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A feladatok középpontjában a szolgáltatás áll
A fokozódó igényeknek a 

változó körülmények között 
igazán nem könnyű eleget ten�
ni. És mégis: a posta dolgozói 
az elmúlt esztendőben alapve�
tő feladataikat végrehajtották, 
és ez az eredmény biztató ala�
pot nyújt az előttünk álló esz�
tendőre is. Ha összegeznünk 
kellene, ennyiben tudnánk 
megvonni a minap a Posta�
vezérigazgatóságon megrende�
zett postás nagyaktíva mérle�
gét, mondanivalóját. A ta�
nácskozáson, amelyen az el�
nöklés feladatait Csáki László- 
né, szakszervezetünk főtitkára 
látta el, és amelyben jelen volt 
Pap János, a Központi Bizott�
ság munkatársa, Benes Ká�
roly, a XII. kerületi pártbi�
zottság munkatársa, és dr. 
Dusza János, az Országos 
Tervhivatal főosztályvezető�
helyettese, Tóth Illés vezér-  
igazgató egészítette ki az írá�
sos beszámolót.

A lényeges — mennyiségi és 
minőségi — mutatók teljesíté�
séért köszönet illeti meg a 
dolgozókat. Ez annál is inkább 
nagy megterhelést jelentett, 
mert a különböző tarifák nem 
csekély mértékű emelése el�
lenére sem csökkent a postai 
szolgáltatások iránt az igény. 
Ráadásul ezeknek a feladatok�
nak úgy kellett a postának 
eleget tennie, hogy közben be 
kellett vezetnie az ötnapos 
munkahetet. A sikerekhez az 
is hozzájárult, hogy a postánál 
másfél évtizede nem volt 
olyan nagy méretű bérfejlesz�
tés, mint 1981- ben; az idén 
pedig 22 millió forinttal egé�
szítik ki a törzsgárda- elmara-  
dást.

A tarifaemelések ellenére 
vannak nehézségek, bár a ta�
rifaemelésből származó több�
letbevétel kompenzálta a költ�
ségigényeket. Bevált a szom�
bati és a vasárnapi munka 
ösztönzése is, bár vannak 
gondok; végső következtetések 
levonására azonban még ko�
rai az idő. További megoldás�
ként jöhet szóba a magánvál�
lalkozások lehetősége.

A gondok közé tartozik a te�
lefon, amellyel kapcsolatban
1981- et a karbantartás évének 
neveztük el. A tervekben erre 
a célra a szükségesnél keve�
sebb pénz szerepelt, és azt 
sem sikerült felhasználni. 
Ennek elsősorban az volt az 
oka, hogy nem volt meg a 
norma szerinti létszám, s a 
hiányt túlmunkával sem sike�
rült kiegyenlíteni. Az idei esz�
tendőre hatszázötven szakem�
berrel többre volna szükség a 
meglevőnél. A nehézségek el�
lenére sikerült a romlást meg-

Tanos Lászlóné: Támaszkodni 
kell a dolgozók javaslataira.

állítani a főközpontok és a 
gócok között; onnan azonban 
a végközpontokig, az alköz�
pontokig és egyéb előfizetői 
berendezésekig tovább romlott 
a helyzet. Ez azonban már 
nem postai, nem vállalati ügy, 
hanem társadalmi érdek; a 
háttéripar megmozgatására, 
a kormányzat segítségére van 
szükség.

A gazdasági munkával 
egyenlő súlyú a postás dolgo�
zók magatartása; az ügyfelek 
ugyanis az ablakok mögött 
ülőkön keresztül formálnak 
véleményt a postáról. Az ud�
variassághoz nincs szükség 
pénzre, beruházásra, viszont a 
felelősségérzet fokozásához 
feltétlenül szükséges, hogy 
mindenki a maga munkahe�
lyén, posztján adja a nevét a 
munkához.

A vezérigazgató szavai és az 
írásos anyag nyomán a nagy�
aktíván széles körű vita bon�
takozott ki, a felszólalásokból 
kikerekedtek a különböző pos-  
taszerveknéí megmutatkozó 
eredmények — amelyekből ki�
ki levonhatja saját maga szá�
mára is a hasznosítható ta�
pasztalatokat —, s persze, te�
ret kapnak a nehézségek, a 
megoldásra váró gondok, fel�
adatok is. Szinte minden hoz�
zászóló hangsúlyosan érintette 
a telefonhelyzetet, külön is ki�
emelve a nyilvános hálózat ál�
lapotát, a fejlesztés fontossá�
gát. Ugyanakkor azonban hoz�
záfűzték, hogy a tennivalók 
maradéktalan végrehajtására 
több dolgozóra volna szüksé�
gük, ám az utánpótlásról na�
gyon nehéz gondoskodni. En�
nek hatására aztán a meglevő 
dolgozókra minden eddiginél 
nagyobb feladatok hárulnak.

Petrák Lajos, a Budapesti 
Postaigazgatóság vezetője az 
ötnapos munkahét tapasztala�
tait ismertette. A legfontosabb 
tény; későn — májusban — 
kezdtek hozzá az előkészítés�
hez, külső okok miatt, mégis 
sikerült megoldani az áttérést. 
A munka azonban nincs befe�
jezve; a szombaton is nyitva 
tartó 35 hivatal például kielé�
gíti az igényeket, de a pénz-  
felvétel egy órával korábbi 
zárása a közületi befizetéseket 
gátolja.

Szilágyi Gábor, a Debreceni 
Postaigazgatóság vezetője be�
számolt arról, hogy meggyor�
sították a nyilvános telefon-  
állomások hibáinak a kijaví�
tását: a délelőtt bejelentett 
készülékeket még aznap, a 
délutániakat pedig legké�
sőbb másnap megjavítják. 
(Jóllehet, az országban nem 
olyan sűrű a nyilvános 
hálózat — érthetően —, mint 
Budapesten, a debreceniek ta�
pasztalatait ajánlatos volna 
szélesebb körben is elterjesz�
teni.) Eredményként lehet el�
könyvelni, hogy egyre inkább 
törődnek a faluval is, hiszen a 
góc alatti berendezések meg�
felelő karbantartása a falusi 
telefonszolgálatot javítja. A 
következő időszak feladatai 
közül kiemelkedik a szolgál�
tatói magatartás javítása és 
rugalmasabbá tétele, valamint 
a vezetői felelősség szigorúbb 
érvényesítése.

Tanos Lászlóné, a Postások 
Szakszervezetének titkára a 
központi vezetőség állásfogla�
lását tolmácsolta az 1982. évi 
tervekkel kapcsolatban. Hang�
súlyozta, hogy a szakszerveze�
ti mozgalom sokat segített ab�
ban, hogy a szemlélet közép�

pontjába mindinkább a szol�
gáltatás kerüljön, és a postás 
dolgozókat is sikerült gondol�
kodásra késztetnie. A szak-  
szervezetnek az az álláspont�
ja, hogy átfogó programot kell 
kidolgozni a fenntartói lét�
szám rendezésére. A központi 
vezetőség támogatja az idei 
terveket, de a feltételeket a 
szakmának kell megteremte�
nie hozzá. Általános tapaszta�
lat, hogy a dolgozók számos 
okos, jó javaslatot tesznek, 
ügyelni kell arra, hogy ezek 
ne sikkadjanak el. A szakszer�
vezet támogatja, ha a fegyel�
mezetlen dolgozókkal szemben 
— épp a szolgáltatás színvo�
nalának az emelésére, s nem 
utolsósorban a kifogástalanul, 
fegyelmezetten dolgozók vé�
delmére — eljárnak, de nem 
szabad elfeledkezni a gondos�
kodásról, a szociális tervek 
megvalósításáról sem.

Kurucz István, a Posta Köz�
ponti Távíró Hivatal igazga�
tója a távírószolgálat eredmé�
nyes éveként szólt 1981- ről. Ez 
elsősorban annak köszönhető, 
hogy mintegy háromszázmillió 
forintos beruházás eredménye�
ként üzembe léptek az elektro�
nikus tároltprogram- vezérlé-  
sű távíró-  és telexközpontok; a 
nemzetközi távíróforgalimat 
ezzel 99 százalékig sikerült 
automatizálni. Ez, persze, 
munkaerő- megtakarítással is 
járt, ami elsősorban azt je�
lenti, hogy gépekkel sikerült 
pótolni a hiányzó embereket. 
A bekapcsolás, a hálózatépí�
tés üteme azonban lassú, ta�
valy 564 új telexállomást sze�
reltek fel, s bár ez nem kevés, 
a várakozók száma növekszik. 
Az ötnapos munkahétre sike�
rült felkészülniük, sőt. a föl�
készülésük meghaladja az igé�
nyeket, bár korai még a kö�
vetkeztetések levonása. A szol�
gálatot mindenesetre úgy szer�
vezték meg, hogy kisgyerme�
kes anyák csak önként vállal�
hatnak hétvégi ügyeletet.

Orova Józsefnek, a Posta-  
vezérigazgatóság szakosztály�
vezetőjének véleménye szerint 
az üzletpolitikában az a fő, 
hogy a meglevő hálózatot — 
forgalomrendezéssel, jobb ki�
használással — hozzuk szol�
gáltatóképes állapotba. Az idei 
esztendő fő feladata a gyűj-  
tőgóco-  rendbehozatala, még�
hozzá belátható időn belül; a 
következő lépés a gvűjtőgócok 
között a helyzet rendezése. Ha 
ez sikerül, akkor a forgalom 
két- három esztendő alatt meg�
kétszerezhető — és ezzel pár�
huzamosan a bevétel is. A 
Budapesti Távbeszélő Igazga�
tóságnál jóváhagyták egy 40 
féle szolgáltatás egyidejű 
nyújtására alkalmas automati�
kus tudakozórendszer megva�
lósításának tervét; ebbe a 
programba be kellene a terüle�
ti igazgatóságoknak is kapcso�
lódniuk. Hat megyeszékhelyen 
egyébként még nem végezték 
el a telefonközpont rekonst�
rukcióját; ideiglenes megol�
dásként kínálkozik hogy eze�
ken a helyeken soron kívül 
elégítsék ki a telexre várako�
zók igényeit, hiszen a távolsá�
gi beszélgetések zömét is a 
közületek folytatták. A fenn�
tartással kapcsolatos feladatok 
végrehajtására konkrét ada�
tok, tervek állnak rendelke�
zésre. de túlórával nem lehet 
mindezeknek eleget tenni, hi�
szen összesen négymillió órai 
túlmunkára volna szükség.

Sokkal több lehetőség kínálko�
zik a centralizált fenntartásra, 
és annak megvizsgálására, 
hogy mely berendezéseket nem 
érdemes felújítani, hanem he�
lyettük a beruházási alapból 
újakat létesíteni, esetleg a 
fenntartásból, átcsoportosítva 
az eszközöket.

Dudás Elemér, a Miskolci 
Postaigazgatóság helyettes ve�
zetője arról tájékoztatott, hogy 
az ötnapos munkahét előkészí�
téséhez idejében hozzáláttak, 
megszervezték a szombaton 
induló járatok ellenőrzését is. 
A kereskedelemmel mégsem 
tudtak mindenben megegyez�
ni.

Tóth Illés: Tanuljunk meg egy 
új fogalmat: szolgáltatási ma�

gatartás.

Szabó Gyulámé, a Posta-  
vezérigazgatóság 5. számú 
alapszervezetének a párttitká�
ra kifejtette, hogy a tervező 
és a gazdálkodó szakosztályok 
munkája tovább javult. Most 
az új vállalkozási formák vizs�
gálata és a program segítése a 
feladat. A gazdasági társulá�
sok segítségével csökkenthető 
a túlóra, s lehetőség kínálko�
zik ebben a formában lakás-  
építési akc:ók kezdeményezé�
sére is, a tervezésben, a beru�
házásban, a kivitelezésben 
való részvétellel.

Egyeki Zsolt, a Posta Köz�
ponti Hírlap Iroda szakszer�
vezeti bizottságának a titkára 
— példaként említve az új 
Szikra Lapnyomdában működő 
hírlapexpedíciót — javaslatot 
tett az éjszaka dolgozók üze�
mi étkeztetésére; a 100- as hi�
vatal vacsorát szolgáltat, ezt 
ki lehetne terjeszteni az éj�
szakásokra.

Fóris Ferencné, a Posta Szá�
mítástechnikai és Szervezési 
Intézet igazgatója kifogásolta, 
hogy az általuk készített sok 
tanulmány hasznosítása túlsá�
gosan lassú.

Szöllősi János, a Posta Köz�
ponti Kábelüzem igazgatója 
szóvá tette, hogy a hálózatban 
nem egységes a munka, mert 
sokszor négy- öt különböző 
szerv is dolgozik ugyanazon a 
vonalon. Felhívta a figyelmet 
a kisvállalkozások fattyúhaj�
tásaira is, például arra, hogy 
szakképzett emberek, mérnö�
kök ne takarítsanak fülkét.

Valóban széles körű vita 
zajlott le a nagyaktíván; a 
felszólalók nemcsak a saját 
véleményüket mondták el, ha�
nem többé- kevésbé mindazo-  
■két is, akiket képviseltek. A 
cél világos: úgy végezni a 
munkát, hogy a szolgáltatások 
színvonala minél kevesebbszer 
adjon okot kifogásra.

Gyulay Zoltán

Havannára ügyeltünk
Még egészen közelinek tű�

nik az idő, amikor itt, 
a Postás Dolgozók Szak-  

szervezetének székházában ta�
lálkoztak az újságírók annak 
a nemzetközi konferenciának 
résztvevőivel, amely e szakma 
szervezett dolgozóinak érde�
keit képviselte a világ külön�
böző országaiban, s igyekezett 
munkájával a gépesítés és az 
emberi munka újabban szüle�
tett ellentéteit a gazdaságos�
ság és a humánum egyenlegé�
nek megvonásával elsimítani. 
Rengeteg fontos téma került 
napirendre ezen a tanácskozá�
son, s talán minden kérdés le�
zárásakor elhangzott: észre�
vételeinket továbbítjuk a ha�
vannai világkongresszus részt�
vevőihez. Havanna — mint a
X. szakszervezeti világkong�
resszus egy szóba tömörített 
jelképe — a postákon, a hír�
közlő szerveknél munkálkodó 
dolgozók előtt nem ismeretlen. 
Más ágazati’ szakszervezetek�
hez hasonlóan az itt tevékeny�
kedők is megismerték a jel�
szót, amelyet minden bizony�
nyal valamennyien maguké�
nak fogadtak el: „Egységükkel 
és szolidaritásukkal teremtse�
nek jobb életet az egész embe�
riségnek, és válaszoljanak a 
80-as évek kihívására!”

Mit jelent ez a kihívás? 
Mindenekelőtt azt, hogy a vi�
lág számos országában még 
ma is — az ENSZ adatai sze�
rint — kétmilliárd ember él 
a „szegénység küszöbén”, kö�
zülük 800 millió „abszolút nyo�
morban”. A világ lakosságá�
nak csaknem a fele nem ré�
szesül semmiféle szempontból 
a társadalmi fejlődésből ere�
dő kedvezményekben. A világ 
különböző akciókkal, mint 
például a gyermekek nemzet�
közi évének programjával 
igyekszik enyhíteni a legrászo�
rultabbak sorsán. Adakozás�
sal azonban csak a lyukakat 
lehet betömni azon a hatalmas 
rostán, amely a nélkülözést, 
a mindennapi ennivalóért foly�
tatott keserves küszködést jel�
képezi. Az alapvető bajokon 
a csekkszámlákra utalt összeg�
gel nem lehet segíteni.

A megoldást csak az je�
lentené, ha minden csa�
ládban tisztességes, mun�

kával megszerezhető jövede�
lemhez jutnának, ha a szülők 
el tudnák tartani gyerekeiket. 
Jelenleg az iparilag fejlett tő�
kés országokban is, amelyek a 
legfejlettebb technológiával 
rendelkeznek, csaknem 25 mil�
lió ember nem élhet a munká�
hoz való jogával, sok millióan 
nem tudják kibontakoztatni 
képességeiket, tudásuknál ala�
csonyabb rendű munkára 
kényszerülnek. A helyzet a 
fejlődő országokban még rosz-  
szabb, hiszen ezekben az álla�
mokban a munkaképes korú 
lakosság negyven százaléka 
munkanélküli, vagy képesíté�
sének nem megfelelő alkalma�
zásban áll. Mint a világkong�
resszus előkészületeikor az 
SZVSZ megbízott főtitkára 
olyan világosan megfogalmaz�
ta: ez az értékes emberi for�
rások óriási mértékű pazarlá�
sa, és következésképpen a tár�

sadalmi fejlődés stagnálásá�
nak fő oka.

Munkanélküliség, szegény�
ség — az egyik oldalon. A má�
sikon pedig csillagászati ösz-  
szegek a hadi költségvetések�
ben, évente ötszázmillió dol�
lár a fegyverkezésre. Olyan 
ellentmondás, amely ösztönö�
sen ébreszti fel az emberek�
ben a gondolatot és a tenni-  
akarást, s a szakszervezeti 
mozgalom tagjai ezt így fo�
galmazták meg: „munkát aka�
runk és nem bombákat! Békés 
életet, hiszen a béke az egyet�
len alternatíva a dolgos hét�
köznapokhoz, a családok öröm�
teli, értelmes életének, boldo�
gulásának biztosításához.”

Kuba fővárosa, Havanna, 
ahol most a X. szakszer�
vezeti világkongresszus 

résztvevői tanácskoztak, olyan 
főváros, amely maga is tudja, 
mit jelent az elnyomás, a 
fegyverkezésre való kénysze-  
rítettség. Az SZVSZ mindig 
az antiimperialista nemzeti 
felszabadító harcok élén állt, 
mozgósítva a szakszervezeti 
szolidaritást, mindig támogat�
va ezeket a harcokat. S büsz�
ke arra, hogy az e szolidaritás 
jegyében oly sokat tett, nagy 
demonstrációkban erejüket és 
hitüket nyilvánító szervezetek 
is résztvevői ennek a nemzet�
közi találkozónak. S elmond�
ják véleményüket, eddigi ered�
ményeikről beszámolnak-  a 
szocialista országok szakszer�
vezeteinek képviselői is, akik 
már egy másik valóságról ad�
hatnak számot: arról, hogy a 
békéért és a békés egymás 
mellett élésért folytatott harc 
a tervszerű gazdasági és tár�
sadalmi fejlődés természetes 
velejárója.

A X. kongresszus vitái a 
harcok és a szolidaritás jegyé�
ben összpontosultak. Feltár�
ták a szakszervezeti akciók 
sikereit és vívmányait. Űj 
módszereket és eszközöket ta�
nulmányoztak a szolidaritási 
akciók megerősítésére és ma�
gasabb színvonalra emelésére, 
hogy eleget tegyenek a jelen�
legi harcok követelményei�
nek. Ezek a viták kell, hogy 
meghatározzák a világ szak-  
szervezeti mozgalmának vála�
szát a 80- as évek kihívására, 
hogy körvonalazzák és min�
denki előtt közérthetővé te�
gyék a szervezett dolgozók bé�
kevágyát és dolgozni, tenni 
akarását.

A kongresszust előkészítő 
bizottságok már munkájuk so�
rán tapasztalták a feléjük 
áradó érdeklődésből: ez a ta�
lálkozó történelmi szerepet 
tölt be, hiszen szükségszerű, 
hogy a világ minden részéről 
összegyűljenek, tapasztalatot 
cseréljenek, s párbeszéddel és 
vitákkal jelöljék ki a követen�
dő utat minden kontinens és 
társadalmi rendszer dolgozói 
— a szolidaritás szellemében. 
Szolidaritás a társadalom ész�
szerű és tudományos megszer�
vezéséért, az emberi jogok ki�
bontakoztatásáért, az ember — 
ember által való — kizsákmá�
nyolásának megszüntetéséért.

Rácz Judit

A POSTÁSOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA



Őszinteségben nincs hiány

Véleménye minden dolgozónak van...
Beszélgetés bizalmiakkal munkájukról

Decemberi számunkban terjedelmes tudósítást közöl�
tünk a Közalkalmazottak és Rokonszakmabeli Dolgozók 
Nemzetközi Szövetsége postai és távközlési tagozatának 
budapesti konferenciájáról. Említettük, hogy egy nem�
zetközi munkabizottság ajánlástervezetet terjesztett a ta�
nácskozás résztvevői elé. A tervezet megvitatásának 
alapján a bizottság az alább közölt zárónyilatkozatot 
szövegezte meg:

ZÁRÓNYILATKOZAT
22 ország 25 szervezetének 

képviselői, akik 1981. decem�
ber 2—3- án részt vettek a Bu�
dapesten megtartott .nemzet�
közi szimpozionon, megvitat�
ták az új technika bevezetésé�
nek következményeit a posta, 
a távíró és a telefon (FTT) te�
rületén, és kinyilvánították 
azon meggyőződésüket, hogy a 
technikai fejlődés jelentős 
perspektívákat nyújthat az 
élet-  és munkakörülmények 
javításában és a szolgáltatá�
sok fejlesztésében.

Ugyanakkor megállapították 
azt is, hogy az új technika be�
vezetésénél és alkalmazásánál 
szükség van a szakszervezetek 
tevékeny és állandó közremű�
ködésére minden országban 
oly mértékben, ahogy azt a sa�
játos feltételek megkövetelik.

Erőteljesen hangsúlyozták 
annak szükségességét, hogy a 
szakszervezeteket már az új 
technika bevezetésének terve�
zési szakaszától kezdődően be�
vonják az érdemi tanácskozá�
sokba.

Minden felvetett kérdés az 
új technika alkalmazásának 
azon területeivel foglalkozott, 
amelyek érintik a dolgozók 
jelenét, jövőjét és a szükséges 
tennivalókat.

A dolgozók (nők és férfiak) 
érdekeinek védelméhez to�
vábbra is szükségesek azok a 
demokratikus jogok, amelye�
ket a szakszervezetek már ki�
harcoltak, és e jogok nem kér-  
dőjelezhetők meg a foglalkoz�
tatottság garanciáját és stabi�
litását illetően — összhangban 
a jelenleg érvényben levő sza�
bályzatokkal — az új alkal�
mazottak munkába állításánál 
és az újonnan létrehozott dol�
gozói kollektíváknál sem.

A szimpozion résztvevői is�
merik a technikai fejlesztés�
ből a közszolgáltatásokra és a 
nemzeti függetlenségre irá�
nyuló veszélyeket, a nagy 
multinacionális társaságok ön�
ző érdekeit. E veszélyek külö�
nösen a fejlődő országokban 
érezhetők.

Igen fontos tehát, hogy a 
postai és távközlési tevékeny�
ség fejlesztésével kapcsolatos 
minden adás- vételi szerződés 
tartalmazzon az új technoló�
gia eladására vonatkozó Rákö�
tést is, oly módon, hogy a be�
rendezések üzemeltetését és 
karbantartását a vásárló or�
szág postai és távközlési szak�
emberei elvégezhessék. Ugyan�
így garantálni kell az alkat�
részellátást is.

A résztvevők — a szakma 
szervezésében és annak fele�
lősségével — szükségesnek 
tartják alapfokú, kiegészítő és 
továbbképző tanfolyamok tar�
tását, amelyeknek keretében 
az alkalmazottaknak lehetősé�
gük van az új technológiák és 
feladatok elsajátítására.

Tekintettel arra, hogy a 
korszerű technika alkalmazása 
lehetővé teszi a termelékeny�
ség növekedését, és a munka�
feladatok bonyolultabbá válá�
sa magas szintű szakképzett�
séget igényel, a résztvevők — 
országuk sajátosságai szerint 
— a következő óhajukat feje�
zik ki:

— a bérrendszernek iga�
zodnia kell az újonnan meg�
szerzett szakképzettséghez,

— a megszerzett szakkép�
zettség szerint történjen meg 
a szakmai besorolás, és bizto�
sítva legyen az előlépés lehe�
tősége.

A szimpozion résztvevői el�
ítélik a nemek szerinti meg�
különböztetést, és követelik, 
hogy a dolgozó nők megkülön�
böztetés nélkül, egyenlő jo�
gokkal részt vehessenek a 
szakképzésben, a képesítés 
megszerzésében, felelős (veze�
tői) állások betöltésében.

Az új technika alkalmazásá�
nál fontos szempont a munka 
humanizálása, fárasztó hatásá�
nak csökkentése. Ezért a részt�
vevők egészségügyi, munkavé�
delmi bizottságok létrehozását 
követelik, amelyekben részt 
kell vennie a szakszervezet 
képviselőjének, üzemorvos�
nak és ergonómusnak.

Igénylik az alkalmazottak 
rendszeres orvosi vizsgálatát, 
különös .tekintettel a szem- , az 
idegrendszeri és a pszichés 
panaszok megelőzése végett.

Követelik a berendezések 
oly módon történő üzemelteté�
sét, hogy azok ne károsíthas�
sák az alkalmazottak egészsé�
gét. Amennyiben ezt átalakí�
tással vagy módosításokkal 
nem lehet megoldani, a beren�
dezés üzemeltetését meg kell 
szüntetni.

A nők számára tiltott mun�
kakörré kell minősíteni mind�
azokat, amelyekben az új be�
rendezések üzemeltetése ve�
szélyezteti a terhes anyák 
egészségét.

A technikai fejlődés előse�
gítheti a termelékenység nö�
vekedését. Az országok társa�
dalmi, gazdasági lehetőségei�
nek, sajátosságainak függvé�
nyében minden eszközzel töre�
kedni kell a munkaidő csök�
kentésére, és semmiképpen 
nem kerülhet sor elbocsátá�
sokra.

A budapesti szimpozion 
résztvevői szükségesnek ítélik 
meg a közös fellépést a nem�
zetközi feszültség enyhítéséért, 
a veszélyes fegyverkezési ver�
seny megfékezéséért. A józan 
ész ellentmond a pazarlásnak, 
az esztelen fegyverkezési haj�
szának, az egyre rombolóbb 
hatású fegyverek gyártásának. 
Az e célra fordított összege�
ket a legsürgetőbb társadalmi 
problémák megoldására kell 
fordítani.

Annak tudatában, hogy a 
béke megóvása minden dolgo�
zónak és minden népnek kö�
zös érdeke, és hogy a veszé�
lyek napjainkban rendkívül 
súlyosakká váltak, a résztve�
vők záróközleményükben ál�
lást foglaltak:

— a konfliktusok békés esz�
közökkel történő megoldása 
mellett, elfogadva minden nép 
létezési és önrendelkezési jo�
gát,

— az új nukleáris fegyverek 
gyártása ellen és a meglévők 
számának, hatóerejének csök�
kentése mellett,

— az európai fegyverzetkor�
látozási tanácskozások ered�
ményes befejezése mellett, 
mind a nagy, mind a közép�
hatósugarú fegyvereket ille�
tően,

— a neutronbomba általános 
betiltása mellett,

— minden országra kiterje�
dő hatállyal a katonai kiadá�
sok egy részének az éhség, a 
nyomor, az elmaradottság 
felszámolására történő azon�
nali felhasználása mellett.

A szimpozion résztvevői, va�
lamint az általuk képviselt 
szervezetek törekednek az 
együttműködésre, a közös cé�
lok eredményes megvalósítá�
sára.

A jövőben is szükségesnek 
tartják a mostanihoz hasonló 
nemzetközi tanácskozások 
szervezését, a két-  és többol�
dalú kapcsolatok létrehozását, 
a rendszeres tapasztalatcserét.

Számos probléma vár meg�
oldásra, mely az eddigieknél 
nagyobb erőfeszítést kíván a 
szakszervezetektől, nemzeti, 
regionális és nemzetközi szin�
ten egyaránt, a postai és a 
távközlési dolgozók érdekei�
nek védelmében, az új techni�
ka alkalmazásának káros kö�
vetkezményeit elhárító intéz�
kedések, kezdeményezések 
megtételében.

Lapunk januári számában 
tisztséget nem viselő szak-  
szervezeti tagokkal beszélget�
tem arról, hogy hol tartunk 
ma az üzemi, a munkahelyi 
demokrácia megvalósításá�
ban, milyen az információ-  
áramlás, miként jutnak el az 
egyes határozatok a dolgozók�
hoz, s a dolgozók véleményei, 
javaslatai eljutnak- e a fel�
sőbb szakszervezeti szervek�
hez, s ennek van- e valamifé�
le látszata. Akkor beszélgető-  
partnereim szinte minden 
kérdésemre kedvező választ 
adtak. Bennem azonban fel�
vetődött: valóban ilyen jó 
már nálunk a helyzet?

Ennek kiderítésére útnak 
eredtem, s találomra elmen�
tem Tolna megyébe. Szekszár-  
don találkoztam a megye jó 
néhány területéről érkezett 
bizalmival és főbizalmival: 
Darvas Ferenccel (Megyei 
Távközlési Üzem), Csellák 
Andrással (Szekszárd 1), Har- 
nos Kázmérral (mehiv), Heiz- 
ler Ferenccel (Paks, körzet�
mesterség), Kersák Ferenccel 
(Nagydorog), Kulcsár Csabá- 
néval (Bátaszék), örményesi 
Zsuzsával (Bonyhád), Rábócz- 
ki Józseffel (Fadd), Weszter- 
gombi Józsefnéval (Bonyhád). 
Kilencük közül öten bizalmi-  
küldöttek is voltak.

A beszélgetést előző cik�
kem őszinte bírálatával kezd�
ték, szerintük ugyanis nem 
ilyen rózsás még a helyzet, 
mint ahogyan azt az akkor 
megkérdezettek elmondták.

— Megfelelőnek tartják az 
írásos információt?

— Igen. Kapunk anyagot az
Elnökségi tájékoztatón és a 
Postás Dolgozón keresztül az 
elnökségi és a központi veze�
tőségi ülésekről éppúgy, mint 
a négy megye postásait irá�
nyító Pécsi Postaigazgatóság 
Területi Szakszervezeti Bi�
zottságától. Ezzel nincs is 
gondunk: hacsak nem az,
hogy az egyiket sokszor még 
el sem olvastuk, s máris jön 
a másik. Különösen ilyenkor, 
év elején.

— Embere, illetve bizalmi�
ja válogatja, hogy a kapott 
anyagokból ki mennyit hasz�
nosít és ad tovább a csoport 
tagjainak.

— Nekem az a fő gondom, 
hogy nem tudok élő kapcso�
latot tartani csoportom tag�
jaival, mivel én olyan alap�
szervnél — járási szakszerve�
zeti bizottságnál — vagyok 
bizalmi, amelyhez mintegy 25 
postaihivatal tartozik, s ezek 
közül 8 hozzám. A tagok nagy 
részével éppen a szétszórtság 
következtében csak telefonon 
tudok kapcsolatot tartani.

Csodálkozó, keresgélő arcú 
emberek nézték a kerítésen 
lévő táblát. Szinte hihetetlen, 
hogy ide kell jönnünk — 
hangzottak a kérdések külön�
böző megfogalmazásban a 
SZOT — 1981 októberében át�
adott — oktatási intézete előtt 
Balatonfüreden. A kívülről 
igen szép, modern épület be�
lülről sem okozott csalódást. 
A tágas társalgó, a jól felsze�
relt könyvtár, a minden ké�
nyelmet nyújtó szobák mond�
hatjuk szinte eszményi felté�
teleket nyújtanak az egy idő�
ben itt tanuló 320 hallgatónak.

A Postások Szakszervezete 
itt rendezte meg február első 
hetében harminc alapszerve�
zeti titkár részvételével az 
szb- titkárok továbbképző tan�
folyamát.

Mi volt a tanfolyam célja?
Elsősorban új ismeretek 

nyújtása a szakszervezeti 
munkának szinte minden te�
rületéről. Ennek értelmében 
előadások hangzottak el köz-  
gazdasági, újítási, szociálpoli�
tikai, üdültetési, oktatási, jogi 
és pénzügyi témákról. Ki�
emelt szerepet kaptak azok az 
előadások, amelyek a szerve�
zeti élet irányításával a 
kongresszusi határozatok idő�
arányos végrehajtásával fog�
lalkoztak. Az előadásokat 
szakszervezetünk részéről 
egy- egy téma legjobb ismerő�
je, felelőse tartotta.

— Igen, ez nekem is gon�
dom. Nálunk is nagy a járás, 
nekem is van néhány egy- két-  
személyes kishivatalom, ame�
lyek dolgozóival még nem is 
találkoztam. Csak a hangju�
kat ismerem. Ez nem ugyan�
olyan, mint a közvetlen kap�
csolat.

— Jó volna elérni, hogy a 
bizalmiak, mondjuk 3—4 ha�
vonta egy- egy napra szolgá-  
latmentességet kapjanak, s 
ekkor személyesen is eljutná�
nak csoportjuk tagjaihoz. 
Gondoltunk arra Is, hogy 
szombatonként ezt meg lehet�
ne oldani. Magam részéről 
szívesen feláldoznék erre 
évenként 2—3 szabadnapot, a 
tagokat azonban — mivel 
döntő többségük szintén sza�
bad szombatos — még otthon 
sem találnánk meg. Meg az 
emberek egy része nem is ve�
szi szívesen, ha szabad ide�
jében — bár tulajdonképpen 
az ő érdekében — igénybe ve�
szik.

— Mielőtt elmegyek Pécsre, 
a bizalmttestületi ülésre, fel�
hívom telefonon u hivatalo�
kat, hogy véleményt kérjek a 
tárgyalandó anyagról, vagy 
egyéb gondjaikat kérdezem. 
Nem mindig és nem minden�
kitől kapok hasznosítható vé�
leményt — itt- ott még a kö�
zömbösséget is le kell - küzde�
ni —, de rendszeresen megvi�
tatjuk a bizalmitestületi ülé�
sek elé kerülő témákat.

— Ha hazajövök a testületi 
ülésről, ismét felhívom a 
hivatalokat, s akit elérek, an�
nak elmondom a hallottakat, 
a határozatokat, a terveket; 
meghallgatják, megköszönik, 
de igazán érdeklődőkké akkor 
válnak, ha valamiilyen téma az 
egyéni, vagy a csoportjuk ér�
dekeit érinti.

— A jszb-titkár mennyire 
segíti a testületi munkára va�
ló felkészülését?

— A titkár személye sze�
rintem döntő láncszem ebben 
a munkában. A rossz titkár�
nál megakadhat a tájékozta�
tás, az információs folyamat, 
a jónál pedig még más idő�
szerű tennivalóval is összekö�
tődik.

— Nálunk, Bonyhádon csak 
az elmúlt évben tudtuk elér�
ni, hogy a vélemények kicse�
rélése rendszeresebbé váljon, 
így most már — egy- egy té�
mában — a tagság is aktí�
vabbá kezd válni, hiszen köz�
ismert, hogy mindenkinek van 
az üzemi demokráciáról is 
véleménye, csak arra kellett 
rábírni a tagokat, hogy ezt 
el is mondják.

— Mindannyian régi tiszt�
ségviselők. Van-e szükségük 
bizalmioktatásra ?

Másodsorban célja volt a 
tanfolyamnak, hogy szakszer�
vezetünk vezetői közvetlenül 
hallják, megismerjék azokat a 
gondokat, amelyek a postás 
dolgozók széles rétegét foglal�
koztatják szerte az országban. 
Erre mód és lehetőség is nyílt, 
mert minden előadást egy�
másfél órás konzultáció kö�
vetett, amelynek során na�
gyon sok érdekes kérdés és 
válasz hangzott el.

Külön örömöt jelentett a 
hallgatók számára, hogy Csá�
ki Lászlóné, szakszervezetünk 
főtitkára is ott töltött egy fél 
napot. így személyesen megis�
merhették — akik esetleg 
még nem találkoztak vele —, 
illetve neki is kérdéseket te�
hettek fel a szakszervezeti 
munka minden területéről. 
Visszaidézve azt a beszélge�
tést, elmondhatjuk, hogy erre 
a délutánra nemcsak a főtit�
kár hanem a hallgatók is ké�
szültek, mégpedig a tagsággal 
folytatott előzetes beszélgeté�
sek alapján.

A szakszervezeti irányító 
munka értékelését a tagság 
véleménye adja. Az alapszer�
vezeti titkárok a tagság vé�
leményének közvetlen isme�
rői, tolmácsolói. Ebből követ�
kezően a titkárok véleménye, 
javaslata értékmérője az ed�
dig végzett munkának, egy�
ben iránymutató is a további 
tennivalókhoz. Ezért volt igen 
jelentős a hallgatók által ki-

— Feltétlenül. Bármilyen 
jellegű gondunkat — amely 
felvetődik a napi szakszerve�
zeti munkában — itt elmond�
hatjuk, megvitathatjuk, vá�
laszt papunk rá.

— Nekem sokat ad ez az 
oktatás, s főleg jól jött az el�
múlt évben érvénybe lépett 
működési szabályzat ismerte�
tése. Ez munkánkat nagymér�
tékben segíti, sok mindent 
tisztázott a jog-  és hatáskö�
rök kérdésében. Ma már e 
szerint dolgozunk; igen hasz�
nos segédeszköznek bizonyul a 
napi munkában. Ebből fehé�
ren feketéh kitűnik, hogy 
egy- egy témában mely fórum, 
milyen jogkörrel van felru�
házva. Igaz ugyan, hogy nem 
ismerjük betéve ránk vonat�
kozó valamennyi pontját, de 
tudjuk használni, s tudjuk, 
hogy mit hol kell keresnünk. 
S azt hiszem, ez volt a sza�
bályzat fő célja.

— Van gazdasági partne�
rük?

■— Nekünk, akik nem jszb-  
nél, hanem egy telepihelyű 
alapszervnél dolgozunk, köny-  
nyebb a helyzetünk. Nálunk 
mindenkinek megvan a gaz�
dasági partnere, akivel közös 
dolgait intézheti. Mivel egyre 
felkészültebbek és tájékozot�
tabbak vagyunk, el is ismer�
nek, elfogadnak vitatársnak, 
partnernek.

— Nálunk, a jszb- nél már 
nehezebb a helyzet. Az a job�
bik megoldás, ha a titkár a 
járásszékhelyi postahivatalban 
dolgozik. Még ekkor is van 
azonban gond. Nevezetesen az, 
hogy helyzete a jszb- titkárt 
arra késztetheti, hogy bizalmi�
funkciókat lásson el; átvegye a 
bizalmihatáskör egy részét. 
Sajnos, az is előfordult, hogy 
egy segélykérelmet csak a tit�
kár írt alá, s a bizalmi nem 
is tudott róla. Igaz, hogy az 
illetőt a titkár ismerte, a bi�
zalmi viszont nem.

— A helyes a jelenlegi szer�
vezeti feléoítésben az, ha 
ilyen esetekben a titkár min�
dig a bizalmi véleményének 
előzetes kikérése alapján 
mond véleményt valamiről, il�
letve ért egyet valamivel, vagy 
sem.

— Most van itt a bizalmi�
beszámolók ideje...

— Február végéig kell szá�
mot adnunk elmúlt évi tevé�
kenységünkről. Én például a 
termelési tanácskozáson szá�
molok be a munkámról. Ennek 
— számos előnye mellett — 
hátránya is van: sokan össze�
tévesztik a két fórumot, vagy 
időnként mindenhatónak hi�
szik a szakszervezetet, ezért 
olyan kérdésekre is tőlem vár�

töltött „az alapszervezetben 
végzett szákszervezeti munka 
megítéléséhez” feliratú kérdő�
ív, amelyen a kérdések a kö�
vetkező területekre irányul�
tak:

a) a felsőbb irányító szerv�
nek az alapszervezetet segítő 
tevékenysége,

b) az szb- k és a bizalmiak, 
illetve a bizalmiak és a tagság 
kapcsolata,

c) a tagság véleménye az 
1981- ben lebonyolított társa�
dalmi vitákról.

A kérdőívek feldolgozása, 
az abban leírtak figyelembe�
vétele a további munkánál az 
elkövetkező időszak feladata 
lesz. Egy- két dolog azonban 
már most leszűrhető, mint

— a tszb- k az alapszerveze�
ti titkárokat rendszeresen tá�
jékoztatják ;

— az alapszervezeteknél je�
lentős helyet foglal el az in�
formálás szempontjából a 
Postás Dolgozó,

— az szb- k rendszeresen 
bevonják munkájukba a bi�
zalmiakat.

A társadalmi vitákról alko�
tott .vélemény már nem ilyen 
egységes. Az ítéletalkotás 
függ attól, hogy az adott egy�
ség a többségi, vagy a kisebb�
ségi véleményt képviselte. 
Amennyiben a kisebbségi vé�
leményhez tartoztak, úgy csa�
lódást éreztek a végső döntés 
megszületése után. Megálla-

ják a választ, amelyek egyér�
telműen a szakvezetők hatás�
körébe tartoznak.

— Mi 'brigádértekezlettel 
összevont beszámolót terve�
zünk, annál is inkább, mivel 
a két „csapat” azonos, sőt egy�
személyiben én vagyok a bri�
gádvezető is.

— Nehéz feladatot lát el a 
bizalmi?

— Könnyűnek, egyszerűnek 
semmiképpen nem mondható. 
Mert nem elég az, hogy meg�
várja, még a csoport tagjai 
megkeresik, hanem kezdemé�
nyeznie, szerveznie kell, észre 
kell vennie, ha valakinek 
gondja, baja van. A jó bizal�
mi olyan mint a motor.

— A kapott és kért infor�
mációk alapján rendszeresen 
tájékoztatom a csoport tagjait 
a tervezett intézkedésekről. 
Nem minden téma vált ki 
azonos aktivitást és reakciót. 
Akkor a legaktívabbak a dol�
gozók, ha személy szerint is 
érinti őket valami; ilyen volt 
a múlt évben az ötnapos mun�
kahét bevezetésének a terve�
zete, a törzsgárdaszabályzat 
módosítása, vagy a béremelés.

— Azelőtt nem volt lehető�
ségünk a tényleges szakszer�
vezeti munkára. Most adva 
van, s ezzel élni kell. önma�
gában a lehetőség mitsem ér.

— Az embernek nem adatik 
■meg, hogy mindennap sikerél�
ménye legyen. De ha az egy 
évben egyszer- kétszer előfor�
dul, már megérte a fáradságot. 
Hozzám tartoznak a szekszár�
di nyugdíjasok is. Egy beuta�
lóért vagy egy jól sikerült ki�
rándulásért mindig megka�
pom a jutalmamat.

— Az emberek nem egyfor�
mán nyitottak. De csak az 
őszinte és kitárulkozó ember�
nek lehet segíteni. Ki kell 
nyitni, szóra kell bírni az em�
bereket, hiszen csak úgy tu�
dunk előbbre jutni, ha min�
den egyes dolgozó véleményét 
isimerjük. Lehet, hogy ettől 
munkánk nehezebbé, bonyolul�
tabbá válik, de ezt a többle�
tet mindenkéopen vállalni 
kell.

Meggyőzően hangzott őszin�
tének hatott ez a válasz. 
Aminthogy az a vélemény is 
őszinte volt, hogy a szakszer�
vezeti élet — részben a még 
fellelhető, de lassacskán szű�
nőben levő közömbösség, rész�
ben az elszórtan dolgozó falusi 
postások hátrányos helyzete 
miatt — még nem olyan, mint 
amilyennek azt elképzeljük. 
Mindenesetre, ha a szándék 
úgy igaz, ahogy a beszélgetés�
ből klicsendült, reménykedve 
tekinthetünk célunk elé.

Mezőfi László

pítható, hogy ezeken a terüle�
teken igen nagy feladat hárul 
az elkövetkezőkben — a dön�
tési helytől függően — az 
adott terület képviselőjére, 
vagy képviselőire a visszain-  
formálás, azaz a többségi vé�
lemény kialakulását megelőző 
vita ismertetése terén.

Célja volt továbbá, mint 
minden ilyen, vagy hasonló 
tanfolyamnak, hogy a titká�
rok személyes ismeretséget 
kössenek, megismerjék egy�
más munkamódszerét, hiszen 
feladataik a szakszervezeti 
munka terén azonosak, csak a 
megvalósításban van eltérés.

Az együtt töltött egy hét 
erre is bőven adott lehetősé�
get. Az éjfélbe nyúló beszélge�
tések, közös rendezvények jó 
alapot adták ahhoz, hogy e 
kis csoport összekovácsolód-  
jon. Jó volt hallani búcsúzás�
kor: ha arra jársz, feltétlenül 
keressél meg. Azt hiszem, ha 
módjukban áll, ezt mindnyá�
jan meg is teszik. Most, az itt 
töltött hét alatt nemcsak szak-  
szervezeti ismeretekből, ha�
nem emberségből, barátságból 
és fegyelemből is jelesen 
„vizsgáztak” a titkárok. 
Mindehhez pedig kitűnő, fel�
tételeket nyújtott a Szakszer�
vezetek Veszprém megyei Ta�
nácsának Oktatási Központja 
a SZOT balatonfüredi oktatá�
si intézetében.

Barabásné Kiss Györgyi

H Á Z I  J O G T A N A C S A D O

Az elmúlt év második felé�
ben megjelent számok:

Július: Lakó-  és üdülőtelkek 
Augusztus: Hivatalos ügye�

ink és a tanácsok I.
Szeptember: Hivatalos ügye�

ink és a tanácsok II.

Október: A lakossági adók�
ról

November: Közlekedésről
közlekedőknek 

December: Kisüzem — Kis�
vállalat.
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Holtig tanul a jó tisztségviselő
Mit tapasztaltunk az szb- titkárok tanfolyamán?
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Mindenkit érint, mindenkit érdekel
munkaviszonyuk. Ez esetben

— 3 gyermek után újabb 2,
— további gyermekenként 

2-2,
— évenként legföljebb 12 

munkanapra jogosultak.
Csökkent a munkakör után 

járó pótszabadság. A maga�
sabb vezető állásúakat 5, a ve�
zető állásúakat pedig 3 mun�
kanap pótszabadság illeti meg. 
Ez utóbbi esetben az említett 
munkakörökben dolgozók a 
szabadságra való korábbi jo�
gosultságukat megtartják, ha 
ez számukra kedvezőbb. Az évi 
szabadság azonban ezekben az 
esetekben is legfeljebb 24 
munkanap lehet.

A szabadságrendszer változásai
Szokásunkhoz híven most 

ismét olyan témával foglalko�
zunk, amely hosszú idő óta 
foglalkoztatja a közvéleményt. 
Az érdeklődés csak fokozódott 
azóta, hogy megvalósult a két�
hetenkénti szabad szombat. 
Nem volt ez másként a postás 
dolgozók körében sem, mivel 
1974- től ezen a címen az évi 
rendes szabadságból 1 vagy 2 
napot le kellett vonni, attól 
függően, hogy valakinek meny�
nyi volt a szabadsága munka�
napokban kifejezve. A dolgo�
zók ezt a tényt rendkívül mél�
tánytalannak tartották, s min�
den lehetséges fórumon szóvá 
is tették.

Ez a tendencia még inkább 
felerősödött az ötnapos mun�
kahét előkészítésének társa�
dalmi vitáin. Nem véletlenül, 
hiszen a megjelent rendeletek 
megerősítették a szabadság 
számítására vonatkozó ren�
delkezéseket. A dolgozók nem 
fogadták el, s még kevésbé 
tették magukévá azt az érve�
lést, hogy az ötnapos munka�
hét általánossá válásával a

szabadságrendszer nem lesz 
számukra hátrányosabb, igaz 
előnyösebb sem. Ahol csak le�
hetséges volt, még türelmetle�
nebbül és még szenvedélyeseb�
ben tették szóvá az 1- 2 nap 
leszámítását, illetőleg levoná�
sát.

Az észrevételeket a szak- 
szervezetnek címezték, és a 
szervezetet marasztalták el 
azért, amiért ebben nem tör�
ténik érdemi változás. Ilyen 
körülmények között, vélemé�
nyem szerint, nem szükséges 
indokolni, hogy a szakszerve�
zetek igenis képviselték az il�
letékes szerveknél a szabad�
ságrendszer módosítására és 
korszerűsítésére irányuló tö�
rekvéseket. Azonban azt sem 
nehéz belátni, hogy az egész 
szabadságrendszer módosítá�
sát akkor volt célszerű életbe 
léptetni, amikor lényegében 
már országosan általánossá 
vált az ötnapos munkahét. 
Nos, ennyit az előzményekről; 
a lényeg mindenképpen az, 
hogy megjelent és 1982. ja�
nuár 1-én életbe lépett az új 
szabadságrendszer.

Módosult rendelkezések
Persze, a dolgozók érdeklő�

dése azóta sem csökkent, csak 
most már más irányba fordult. 
Így van ez még akkor is, ha a 
változásokról több tájékozta�
tás hangzott el a televízió és 
rádió adásaiban, valamint a 
napilapokban egyaránt. A 
szakszervezeti tisztségviselők�
nek és a dolgozóknak termé�
szetes igényük, hogy nem ál�

talában, hanem nagyon is 
konkrétan akarják ismerni, 
értelmezni ezt a rendelkezést. 
Ez is érthető, mert túl azon, 
hogy kedvezően és megelége�
déssel fogadták a szabadság�
rendszer módosítását, ez több 
olyan új elemet is tartalmaz, 
amelyek összességükben az 
életkörülményeket javítják, s 
többé- kevésbé mindenkit köz�
vetlenül érintenek.

nevelő apának, valamint a 
többgyermekes anyának járó 
pótszabadság mértéke:

— egy gyermek után 2,
— két gyermek után 5,
— három vagy több gyer�

mek után 9 munkanap.
A dolgozó anyának további 

pótszabadság is jár, ha leg�
alább 3 olyan 18 éven aluli 
gyermeket nevel, akiknek nincs

A szabadság kiszámítása és kiadása
A dolgozót az alapszabadsá�

gon felül a többféle címen já�
ró pótszabadság együttesen is 
megilleti. A magasabb vezető 
és vezető állású dolgozóknak 
járó pótszabadságot a munka-  
viszony után járó pótszabad�
sággal 9 munkanapig össze 
kell adni.

A szabadságnapok számítá�
sának egységesítését és egy�
szerűsítését szolgálja, hogy — 
az ötnapos munkarendet ala�
pul véve — a heti szabadna�
pok figyelmen kívül hagyásá�
val kell a szabadságnapok szá�
mát megállapítani.

A szabadság kiadásánál a 
munkaidő- beosztás szerinti 
munkanapokat kell figyelem�
be venni. A dolgozó tehát azo�
kon a napokon lesz szabadsá�
gon, vagyis mentesül a mun�
ka alól, amely napokon a szol�

gálati kiírás szerint dolgoznia 
kellene.

Azoknak a dolgozóknak, 
akiknek a munkaidő- beosztá�
suk nem biztosít hetenként 
egy pihenőnapot és egy sza�
badnapot, úgy kell számítani 
a szabadságot, hogy hetenként 
azonos módon mentesüljenek 
a munka alól, mint az ötnapos 
munkahétben dolgozók. (Egy 
hétre tehát 5 napot kell sza�
badságnak elszámolni.)

Változatlan maradt az a 
szabály, hogy a szabadságot 
kettőnél több részletben csak 
a dolgozó kérésére lehet ki�
adni. Azonban ilyen esetben is 
egybefüggően kell kiadni 10 
munkanap szabadságot.

Ismertetésünket a rendkívü�
li, a tanulmányi és sportolói 
szabadsággal, illetőleg kedvez�
ményekkel folytatjuk.

Kovács József

Milyen témákat javasolunk 
az országos újítási ankétra

A z évi rendes szabadság mértéke
A szabadságrendszer módo�

sításának — nyugodtan ne�
vezhetjük új szabadságrend�
szernek is — nem kívánunk 
minden részével foglalkozni, 
hanem csak azokkal, amelyek 
a postás dolgozók túlnyomó 
többségére valamilyen formá�
ban vonatkoznak.

Kezdjük mindjárt az alap-  
szabadsággal! Az egyik leg�
lényegesebb módosítás az, hogy 
az alapszabadságot minden 
dolgozóra vonatkozóan az ed�
digi 12 munkanapról 15 mun�
kanapra növelték. Itt tehát ar�
ról van szó, hogy az alapsza�
badság két hét helyett három 
hét lett. Miért? Azért, mert az 
ötnapos munkahét bevezetésé�
vel a 15 munkanap pontosan 
három hétnek felel meg. 
Ugyanakkor megszűnt a sza�
badnapoknak a szabadságba 
való beszámítása. Ilyen címen 
tehát a jövőben nem lehet 
sem egy, sem két napot levon�
ni. Ezzel a dolgozók legsérel�
mesebb panasza nyert orvos�
lást.

Az alapszabadság növelése 
főleg a fiatalabb korosztályo�
kat érinti kedvezően, hiszen 
jobb lehetőséget teremt a mun�
kaerő regenerálására is.

Az alapszabadságon felül a 
dolgozóknak a munkaviszony�
ban töltött évek alapján pót-  
szabadság is jár. A pótszabad�
ság mértéke 3 évenként 1 mun�
kanap. Ilyen címen azonban 
egy dolgozó legföljebb 9 mun�
kanapot kaphat. Következés�
képpen a dolgozókat megille�
tő évi szabadság alapszabad�
ságból és a munkaviszonyban 
töltött idő alapján járó pótsza�
badságból tevődik össze. Az 
alap-  és pótszabadság mérté�
ke évenként legfeljebb 24 
munkanap lehet, vagyis egy 
nap híján 5 hét. A szabadság 
kiszámításánál a töredékévet 
akkor kell figyelembe venni, 
ha az legalább a fél évet el�
éri. Ilyen esetben a nem teljes 
évet is egész évként kell szá�
mításba venni.

A pótszabadság egyéb esetei
A különböző jogcímeken já�

ró pótszabadságok közül a 
munkaviszonyban töltött évek 
alapján esedékes pótszabad�
ságot már ismertettük.

Nem jár pótszabadság a jö�
vőben azoknak, akik a nyug�
díjjogosultság megszerzése 
után tovább dolgoznak, és en�
nek során nem fizikai munka�
kört töltenek be. A fizikai 
munkakörben dolgozókat to�
vábbra is megilleti a pótsza�
badság, méghozzá az első nap�

tári évben 3, a második és 
minden további évben 5 nap.

A fiatalkorú dolgozóknak 
16 éves korukig 10, tizenhat 
év felett 5 munkanap pótsza�
badság jár. Megjegyezzük, 
hogy a fiatalkorúakat utoljára 
abban az évben illeti meg pót-  
szabadság, amelyben a 16., il�
letőleg a 18. életévüket betöl�
tik. Ebből a szempontból tehát 
lényegtelen, hogy az év me�
lyik hónapjában.

Változatlan a dolgozó anyá�
nak és a gyermekét egyedül

A Közlekedéstudományi Egyesület 

postai és távközlési tagozatának 

március havi programja
M árcius 9. (kedd), 15 ó ra, VI., 

N ép k ö z tá rsaság  ú tja  3. E cetes J ó �
zsef: A k ap ac itá s  n ö v elésének  le�
hetőségei a gépi levélfeldo lgozás�
ban.

M árcius 10. (szerda), 15 óra, 
VI., N ép k ö z tá rsaság  ú tja  3. Velez 
László: A kü ldem ényfeldo lgozás
időszerű  kérdései.

M árcius 11. (csü tö rtök ), 15 óra, 
V., K ossu th  L ajos té r  6—8. III. 
em . 333. Ta'sinádi L ászló : A CCITT-  
és K G S T - szabványú , m agasabb  
ren d ű  d ig itá lis  m u ltip lex ek  eg y ü tt�
m űködési kérdései.

M árcius 16. (kedd), 14 ó ra, VI., 
N ép k ö z tá rsaság  ú tja  3. S áfá r Zol�
tán  : D igitális á tv ite li u ta k  és d i�
g itá lis kapcso lóberen d ezések  á tv i�
teli k é rd ése i an alóg  k ö rn y e z e t�
ben.

M árcius 17. (szerda), 15 ó ra, VI., 
N épkö z tá rsaság  ú tja  3. Dr. K alydy 
B éla : R övidhullám ú ö sszek ö tte té �
sek  gépi tervezése.

M árcius 17. (szerda), 14 ó ra, V., 
B á th o ry  u. 16. (NJSZT, N eum ann  
Já n o s  S zám ítástec h n ik a i T á rs a �
ság). G ro tte  A n d rá s—Svéd Já n o s— 
S u g ár P é te r : M agyar (O rion, T e�
lefo n g y ár, V ideoton) szám ítógép -  
te rm in á lo k .

M árcius 18. (csü tö rtö k ), 15 óra, 
VI., N ép k ö z tá rsaság  ú tja  3. A nd�
r isk a  P á l:  P o sta i légk áb e lek  új 
ép ítés i és szere lési e lő írása i.

M árcius 23. (kedd), 15 ó ra, VI., 
N ép k ö z tá rsaság  ú tja  3. T ó th  K lá�
r a :  A h á ló za tép ítés i és szerelési 
m u n k á k  új á rre n d szere .

M árcius 24. (szerda), 15 óra, 
VI., N ép k ö z tá rsaság  ú tja  3. Fekete  
A n ta l: A postás dolgozók tu la jd o �
n áb an  álló szem élygépkocsik  h i�
v a ta lo s célú h a sz n á la tá n a k  leh e tő �
ségei.

M árcius 25. (csü tö rtök ), 15 óra, 
VI., N ép k ö z tá rsaság  ú tja  3. Já n y  
I s tv á n : E lek trom os tö rzskönyvek
készítése  EMG 666 szám ítógép  se�
gítségével.

Május 15- re a kormány ha�
tározata alapján összehívták 
az újítók és feltalálók V. or�
szágos tanácskozását. A ta�
nácskozás rendező szervei: az 
Országos Találmányi Hivatal, 
a Szakszervezetek Országos 
Tanácsa, a KISZ Központi Bi�
zottsága és a Műszaki és Ter�
mészettudományi Egyesületek 
Szövetsége.

Az országos tanácskozást 
vállalati tanácskozások készí�
tik elő. A posta — szakszerve�
zetünkkel együtt — ezrt orszá�
gos ankét formájában március 
17- én tervezi megrendezni. 
Ennek az ankétnek a résztve�
vői választják meg — területi 
javaslatok alapján — azt a 14 
küldöttet, akik a postás újító�
kat és feltalálókat fogják kép�
viselni az V. országos tanács�
kozáson.

A postai újítók és feltalálók 
antoétján az igazgatóságokat
6—6, az érintett 12 középfokú 
postaszervet pedig 3—3 kül�
dött képviseli. E képviselőik 
megválasztása, illetve a köz�
ponti irányelvek alapján az 
ankéton megvitatandó témák 
szélesebb körben való megis�
mertetése a napokban lebo�
nyolódó brigádvezetői tanács�
kozások feladata.

Az utóbbi cél elérését kí�
vánják elősegíteni, amikor 
ezeket a kérdéseket lapunkban 
is közreadjuk, és felhívjuk 
minden érdeklődő figyelmét 
arra, hogy amennyiben vala�
mely kérdésben javaslata, ész�
revétele van, forduljon mun�
kahelyén az újítási ügyintéző�
höz (megbízottihoz) vagy a 
szakszervezeti bizottság köz-  
gazdasági felelőséhez, vagy ha 
módja van, a terület választott 
képviselőjéhez.

Az újítómozgalombán és a 
feltaláló tevékenységben rejlő 
lehetőségek jobb kihasználása 
végett az alábbi témákat ja�
vasoljuk széles körben megvi�
tatni :

O Milyen módszereket ja�
vasolnak az újítómozgalom ki�
szélesítésére és tömegesebbé 
tételére, politikád és tudatfor�
máló jellegének erősítésére, az 
egész dolgozó kollektíva ér�
dekeltségének felkeltésére?

•  Hogyan lehetne tervsze�
rűbbé, irányítottabbá, szerve�
zettebbé tenni a mozgalmat, 
hogy egyenletesen fejlődjön, és 
a tervezésnél is figyelembe le�
hessen venni. Betöltik- e sze�
repüket az újítási feladatter-  
vek, az előzetes szerződések, 
illetve megfelelően élnek- e 
ezekkel a lehetőségekkel az 
egyes területeken ?

•  Hogyan lehetne hatéko�
nyabban ösztönözni az erköl�
csi és anyagi elismerés külön�
böző formáinak révén az újí�
tókat, feltalálókat, valamint az 
újítások és találmányok hasz�
nosítását eredményesen előse�

gítő közreműködőket ? Figye�
lembe kell venni, hogy az 
utóbbi tíz évben a KPM és 
ezen belül a posta területén 
is az egy hasznosított újításra 
jutó átlagos díj összege alig 
nőtt. Felvetődő gondolat az 
újítási díjak alsó határának 
emelése is, mivel az újítások�
ról szóló rendelet 6. paragra�
fusának értelmében pénzben 
mérhető hasznos eredmény 
esetén az újítási díj legkisebb 
mértéke általában a hasznosí-  

n tás első éve alatt keletkezett 
haszhos eredmény két, beru�
házási újításnál pedig egy szá�
zaléka. Az újítási díj összege 
nem lehet kevesebb 300 fo�
rintnál, a postánál 500 forint�
nál.

•  Sok vita forrása a mun�
kaköri kötelesség kérdése, el�
sősorban a kutatás és a fej�
lesztés terén, de sokszor még 
a végrehajtás szintjén is. Mi�
lyen feltételeket lehet terem�
teni a műszaki értelmiség szé�
lesebb körű bekapcsolásához a 
mozgalomba? Elképzelhető- e 
olyan megoldás, hogy az újí�
tás tényét a munkaköri köte-

’ lességtől függetlenül elismer�
nék, csak a díjazás függne a 
munkaköri kötelességtől, így 
az alkotó műszaki értelmiségi�
ek az újítási díjtól függetle�
nül lehetnének újítók, s e te�
vékenységüket előmenetelük�
nél, tudományos munkájuk 
megítélésénél vennék figye�
lembe?

0  Hogyan lehet biztosítani 
az újítók és feltalálók részére 
a munkájukhoz szükséges mű�
szaki- gazdasági információkat 
és anyagi- technikai támoga�
tást?

•  Hogyan kellene tovább�
fejleszteni az újítási szabály�
zatot, hogy a javaslatok gyors 
intézésére és elbírálására, to�
vábbá az elfogadott újítások 
hasznosítására, valamint a 
szellemi termékeknek más gaz�
dálkodó szerveknél való szé�
les körű elterjesztésére ösztö�
nözzön?

•  Hogyan gondoskodnak a 
társadalmi szervek által indí�
tott termelési akciókban (pl. 
Alkotó ifjúság- pályázat, szak�
mai versenyek, vetélkedők, 
műszaki pályázatok) készült 
alkotások intézményes beépí�
téséről az újítások, találmá�
nyok nyilvántartási, elbírálási 
és hasznosítási rendszerébe?

A fent ajánlott témákon kí�
vül természetesen kívánatos 
minden olyan javaslatnak, 
gondnak, problémának a fel�
vetése, amelyet Közérdekű té�
maként postai vagy magasabb 
szinten célszerű vitára bocsá�
tani.

A későbbiekben mindkét ta�
nácskozás munkájáról, az ott 
hozott határozatokról tájékoz�
tatni fogjuk olvasóinkat.

—mészáros—

Húszesztendős jubileum ■■■■■■

Szolgálati Érdemérem
Az elmúlt hetekben ország�

szerte ünnepi egységgyűlése�
ken köszöntötték — negyed-  
százados jubileuma alkalmá�
ból — a munkásőr- zászlóalja-  
kat. A Postások Szakszerveze�
tének székházában tartotta 
január 29- én ünnepi gyűlését 
a Budapesti Híradó- zászlóalj.

Mint ismeretes, mind a fő�
városban, mind vidéken a 
munkásőr- zászlóaljakban szá�
mos postás dolgozó teljesít 
szolgálatot, így például Nagy 
József, a TIG kábelfenntartó 
üzemének mérőtechnikusa, a 
Budapesti Híradó- zászlóalj 
technikai csoportjának veze�
tője. Az ünnepi egységgyűlé�
sen, a negyedszázados jubile�
um alkalmából, megkapta 
húszesztendős eredményes 
munkájáért a Szolgálati Ér�
demérmet.

— Hogyan emlékezik a két 
évtizedes munkásőri szolgálat�
ra? — kérdeztem Nagy ' Jó�
zsefet.

— A megtett útra szeretet�
tel emlékezem. Nehéz, küz�
delmes, izgalmas, de mégis 
nagyon szép feladat munkásőr�
nek lenni. Korábbi feladatom 
a híradóeszközök és berendezé�
sek javítása, karbantartása 
volt, jelenleg pedig az ezek�
hez tartozó akkumulátorok ja�
vítása, töltése.

— Nagy élmény egy- egy 
híradógyakorlaton, kiképzésen 
részt venni, melyen egymást 
segítve dolgozunk. A munkás�
őrök összetartására jellem�
ző a „mindenki mindenkiért 
a nap minden órájában, per�
cében” jelmondat.

— önként vállalt munkás�
őri kötelezettségéhez mit szól 
családja?

— Megértenek, segítenek. 
Feleségem is dolgozik, jó se�
gítőtárs. Távollétemért tőle, a 
két gyermekemtől, a 11 éves 
Gabriellától és a 16 éves 
Zsolttól zokszót, panaszt még 
sosem hallottam. Ha például 
riadó van, a gyors induláshoz 
az egész család segít. Ha tá�
vol vagyok, feleségem magára 
vállalja a család gondját- baját. 
Csakis az ilyen családi háttér 
biztosíthatja a zavartalan, 
gondtalan szolgálatot, a mun�
kásőri feladat maradéktalan 
ellátását.

— Mikor nevezhető jónak a 
híradó-munkásőr szolgálat?

— Amikor technikai szol�
gálatvezető voltam, azt mond�
tam, az a jó, ha nekünk nincs 
dolgunk, ha minden rendben 
van. Ezt a nyugalmat azon�
ban kemény munkával bizto�
sítjuk.

— Izgalmas élménye?
— Kezdő munkásőr voltam, 

amikor egyszer, a rendőrség�
gel karöltve részt vettünk egy 
bűnöző bekerítésében, elfogá�
sában. Igaz, más jellegű, de 
ugyancsak izgalmas feladat 
például, ha a gyakorlatokon 
rögtön cselekedni kell, egy-

A KÖZPONTI SZÁMVIZS�
GÁLÓ BIZOTTSÁG január 27-  
én tartotta az év első testületi 
ülését a következő napirendi 
pontokkal:

— Beszámoló időszerű kér�
désekről;

— Tájékoztató a legutóbbi 
elnökségi üléseken elhangzott, 
a bizottság munkáját érintő 
fontosabb kérdésekről;

— Az szvb 1982. évi munka�
tervében szereplő időszerű fel�
adatok ;

— Az 1981- ben végzett 
munkáról szóló beszámoló ter�
vezete.

egy fontos állomás meghibá�
sodásánál behatárolni a hibát, 
és azt azonnal kijavítani, hogy 
a gyakorlat zökkenőmentesen 
folytatódjon.

— Hányszor kapott elisme�
rést?

— Nehéz erre válaszolni. 
Legalább tizenöt elismerést 
kaptam, túl a Szolgálati Ér�
demérmeken, az országos pa�
rancsnoki és zászlóaljparancs�
noki dicséreteken. Munkásőri 
szolgálatom legnagyobb elis�
merése a Haza Szolgálatáért 
Érdemérem ezüst fokozata 
volt, de büszke vagyok a 
fegyveres erők napján kapott 
Kiváló Társadalmi Munkáért 
kitüntetésemre is.

— Most ismét kitüntették.
— Kedves emlék marad

számomra a húszéves szolgá�
latért kapott kitüntetés, amely 
egybeesik a munkásőrség ne-  
gyedszázadps jubileumával.
További buzdítást ad. Hiszen 
a munikásőri szolgálat párt-  
megbízatásom, s ennek ellátá�
sát becsületbeli ügyemnek te�
kintem. (1959- ben vették fel a 
pártba, majd, 1960- ban a 
munkásőrség pesterzsébeti
híradó alegységéhez. Innét ke�
rült 1961- ben a Budapesti 
Híradó- zászlóaljhoz.)

— Meddig szolgál a mun�
kásőrségben? .

— Negyvennyolc éves va�
gyok. Addig szeretnék szolgá�
latot teljesíteni, amíg azt 
egészségem megengedi.

— Szereti-e a postai mun�
káját?

— Igen. A TIG Április 4. 
szocialista brigádjának vagyok 
a tagja. Tizenheten vagyunk. 
Fő feladatunk a föld alatti 
kábelhálózat hibáinak méré�
se, a szerelőkkel közösen a 
hiba gyors elhárítása. Vagyis 
a telefonvonalak karbantartá�
sa a budai területen, továbbá 
bizonyos telefonkábelek jó ál�
lapotának fenntartása egész 
Budapest területén. Mind�
emellett sok szép és izgalmas 
vetélkedőn vettünk részt, és 
értékes helyezéseket értünk el. 
Pártszemináriumra járunk, én 
a munkásőrségben is politikai 
képzésben részesülök. (Elvé�
gezte a marxista középisko�
lát.) összetartó, baráti közös�
ség a miénk.

— Mit csinál szabad idejé�
ben?

— Általában a hétvégeken 
vannak a lövészetek. A fenn�
maradó szabad idő a családé. 
Segítek a feleségemnek az 
otthoni munkában. Ha kérik 
a gyerekek, a tanulással fog�
lalkozunk. Szerencsére önál�
lók, igyekvők, örömet szerez�
nek a jó tanulással. Szerel-  
getem a kocsimat, mely már 
tízéves. Nyáron kirándulni 
járunk. Otthon barkácsolok, 
igyekszem minden javítást 
magam elvégezni.

— Milyen tervei vannak? 
Mi a szíve vágya?

— Továbbra is ellátni mind 
a postai, mind a munkásőri 
feladatomat. Feleségemmel kö�
zösen felnevelni gyermekein�
ket. Fiam finommechanikai 
műszerész lesz. Kislányomról 
még nem tudjuk, hová kerül 
az általános iskola után. Hogy 
mi a szívem vágya? Társ�
bérletben sanyarogtunk, hosz-  
szú időbe került, amíg sike�
rült megegyeznünk a lakás 
leválasztásában. Ez iszonyú 
nehéz munka volt, egy családi 
ház hamarabb elkészül. Saj�
nos, így is szűkösen vagyunk. 
Nagy várakozással tekintünk 
az idei év elé, ugyanis a VII. 
kerületi tanács erre az évre 
ígérte lakáscsere- kérelmünk 
teljesítését. Ha ez igaz lesz, 
teljes lesz a boldogság, mind�
két gyermekünk külön szobát 
kaphatna. A feladat is adva 
van: az új otthon birtokba 
vétele, berendezése, csinosí�
tása.

Bokros Erzsébet

Számvizsgáló bizottságok 

FIGYELEM!

Megjelent

Az alapszervezeti é s  intézményi 
szám vizsgáló bizottságok  

feladatai
című kézikönyv harmadik, 
javított kiadása. A könyv 
nagy segítséget nyújt a 
számvizsgáló bizottságok 
munkájához.
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„EN T U D O M  M I T  E R . . . ”

A brigád motoros- rokkantkocsival
Nézd, hogyan is szállnék, ha járni se járok, 
de erős a szándék, s így nincsenek láncok.
Mert bilincsbe verve megérhet a lélek, 
ha test csak a terhe, még mindent elérhet.

Korlátok romjai jelzik a léptét, 
szárnyait bontani egeket tép szét.

N. Horváth Péter

A vers címe: Lélek. írója, 
az alig 25 éves, első kötetes 
költő, járásra képtelen, a keze 
is béna. Hogyan kerül mégis 
éppen az övé, s éppen e verse 
egy prózai riport elejére? 
Mert a sormási Józsa István 
sorstársa, s 11 erős lelkű, ön�
zetlen kanizsai postás dolgozó 
nyújtja neki azt a segítséget, 
melynek révén bizonyára ő is 
képes lesz ,'.szárnyakat” bon�
tani.

★
— Édesapám — alig három 

hónapja temettük — harminc 
évig távirdamunkásként dol�
gozott. Nekem szebb jövőt 
szánt. Olajipari technikumba 
jelentkeztem, felvettek. Ami�
kor elvétve elkottyantottam 
álmomat, az mindig a mérnö�
ki diplomában fogalmazódott 
hangos szóvá, azután mindig 
hozzátettem: de legalább jó 
technikus akarok lenni. A kö�
zépiskolában én sem voltaim 
különb a többieknél, legfel�
jebb a sportot szerettem job�
ban az átlagnál. És jött 1960. 
szeptember 21. Szilvát szed�
tem édesanyámnak, gombóc 
lett volna a vacsora ...

De a gombóc nem készült 
el. A harmadik osztályos fiú 
alig két méter magasságból 
leesett. Jajveszékelés . . .  roha�
nó szomszédok . . .  szirénázó 
mentő . . . ,  orvosok . . . ,  mű�
tő . . .  Végül az elkeserítő tényt 
röviden fogalmazta az orvos.

— Deréktól béna marad a 
fiú.

★
1980 áprilisában Nagykani�

zsán, a Béke út végén új te�
lepet avattak. Itt kapott he�
lyet a Pécsi Postaigazgatóság 
négy megyét kiszolgáló terü�
leti raktára, és itt dolgozik az 
igazgatóság első, raktárosok�
ból álló szocialista brigádja, 
amely Lenin nevét viseli. Ám 
ez a 11 ember nem akármi�
lyen raktáros. A nyugdíj előtt 
álló vezető, Takács László, 
hálózatépítő munkásként 1947-  
ben Zala megye első élmun�
kása volt, később, néhány év�
vel ezelőtt a Munka Érdem�
rend ezüst fokozatát kapta. A 
brigádvezető, id. Csordás 
Gyula és Pribék József szin�
tén a régi gárdát képviseli, a 
hálózatépítésnél szereztek reu�
mát. A családi légkör abban 
is megnyilvánul, hogy a tel�
jes Csordás család itt dolgo�
zik. A feleség délelőtt takarí�
tónő. délben ebédet oszt, dél�
után a számlákat ellenőrzi. A 
fiú, ifj. Csordás Gyula szer�
kezetlakatos, ez az első mun�
kahelye. És szakmában nincs 
hiány. Ugyancsak szerkezetla�
katos Gál Lajos, míg a mező-  
gazdasági gépszerelő szakmát 
Balassa István és Burcsi Já�
nos képviseli. Az utóbbi egy�
ben hivatásos gépkocsivezető, 
nehézgépkezelő és targoncave�
zető. Holl István gépészko�
vács, Berezvai Tibor vasesz�
tergályos. Kütsön Imre pedig 
a levélkézbesítést cserélte fel 
a raktárra.

Az 1971- ben alakult brigád 
nem szűkölködik elismerés�
ben. A különböző fokozatok

után előbb a Posta Kiváló 
Brigádja, majd tavaly a Köz�
lekedés, Posta és Távközlés 
Kiváló Brigádja lettek. Többen 
a Kiváló Dolgozó kitüntetés 
viselésére jogosultak. S ered�
ményeik szintén átlagon felü�
liek.

★
— A bénaságba nem akar�

tunk beletörődni — mondja az 
immár 38 éves Józsa István.

— Mindent megmozgattunk, 
amit s akit lehetett. Tíz hó�
napon át Csehszlovákiában 
kezeltek, ott magasabb szintű 
a rehabilitáció. A számos nem�
zetközi konzílium ellenére ma�
radt a tolószék.

Hogy a világ még inkább 
beszűkült, arról néhány papír 
és bürokrata közösen gondos�
kodott. Az iskolában, ha fi�
noman is, ide közölték: az 
olajiparban, még ha végez, 
sem tudnak helyet biztosítani, 
próbálkozzon máshol.

Hosszú ideig tartott, míg a 
rokkantaknak járó rendszeres 
támogatást megszerezte a csa�
lád, mert, mint azt az illeté�
kesek sajnálkozva mondták: 
legalább egy hónapot dolgo�
zott volna a fiú!

Sok választás nem lévén, 
itt, Nagykanizsa tövében ker�
tészkedésre rendezkedett be 
Józsa István.

— Volt időm gondolkodni. 
Végül az tűnt a legcélsze�
rűbbnek, legnyugalmasabbnak, 
ha megveszem ezt a ház mö�
götti telket, és gazdálkodom. 
Persze csak annyit vállalok, 
amenyit a körülményeim le�
hetővé tesznek. Adva volt a 
tolókocsi magassága is, dön�
töttem a szőlő mellett.

★
— A jelenlegi raktárkész�

let meghaladja a 150 millió 
forintot — mondja Takács 
László. — A kábelektől a te�
lefonfülkéig, a csavarhúzótól a 
mintegy 400 ezer forintot érő 
berendezésekig mindent mi 
adunk a négy megye távköz�
lési üzemeinek. Van, amikor 
egymást érik a teherautók, de 
előfordul, hogy ráérnénk pe�
pecselni, rakosgatni, szóval a 
munka látszata meglenne.

— Tehát maguk nem ezt 
választották.

— Nem. Ennyi szakmunkás 
találjon értelmes elfoglaltsá�
got! S kerestünk. Például hoz�
zánk szállítják be a hulladék 
kábeleket. Ha csak simán to�
vábbítanánk a MÉH- nek, ak�
kor sem szólna senki. Mivel 
az időnkbe belefér, kitalál�
tunk egy kezdetleges, de annál 
többet hozó módszert, s külön 
kinyerjük az ólmot, külön a 
rezet. Ez évente mintegy két�
millió forinttal csökkenti az 
igazgatóság önköltségét.

— Újításokról is regélnek a 
beavatottak.

— Igen. A földbe kerülő, 
műanyagból készülő csöveket 
a gyár nem hajlítja meg. Mi 
erre találtunk megoldást, s a 
többi postaigazgatóságnak is 
mi szállítjuk a hatalmas kö�
nyökcsöveket. Melegítésre a 
selejt oszlopokat használjuk. 
A jelzőszalag vágására, az

osztólemez anyagköltségének 
csökkentésére szintén adtunk 
be újítást, újabban pedig a 
külterületi levélszekrényeket 
javítjuk szabad időnkben.

Hogy mellette alig két év 
alatt kertészeteket megszégye�
nítő, takaros telephelyet ala�
kítottunk ki — fejenként szá�
zakban mérhető a társadalmi 
munka —, az természetes. 
Csak tavaly több mint 1300 
órát dolgoztunk munkaidőn 
túl, a város, a raktárbázis, s 
egymás házának szépítésén.

★
— A rádió meg ez a 170 

tőke szőlő köt a világhoz — 
mutat a mintakertre a büszke 
tulajdonos. — összesen 12 
fajtám van. A csemegéket 
szőlő gyanánt értékesítjük, az 
54 tőke rizlingszilvánim pe�
dig most ősszel is jól fizetett, 
260 liter bort adhatok el. 
Szinte szemenként, levelen�
ként gondozom a szőlőt. Éven�
te 15—20 ezer forint jövedel�
met hoz, s ami több, értel�
met ad az életemnek, elfog�
laltságot, kellemes időtöltést. 
Tagja vagyok a kanizsai He�
vesi Sándor Művelődési Köz�
pont kertbarát klubjának. A 
távolság miatt be ugyan nem 
járok, de szőlőimmel már több 
elismerést, oklevelet szerez�
tem.

Bizonyságul színes fotók ke�
rülnek elő. A kilós Olimpia 
fürt — ez a legkorábban érő 
hazai csemegeszőlő —, a Pan�
nónia Kincse, a gazda dédel�
getett kedvence. Hogy méltán,, 
arról a városi, területi kiál�
lítások látogatói adhatnak iga�
zolást. Csak úgy mellesleg 
vesszőt is gyökereztet Józsa 
István.

— Más időtöltés?
— Ha van, aki elkísér, ak�

kor „áttekerek” a közeli Szé�
peinek községbe. Ott vannak 
régi barátaim, ismerős szőlő-  
termesztők, s ez a változatos�
ság jót tesz a rengeteg itthon�
iét után. Kézi hajtású tolóko�
csival többre nem futja.

★
Azaz, eddig nem futotta, 

mert ennél a pontnál találko�
zik a Lenin brigád legutóbbi 
„újítása” és Józsa István.

— Az idősebbik Csordás 
Gyula olvasta a Népszabad�
ságban, hogy 1981 a rokkan�
tak és mozgássérültek nem�
zetközi éve — eleveníti fel 
az ötlet születését Takács 
László. — Hogy kimondta, 
szinte mindannyian egyre gon�
doltunk. Minket, öregebbeket 
a Pisti apja nevelt a munká�
ra, a fiatalabbak szintén is�
merték a családot, hiszen jó 
részük sormási.

Az ötlettől a motoros rok�
kantkocsiig alig 350 óra tár�
sadalmi munka telt el. Volt, 
aki a sógorától hozta a kido�
bott sárhányót, más a kor�
mányról gondoskodott, a har�
madik brigádtag a beszerez-  
hetetlennek hitt kerekeket 
hajtotta fel. S ami nem volt 
otthon és az ismerősöknél, azt
— a Simpson motorral együtt
— mintegy hétezer forintért 
a brigádpénztárból vette meg 
a kollektíva. És mikor lefest�
ve, kifényesítve vidáman pö�
fögött az ajándék, már csak 
a „feketefuvar” volt hátra. 
Január 6- án másfél órára si�
került szerezni egy „ráérő” 
furgont, amely a brigád kísé�
retében a helyszínre vitte a 
háromkerekű prototípust.

— Neked hoztuk, Pista. Fo�
gadd szeretettel, használd 
egészséggel. Mi ennyire vol�
tunk képesek. No és' még egy.
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Búcsú a katedrától
érkezett
Amíg mi vagyunk, ez a ko�
csi mindig üzemképes lesz — 
öntötte szavakba a cizellált 
mondatok helyett inkább mun�
kához szokott társak gondo�
latát a közeli szomszéd, az 
idősebb Csordás Gyula.

A válasz sem volt ünnepé�
lyesebb. A mama kötényét 
markolászva fordult az ajtó 
mögé, a kis tömegből Csak 
Józsa Pista nézett fel. Vala�
hová a szóvivő feje és a szom�
széd kéménye közé.

— Nagyon köszönöm nek�
tek, ezt a kellemes meglepe�
tést . . .  Én tudom mit ér, 
és . . .  és . . .  nem tudok mást 
mondani.

Győri András

A Budapest vidéki Posta-  
igazgatóság pályázatot hir�
det

DUNAKESZI 1 
IV. o. postahivatal

hivatalvezetői munkaköré�
nek betöltésére.

p a l y a z a t í

FELTÉTELEK:

1. Tíz év feletti, a posta�
forgalomban eltöltött szak�
mai gyakorlat.

2. Postaforgalmi tiszti 
tanfolyami végzettség és 
alapfokú politikai képzett�
ség.

Megbízás esetén — 
amennyiben a pályázó 
igényli — az igazgatóság 
Dunakeszi város területén 
OTP értékesítésű lakás vá�
sárlásának lehetőségéről, ha 
postás házaspár jelentkezik, 
a házastárs elhelyezéséről 
gondoskodik.

A pályázatot részletes ön�
életrajzzal együtt a Buda�
pest vidéki Postaigazgató�
ság személyzeti és oktatási 
osztályához címezve kell 
beküldeni. Postacím: Bu�
dapest, Pf. 5. 1360.

HAZUNK TÁJÁN címmel 
glossza jelent meg lapunk ja�
nuári számában bosszantó 
hibákról. A glossza első két 
epizódja Budapest XVII. kerü�
letében játszódik. A többi nem 
vonatkozik a kerületre.

Szerkesztőség

A postatisztképzés megszerve�
zése a kiegyezés után a ma�
gyarság önálló állami életre 
való törekvéseinek egyik sze�
rény láncszemét képezi a 
maga idejében. Az 1954- ben 
létre hozott Postaforgalmi 
Technikum már a felszaba�
dult ország korszerű létesít�
ménye lett, amelyben a dol�
gozók gyermekeit oktatják, 
nevelik a szocializmus építé�
sében rájuk váró feladatokra. 
Utódja, a Budapesti Postafor�
galmi Szákközépiskola, együtt 
a hasonló rendeltetésű vidéki 
intézményekkel, az ifjú pos�
tás szakemberek képzésének 
egyik fontos tényezője.

Ismeretes, hogy a posta 
munkaerő- szükségletét töb�
bek között a postaforgalmi 
szakközépiskolák végzős tanu�
lóiból pótolja. Ezért ezeknek 
az iskoláknak — a közismere�
ti tárgyak oktatása mellett, 
amelyeknek elsajátítása nem 
másodrendű követelmény — 
fő feladatuk az, hogy a posta-  
forgalom számára megfelelően 
dolgozó szakembereket nevel�
jen.

Többek között ezekről a 
gondolatokról beszélgettem 
Beszédes Tibor postafőfel�
ügyelő, gyakorlatvezető szak�
tanárral és igazgatóhelyettes�
sel, aki 1954 óta megszakítás 
nélkül látja el ezt a felada�
tot, és aki 1981 végével meg�
érdemelt nyugdíjba vonult. A 
mintegy három évtized alatt 
végzett munkájáról így nyi�
latkozott :

A Postaforgalmi Szakközép-  
iskola 27 éve küldi szét vég�
zett növendékeit a postahiva�
talokba. Ha járjuk az orszá�
got, lassan- lassan valamennyi 
postahivatal üvegablakai mö�
gött ismerős arcokat találunk. 
Ez az iskola komoly társadal�
mi szükségletet elégít ki; az 
állandóan fejlődő posta szá�
mára ad megfelelő szakisme�
retekkel és korszerű általános 
műveltséggel rendelkező fia�
talokat.

— Az oktatás, mint ismere�
tes, világszerte vajúdik. Min�
denütt kísérleteznek, a hagyo�
mányos oktatást korszerű tar�
talommal igyekeznek megtöl�
teni. A szakközépiskola elmé�
lyíti és bővíti az általános is�
kolában szerzett ismereteket, 
és továbbfejleszti a tanuló 
műveltségét, szocialista világ�
nézeti, erkölcsi, esztétikai és 
testi nevelését, és valamely 
szakmában képesítést nyújt.

— Ennek szellemében mi 
is a gyakorlati munkában

megfelelően érvényesülő szak�
ismeretek és a korszerű mű�
veltség helyes arányának ki�
alakításában, valamint az el�
mélet és a gyakorlat egységé�
nek megvalósításában látjuk 
az iskolánkkal szemben tá�
masztott követelmények kielé�
gítését.

— Örömmel tapasztalom az 
5, 10 és 20 éves érettségi ta�
lálkozókon, hogy az itt vég�
zett tanulók nagy többséggel 
a postánál maradtak, és mind-

annyduk megállja a helyét. 
Büszke vagyok arra, hogy 
ezeken a találkozókon mindig 
nagy szeretettel és tisztelettel 
fogadnak. Ennél nagyob elis�
merést nem is várhatnék. Ügy 
érzem ilyenkor, hogy az élet 
örömét a nehéz és fáradságos 
munkában megtaláltam.

Beszédes Tibor 1922. január 
7- én Szabadkán született. 
Postáscsalád gyermeke. Édes�
apja Szabadka 1 postahivatal�
nál szolgált, mint postafel�
ügyelő. Érettségi után, 1939— 
41 között Belgrádban a mű�
szaki egyetemre járt. 1941-  
ben Szabadka 1 postahivatal�
ban kezdett dolgozni. 1944-  
ben a frontra került és fog�
ságba esett. A 3 évi fogság 
alatt kitűnően megtanult oro�
szul. 1947- ben, hazatértével a 
Budapest 72- es postához ke�
rült és minden osztályt végig�
járva oktatótiszt lett, majd 
hat évig a Csillebérc- Úttörő 
postahivatal vezetője és az út�
törőpostások nevelője. Innen 
helyezték át gyakorlatvezető 
tanárnak 1954- ben az akkor 
felállított postai szakiskolá�
hoz.

Ugróczky Mihály

Postatörténetünk tárházából

Í R O G A T Ó  P O S T Á S O K
Hányféle postamesterség volt az 1867- es kiegyezés után 

hazánkban? Gazdag, jómódú, mérsékelten szegény és na�
gyon szegény. Az első kettő jóllakottan hallgatott, a 
mérsékelten szegény panaszkodott, a nagyon szegény lá�
zongott

A postamester jóléte nagyban függött saját személyes 
vagyonától, és hivatalának nagyságától, forgalmától. De a 
Monarchia- Magyarország eldugott kis faluiban, bizony, 
olyan keserves volt mindegyiknek az élete, hogy azt nem 
egy postamester arcpirulva, a szégyentől névtelenül meg�
írta. Alábbi történetünk is alákatlanul jelent meg a Fos�
ta Közlöny 1874. évi 3. (I. IS.) számában.

Halmi Ida

. . .  Már késő délután volt, 
amikor a postakocsi jókora 
késéssel megérkezett. A posta�
mester engedelmet kérve az 
éppen nála rovancsoló posta�
felügyelőtől, aggodalmas szív�
vel sietett ki az udvarra, hogy 
a postalegénytől megtudakol�
ja a késés okát. De szóhoz 
sem jutott, mindent megér�
tett, amikor a talyiga előtt a 
földön elnyúlva fekvő Ráróra 
esett pillantása.

— Postamester úr, hol van 
már? — kiabált utána a ro-  
vamcsoló felügyelő — jöjjön 
csak!

— Itt vagyok — felelt visz-  
sza a postamester. — Tessék 
parancsolni velem. Valami baj 
van talán?

— Van is, nincs is. Tehát a 
vizsgálatot befejeztem. Az 
eredmény jelentése a vizsgá�
lati könyv szerint a követ�
kező:

1-  ször. A szállításbeli kése�
delmek napirenden vannak. 
Bár el kell ismerni, hogy e 
vidéken az utak olyan gye�
hennák, mintha Belső- Ázsiá-  
ban volnánk.

2-  szor. A hivatali helyiség, 
igaz, hogy a falu legjobb há�
zában van, de sötét, meg nincs

elválasztva sem a konyhától, 
sem a lakószobától, bár meg�
jegyzendő, hogy csakis ez az 
egyetlen szoba lakható e ház-  
oan.

3-  szor. Az irodában hiány�
zik a kellő rend, mert a kézi�
pénztár nem az íróasztal egy 
fiókjában van, mivel az asz�
talnak fiókja nincs, hanem a 
ruhatárul is szolgáló nagydió�
fa ládában létezik.

4-  szer. A számadások rend�
ben vannak, a pénztárban 
hiány nincs, az irányítások 
feltüntetése példaszerű.

— Most, kérem, postames�
ter úr, szeretném a szállítás�
hoz használt lovat és jármű�
vet is megnézni, hogy azt is 
pontosan beiktassam.

A szegény postamester egy 
vadalmaízű mosollyal készsé�
gesen mondta: — tessék, te�
kintetes felügyelő úr. Éppen 
az imént érkezett haza, ott 
van még az udvaron, méltóz-  
tassék kisétálni.

Ezzel megkezdődött a hely�
színi szemrevételezés. A fel�
ügyelő úr rangjához méltó 
komolysággal megigazította 
orrán a pápaszemét, és nagy 
szakértelmet sugárzó arccal 
először hosszába, majd ke�

resztbe is megnézte a földön 
fekvő Rárót.

— Hm! Elfáradt, szegény 
pára — állapította meg szá�
nakozó bölcsességgel.

— El, biz a, nagyon is, te�
kintetes uram, a földi utazás�
tól örökre — válaszolta na�
gyot fohászkodva a postames�
ter.

— Micsoda? — riadt fel a 
felügyelő úr. — De hiszen ez 
döglött ló, ezzel nem lehet 
szállítani. De hiszen ez óriási 
skandalum. Felszedik a haj�
tás-  és ostorpénzt, és döglött 
lóval akarják az embert ámí�
tani.

— Tekintetes uram — 
mondta engesztelő hangon a 
postamester — hiszen szegény 
éppen most adta ki a páráját, 
csoda, hogy hazáig is kibírta, 
ilyen rossz út mellett, hogy 
még a kutyát is ölben kell ki�
vinni az utcára, hogy ugas-  * 
son. Ezt a nyakig érő sarat egy
ló végtelenségig nem bírja.

— Akkor vegyen még egyet 
és tartson két lovat — vála�
szolta a felügyelő.

— Igen, kérem, az kellene, 
két ló, de nincs miből venni.
Meg aztán az állam csak egy 
ló után fizeti a hajtásdíjat, 
azt is szűkén.

— Ugyan, postamester úr, 
ne beszéljen ilyeneket — rep-  
likázott a felügyelő. — Ahhoz 
a csekély foglalatossághoz 
mérve, ami itt előfordul, nem 
briliánsul van ön díjazva? 
Csak akarni kell, és lesz!
Hát ez itt mi? Kerekes rok�
ka vagy köszörűkő?

— Az bizony, kérem alásan, 
postatalyiga, mégpedig a ja�
vából — viszonzá a postames�
ter. '

— Ejnye! Csoda, hogy nem 
gőzkocsi — tréfálkozott a pá-



Neve: Sáfár József 
Kora: 35 év
Foglalkozása: üzemmérnök
Beosztása: építésvezető
Munkahelye: Fosta Központi Kábelüzem

Kicsi, de barátságos hivatal

— Az ambíció, a tanulási 
kedv hajtotta?

— Inkább tudni szeretek. 
Ezért jelentkeztem az általá�
nos iskola után gimnáziumba, 
hely azonban már nem volt a 
vidéki középiskolában, így a 
Pécsi Postaigazgatóságon ki�
tanultam a híradástechnikai 
hálózatszerelő szakmát. Ez�
után, 1965- ben kerültem Bu�
dapestre, a Posta Központi 
Kábelüzembe segédszerelőnek; 
kevésbé elegánsan fogalmaz�
va : segédmunkásnak.

— Ma ugyanitt építésveze�
tő ...

— Mondom: a tudás iránti 
vágy mindig mocorgott ben�
nem. Beiratkoztam hát a Pus�
kás Tivadar Távközlési Tech�
nikumba, amit egy év után 
abbahagytam, majd megint 
folytattam, azaz meglehetősen 
ímmel- ámmal csináltam há�
rom esztendeig. Nem mentsé�
gül, csak magyarázatképpen: 
nemigen tudtam én akkori�
ban pontosan a céljaimat. Meg 
aztán egy „hagyományos” 
munkásszállón éltem, nem 
éppen eszményi körülmények 
között, s a napi munkám sem 
volt könnyűnek nevezhető.

— Mégis mert vállalkozni a 
SZET-re?

— Ez idő tájban már jobb 
sorsom volt. Megnősültem és 
néhány évi albérlet után, mi�
közben két gyermekem szüle�
tett, lakást kaptunk Nagyté�
tényben a Kábelüzemtől. Így, 
amikor szólt a főnököm: né�
gyen jöhetünk számításba in�
nen a tanfolyamra, illetve az 
azt megelőző felvételire, a sa�
ját otthon, a család adta biz�
tonságérzettel vághattam neki.

— „Miért is ne” alapon?
— No, azért nem így. Tet�

szett a „kábelmunka”, főleg 
pedig az a lehetőség: én, 
bárki, ha nem akar megre�
kedni, maximális társadalmi 
segítséggel tanulhat tovább. 
Hogy a tanulmányi idő alatt 
megkaphatja fizetésének 80 
százalékát és még valami 
pluszt is hozzá, ha szorgal�
mas. Nekem ez a „jövedelem” 
körülbelül 3000 forintra rúgott.

paszemes úr. — Bizony, bi�
zony, postamester úr, egy ki�
csit el van hanyagolva a szál�
lítási eszköz, no, majd beikta�
tom.

Erre a felügyelő úr bement 
ismét a postairodának csúfolt 
szobába, a szegény postames�
ter pedig elkezdte összeszedni 
szétzilált gondolatait. Törte a 
fejét, miként rárósíthatná meg 
ismét a kajla talyigát?

És akkor hirtelen, mintha 
villám lövellt volna gondter�
hes eapitóliumába, félrevágta 
kucsmáját, Isten hozzád, ka�
pufélfa! Elindult és meg sem 
állt Salamon Mondschein 
boltjáig. Nem kellett kopog�
tatni, mert akihez ment, a kü�
szöbön ült, és egy nagy vö�
röshagymával birkózott.

— Jó napot, Salamon! — 
köszönti az árendást.

— Hozta Isten, postamester 
úr! — volt a válasz.

— Ugyan, Salamon gazda, 
az Isten áldja meg, adjon még 
egyszer hatvan forintot. Meg�
döglött a Ráró, s tudja, Sa�
lamon, hogy a postát küldeni 
kell, ló nélkül pedig hiába 
küldöm, meg se mozdul az 
ebugatta.

— Thens’úr, Isten úgyse, 
nincs! Hanem tudja mit? Itt 
van nekem a szürke, maga jó 
ember, hát olcsón adom, de 
csak magának, nyolcvan fo�
rintért.

— Családdal, gyerekkel nem 
túl sok.

— Éppen ezért tettem füg�
gővé a jelentkezésemet a fe�
leségemtől. Megkérdeztem tő�
le: ha netán felvesznek egye�
temre, főiskolára, vállalja- e 
mindazt a többletet, ami ezál�
tal ráhárul. Azonnal igent fe�
lelt. Én is utána a főnökeim�
nek. A nekünk meglehetősen 
nehéznek tűnő több órás fel�
vételi után pedig négyünkből 
hármat vettek fel a SZET- re. 
Aztán egy éven át kőkemé�
nyen tanultunk a műegyete�
men tartott órákon csakúgy, 
mint az üzemben szervezett 
korrepetálásokon. És ezzel 
kapcsolatban jegyzem meg 
először: le a kalappal a posta, 
a kábelüzem előtt! Nemhogy 
tankönyveket, jegyzeteket ad�
tak, s a legjobb műszaki 
szakemberek gyakran este 8-  
ig gyötrődtek velünk a kor�
repetálásokon, hanem még 
arra is találtak módot, hogy a 
fizetésemből hiányzó összeget 
tanulmányi, szociális, vagy 
egyéb segély formájában pó�
tolják.

— Milyen légkörben tanul�
tak az előkészítő tanfolyamon?

— A lehető legkellemeseb�
ben csalódtunk: senki ném
nézett le bennünket, sőt: az 
egyetemi tanárok és a diák�
társak mindvégig ösztönözték, 
segítették a SZET- hallgató-  
kat. A követelmények pedig 
egyre nőttek, egyre nehezebbé 
vált a fizika, a matematika, a 
közgazdaságtan és bizony, a 
magyar nyelv anyagának is 
az elsajátítása. Olyannyira, 
hogy a júniusban kezdődött 
egyhónapos bentlakásos felké�
szítés alatt, amikor a család�
dal legfeljebb a hét végén 
vagy telefonon válthattunk 
szót, többen hagyták abba a 
tanulást, mint addig összesen. 
Reggel 7- től délután 5- ig 
ugyanis az órákon ültünk, 
utána este 8- ig az egyetemi 
hallgatókkal korrepetáltunk, 
majd hajnalba menően egyé�
nileg is foglalkoztunk a ren�
geteg anyaggal. Ekkoriban

— Drága az, Salamon, en�
gedjen valamit.

— Na, nem bánum, hát het�
ven forint lesz. Megadja, ami�
kor tudja. Minden héten fizet 
minden forinttul egy garast, 
meg a Ráró bhűrit ráadásul 
adja, aztán minden héten egy�
szer beküld engem is a tha-  
lyigán a városba.

A szegény postamester, csak 
az Isten tudja, mit érzett 
ezen jószívűségre. De mit te�
gyen? Lovat kellett tartani, 
mert reggel el kell küldeni a 
postát.

— Isten neki, Salamon! Hát 
legyen vásár!

— De, thud ja, thens úr — 
mondta az árendás — adjon 
egy khis írást, mert az ember 
halandó.

Ez is megtörtént. Aztán elő�
vezették a szürkét. Jött há�
rom lábon sántikálva, fél 
szemmel, s levágott fél füllel.

— No, Isten vele, Salamon!
— Igenis, Thekintetes úr! 

De a Rárónak a bhűre is az 
enyim. Jójcakát!

Nagy volt a család öröme, 
még Jankó, a kocsis is mo�
solygott, hogy van ismét gyi-  
hi. Csak a postamester gon�
dolkodott el mélyen, igen mé�
lyen, talán azon, hogy jobb 
volna már neki is ott lenn, 
mélyen nyugodni, mintsem itt 
fenn kínlódni a földön.

szoktam vissza egyébként a 
dohányzásra . . .  Ettől a rend�
kívüli igénybevételtől sokan 
kidőltek; nem is a szellemi�
leg, hanem az akaratukban 
gyengébbek.

— önben mi tartotta a lel�
ket? ,

— A feleségem buzdításán 
kívül a kötelességérzet. Ez, és 
a szinte mindenfelől áradó se�
gítség ösztönzött később a 
Kandó Kálmán Villamosipari 
Főiskolán is, melynek taná�
rairól, az évfolyamtársaimról 
ugyancsak a legjobbakat 
mondhatom.

— Egy egészen más világ�
ból oda került huszonhét éves 
ember képes volt-e beillesz�
kedni a diákéletbe?

— Noha ott valóban „öreg�
nek” számítottam, nekem nem 
esett nehezemre: öltözködés�
ben, viselkedésben, gondolko�
zásmódban egyaránt „vettem 
a lapot.” önként és lelkesen 
kapcsolódtam be a főiskola 
kulturális megmozdulásaiba, a 
diákok közt meghirdetett pá�
lyázatokba ; egy munkástémá�
ról szólót meg is nyertem. 
Nagyon jól éreztem magam a 
fiatalokkal; nem eggyel máig 
is tartom a barátságot.

— Az elmondottak alapján 
valahogy túl simának, kikö�
vezettnek tűnik az útja. Sem�
mi megtorpanás, semmi konf�
liktus, csupa jóság, segítő�
kész társ?...

— Ilyen egyszerű azért nem 
volt, bár kétségtelen: én csu�
pán a szépre emlékezem. Ab�
ban viszont semmiféle utóla�
gos idealizálás nincsen, hogy 
a tanulásban mindenki, min�
denhol igenis a legteljesebben 
támogatott, s ebben különösen 
szerencsésnek mondhatom ma�
gam. Ennek hiányában ugyanis 
sok tanulótársam családi élete 
bomlott fel, munkahelyi köz�
érzete romlott el, előbb- utóbb 
feladták, hogy diplomát sze�
rezzenek.

— De az első év végén, s
később még kétszer, engem is 
elhúztak a matekszigorlaton. 
A harmadik félév táján pedig 
hirtelen úgy éreztem: segítség 
ide, meg oda, nem bírom, 
elég volt, nem csinálom to�
vább .. .  Mert az otthoni fel�
készülés sem volt éppen le�
ányálom : saját otthonban
ugyan, de összesen 44 négy�
zetméteren, két kisgyerek 
mellett. Akik közül az akkor 
háromesztendős egy ízben 
úgy dekorálta ki piros zsír�
krétával a kínkeservesen el�
készített műszaki rajzomat, 
hogy az egészet újra kellett 
kezdeni. Ha abban a lelkiál�
lapotban nem hülyéz le a köz�
vetlen felettesem, nem beszéli 
tele a fejem, ma nekem sincs 
diplomám, ahogyan nincs an�
nak a két kollegámnak, akik 
a SZÉT után a győri főisko�
lára kerültek, és úgy látszik, 
kevésbé voltak szerencsések 
nálam .. .  Mert nekem még a 
konzulensem és a bírálóm is 
postás volt.

— Először a kitörési vágyát, 
majd a munkásból értelmi�
séggé válását is ilyen rokon- 
szenv kísérte?

— Nem mindig. Már a 
SZÉT előtt jó néhányan mér-

Budapest mindig a mozik 
városa volt. Persze Sziklay 
Zsigmondnak és Arnoldnak 
1896. június 13- án, az And-  
rássy út (ma Népköztársaság 
útja) 41- ben megnyílt 100 sze�
mélyes üzlethelyiség- filmszín�
házától a mai kéttermes Le�
nin körúti Szikráig hosszú az 
út. Kávéházakban, ponyvasát�
rakban berregett a vetítőgép 
és a fénysugár csóvájában vi�
dám és szomorú történetek 
keltek életre.

A tízes években kezdett ki�
épülni a fővárosi mozihálózat. 
Eltűntek a kávéházakból a 
közönségvonzó szerkentyűk, s 
a vándormozik kiszorultak a 
falviakba. A sok filmszínház 
egyike volt a harmincas évek 
végén az akkor Erzsébet körút 
és Dohány utca sarkán léte�
sült Híradó Filmszínház, 
amely a felszabadulás után is 
főként rövidfilmeket, híradó�
kat vetített.

Profilja az elmúlt esztendő�
ben rendkívül érdekes módon 
változott. Itt született meg a 
Horizont tv-mozi, Budapest 
valóban speciális kulturális lé�
tesítménye, ahol a jegyet vál�
tók televíziós játékfilmeket, 
rövidfilmeket, és tv- műsoro-

nök úrnak tituláltak, mon�
dani sem kell, milyen hang�
súllyal . . .  A főiskola elvégzé�
se után pedig én voltam teli 
bizonytalansággal: hogyan tu�
dok visszailleszkedni, hogyan 
adjak én itt munkát azoknak, 
akik néhány éve még engem 
utasítottak. De megintcsak 
mázlim volt: a hajdani mun�
katársak szó nélkül vették 
tudomásul az új helyzetet, a 
műszaki értelmiség pedig az�
zal a jóindulatú várakozással 
fogadott, hogy: no, meglátjuk, 
mit tud a „gyerek”.

— Mit tudott?
— Mivel eleinte csak néz-  

degélésre kárhoztattak, tudtam 
értelmes munkát kérni. Aztán 
kénytelen- kelletlen tudtam fi�
zetésemelésért harcolni, mert 
a mérnöki díjazásom még ma 
is jóval kevesebb, mint üze�
münkben a munkásállomány�
ban levőké, mi több, jócskán 
vagyok mínuszban saját egy�
kori keresetemhez képest. És 
kérdés: ezzel a sokkal na�
gyobb tudással végzett mun�
kával lépést tart- e valaha is 
az anyagi megbecsülés? Amit 
nem panaszként, csupán az 
egész műszaki értelmiséget 
érintő tényként említik. Amit 
pedig az iskolában megtanul-  
takon kívül tudok még: őszin�
tén, kertelés nélkül beszélni 
a munkásokkal. A szó szoros 
értelmében átélve, hiszen egy�
kor a saját bőrömön tapasz�
taltam, mi jó, mi rossz nekik. 
A bizalom, a nyíltság, úgy 
érzem, kölcsönös.

— A sok új ismeret, benyo�
más, tapasztalat révén nem 
nőtte ki egykori környezetét?

— Nem. Megértem a régit 
és már értem az újat. A csa�
ládi életem ugyanolyan har�
monikus, a baráti körbe a 
„válogatott’ régiek mellé, ér�
dekes újak kerültek. Ebben a 
kitágult világban a kedvtelé�
seim is új értelmet kaptak: a 
kutatási színvonalon űzött bé�
lyeggyűjtő-  és a kábeles ipar-  
történeti emlékek összehordá�
sa, rendszerezése iránti szen�
vedélyem, az amatőrfilm- ké-  
szítés. Vezetek emellett bé�
lyeggyűjtő szakkört a XXII. 
kerületi művelődési házban, 
részt veszek a MABÉOSZ 
munkájában, az szb ifjúsági 
felelőseként rendezek munka�
helyi vetélkedőket, szervező�
titkári teendőket látok el a 
pártban. És most végzem a 
második évet a marxista— 
leninista egyetem szakosított 
tagozatán, ahol a munkásmoz�
galmat választottam tárgy�
ként.

— Természetesen.. .
— Igen: természetesem Mert 

természetesnek vélek ma már 
mindent, ami, ha van hozzá 
képessége és kitartása, a mun�
kást a teljes emberré válás�
ban előbbre viszi. Ezért tar�
tom szükségesnek és életké�
pesnek a SZET- et is: szinte 
semmi mással nem pótolható 
híd a muhkások és az értel�
miségetek között. Olyan ve�
zetők kiválasztására ad lehe�
tőséget, akik a korszerű fel�
adatokat értelmiségi fejjel, de 
munkásszemlélettel képesek 
megoldani.

L. Simon Zsuzsa

kát tekinthetnek meg. Ezzel 
lényegesen meghosszabbodott 
a műfaj utóélete. A mozipro�
dukciókkal ellentétben ugyanis 
a legkitűnőbb televíziós alko�
tás is csak néhány vetítést 
érhetett • meg, azt is nemegy�
szer egyetlen évtizednyi idő�
tartam alatt. Nem is szólva a 
nézőről, aki, ha az adás idő�
pontját valamilyen okból el�
mulasztotta, nem juthatott a 
várva várt élményhez.

A Horizont tv- mozi, amely 
a Magyar Televíziónak, a 
Lapkiadó Vállalatnak, a FÖ-  
MO- nak és a Magyar Film-  
és Televízió- művészek Szö�
vetségének irányításával mű�
ködik, gazdag programot kí�
nál csaknem két évtized ter�
mésének legjavából. Február 
25. és március 2. között pél�
dául 20 órakor Esztergályos

Aki belép a kocséri postai 
hivatalba, a szűk hely láttán 
önkéntelenül is összehúzza 
magát. Nem szemlélődik, nem 
nézelődik, hanem dolgavégez-  
tévél igyekszik kifelé, hogy he�
lyet adjon a következő ügyfél�
nek. A kis belső helyiség�
ben alig férnek el az asztalok 
és a szekrények az olajkályha 
és a telefonközpont mellett.

— Szűkén vagyunk — 
mondja Nagy Károly hivatal-  
vezető. — A hivatal elhelyezé�
séről jobb nem beszélni. Év�
tizedék óta a családi házunk 
egyik szobája ad helyet a pos�
tának. A nyolc dolgozónak az 
egyetlen szoba szűk, kényel�
metlen munkahely. Ára mégis 
barátságos hivatal ez, jó ér�
zéssel nyitják ránk az ajtót a 
kis község lakói.

Nagy Károly negyvenegy 
éve postás. 1971- től a kocséri 
hivatal vezetője.

— Aká egyszer megszokta, 
megszerette ezt a munkát, az

A január 14- től 27- ig ter�
jedő időt szakszervezetünk jó�
voltából feleségemmel együtt 
a hévízi postás gyógyüdülő�
ben töltöttem. Igen nagy iz�
galommal, boldogan készülőd�
tünk, s nem csalódtunk, az 
üdülésről a legkellemesebb és 
egyben feledhetetlen emlékeink 
maradtak.

Maga az üdülő csodálatosan 
szép, kényelmes, és a leg�
messzebbmenő igényeket is 
kielégítheti. Az orvosi kezelés 
kitűnő. Az egészségügyi, fel�
szolgálói, takarítói és kony�
hai dolgozók kifogástalanul 
végzik munkájukat — az üdü�
lővezető irányítása alatt —, 
azonkívül előzékenyek és ud�
variasak. (Oh, mily ritkaság!) 
Az ételek választéka, íze és 
mennyisége is elsőrendű volt. 
E véleményünket valamennyi 
üdülőtárs is osztotta.

A jó érzéshez külön hozzá�
járult az is, hogy láttuk ré�
gebben befektetett fillérein�
ket (feleségem is több éven 
át postás dolgozó volt) a 
SZOT jóvoltából megsokszo�
rozva: valóban az ország egyik 
legkitűnőbb gyógyüdülőjeként 
tartják nyilván a hévízi pos�
tást.

Mivel e szép napok emléke 
kísért benőnket, már most 
megkérjük a nyugdíjas szb- t

Károly rendezésében Füst Mi�
lán IV. Henrik című drámá�
jának tévéváltozatát adja 
Gállfy Lászlóval, Piros Ildikó�
val és Bencze Ferenccel a fő�
szerepben. A krimikedvelők�
nek a Szőnyi G. Sándor ké�
szítette Sólyom a sasfészek�
ben izgalmas történetével 
szolgálnak (március 18. és 23. 
között az I—II., március 25. 
és 30. között a III—IV. rész�
szel). A színházrajongóknak 
bizonyára igazi csemege lesz 
a felejthetetlen Tímár József 
utolsó, immáron színháztör-  
neti fellépésének és pályafu�
tásának felidézése. A színész 
és az ügynök március 4. és 9. 
között 7 órakor lesz látható.

Televíziós bemutatója alkal�
mával igen nagy port vert fel 
a Miért? avagy a tévések el�
mentek című, dokumentális

nehezen változtat, hűséges 
marad a postához — magya�
rázza. — Emberekkel szeret�
tem volna mindig foglalkozni, 
teljesült a vágyam. Talán ki 
sem bírnám máshol... Ügy ér�
zem, a posta egy kicsit a falu 
szíve. Nálunk megfordul min�
denki, hiszen ide érkeznek elő�
ször a hírek.

— Mekkora a forgalmuk?
— Területünk a nagykőrösi-  

től a tiszakéoskei határig hú�
zódik. Az 1981. évi forgalmunk 
meghaladja a 147 millió forin�
tot. Négy kézbesítőnk van, két 
bel-  és két külterületi. Csak�
nem két és fél ezer embernek 
kézbesítik naponta a külde�
ményeket. Tavaly eladtunk 78 
ezer napilapot. A nagykőrösi 
mellé'kletű Pest megyei Hírlap 
a legkedveltebb. Ebből 22 ezer 
példányt adtunk el.

Az utóbbi évek jó munká�
jáért nem maradtak el az el�
ismerések sem. Tavaly Papp 
Miklós kézbesítő kapott Kivá�
ló Dolgozó kitüntetést, azt 
megelőzően a hivatalvezető. Ez 
is mutatja, hogy a kedvezőtlen 
körülmények ellenére Kocsé-  
ron jól dolgoznak a postások. 
Méltán nyerték el 1980- ban a 
Kiváló Hivatal címet.

— Most már ötnapos mun�
kahétté! dolgozik a hivatalunk 
— mondja Nagy Károly. — 
Számiba tönként a hivatal nem 
tart nyitva, csak kézbesítés 
van. Ez eddig nem okozott 
fennakadást a lakossággal va�
ló jó kapcsolatunkban, viszont 
arra törekszünk, hogy nap, 
mint nap gyorsan, pontosan 
ellássuk a községét.

Surányi János

— amennyiben erre lehetőség 
lesz —, jegyezzen elő 1983. el�
ső negyedére ismét. Kérem, ne 
vegyék tolakodásnak kérése�
met, de az éveim száma is 
igen halad előre, szeretném 
még egyszer- kétszer igénybe 
venni e lehetőséget.

Dr. Szebeni Vilmos
ny. postaigazgató

★
Mezőtúr 1 postahivatal 8 ta�

gú Augusztus 20. aranykoszo�
rús szocialista brigádja meg�
tudakolta a városi tanács 
egészségügyi és szociálpolitikai 
osztályán, hogy a városban kik 
azok a rokkantak, akiknek 
nincs televíziójuk. A kapott 
tájékoztatás alapján A. Nagy 
Istvánt és családját Orion te�
levíziókészülékkel ajándékoz�
ta meg.

A 76 éves Á. Nagy István 
rokkant nyugdíjas, nyolc gyer�
meket nevelt fel, 70 éves fele�
sége csökkentlátó, velük élő 
46 éves lányuk és szociális ott�
honban lakó legidősebb fiúk 
szintén rokkant.

A brigád külön munkából, 
hulladékgyűjtésből származó 
pénzen vásárolta a készüléket, 
s javítására átalánydíjas szer�
ződést kötött.

Krizsánné Józsa Piroska

tényeken alapuló mai dráma, 
amelyet Dömölky János ren�
dezett, és Molnár Piroska, 
Horváth Sándor, Káldy Nóra, 
Szilágyi Tibor a főszereplői 
(március 11. és 16 este 20 óra).

Aki viszont a balett meg a 
képzőművészet barátja, annak 
a március 4. és 9. közötti mű�
sort ajánljuk. Ekkor kerül 
ugyanis a közönség elé húsz 
órakor a Horváth Ádám ren�
dezte Cédrus színes balett-  
film és a Csontváry: Libanoni 
cédrus című képzőművészeti 
kisfilm (rendező: Olasz Fe�
renc), vagyis a mű és képző-  
művészeti ihletése. Végül, de 
nem utolsósorban, látható 
lesz Oláh Gábor rendező Rad�
nóti Miklósról szóló dokumen�
tumfilmje február 25. és már�
cius 2. között 19 órakor.

Érdemes figyelni az ides�
tova egy esztendő óta mű�
ködő, a Lenin körút 13. szám 
alatt található Horizont tv-  
mozit, amelynek részletes 
programjáról a kíváncsiak a 
moziműsoron kívül az újság�
árusoknál is kapható Tv-mo�
zi című, negyedévenként meg�
jelenő műsorlapból is értesül�
hetnek.

Abel Péter
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A Magyar Posta VI. ötéves 
tervfeladatainak végrehajtását 
segítő szocialista munkaver�
seny céljának alapgondolata 
az, hogy a muokaverseny-  
mozgalom a kongresszusi és 
felszabadulási munkaverseny 
lendületének továbbvitelével 
segítse a középtávú tervidő�
szak postai és hírközlési fel�
adatainak teljesítését.

Elérkeztünk az első olyan 
időponthoz, amelyben erről 
mérleget kell készítenie min�
denkinek, aki ebben a mun�
kában valamilyen formában 
részt vett, illetve részt vesz. 
Ez egyrészről az 1981. évi 
eredmények értékelését, más�
részről az 1982. évi tervcélok�
hoz kapcsolódó feladatok, kö�
vetelmények megfogalmazását 
jelenti. Az 1981. évi eredmé�
nyek értékelése napjainkban 
történik, ezért erről részlete�
sen csak később lesz alkal�
munk számot adni.

Most a második feladat tel�
jesítését kívánjuk segíteni 
azzal, hogy felhívjuk a fi�
gyelmet azokra az 1982. évi 
tervcélokra, melyek elérésé�
hez a posta dolgozóinak és 
vezetőinek helytállásán felül 
szükség van a munkaverseny-  
mozgalomban részt vevők lel�
kesedésére, a verseny által 
mozgósítható belső tartalékok 
feltárására. Továbbá bemutat�
nánk néhány olyan, már élő 
kezdeményezést, mely azon a 
ponton kíván segíteni, ahol 
talán ma legjobban szorít a 
cipő, a fenntartás területén.

Az 1982. évi terv előkészí�
tése a céloknak megfelelően 
széles, demokratikus bázison 
indult, így a korábbi évekhez 
viszonyítva kedvezőbb feltéte�
lek nyíltak a tervfeladatok és 
a munkaverseny- vállalások 
összhangjának megteremtésé�
re. Egy lépéssel közelebb ju�
tottunk tehát ahhoz az el�
képzeléshez, hogy aki vagy 
akik a vállalásokat teszik, 
már az előkészítés időszaká�
ban tudják a végrehajtás 
szempontjából kedvező irány�
ba befolyásolni a célok meg�
határozását.

Az alap így megvan ahhoz, 
hogy a végrehajtás minden 
szintjén a tervcélokkal össz�
hangban határozzák meg a 
közvetlen munkahelyi felada�
tokat és ezek végrehajtását 
konkrét, az egyéni kezdemé�
nyezéseket jobban előtérbe he�
lyező vállalások segítsék 1982-  
ben.

Nézzük tehát, mely felada�
tok végrehajtását kell ez évr 
ben a munkaverseny különbö�
ző formáiban részt vevőknek 
elsősorban segíteniük.

1. A „fenntartás évét” hir�
dettük meg 1981- ben, s mivel 
az e téren mutatkozó ered�
ményekről csak szolidan — 
néhány területen pedig kizá�
rólag kritikusan — szólha�
tunk, így a fenntartási tevé�
kenység javítására továbbra is 
elsőrendű fontosságú marad a 
postai szolgáltatások színvo�
nalának még a szinten tartá�
sában is.

Mivel ezen a téren gondot 
a krónikus munkaerőhiány, 
valamint az esetenkénti szer�
vezetlenség, a munkához 
szükséges anyagok, eszközök 
hiányosságai okoznak, ezért 
nagy jelentőségű az itt dol�
gozóknak és kollektíváknak 
a hatékonyabb munkát segítő 
vállalásokra történő mozgó�
sítása, ösztönzése. Ehhez a 
belső szabályozók is kedvező 
feltételeket teremtenek.

2. A postai szolgáltatások 
minden területen, de elsősor�
ban a közönségszolgálati mun�
katerületeken az udvarias, 
gyors, pontos kiszolgálást, 
mint minőségi kategóriát, 
„szolgáltatói magatartássá” 
kell kibővíteni és tartalom�
mal megtölteni. Ez a koráb�
binál komplexebb követel�
mény, beletartozik a hivatali 
környezettel való törődéstől a 
postás dolgozó megjelenésén, 
szakértelmén, készségén ke�
resztül egészen a vonzási te�
rületen működő intézmények�
kel és vállalatokkal való kap�
csolattartás színvonaláig szin�
te minden. Első lépésként e 
téren szélesíteni kell a „Mun�
kához add a neved” mozga�
lomban részt vevők körét.

3. Az év egyik nagy jelen�
tőségű lépése volt az ötna�
pos munkahét bevezetése. A 
bevezetést megelőző igen gon�
dos, alapos előkészítés ellené�
re a mindennapi gyakorlat 
felvethet, és fel is vet olyan

gondokat, nehézségeket, me�
lyeknek feltárásában, megol�
dásában az adott terület dol�
gozóinak, kollektíváinak tevé�
keny közreműködése elenged�
hetetlenül szükséges. Ezért az
1982. évi munkaverseny- vál�
lalások között helyet kell ad�
ni az átmeneti gondokat meg�
oldani kívánó vállalásoknak
is. Az ilyen felajánlások se�
gíthetik a rugalmas alkalmaz�
kodásnak, mint szolgáltatói 
magatartásformának a kiala�
kulását, szélesebb körű meg�
honosodását a postán.

4. A posta 1982- ben az igé�
nyekhez igazodóan a lakásépí�
tés támogatására fordítható 
alapokat jelentősen, mondhat�
ni példamutatóan megemelte. 
Előzetes becslések szerint az 
ez évbeo mutatkozó igények e 
keretből kielégíthetők lesz�
nek. Ennek ellenére javasol�
juk, hogy a kollektívák a tár�
sadalmi jellegű munkaválla�
lásokból befolyó pénzösszege�
ket elsősorban a tm- alapra fi�
zessék be, illetve vállalásaik 
ezen alapok növelését szolgál�
ják.

5. A postai szolgáltatások 
javítására irányuló munka 
hatékonyságának fokozására 
jobban ki kell használni a 
rendelkezésre álló szellemi 
kapacitást. Erre igen jó mód�
szer az újítási tevékenység 
fokozására való mozgósítás, 
ösztönzés. Ennek egyik gátját 
látjuk feloldani a posta szak�
vezetőinek azon álláspontjá�
ban, amely szerint az üzletpo�
litika javításának irányába 
történő gyorsabb elmozdulás 
végett túl kell lépni a besza-  
bályozottságon, legalábbis en�
nek merev értelmezésén.

Ez sok olyan jó gondolat�
nak, ötletnek nyit utat az 
újítómozgalom terén, melyek 
a korábbi helytelen szemlélet 
miatt különböző szinten zá�
tonyra futottak. Mozgósítsuk 
tehát az újat alkotni képes 
szakembereket! A lehetőségek 
szinte korlátlanok, ha annak

az alapelvnek kívánunk ele�
get tenni, hogy a kicsit is 
meg kell becsülni. Erre ta�
lán legjobb példa az energia-  
megtakarítást szolgáló újítá�
sok eredménye. Egy üzemnél 
vagy vállalatnál legtöbb eset�
ben jelentéktelen a megtaka�
rítás a teljes költséghez vi�
szonyítva, népgazdasági szin�
ten azonban az halmozottan 
már tekintélyes devizamegta�
karítást is eredményezhet. 
Egyébként is postai speciali�
tás a szabályhelyekbe ütköző, 
a forgalmi munka különböző 
területeit, fázisait ésszerűsítő 
javaslatok sora. A korábbi 
években nagyon sok ilyen ja�
vaslatot utasítottak el az em�
lített * helytelen szemlélet 
miatt. A jelenlegi szabályozás 
nagyobb lehetőséget nyújt e 
téren is, és a szemlélet is 
kedvező irányba kezd változ�
ni.

A felsoroltak csak kiemelt 
témák. Az öt évre szóló cé�
lok, illetve a területi sajátos�
ságok figyelembevételével még 
számos feladat határozható 
meg a végrehajtás szintjén 
iránymutatóként a vállalások 
megtételéhez.

Egy dolgot azonban most is 
és mindig hangsúlyozni kell a 
mozgalmi jelleg erősítése és 
az eredményesség szempont�
jából, mégpedig azt, hogy 
olyan munkaverseny- vállalá�
sok szülessenek, melyek a kö�
zösen kialakított és elfogadott 
tervcélok megvalósítását segí�
tik, és elfogadásuk járjon 
együt a végrehajtás feltételei�
ről való gondoskodással.

Az elmúlt év ez utóbbi 
szempont figyelembevételével 
szolgált számos negatív pél�
dával is, elsősorban a fenn�
tartási tevékenység területén. 
Ezért is tartjuk célszerűnek, 
hogy az iránymutatáson felül 
bemutassunk néhány olyan 
kezdeményezést, mely az e té�
ren felmerülő nehézségeken 
kíván segíteni.

Mészáros József

A melléktevékenység nem mellékes
A Posta Központi Javító 

Üzem az idén ünnepli 75 éves 
fennállását. Az üzemet annak 
idején a távíró-  és távbeszélő�
berendezések javítására hoz�
ták létre. Ma már csaknem 
120 millió forint termelési ér�
téket teljesít. Jelenlegi tevé�
kenységéről, a szocialista bri�
gádok előtt álló feladatokról 
beszélgettünk Bokros Gyula 
igazgatóval, Polyik Ernő mű�
szaki igazgatóhelyettessel és 
Horváth Sándorral, a szak-  
szervezeti bizottság titkárával.

— Mielőtt a munkaverseny-  
mozgalomról beszélnénk, el�
mondanám, hogy tulajdonkép�
pen mivel foglalkozunk — 
kezdi a beszélgetést Bokros 
Gyula. A pénzbedobós készü�
lékek és egyéb postai beren�
dezések javítása, felújítása 
mellett elsősorban gyártással 
és szereléssel foglalkozunk. Az 
ötvenes évektől kezdve több 
műhelyt hoztunk létre. Így 
például kialakítottunk egy 
présgép- műhelyt, egy automa�
tikus esztergagép- műhelyt, a 
műanyagok feldolgozására egy 
prés- , fröccs-  és egy légprés-  
formáló műhelyt, egy másik 
műhelyt, amelyben a PAM és 
a PDM 400- as központokat 
gyártjuk, és sorolhatnám még 
tovább. Rendkívül sok, két�
száz- kétszázötven féle kész�
terméket gyártunk, általában 
kis szériában. Ez alól talán 
csak a kulcsos főnök- titkári 
berendezés kivétel; ebből
1981- ig 33 ezer darabot készí�
tettünk. Gyártunk ESZ—A 
típusú szállodaközpontokat, 
manuális TG- központokat, 
távíró- berendezéseket, távbe�
szélőközpontokat, erősítőállo�
mások, rádió-  és tévéadók ré�
szére kapcsolótáblákat — hogy 
csak a jelentősebbeket említ�
sem. A budapesti elektroni�
kus távíró-  és adatátviteli 
központot mi szereltük fel.

— Ismerjük a posta idő�
szerű feladatait — kapcsoló�
dik a beszélgetésbe Polyik Er�
nő —, a vezérigazgatóságon a 
múlt hónap végén megtartott 
nagyaktíva után mi is meg�
rendeztük aktívaértekezletün�
ket. Idei terveinket úgy igye�
keztünk összeállítani, hogy 
gyártó és javító tevékenysé�
günkkel a szolgáltatások nyúj�
tásában közvetlenül érdekelt 
igazgatóságok munkáját se�
gítsük.

— A nagyaktíván a főköz�
pontokhoz csatlakozó hálóza�
tok és berendezések fenntar�
tása került előtérbe.

— Példáink is ehhez kap�
csolódnak. A kis falvaik háló�
zat egyesítéséhez, az előgóco-  
sításhoz kialakítottuk az SV-  
típusú, dugaszolható sávos 
CB- központokat. A rendszert 
ismertető keretében bemutat�
tuk a területi igazgatóságok 
képviselőinek. A dugaszolható 
sávok nagy mértékben leegy�
szerűsítették mind a javítást, 
mind a bővítést.

— Még talán ennél is je�
lentősebb feladat az alkatrész-  
gyártás, noiha ez pénzügyileg 
nem is számít bele a fenntar�
tási eredmény értékelésébe. 
Sajnos, a posta még hosszú 
ideig nagyon sok manuális 
kapcsolót kénytelen üzemel�
tetni, meg még jó néhány 
olyan berendezést, amelyek�
hez az ipar évtizedek óta nem 
gyárt alkatrészeket. A mi 
munkánk nélkül ezek a köz�
pontok ,már régesrég felmond�
ták volna a szolgálatot.

— Szükségképpen kialakult 
tehát az együttműködés az 
igazgatóságokkal — veszi visz-  
sza a szót az igazgató. — 
Persze ezt az együttműködést 
is fejleszteni tudtuk. Az ál�
talunk készített felújított be�
rendezés helyszíni felszerelé�
se munkaügyi és szociális gon�
dokat okozott. A területi igaz�
gatóságok újabban vállalkoz�
nak arra, hogy saját műszaki 
dolgozóik állítsák üzembe a 
berendezéseket, így nekünk 
csak szerelésvezetőt kell ki�
küldenünk. Vagy például a 
Szegedi Postaigazgatósággal 
megállapodtunk abban, hogy 
az általuk felvett dolgozókat 
a postai munkákra megtanít�
juk.' Az sem közömbös pél�
dául, hogy néhány üdülő dol�
gozóit a holt idényben mun�
káival ellátjuk, s ezáltal az 
üdülők (személyzetét a postá�
hoz kötjük. A balatonalmá-  
diak például már brigádot is 
alakították.

— Ha már brigádról esett 
szó — folytatja a beszélgetést 
Horváth Sándor —, hadd szól�
jak az üzemben folyó mun�
ka,versenyről, elsősorban per�
sze, témánknál maradva, azok�
ról a felajánlásokról, amelyek

más postaszervek munkáját 
segítik.

— Először is azt említeném 
meg, hogy az üzem vezetői�
vel és a KISZ- szervezettel 
együtt igyekeztünk segítséget 
nyújtani a vállalások megtéte�
léhez. Egy sokszorosított fel�
hívással fordultunk a brigá�
dunkhoz, s ebben emi- xeztet-  
tük őket az általános nép-  
gazdasági helyzetből adódó 
feladatokon és a munkaver�
seny hagyományain kívül az 
üzem jubileumának jelentő�
ségére is. Ez a felhívás azon�
ban az igazgató által aláírt 
megkeresésen kívül mellékle�
teiben negyedévi bontásban 
részletesen felsorolta az egyes 
üzemrészek idei feladatait, 
majd irányelveket adott a

munkaverseny- vállalások-  
hoz. Ezek között olyan körül�
ményekre is kitért, hogy la vi�
déki szerelési feladatok ne�
hézségeinek elkerülésére a 
brigádok dolgozzanak ki olyan 
módszereket, amelyek ered�
ményeképpen a berendezések 
elkészültségi szintjét a mű�
helyben olyan fokra lehessen 
emelni, hogy üzembe állítá�
suk minél kevesebb helyszíni 
munkával járjon.

— Nézzünk néhány hatá�
rozott vállalást!

— A Crossbar brigád pél�
dául a tervezett három PAM-  
központon felül még kettőnek 
az elkészítését vállalta. A 
Távíró brigád idei feladatai

között Nyíregyháza és Békés�
csaba központjainak szerelé�
se szerepel. Békéscsabán no�
vember 30- ára ígérik a mun�
ka befejezését.

— A Zója és a Szerelő bri�
gád tervében 5000 hüvelysáv 
elkészítése szerepel, részben 
hagyományos lámpasávvál, 
részben fénydiódás kijelzővel. 
A Zrínyi Miklós brigád 34 
kapcsolódugónak határidő előt�
ti elkészítését vállalta.

— A készülékek javításán, 
felújításán dolgozó brigádok 
is elsősorban az üzemeltetési 
feladatokat tartják szem előtt. 
A MATART ibrigád például a 
CCB 5- ös készülékek határ�
időre való javítását vállalta, 
úgy, hogy részszállítmányon�
ként bocsátják az elkészülte�
ket az igazgatóságok rendel�
kezésére. A Szabadság brigád 
150 JM típusú pénzbedobós 
készüléket újít fel az első ne�
gyedévben. Ezenkívül — a 
többi, hasonló feladatú bri�
gáddal együttműködve — 4000 
CB 667- es készüléket és 1350 
különféle pénzbedobós készü�
léket újít fel, negyedévenként 
ütemezve, illetve a beszállí�
tástól függően.

Az utolsóként említett gon�
dolatoknál megállunk — bár 
a felsorolás korántsem teljes 
—, itt ugyanis arról1 van szó, 
hogy a javító üzem brigádjai 
is számot tartanak az igazga�
tóságok műszaki dolgozóinak 
együttműködésére.

A szolgáltatások javítása a fő té l
A Budapesti Távbeszélő Igaz�

gatóságon dr. Szarka György- 
gyel, a területi szakszervezeti 
bizottság titkárával beszél�
gettünk arról, hogy az igaz�
gatóság területén melyek azok 
a feladatok, amelyeket a bri�
gádoknak szem előtt kell tar�
taniuk.

— A közelmúltban egy fel�
hívást tettünk közzé — kezd�
te tájékoztatóját a tszfo- titkár 
—, amelyben részletesen is�
mertettük az igazgatóság fooo 
feladatait. Ez pedig nem más, 
mint az, hogy folyamatosan 
javítsa a távbeszélő- szolgálta�
tás színvonalát. A cél elérésé�
ben a különböző szakterülete�
ken dolgozó (brigádoknak ter�
mészetesen más és más fel�
adatuk van. De mit is kell 
érteni a szolgáltatás színvo�
nalának emelésén? A főköz�
pontok műszaki állapota nem 
kielégítő, ezen feltétlenül javí�
tani kell. Bővíteni kívánjuk a 
lakosság távbeszélő- ellátottsá�
gát, elsősorban azzal, hogy a 
nyilvános állomásokat a terv 
szerinti ütemben helyezzük 
üzembe, illetve a meglevő ál�
lomások üzembiztonságát fo�
kozzuk. Az állomásszerelési 
tervet szeretnénk maradékta�
lanul végrehajtani. A föld 
alatti és a föld feletti hálózat 
fenntartását, a hibaelhárítást 
saját erőből, illetve a rendel�
kezésünkre álló 27 ezer óra 
felhasználásával kell megol�
danunk. Céljaink eléréséhez 
javítanunk kell a szerződési 
fegyelmet, gondoskodnunk 
kell a szakember- utánpótlás�
ról, és ami szintén nem lé�
nyegtelen: a társadalmi tulaj�
dont .az eddiginél jobban kell 
védenünk;

— Mire figyeljenek a fő- és 
az alközpont-fenntartás terü�
letén dolgozó brigádok?

— A főközpont- fenntartáson 
dolgozók akkor j munkálkod�
nak helyesen, ha figyelik a 
forgalom alakulását, és felde�
rítik a torlódásokat. Ezzel a 
hatékonysági mutatók javítá�
sát segítik. Mivel újabb és 
újabb berendezéseket állítunk 
üzembe, szükségszerű a szak-  
tanfolyamokon való részvétel. 
A Belváros, a Lipót, a Lágy�
mányos, az Óbuda és a Fe�
renc központban rekonstruk�
ció folyik, itt a gépházban 
dolgozó szocialista brigádok 
munkafelajánlásaikkal segít�
hetik a felújítások minél előb�
bi befejezését.
— Az alközpont- fenntartáson 

dolgozó kollektívák feladatul 
tűzhetik ki a kapcsolói és 
mellékállomási hibamaradvá�
nyok csökkentését, a kis kapa�
citású alközpontok portalaní�
tását, vagy például vállalhat�
ják azt, hogy a hibák túlnyo�
mó többségét kijavítják, mi�
előtt az előfizetők észlelnék.

— Mondana néhány szem�
pontot más munkaterületek 
dolgozóinak is?

— Csak a leglényegesebbe�
ket, hiszen a felhívást minden 
érdekelt brigád ismeri. A há�
lózatfenntartáson a hibaelhá�
rítás minőségi és mennyiségi 
mutatóinak teljesítése évek 
óta szerepel a brigádvállaló�
sokban, így van ez ebben az 
évben is. Viszont felhívnám a 
figyelmet arra, (hogy kiemelt 
feladat az átkérő kábelháló�
zat túlnyomásos védelme. Idén 
harminckét 208- szor 2- es át�
kérő kábelegységet kell nyo�
mástartóvá tenni.

— A forgalmi területről is

csak néhány feladatot említe�
nék meg. Kiemelten kell ke�
zelni az adatátviteli összeköt-  
tettések és a telexvonalak lé�
tesítését. A szolgálat minősé�
gét is lőhet még javítani. Az 
üzemek és a (tudakozó között 
egyeztetni kell az idén meg�
jelenő új közületi telefon�
könyv adatait.

— Az alközponti üzemben 
és a hálózatépítő üzemben a 
brigádok tegyenek meg min�
dent azért, hogy a kiemelt 
feladatokat határidőre telje�
sítsék. A jobb munkaszerve�
zésre tett javaslatok például 
elősegíthetik a határidők meg�
tartását.

— Javasoljuk még, hogy a 
brigádok vegyenek részt az 
újítási feladattervek megvaló�
sításában. Nagyon fontosnak 
tartjuk továbbá a munkavé�
delemmel kapcsolatos felada�
tok vállalását, de pontosan 
körülírva a teendőket, nem 
pusztán fogadkozva, hogy nem 
lesz üzemi baleset.

— Hogyan fogadják a köz�
ponti javító üzemnek gzokat 
a felajánlásait, amelyekkel a 
társszervek fenntartási fel�
adatainak teljesítését szándé�
koznak előmozdítani?

— őszintén örülünk, hogy 
ez a kérdés a Postás Dolgozó�
ban ebben a formában nyil�
vánosságot kap. A cikk olva�
sása minden bizonnyal gondo�
latokat ébreszt a jó értelem�
ben vett spekulatív hajlamú 
műszakiakban. Az igazgató�
ságnak van néhány részlege, 
műhelye, a készülékek javí�
tása rendben van odáig, ,amíg 
alkatrészekből futja. Rendkí�
vüli módon örülünk, hogy a 
javító üzem dolgozói ennyire 
átérzik a fenntartási feladatok 
jelentőségét, és alkatrészekkel, 
jól működő pénzbedobós ké�
szülékekkel a mi szolgáltatói 
feladatainkat igyekeznek elő�
segíteni. Ezt természetesen vi�
szonozzuk azzal, hogy ma�
gunk is keressük az együtt�
működés még számos feltárat�
lan lehetőségét. Mindenesetre 
azon löszünk, hogy a javítás�
ra váfó készülékek mihama�
rább a Gyáli útra jussanak.

Tóth Pál György

Jövőre már lesz mihez viszonyítani
Miskolcon egy csaknem fél 

éve működő, bizonyos tekin�
tetben azonban még alakuló-  
félben levő üzemben fogad�
tak. Király Károly, a javító 
és szerelő üzem vezetője, Szta- 
hura László, a Miskolci Pos�
taigazgatóság távközlési mű�
szaki osztályának vezetője és 
Kiss József tszb- titkár mutat�
ta be a korszerű, minden te�
kintetben kielégítő körülmé�
nyeket nyújtó műhelyeket. A 
beszélgetésbe később bekap�
csolódott Kolozsvári József 
igazgatósági előadó, az üzem 
instruktora is.

— A „korszerű” jelző illik 
az üzemre — mondja Király 
Károly —, de azzal a kiegé�
szítéssel, hogy az üzem felsze�
reltségét még sok mindennel 
ki kell egészíteni, hogy való�
ban megfeleljen feladatainak.

— Mindamellett — folytat�
ja Sztahura László —, hogy 
az üzem erre az évre már 
7 132 000 forintos anyagkölt�
ség és 102 552 termelői mun�
kaóra felhasználását tervezi, 
és máris becsülettel ellátja a 
rá háruló feladatokat, műkö�
désének végleges arculata még 
nem alakult ki. Szeptember�
ben vált ki a városi távközlé�
si üzemből. Létszáma az ak�
kori 28—30- ról azóta 70- re 
nőtt, de a tervezett létszáma 
82. Az új dn'gozóK nem más 
postaszervtől jöttek ide, így 
őket be kell tanítani. Soku�
kat tanfolyamra kell küldeni.

— A jó munkakörnyezet 
azonban gyorsan hat — mond�
ja Király Károly —, az utób�
bi hónapokban az üzem ré�
gebbi dolgozói igen sok, a 
munkafolyamatokat gyorsító 
és könnyítő újításra nyújtot�
tak be javaslatot. A gondola�
tok már korábban is megvol�
tak, csak a régi körülmények 
között szunnyadták.

— A mozgalmi élet is meg�
élénkült — veszi át a szót Kiss 
József. — Űj szakszervezeti 
és KISZ- alapszerv alakult. A 
régi két brigád helyett már 
hét működik az üzemben. Fo�
lyamatban van az élüzemfel-  
tételek kidolgozása. Jövőre 
már az egyéni ifjúsági ver�
senyben is tudnak indítani

pályázókat, hiszen körülbe�
lül 30 harminc éven aluli 
dolgozójuk van. A kitünteté�
sekre is megnyílt a lehetősé�
gük (eddig csak létszámará�
nyosan részesülhettek a vá�
rosi távközlési üzem kereté�
ből)

— És mire képes ez a lel�
kes együttes?

— Ismertetném tervünk 
fontosabb tételeit — válaszol 
az üzemvezető. — 2400 alköz�
ponti, továbbá 1393 LB és CB 
központi vonalkapacitás fel�
újítása (5500 normaóra fel-  
használásával) ; 120 távgépíró 
felújítása (6900 óra), megje�
gyezve, hogy ez az üzemben 
teljesei) újszerű munka; 500 
T 153 típusú pénzbedobós ké�
szülék felújítása (11 400 óra). 
Itt mindjárt hozzá kell fűz�
ni, hogy e típus felújítását és 
további javítását az üzemre 
profilírozták, s ezek a készü�
lékek fognak működni a mis-  
kolcin kívül a Debreceni Pos�
taigazgatóság területén. Az át�
alakított nagyobb perselyeket 
és a rögzítésüket szolgáló tar�
tóvillákat a központi javító 
üzem készíti nekünk.

— Nagyon jó az együttmű�
ködés a két javító üzem kö�
zött a kézi kezelésű közpon�
tok felújításában — halljuik 
Kolozsvári Józseftől. — Egy�
re jobban kialakul a munka-  
megosztás a gócosítási prog�
ram végrehajtásában. A hely�
színi szerelést üzemünk dol�
gozói teljesen átvállalták.

Nem áll módomban, hogy 
kimerítően leírjam mindazt, 
amit hallottam, tapasztaltam. 
A példák azonban bizonyára 
jól szemléltetik, hogy a posta 
meglátogatott üzemeinek, igaz�
gatóságainak dolgozói megfe�
lelően látják, helyesen értel�
mezik tennivalóikat. Feltéte�
lezhetjük, hogy hasonló vála�
szokat kaptunk volna, ha pél�
dául a KHI- ban tettük volna 
fel a kérdést: mit tesznek, 
hogy a színes lapok hétköz�
ben idejében eljussanak a 
postahivatalokba; avagy a 
járműtelepen is készek a fe�
lelettel, ha a kocsikiállások 
iránt érdeklődnénk.

Benda István
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Dr. Káldor János
1910- 1982

Az ő cikkét terveztük erre a 
helyre, a Postás Művelődési 
Központ zenei életéről szóló 
beszámolót; helyette most ha�
lálának hírét kell lapunk olva�
sóinak tudomására hoznunk.

Ki volt Káldor János a pos�
tásoknak? Életrajzi adatait fe�
lesleges közölnünk, ezt nem�
rég, tavaly szeptemberi szá�
munkban megtettük, abból az 
alkalomból köszöntve őt, hogy 
immár harmadik alkalommal 
megkapta a Szocialista Kultú�
ráért kitüntetést. 0  maga ak�
kor a postásokkal való kap�
csolatáról úgy nyilatkozott, 
hogy a postás zeneiskola igaz�
gatói székében megszakítás 
nélkül eltöltött harminc (most 
már annál is több) esztendő

életének annyira alkotó kor�
szaka volt, hogy elszakadni tő�
le akkor sem tudott, amikor 
mint a művelődési központ 
igazgatója nyugdíjba ment.

Pedig az alkotó munkának 
korábban sem volt híján, hi�
szen működött zenekritikus�
ként, művészeti szakértőként, 
tanított, könyvet írt. Sokolda�
lú munkásságától sem körülte�
kintően és lelkiismeretesen el�
látott vezetői teendői, sem a 
felette is elsuhanó esztendők 
nem tudták elvonni. Élete vé�
géig hangversenyek, dalestek, 
operaismertetések szervezője, 
előadója volt. És micsoda elő�
adásokat tartott! Lenyűgöző 
volt. Hallgatói nemcsak mér�
hetetlen tárgyismeretét cso�
dálták, hanem azt is, ahogy 
mondanivalóját mindenki szá�
mára érthetővé és élvezhetővé 
tette.

Utolsóként a Kossuth Klub�
ban összegyűlt közönsége hal�
lotta szavát. Beszélgetések szá�
zadunk zenéjéről, irodalmáról 
és képzőművészetéről címmel 
tartott előadást. Amikor össze�
esett, a széksorokban ülő orvo�
sok sem tudták már eszmélet�
re téríteni. Eltávozott. . .  örök�
re . . .  Pedig még tervei voltak, 
naptárában előjegyzések; le�
kötött, de lehetetlenné vált elő�
adások, írások gazdag tudás�
anyagát vitte akaratlanul ma�
gával. Szegényebbek lettünk, 
mindig hiányozni fog nekünk, 
akik ismertük, hallgattuk, ta�
nultunk tőle.

Ábrahám Mária kamara kiállítása
A Szegedi Postás Művelődé�

si Otthon keretén belül mű�
ködő postás képzőművész kör 
ahol és amikor lehet, hallatt 
magáról, az amatőr művészet 
iránt érdeklődők figyelmét 
rendszeresen felkelti eseten�
kénti csoportos vagy egyéni 
kiállításaival, meg- megújuló 
képtárával.

Ez történt az elmúlt év no�
vemberében is, amikor a Sze�
gedi Megyei Bíróság megren�
dezte Ábrahám Mária kama�
rakiállítását. A bíróság elnö�
kének megnyitó szavai után 
dr. Szelesi Zoltán kandidátus 
művészettörténész méltatta a 
kiállító művészi munkásságát 
és vezette be a tárlatot. A ki�
állított képek igen impozáns 
helyen, a bíróság dísztermé�
ben kaptak helyet. Ez volt a

harmadik alkalom az .ottani 
kiállítássorozatban, amely 
megtiszteltetésnek most Ábra�
hám Mária lehetett részese.

A megnyitón a bírósági 
ügyészi szervek vezetőin, dol�
gozóin kívül jelen volt a Sze�
gedi Postaigazgatóság vezető�
je, Rózsa István is. Postás 
brigádok is részt vettek az 
ünnepélyes megnyitón, amely�
nek hangulatát fokozta a Ge-  
dői Általános Iskola harminc�
négy tagú kórusának fellépé�
se is.

A kiállítást több százan te�
kintették meg, elismerésüket, 
tetszésüket az emlékkönyv be�
jegyzései tanúsítják. Érdekes�
ségként megemlítem, hogy a 
látogatók között egy francia 
delegáció is szerepelt.

J. T. E.

Utazás -  kedvezménnyel

Csak egy kicsivel akar töb�
bet és mást az „Utazás 82” 
nemzetközi kiállítás a tava�
lyinál és a tavalyelőttinél. 
Nemcsak egyéneknek és egyé�
nekből szervezett csoportok�
nak szándékozik többet nyúj�
tani a megnövekedett szabad 
időt kihasználandó, hanem 
családoknak, szocialista bri�
gádoknak, baráti közösségek�
nek is.

Hogy általánossá vált ha�
zánkban az ötnapos munka�
hét, ehhez igazodtak a szabad�
ságok is. Az utazási irodák is 
igyekeznek az új körülmé�
nyekhez alkalmazkodni. Nem 
titkolt szándékuk, hogy ki�
mozdítsák a családokat ott�
honról, megismertessék velük 
hazánk legszebb városait, tá�
jait, turisztikai szempontból 
kevésbé ismert területeit, a 
bereg- szatmári síkságtól Szol�
nok megye gyógyfürdőin át 
egészen a Zalai- dombságig. 
Mert ha üdülési, pihe�
nési lehetőségekről hallunk, 
többnyire a Balaton, a Duna�
kanyar és néha a Mecsek vi�
déke jut az ember eszébe. A 
nyári napok eltöltését el sem 
tudjuk másutt képzelni. Az 
utóbbi évékben a turizmus va�
lamennyi ága; az üdülés, az 
utazás, a kempingezés és a 
kirándulás jellemzővé vált ha�
zánkban. Legfrissebb adatok 
szerint felnőtt lakosságunk 
körülbelül 70 százaléka rend�
szeresen részt vesz a turiz�
mus valamelyik formájában.

A Budapesti Néprajzi Mú�
zeumban március 18- án nyíló 
és mindössze 10 napig nyitva 
tartó Utazás ’82 kiállítás az 
eddigi beidegződéseken szeret�
ne változtatni. Igaz, ennyi idő

nem hozhat nagy változáso�
kat, de érzékeltetheti a szán�
dékot. A kiállítás ideje alatt 
más- más napokon akkora ked�
vezményeket adnak a progra�
mok teljes árából az utazási 
irodák, hogy érdemes fonto�
lóra venni a kirándulást, az 
üdülést, igaz, nem a Balaton 
mellett, hanem a Felső- Tisza 
vidékén, vagy éppen valame�
lyik Békés megyei, vízhez kö�
zeli üdülőben.

A nagycsaládosok ma még 
csak a lakásjuttatás előnyeit 
élvezik, és talán a szakszer�
vezeti beutalók kiosztásakor 
számíthatnak kedvezményre. 
Az utazási irodák elsősorban 
nekik ajánlják a tavaszi szü�
netben, a nyári hónapokban 
és a télvíz idején szervezett 
programokat, olyanformán, 
hogy a felnőttek térítési díja 
mellett csak egy vagy két 
gyerekért kell a teljes összeg 
50 százalékát kifizetni. A csa�
lád harmadik vagy negyedik 
gyermeke az utazási iroda 
vendége lesz. Látszólag nem 
nagy dolgok ezek, de siker 
esetén arra késztetik az ide�
genforgalommal foglalkozó 
szakembereket is, hogy a bel�
földi turizmus fellendítésén 
tovább törjék a fejüket, akár 
újabb kedvezmények adásával. 
Mindez, amiről szó volt a fen�
tiekben, a kiállítás idejére vo�
natkozik. Ne mulasszák el 
tehát azok, egyének, sport-  és 
kulturális felelősök, akiket ér�
dekelnek a kedvezmények s 
természetesen azok az „új tá�
jak”, amelyek ugyan a tér�
képen rajta vannak, de va�
lahogy elkerülték eddig fi�
gyelmüket.

Csillag Sándor

Hét indulóból 
négy továbbjutó

A Csepel Művek Munkás-  
otthona adott otthont január 
22- én a vers-  és prózamondó 
verseny budapesti döntőjének. 
A postás fiatalokat az októ�
berben megrendezett ágazati 
válogató hét legtehetségesebb 
résztvevője képviselte a ver�
senyen.

A népes mezőnyből a Bán- 
ffi György vezette zsűri tizen�
két versmondó, közöttük négy 
postás fiatal továbbjutásáról 
döntött. Így az áprilisi salgó�
tarjáni országos versenyen 
Andics Tibor (Szombathely 1), 
Móka János (Zalaegerszeg 1), 
Tóth János (Debrecen, Javító 
Szerelő Üzem), Szalóki Dániel 
(PMK, Irodalmi Színpad) is�
mét a pódiumra léphet, hogy 
legjobb tudásával képviselje a 
postásokat.

Nem kell szégyenkezniök az 
itthon maradóknak sem. A 
zsűri bátorító szavakkal mél�
tatta és dicsérte meg Máté 
Sándor (Ferenc Távbeszélő 
Üzem), Lammert Péter és Se�
ress Kati (PMK, Irodalmi 
Színpad) fejlődését, igényes és 
értő versválasztását, önkifeje�
ző készségét.

Pálinkás Ilona

Mi óz érdeklődési köre ?

Ismeretterjesztés házhoz szállítva
Az űrkutatás, egészségügy, pszichológia felé fordult a figyelem

Mint a cím is elárulja, is�
meretterjesztésről művelődés�
ről, a szabad idő hasznos el�
töltéséről van szó. Hogy mi�
lyen módon, hogyan, milyen 
szervezéssel jutnak a postá�
sok a különböző ismeretek 
birtokába?

A Tudományos Ismeretter�
jesztő Társulat — közismert 
nevén a TIT — a postával 
szerződéses viszonyban áll. 
Megküldi tervezett előadásai�
nak ajánló jegyzékét a buda�
pesti postaszerveknek, ponto�
sabban a Postás Művelődési 
Központnak, ott is Hevesi Já- 
nosnénak, aki összekötő a TIT 
és a budapesti postaszervek 
között. Ide értendő a Posta�
vezérigazgatóságtól kezdve, 
az igazgatóságokon keresztül a 
III. osztályú postahivatalokig 
bezárólag valamennyi forgal�
mi és műszaki postaszerv.

A PMK- ban beszélgettem 
Hevesinével ennek a tagozat�
nak a születéséről, serdülő- , 
ifjúkoráról, fejlődéséről. A 
mozgalom létrejötte az ötvenes 
évekre nyúlik vissza. A TIT 
kétévenként eljuttatja hozzá�
juk az elkövetkezendő két év 
előadásainak címjegyzékét. 
Ebből választják ki azokat,

F E L H Í V Á S
A felsőoktatási intézmé�

nyekben továbbtanulni kí�
vánó fiatal szakmunkások 
a korábbi évek gyakorlatá�
nak megfelelően az 1982— 
83- as oktatási évre is pá�
lyázatot nyújthatnak be a 
szakmunkások egyetemi, 
főiskolai előkészítő tanfo�
lyamára.

A pályázat feltételei a 
következők:

— a pályázó fizikai mun�
kakörben legalább 3 éve 
kiemelkedően jól dolgozik, 
és a felvételi idején is fi�
zikai munkakört ‘lát el,

— munkájával, képessé�
geivel és magatartásával 
eddig is bizonyította, hogy 
képes a továbbtanulásra,

— aktív közösségi- politi�
kai magatartást tanúsít,

— a felvétel előtt leg�
alább 2 évvel szakmunkás�
bizonyítványt szerzett,

— a felvétel évében leg�
feljebb 30. életévét tölti 
be,

— férfiak esetében ka�
tonai szolgálatot teljesített, 
illetőleg katonai szolgálat�
ra nem alkalmas.

A tanfolyamokra érettsé�

gizett, illetőleg érettségi 
nélküli fiatalok vehetők fel.

A tanfolyamok
— a műszaki egyetemek�

re és a műszaki főiskolák�
ra,

— a közgazdaságtudomá�
nyi egyetemre és a gazda�
sági főiskolákra,

— a tudományegyetem ál�
lam-  és jogtudományi ka�
raira készítenek fel.

Jelentkezni a középfokú 
postaszervek személyzeti és 
oktatási osztályainál lehet 
1982. március 5- ig. A rész�
letes tájékoztatót és a pá�
lyázati lapot is itt kapják 
meg az érdeklődők.

A szakvezető, a társadal�
mi szervek és az érintett 
munkáskolHaktórvák álltai ja�
vasolt, ivalámint az előziet-  
tes alkalmassági vizsgán 
megfelelő jelentkezőik 10 
hónapos előkészítő tanfo�
lyamon vesznek részt. Ezt 
követőien egyetemi, illetve 
főiskolai Jelvételi vizsgált 
tesznek. Sikeres vizsga ese�
tén a választott felsőokta�
tási intézmény esti, levele�
ző vagy nappali tagozatán 
kezdhetik meg tanulmá�
nyaikat.

PORTRÉ

Ifj. Kovács József tusrajza

amelyek — véleményük, ta�
pasztalataik szerint — a dol�
gozókat és a diákokat legjob�
ban érdeklik. A TIT által 
megküldött ajánló jegyzékből 
a kiválasztottakat — ez évi 
200—220 előadás — megkül�
dik a postaszervek tagozatfe�
lelőseinek, akik azután saját 
dolgozóik kívánságait, érdek�
lődési körüket figyelembe vé�
ve válogatnak továob, és á 
kiválasztott témákat, nem�
egyszer a kért előadót is meg�
nevezve, tudatják a PMK- val.

Ezután már a részletekre is 
kíváncsi lettem és a Verseny 
utcai postaszervek tagozatfe�
lelőseivel találkozót beszél�
tem meg. A Budapest 70- es 
hivatalnál Simon Zoltánná, a 
72- esben Bozókyné Jóba Ibo�
lya, a 78- asban Szutor Sán- 
dorné látja el a szakmunkája 
mellett ezt a szép, de sok időt 
és fáradságot igénylő felada�
tot. A Budapest 78- asban Szu-  
torné szobájában gyűltünk 
össze egy kis beszélgetésre.

Nem éppen könnyű a tago-  
zatfedelősök dolga. Ügy, olyan 
napra és időpontra kell meg�
szervezni az előadásokat, hogy 
lehetőleg minél nagyobb szá�
mú hallgatóság jöjjön össze. 
Igencsak körültekintőnek kell 
lenni. Mind ia három posta�
szervnél sok*a vidékről bejáró 
dolgozó. Általában csak azok�
nak a megjelenésére lehet szá�
mítani, akik szolgálatban van�
nak. Amikor a délelőttösök 
még nem mentek haza, a dél-  
utánosok pedig már bent van�
nak, de figyelembe kell ven�
ni a mozgósok indulási- érke�
zési idejét is. Tekintettel kell 
lenni a családosokra, kisgyer�
mekesekre is, nincs minden 
férj, illetve feleség elragadtat�
va, ha élete párja a második 
műszak helyett szórakozva 
művelődik. Pedig ez is termé�
szetes igényük az emberek�
nek, fiataloknak, idősebbek�
nek egyaránt.

Először háziasszonyunknak 
tettem fel néhány kérdést. 
Leginkább arra voltam kíván�
csi, hogy melyek azok a té�
mák, amelyek a 78- as hivatal 
dolgozóit leginkább érdeklik. 
Náluk a földrajz áll az első 
helyen, hiszen állandóan utaz�
nak, így érthető. Arról nem is 
beszélve, hogy a fiatalok ta�
nulnak, vonalvizsgákát tesz�
nek, egyszóval a profiljukba 
vág. Igényük van még a poli�
tikai, orvosi tárgyú előadások�
ra is. A hallgatóság létszáma 
általában 40—60, de olykor 
többen is összejönnek. Szín�
vonalasak az előadások, jók 
az előadók. Igen nagy figye�
lem kísérte például a múlt év 
januárjában Orbán Attila új�
ságíró „Kertelés nélkül; A ma�
gyar belpolitika ma” című be�
számolóját. De nem volt lany�
hább az érdeklődés Benjámin 
Róbert BM- tiszt által a nyu�
gat- európai kémszervezetek�
nek az ifjúság elleni akna�
munkájáról tartott ismertetés 
Iránt sem. Magyarország hí�
res bűnügyeinek bemutatására 
a televízió „Kék fény” műso�
rából jól ismert Dobos László 
rendőr őrnagyot hívták meg. 
Nem is hittem volna, hogy az 
ismertebb publicistákat, mint 
pl. Chrudinák Alajost is meg 
lehet nyerni a társadalom szű-  
kebb - rétege, így a postások 
előtt tartandó előadásokra is.

A Budapest 72- es hivatal 
tagozatfelelőse, Bozókyné, a

délután 2 órai időpontot ta�
lálta legalkalmasabbnak a ren�
dezvényekre. Náluk évi 7 al�
kalommal rendezik meg eze�
ket az összejöveteleket, szep�
tembertől májusig, kivéve a 
december és az április hóna�
pot, a téli és tavaszi csúcs-  
forgalom időszakát. Az itteni�
eket főként a politikai, az 
egészségügyi, a lakáskultúrát 
bemutató és a bűnügyi témák 
érdeklik. Bozókyné úgy igyek�
szik összeállítani és időzíteni 
a kívánságlistát, hogy egy- egy 
előadás, ha szükséges, idősze�
rű is legyen. Ilyen volt pél�
dául ez év januárban „A bri�
gádtevékenység és a vállalá�
sok teljesítésének értékelése; 
a brigádnapló” című előadás. 
Náluk író- olvasó találkozókat 
is szerveznek. Ezeken mind a 
három hivatal dolgozói együtt 
vesznek részt. Ilyenkor a lét�
szám kétszázra is felszökik. 
Máskor 30 és 150 között mo�
zog, a témától, az előadótól, 
a szabadságolásoktól, az okta�
tási időszaktól függően.

Nem kis büszkeséggel me�
sélte, hogy az író- olvasó ta�
lálkozóra sikerült Moldova 
Györgyöt megnyerni, aki 
egyébként nem szokott ilyen 
közönség előtti szereplésre 
vállal'kozjú. De minő szeren�
csés véletlen! A hivatal egyik 
dolgozója személyes ismerőse 
az írónak, aki az ő kérésének 
végül is engedett. Még mond�
ja valaki, hogy nincs szocia�
lista összeköttetés.

Simon Zoltánnét hagytam 
utójára, ő ugyanis családi ok 
miatt nem tudott eljönni a 
találkozóra, így tőle csak te�
lefonon sikerült a legjellem�
zőbb adatokat megtudnom. 
Fiatal koránál fogva mindösz-  
sze egy éve tölti be ezt a 
szép, de nehéz tisztséget. A 
70- es hivatalban az előadások 
megtartására 14 óra 30 perc a 
legmegfelelőbb időpont. A 
hallgatóság létszáma úgy 40— 
50 körül van. őket is a leg�
jobban a földrajz, a külpoli�
tika és a kriminalisztika vonz�
za. Dobos László őrnagy az ő 
meghívásukat is elfogadta. 
Emlékezetes élményként idéz�
te fel Simonné a Tokióról ké�
szített, filmvetítéssel egybekö�
tött előadást.

Még egy- két gondolat ere�
jéig hadd térjek vissza a Ház�
ba, ahogy a PMK- t a külső 
és belső tagok nevezik. Itt is 
tartanak előadásokat és több 
jut a hallgatóságnak a zenei, 
művészettörténeti, történelmi, 
műszaki témákból is. Heten�
ként van a nyugdíjasklub tag�
jai részére műsor, azonkívül a 
műszaki klubban évi 4—5 elő�
adás, emellett látogatják a 
meghívott előadók a női és 
férfi munkásszállókat is.

Mindaz, amit hallottam, föl-  
lekesített. Amint az első alka�
lom nyílik, elhatároztam — 
elmegyek egy előadásra. Még 
akkor is, ha nem irodalmi 
tárgyú lesz. Erre, sajnos, ke�
vés az igény. Kérdésemre ér�
dekes volt a válasz. A moz�
galom első éveiben zömmel az 
irodalom iránt nyilvánult meg 
érdeklődés, az utóbbi néhány 
évben viszont az űrkutatás, az 
egészségügyi kérdések és a 
pszichológia felé fordult a fi�
gyelem.

Török Lászlóné

Mégis látni fogják
Unokáink sem fogják látni 

címmel a televízió sorozata 
felhívja figyelmünket műve�
lődéstörténeti emlékeinkre, 
azok megmentésének jelentő�
ségére. Ismerteti azokat a szép 
példákat, amelyekkel igyekez�
nek az emberek megőrizni ér�
tékeinket, vagy tájékoztat ked�
vezőtlen, elrettentő példákról, 
tapasztalatokról, amelyek so�
rán' tanúi lehetünk annak, 
hogy egyes szervek vagy azok 
alkalmazottai hogyan semmi�
sítenek meg pótolhatatlan em�
lékeket, kincseket.

Hagyományaink megbecsü�
lésének igen szép példája ju�
tott a minap tudomásomra. 
Szeged 1 postahivatal egyik 
dolgozója kézbesítőkörzetében 
egy felújításra szánt házban 
felismert és megmentett egy

olyan értéket, amelyre addig 
rajta kívül nem gondolt sen�
ki, lsedig a felújítással fog�
lalkozó szervek képviselői er�
re nyilvánvalóan illetékeseb�
bek lettek volna.

De mit is tett a postás dol�
gozó munkáján kívül? Észre�
vette, hogy a lakások ajtajain 
maratott, feliratos üvegtábla 
van, emberi alakok és jelene�
tek ábrázolásával. Felhívta a 
múzeum illetékeseinek figyel�
mét. És hogy jól értékelte a 
régiséget, azt mi sem bizo�
nyítja jobban, hogy a múzeum 
a felújításra szánt házból az 
üvegtáblákat megmentette.

Köszönet ifj. Kéri Bélának, 
aki a figyelmesség és gondos�
kodás szép példáját nyújtot�
ta.
Joóné dr. Tihanyi Eleonóra
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Lelkes szervezők — eredményes tömegsport
Január a mérlegkészítés 

hónapja. Visszapillantás az 
előző esztendőre, hogyan zár�
tuk, mit hogyan csináltunk. 
Harmincadikán a Postás Mű�
velődési Központban a tömeg�
sport eredményeit értékelték. 
A legjobbak díjakat vehettek 
át. Köztük volt a Budapesti 
Távbeszélő Igazgatóság Al�
központi Üzeme, a legjobb 
sportcsoport címet nyerte el.

— Évek óta sikerül meg�
tartanunk ezt a címet — 
mondja Radaha Tibor sport�
felelős. — Én csak fél évvel 
ezelőtt kerültem erre a poszt�
ra, de szerencsés helyzetben 
vettem át Széplaki Lászlótól, 
aki két évtizedig csinálta, s 
megalapozta üzemünkben a 
tömegsportot.

— Milyen sportágakban 
versenyeznek?

— Tavaly tíz csapattal in�
dultunk a különböző bajnok�
ságokon. Négy tekecsapatunk 
van, három osztályban szere�
pelnek, összeszokott gárda, ke�
vés a személyi változás. Két 
asztalitenisz- csapatunk egyi�
ke az I. osztályban bajnoksá�
got nyert. Tagjai: Nagy Fe�
renc, Danó László és Nieder�
kirchen Ferenc. Sakkcsapa�
tunk az I. osztályban harma�
dik helyezett lett. Az I. osz�
tályban szereplő labdarúgóink 
a korábbinál kicsit gyengéb�
bek voltak, a 6. helyen végez�
tek; többen bevonultak kato�
nai szolgálatra. A másik csa�
pat a IV. osztályban ugyan�
csak 6. helyezett lett. Az öreg�
fiúk gólkülönbséggel szorul�
tak a 2. helyre. Természetjá�
róinkat is a jók kozott tartják

nyilván. Mintegy tízen indul�
nak a túraversenyeken, de 
vannak rendezvényeik, me�
lyek jóval népesebbek, csa�
ládtagokkal együtt túráznak. 
Vannak sportolóink, akik a 
TIG SK- ban indulnak verse�
nyeken, mint például a vízitú�
rázók. Az igazgatóság minden 
válogatott csapatában szerepel 
egy- egy sportolónk.

Hogyan mozgósítanak egy- 
egy programra?

— Elég nehéz a szervezés, 
mert a város legkülönbözőbb 
pontjain vannak a munkahe�
lyek. Ezért hoztuk létre az in�
tézői hálózatot, mely mozgó�
sítja a csapatokat. Hogy csak 
egy nevet említsek, Szakái 
Katalin, fél éve a tekecsapat 
intézője, s annak ellenére, 
hogy nem vehet részt üzemi 
bajnokságban, mert a Postás 
SE igazolt játékosa, szívügyé�
nek tekinti ezt a munkát.

— Milyen sportesemény volt 
tavaly a legvonzóbb?

— Az üzemi sportnap, me�
lyet minden évben megrende�
zünk. Körülbelül százan vet�
tek ezen részt. Fociban, asz�
taliteniszben, sakkban, teké�
ben mérték össze erejüket.

— Az új esztendő milyen 
eseményeket tartogat?

— A legközelebbi a terem�
focikupa. Most jöttem a sor�
solásról — emiatt késett ki�
csit a megbeszélt randevúról 
—, a József üzemmel, a TIG-  
törzzsel, a Lágymányos üzem�
mel kerültünk egy csoportba. 
Három csoport van, csoporton 
belül mindenki játszik min�
denkivel, majd a győztesek 
egymással. Tavaly rendeztünk

TORNA
MUNKA
KÖZBEN

1. Kiindulóhelyzet: zárt ál�
lás, kar magastartásban. 1—4. 
ütem: szökdelés helyben kar-  
körzéssel előre 4- szer. 5—8. 
ütem: szökdelés helyben kar-  
körzéssel hátra 4- szer.

2. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, bal kar magas- , jobb kar 
oldalsó köfcéptartásban. 1—4. 
ütem: karnúzás hátra 4- szer. 
5—8. ütem: kartartáscsere után 
újra 4- szer.

3. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, kéz a csípőn. 1. ütem: 
nyakhajlítás előre, 2—4. ütem: 
nyakhajlítás hátra háromszor.

4. Kiindulóhelyzet: zárt ál�
lás, kar magastartásban. 1. 
ütem: törzsdöntés előre, 2.
ütem: guggolás, kéz a térden. 
3. ütem: emelés törzsdöntésbe, 
kar magastartásban, 4. ütem: 
kiindulóhelyzet.

5. Kiindulóhelyzet: kar ma�
gastartásban, terpeszállás, 1—3. 
ütem: bal térdhajlítással és ru�
gózással törzshajlítás a bal 
bokához 3- szor. 4. ütem: kiin�
dulóhelyzet. 5—8. ütem: ellen�
kező oldalra.

6. Kiindulóhelyzet: terpesz-
állás, kar magastartásban. 1— 
3. ütem: törzsfordítás balra és 
hajlítás hátra 3- szor, kéz a 
tarkón. 4. ütem: kiindulóhely�

zet. 5—8. ütem: ellenkező ol�
dalra.

7. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás. 1—3. ütem; jobb térdru�
gózással és a jobb kar lendí�
tésével magas tartásba törzshaj�
lítás balra 3- szor. 4. ütem: kiin�
dulóhelyzet. 5—8. ütem: ellen�
kező oldalra.

8. Kiindulóhelyzet: zárt ál�
lás. 1—2. ütem: a bal térd
emelése a mellhez kézátkul-  
csolással. 3—4. ütem: kiinduló�
helyzet. 5—8. ütem: ellenkező 
lábbal.

9. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, kar oldalsó középtartás�
ban. 1. ütem: kar keresztbe
lendítése a mell előtt. 2. ütem: 
karlendítés oldalsó középtar�
tásba'. 3—4. ütem: karhúzás
hátra kétszer.

10. Kiindulóhelyzet: zárt ál�
lás. 1—3. ütem: a bal láb lendí�
tése előre (1), hátra (2), előre 
(3). 4. ütem: lábzárás kiinduló�
helyzetbe. 5—8. ütem: ellenke�
ző lábbal.

11. Kiindulóhelyzet: zárt ál�
lás, kar magastartásban. 1—4. 
ütem: karlendítéssel és kilég�
zéssel ereszkedés guggolásba, 
5—8. ütem: emelkedés kiindu�
lóhelyzetbe belégzéssel.

Bihari Gyula

ilyet először, még kevesebb 
résztvevővel. Békásmegyeren 
sikerült egy iskolai tornater�
met szereznünk, most is oda 
megyünk. Ugyanezt a bajnok�
ságot az öregfiúk csapatainak 
is megrendezzük.

— Üzemünk az idén is tíz�
tizenegy csapattal indul, a 
már említett sportágakban. 
Szeretnénk az eddigi szintet 
tartani, vagy még jobb ered�
ményeket elérni.

— Hogyan állnak női spor�
tolókkal?

— A csapatbajnokságokon 
nagyon kevesen vesznek részt. 
Ez, azt hiszem, mindenütt 
gond, mert legtöbbjük csalá�
dos, nem tudják életükbe be�
iktatni a rendszeres sporto�
lást. Alkalmanként, egy- egy 
rendezvényre azért őket is 
tudjuk mozgósítani, a férjjel, 
a gyerekekkel együtt jönnek.

— Mit sportol Radaha Ti�
bor?

— A labdát rúgom. Gyerek�
korom óta focizok, hozzá tar�
tozik az életemhez. De min�
den sportágat szeretek.

— Hogyan vélekedik Tán- 
czos Sándor, az igazgatóság 
sportfelelőse az Alközponti 
Üzem sportéletéről?

— Hosszú évek óta a leg�
népesebben és a legjobb ered�
ményekkel szerepelnek a sport�
napokon. A TIG ifjúsági kul�
turális és sportnapján tavaly 
az első helyet szerezték meg. 
Sok háziversenyt szerveznek, 
például az alközponti napo�
kat. Egyszer- egyszer vendég-  
csapatokat is hívnak, a múlt 
évben a Szegedi Postaigazga�
tóságtól. A munkahelyi olim�
piát a KISZ- szel jól együtt�
működve szervezik. A fenn�
tartási műhelyben bevezették 
a munkaközi tornát. A spor�
tot társadalmi munkával is 
támogatják, a postás sportte�
lepen rendszeresen ők hango-  
sítanak.

— A szakszervezeti központ 
minden évben dönt a sporttá�
mogatásról. 1980- as eredmé�
nyeiért tavaly az Alközponti 
Üzem kapott 12 ezer forintot. 
1981- es eredményei alapján 
az igazgatóság ismét őket ja�
vasolta a sporttámogatásra.

A helyszín változik. Ver�
seny utca — 70- es hivatal. Hű�
en az utcanévhez, nagyon 
aktív versenyzők az itteni 
postás fiatalok. Olyan lelkes 
szervezőik vannak, mint Né�
meti Zoltán, a Budapesti Pos�
taigazgatóság sportbizottságá�
nak vezetője, Dulka János, a 
szakszervezet sportbizottságá�
nak elnöke és Kocsis György, 
a szomszédos három nagy pos�
tahivatal egyesített KISZ-  
bizottságának sporttitkára. 
Mindhárman kézbesítők és 
labdarúgók.

A szakszervezeti bizottság 
szobájában beszélgetünk, mél�
tó a környezet, a szekrény te�
tején sorakoznak a serlegek. 
Mutatják a legújabbat, me�
lyet az 1981- es eredmény ho�
zott.

— Az osztályba nem sorolt 
három postahivatal létszáma 
igen nagy. Mindig arra töre�
kedtünk, hogy ez a sportban 
is érződjék. Tavaly harminc�
három rendezvényünk volt.

— A munkahelyi olimpiát 
a PSE- pályán rendeztük meg, 
a 62- es, 70- es, 72- es, és 78- a,s 
hivatal versenyzett. Az össze�
tett pontversenyben a 70- es 
került az élre. A tömegsport�
ban, országos szinten a har�
madik helyet szereztük meg. 
A budapesti tömegsportbizott�
ság által kiírt labdarúgó- baj�
nokság I. osztályában a har�
madikok lettünk. Női labda�
rúgócsapatunk az első helyen 
végzett. Megnyerték a József�
városi Kupát és a XIV. kerü�
leti TS által szervezett No�
vember 7. Kupát is. Ahol el�
indulnak, biztosan az első há�
rom közölt vannak.

— Milyen tömegsportren�
dezvényeik voltak?

— Tavaly rendeztük meg 
először a fedettpályás sportna�
pot. Előzménye az volt, hogy 
a televízió Mozdulj! sorozatát 
a 7*uglói Ond vezér téri álta�
lános iskola tornaterméből 
közvetítették, s ez nagyon 
megtetszett nekünk. Elhatá�
roztuk, megszerezzük, sikerült. 
Közönségcsalogatónak vendé�
geket is hívtunk, Makrai Ka�
tit és Zsiborás Gábort, az FTC 
kapusát, akinek 7 méterese�
ket lehetett rúgni. Körülbelül 
háromszázan voltunk, s talán 
százötvenen vetkőztek le. A 
három hivatal csapatai vetél�
kedtek egymással, ezenkívül

különböző ügyességi versenye�
ket szerveztünk gyerekeknek, 
vetélkedőt családok között, 
lányok, asszonyok között. Mó�
kás, hangulatos délelőtt volt. 
Március 6- án megismételjük. 
Makrai Katit ismét meghív�
juk, szeretnénk, ha most há�
rom kislányát is elhozná. He�
gedűs Tibor kollegánk kara-  
tézik, őt arra kérjük meg, 
tartson egy kis bemutatót. 
Akik tavaly jól érezték ma�
gukat, bizonyára idén is el�
jönnek.

— Újdonság volt a múlt 
évben a focifarsang. A bé�
kásmegyeri általános iskolát 
mi patronáljuk, náluk ren�
deztük meg. Minden korosz�
tály részt vehetett benne, aki 
szereti a labdát rúgni, játsz�
hatott. A nevezési díjakat a 
mozgássérültek javára fizet�
tük be. Februárban újra meg�
rendezzük, a 70- es hivatal 
labdarúgói bemutatómérkő�
zést tartanak.

Korábbi események is szóba 
kerültek. így például az 1980-  
as uszodai sportnap, melyet 
a BVSC Szőnyi úti uszodájá�
ban tartottak, hatvan résztve�
vővel.

— Sajnos, uszodákban nem 
bővelkedik a főváros, nagyon 
nehéz hozzájutni. Azért nem 
mondunk le róla, az idén 
programba vettük.

Kocsis Gyurin piros tri�
kó van „III. szakszervezeti 
ifjúsági napok — Verőcema�
ros” felirattal.

— 1977- ben, 78- ban, 79- ben 
egymás után megnyertük a lab�
darúgó- bajnokságot. A tömeg�
sportbizottság döntése alap�
ján 1980- ban és 81- ben a TIG 
csapata képviselte a postás 
színeket, az első évben nyer�
tek, a másodikban a selejte�
zőkön kiestek. Hogy az idén 
ki megy, szeretnénk már tud�
ni.

— Térjünk vissza a prog�
ramhoz!

— Hat vállalat vesz részt az 
Együtt, Egymásért Kupa ver�
senyein, futball, asztalitenisz, 
sakk sportágakban. Minden 
évben más a házigazda. Idén 
negyedszer tartjuk meg. 1979-  
ben mi nyertük el a kupát, 
gyönyörű, egy méter magas, 
zsolnai porcelán. A pártbi�
zottságon látható. Azt hiszem, 
jövőre mi leszünk a rende�
zők.

— Januárban asztalitenisz�
találkozót szerveztünk Csepel 
1 postahivatallal. Nekik a 
Postás SE pálya messze van, 
de tudnak pályát szerezni. Mi 
szívesen megyünk hozzájuk 
egy évben kétszer. Ügy ter�
vezzük, hogy legközelebb több 
sportágban összemérjük erőn�
ket.

— Körülbelül tíz esztendeje 
kötött szerződést a Budapesti 
Postaigazgatóság az Újvidéki 
Postaigazgatósággal évenkénti 
sporttalálkozóra. Idén ők a 
sorosak, ők jönnek hozzánk, 
májusban, ö t sportágban ver-  
senyzünk. Egy autóbusznyi 
társaságot, tehát negyven�
négy sportolót cserélünk, az 
út négynapos és jutalom jelle�
gű. Eddig nagypályás labda�
rúgást játszottunk, most átté�
rünk kispályásra, így keve�
sebb helyet foglalnak el a fo�
cisták. Ebben ők az erőseb�
bek, nem amatőrök, a vajda�
sági bajnokságban játszanak. 
A többi sportágban viszont 
általában mi győzünk. Azok a 
fiatalok, akik részt vesznek a 
jugoszláviai turnékon, bizto�
san itthon is megtalálhatók 
minden sportrendezvényen.

— Űj feladatot kaptunk. A 
tszb bennünket bízott meg, 
hogy atlétikai napot szervez�
zünk márciusiban. Nehéz lesz, 
az atlétika iránt gyér az ér�
deklődés. A csapatsportokra 
sokkal könnyebb mozgósítani.

— Az ötnapos munkahét 
hoz-e a sportéletben valami�
lyen változást?

— Gazdagabb programot 
állíthatunk össze, s a vasár�
napi rendezvények egy részét 
áttesszük szombatra. Így az 
esetleges izomlázak is kipi-  
henhetők. Úgy gondoljuk, 
hogy a hétvégi két szabad�
napból többen és szívesebben 
áldoznak egyet a mozgásnak, 
az együtt szórakozásnak.

A tömegsport képviselői az 
Alközponti Üzemben is, Bu�
dapest 70 postahivatalban is 
a tavalyi eredmények fokozá�
sát tűzték ki célul. Minél na�
gyobb tömeget akarnak meg�
nyerni az egészséges életmód�
nak, a testedzésnek.
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VÍZSZINTES

1. A szakszervezeti mozga�
lom jelentős eseménye volt 
februárban. 7. Hivatali helyi�
ség, 8. Decigramm, 9. Kultu�
rális szerv névbetűi, 10. Üt, 
12. Dologtalan, 13. Egészséges, 
15. Sportklub, 16. Megy ango�
lul, 18. Szürke madár, 21. Ige-  
kötő, 22. Rosszat tesz, 24. 
Építőanyag, 26. Névelő, 27. Té�
li sportot űz, 28. Francia ked�
ves (fonj, 29. Te németül, 30. 
Férfinév, 32. Ilyen szekrény 
is van, 35. Földmunkát vé�
gez, 36. 1501 a rómaiaknál, 38. 
Forma, 40. Bibliai hegy, 41. 
Csomagolóeszközök, 43. Nyu�
gatnémet képes folyóirat. 45. 
Szólít (költ.), 47. Rövid fér�
fikabát, 48. Gabonanövény, 49. 
Váltópénz Jugoszláviában, 51. 
Helyrag. 52. Soha németül. 
53. Rita... (olasz táncdaléne-  
kes), 55. Tagadószó, 56. Szov�
jet repülőgép típusjele, 57. 
Kétjegyű mássalhangzó (ford.).

FÜGGŐLEGES

1. Küzd (Ikölt.), 2. A lélek 
mérnöke, 3. Angol főúr, 4. Be�
cézett férfinév, 5. Gallium, 6. 
Európai folyó, 10. Belső szerv,

11. . .. Ilona (színművész), 12. 
Víziállat. 14.'A vízsz. harminc�
cal együtt emlegetik, 16. A 
szóban forgó esemény szerve�
zetének elnöke, 17. Hatalmas, 
19. Háziállat. 20. Szomorúság, 
bánat, 23. Távbeszélő (röv.), 
25. A semmi, 26. Juttat, 31. 
Régmúlt hangulatát idéző, 33. 
Vad, pusztító, 34. Folyami ka�
vics, 36. Gyógyvíz, 37. Izom�
kötő, 39. Altatószer (rég.), 40. 
Takarít, 42. Fővárosi „föld” — 
pályaudvaráról ismert, 44. Há�
romtagú művészegyüttes, 45. 
A szóban forgó esemény szín�
helye, 46. Ceruza, 49. Televí�
ziós rendszer, 50. Idegen női 
név, 53. Görög betű, 54. Vera 
egynemű hangzói.
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Beküldési határidő: március 
10.

Előző számunk helyes meg�
fejtése: Zökkenőmentes átté�
rés, a községekben, nem a 
postára, száznégy.

Könyvutalványt nyertek: 
Horváth Éva (Pécs), Mészáros 
Zoltánná (Kálóz), Rács László- 
né (Várdomb), Roska Tibor 
(Budapest), Struhács Piroska 
(Budapest).

Cél: a színvonal tarta'sa
A már hagyományossá vált 

nagyszabású repülőbálja előtt 
ötvenkettedik alkalommal tar�
totta meg évadzáró ünnepi 
közgyűlését az MHSZ Postás 
Repülő-  és Ejtőernyős Klub 
január 23- án.

A beszámolót Weingärtner 
Ferenc, a klub tavaly áprilisá�
ban választott titkára tartot�
ta, elöljáróban megemlítve: a 
vezetőségváltozás (az előző 
titkár: Kovács Gyula átigazolt 
a MAILÉV- klubba, az edzői 
tisztséget Bolla Máriától dr. 
Hegedűs- Dezső vette át) célja 
az volt, hogy a vitorlázórepü�
lő szakosztály tevékenysége fe�
gyelmezettebb legyen a jövő�
ben.

A titkár ezután részletesen 
értékelte a három szakosztály 
múlt évi munkáját, mely rö�
viden a következő:

Sikerként könyvelhető el, 
hogy a Magyar Honvédelmi 
Szövetségnek a leendő repülő�
tisztek szervezésére és előkép�
zésére előírt tervét 100 száza�
lékra teljesítette a vitorlázó�
repülő szakosztály. Szintén jó 
eredménynek számít, hogy 
tagjai 140 üzemnapon 2031 
órát repültek — 5980 felszál�
lásból (ebből 43 volt időtar�
tam, 158 táv-  és 204 magas�
sági teljesítményrepülés). Ket�
ten szerezték meg eközben az 
arany-  és öten az ezüstkoszo�
rút, tízen tűzhették ki továb�
bá a C- , húszán pedig a B-  
vizsgát igazoló jelvényt. Sze�
rényebbek voltak ezzel szem�
ben, az előző évekhez viszo�
nyítva a versenyeredmények. 
Ennek oka: az élgárdából tí�
zen igazoltak át a MALÉV-  
klubba. Csökkent ezért vala�
melyest a minősített sporto�

lók száma is: I. osztályú mi�
nősítéssel ketten, II. osztályú�
val heten, III. osztályúval pe�
dig hatan rendelkeznek.

Az ejtőernyős szakosztály�
ban a minősítettek kategori�
zálása így alakult: öten I.,
hárman II., öten III. osztá�
lyú minősítést szereztek, mely 
rangsor a többtusában: egy I., 
négy II. és három III. osztá�
lyú minősítés. Ugrásszámuk 
(3542) több volt, mint az elő�
ző években; különböző foko�
zatú vizsgát összesen har-  
minchatan tettek. Tartották 
az ejtőernyősök a már meg�
szokott színvonalat a sorköte�
lesek szervezésére és előkép�
zésére megszabott tervben is, 
melyet 200 százalékra teljesí�
tettek, ezenkívül számos első 
helyezést értek el a hazai 
egyéni és csapatversenyeken.

Az előző esztendőkhöz ha�
sonlóan most is kiemelkedő 
sikereket ért el a klub mo�
toros szakosztálya. Az öttagú 
válogatott műrepülő keretben 
négyen viselték 1981- ben a 
postás színeket. Ez Simon 
László klubtagnak, a műrepü�
lő válogatott keret edzőjének, 
az ő lelkes munkájának is kö�
szönhető. Három tag kapott 
emellett alap-  és műrepülő 
kiképzést az utánpótláskeret�
ben.

Befejezésül az idei év teen�
dőit sorolta fel a klubtitkár; 
közülük a X. vitorlázórepülő 
Budapest- bajnokságnak a 
klubhoz méltó megrendezése, 
ezenkívül a repülőtiszti isko�
lára jelöltek és a sorkötelesek 
szervezése, előképzése számit 
továbbra is a legfontosabb�
nak.

— 1. s. zs. —
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