiektől. Itt most 
azok a főszereplők, akik a pos�
tásszakszervezetbe már 1945— 
46- ban beléptek. Azokat ün�
nepük itt most, akik már ab�
ban az időben felismerték an�
nak szükségességét, hogy szer�
vezett dolgozók legyenek, hogy 
mennyire jó egy közösség tag�
jának lenni. 1945- ig a postá�
soknak nem volt szabad szer�
vezkedniük. Ezt a jogot nekünk 
is a felszabadulás hozta meg. 
Mi is volt akkor? A postát is, 
mint az egész országot, nagyon 
nagy károk érték. Ha a mostar 
ni forintértékben akarnánk ki�
fejezni, legalább egymilliárd�
nyi volt a teljes postai kár.'

Ilyen körülmények között kel�
lett életre kelteni a szakszerve�
zeti mozgalmat, megalakítani 
az akkori szakszervezeti taná�
csot. Üzemi bizottságok jöttek 
létre a végrehajtó postaszer�
veknél.

1945. február 21- én összejöt�
tek a budapesti üzemi bizott�
ságok képviselői, és ezen a na�
pon alakult meg szakszerveze�
tünk. A szervezés országos ha�
táskörű volt, meghatározták az 
alapszervezetek teendőit. Csak 
néhány legfontosabb: a mun�
kaviszonnyal kapcsolatos jogok 
és kötelességek; jóléti, szociá�
lis érdekvédelem; család-  és 
balesetvédelem; az alkalma�
zottakkal való bánásmód kér�
dése; a jutalmazással kapcso�
latos egyetértési jog; kinevezé�
sekre javaslattétel; végül, de 
nem utolsósorban, a munkás-  
és népellenes elemektől meg�
tisztítani a postát.

De kanyarodjunk vissza a 
KHI ünnepelt nyugdíjasaihoz, 
a nagyon kellemes, hangulatos 
estéhez! Még a vacsora előtt 
kerestem az egybegyűltek kö�
zül olyan régi postásokat, akik 
már kezdettől, 1951- től a hír�
lapiroda dolgozói voltak. Eb�
ben nagy segítségemre volt 
Szőnyi Ferencné, a KHI lelkes 
aktivistája, aki az ünnepség 
megszervezésében is részt vett, 
a meghívottak felderítésétől 
kezdve a meghívók elküldésén, 
az ajándékcsomagok beszerzé�
sén keresztül azok kiosztásáig, 
valamint a finom vacsora ösz-  
szeállításáig.

Már az induláskor hírlapos 
volt dr. Serák Mihály, minden�
ki kedvelt Miska bácsija vagy 
Miskája — korosztálytól füg�
gően. Tőle tudtam meg, hogy 
az alapító tagok közt volt Pál 
Tibor, az első igazgató, Csík 
Pál, a helyettese, Jeskó Sándor-  
né, Tokodi Klára, Kepes Anna. 
Majtényi Ferencné is azok kö�
zött volt, akik már megalaku�
lásakor a KHI- hoz kerültek. 
Vele és még néhány törzstag�
gal, Serák szaktárssal, Muho-

ray Sándorral, Lászlófi Iloná�
val kezdtük idézmi a múltat, a 
kezdeti nehéz időszakot.

Igazgatóságonként vették át 
a területeket, minden megye-  
székhelyen megalakult egy 
megyei hírlaphivatal (mehiv), 
ahol a dolgozókat meg kellett 
tanítani a hírlapszolgálattal 
kapcsolatos összes teendőkre. 
A Központi Hírlap Irodának 
kezdetben külön oktatási osz�
tálya volt. Innen indultak taní�
tó körútra a mehivekhez egy�
részt a kiadóktól átvett szak�
emberek, másrészt azok a ré�
gi — akkor még fiatal — pos�
tások, akik már azon a fokon 
álltak, hogy oktathatták a hír�
lapszolgálatba felvett vagy át�
helyezett ifjú gárdát. Az ott 
dolgozók létszáma akkor 1300 
volt, nem számítva közéjük a 
hírlapárusokat. A kiadóktól át�
vett munkatársaknak lényege�
sen több bérük volt, mint a ré�
gi postásoknak, és jó időbe 
tellett, mire a mieink is arra a 
bérszintre kerültek. De ez sem 
szegte kedvüket, lelkesedésü�
ket. Csak Budapesten 250 elő�
fizetésgyűjtő terjesztette a kü�
lönböző lapokat. A posta 40 
vállalattól vette át a különbö�
ző rendszereket, mindegyik a 
sajátját akarta továbbvinni. 
Ez kivihetetlen volt, egységes 
rendszert kellett kialakítani. A 
mehivek dolgozóit ki kellett 
oktatni a különböző postai mű�
veletekre, a pénzkezelésre, a 
számadás készítésére, a kézbe�
sítésre. Mint minden kezdet, ez 
is nehéz volt, de megérte. Ma 
már ott tartunk, hogy vannak 
olyan lapok is, amelyeknél ne�
hezen tudják kielégíteni az igé�
nyeket.

Mint minden szépnek, ennek 
az estének is hamar vége lett, 
de úgy láttam, senki nem bán�
ta meg, hogy eljött. A régi 
munkatársak, nyugdíjasok ilye�
tén megbecsülését csak megkö�
szönhetjük a KHI szakszerve�
zeti bizottságának, vezetőinek.

Török Lászlóné

róbb üdvkívánalmait. "Isten 
veled! Híved örökre M. D.”

— Nos, mit szól ön ehhez, 
asszonyom? Ki ez az M. D.? 
Ne hozzon ki a sodromból! 
Ezgr ördög és pokol! — üvöl�
tötte az orvos úr. — Megölök 
mindenkit, akinek a városban 
M. D.- vel kezdődik a neve. — 
Ezzel választ sem várva, mint 
aki gyalogsági rohamra indul, 
kirohant a szobából.

Pálai úr a szívén ütött sebet, 
valamennyi gyógyszerét mel�
lőzve, egy üveg pezsgővel akar�
ta gyógyítani, ezért betért egy 
kávéházba.

— Ugyan, domine Hermann!
— fordult a német vendéglős�
höz. — Nem tudja, kinek a 
neve kezdődik itt M. D. betű�
vel?

— Nos, kit is hogy hívna/k?
— gondolkodott el Hermann 
úr. — Mágocsi Dániel az 
aranyműves, Magier Dávid 
meg van puskamíves, Mogyo�
róssy Domonkos földesurat, 
csakhogy az egy kicsit nagyott 
hallja.

— Köszönöm, Hermann úr, 
igazsága vagyon — szólt az 
orvos, és elszaladt legelőbb 
Mágocsi Dániel aranyműves�
hez. Mágocsi alacsony, vézna, 
szőke, szakállas emberke volt.

— Jó napot! Nem ismeri 
Mágocsi úr ezt a levelet? — 
kérdezte Pálai, és a kis „cor�
pus delictit” előmutatta.

— Aranygyűrűt tetszik csi�
náltatni a nagyságos asszony�

nak? — kérdé, fel sem pillant�
va munkájából, a derék ipa�
ros.

— Nem! — mordult rá az 
orvos — hanem, ha ismeri ezt 
a levelet, és nem válaszol,-  itt 
van a kezemben a foghúzó, én 
minden fogát kirángatom!

— Tyűh, amindenit! — ug�
rott fel az aranymíves — az 
én fogamat ugyan nem rán�
gatja, uram. — Azzal mint a 
nyúl, úgy szaladt ki saját la�
kásából. Pálai doktor utána. 
De a szomszéd házon megpil�
lantotta a fölírást: Magier Dá�
vid puskamíves. Jól van, gon�
dolta Pálai, ide is bemegyünk.

— Jó napot, Magier úr! Nem 
ismeri ön ezt a levelét? — 
kiérdé újra az orvos.

— Ezt a levelet? — meresz�
tette szemét a puskamíves — 
úgy látszik, hogy ismerem.

— Maga szerencsétlen! — 
üvöltötte el magát az orvos.

— Már amennyire a pókot 
ismerem — folytatta nyugod�
tan Magier úr —, minthogy 
ezek póklábak és nem betűk.

— Nem addig van az, uram! 
Beszéljen igaz lelkére, külön�
ben kettőnk közül egyikünk 
itt marad holtan.

Magier hirtelen föltalálta 
magát, és amíg az orvos az 
érvágót és a többi veszélyes 
szerszámot az asztalra rakta, 
kilépett a félig nyitott ajtón, 
és az ablakon át kiabálta visz-  
sza, dolgom van, a'feleségemet 
megyek keresni.

Hiába mérgelődött az orvos, 
nem tehetett mást, mint elvi-  
harzott a holdvilágképű Mo�
gyoróssy Domonkos úrhoz, aki 
éppen az udvaron pipázgatott 
egy lócán, az eperfa alatt.

— Szervusz, domine! — 
kiáltott előre az érkező orvos�
ra.

— Alászblgája! — köszönt 
visslza az orvos. — Kérem, 
Mogyoróssy úr, lenne szíves 
megmondani, ismeri ezt a le�
velet?

— Ahhá .. .  az orvos úr va�
lami új recepttel akar megör�
vendeztetni, az átkozott fül�
zúgás ellen.

— Szerelmes levél van ná�
lam, uram! — ordított az or�
vos a süket földesúr fülibe.

— Vagy úgy? Ahhá, he, he, 
he, tehát valami finom szalá�
mit hozott. No, tessék leülni! 
Tessék.. .  he, he, he.

— Ah, átkozott ember! — 
kiáltó az orvos, faképnél hagy�
va a földesurat, és dolga vé�
gezetlenül hazarohant.

— Hol van nőm? — rontott 
teljesen felbőszülve a szolgá- . 
lóra.

— A nagyságos asszony el�
ment a postára — felelte riad�
tan a szolgálóleány.

Nagyon helyes, gyerünk utá�
na, gondolta az orvos.

Vilma nagysóm hiába ost�
romolta Kornél bácsit, hogy 
miféle ördöngös levelet kül�
dött az ő urának, mert a pos�
tamester nem látta a veszélyes 
dokumentumot. Közben oda�
érkezett Pálai úr.

— Ugyan, postamester úr — 
szólt kétségbeesve az orvos —, 
miféle levelet küldött nőmnek, 
amely szinte az eszemtől fosz�
tott meg? Mondja, ki adta fel?

Kornél bácsi műértőleg for�
gató a levelet. Jól megnézte 
elölről, megnézte hátulról is, 
aztán élnevette magát.

— Kedves orvos úr, de hi�
szen ez a levél Pécsre szól, és 
nem Vécsre, jómagam nem�
egyszer vettem fel és expe-  
diáltam Pálai Vilmának leve�
let Pécsre. Nagy a világ, uram, 
és Pálai Vilma nevű hölgy 
több is lakik benne. Persze, az 
ilyen ákombákom írásnak a 
kisillabizálásához gyakorlott 
szem kell.

— Jaj, oda vagyokj Lehet�
séges ez? Ezt a blamázst! — 
szólt az orvos megsemmisülve, 
és‘ sietett bocsánatot kérni 
jobbra, balra, nejének is meg-  
bocsájtotta, hogy őt bolondnak 
nevezte. Csak Mogyoróssy úr�
ral nem boldogult, az még so�
káig odaizengetett hozzá, hogy 
mikor küldi már el azt a fi�
nom szalámit, amiről neki be�
szólt.

Szabó Ferenc pastakiadó 
Rimaszombat

A városnak ez idő szerint legkorszerűbb épülete, a régi postaház szomszédságában. Korszerű 
körülményeket teremt a benne dolgozó postáso knak, kényelmet az igénybevevőknek. Vajon 

helyet kaptak- e benne a körzetmesterség dolgozói is?

ÁTADTÁK KECSKEMÉT Ű J POSTAHIVATALAT ES TELEFONKÖZPONTJÁT

Disznótorban a , , csomagdoktornál99
Benne járunk a télben. Bo-  

rongós ég, barátságtalan tájék 
tekintget be a vonat ablakán. 
Jó lenne havazás nélkül meg�
úszni .. .

Farmos felé utazom, az egyik 
kollégámhoz, disznótorra, út�
közben felelevenednek előttem 
a szóban forgó postás dolgozó, 
Nagy Imre munkájával kap�
csolatos dolgok. Ügy hívjuk őt 
egymás közt a többi szaktárs�
sal, hbgy a „csomagdoktor”, 
mivel a szállítás során megsé�
rült csomagok papírba csoma�
golásával, zsákolásával, súly�
hiány esetében pedig jegyző�
könyvezéssel foglalkozik. Hu�
szonhat éve dolgozik a postán, 
különböző munkakörökben 
meg munkakörülmények kö�
zött, s ez idő alatt semmi lé�
nyeges kifogás nem merült fel 
a munkájával kapcsolatban. 
Azt persze tudjuk róla, hogy 
nem éppen ellensége a jófajta, 
tőkén termett bornak, öreg�
szőlőről, ahol lakik, négy kilo�
métert kell esőben, sárban, hó�
ban, fagyban, szélviharban, tik�
kasztó melegben taposnia a ke�
rékpár pedáljait, hogy elérje az 
állomást. Felesége szintén a 
postán dolgozik; takarítónő, a 
mozgópostakocsikat tisztítja, ö  
is Pestre jár munkába, ugyan�
csak kerékpárral ér el az állo�
másra, vagy a faluba vásárol�
ni, mivel öregszőlő csak tanya�
világ, ahol nincs üzlet. Három 
nagykorú gyermekük van, ők 
is eljárnak dolgozni.

★
Hajnali öt óra. Nagy a sür�

gés- forgás Nagyék portáján. 
Az asszonyok előkészítik, tisz�
títják a disznóvágáshoz szüksé�
ges edényeket, késeket; a hoz�
závalókat előhozzák a - kamrá�
ból. Közben megérkezik a há�
zigazda két veje is; megiszunk 
egy- egy pohár pálinkát, s kez�
detét veszi a munka.

Délre a nagyjával végzünk, 
este pedig összejön a család 
meg néhány vendég a vacsorá�
ra; a jól végzett munka Öröme 
meg a friss hurka, kolbász, sült 
hús ínycsiklandozó illata fel�
pezsdíti a kedélyeket, a saját 
termésű bor megoldja a nyel�
vet. A rokonság többsége 
helyben, a téeszben van állás�
ban. Játékos évődés indul meg 
a fővárosba bejárók és a falun 
dolgozók között, s közben elég 
gyakran felemelkednek a bo�
rospoharak az asztalról.

— Érdemes Pestre járni dol�
gozni? — kérdezi Imre bácsitól 
némi éllel egyik veje, mivel 
rajta már jócskán észrevehető 
az ital hatása. Sajnos.ez más�
kor is előfordul nála.

— Jobban lehet keresni, mint 
vidéken; meg sokféle munkale�
hetőség áll a munkavállalók 
rendelkezésére. Ott nagyobb az 
esélye annak, hogy olyan mun�
kát végezzünk, amilyet szíve�
sen csinálunk; ott könnyebb 
megtalálni az adottságainkhoz 
illeszkedő állást.

— Ezek szerint te szereted a 
munkádat? — folytatja az ug�
ratást az egyik sógor, aki a he�
lyi téeszben esztergályos, olyan 
igazi ezermester, aki minden 
körülmények között feltalálja 
magát, ezért itt a faluban is 
megleli a számítását.

— Azt túlzás lenne mondani, 
hogy pont ezt a beosztást ked�
velem, de megszoktam, hozzám

nőtt a sérült csomagok kezelé�
se, mint egy sokat hordott ru�
hadarab; belém idegződtek a 
begyakorlott mozdulatok. És — 
nem tréfa — közösségben dol�
gozom, akármerre megyek az 
országban, mindenütt postás 
vagyok, úgy fogadnak.

A hangulat fokozódik, szót 
szó követ, olykor fején találva 
a szöget, a vita azonban nem 
dől el. Bejárni a fővárosba 
ugyan nem kényelmes, de meg�
vannak az előnyei. Helyben 
sem rossz dolgpzni, s mindkét

Gábor Pál, a rendező és Vé�
szi Endre, az író 1968- ban a 
Tiltott terület forgatása alkal�
mával találkozott először össze 
alkotótársként. Közös munká�
jukat bátor témafelvetés, lé�
nyeget mutató valóságlátás, a 
konfliktus alaposan átgondolt 
kibontása, a felvetett probléma 
felelősségteljes elemzése, a 
hangsúlyok pontossága, kitűnő 
színészvezetés jellemezte. S ami 
talán a leglényegesebb: a mon�
danivaló tovább élt a nézők 
gondolatvilágában.

A hazai sikert a televízióban 
ismételték meg (Party, Mus�
lincák a liftben), majd 1978-  
ban az Angi Vera következett. 
Ez már meghozta a kettősnek a 
nemzetközi elismerést is. Ért�
hető tehát, ha új munkájukat 
felfokozott várákozás előzte 
meg, s bocsássuk előre: ennek 
a Kettévált mennyezet minden 
tekintetben megfelelt.

A történet — akár az Angi 
Verában — azokat a bizonyos 
„kemény” időket idézi. Itt 
azonban nem a kezdet kezde�
tén, 1948 végén, hanem a va�
lóban tipikusnak mondható öt�
venes években bonyolódik a 
cselekménysor. Hőse ugyanúgy, 
mint ott: antihős. Széli Árpád 
mérnök ugyanis azóta, hogy 
mestere ellen hamisan tanús�
kodott, erkölcsileg belerokkant 
e lépésébe, s nem találja a he�
lyét. Morális felőrlődését még 
csak elősegíti magánéletének 
válsága (felesége otthagyta, s 
egyedül „neveli” kisfiát és két 
tinédzser leányát).

Antihősnek neveztem, mert 
minden kiállása, odamondoga-  
tásai, kritikai alapállása elle�
nére Széli Árpád nem követen- , 
dő példa emberileg, önmagá�
nak él, s a pillanatnyi örömök�
nek. Nem becsüli meg az igazi 
értéket, s Jakab Júlia, a nép�
nevelőként hozzátévedt mun�
káslány is csak addig érdekes 
számára, amíg rá nem ún, s 
nem talál „menőbb”, divato�
sabb szerelmet.

Az igazi hőssé így a mellék�
alak Jakab Júlia váük. Ö az, 
aki áldozatot hoz másokért, s 
anya helyett a Széli gyerekek 
anyja lesz. Nem hőzöng, nem 
sajnáltatja magát, hanem ere�
jén felül teszi a dolgát, s a ma�
ga lehetőségeit hagyja veszni, 
amikor választania kell.

megoldásnak közös vonása: itt 
is, ott is helyt kell állni, az 
adja meg a munka és a dolgozó 
rangját.

Kellemesen töltött hétvége 
után indulok haza; dolgos em�
berek képezték a társaságot, 
akiknek életük a munka. 
Egyetlen „apróságot” hagytam 
volna ki a szórakozásból: az 
unszolásig kínált ital elleni, 
már majdnem visszautasítás�
nak tetsző védekezést.

PáJffy István

Szemben az Angi Verával, a 
Kettévált mennyezet melegebb, 
szívhez szólóbb. (Talán azért, 
mert nem zárt közegben, ha�
nem a való világban játszódik.) 
Kemény mű, de nem hivalko�
dóan aláhúzott kritikájú. El�
sősorban az emberi viszonyla�
tokra kíváncsi mind az író, 
mind a rendező, és a felsora�
koztatott negatívumok elsősor�
ban korfestő1 elemként illesz�
kednek a történet szövetébe, 
erősítik a műnek a nézőre gya�
korolt drámai hatását. S végül 
is Jakab Júlia egyéni tragédiá�
ja, Széli Árpád határozatlansá�
ga a komorló befejezés hangu�
latában mintegy egyberímel az 
ország 1956- os drámájával, so-  
kak- sokak tanácstalanságával.

A nagyjátékfilmesként újonc 
ifjabb Jancsó Miklós operatőri 
munkája színvonalas bemutat�
kozás. Éli, érzi a színes techni�
kát, remekül komponál mind 
külsőben, mind műteremben, 
pompás miliőrajzot ad.

Gábor Pál rendezése nagyvo�
nalú, gondos munka. Érzelem�
gazdag, jó tempójú, s drama-  
turgiailag is biztos kézzel vi�
szi át a dráma súlyát Széli Ár�
pádról Jakab Júliára s együtt�
érzésünket az arra érdemtelen�
től az arra érdemesre.

Ebben nyilvánvalóan közre�
játszik Básti Júlia sokszínű, 
kitűnő alakítása. A fiatal szí�
nésznő tökéletesen azonosul 
szerepével, s egyaránt hiteles 
érdes idegenségében s ellágyu�
ló lírájában. Tud kedves lenni, 
és sajátja a sötét levegőjű drá�
mai pillanat is. A lengyel Jan 
Novicki (Szersén Gyula magyar 
hangjával) szintén telitalálat, 
mint Széli Árpád. Vonzó és ta�
szító is egyben, és csak akkor 
múlik el iránta érzett sajnála�
tunk, amikor teljes mértékben 
megismerjük.

Ábrahám Edit (Romana) és 
Simorjai Emese (Aliz) két ti�
nédzser két hangra. Az egyik a 
nyersebb, a másik a simuléko-  
nyabb, de mindketten éhesek a 
szeretetre. A harmadik Széli 
gyerek: Istvánka (ifjabb Ábel 
Péter) a legelesettebb. Kevés a 
szövege, de hallgatagon is be�
szédesen jelen van. Kivált arc�
játéka igen eleven. A kisebb 
szereplők közül igen markáns 
szerepformálás Szabó Éva ház-  
mesternéje.

Harsányi György
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Hogyan alakul a szociális ellátás a Pécsi 
és a Budapest vidéki Postaigazgatóságnál?

A Pécsi Postaigazgatóság 1981. december 14- én számolt 
be a Postások Szakszervezetének Elnöksége előtt az 1981. 
évi szociális tervének végrehajtásáról. A beszámoló a 
szociálpolitikai és munkavédelmi feladatok végrehajtását 
tárgyilagosan mutatta be, nemcsak eredményekről szólt, 
feltárta a meglevő feszültségeket, a megoldásra váró fel�
adatokat is. Egyrészt a beszámolóról szeretnénk tájékoz�
tatni olvasóinkat, másrészt be akarjuk mutatni! az 
igazgatóság szociális tervét, s hogy azt miképpen szándé�
koznak Valóra váltani. Erről Varga Sándor igazgatónál és 
Szépe Lőrinc tszb- titkárnál kérdezősködtünk.

— Az igazgatóság milyen 
eredményekről számolhat be a 
munkakörülmények javításá�
ban?

— Az igazgatósága kerület�
ben működő postahivatalok, 
körzetmesterségek, garázsok 
dolgozóinak munkakörülmé�
nyeit, szociális ellátottságát 
még 1979- ben azzal a céllal 
vizsgáltuk és elemeztük, hogy 
ennek ismeretében a VI. öt�
éves tervidőszakban évenként 
egyire növekvő mértékben — 
a sürgősségi sorrendet figye�
lembe véve — javíthassuk a 
munkahelyi körülményeket. 
Ezek az intézkedések a posta�
hivatalok és az egyéb elhelye�
zést szolgáló épületek felújítá�
sát, bővítését, valamint új pos�
tahivatalok, üzemi épületek 
létesítését jelentik, ennélfogva 
a munkahelyi szociális ellá�
tottság javítása mellett a zsú�
foltságot is csökkentik.

— Tavaly 25 postahivatal�
ban és 5 műszaki egységnél 
végeztünk beruházási és na�
gyobb fenntartási munkákat. 
Új létesítmények: Szederkény, 
Szántód, Nagydorog, Kéthely, 
Nagybajom^ Balatonmagyaród, 
Szigetvár, Balatonmáriafürdő 
postahivatal és Tamási körzet�
mesterség. Sajnos, mindezek 
elleniére korlátozott pénzügyi 
lehetőségeink lassítják a mun�
kakörülmények javítását, a 
zsúfoltság megszüntetését. A 
dolgozók élet-  és munkakörül�
ményeinek bemutatásához fel�
tétlenül említést kell tenni ar�
ról a tényről, hogy területün�
kön 242 postahivatal, illetve 
fiókposta magán- , állami vagy 
szövetkezeti bérleményben 
van elhelyezve.

— Folytattuk a gépesítést. 
Beszereztünk 40 számológépet, 
25 motorkerékpárt, 81 kismo�
tor- kerékpárt. A tervezett 
mennyiségű különleges kerék�
párt gyártási nehézségek miatt 
a postának nem sikerült be�
szereznie, pedig az igény je�
lentős. Nem hanyagoljuk el a 
műszaki szolgálat gépesítését 
sem. A nehéz fizikai munka 
gépesítésére várhatóan mint�
egy 3 400 000 forintot fogunk 
felhasználni.

— A munka-  és Ivédőruha�
ellátásban tapasztalható gon�
dokon sikerült- e változtatni?

— A munka-  és védőruha, 
valamint védőeszköz- ellátás�
ban országosan érezhető gon�
dokat — igazgatósági intézke�
désre — helyileg, az ellátás, a 
beszerzés decentralizálásával 
igyekszünk megoldani. Ennek 
kétségkívül vannak kedvező 
eredményei. Viszont úgy érez�
zük, a beszámolóba is jogosan 
vettük fel a több éve elhúzódó 
hírilapkézbesítői védőruha- el�
látás gondjai mellett, hogy az 
egyenruha folyamatos szállítá�
sa sem zavartalan. Például a 
múlt év április 1- én esedékes 
nyári egyenruhából még ez 
ideig sem érkezett meg 70 pár 
félcipő, 43 öltöny, 350 ingika-  
bát, 66 esőgallér. Vagy az ok�
tóber Inig esedékes téli egyen�
ruhából nem szállítottak 50 
pár magas szárú cipőt, 260 
posztóköpenyt stb.

— Az egyre emelkedő lakás�
árak miatt nincsenek könnyű 
helyzetben a családalapító fia�
talok, ugyanakkor még több�
felé zsúfoltak a gyermekintéz�
mények, gondot okoz a gyer�
mekek elhelyezése. Az igazga�
tóság hogyan segít dolgozóinak 
e valóban fennálló nehézségek 
leküzdésében?

— Fiataljainknak az ifjúsá�
gi parlamenteken is első szá�
mú gondjuk és legtöbbet vita�
tott témájuk a lakáskérdés 
volt. Ezért már néhány évvel 
ezelőtt Pécsett — ahol ez a 
gond a legnagyobb — a városi 
tanáccsal megállapodtunk 30 
munkáslakás építésében. A la�
kásokat — a boldog tulajdono�
sok örömére — tavaly feb�
ruárban átadták. Mint már

említettem, Pécsett ezzel, saj�
nos, még nem oldódtak meg a 
lakáskérdések, ezért a városi 
tanáccsal és a lakásépítő szö�
vetkezettel ismét tárgyalásokat 
folytatunk újabb 30 lakás épí�
tésének lehetőségéről. Egyéb�
ként az igazgatóság 72 dol�
gozót részesített összesen 
4 700 000 forint kamatmentes 
kölcsönben. Itt jegyzem meg, 
hogy felméréseink szerint az 
idén minden eddiginél na�
gyobb a csaiádiháziépítési 
szándék.

— A postás dolgozók gyer�
mekeinek elhelyezésére Pé�
csett a tanáccsal és a MÁV-  
Val együttműködve óvoda épí�
tését határoztuk el. A szerző�
dés szerint a kivitelezést, saj�
nos, csak az 1983—84. évi ter�
vünkbe állíthattuk be. A kilá�
tásba helyeziett óvodaépítés 
hatásaként azonban a pécsi 
tanács már tavaly is maradék�
talanul kielégítette dolgozóink 
gyermekelhelyezéssel kapcso�
latos igényeit. A kerület többi 
városában, nagyobb községé�
ben továbbra is az időnként 
átadott óvodafejlesztési hozzá�
járulással tudjuk megoldani a 
gyermekek elhelyezését.

— A beszámolóból kiderül, 
hogy igen jelentős összegeket 
költöttek üzemi étkeztetésre és 
üdültetésre. Mennyiben sike�
rült ezeknél a juttatásoknál a 
dolgozok igényeit kielégíteni 
— kérdezem Szépe Lőrinc 
tszb- titkártól?

— Az üzemi étkeztetésiben 
körülbelül 2300- an vesznek 
részt. Saját üzemeltetésű 
konyha egyedül Pécsett van. 
Viszont sikerült az elmúlt 
években megoldani, hogy Ka�
posvárott, Keszthelyen, Lenti�
ben helyben, a postahivatal 
épületében levő, melegítőkony�
hás étkezdében kulturált körül�
mények között vegyék igénybe 
a dolgozók ezt a szociális ellá�
tást. A napokban adnak át 
Nagykanizsán is a posta épü�
letében egy 150 adagos mele-  
gitőkonyhát. Továbbra is nagy 
gondunk a változó munkahe�
lyű dolgozók étkeztetése. Első�
sorban az a körülmény akadá�
lyozza bevonásukat a meleg 
étellel való szervezett ellátás�
ba, hogy kis létszámú csopor�
tokban, sokszor településektől 
távol, vagy olyan helységben 
dolgoznak, amelyben Vendég�
látó egység nem működik. 
Egyedül Zala megyében sike�
rült megnyugtató megoldást 
találni. Ott a vendéglátó köz�
pont olyan jegyeket bocsát ki, 
amelyeket a megye területén 
valamennyi vendéglőben, fala�
tozóban meleg ételre be lehet 
váltani. Ezek ismeretében a 
változó munkahelyen foglal�
koztatott dolgozókat már ko�
rábban elláttuk az élelem kul�
turáltabb tárolását szolgáló 
hűtőtáskákkal. Ezek használ�
hatóságáról, célszerűségéről a 
munkák helyszínén is meggyő�
ződtünk.

— Üdültetésben összesen 
1837 főt részesítettünk. A 
SZOT-  és vállalati beutalókon 
kívül 339 dolgozónak nyújtot�
tunk teljes ellátást a balaton-  
fenyvesd és a sikondai üzemi 
üdülőnkben. Az önellátó jel�
leggel működő többi üdülőnk�
ben 394 dolgozó üdültetését ol�
dottuk meg. A beutaltak kö�
zött 28 nagycsaládos dolgozó 
volt; gyermekeik természete�
sen térítésmentesen vehették 
igénybe az üdülőt. Ugyanakkor 
a fizikai dolgozók aránya 38 
százalék; erőfeszítéseink elle�
nére sem alakult a kívánatos 
módon, összességében teljes 
ellátásos üdültetésiben — a 
nyugdíjasokkal együtt — a 
dolgozók 14,8 százaléka ré�
szesült.

— Hogyan használták fel a 
jóléti és kulturális alapot?

— A Pécsi P optal gaz gat ós ág 
részére 7 850 00Ó forintot álla�
pítottak meg erre a célra a

közgazdasági szabályozók
alapján. Ennek az összegnek a 
legnagyobb részét, 66 százalé�
kát az üzemi étkeztetés költ�
ségeire fordítottuk. Ez a tétel 
minden évben emelkedést mu�
tat. Egyébként a felhasználás 
arányai nagyjából az előző 
éveket követik. Mindez tuda�
tos, átgondolt tervezést, gaz�
dálkodást igényel, hogy a jó�
léti és kulturális alap a legin�
kább kívánt célokat szolgálja. 
Személy szerint is örülök an�
nak, hogy az alapszervezetek 
döntő többsége rendszeresen 
szervez kulturális programok�
kal, természetjárással egybe�
kötött országjárást. Ez lehető�
séget ad arra, hogy postásaink 
hazánk történelmi, kulturális, 
természeti értékeit megismer�
jék. Ezt az utóbbi években a 
hétvégek döntő többségén jól 
szolgálja az erre a célra vásá�
rolt 45 személyes autóbusz.

— A jövőre milyen fő fel�
adatokat határoztak meg?

— A munkakörülmények, a 
munkahelyi és szociális ellá�
tottság javítására:

•  az üzemi étkeztetés kiter�
jesztését, Pécsett a Diósi úti 
műszaki bázison új, 600- 1008 
adagos üzemi konyha megépí�
tését;

•  felújítás során a munkás�
szállás kulturáltabbá tételét;

•  a gyermekintézmények 
fejlesztését (kooperációs óvo�
daépítés) ;

•  az üdültetési lehetőségek 
bővítését, 1982- ben a teljes el�
látású harkányi üdülő megnyi�
tását ;

•  a lakásépítés támogatásá�
nak folytatását és a Pécsre 
tervezett újabb lakásakció 
véglegesítését;

•  a gépesítés fokozását, a 
nehéz fizikai és az egyhangú 
szellemi munka könnyítését;

•  a biztonságos munka fel�
tételeinek megteremtését;

•  a közművelődés és az ok�
tatás kiterjesztését, illetve 
színvonalának emelését.

•  Előbbre kell lépnünk az 
üzemi demokrácia terén a dol�
gozók szélesebb körének bevo�
násával a tervek összeállításá�
ba, ellenőrzésébe.

— Meggyőződésem, hogy a 
vállalati szociálpolitika szere�
pe, jelentősége az elkövetke�
zendő időszakban szükségsze�
rűen tovább nő. A látványos 
és kevésbé mutatós eredmé�
nyek ellenére azonban még 
nem lehetünk elégedettek, sok 
tennivaló vár még ránk.

Nyaka Lajos

A Budapest vidéki Postaigazgatóságon sok szép múlt 
évi eredményről tudott számot adni Szathmári Géza igaz�
gató, Katona István tszb- titkár és Mundruczó Kornél 
munkaügyi osztályvezető.

lemesen, üdülőhelyen eltölteni 
szabadságát. Milyen lehetősé�
get nyújt ehhez a BUV1G?

— Vannak saját „üdülőink” 
(ez a többesszám és idézőjel 
azt jelenti, hogy négy kis vál�
lalati). Igazán büszkék a siófo�
kira lehetünk. 80- ban készült 
el, és tavaly üzemelt először 
teljes idényben, összkomfort 
várja a beutalt 60- 70 dolgozót, 
minden szobában rádió, min�
den szobához gumimatrac, tol�
laslabda, gyékény; az üdülő�
ben két színes televízió van, 
három csónak, s természetesen 
saját stég.

Mint megtudtam, az üdülő 
téliesítve van, de a hideg hó�
napokban nincs kihasználva. 
A rezsit fizetik, fűtenek egész 
télen, fenntartják a személy�
zetet is. Hogy mégse „malmoz�
zanak”, bedolgoznak az Érték�
cikk Hivatalnak. (Nem vétek 
kihasználatlanul hagyni az év 
felében ezt a minden igényt 
kielégítő üdülőt?)

— Saját üdülőinkben első�
sorban a nagycsaládosokat 
nyaraltatjuk, 'SZOT- beutalók-  
hoz ők nemigen jutnak. A sió�
fokit is így tervezték: egy elő�
szobából két szoba nyílik.

— Igyekszünk támogatni a 
nagycsaládosokat és az egye�
dülálló szülőket. Az ő gyerme�
keik ingyen üdülnek, s ahol 
nincs ellátás, gyermekenként 
300 forint étkezési hozzájáru�
lást adunk. Iskolakezdés előtt 
és karácsonyra segélyt is 
adunk, 1981- ben egymillió fo�
rintot fizettünk ki.

A gyermekeknél maradva. 
Segítjük dolgozóinkat az óvo�
dai elhelyezésben, erre tavaly 
másfél millió forintot fordítot�
tunk.

— A posta közismert arról, 
hogy minden lehetőséget ki�
használva támogatja dolgozóit 
lakásgondjaik megoldásában.

— Az elmúlt évben minden 
jogos kérelmet kielégítettünk, 
jllö dolgozónk kapott 9 millió 
forint kölcsönt. Az a tapaszta�
latunk, hogy a legtöbb postás 
dolgozó házastársa munkahe�
lyén nem kapott anyagi támo�
gatást.

— A szociális terv fontos ré�
sze a munkaruha-  és védőesz�
köz- ellátás. Hogyan tudnak 
ennek eleget tenni?

— Nem kevés gonddal. A 
Posta Központi Anyaghivatal 
feladata a beszerzés, de nem 
mindig tud ennek eleget tenni. 
Sajnos, az iplar nem gyárt ele�
get bizonyos munkavédelmi 
cikkekből. Mi magunk is sza�
ladgálunk ez ügyben, de nem 
mindig eredménnyel.

— Friss téma az új egyen�
ruha.

— Igen, tavaly adtak ki pró-  
bavlselésre hét hivatalunknak

— Kiemelkedően sikeres 
évet zártunk. Hetvenmillió 
forintot költöttünk a munka-  
körülmények, a szociális szol�
gáltatások javítására. Az utób�
bira 30 milliót terveztünk, 4 
millióval túlteljesítettük. Ezt 
gazdasági eredményeink tették 
lehetővé. Az elmúlt öt- hat év�
ben többet tettünk ezen a té�
ren, mint korábban tíz- tizenöt 
év alatt. Beruházásaink negy�
ven százalékkal haladták meg 
az előző ötéves terv legjobb 
évét.

— Fontosnak tartják az 
igazgatóság gazdasági és tár�
sadalmi vezetői a kishivatalok 
helyzetének javítását.

— Nagyon sok kishivatalunk
van, és sajnos, még mindig az 
is sok, amely rossz körülmé�
nyek között dolgozik. 1981- ben 
14 hivatalt újítottak fel, kor�
szerűsítettek, természetesen itt 
a szociális helyiségeket is ki�
alakították.- Hogy csak néhány 
helységnevet említsünk: Al-
bertirsia, Pomáz, Bábolna, 
Mátramindszenit. Nógrád me�
gye legszebb új hivatala ké�
szült el Nógrádmegyeren. 
Ezekben a hivatalokban nem�
csak a postás dolgozók kerül�
tek jobb munkakörülmények 
közé, hanem megteremtődött a 
szolgáltatások javításának fel�
tétele is.

— A postahivatalok elhelye�
zése elsősorban beruházás kér�
dése. Ezenkívül miképpen tud�
ják javítani a dolgozók szociá�
lis ellátottságát?

— Fontosnak tartottuk, hogy 
a változó munkahelyen dolgo�
zókból miinél többiét bevon�
junk az üzemi étkeztetésbe. A 
vártnál nagyobbat léptünk. Az 
ilyen munkakörben levőknek 
mintegy kétharmada (475- en) 
él e lehetőséggel. Mi kezde�
ményeztük azt a rendszert, 
hogy étkezési hozzájárulásként 
napi ötforintos bont adunk, s 
a vendéglátóipari vállalatok�
kal szerződést kötöttünk, hogy 
minden éttermükben elfogad�
ják. Nem nagy összeg, inkább 
lélektani hatása van, hogy a 
dolgozó igényibe veszi, amit 
nyújtunk. Előbb- utóbb rászok�
tatjuk őket a rendszeres étke�
zésre, s ez a célunk. 4,7 millió 
forintot fordítottunk üzemi ét�
keztetésre.

— Minden műszaki végre�
hajtó szervet, körzetmestersé�
get elláttunk hűtőtáskákkal, 
termoszokkal, szifonokkal.

— Év végén lehetőség te�
remtődött arra, hogy további 
2,6 millió forinttal javítsuk 
dolgozóink munkahelyi ellá�
tottságát. Hűtőszekrényeket, 
bútorokat, salgópolcokat, öltö�
zőszekrényeket, kis számoló�
gépeket vásároltunk.

— Az év sok- sok munkanap�
ja között az ember szereti kel�

kétféle női és egy férfi egyen�
ruhát, egyet pedig a távirat�
kézbesítőknek. Fogadásukról 
egy agárdi példa: Megkérdez�
tük a kézbesítőnőt, tetszik- e. 
Nagyon — mondta. — Csak 
miért nem kapok túlórát? (!?) 
Munka közben ugyanis renge�
tegen megállítanak, volánosok, 
MÁV- osok — irigykedve —, a 
lakosok kíváncsiskodva, dicsé�
rik a ruhát, s ez mind- mind 
időt igényel.

Ha áMalánosítihaitó ez a véle�
mény, akkor bizonyára szíve�
den viselik a kézbesítők új 
egyenruhájukat, 1982 második 
felétől.

Az 1981- es mérleget olyan 
témával zárjuk, amely nem 
szorosan postai kérdés, viszont 
országosan is fontos.

— Az igazgatóság területén 
egy rehabilitációs foglalkozta�
tó működik, Vácott. 1979- től 
adunk anyagi támogatást a ta�
nácsnak, 19 ezer forinttal 
kezdtük, tavaly 35 ezer forin�
tot adtunk. Csökkent munka-  
képességű postások is dolgoz�
nak itt. Személyes kapcsola�
tunk is van a foglalkoztatóval, 
rendszeresen látogatjuk.

Szathmári Géza igazgató az�
zal zárta a múlt év értékelését, 
hogy a népgazdaság jelenlegi 
néhezebb helyzete bizonyára 
hatással van a szociális intéz�
kedésekre is, de az igazgatóság 
ezt 1981- ben nem érezte. Sőt, 
az 1982. évi terv 3 millió fo�
rinttal több, minit a tavalyi 
volt, remélhető, hogy ezt is túl 
tudják teljesíteni.

— Az idei programban is je�
lentős helyet foglal el, hogy 
jobb körülmények közé kerül�
jenek a kishivatalok. A VI. öt�
éves tervben húsz új hivatal 
építése szerepel, de pályázati 
lehetőség alapján ez várha�
tóan 11- gyel növekszik. Megint 
csak néhány példát kiragadva: 
Befejeződik Vác 1 postahivatal 
rekonstrukciója, üzembe he�
lyezik Polgárdi, Szabadbaty-  
tyán, Kiskunlacháza 2, Vecsés 
2 postahivatalt. Űj hivatal épí�
tését kezdik meg Űjhartyán-  
ban, Szák- Szenden, Törteién, 
Nógrádszakálon. Salgótarján 1 
teljes rekonstrukciója mintegy 
25 millió forintba kerül, ezt is 
az idén kezdik el. Korszerűsí�
tés, felújítás lesz Mezőszilason, 
Lajoskomáromban, Halásztel�
ken, Tápióbicskén, Tökölön és 
még folytathatnánk.. Három 
körzetmesterséget helyezünk 
megfelelő körülmények közé. 
Salgótarjánban például egy 
nagy bérelt helyiségben tudjuk 
elhelyezni a műszaki részlege�
ket, jó körülmények között, 
szép helyen.

— Külön említjük Szentend�
re új postahivatalát, mely a 
Duna- kianyar egyik legszebb 
épülete lesz. A régi sem öreg, 
tizenöt éves, de ami akkor jó 
volt, az ma már nem tudja a 
megnövekedett forgalmat le�
bonyolítani.

— A szociálpolitikai, mun�
kavédelmi terv minden részle�
tére nem térünk ki, csak egy�
két dologra, ami új.

— Lakáskölcsönre az eddi�
gieknél több az igénylő. A kol-  
léktív szerződés bővítette a tá�
mogatási formákat, és emélte 
az adhátó kölcsönök összegét. 
Reméljük, hogy a jogos igé�
nyeket idén is ki tudjuk elégí�
teni.

— A posta tervében szere�
pel, hogy a negyedik negyed�
évben új, különleges kerékpá�
rokat adnak a hírlapkézbesí�
tőknek. A mi igazgatóságunk 
területén ez nagyon jelentős 
dolog, mert az dolgozóinknak 
nemcsak közlekedési, hanem 
szállítási eszközük is.

— Szeretnénk, ha az új év�
ben végre megnyithatnánk két 
üzemorvosi rendelőnket, Tata�
bányán (három éve elkészült) 
és Salgótarjánban (tavaly lett 
kész). Rendelésünkre és renge�
teg sürgetésünkre az OMKER 
eddig nem szállította a szüksé�
ges belgyógyászati műszereket,

úgy látszik, nem tartják szív�
ügyüknek.

Katona István a korábbi be�
szélgetésben is részt vett, de 
külön szólt a szakszervezet fe�
lelősségéről a szociális körül�
ményék alakításában.

— Elégedettek lehetünk, 
mert a szociális tervet túltel�
jesítettük. De elégedetlenek 
vagyunk, mert még nagyon 
sók a teendő. De hát ez az élet 
rendje.

— 1981- ben egy reprezenta�
tív felmérés készült nyugdíja�
saink körében. Munkabizott�
ság végezte el ezt a feladatot. 
Ügy éreztük, többet kell tö�
rődni a nyugalomba vonult 
postásokkal. Ajánlást készítet�
tünk az alapszervezetek részé�
re, azit tapasztaljuk, hogy 
eredménnyel. A múlt év má�
sodik felében sok helyen tar�
tották nyugdíjas- találkozót, ki�
rándulásokat szerveztek szá�
mukra. A szociális alapból tá�
mogattuk ezeket a megmozdu�
lásokat. A titkárok mesélik, az 
öregek mennyire meghatódtak, 
hogy a posta nem feledkezett 
meg róluk. Bízom abban, hogy 
ez nem kampányfeladat volt, 
hanem állandó és rendszeres 
lesz a gondoskodás.

— Az idei első félévben is 
lesz egy felmérés, a fiatalok 
körében. Barabás Györgyinek, 
a szakszervezeti központ mun�
katársának az ötlete volt ez, s 
mivel ő a Soproni Postaigaz�
gatóság és a BUVIG tszb- jé-  
nek instruktora, e két terüle�
ten adjuk ki a kérdőíveket, 
harminc kérdésre kérve a vá�
laszt. Nálunk négy- négy és fél 
ezer a harminc év allatti dol�
gozó. Azt hiszem, egyetlen 
igazgatóságon sincs világos 
kép arról, milyen körülmé�
nyek között élnek a fiatal pos�
tások. A kérdőíveket a bizal�
miak töltetik ki és szedik ösz-  
sze (így az is kiderül, hányán 
nem töltötték ki), majd számí�
tógép értékeli a válaszokat. A 
két igazgatóság tapasztalatai 
valószínűleg országossá tehe�
tők. S utána jöhet a következő 
lépés: miiben kell segíteni.

— Második félévi tervünk�
ben szerepel a rehabilitáció 
elemzése. Sajnos, sok leszáza�
lékolt dolgozónk van. 1981- ben 
negyvenen voltak. Szeretnénk 
megtudni, milyen okok miatt 
csökkent munkaképességük, 
továbbá bízunk abban, hogy 
sokaknak tudunk segíteni fog�
lalkoztatásuk megoldásában. 
Ezt elsősorban emberi szem�
pontból tartjuk fontosnak, tö�
rődnünk kell azokkal, akik 
sok- sok évet dolgoztak a pos�
tánál, és megrokkantak.

— Az egymással való törő�
dést szolgálja a tm- alap. Igaz, 
hogy 1981- ben mintegy négy�
szeresére növekedett a befize�
tés, de véleményem szerint 
nagyon sok tartalék van még 
ebben a brigádakcióban. Min�
dig vannak, akik rászorulnak 
a segítségre (például építkező 
fiatalok), s az igazgatóság ke�
retét kiegészítheti a társadal�
mi munkából származó bevé�
tel.

— Milyen ajánlást kaptak az 
alapszervezetek az ötnapos 
munkahéthez?

— A dolgozók többségének 
két munkaszüneti napja lesz 
hét végén. Ez azt is jelenti, 
hogy segíteni kell a program-  
készítést. Van saját autóbu�
szunk, de a munkásszállító bu�
szokat is igénybe vehetik ki�
rándulásokba. Eddig egy napra 
mentek, most már kettőre 
szervezhetnék országjárást. 
Bizonyára fokozódik az érdek�
lődés a színházlátogatás iránt 
is. A jóléti alapból támogatást 
adunk ilyen programokhoz. 
Különben van is erre igény, 
Ceglédről például már öt al�
kalomra kérték autóbuszt. 
Sportrendezvényekről is gon�
doskodni kell. Persze, az aján�
lás nem kötelező, egy a fontos, 
hogy figyeljenek fel a dolgo�
zók igényeire.

Bánhidi Éva

Egy interjú keretében csak röviden lehet érinteni té�
mákat, fontos dolgokat, amelyek a dolgozók közérzetét 
jelentős mértékben befolyásolják. Az azonban, gondoljuk, 
így is érezhető, hogy a Pécsi, valamint a Budapest vidéki 
Postaigazgatóságnál a gazdasági és a szakszervezeti ve�
zetők egyaránt fontosnak tartják a munkakörülmények, 
a szociális ellátottság javítását. Ez így volt 1981- ben, és 
így van 1982- ben is.
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Ki mit csinál szabad idejében ?
— Ugyan, kinek van szabad 

ideje? Vagy:
— Kedives ötlet, de azt nem 

tudom 'bemutatni. . . (Hozzá 
sejtelmes kacsintás.)

További válaszok:
— Behozhatom a gyerekei�

met?
— Én háztartást vezetek, 

időnként azt sem tudom, hol 
áll a fejem.

— Kirándulunk.
— Horgászom.
— Hozd, be, amit fogni szok�

tál! \
— Ne viccelj! Én igazi pon�

tyokat fogok, s azokból iste�

ni halászlét főzök. (Horgász 
öntudat.)

— Alma, ... illetve körtét, 
őszibarackot is «mondhattam 
volna. Tudod, kertészkedem. 
Néha díjnyertes gyomok nő�
nek kis tanyámon, mert csak 
hét végén ápolhatom kedven�
ceimet.

Szabad idő .. .  és nagy-  
nagy sóhajok.

Nos, körülbelül * így kezdő�
dött. Az ötlet egy kiállítás ter�
ve volt, amelyen mindenki, 
aki a posta vezérigazgatóság 
komoly (komor?) épületében 
dolgozik, bemutatná, hogyan 
tölti szabad idejét. Hiszen

mindenki tölti, a kérdés az, 
hogy mennyire képes tarta�
lommal megtölteni.

A szakszervezeti bizottság 
kulturális bizottsága tervbe 
vett (kiállítását októberben'hir�
dette meg, és várta mindazok 
jelentkezését, akik alkotásuk�
kal, gyűjteményükkel rászí 
kívánnak venni rajta. A ren�
dezvény sikere azt bizonyítot�
ta, hogy az Indulásnál elhang�
zott lemondó válaszok és ne�
hezen bemutatható elfoglalt�
ságok mellett nagyon sokan 
olyan értékes tehetséggel, 
gyűjtőszenvedéillyei vannak 
megáldva, hogy képesek ked�

vet ébreszteni az eddig pasz-  
szív pihenőkben is.

A karácsony előtt 'megren�
dezett egyhetes kiállítás anya�
gában fafaragások, eszter�
gált. gyertya tartók, festmé�
nyek, pasztellek, kézimunkák, 
ruhacsodák, kézi festésű 'ás 
batikolt selyem- kendők, saját 
készítésű levelezőlapok, gyap�
júból, házilag font és festett 
fonalakból készült övék vol�
tak láthatók.

A gyűjtemények zöme ter�
mészetesen — hiszen, postások 
vagyunk — bélyegekből kerüli 
ki. Emellett érme- , bankjegy-  
és ragjegygyűjtemény szere�
pelt nagy sikerrel. Volt még: 
kagyló-  (természetesen saját 
gyűjtés a Balatontól a Vörös�
tengerig), kő- , gyökér- , meg�
kövesedett fákból összeállított 
gyűjtemény, könyvkötészet 
elemes bélyegjáték.

A fotószakkör színvonala? 
alkotásaival mutatkozott be. 
Nagy sikert aratott az örötojá-  
ró (néha megakadt) diavetítő 
amely a megszállott diázóik 
legszebb (képeit pengette.

Ezzel már körbe is jártuk a 
kiállítást, mely csak néhány 
napig „élt”. Ennél sokkal to�
vább az az összetartó erő 
mely az eddig csak munkatár�
si kapcsolatban lévő szaktát'-  
sakat szorosabb kapoccsal fűz�
te egybe. Mert a kiállítás al�
kalmat adott arra, hogy a 
munkatársak bemutassák rej�
tett tartalékaikat, képességei�
ket és egy lépéssel közel ebi 
vitt ahhoz, (hogy a formált 
munkahelyi kapcsolatofebó 
igazi közösséggé kovácsolód 
jéfc.

Nagy Gáborné

„Készült a Postás Művelődési Központ 
Amatőrfilm Klubjában”

.- . .olvasható a Pest megyei 
amatőrfilm szemle I. díjat 
nyert alkotásán 1981- ben, s 
ugyanez a felirat díszítette a 
vizuális művészeti hónap kü�
löndíjas alkotását 1980- ban. 
Ilyen eredményék nem szület�
nek máról holnapra.

— Hogyan kezdődött? — 
kérdeztük Tarján Józsefet, a 
klub vezetőjét.

— Hát, többször kellett ne-
k Így űnkőznünk — mondja. — 
A (klub 1970- ben mint amatőr -  
filmezők bánáti köre alakult, 
38 taggal. Akikor jött divatba 
a 8 milliméteres felvevőgép. 
Új volt, csoda volt. Birtoko�
sa úgy érezhette, már filmet 
csinál, ha „nyomja” a felvevő 
gombját. Az akkori alapítóik 
közül többen, Ulbrich András, 
Barna Ferenc (HTI), Barabás 
Ede (FM1K) Dubóvszky Lipát, 
Nagy Gyula és jómagam (ja�
vító üzem) azóta is együtt 
vagyunk. Kezdetben csak be�
szélgettünk, mindenki bemu�
tatta próbálkozásait: egy- egy
kirándulás felvételét, rögzített 
családi eseményt. Engem kér�
tek meg, hogy szakelőadáso�
kat tartsak. A filmkészítés na�
gyon komoly dolog, rengeteg 
ismeretet követel. Akiben nem 
volt kitartás, az elmaradt 
mellőlünk.

A baráti kört valóban a  f il�
mezés sizeretete hozta össze, a 
közös hobbi, a közös szenve�
dély, csak még sok minden�
nek kellett történnie, hogy 
igazi film születhessen. Indí�
tottunk tanfolyamot, mely�
nek keretében aiz alapismere�
téket - igyekeztünk elsajátíttat�
ni.

— Készítettek közös filmet 
is?

— Az első időben még nem. 
Az egyéni filmeket is csak 
ritkán vetítettük. A munka tu�
lajdonképpen nem állt másból, 
mint baráti beszélgetésiből és 
tapasztalatcseréből. A körnek 
nem volt vezetője, nem volt 
olyan, aki az egész munkát, 
szakmailag és emberileg ösz-  
szefogja. Én csak előadásokat 
tartottam.

— Mikortól lett vezetője a 
körnek?

— Az első körvezető nem 
én, hanem Bundies Zoltán 
volt, 1974- től. Ő már próbál�
kozott közös filmmel is. A 
PMK 25. évfordulója alkal�
mából, a ház munkájáról, a 
csapatok, körök tevékenységé�
ről készítettek felvételeket, s 
ezekből állították össze a fil�
met. Bundies Zoltánt Káldy 
László követte, a tehetséges 
fiatal amatőrfilmes. ö  sikeres

kisifilmeket készít és azt sze�
rette volna elérni, hogy az itt 
dolgozó köri tagok is hasonló 
ambícióval alkossanak. Ez ak�
kor még korai igénynek bizo�
nyult.

— Mikor történt az „áttö�
rés”?

— 1978- ban visszahívtak. 
Körvezető lettem. Azzal az 
előnnyel indulhattam, hogy a 
társaság is ismert, és én .is is�
mertem őket, tudtam, mi van 
bennük, s azt próbáltam meg�
valósítaná. Tisztában voltam 
azzal, hogy önállóan nem. tud�
nak még filmet készíteni, de 
különHkülön már sóikat tud�
nak. Gondoltam, próbáljuk 
meg ezt összehozni, hátha lesz 
M ólé valami. Először is film�
tervet kértem mindenkitől és 
külön feladatként tervet a 
kör emblémájához.

— Sikerült „kiugrasztani a 
nyulat a bokorból”. Volt, aki 
több emblématervvel is jött. 
Természetesen a pályázat jel�
igés (volt, senki sem tudta, 
hogy a másik mit készített. A 
munkák elbírálása közösen 
történt, mindenki elmondta a 
véleményét, Azt fogadtuk eb 
ami leginkább megnyerte a 
többség tetszését. Barna Fe�
renc terve volt a legsikerül-  
tehb, azóta ez szerepel film�
jeinken.

— Volt embléma, volt- e már 
film is, ami elé odakerülhe�
tett?

— Még nem. A tagság fil�
mes ötleteiről még csak 'be�
szélgettünk, forgatókönyv nem 
készült még semmiről. Egy 
nagy megbízatást kaptunk vá�
ratlanul. Az országos kulturá�
lis és sportnap eseményeit kí�
vánták velünk megörökíttetni. 
A  feladat nagy volt, tapaszta�
latunk kevés, de belevágtunk. 
Három stáb alakult a csoport�
ból, mindegyik stáb 3—3 fő�
ből állt. A felvétel saját gép�
pel történt. A próbálkozás 
■mégis jól sikerült. Bár az, 
hogy három kamera és három 
„operatőr” dolgozott, az itt- ott 
a felvételeken, meglátszik, de 
mégis film Volt ez már, igazi, 
eseményeket rögzítő doku-  
mentumfilm. Közös munka 
eredménye. A felvételeknél és 
a kidolgozásnál is több- keve�
sebb 'munkát vállalva, de az 
egész tagság részt vett. A fil�
met be is mutatták többször, 
sikere volt, mert vissza tud�
tuk adni a sportnap hangula�
tát. Az itt kapott erkölcsi el�
ismerés mindenkit több és jobb 
munkára ösztönzött.

— Elkészült az első önálló 
film?

— Igen, a Fogfájós, a filmes 
ötletpályázat összesített ered�
ményeként. Az alapötlet 
Bernhardt Lajosé, de minden�
ki gazdagította. Közösen ké�
szítettük a filmnovellát és a 
technikai forgatókönyvet is. 
Mindenki beledolgozott.

— Nem volt ebből vita, ha�
rag, sértődöttség?

— Nem. Baráti társaság ez, 
edizve egymás csipkelődéseihez. 
Különben is, saját tapasztala�
tomból tudom, hogy amatőr-  
filmes (aki hobbiként filmez, 
munkaidő után) egymagában 
nem létezhet, szüksége van a 
többiek munkájára. A film 
kollektív műfaj, több művé�
szeti ágat tömörít, zene, kép, 
irodalom, és ott van a film-  
készítés technikai oldala, 
összmunka kell.

— A Fogfájós forgatására a 
járműtelep fogorvosi rendelő�
jét vettük igénybe. A „forga�
tás” izgalma igazi filmes han�
gulatot teremtett, jól is dol�
goztunk, mindenki apait�
anyait beleadott.' Elkészült a 
film, majd dr. Holló Dénest, 
a fővárosi szakfelügyelőt fel�
kértük, nézze meg. Neki na�
gyon tetszett és biztatott ben�
nünket: nevezzünk be a vi�
zuális művészeti hónap ama�
tőrfilmes pályázatára. Szak�
maiak előtti első bemutatko�
zásunk. annyira sikeres volt, 
hogy első díjat kaptunk köri 
munkánkért, és a film is dí�
jat kapott.

>— Büszkék voltunk a két 
díjra, megnőtt az önbizal�
munk és a munkakedvünk is. 
Közös munkáért kaptuk az el�
ismerést, de ez ugyanakkor 
külön- külön mindenkinek sze�
mélyes elismerése volt.

— A következő filmötlet a 
Stressz volt. Lelkesen dolgoz�
tunk. Semmi nem vette el 
munkakedvünket, pedig ebbe 
a filmbe háromszor kellett'be�
lefogni, míg elkészülhetett. 
Először már túljutottunk az 
összes felvételeken, amikor 
kiderült, hogy a film techni�
kailag ,nem sikerült. Másod�
szor is belefogtunk, a felvéte�
lek^ jó része elkészült, amikor 
a főszereplő, a tanító néni ott�
hagyott bennünket. Üj sze�
replőt (kellett keresni, s vele 
újra kezdeni a forgatást. Ez 
végre sikerült. A 80- as vizuá�
lis művészeti hónap amatőr�
filmes versenyén ezzel a film�
mel ikülöndíjat kaptunk. Ez 
nem csillogott úgy, mint az 
első díj, ide számunkra sokkal 
értékesebb volt, mert a tévé�
sekkel egy kategóriában in�
dultunk.

— Ez hogy történhetett?
— Aki nem végzett főisko�

lát, az nálunk amatőrnek szá�
mít. Még akkor is, ha a film-  
készítés 'mindennapi foglalko�
zása. Így egy kategóriában in�
dultunk olyan fiatalokkal, 
akiknek a filmjeit már a té�
vében is 'bemutatták.

— Akkor ez a különdíj még 
nagyobb elismerés, mint az 
előző évi első helyezés?

— Bizony. Mi is úgy .érez�
tük, A film burleszk volt, 
csakúgy mint a Fogfájós. Ez�
zel, megtaláltuk igazi műfa�
junk;. A Stressz igazi közön-  
séglfiilm. Mi is rengeteget ne�
vettünk a forgatáson, mert 
nemcsak készítői voltunk, ha�
nem szereplői is.

—■ Ezzel a filmmel megta�
láltuk önmagunkat, a műfa�
junkat, amiben a mi eszkö�
zeinkkel (egy napon nem le�
het említeni a filmklub fel�
szerelését a tévé laboratóriu�
mával) és felkészültségünkkel 
a legtöbbet tudtuk nyújtani. 
Tovább szerettünk volna lép�
ni, egv kicsit miás műfajokban 
is kipróbálni magunk, ezért 
1981- es évünk felemásra sike�
rült. Nagyobb önállóságot sze�
rettem volna kérni a tagság�
tól, mert ebben az éviben a' 
családom, a munkám jobban 
lekötött. Dolgoztak is. A sok 
közül két témával foglalkoz�
tunk alaposabban. Egyik volt, 
a Morbid show, a másik a 
Vezetők. Csak az első valósult 
meg. Bemutattuk a Pest me�
gyei amatőrfilm szemlén, és 
első díjat kapott.

— Ez történt eddig. Terveik?
— Szeretnénk kibővíteni a 

kört, bevonni azokat a postás 
dolgozókat is, akik, ha filmez�
ni nincs is kedvük, de f.ilim-  
movéMval és ötlettel támogat�
nák munkánkat.

— Filmnovella- pályázatot 
hirdetünk. Témája bármi le�
het. A legsikeresebbekből fil�
met készítünk. A pályázat be�
adási határideje március 31. 
Szeretnénk remélni, hogy a 
szaktársak fantáziája meg�
mozdul, s többen jelentkeznek. 
Akiket ez a dolog részleteseb�
ben érdekel, a PMK- ban bő�
vebb felvilágosítást kapnak. 
Örömmel várunk minden je�
lentkezőt a körbe. Ez olyan 
érdekes és szép elfoglaltság, 
hogy érdemes vele megis�
merkedni.

— Nagyon szeretnénk, ha a 
már elkészült filmeket egy-  
egy klubfoglalkozás, összejö�
vetel keretében a postaszer-  
veknél bemutathatnánk, hogy 
minél többen megismerhessék 
az itt folyó munkát, a filme�
ket, díjazott filmjeinket, me�
lyekén aiz a felirat díszeleg: 
„Készítette a Postás Művelő�
dési Központ Amatőrfilm 
Klubja”.

Józsa Ágnes

Emlékeim a távbeszélőről
Kihirdették a Postamúzeum által kiírt pályázat eredményét

Lapunk 1981. évi 3. számában jelent meg a Postamúzeum 
felhívása, amelyben az első magyar távbeszélőközpont léte�
sítésiének 100. évfordulója alkalmából „Emlékeim a távbeszé�
lőről’ címmel irodalmi pályázatot hirdetett. A pályázat célja 
a hazai távbeszélő- hálózat 'kiépülésével, az emberek szolgála�
tában betöltött szerepével, fejlődésével, korszerűsítésével, a 
történelmi eseményékkel kapcsolatos emlékék összegyűjté�
se volt.

A felhívásra 15 pályamű érkezett .be. A Postamúzeum a 
bíráló bizottság érteiKelése és javaslata alapján a felhívásban 
kiírt 3 díj összegének összevonásával és megosztásával a kö�
vetkező szerzőik által írt pályázatokat részesítette díjazásban: 

Halmi Ida, Budapest 3000 forint,-  
Szarvas Sándor, Budapest 3000 forint.
Újházi László, Élek 3000 forint,
Kiss Antal, Szombathely 1500 forint, „
Pálffy József, Velem 1500 fdrint.
A következő szerzők pályázata részesült dicséretben: 
Bagdi György és Takács Ferenc, Budapest.
Mester István, Kőszeg,
Pataky Rezső, Tatabánya,
Takács Kálmán, Budapest.
A pályázók tárgyjutalmakat is kaptak.
A bíráló bizottság megállapította, hogy a pályázat eredmé�

nyes volt, mert a pályaművek többsége elérte a várt színvona�
lat, és olyan emlékeket tárt fel, amelyek a Magyar Posta tör-  
énetéhez igen hasznos reszteteket, adatokat szolgáltatnak. 
Ezért a pályázatokat a Postamúzeum okmánytára fonrásmű-  
/ekként megőrzi a további posta történeti kutatások számára. 
Mivel egyes pályaművek egyéb történeti kutatások számára 
is hasznosak lehetnek, másolati példányaikat más múzeumok�
nak is megküldte a Postamúzeum.

Az ünnepélyes eredményhirdetés és díjkiosztás november 
16- én volt a Postamúzeumban. A legjobb és publikálásra 
alkalmas pályamunkákat a posta szaklapja közzéteszi.

M ú z e u m i k a l a u z
SZENTENDRÉN a Népmű�

vészetek Házában Pest megye 
sllegzetes népi hímzéseit mu-  
atják be. Gyönyörű a kiállítás. 

" femcsak azért, mert a megye 
ok földrajzi tájegységet fog�
ai magában (Börzsöny- vidék, 

Galga mente, Budapest környé-  
e, Csepel- sziget, Cegléd és 
íagykőrös környéke, Tápió 
nente), hanem azért is, mert 
lemzetiségek is élnek itt. Szlo-  
'ákok, németek, szerbek, ■ s e 
éprajzi változatosság megmu-  
atkozik a hímzések díszítő�

módjában, az öltéstechnikában, 
a színezésben, és még inkább a 
motívumkincsben. De különb�
séget találtunk a múlt száza�
di és az újabban vagy legújab�
ban készített darabok között is.

A színek és a különböző mo�
tívumok alkalmazása .vagy el�
helyezése különbözteti meg az 
egyik vidék hímzését a másiké�
tól. A kiállított tárgyakat Pest 
megye tizenkét múzeumából 
válogatták össze.

A MATYÓ MUZEUM Mező�
kövesden egy sajátos etnikum 
és változatos történelmi sorsú 
apró néptöredék életébe enged 
bepillantást. A matyók népvi�
seletükkel, színpompás hímzé�
seikkel már a millennium óta 
szerepelnek az ország köztuda�
tában. ■ i

A kiállítás fő látványossága a 
nagy terem. Itt jelenik meg az, 
amit a kiállítás címe ígér: a 
matyó élet. A terem egész hosz-  
szát betölti a lakodalmas me�
net: vőlegény, menyasszony,
násznép kor és nem szerint.

A matyó élet színhelye, a 
matyó ház három helyisége is 
látható a kiállításon. Közülük 
a tisztaszoba, a „nagyház” kü�
lönleges, magasra tornyozott 
ágyával, cifra szentképeivel, 
tarka kerámiáival.

Az eltűnt népviselet nap�
jainkban megújuló, világhíres�
sé lett része a matyó hímzés. 
Külön teremben kísérhetjük 
nyomon motívumkincse fejlő�
dését.

Zsatkovits Edit

Fényképezőgép postáskézben

HALOTT VÍV ÖK
Horváth Ákos (Dunaújváros) felvétele
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Kézilabdás lányaink sikeres körútja Dániában
A PSE kézilabdázó lányai 

igazán szép karácsonyi ajándé�
kot kaptak, hiszen december 
16- tól 22- ig Dániában jártak.

— Dániában nagyon fejlett a 
tömegsport — kezdte a beszél�
getést a csapat kísérője, Boty-  
tyán János, a Postások Szak-  
szervezete kulturális, agitációs 
és propagandaosztályának 
munkatársa. Minden városban, 
de nagyobb faluban is megta�
lálhatók a különböző sportléte�
sítmények, klubok, szabadidő-  
központok. Ezeket nagyrészt 
társadalmi munkával építik és 
tartják rendben az emberek. 
Szinte nincs olyan dán ház, 
ahol munka után ne sportolna 
valamit a család apraja- nagy-  
ja.

— A nők körében már rég�
óta egyik legnépszerűbb sport 
a labdarúgás és a kézilabda. A 
dán—magyar női kézilabda-  
mérkőzéseknek, találkozóknak 
pedig hagyományaik vannak. 
Ugyanis a dán sportszövetség 
már évek óta meghív egy- egy 
magyar csapatot baráti mérkő-  ' 
zésre. Ezt a meghívást az 
OTSH továbbítja aztán vala�
melyik arra érdemes egyesület�
nek. 1981- ben a PSE lányaira 
esett a választás, s ők azt bol�
dogan el is fogadták. És mint 
említettem, a dán nők a bőrt 
nemcsak dobják, hanem szíve�
sen rúgják is, a kézilabdával 
egy időben dán—magyar női 
futballtalálkozót is rendeztek. 
Ezen a magyar színeket a 22. 
Volán lányai képviselték. így 
történt, hogy a Volántól kapott 
busszal labdarúgók és kézilab�
dázók együtt vágtak neki a 
hétnapos útnak.

Amikor meglátogattuk a 
PSE kézilabdázóit, épp a ka�
pura dobást gyakorolták szor�
galmasan Rupnik Károly irá�
nyításával. De a csapat tagjai 
közül Here Zoltánná, Kerekes 
Józsefné és Majtényi Marianna 
szívesen vállalkozott egy kis 
élménybeszámolóra. A beszél�
getés nehezen indult, végül pe�
dig egymás szavába vágva, egy�
mást kiegészítve számoltak be 
élményeikről, tapasztalataik�
ról.

— Ennek az útnak az lehet�
ne a mottója: minden jó, ha a 
vége jó. Tudniillik a meghívás 
december 11- től szólt, mi pe�
dig csak 15- én tudtunk indul�
ni. A késés oka pedig az, hogy 
kicsit gazdátlan volt a csapat. 
Ugyanis Molnár Gusztáv edző 
november 1- től elment, az új 
edző, Lengyel Gábor viszont 
csak január második felétől ve�
szi át a csapatot. A megbízott 
edző, Rupnik Károly, sok más 
tisztsége, feladata mellett, ért�
hetően. nem tudott ügyeinkkel 
behatóan foglalkozni. Az uta�
zás hírét is elég későn tudtuk 
meg, így azt^n az adminisztrá�
ciós teendőket mi magunk in�
téztük.

— Végül is a kisebb- nagyobb 
nehézségeket legyőzve, elindul�
tunk. A csaknem 48 órás út fá�
radalmait feledtette velünk a 
kedves fogadtatás, amelyben 
részünk vol't. Az Ikast városi 
Sport Klub volt a találkozó há�
zigazdája, melynék képviselői 
már a város határában várták 
érkezésünket, hogy a találkozó 
színhelyére vezessenek, ahol 
igazi meglepetés várt bennün�
ket. Este lévén vacsorával vár�
tak, de nem is akármilyennel. 
Egy Ikastban élő idősebb ma�
gyar származású néni főzött 
nekünk újházi tyúklevest és ri-  
zses húst.

— Csakhogy érkezésünk 
után nem sókkal, este negyed 
9- kor pályára kellett lépnünk 
az Ikast városi Sport 
Klub kézilabdacsapatával, 
ezért nem nagyon mer�
tünk a finom vacsorából enni. 
Ennyi kedvesség teljesen felvi�
dította a társaságot, örültünk, 
hogy végre mozoghatunk a fá�
rasztó utazás után. Ennek vi�
szont az ikasti lányok látták 
kárát, mert 17:12- re legyőztük 
őket.

— Nem voltak erős ellenfe�
lek, érződött játékukon, hogy 
amatőrök, de mindvégig na�
gyon lelkesen játszottak. Talán 
erősebb testalkatuk miatt ne�
hézkesebbek, kevésbé tudták 
taktikánkat követni, vagy idő�
ben kivédeni..

— A következő meglepetés 
az elszállásolás volt. A klub 
tagjai — nagyjából velünk egy-

TORNA
MUNKA
KÖZBEN

1. Kiindulóhelyzet: zárt ál�
lás, kar mellső középtartásban. 
1—3. ütem: térdrugózással kar�
lendítés hátra (1), előre (2), 
hátra (3), 4. ütem: felugrás 
karlendítéssel magastantásba.

2. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, kéz a csípőn. 1—4. ütem: 
fejkörzés balra, 5—8. ütem: 
fejkörzés jobbra.

3. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, kar rézsútos magastar�
tásban. 1—2. ütem: karlendí�
téssel méíytantósba, taps a hát 
mögött kétszer. 3—4. ütem\ ki�
indulóhelyzetben karhúzás 
hátra kétszer.

4. Kiindulóhelyzet: zárt ál�
lás, kar mellső középtartásban. 
1—2. ütem: páros karkörzés le�
felé kezdve, kétszer. 3—4. 
ütem: törzshajlítás előre, két�
szer, bokaérintéssel.

5. Kiindulóhelyzet: guggolás, 
kéz a térden. 1—2. ütem: térd�
nyújtás karemeléssel magas�
tartásba és balláb- emeléssel 
hátra, törzshajlítás hátra. 3—4. 
ütem: ereszkedés kiindulóhely�

zetbe. 5—8. ütem: ellenkező 
lábbal.

6. Kiindulóhelyzet: terpesz-
állás, kéz a csípőn. 1—3. ütem: 
tarkóra tett kézzel törzsdömtés 
előre, háromszor. 4. ütem: ki�
indulóhelyzet.

7. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, kar magastartásban. 1— 
2. ütem: páros karhúzás balra,

•kétszer. 3—4. ütem: törzshajlí�
tás balra, kétszer. 5—8. ütem: 
ellenkező oldalra.

8. Kiindulóhelyzet: terpesz-
állás, 1—2. ütem: törzshajlítás 
előre, kétszer, bokaérintéssel. 
3—4. ütem: törzsnyújitás és
fordítás balra, kétszer, karlen�
dítéssel balra. 5—8. ütem: el�
lenkezőleg.

9. Kiindulóhelyzet: kéz a csí�
pőn, terpeszállás. 1—4. ütem: 
csípőkörzés balra, 5—8. ütem: 
csípőkörzés jobbra.

10. Kiindulóhelyzet: zárt ál�
lás, kar magastartásban. 1—4. 
ütem: törzshajlítás előre kilég�
zéssel. 5—8. ütem nyújtás ki-

'  indulóhelyzetbe belégzéssel.
Bihari Gyula

korúak — hívtak meg bennün�
ket magukhoz, egy- egy család�
hoz két- két magyar lány ke�
rült. Dániában az a szokás, 
hogy karácsony előtt már egy 
hónappal karácsonyi hangula�
tot varázsolnak a lakásokba 
fenyőkkel, gyertyákkal, külön�
féle színes díszekkel. Ettől az 
amúgy is szép, tágas, kellemes 
lakások még otthonosabbakká, 
hangulatosabbakká váltak. Va�
lamennyiünket családtagként 
kezeltek; rendkívül kedves, 
közvetlen emberek.

— December 17- én fogadta a 
magyar küldöttséget Ikast vá�
ros polgármestere. A fogadás 
— elképzelésünkkel ellentét�
ben — mindenféle hivatalosko�
dás, protokoll nélkül zajlott, 
természetes emberi légkörben, 
mintha régi ismerősök len�
nénk. A beszélgetés során meg�
tudtuk. hogy Ikast mindössze 
15 ezer lakosú város. Lakosai�
nak nagy része a 200 kisebb-  
nagyobb szövődében dolgozik. 
Bottyán János pedig az alkal�
mat megragadva meghívta az 
iklasti kézilabdázó lányokat 
Magyarországra. A meghívás�
nak valószínűleg ibúsvét táján 
tesznek eleget.

— A következő napon Her-  
ningbe utaztunk. Itt a város 
válogatott kézilabdacsapatával 
mértük össze tudásunkat. Bár 
erősebbeknek bizonyultak az 
ikastiaknál, jól is játszottak, 
ennek ellenére egy pillanatra 
sem tették kétségessé fölé�
nyünket. Ezt bizonyítja a 26:18-  
as eredmény is.

— Megtekintettük Herning 
nevezetességét, Észak- Európa 
egyik legnagyobb szőnyeggyá�
rát, amelyben a legkorszerűbb 
módon, számítógéppel vezérel�
ve- készülnek a szivárvány min�
den színét idéző mintás szőnye�
gek.

— Mivel több mérkőzésünk 
nem volt, vendéglátóink gon�
doskodtak arról, hogy a hátra�
levő néhány napot hasznosan, 
kellemes programokkal töltsük. 
Elvittek bennünket a tenger�
partra, megnézhettük Ikastban 
az Isenvad gyermekruhagyárat, 
amelyben mindössze 50 alkal�
mazott és két vezető dolgozik. 
Ennek ellenére a gyárnak kü�
lön szabadidő- központja van, 
szaunával, szoláriummal, úszó�
medencével, télikerttel. Egyéb�
kén is lépten- nyomon tapasz�
taltuk, hogy a dánok milyen

nagy gondot fordítanak a test�
kultúrára, az egészséges élet�
módra.

Ikastban, és ahogyan a be�
szélgetésekből kiderült, más�
hol is, a sportcentrumokban 
valamennyi sportágnak külön 
klubhelyisége van. Az egyes 
sportágak művelői a napi moz�
gás után itt ülnek le pihenni, 
beszélgetni. Az estéinket mi is 
a városi sportklubban töltöttük 
beszélgetéssel, tánccal.

— Nagyon gyorsan elröppent 
ez a néhány nap. Észre sem 
vettük, és máris úton voltunk 
hazafelé. A 22- es Volán csapa�
ta is kitett magáért, valameny-  
nyi mérkőzésükön győzelmet 
arattak. De amire a legbüsz�
kébbek, az a hazafelé jövet a 
nyugatnémet Donmagenban el�
ért 4:l- es győzelem, mégpedig 
a Kölnbe látogató — hír sze�
rint eddig veretlen — holland 
válogatott női labdarúgócsapat 
ellen.

— Az utazás legfőbb ered�
ménye, hogy a csapat nagyon 
jól összerázódott, ahogy mon�
dani szokták, magára talált. 
Ennek ékes bizonyítéka, hogy 
december 27- én, a megérkezé�
sünk és a karácsonyi ünnepek 
utáni első mérkőzésen 18:14- re 
megvertük a Dunaújvárosi Ko�
hász" csapatát, amely, tavaly az 
NB I- ben a 6. helyen végzett. 
Reméljük, jó formánkat az 
idén is megtartjuk, és az 1981-  
ben kiverekedett NB I- es he�
lyünket megvédjük.

— A sok szép élmény mellett 
milyen hasznos tanulsággal 
szolgált az út Bottyán János�
nak?

— Amellett, hogy a tömeg�
sportmozgalom irigylésre mél�
tóan fejlett, a dánok kitűnő 
szervezők is. Az egész kinti 
programunk nhgyon gördülé�
keny, zökkenőmentes, pontos 
volt, pedig mindössze két em�
ber tevékenykedett körülöt�
tünk. Magyarán szólva: nem 
mindig szerencsés a nálunk ta-  
pasztalíhátó „egy esemény — 
egy bizottság”. A magam részé�
ről elhatároztam, hogy a dánok 
példáját követve egy- egy fel�
adat megoldásával, ha az raj�
tam múlik, csak egy- két arra 
alkalmas embert bízok meg. 
Talán így ritkábban fordul elő, 
hogy a sok bába és felesleges 
konzílium között időnként el�
vész a gyermek.

Cz^glédi Cecília

1982. január elsejétől áttért 
a Posta az ötnapos munkaihét�
re. Keresztrejtvényünkben ez�
zel kapcsolatosak a bekülden�
dő válaszok.

VÍZSZINTES
1. Az ötnapos munkahét fel�

tétele volt (folyt, a vízsz. 16. 
alatt.), 12. A harasztot •zör�
geti. 13. Gyermekintézmény 
népszerű neve. 14. Kártyajá�
ték. 15. Német kétjegyű ma�
gánhangzó. 16. A vízsz. 1. 
folytatása. 19. Nyújt. 20. Dal�
mű részlete. 21. Verstartozék 
névelővel. 23’. Angyali rang 
(lord.). 24. Állati hím. 26. Vör-  
henyes sizín. 27. Ez is szín, an�
golul. 29. Esőiben álló. 30. Mu�
tatós»}. 31. Napszak. 33. Köz�
ség az aszódi járásban. 34. 
Pákája már divatja múlt. 36. 
A katonák lövésé (rég.). 37. 
Határozórag. 38. Labdarúgó�
élmény. 41. Névutó. 43. Szol-  
mizáeiós hang (ford.). 44. Zsí�
roz. 46. Valamit megnyugta�
tóan megold. 48. Erzsébet be�
cézve. 49. A magyarságba be�
olvadt nép. 51. Görög új. 52. 
Lehetséges (ford.). 53. Állati 
eledel. 55. ötven százalékos 
érték. 57. Latin nő. 59. Ra�
bindranath .. .  60. Piperecikk�
márka névelővel. 61. Fokozot�
tan (ford.).

FÜGGŐLEGES
1. Tápanyag. 2. .. .  Lajos

(színművész). 3. Erőátviteli 
esziköz (ford.). 4. Nőd név. 5. 
Dal. 6. Birtokos névmág. 7. 
Gyógy ivóvíz. 8. Anna becéz�

ve, többesszáimban. 9. Levél-  
távirat az Európán kívüli díj�
rendszerű forgalomban (ford.). 
10* Női becenév. 11. Híres asz�
taliteniszezőnk volt. 17. Sze�
mélyes névmás. 18. Kis patak. 
20. Károsan hatott. 22. Afri�
kai madár. 23. Ezekben a 
helységekben szabad szomba�
ton, vasárnap és munkaszü�
neti napokon valamennyi pos�
tahivatal és fiókposta zárva 
lesz. 25. Az ötnapos munka�
hét a postás dolgozókra vo�
natkozik, de .. .  26. Oda hull. 
28. Tölteni való hús. 32. Ennyi 
szabadnap jár a dolgozóknak. 
35. Az ezüst vegyjele. 39. 
Francia arány. 40. Textilipari 
nyersanyag. 41. Állami bevétel. 
42. Igekötő. 45. Hosszútávfutó 
volt. 48. Köksön biztosítéka. 
50. Hiszékeny. 53. Névelős nö�
vény. 54. Kevert ken. 55. 
ENSZ- szervezet. 56. Szarvas�
fajta (ékezethiány). 58. Név�
elők. 59. Tunéziai gépjármű 
jelzése.

— Bánhidi —
Beküldési határidő: február

10.

Előző számunk helyes meg�
fejtése : Míg a gallyakra mil�
lió kis fehér kesztyűt húz a 
hó.

Könyv uta lvá nyt nyertek:
Bódi Laijos (Szombathely), Ko-  
loszár Jánosné (Pereszteg), 
Stnehács Piroska (Budapest), 
Szolnoky Mária (Miskolc), 
Varga Sándorné (Miskolc).

Hírek a PSE életéből
AZ ORSZÁGOS RANGLIS�

TA 4., illetve 5. helyére került 
az elmúlt évben Andrásfay 
Endre és Éder Ferenc. Eredmé�
nyeikkel elérték, hogy tagjai 
lettek az 1982. évi Európa- baj-  
nokságra készülő távgyalogló 
válogatott keretnek.

A VÁSÁRVÁROSOK KU�
PÁJÁBAN két fordulón siker�
rel túljutott felnőtt férfi aszta�
litenisz- csapat újabb erőpróba 
előtt áll. A belga bajnokság él�
lovas csapatával mérik össze 
erőiket a következő forduló�
ban.

ERŐSÖDÖTT a női asztalite�
niszezők felnőttgárdája, mivel 
a PSÉ- hez szegődött Urbán 
Erika, a bajnok Statisztika el�
ső osztályú versenyzője, vala�
mint Zsiday Andrea, a BSE 
volt aranyjelvényes ifjúsági já�
tékosa.

A KERÉKPÁROS szakosz�
tálynak Vida Attila személyé�
ben ismét van egy reménytel�
jes fiatal versenyzője. Arany�
jelvényes ifjúsági minősítést 
szerzett.

AZ ELSŐ OSZTÁLYBA fel�
jutott női kézilabdacsapat játé�
kosállománya jelentősen válto�
zott. A PSE átigazolta a Vasas�
ból Ádám Anikót és Feigl Má�
riát, a Tatabányából Krepeta 
Annát, valamint a KÉV Metró�
ból Papp Máriát.

Üj edző irányítja a szakmai 
munkát: Lengyel Gábor sze�
mélyében a sportág egyik leg�
jobb szakembere szerződött a 
szakosztályhoz.

A TÁJÉKOZÓDÁSI FUTOK 
szakosztálya tartja a sportág�
ban elfoglalt előkelő helyét. 
Várható a még sikeresebb jö�
vő, mivel egyéves kivárás után 
az egyesülethez jött Egerből 
Boros Zoltán és felesége. Több�
szörös válogatottak, és magyar 
bajnokok voltak a korábbi 
években.

LEGJOBB bajnoki évet zárt 
a női tekecsapat: az NB I- ben 
5. helyen végzett.

A korábbi években jól mű�
ködő edzőtől egészségügyi okok 
miatt a sokszoros válogatott 
Nádasné Költő Györgyi vette 
át az edzések irányítását.

ELSŐ LETT az országos 
ranglistán a PSE tornaszakosz�
tálya eddigi legjobb teljesítmé�
nyét nyújtva. Valamennyi kor�
osztályban elért tavalyi ered�
ményeinek összesítésével érde�
melte ki előkelő helyezését.

P  O S T A S  D O L G O Z O

a  P o stáso k  S zakszervezetének  lap ja  
S zerk esz tő ség : B u d ap est XIV., C h á zá r A ndrás u. 13. 

. P o stac ím : B u d ap est, F o sta fió k  14., 140G 
Felelős sz e rk e sz tő : BENDA ISTVÁN 

T e le lő n : 428- 777
K iad ja  a  N épszava Lap -  és K önyvkiadó 

B ud ap est X III., V áci ú t  73. T e le fo n : 497- 950 
P o stac ím : B ud ap est, P o sta fió k  43., 1553 

F elelős k iad ó : DB. JANDEK GÉZA igazgató 
E lőfizetési d íj egy é v re : 18,— F t 

82—268. Szikira L ap nyom da, B ud ap est 
Felelős v eze tő : CSÖNDES ZOLTÁN vezérigazgató

SZÁGULDÁS
Birkás Sándor.(Siófok) felvetele
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