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A POSTÁSOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

Tanácskoztak a posta újítói és feltalálói
Március 17-én tartották meg 

a postai újítók ós feltalálók 
ankétjét. A megbeszélés fel�
adata többirányú volt. Egy�
részt mérlegre került a postai 
újítók és feltalálók 1979. évi 
országos tanácskozásán meg�
határozottcélok helyzete, más�
részt véleményt kellett alkot�
ni az újítói és feltalálói tevé�
kenységgel kapcsolatok azon 
kérdésekről, melyeket a febr- 
ruári számiban már közread�
tunk. Ezenkívül itt választot�
ták meg — szakmai és szak- 
szervezeti javaslat alapján — 
azt a 14 küldöttet, akik az V. 
országos tanácskozáson kép�
viselik majd a postát.

Az ankétnak mintegy 170 
résztvevője a feladatnak újí�
tókhoz méltó aktivitással tett 
eleget, megfelelően előkészül�

ve és hozzájárulva ezzel az 
újítók és feltalálók máljus 15-i 
V. országos tanácskozásának 
eredményes munkájához.

A Walter Ferenc vezérigaz�
gató-helyettes és Tanos Lász�
ióné, szakszervezetünk titkára 
által tartott beszámolók az 
1979. évi tanácskozás óta el�
telt időszak eredményeiről, az 
evégett kifejtett szakmai és 
szakszervezeti tevékenységről 
adtak számot; és irányt mu�
tattak a vitára bocsátott szá�
mos kérdésben is. A 15 hozzá�
szóló az általa képviselt terü�
let eredményeinek ismerteté�
sén belül négy fő kérdéscso�
porttal foglalkozott:

•  az újítói és feltalálói te�
vékenység erkölcsi és anyagi 
elismerésének helyzetével,

•  az újítások kivitelezésé�
ben felmerülő nehézségek 
megoldásának lehetőségeivel,

•  az úgynevezett kis és 
nagy újítások viszonyával, a 
decentralizált elbírálás elő�
nyeivel, fejlesztésének lehető�
ségeivel,

•  a postai újítómozgalom 
fejlődésének irányával, me�
lyet a korábbi célok tükrében 
alapjában megfelelőnek ítél�
tek.

A beszámolókban, a hozzá�
szólásokban, valamint az ezek-, 
re adott válaszokban foglaltak 
alapján az ankét résztvevői 
határozatokat hoztak.

A vita részletesebb elemzé�
se helyett, valamint az üzemi 
demokrácia széles körű érvé�

nyesítése végett közreadjuk e 
határozatokat, Így minden ér�
deklődő számára ellenőrizhe�
tővé válik a postai újítók és 
feltalálók véleményének sze�
repe és érvényesülése az or�
szágos tanácskozás vitájában.

Az ankét színvonalát ked�
vezően befolyásolta, hogy az 
ünnepélyes keretek felhaszná�
lásával adták át az évi „Ki�
váló Űjító” kitüntetéseket és 
számos szakmai, valamint 
szakszervezeti kitüntetést. Ez 
utóbbiakat nemcsak újítók�
nak, hanem az újítói tevé�
kenység irányításában, szer�
vezésében szorgalmas, elisme�
résre méltó munkát végzők�
nek is.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Kitüntetett postaszervek 
és szocialista brigádok

A munkaverseny-mozgalomban 1981-ben elért eredmé�
nyeinek alapján a

KIVÁLÓ IGAZGATÓSÁG
címet nyerte el a Soproni Postaigazgatóság és a Miskolci Pos�
taigazgatóság.

k iv á l ó  h iv a t a l

kitüntetésben részesült a Posta Központi Távíró Hivatal.
A posta-vezérigazgató és a Postások Szakszervezetének 

elnöksége
DICSÉRŐ o k l e v e l é t

kapta a Budapesti Postaigazgatóság és a Posta Kísérleti In�
tézet.

A POSTA KIVÁLÓ BRIGÁDJA
kitüntetést 18 szocialista brigád nyerte el:
Bánki Donát műszaki fejlesztő szocialista brigád (Posta Köz�

ponti Járműtelep),
Graham Bell műszerész szocialista brigád (Bács-Kiskun me�

gyei Távközlési Üzem),
Gutenberg nyomdász szocialista brigád (Posta Központi 

Anyaghivatal),
Kállai Éva forgalmi szocialista brigád (Dunaújváros 1 posta- 

hivatal),
Kossuth Lajos műszerész szocialista brigád (Győr-Sopron me�

gyei Távközlési Üzem),
Lenin raktári dolgozók szocialista brigádja (Pécsi Postaigaz�

gatóság nagykanizsai raktára),
Május 1. műszerész szocialista ibrigád (Budapesti Postaigaz�

gatóság Fenntartási Üzeme),
Petőfi hirlapos szocialista brigád (Posta Központi Hírlap Iro�

da),
Petőfi műszerész szocialista brigád (Szombathely, Vezeték nél�

küli Távközlési Üzem),
Púp in Mihály kábelszerelő szocialista brigád (Miskolci Pos�

taigazgatóság Hálózatépítő Üzeme),
Reynolds műszerész szocialista brigád (Lágymányos Távbe�

szélő Üzem),
Savaria távbeszélő- kezelő szocialista brigád (Szombathely 1 

postahivatal),
Széchenyi forgalmi szocialista brigád (Budapest 62 postahi�

vatal),
Széchenyi távírász szocialista brigád (Posta Központi Távíró 

Hivatal),
Szinkron kutató- fejlesztő szocialista brigád (Posta Kísérleti 

Intézet),
Volvo gépjárműszerelő szocialista brigád (Debreceni Posta- 

igazgatóság Gépjármű és Szállítási Üzeme),
Zakó János felvevő- kézbesítő komplex szocialista brigád (To�

kaj 1 postahivatal),
Zrínyi Miklós műszerész szocialista brigád (Helyközi Távbe�

szélő Igazgatóság Gyártó-Szerelő Üzeme).
A kitüntetett postaszervek és szocialista brigádok, vala�

mint a versenyben részt vevő minden kollektíva és postás 
dolgozó további munkájához sok sikert és hasonlóan jó ered�
ményeket kívánunk.

A Szocialista Hazáért Ér�
demrenddel kitüntetett postá�
sok, szakszervezetünk vete�
ránjai és volt vöröskatonák 
gyűltek ismét össze szakszer�
vezetünk székhazában, hogy 
a Tanácsköztársaság megala�
kulásának évfordulóját meg�
ünnepeljék. Szavalat után Sze�
keres Sándor méltatta az év�
forduló jelentőségét, majd 
özv. Gyagyovszky Emilné és 
Skuitéti Antal koszorúzta meg 
az emléktáblát. Az ünnepség 
utáni fogadáson Horváth An- 
talné és Surányi Zoltánné ka�
pott jutalmat, amiért 60 éve 
vesznek részt a szakszervezeti 
mozgalomban.

A magyar szakszervezetek 
XXIV. és szakszervezetünk 
XI. kongresszusa határozatá�
nak végrehajtása, a tagság ré�
széről a mozgalommal szem�
ben támasztott növekvő igé�
nyek teljesítése, a dolgozókkal 
való kapcsolat erősítése, a 
szakszervezet kettős funkció�
jának mind eredményesebb 
gyakorlása szükségessé teszi a 
szakszervezeti munka korsze�
rűsítését, a vezető-irányító 
munka továbbfejlesztését.

Munkánkat a mozgalom va�
lamennyi szintjén a feladatok�
hoz és a megváltozott körül�
ményekhez igazodóan kell el�
végezni. Üj helyzet alakult ki 
a választások során azzal, 
hogy a bizalmi testületi rend�
szer általánossá vált, nőtt az 
összevont taggyűlések szerepe, 
így a bizalmiak feladata és 
hatásköre. Előtérbe került a 
szakszervezetek feladata az 
üzemi demokrácia érvényesí�
tésében és további kibonta�
koztatásában is. Mindezek a 
körülmények szükségessé te�
szik, hogy a szakszervezeti te. 
vékenység középpontjába az 
alapszervezeti munka kerül�
jön. A kongresszusi határoza�
tok, majd a SZOT-plénum 
1981. április 17-i határozata is 
kiemelt feladatként jelölte ezt 
meg.

Munkánkat folyamatosan, 
megfontoltan kell változtat�
nunk, fejlesztenünk. Elindul�
tunk ezen az úton, hiszen az 
elmúlt időszakban több olyan 
kérdésben foglaltak állást ve�
zető testületink, amelyek az 
előttünk álló feladatok meg�
valósítására irányulnak. Egyik

ilyen lépés a feladatkörök el�
határolását, a testületek kö�
zötti helyes munkamegosztást 
szolgáló működési szabályzat 
kiadása volt. Ez egyben meg�
jelöli azokat a fő munkamód�
szereket is, amelyeket alkal�
mazni kívánunk. Egyik fontos 
eleme a központi vezetőség és 
a középszervek élő, eleven, 
személyes kapcsolatának javí�
tása az alapszervekkel. Ehhez 
a rendelkezésünkre álló esz�
közök és módszerek széles kö�
rű alkalmazására kell töre�
kednünk. Lényeges kérdés a 
gyors, pontos, hiteles, kölcsö�
nös információ rendszerének 
kiépítése, a határozatok vég�
rehajtása helyszíni segítő el�
lenőrzésének rendszeresebbé 
tétele.

A kongresszus óta eredmé�
nyes lépéseket tettünk a szak- 
szervezeti és üzemi demokrá�
cia tartalmi erősítésében a 
tagság széles körű bevonásá�
val a döntések kialakításába. 
Űj módszert alkalmaztunk a 
bizalmi testületek, taggyűlé�
sek elé kerülő lényeges té�
mák tárgyalásának előkészí�
tése során azzal, hogy anya�
gukat nagy példányszámban 
bocsátottuk a tagság rendel�
kezésére szakszervezetünk 
lapjában. Tovább kell keres�
ni, átadni és folytatni a jó 
módszereket.

Munkánkban továbbra is 
nagy figyelmet kell fordítani a 
tisztségviselők oktatására, 
képzésére. Jobban fel kell ké�
szíteni tisztségviselőinket a 
megnövekdett feladatok ellá�
tására. A bizalmiak felké�
szültségét is javítani kell, 
hogy megfelelően vezetni tud�

ják a szakszervezeti csopor�
tot, hogy a csoportélet kezde�
ményezői, élesztői legyenek; a 
csoport tagjait mind jobban 
bevonják a döntések előkészí�
tésébe, ugyanakkor a kialakí�
tott álláspontot megfelelően 
kéoviselni tudják a testületi 
üléseken, a döntések során; a 
döntésekről, a testületekben 
folyó munkáról a tagság meg�
felelő tájékoztatást kapjon. A 
testületi tagok, a bizalmiak 
egyben mozgósítsanak a kö�
zösen hozott döntés végrehaj�
tására.

Javítani, finomítani kell a 
jogaink gyakorlását is. Van�
nak olyan tapasztalataink, 
hogy mind szakszervezeti 
szerveinknél, mind a gazda�
sági partnereknél e téren van�
nak félreértések. A bizalmiak, 
a szakszervezeti bizottságok 
egy része munkája során a 
szakszervezeti jog körében 
mozog és közelít meg kérdé�
seket, de a gazdasági partne�
rek egy része is csak olyan 
körben és témákban kíván 
együttműködni a szakszerve�
zettel, amelyre jogszabály kö�
telezi. Ennek feloldásában na�
gyon fontos szrepe van az 
emberi kapcsolatok erősödé�
sének.

Csak néhány gondolatot ve�
tettem fel azokból a felada�
tokból, amelyek szakszerveze�
ti mozgalmunk előtt állnak. 
Ezek azonban csakis közös 
munkával, közös gondolkodás�
sal és cselekvési egységgel va�
lósulhatnak meg. Ezt a közös 
gondolkodást szeretnénk egy 
új módszerrel elősegíteni és 
folyamatossá tenni. A posta 
középszerveinek mozgalmi

munkájában már rendszeressé 
vált, hogy az alapszervi tit�
károk meghatározott idősza�
konként, a főbb feladatokhoz 
igazodóan találkoznak, véle�
ményt cserélnek. Ebben az év�
ben a központi vezetőség 
munkatervében meghatározot�
taknak megfelelően országos 
alapszervi titkári értekezlet 
keretében kívánunk találkoz�
ni a posta 309 alapszervének 
titkárával, a megyei szerve�
zőkkel és a tszb-titkárokkal. 
Ezt a megbeszélést május 22- 
én Budapesten, szakszerveze�
tünk székházában rendezzük 
meg.

Ezzel is lehetőséget kívá�
nunk adni arra, hogy az alap�
szervek vezető tisztségviselői 
tájékozódjanak a szakszerve�
zeti munka időszerű kérdé�
seiről, de ez az összejövetel 
egyben tapasztalatátadásra is 
alkalom lesz. Munkaértekezlet 
keretében akarunk gondolato�
kat cserélni a szakszervezeti 
munkáról, eredményeinkről, 
gondjainkról, további feladar 
iáinkról. Szeretnénk, ha ez a 
párbeszéd a szakszervezeti 
munka javítására, fejlesztésé�
re hozott határozat végrehaj�
tásának egyik állomása lenne. 
Szolgálná szakszervezeti mun�
kánk, benne az alapszervi élet 
továbbfejlesztését, a munka- 
módszerek, a munkastílus job�
bá tételét.

Ezúton is felhívjuk az alap�
szerveket, hogy készüljenek 
fel a munkaértekezletre. Von�
ják be ebbe az alapszervezet 
tagságát, és hozzák el a dol�
gozók véleményét, javaslatait!

Megyeri László 
titkár
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Októberben tartja VII. kongresszusát 

a Közalkalmazottak Nemzetközi Szövetsége

A világban mélyreható vál�
tozások történnék. Az infor�
mációk áradata érkezik na�
ponta az éter hullámain, mű�
holdakon és kopogó távgép�
írókon, s ezek a hírek a hi�
degháborús elvek újjáéledé�
séről, a fegyverkezési hajsza 
fokozódásáról számolnak be; 
szemellenzős washingtoni po�
litikáról, amely makacsul el�
lenáll a konstruktív megoldá�
soknak, és elutasít minden jó�
zan tárgyalási lehetőséget, el�
odázza a megoldás lehetősé�
geinek mérlegelését, megfon�
tolását. A gazdasági és politi�
kai változások természetszerű�
leg minden országban az élet- 
körülmények változásához is 
vezetnek. Az egyes országok 
társadalmi, gazdasági, politikai 
berendezkedésétől függően 
más és más következmények�
kel éreztetik hatásukat a dol�
gozók helyzetét illetően. S 
éppen e változások, éppen a 
dolgozók élet- és munkakörül�
ményeinek nehezedése a szak- 
szervezetektől is megválto�
zott, rugalmasabb munkastí�
lust követel, sőt azt is, hogy 
a világban minden fórumon 
hallassák hangjukat a dolgo�
zók érdekeinek védelmére hi�
vatott szövetségek.

Még csak néhány hónapja, 
hogy Budapesten, a Magyar 
Postások Szakszervezetének 
rendezésében ültek kerékasz�
talhoz a Közalkalmazottak és 
Rokonszakmabeli Dolgozók 
Szakszervezeteinek Nemzetkö�
zi Szövetségén belül alakult 
postai és távközlési tagozat 
küldöttei. E nemzetközi szak- 
szervezeti konferencia állás- 
foglalása hűen tükrözte a 
mozgalom egyik legfontosabb 
célját: az együttműködés a 
különböző társadalmi rendsze�
rekben dolgozó szakszerveze�
tek között nemcsak lehetséges, 
hanem korunk nélkülözhetet�
len követelménye is. Ajánlá�
saiban már távolabbra muta�
tott: a műszaki fejlődéssel
párhuzamosan az ember fo�
kozott védelmét tette sürgető�
vé, s felemelte szavát a béke 
védelmében, hiszen technikai 
fejlődést megvalósítani, az 
ember magasabban kvalifi�
kált, de a gépek, berendezé�
sek által könnyített életét él�
ni csak békében lehet. Ezek 
az ajánlások természetesen 
eljutottak a nem sokkal ké�
sőbb megtartott madridi nem�
zetközi szakszervezeti konfe�
renciára is, s ott még széle�
sebb rétegektől támogatva 
foglaltattak írásba dokumen�
tumként.

S most újabb fórum kínál�
kozik a véleménycserére, a 
közös nézetek kibontakoztatá�
sára és megerősítésére. Idén 
októberre Prágába hívta ösz- 
sze a Közalkalmazottak Nem�
zetközi Szövetsége VII. szak�
mai kongresszusát. Ez a 
kongresszus tágra nyitja ka�
puit minden szakszervezet 
előtt, amely ismertetni kíván�
ja nézeteit, véleményét ifiás 
országok küldöttségeivel tevé�
kenységéről, arról a munká�
ról, amelyet a dolgozók érde�
keinek és követeléseinek vé�
delmében folytat olyan köz- 
szolgálat megteremtéséért, 
amely képes hatékonyan meg�
felelni a modern idők lehető�
ségeinek és követelményeinek, 
a lakosság szükségleteinek.

E kongresszus világfórum 
lesz. A vita középpontjában 
szerepelnek mindazok a kérdé�
sek, előremutató tervek, ame�
lyek a közalkalmazottakat a 
jelenben foglalkoztatják vagy 
a jövőre vonatkozóan érinthe�
tik. S nem véletlenül szerepel 
a napirenden hangsúlyozottan 
a közszolgálat védelme, de�
mokratizálása, fejlesztése és 
bővítése. Mert bár a szocialis�
ta társadalomban a szakszer�
vezetek felelősséget viselnek 
a népgazdaság fejlődéséért, tö�
rődnek a dolgozók jogaival és 
életkörülményeivel, keresik a 
társadalomban létező gondok 
megoldásának lehetőségeit; a 
kapitalista világban koránt�
sem ilyen biztató a helyzet. A 
tőkés országok közalkalmazot- 
tainak a szakszervezetei je�
lentős harcot vívnak a vásárló�
erő védelmében. A szabadság- 
jogok — mint például a 
sztrájkjog és a kollektív tár�

gyalások lehetőségének védel�
me — mind jelentősebb he�
lyet foglalnak el ezekben a 
küzdelmekben. E harcok ré�
vén erősödik a demokratikus 
átalakulás óhaja, amelyre 
minden szakszervezeti mozga�
lom törekszik, és amely min�
den ország hagyományainak 
és követelményeinek megfe�
lelő perspektívákat nyit majd.

A nemzetközi fórumon vala�
mennyi küldött saját tagságá�
nak álláspontját, helyzetét és 
kilátásait tolmácsolja. A kö�
zös cél azonban vitathatatlan, 
s ennek elérése meghatározott 
tevékenységet, pontos és kéz�
zelfogható kezdeményezéseket 
követel meg. Hiszen a közös 
érdek arra irányul, hogy meg�
hiúsítsák a multinacionális 
monopóliumok kísérleteit, a 
közszolgálat és az állami szek�
torok „eltérítését” eredeti kül�
detésük teljesítésétől, a saját 
érdekeik alá rendelésétől. 
Ezen felül e fórum széles körű 
lehetőségeket nyújt ahhoz, 
hogy elevenebbé tegye a nem�
zetközi szolidaritást a közal�
kalmazottak szakszervezetei, 
a közszolgálatban dolgozók 
között. Annak a kinyilvánítá�
sára, hogy semmiféle jogos 
harc nem maradhat elszigetel�
ve, hogy azok a dolgozók, akik 
jogaikat és követeléseiket vé�
dik, számíthatnak az egész 
világ szakszervezeteinek se�
gítségére és támogatására, 
nemzetközi szinten, szervezett 
formában. A Közalkalmazot�
tak Szakszervezeteinek Nem�
zetközi Szövetsége a konfe�
rencia összehívásakor kibocsá�
tott felhívásában hangsúlyoz�
ta: számít az együttműkö�
désre és a közös akcióra a vi�
lág valamennyi közalkalma�
zotti szakszervezete között, a 
nemzetközi hovatartozásra va�
ló tekintet nélkül, független�
ségük és önállóságuk teljes 
tiszteletben tartása mellett. E 
tárt kapuk hívják és várják 
a Magyar Postások Szakszer�
vezetének küldötteit, akiktől 
a múltban is megszokott és ta�
pasztalt, nyíltságot, az őszin�
teséget várják. S természete�
sen azt, hogy saját munkájuk 
és jövőt formáló terveik is�
mertetésével legyenek tevé�
keny részesei a vitának, amely 
a világ szervezett dolgozóinak 
harcát formálja, ösztönzi, s 
szolidaritást vállal ezzel az 
eszmével.

Rácz Judit

Sárospataktól Budapestig 
meglehetősen hosszú időt vesz 
igénybe még a gyorsvonaton 
való utazás is. Jut idő olvasás�
ra, de gondolkodásra is . . .

— És főleg töprengésre — 
veszi fel az elejtett'- fonalat 
Dudás Józsefné postafelügye�
lő —, mivel az ember nem is�
meri pontosan útjának okát, 
célját. Egy ünnepélyre szóló 
meghívás nem sokat mond, 
de ok nélkül nem utaztatnak 
senkit több száz kilométer tá�
volságra.

— Azt azért sejtette, hogy 
netán kitüntetik ...

— Hát... ez is megfordul 
az ember fejében, de legalább 
ugyanannyi kétkedéssel. Miért 
járna kitüntetés azért, ha va�
laki tudásához mérten ellátja 
napi munkáját, amiért fizetik, 
ezen felül pedig társadalmi 
munkaként azt, amit önként 
vállalt. Ennek a választók bi�
zalma az ellentétele.

— Csakhogy ezt a bizalmat 
is ki kell érdemelni, mégpe�
dig elsősorban a munkahelyen.

— Higgye el, természetes�
nek vettem, ihogy rendesen 
kell dolgoznom. Húsz éve va�
gyok postás, s majdnem ennyi 
ideje Patakon. Szinte minden 
munkakört végigjártam, elég 
hosszú ideig voltam főpénztá�
ros, s most a hivatal helyi el�
lenőre vagyok. Lehet, hogy ez 
is mond valamit.. .  szerintem 
azonban nem olyan nagy mű�
vészet jól dolgozni, ha a mun�
katársak is azt teszik. Régóta 
brigádba tömörültünk. Posta�
kürt nevű brigádunk 1980 vé�
géig, amíg vezetője voltam, 
négyszer nyert aranyérmet,
1973- ban a Kiváló Brigád,
1974- ben fjedig a Szakma Ki-

Nagyítólencse alatt 
az alapszervek munkája
Március végéig a Postásak 

Szakszervezetéhez tartozó 309 
alapszervezetnél meg kellett 
tartani a beszámoló taggyűlé�
seket. Ez a járási szakszerve�
zeti bizottságoknál a kishiva- 
tali tanácskozásokkal össze�
vonva történt meg. A tamási 
jszb beszámoló taggyűlésén 
először a járási hivatal vezető�
je számolt be a terület és az 
igazgatóság 1981. évi eredmé�
nyeiről, valamint az idei fel�
adatokról, nem hallgatva el a 
gondokat és a hiányosságokat 
sem.

A szakmai beszámoló után 
a jszb titkára, Berkes István�
ná számolt be az alapszervezet 
tevékenységéről és az előttük 
álló feladatokról. A 32 hiva�
talt és 250 szervezett dolgo�
zót felölelő alapszervezetnek 
új titkára és elnöke van. Ez a 
körülmény azonban sem a 
beszámolón, sem a hozzászólá�
sokra adott válaszokon, sem 
pedig a taggyűlés levezetésén 
nem érződött.

Éppen a sok újonnan meg�
választott tisztségviselő miatt 
az elmúlt évben nagy hang�
súlyt helyeztek a bizalmiak 
oktatására, ezen belül a tag�
sággal és a gazdasági vezetők�
kel való kapcsolatukra. En�
nek már meg is látszik a ha�
tása, mivel ennél az alap�
szervnél jól ismerik a műkö�
dési szabályzat minden rájuk 
vonatkozó pontját, tehát vilá�
gos és egyértelmű előttük a 
bizalmiak jog- és hatásköre. 
Elméleti ismereteiket azonban 
a gyakorlatban is jobban hasz. 
nosítaniuk kell, mivel — bál 
idestova közhely, de ismét le�
írjuk — a szakszervezeti jo�
gokkal élniük nemhogy sza�
bad, hanem kötelességük a bi�
zalmiaknak.

Az eredmények és a kedve�
ző tapasztalatok méltatása 
mellett a titkár nem hallgat�
ta el a gondokat sem. A járá�
si hivatal vezetőjével együtt 
a területhez tartozó postahi�
vatalok több mint kétharma�
dát meglátogatták az elmúlt 
évben. Ennek alapján felmér�
ték, hogy még mindig van a 
járásban egészségtelen, nem 
megfelelő szociális ellátottsá- 
gú hivatal. A kishivatalok 
gondjai mellett erőteljesen 
mutatkozik a két IV. osztályú 
hivatal, Tamási és Simontor- 
nya elégtelen helyzete is.

Tamásiban például az ott 
dolgozó 40 embernek mindösz- 
sze egy W. C.-je van; vagy 
éppen két kézbesítőnek jut 
egy asztal és szék a kis mére�
tű kézbesítőteremben. A fel�
vételi helyiségben sem különb 
a helyzet, az egyesített felve�
vőnél már oly nagy a forga�
lom, hogy az szinte megenged�
hetetlen. Arról nem is beszél�
ve, hogy a főpénztár szintén

a felvételi teremben találha�
tó, minden különösebb elkülö�
nítés nélkül.

Simontornyán a fő gond az, 
hogy a távbeszélő-központ 
ugyan csak hároméves, mégis 
— a hivatalvezető hozzászólá�
sa szerint — szinte használha�
tatlan. Rosszak a zsinórok, a 
dugók, s maga a központ is.

A szociális ellátottság és a 
munkakörülmények szem�
pontjából tehát van még javí�
tani való a járásban. Sokkal 
kedvezőbb a helyzet a szlak- 
szervezeti munka más terüle�
tein. Tavaly például 66-an 
vettek részt a Pannonhalma, 
Zirc, Győr, Bükfürdő útvo�
nalon rendezett kirándulá�
son, amelyet még ma is sok�
szor emlegetnek, olyan jól si�
került. De az egyéb kulturá�
lis és sportrendezvények is 
rendszeresek, s általában nagy 
tömegeket vonzanak.

A gyermekellátásban sincs 
gondjuk, hiszen a járás terü�
letén levő minden postás szü�
lő gyermekét el tudták he�
lyezni óvodában, illetve böl�
csődében. Az elmúlt évben 17 
gyermek üdülhetett a nyári 
szünetben. Ennek olyan nagy 
sikere volt, hogy az idén a 
nagy érdeklődésre való tekin�
tettel sorsolni akarják a be�
utalókat. Ez nem a legszeren�
csésebb megoldás, s talán nem 
is a legigazságosabb, hiszen 
így a beutaló elveszíti jutalom�
jellegét.

Végezetül a jszb-titkár csat�
lakozott a járási hivatalveze�
tőjének felhívásához, melyben 
az idei, meglehetősen feszített 
terv végrehajtására hívta fel 
a dolgozók figyelmét, hangsú�
lyozva a szakszervezet kettős 
feladatát: a dolgozók érdekei�
nek védelme mellett a tervek 
kialakításában és azok végre�
hajtásában is cselekvő részt 
kell vállalnunk.

★
Március utolsó napjaiban 

jártam a Helyközi Távbeszélő 
Igazgatóság Központi Műsza�
ki Üzemének beszámoló tag�
gyűlésén is, Jobbágyiban. Ez 
szintén termelési tanácskozás�
sal és politikai tájékoztatóval 
volt összekötve. A 7 napirendi 
pont ellenére a tanácskozás 
gördülékenyen, gyorsan folyt 
le, s amit külön ki kell emel�
ni, az Hordós Dezső szb-titkár 
értékelése az elmúlt évi szak- 
szervezeti munkáról. A bizal�
miak egyenként és névre szó�
lóan értékelte, természetesen 
a hibákat is említve. Emellett 
az szb-tagok munkáját is te�
rületenként és tételesen minő�
sítette. A titkár és az alap�
szervezet tevékenységéről pe�
dig a tszb titkára adott konk�
rét értékelést.

Mezőfi László

K I T Ü N T E T É S E K
Szakszervezetünk elnökségének javaslata alapján kiemel�

kedő szakszervezeti és szakmai munkájáért a nemzetközi nő�
nap alkalmából a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a 

Munka Érdemrend bronz fokozata 
kitüntetést adományozta Ferenczy Sándorné szvb-elnöknek 
(Budapest 72 postahivatal).

A Szakszervezetek Országos Tanácsa a
Szakszervezeti Munkáért arany fokozatát 

adta Dudás Józsefné szb-titkárnak (Sárospatak postahivatal), a 
Szakszervezeti Munkáért ezüst fokozatát 

Csillag Éva bizalminak (Debreceni Postaigazgatóság).
A közlekedés- és postaügyi miniszter a 

Kiváló Munkáért
kitüntetést adományozta Bikácsi Erzsébet tszb-tt-tagnak (Bu�
dapesti Távbeszélő Igazgatóság) és dr. Boldis Pálné mdb-el- 
nökhelyettesnek (Szeged, HÁLÉP),

Miniszteri Dicséretet
Szabó Ferencné jszb-titkárnak (Dunaújváros 1 postahivatal). 

A posta vezérigazgatója
Vezérigazgatói Elismerést

adott Kámánné Varga Mária bizalminak (Soproni Postaigaz�
gatóság Tszb), Monostcni Ferencné jszb-titkárnak (Encs pos�
tahivatal) és Tóth Lajosné üdültetési felelősnek (Debreceni 
Postaigazgatóság).

★
A forradalmi ifjúsági napok alkalmából szakszervezetünk 

elnökségének javaslata alapján, kiemelkedő szakszervezeti és 
szakmai munkájáért a Szakszervezetek Országos Tanácsa 

Szakszervezeti Munkáért oklevelet 
adományozott Torsa Ibolya ifjúságibizottság-vezetőnek (Bu�
dapesti Távbeszélő Igazgatóság) és Vaszlovik János szb-titkár�
nak (Pesterzsébet 1 postahivatal).

A közlekedés- és postaügyi miniszter 
Kiváló Munkáért

kitüntetést adományozott Kozempel Zsuzsanna politikai mun�
katársnak (Debreceni Postaigazgatóság Tszb), 

a Posta vezérigazgatója
Vezérigazgatói Elismerést

adott Hrabovszki Mátyásné mdb-tagnak (Szegedi Postaigaz�
gatóság) és Nagy Ágota ifjúsági felelősnek (Barcs postahi�
vatal).

k
Szakszervezetünk elnökségének javaslata alapján ki�

emelkedő propagandistatevékenységéért a Szakszervezetek Or�
szágos Tanácsa a

Szakszervezeti Munkáért oklevelet
adományozta dr. Bach Gyula propagandistának (Javítóüzem).

k \

Kiemelkedő szakszervezeti és szakmai munkája alapján 
hazánk felszabadulásának 37. évfordulója alkalmából a Ma�
gyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a

Munka Érdemrend ezüst fokozata 
kitüntetést adományozta Tulipán László szb-titkárnak (Zala 
megyei Távközlési Üzem).

A közlekedés- és posta ügyi miniszter 
Kiváló Munkáért

kitüntetést nyújtott át Kacsmarcsik Mihályné szb-titkárnak 
(Csepel 1 postahivatal), Kaposvári József szvb-elnöknek (Bu�
dapest vidéki Postaigazgatóság) és Tóth László munkavédel�
mi bizottsági tagnak (Miskolci Postaigazgatóság);

- Miniszteri Dicséretet
adott Albitz Mátyás szb-tagnak (Diósd Rádióállomás), Top�
pantó Jenő tszb-tagnak (Helyközi Távbeszélő Igazgatóság) és 
Takács Klára bizalminak (nyugdíjas. Soproni Postaigazgató�
ság).

A Posta vezérigazgatója
Vezérigazgatói elismerést

nyújtott át Deme Pál szb-titkárnak (HTI, Szolnoki Gócüzem), 
Fehér László szb-titkárnak (Győr 2 postahivatal), Hargitai 
Oszkár szb-titkárnak (Lakihegy, Rádióállomás), Hauch János�
áé bizalminak (TIG, Alközponti Üzem), Koloch Elekné nőfe�
lelősnek (Endréd postahivatal), Lóth Lajos szb-titkárnak 
(BUVIG, Javító-Szerelő Üzem), Marczis Bertalan közgazda- 
sági felelősnek (Eger 1 postahivatal) és Zalavári Árpád mun�
kavédelmi felelősnek (Budapesti Fenntartási Üzem).

Megfelelni a választók bizalmának
váló Brigádja címet is elnyer�
te. Magam 1972-ben a Munka 
Érdemrend bronz fokozatát 
(kaptam.

— A bizalomnak tehát meg�
volt az alapja.

— Erre csak igennel vála�
szolhatok, bár félek, hogy ön�
teltnek tekintenek emiatt. Az 
igaz, hogy már 1964-ben bevá�
lasztottak a szakszervezeti bi�
zottságba, amelynek a legutób�
bi választások óta titkára va�
gyok. Mitagadás, megválasztá�
somat is kitüntetésnek vettem, 
s most utólag is igyekszem er�
re a bizalomra rászolgálni. 
Nem könnyű, mert bármilyen 
feladat adódjék, készülni kell 
rá. Ha rendezvényünk van, 
azt meg kell szervezni; ha a 
bizalmiakat, a tagságot tájé�
koztatni akarom, előbb alapo�
san tájékozódnom kell. Tes�
tületi ülésre nem lehet elmen�
ni a dolgozók véleményének 
ismerete nélkül. Ezenkívül jó

kapcsolatot kell kialakítani a 
többi társadalmi szervezettel, 
no meg a szakvezetőikkel. Jól�
eső érzés, ha a munkatársak 
ezt megelégedéssel nyugtázzák.

— De az elöljáróktól kapott 
elismerés se megvetendő...

— Ennyi hiúság talán meg�
bocsátható: igazán nagy öröm�
mel vettem át a .nőnap alkal�
mából kapott Szakszervezeti 
Munkáért arany fokozatú ki�
tüntetést. Erre azért nem szá�
mítottam. Az utazás tehát 
mégiscsak tartogatott valami 
meglepetést számomra .. .  nem 
is csekélykét...

— Viselje egészséggel, s a 
büszkeségtől se féljen!

Szabó Géza

★
Csillog a szeme, arca öröm�

től sugárzik. Egyenest a KPM- 
ből jött szerkesztőségünkbe 
Tulipán László műszerész; Ur�
ban Lajos államtitkár adta át 
neki a Munka Érdemrend 
ezüst fokozata kitüntetést.

A Zala megyei Távközlési 
Üzem dolgozója. Decemberben 
töltötte be postai szolgálatának 
30. évét. Szakmai, politikai 
munlkáját két Kiváló Dolgozó 
kitüntetés, miniszteri dicséret, 
mostantól pedig kormányki�
tüntetés is fémjelzi.

Édesapja — aki csaknem 
négy évtizeden át postás volt 
— nevelte László fiát postás�
nak. Felesége is műszerész, a 
fenti üzem dolgozója. Katalin 
lányuk tanár lesz, negyedéves, 
László fiúk másodéves orvos- 
tanhallgató.

Tulipán László életét végig�
kísérte a tanulás. Különböző 
politikai és szaktanfolyamokon 
vett részt. Utóbb felsőfokú pos�
taműszaki tanfolyamot, továb�
bá a marxista egyetem három�
éves tagozatát végezte el. Mű�
szaki főfelügyelő lett, s mint 
vezetőhelyettes dolgozik.

A szakszervezet tisztségvise�
lője 1958-tól. Csaknem két év�
tizede szakszervezeti titkár. 
Szereti ezt a felelősségteljes 
megbízatást. (Ezt csak jó szív�
vel, nagy szeretettel lehet be�
csülettel ellátni — mondta). 
Segíti feladatának ellátását a 
vezetőség, amelyet jó kollek�
tív szellem vezérel, és segítő�
társai a bizalmiak.

— Hazánk felszabadulásá�
nak 37. évfordulója kettős örö�
met hozott. Személyes mun�
kám magas elismerését, amely 
nagy meglepetést, örömet je�
lent. A másik : kollektívánk a 
múlt évi eredményes munká�
ja alapján — több évi szünet 
után — most nyolcadszor nye�
ri el a Kiváló Üzem címet. 
Tizenegy szocialista brigádkö�
zösségnek, az egész üzem ösz- 
szefogásának, szorgos munká�
jának eredménye a Kiváló cím 
elnyerése.

— A szakszervezeti munká�
ban nagy öröm, ha előbbre lé�
pünk például a dolgozók 
munkakörülményeinek javítá�
sában. Így például a nagyka�
nizsai és keszthelyi körzetmes�
terek új telephelyet kaptak. 
Öröm, hogy a hálózatos terüle�
ten dolgozók gépkocsi-ellátot- 
sága javult, olyannyira, hogy

a motoros hibaelhárítás már 
csak a múltra emlékeztet. A 
fizikai munkát megkönnyítő 
nagyon sok kisgépet kaptak az 
itt dolgozók. Azonban még 
további gépek beszerzése len�
ne szükséges. Szeretnénk ha 
Nagykanizsához, Lentihez, és 
Keszthelyhez hasonlóan Zala�
egerszegen is megoldható len�
ne az üzemi étkeztetés, mely�
re körülbelül 200 dolgozó vár, 
tart igényt.

— Kormánykitüntetésemet 
30 éves postai, közösségi mun�
kám elismerésének tekintem, 
egyben a további munkámhoz 
előlegezett bizalomnak. Az ed�
digiekhez hasonlóan, illetve 
még jobban szeretném ellátni 
a rám bízott feladatokat. Ügy 
érzem, szeretnék, becsülnek 
munkatársaim, vezetőim, s ez 
erőt ad a további munkámhoz 
— mondta Tulipán László, 
akinek kitüntetéséhez, a kol�
lektívának pedig a Kiváló 
Üzem cím elnyeréséhez szív�
ből gratulálunk.

Bokros Erzsébet
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Tanácskoztak a posta 
újítói és feltalálói Előrelátó tervezés, takarékos gazdálkodás

(Folytatás az 1. oldalról.)

Végül akkor álljon itt a ha-J 
tározat, mely hűen tükrözi, 
hogy a vitára bocsátott kérdé�
seket a résztvevők széles kör�
ben megvitatták.

— Az újítómozgalom és fel�
találói tevékenység irányítot-  
tabbá és szervezettebbé téte�
léhez megfelelő alapot nyújt 
a tervezés demokratizmusának 
kiszélesedése. Ehhez kell kap�
csolódnia az újítási feladat�
tervek, pályázatok kiírásának. 
Nem engedhető meg az a 
helytelen gyakorlat, hogy több 
éves sikertelen fejlesztési té�
mákat írnak ki feladattervi 
pontként. Célszerűnek tartjuk 
komplex újítási brigádok be�
vonásával az előzetes szerző�
dések rendszerének kiszélesí�
tését.

— Az előzőkben részletezett 
feltételekkel megfelelő infor�

mációhordozónak tartjuk a 
feladatterveket és a pályáza�
tokat. Szorgalmazni kell azon�
ban az újítók, a szakvélemé�
nyezők és az egyszemélyi el�
bírálók közti információáram�
lást. Előzetes szerződésekkel 
és a kísérletek kockázatának 
bátrabb vállalásával az eddi�
ginél hatékonyabb anyagi�
technikai támogatást lehetne 
nyújtani.

— Az újítók és feltalálók 
erkölcsi elismerésének jelenle�
gi szabályozását és rendszerét 
megfelelőnek tartjuk. Az 
anyagi elismerés tekintetében 
azonban feltétlenül tovább 
kell lépni, mivel az újítási dí�
jak kismértékű számszerű ja�
vulásának ellenére azok reál�
értéke az utóbbi időben jelen�
tősen csökkent. Általánosan 
jellemző a szűkmarkúság, kü�
lönösen a kalkulálható gazda�
sági eredményű és nagy ösz-  
szegű díjazásoknál. Célszerű�
nek tartjuk az újítási díjmi�
nimum 600 forintra való nö�
velését, valamint a munka- , 
egészségvédelemmel, energia-  
és importanyag- megtákarítás-  
sal járó újítások díjminimu�
mának legalább 800 forintban 
való megállapítását. Az újí�
tási díjak maximálásával nem 
értünk egyet, mivel ez a ke�
retjellegű szabályozás elvével 
ellentétes, valamint mozgalmi 
szempontból visszahúzó erővé 
válhat.

— A kutatóknak, fejlesztők�
nek, a műszaki értelmiségnek 
az újító tevékenységbe való 
bevonása végett célszerű len�
ne keretszabályozást adni a 
jelentős alkotó teljesítmény 
meghatározásához. Ezzel egy�
értelműbbé tehető a sokat vi�
tatott munkaköri kötelesség 
meghatározása is. Így mind az 
erkölcsi, mind az anyagi el�
ismerés egy időben lehetővé 
válik.

— Az újítómozgalom kiszé�
lesítésére, pólAtikai és tudat-  
formáló jellegének erősítésére

Május 5. (szerda), 15 ó ra, VI., 
N épkö z tá rsaság  ú tja  3. M éry Gá�
bor : T áp v o n a lk ö tések  h idegsajto - 
lásos m ódszerre l.

Május 11. (kedd), 15 ó ra, VI., 
N ép k ö z tá rsaság  ú tja  3. G hym es 
G yörgy : T ávbeszé lő -közpon tok
ak tív  és passzív  védelm e gáz- 
beszivárgás ellen.

Május 13. (csü tö rtök ), 15 ó ra , VI., 
N ép k ö z tá rsaság  ú tja  3. Schulcz 
G ab rie lla : A Posta  R ádió- és Te- 
lev ízióm űszakl Igazgatóság belső 
szabályozórendszere .

Május 17. (hétfő), 15 ó ra, V. 
K ossu th  L ajos té r  6—6. IV. em. 
437. D r. iFerenczy P á l:  A te ledata  
rendszer.

Május 18. (kedd), 15 ó ra , VI., 
N épkö z tá rsaság  ú tja  3. A ndriska  
P á l: P osta i légkáb e lek  ú j építési 
és szere lési elő írásai.

javasoljuk a szocialista bri�
gádmozgalomhoz való kapcso�
lódás erősítését. A postai gya�
korlathoz hasonlóan javasol�
juk az Alkotó Ifjúság pályá�
zatokra beérkezett művek újí�
tási tartalmának megvizsgálá�
sát.

— Az újítások átfutási ide�
jének csökkentésére jó mód�
szernek tartjuk — kisebb je�
lentőségű ügyeknél — a de�
centralizált elbírálási és hasz�
nosítási rendszert. Az újítások 
széles körű elterjesztését a 
megfelelő jogvédelem hiánya 
hátráltatja, ezért adatbankok 
felállítása mellett szükséges�
nek tartjuk a jogvédelem 
megfelelő országos rendezését
is.

— Amint azt az újítómozga�
lom kiszélesítésének módsze�
reinél az Alkotó Ifjúság pá�
lyázattal kapcsolatban java�
soltuk, a pályázatra készült

alkotásokhoz hasonlóan a 
szakmai versenyek, műszaki 
pályázatok, vetélkedők érté�
kelt alkotásait is vizsgálni 
kell újítási szempontból.

— Az újításokról szóló ren�
delet 10. paragrafus (2) be�
kezdése szerint már olyan 
újítási javaslatra is lehet jo�
got alapítani, amely csak a 
javaslattevő nevét és lakcímét 
tartalmazza. A Központi Sta�
tisztikai Hivatal újítási- talál�
mányi jelentőlapja, viszont 
ennél sokkal szélesebb körű 
adatszolgáltatást kíván. Szük�
ségesnek tartjuk ezért a két 
előírás összehangolásét.

— Az újításokról szóló ren�
delet 6. paragrafus (1) bekez�
dése szerint „Az újítás hasz�
nosítása esetén a szerzőt újí�
tási díj illeti meg”. Abban az 
esetben azonban, ha az elbí�
rálás során még úgy tűnik, 
hogy az újítás tárgya kivite�
lezhető, de a hasznosítási 
szerződés megkötése után va�
lamilyen külső ok (például 
anyaghiány) miatt a megvaló�
sítás kisebb- nagyobb mérték�
ben elhúzódik, az újító önhi�
báján kívül hátrányos hely�
zetbe kerül, mert a megálla�
podás szerinti újítási díjat 
csak hasznosítás esetén kap�
hatja meg.

Javasoljuk, hogy — amint 
a találmány megvétele esetén 
lehetséges — az újítási javas�
lat is megvásárolható legyen, 
így a vállalattól függő ténye�
zők csak a vállalati kockázat 
körében maradnak.

— Az újítómozgalom társa�
dalmasítása végett — az 
MTESZ céljaival összhangban 
— javasoljuk a KTE elnöksé�
gének, hogy az egyesület, sa�
játos eszközeivel, járuljon 
hozzá az újítómozgalom to�
vábbfejlesztéséhez.

Az útjítók és feltalálók V. 
országos tanácskozásáról jú�
niusi számunkban adunk tu�
dósítást olvasóinknak.

mészáros József

Május 19. (szerda), 15 ó ra, VI., 
N ép k ö z tá rsaság  ú t ja  3. Szabó G á �
b o r: A felvevő és pénzfo rgalm i
h álózat au to m atizá lás i lehetőségei 
kü lfö ld i tap asz ta la to k  a lap ján .

Május 20. (csü tö rtö k ), 14 óra, 
VI., N ép k ö z tá rsaság  ú tja  3. S áfár 
Z o ltá n : D igitális á tv ite li u tak  és 
d ig itá lis  kapcso ló b eren d ezések  á t �
v ite li k é rd ése i an alóg  k ö rn y eze t �
ben  (III. ré sz ) .

Május 25. (kedd), 15 ó ra, VI., 
{N épköztársaság ú tja  3. Dr. F rá te r  
B é la : V áltozó g azdálkodási sze r �
vezetek , változó  ellenő rzési m ód �
szerek .

M ájus 26. (szerda), 14 ó ra, VI., 
N ép k ö z tá rsaság  ú tja  3. Dr. G y ü rk e  
Jó z se f: K özönségkapcso la t a tá v �
közlési szo lgála tban .

A szakszervezetünk 1981. évi 
gazdálkodásáról szóló, az el�
nökség februári ülésén tár �
gyalt jelentés, részletes átte�
kintést ad a beszámolási idő�
szak pénzgazdálkodásáról, azaz 
az elnökség, majd a központi 
vezetőség által elfogadott és 
jóváhagyott költségvetés tel�
jesítéséről. A központi vezető�
ség megállapította, hogy az
1981. évi költségvetés nem csu�
pán pénzügyi kereteket hatá�
rozott meg, hanem elsősorban 
a mozgalmi munka alapvető 
feltételeit, a politikai célok 
megvalósításának lehetőségeit 
teremtette meg. A mérlegbe�
számoló részletes és összesített 
bevételi és kiadási tételei azt 
mutatják, hogy szakszerveze�
tünknek az 1981. évre rendel�
kezésre álló anyagi eszközei 
mind nagyobb mértékben szol�
gálták tagságunk érdekeit, a 
mozgalmi célokat.

A jelentés körültekintő, elő�
relátó, takarékos gazdálkodás�
ról tanúskodik, mert míg a 
költségvetésben a tervezett be�
vételek nem nyújtottak kellő 
fedezetet a költségelőirányza�
tokhoz, a tényleges bevételek 
növekedésének és a költségek 
csökkentésének eredménye�
ként, 3 millió forint bevételi 
többlet mutatkozott.

A bevételek 71 százaléka a 
tagdíjbevétel,amiszorosan ösz- 
szefügg a szakszervezeti mun�
ka két elsőrendű jellemzőjé�
vel, a szervezettség alakulásá�
val és a tagdíjmunka helyze�
tével.

Tagdíjbevételi tervünket 
248 ezer forinttal túlteljesí�
tettük. A növekedés a bázis�
hoz viszonyított szervezettségi 
szint emelkedésének (bázis 
96,9 tény 97,2 százalék) és a 
taglétszám lassú, de folyama�
tos növekedésének (bázis
80 447, beszámolási időszak:
81 055) az eredménye. Az elő�
irányzathoz képest azonban a 
szervezettség 0,4 százalékkal 
elmaradt (97,6 helyett 97,2), 
úgyszintén elmaradás mutat-

A kérdés felvetése jogos, 
hiszen a postán több ezer 
olyan dolgozó van — főleg a 
hírlapkészítés területén —, 
akinek mellékfoglalkozású 
munkaviszonyuk van.

A kérdésre igennel kell vá�
laszolni, ugyanis jogszabály 
rögzíti, hogy a dolgozót min�
den munkaviszonyban megil�
leti szabadság, tehát a mel�
lékfoglalkozásban is. Ennek 
megfelelően minden munkavi�
szonyban naptári évenként 
jár a dolgozónak 15 munka�
nap alapszabadság és az eltöl�
tött évektől függően pótsza�
badság.

Azoknak tehát, akiknek 
mind a főállásban, mind plé�
dig a mellékfoglalkozásban 
fennáll a munkaviszonyuk és

A posta gazdálkodási ered�
ménye 1981-ben a tervezettnél 
jobb volt. A többleteredmény 
lehetővé tette a tervhez viszo�
nyítva nagyobb, 24,9 millió fo. 
rinttal több részesedési alap 
képzését. A részesedési alap�
ból teljesített jelentősebb ki�
fizetések:

1. A szociális ellátás színvo�
nalának meghatározásához, a 
szociális alap juttatások bizto�
sításához, az egyes területeken 
szerény mértékű javításához a 
képezhető jóléti és kulturális 
alapot jelentős mértékben ki 
kell egészíteni a részesedési 
alapból. A kiegészítés összege
1981-ben mintegy 53 millió fo�
rint volt.

2. A pjosta a központilag en�
gedélyezett bérfejlesztésen fe�
lül 1981-ben bérfejlesztési adó 
vállalásával egyszázalékos 
többletbérfejlesztést hajtott 
végre. A bérfejlesztési adó 39 
millió forinttal terhelte a ré�
szesedési alapot.

3. A törzsgárdaszabályzat 
módosítása két új fokozatot 
(15 és 25 év) iktatott közbe.

kozik az átlagtagdíjnál is, 
mert a 36,31 forintos terv�
vel szemben 36,11 forint a 
tényleges átlagtagdíj.

A költségeink 1 millió 891 
ezer forinttal (94,7 százalék) 
kisebbek a tervezettnél. A ki�
adások egyik csoportja a tag�
díjaknak a dolgozók érdeké�
ben való felhasználására irá�
nyul, a tagság szociális, kul�
turális és sportellátottságát 
szolgálja. A mozgalom céljá�
tól és szellemétől idegen len�
ne, ha az ilyen jellegű kiadá�
soknál megtakarításra töre�
kednénk. A költségvetésben 
tervezett ilyen természetű 
összegek és a tényszámok kö�
zött nincsen eltérés, a teljesí�
tés 100 százalékos. Ez az 
alapszervezetek és tszb-k jó 
gazdálkodását igazolja.

A központi vezetőségnek és 
apparátusának működési költ�
ségei, viszont olyan kiadások, 
melyeket a tervezetthez ké�
piest csökkenteni célszerű. Itt 
a felhasználás 82,1 százalékos, 
vagyis 1 millió 910 ezer fo�
rinttal kevesebb a tervezett�
nél. A megtakarítás nagy 
része körültekintő, előrelátó, 
takarékos gazdálkodásra utal.

Az alapiszervezetek tagdíj- 
bevételük folytonos növekedé�
sének, valamint a támogatások 
rendszeres folyósításának ered�
ményeként évről évre nagyobb 
pénzeszközökkel rendelkeznek. 
Míg 1976-ban az alapszerveze�
tek összbevétele 11,9 millió 
forint volt, 1981-ben elérte a
18,5 milliót. A rendelkezésre 
álló pénzeszközök célszerű fel- 
használása fokozott figyelmet 
igényel az alapszervezetektől.

A nagyobb összegekkel való 
gazdálkodás azonban nemcsak 
a szakszervezeti bizottságokra 
ró nagyobb felelősséget, ha�
nem egyúttal megnöveli a gaz�
dálkodás társadalmi ellenőr�
zésével megbízott számvizs�
gáló bizottságok feladatait, a 
velük szemben támasztott kö�
vetelményeket is. Rendszere�
sebb, színvonalasabb, a gaz-

az eltöltött idő is azonos, ak�
kor a szabadság mértéke 
mindkét munkaviszony után 
azonos. Azonban ritkán fordul 
elő, hogy a főállásban, vala�
mint a mellékfoglalkozásban 
azonos a munkaviszonyban 
töltött évek száma, ezért min�
den munkaviszony után kü- 
lön-külön kell elbírálni és 
megállapítani a dolgozót meg�
illető pótszabadságot.

Idetartozik az is, ha a dol�
gozót a főállásban és a mel�
lékfoglalkozásban eltérő mér�
tékű szabadság illeti meg, ak�
kor is köteles munkakörét el�
látni abban a munkaviszony�
ban, amelyben szabadságra 
már nem jogosult, ha a másik 
munkakörében egyébként sza�
badságát tölti.

Ezzel a törzsgárda tagjainak 
egy része — akik mint a 
törzsgárda tagjai még egyszer 
sem részesültek jutalomban és 
hosszasan várakozniuk kell — 
hátrányos helyzetbe került. 
Ezt méltányolva, az elmaradt 
jutalmakat május 1-én kifize�
tik. Ennek költsége, mintegy 
20 millió forint ugyancsak a 
részesedési alapot terheli.

A képzett többletrészesedés 
csak részben fedezte az ön�
ként vállalt megnövekedett 
kiadásokat. A bérfejlesztési 
adó a részesedési alapion belül 
— az évközi kifizetések visz- 
szaíogása mellett — nagy- 
részben (egyes postaszervek�
nél teljes egészében) az év vé�
gi részesedést csökkentette. A 
bérfejlesztéseknek még ilyen 
áron való megvalósítása is 
előnyös a postás dolgozóknak, 
hiszen az év végi részesedés 
egyszeri csökkentésével a pos- 
ta minden évben kifizethető 
bért képiezett.

A középfokú postaszervek a 
belső közgazdasági szabályo-

dálkodást elemző, mérlegelő, 
a takarékosságot szorgalmozó 
tevékenységet vár el tőlük a 
tagság.

Az alapiszervezeteink többsé�
ge a költségvetés előirányza�
tait figyelembe véve, takaré�
kosan gazdálkodott a beszá�
molási időszakban.

A megtakarításnak gyakori 
oka az, hogy egy-egy kiadási 
tétel felhasználása széles körű 
és megalapxizott szervezést, 
előkészítést igényel, de erre 
nem volt az alapiszervezetek�
nek elég idejük, erejük. Pedig 
az ilyen felhasználások elma�
radása többnyire a dolgozókat 
rövidíti meg.

A felhasználások közül ki 
kell emelni a szociális kiadá�
sokat, melyek túlsúlyban az 
intézményes és a rendkívüli 
segélyekből állnak, melyek�
nél a tényszámok nem érték 
el az előirányzott összeget. Itt 
elsősorban a rendkívüli segé�
lyekről kell szólni. A költség�
vetésben 1 861 500 forint sze�
repel erre a célra, a felhasz�
nálás pedig 1 761 700 forint; 
99 800 forinttal kevesebb. Az 
összes rendkívüli segélyből 
298 nagycsaládos (átlag 689 fo�
rinttal) és 2110 nyugdíjas (át�
lag 597 forinttal) részesült. A 
rendkívüli segélyek 83 száza�
lékát a nyugdíjasok, valamint 
a nagycsaládos dolgozók ré�
szére használták fel. Nem tö�
rekednek azonban az alapszer�
vezetek a segélyek elaprózódá�
sának megakadályozására. Az 
1979. évi 496, az 1980. évi 580 
forint és a lezárt időszakban 
számított 619 forintos átlag ke�
véssel haladja meg az egy fő�
re adható alsó határt. A kiad�
ható segélyösszeg alsó határa 
1961-ben 500, felső határa plé�
dig 1200 forint volt. Az ilyen 
segélyezési átlag mellett alig 
válik lehetségessé a szociális 
helyzet szerint indokolt kü�
lönbségtétel. Az elnökség a 
rendkívüli segélyek összegének 
növelésére határozatot hozott.

A kulturális kiadások ösz-

zóik alapján képezték részese�
dési alapjukat. A képzésnél 
megfelelő jelentősége volt a 
tervezett, valamint az azon 
felül elért gazdasági ered�
ménynek. Ezenkívül befolyá�
solták a képzés mértékét a 
szolgáltatás minőségi mutatói, 
a készletgazdálkodás, a mun�
kaprogramok teljesítése. A 
középfokú postaszervek 1981. 
évi részesedési alapjánál a 
képzett napok száma erősen 
differenciálódik: 2,4 és 13,9 
nap között. Az évközi kifize�
tések. valamint a bérfejlesz�
tési adó terhe a néhány része�
sedési napot realizáló posta�
szerveknél év végi részesedés 
fizetését — saját forrásból — 
nem tette lehetővé.

A középfokú pjostaszervek 
év végi részesedése központi�
lag két összeggel kiegészült:

— Az időarányos részhez — 
ebben az évben utoljára — 
kapcsolódik még a törzsgárda- 
jutalom. Ez a kiegészítés pos�
taszervenként 0,9—3,4 napnak 
megfelelő részesedést jelen�
tett.

Elöljáróban hangsúlyoznunk 
kell, hogy a szabadság naptá�
ri évenként jár. Ebből követ�
kezik az is, hogy a dolgozót 
megillető szabadságot a mun�
kaadónak a naptári év folya�
mán ki kell adnia. Természe�
tesen a szabadság kiadása 
előtt a dolgozót meg kell hall�
gatni, és lehetőség szerint kí�
vánságát az időpont megálla�
pításánál vegyék figyelembe. 
Ez a munkaadónak és a dol�
gozónak egyaránt érdeke. A 
szabadság kiadásáról tehát e 
követelmények betartásával a 
munkaadónak kell gondoskod�
nia.

Előfordulhat, és a gyakor�
latban elő Is fordul, hogy a 
szabadságot a naptári év fo�
lyamán valamilyen ok miatt 
nem lehet kiadni. Ilyen esetek 
lehetnek p>éldául munkatorló�
dások, betegségek, vagy más 
akadályok.

szességükben 129,6 százalékban 
teljesültek. A könyvtárakkal 
kapcsolatos előirányzatot csak
88,3 százalékban -használták 
fel, az ismeretterjesztés, a kul�
turális támogatások, valamint 
az egyéb kulturális felhaszná�
lások előirányzatát az alap�
szervezetek jelentős mértékben 
túlteljesítették. Ezek a ráfor�
dítások az alapiszervezeti ki�
adások 38,7 százalékát tették 
ki.

A sportolási célokra elő�
irányzott kiadások az összes 
alapszervezeti felhasználások 
4,8 százalékát képezték, sévek 
óta első alkalommal haladták 
meg a tervezett részarányt 
(180 000 forintos, 123,7 százalé�
kos túlteljesítés).

A számszerű mérlegbeszá�
moló és az ahhoz kapcsolt szö�
veges beszámoló jelentés ösz- 
szességében azt mutatja, hogy 
szakszervezetünk apparátusa, a 
területi szakszervezeti bizott�
ságok és az alapszervezetek a 
rendelkezésükre álló anyagi 
eszközök mind nagyobb ará�
nyát fordítják a tagság szociá�
lis és kulturális igényeinek 
kielégítésére, a mozgalmi mun�
ka feltételeinek javítására. A 
költségvetés tervezésekor a va�
lóságnak megfelelően mérték 
fel a várható bevételeket és 
felhasználásokat. A szakszer�
vezeti gazdálkodás egész terü�
letén a társadalmi tulajdon 
védelme, a vagyonkezelés biz�
tonságos. A pénzgazdálkodás 
területén rend van, a törvé�
nyesség érvényesül. Szükséges, 
hogy a jövőben az alapxszerve- 
zetek csökkentsék forgóalapju�
kat és növeljék a rendkívüli 
segélyek átlagát. Tovább kell 
javítani az alapszervezeti 
számvizsgáló bizottságok mun�
káját, hogy tevékenységük ne 
csak a bizonylatok, a könyve�
lés helyességének ellenőrzésére 
korlátozódjék, hanem a gaz�
dálkodás tartalmának vizsgá�
latára, elemzésére, mérlegelé�
sére is.

Fekete Ottó

Jár- e szabadság azoknak,
akik mellékfoglalkozásban is dolgoznak?

Igénybe vehető- e és meddig 
az 1981- ben k i nem vett szabadság?

— A központi részesedési 
alapból minden középfokú 
postaszerv egységesen 2,5 
napinak megfelelő összegű év 
végi részesedést kapott.

A központi kiegészítésekkel 
együtt kifizetett év végi része�
sedés napjainak száma posta- 
szinten 7,9 nap, amely a kö�
zépfokú postaszerveknél 3,5 
és 13,4 nap között szóródik.

A Postások Szakszervezeté�
nek elnöksége március 18-i 
ülésén tárgyalta a részesedési 
alap 1981. évi felhasználását 
és az év végi részesedés pos- 
taszervenkénti felosztását. Az 
elnökség a fentiekben ismer�
tetettek szerint a részesedési 
alap 1981. évi felhasználásáról 
készült beszámolóval és az év 
végi részesedés központi ki�
egészítésével egyetértett.
Ugyanakkor határozatában fel�
adatként jelölte meg a része�
sedési alap képzését befolyá�
soló szabályozók felülvizsgála�
tát abból a szempontból, hogy 
a postaszervek az azonos mér�
tékű részesedési alap képzését 
hasonló erőfeszítéssel érhes�
sék el.

Ha a szabadságot a naptári 
évben valamilyen ok miatt 
nem tudták kiadni, akkor azt 
az akadály megszűnésétől szá�
mított egy hónapon belül kell 
kiadni. S ez a lényeg. Ez alól 
csak akkor lehet kivétel, ha a 
kollektív szerződés másként 
nem rendelkezik. Megjegyez�
zük, a posta kollektív szerző�
dése erre vonatkozóan nem 
tartalmaz rendelkezést, így az 
előbbi rendelkezést kell a gya�
korlatban alkalmazni.

Jogosak tehát azok a szak�
mai intézkedések, amelyek az
1981-ben igénybe nem vett 
szabadságok kiadását szorgal�
mazzák. Egyébként kérjük a 
szakszervezeti szerveket is, 
kísérjék figyelemmel és szor�
galmazzák a múlt évben ki 
nem adott szabadságok kivé�
telét és ennek lehetővé té�
telét.

Közgazdasági osztály

Kas zap Gábor, az OTH főmunkatársa, Walter Ferenc vezér�
igazgató-helyettes, Honfi József, a KTE képviselője és Tanos 

Lászlóné kv-titkár az elnökségi asztalnál

A Közlekedéstudományi Egyesület 
postai és távközlési tagozatának 

május havi programja

Milyen tényezők határozták meg

az 1981. évi év végi részesedés alakulását?
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zett kialakítani. Ebben segít�
ségére volt Rajnai Józsefné és 
Dúró lmréné a statikai megol�
dásokkal, Kádár Gábor és 
Bodnár Ferenc az épületgépé�
szeti és a villamos berendezé�
sek terveivel, továbbá dr. 
Staut Tiborné és Boldauf Ist�
ván a hangulatos belső építé�
szeti kiképzéssel. E pontnál — 
bár nem a POTI dolgozója — 
meg kell említenünk Lehocky 
Jánost, ugyanis az ő nevéhez 
fűződnek a hivatal dí&zkovács- 
munkái. S ha már a felvéte�
li teremnél tartunk, azt is el 
kell mondanunk (egyébként a 
közölt képen is jól látszik), 
hogy Magyarországon ez az 
első postahivatal, amelyben a 
közönséget — gondolva a nagy 
idegenforgalomra — feliratok 
helyett kizárólag ábrák (pik- 
togramok) tájékoztatják.

Az üdülési idényben várha�
tó nagy forgalmat fogadó 
nyolc felvételi munkahelyen 
kívül — elsősorban a hivatal 
zárása után — külön önki- 
szolgáló rész áll a közönség 
rendelkezésére, különböző 
automatákkal és nyilvános 
távbeszélő-állomásokkal.

Az új létesítmény a távköz�
lési szolgálatban is fontos sze�
repet tölt be mint korlátozott 
feladatú gócközpont, bekap�
csolva a távhívó hálózatba a 
környékbeli településeket.

Külön örömünkre szolgál, 
hogy a beruházó Budapest vi�
déki Postaigazgatóság és a ter�
vező az iroda-, a kiszolgáló- 
és a szociális helyiségek terve�
zésekor a dolgozók egyetlen 
rétegéről sem feledkezett el. 
A szentendrei telephelyen dol�
gozó forgalmi és műszaki pos�
tások valamennyien kedvező 
körülmények közé kerültek.

(k isbenedek)

Ünnepség a város új kapujában
Hogy a posta mit jelent egy 

város életében, azt kellőképpen 
kifejezésre juttatták Szentend�
re tanácsi és társadalmi szer�
vei, amidőn új postapalotájuk 
átadását felszabadulási nagy�
gyűlés keretében ünnepelték 
meg. Nem véletlenül. A nagy�
szabású, tágas tér és két utca 
által határolt, ám jellegében 
a település magastetős házai�
nak hatását keltő épület a fő�
város felől érkezők elé vetíti a 
műemlékekkel teli belváros

olyannyira ismert utcaképét. 
A POTI tervezőgárdája szeren�
csésen ötvözte a barokk kisvá�
ros homlokzati és belső épí�
tészeti igényeit a posta korsze�
rűsítésének követelményeivel.

Kempl Csaba építészmérnök 
nemcsak a homlokzat látvá�
nyával kívánt a járókelők és 
az átutazók kedvében járni, az 
épület rendeltetésének megfe�
lelő alaprajzi elrendezéssel 
a benne dolgozóknak is jó 
munkakörülményeket igyeke-

Jogsegé lyszo lgá la tunk  g y ak o rla táb ó l

A nem vagyoni kár
Polgári Törvénykönyvünk 

1978. március 1-én hatályba 
lépett módosításakor több 
olyan rendelkezés látott nap�
világot, melyek nemcsak az 
érintett szakemberek, hanem 
széles körben a dolgozók fi�
gyelmét is felkeltették. Az 
egyik ilyen rendelkezés azzal 
vált különösen jelentőssé, 
htegy a Munka Törvényköny�
ve 1980. január 1-én hatály�
ba lépett módosításában is 
szerepelt. Az Mt. V. 83. pa�
ragrafus (5.) bekezdése ugyan�
is kimondta, hogy a munkál�
tató köteles megtéríteni a dol�
gozó nem vagyoni kárát, ha 
az annak a társadalmi életben 
való részvételét vagy egyéb�
ként életét tartósan vagy sú�
lyosan megnehezíti.

Mi is ez a nem vagyoni kár?
Röviden talán úgy válaszol�

hatnánk, hogy a károsultat érő 
olyan — a károkozó cselek�
ményből származó — súlyos 
vagy maradandó hátrány, 
melynek következményei va�
gyoni mértékkel nem mérhe�
tők, de a pénzbeli kárpótlás 
alkalmas lehet e hátrány eny�
hítésére.

A nem vagyoni kár érvé�
nyesítésével, az ilyen igények 
nyomán hozott bírói dönté�
sekkel kapcsolatban elhangzó 
véleményekből kitűnik, hogy 
a szakemberek között is vita�
tott kérdés volt az, hogy egy�
részt milyen károk tartoznak 
ebbe a körbe, másrészt a ká�
rosultat az elszenvedett sére�
lemért milyen mértékű kár�
pótlás illeti. Az egységes gya�
korlat kialakítása végett a 
Legfelsőbb Bíróság kiadta a 16. 
sz. irányelvét, mely az 1981. 
évi 73. sz. Magyar Közlönyben, 
illetve a Bírósági Határozatok 
1982. évi 1. számában jelent 
meg.

Szeretnénk az irányelvben 
foglaltakat azzal a céllal is�
mertetni, hogy a dolgozókat 
egyrészt tájékoztassuk az ér�
vényesítés lehetőségéről, más�
részt arról, hogy milyen felté�
telek szükségesek az ilyen 
igény előterjesztéséhez:

1. A kárért felelős személy 
csak akkor kötelezhető nem 
vagyoni kár megtérítésére, ha 
az alábbi feltételek mindegyi�
ke fennáll;

a) a károkozó felelőssége 
megállapítható;

b) a károkozás megnehezíti 
a károsultnak a társadalmi

életben való részvételét, vagy 
életét, és

c) ez a megnehezülés tartós 
vagy súlyos.

Amennyiben bármelyik fel�
tétel hiányzik, úgy az ilyen 
igény előterjesztésének nincs 
helye.

2. Nagyon fontos szabály az, 
hogy ilyen igény előterjeszté�
sének bármilyen alapon fenn�
álló kártérítési felelősség ese�
tén helye lehet; tehát például 
nemcsak a testi épség és az 
egészség, hanem az ún. sze�
mélyhez fűződő jogok (jó hír�
név stb.) megsértésén alapuló 
kártérítési felelősség esetében 
is.

3. Csak súlyos nem vagyoni 
hátrány okozása esetén álla�
pítható meg ilyen felelősség. 
Az, hogy mi tekinthető súlyos�
nak, az összes körülmények 
mérlegelésével állapítható 
meg. Például az a körülmény, 
hogy egy elszenvedett sérülés 
nagy fájdalommal járt, vagy 
hosszabb orvosi kezelést tett 
szükségessé — egyéb feltételek 
hiányában — nem ad lehető�
séget ilyen igény érvényesíté�
sére.

4. A károkozó magatartás 
miatt életét vesztett személy 
közeli hozzátartozója is csak 
akkor terjeszthet elő ilyen 
igényt, ha a hozzátartozó halá�
lával a társadalmi életben 
való részvétele vagy élete tar�
tósan, súlyosan megnehezült. 
Külön hangsúlyozni kell, hogy 
önmagában a halál ténye, az 
ennek következtében fellépő 
fájdalom és gyász nem alapoz�
za meg az igény jogszerűsé�
gét, sőt — önmagában — még 
az sem, hogy a hozzátartozó 
halála miatt a korábbi hely�
zet hátrányosan megváltozott. 
S még valami: az ilyen igény 
érvényesítésének joga nem 
száll át a jogosult örököseire.

Példával élve: A baleset
következtében elhunyt férj fe�
lesége — a károkozóval szem�
ben — nem vagyoni kárpótlás 
iránti igényt is érvényesít, de 
az eljárás során meghal, örö �
kösei ezt az igényt — bármi- 
ilyen jogszerű is volt az öz�
vegy részéről— nem érvénye�
síthetik.

5. A jogosult egymás mellett 
érvényesítheti az általános 
kártérítésre, valamint a nem 
vagyoni kárpótlásra vonatko�
zó igényét, hisz az előbbi va�
gyoni, míg az utóbbi nem va�

gyoni hátrányának csökkenté�
sére szolgál.

Az eddigi száraz ismertetés 
szemléletesebbé tételére lás�
sunk két példát, amelyekben 
látszólag fennállt az igényér�
vényesítés lehetősége:

1. Nyári szünetben egy gyer�
mek — építkezési területen 
— balesetet szenvedett. A szü�
lők baleseti kártérítési igé�
nyének a bíróság helyt adott. 
A gyermek ellenőrző orvosi 
vizsgálata során megállapítot�
ták, hogy a sérülésnek mara�
dandó következménye van, en�
nek nyomai — szerencsére ki�
sebb mértékben — a minden�
napi életben is jelentkeznek. 
A bírósági orvosszakértő sze�
rint ez az állapot, jóllehet ma�
radandó, a gyermeket sem je�
lenleg, sem későbbi életében 
jelentősen befolyásolni nem 
fogja. A szakvélemény isme�
retében nem terjesztettünk elő 
nem vagyoni kárpótlás iránti 
igényt.

2. A dolgozó áthelyezéssel 
kerül egyik postaszerv létszá�
mából a másikba. Az új mun�
káltató azonban nem a koráb�
ban jelzett, hanem más mun�
kakörben foglalkoztatta, hi�
vatkozva a régi munkáltató�
tól kapott személyzeti véle�
ményre. A munkakörváltozás 
miatt a dolgozót jövedelem�
kiesés érte.

A dolgozó képviseletében 
indított perben egyrészt kér�
tük a vélemény sérelmes ré�
szeinek helyesbítését, más�
részt az elmaradt jövedelem 
bírói ítélettel történő pótlását. 
A bíróság kötelezte ugyan a 
régi munkáltatót a személyze�
ti vélemény módosítására, de 
nem látott alapot a kártéríté�
si követelés megítélésére. Az 
ítélet indoklása szerint a sé�
relmes személyzeti vélemény 
sem zárta el a dolgozót attól, 
hogy becsületes munkájával 
bebizonyítsa rátermettségét a 
magasabb munkakör betölté�
sére.

A példákból is látható, hogy 
a nem vagyoni kárpótlás ér�
vényesítésére csak alapos in�
dok — súlyos sérelem — ese�
tén van lehetőség. Ismerte�
tőnkkel hozzá szeretnénk já �
rulni ahhoz, hogy akiket érint, 
a jogérvényesítés során élje�
nek a törvény adta lehetőség�
gel, de azt csak alapos okkal 
és ne jövedelemszerzés céljá�
ból tegyék.

Dr. T óth  Dezső

Ballag már a vén diák...

Tovább. .. merre Fonyódról?
A fonyódi Karikás Frigyes 

Gimnázium és Postaforgalmi 
Szakközépiskola ebben az év�
ben bocsát útjára első ízben 
fiatal kezdő postásokat. Az ő 
életükről, gondjaikról már 
adtunk hírt e lap hasábjain. 
Vajon az igazgató, dr. Havra-  
nek László, az iskolájában 
négy évvel ezelőtt megindult 
postásképzéssel kapcsolatban 
csak a szépre emlékezik-e, 
vagy netán az emlékeket tar�
kítja egy kis árnyék is?

— Ha őszebb is lett a ha�
jam, mint amilyen a légutób�
bi találkozásunkkor volt — 
mondja az igazgató — ez ter�
mészetes folyamat, nem az is�
kolánkban működő — egyéb�
ként igen eredményes — kö�
zépszintű postás szakképzés�
nek tudható be. Ezt, nem a 
szakmán belül esetleg kivál�
tott visszhangtól való ódzko�
dás, vagy az udvarisság mon�
datja velem. Intézményünk�
ben a részbeni profilvátozás 
okozta gondokban mindig se�
gítő társam volt a pécsi pos�
taigazgató, Varga Sándor, de 
szeretettel gondolunk vissza a 
már nyugdíjas Povorai György 
vezérigazgató-helyettesre is. A 
közelmúltból csak egy példát 
szeretnék említeni. Látogató�
ban volt nálunk Pécsiről Lu�
kács Ferenc gazdasági igazga�
tó. Elmondtuk, hogy gyakorló 
távíró termünkben nagy a zaj. 
Nem telik el két hét, és az 
igazgatóság máris felszereltet�
te a falakra a hangszigetelő- 
ket.

Beszélgetésünk közben a fo�
lyosón hirtelen felhangzik az 
óra végét jelző csengőszó, 
majd ezt követően azonnal 
felharsan az osztálytermekben 
a rádió, valami — sajnos, nem 
értek hozzá — mai zeneegy�
veleget bömbölve. Indulnék a 
négy cé osztályba, jövendő 
szaktársaimhoz, de az igazga�
tó maradásra int.

— A tízperc a tanulóé — 
mondja diákos együttérzéssel 
Havranek László. Hát ezért 
szól beatzene, s így bizonyos 
vagyok benne, hogy egy kollé�
ga sem tudja az óráját még 
egy hajszálnyival sem meg�
hosszabbítani ...

A harmincnégy lelket szám�
láló postásosztályból pillanat�
nyilag hat növendéknek a 
döntése: nem a tanult szak�
májának megfelelő beosztás�
ban kíván elhelyezkedni. 
Ágoston Kati, Vlasies Erika és 
még néhány társa a postai 
kisablakot a katedrával sze�

retné felcserélni, azaz peda�
gógus pályára készül. Ugyan�
akkor Bíró Csabát — négy 
éven keresztül bejáró volt Ba- 
latonfenyvesről — a MÁV ej�
tette rabul, mozdonyvezető 
szeretne lenni.

Az előző évek statisztikái�
ból ismert adat, és e számra 
a most végző fonyódi postás 
szakközépiskolások sem cá�
foltak rá, általában egy-egy 
postaforgalmi osztálylétszám�
nak a 80—84 százaléka marad 
meg tizennégy évesen válasz�
tott pályája mellett. Belőlük 
kerülnek ki többek között a 
nagyhivatalok beosztott dolgo�
zói, kishivatal-vezetők, vagy a 
rendszeres helyettesek lesz�
nek.

— A hajrához érve, mond�
játok el — kérem őket — mi 
az, ami a négy évi képzés kap�
csán a szakmán felül benne�
tek maradt?

Sommázott vélemények, név 
nélkül: Hivatali gyakorlatok 
alkalmával a felügyeletünkkel 
megbízott dolgozók adjanak 
nagyobb önállóságot. Higgyék 
el, hogy sem mi, de az utá�
nunk jövők sem fogják lenyel�
ni keresztben a keletbélyeg�
zőt. És lehetőleg ne akkor ok�
tassák ki azt a szegény szak�
középiskolás. kislányt, és fő�
leg ne olyan hangosan, hogy 
rosszul ragasztja a bélyeget, 
amikor épp egy csinos ügyfél�
fiú áll az ablak másik olda�
lán ...

Balogh Laci a legnagyobb 
határozottsággal kijelenti:

— Természetesen a postánál 
maradok.

Tizenegy osztálytársával 
együtt továbbtanulási célként 
a felsőfokú postaforgalmi tan. 
folyamot jelölte meg. — Mi�
ért? — kérdezem Lacit.

— Igaz, hogy a tisztinél van 
magasabb, üzemmérnöki dip�
lomát adó továbbtanulási le�
hetőség Győrben, a főiskolán, 
de mi lesz, ha annyian a fő�
iskola szintjére állítjuk éle�
tünk célmércéjét? S vajon 
akkor ki akar a végrehajtó 
szolgálatban ténykedni? — Én 
reálisan számolok a jövőm- 
mel, a csalódás legcsekélyebb 
lehetőségével életcélomat a 
tiszti tanfolyam elvégzésével 
bizonyára elérem.

Juhász Zsolt másodikos ko�
rában egy megyei pályázaton 
‘helytörténeti dolgozatával el�
ső díjat nyert. Humán érdek�
lődése ellenére is erősen von�
zódik a műszaki ismeretekhez. 
Eltökélt szándéka, hogy to�
vább tanulhasson a győri fő�
iskola vezeték nélküli szakán.

És ne feledjék: mi, s ez áll 
minden szakközépiskolás pos�
tásra, a szakmát most tanul�
juk, rutinunk nincs, de az is�
kolából sok-sok lexikális tu�
dást viszünk magunkkal. így 
aztán ugyancsak mulatságos�
nak hatnak szemünkben azok 
a tudálékos hivatalvezetők, 
akikre a képzésünk bízva van, 
és a takarékszolgálatot az F.
1. Szabályzatban keresik ...

Ismét az igazgatói irodában 
vagyok, búcsúzom. Dr. Havra�
nek László nem sokkal előbb 
fejezte be a telefonbeszélge�
tést Somogy megye munka�
ügyi előadójával, Réti Miklós�
áéval. Az igazgató, mint álta�
lában mindig, most is derűs 
kedvében, mosolyogva mond�
ja:

— Minden egyes szakközép- 
iskolás postás diákomnak, ter�
mészetesen a saját kívánsá�
gaikat is figyelembe véve, 
megvan a munkahelye. Jó 
szakembereket igyekszünk ne�
velni, és remélem, a gyakor�
lat majd mesterré is érleli 
őket.

Pusztai Mihály

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük 
a kilencvenéves Rományi Margtot

KEDVES NAGYSÁD! így 
szólították a telefonos kisasz- 
szonyokat azok, akik a Teréz 
vagy József központtól beszél�
getésükhöz telefonszámot, kap�
csolást kértek. „Kapcsoltam 
kérem.. .” volt mindig az 
unalomig ismételt udvarias 
válasz.

Az első világháború alatt, 
1917-ben, egy októberi napnak 
délelőttjén, csúcsforgalmi idő�
ben, két óra hosszat egyetlen 
engedelmes hang se válaszolt 
sem a Teréz, sem pedig a Jó�
zsef központból a hívó felek 
csengetésére a „kedves nagy- 
sádok” bérkövetelő sztrájkja 
miatt. Ezt a sztrájkot a fiatal 
Rományi Margit szervezte 
meg és vezette. Nem volt 
könnyű dolga, hiszen statári�
um volt A telefonos lányok 
az életükkel játszottak, és

mindent egyetlen lapra tettek 
föl. Erről a megmozdulásról, 
és a telefonos kisasszonyok to�
vábbi munkájáról, amellyel a 
Nemzeti Tanácsnak tettek 
nagy szolgálatot, már többször 
és sokan írtak, ennek a lap�
nak a hasábjain. Hogy most 
újra visszaemlékezünk, annak 
oka egy születésnap. Ezt ün�
nepeljük meg alábbi közlemé�
nyünkkel.

Rományi Margit e hónap
11-én töltötte be kilencvene�
dik életévét. Tisztelettel kö�
szönjük e ritka és szép nap 
alkalmából. Kívánunk neki 
erőt, egészséget és további 
örömteli éveket. Élete legyen 
mindig nyugodt, derűs! Vegye 
körül az elkövetkezendő idők�
ben is szeretet és tisztelet!

AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ 
kitörésének időpontjából vég�
érvényesen kezdetét vette a
20. század történelme. Ebben 
az időben jutott a telefonos 
kisasszonyoknak az a kulcs- 
fontosságú szerep, amely 
örökre helyet biztosított szá�
mukra a magyar történelem�
ben. Ezekben a kritikus idők�
ben emelkedett föl Rományi 
Margit saját magaslatára. A 
háború alatt gyorsan változó 
eseményeket valami ösztönös 
tisztánlátással figyelte. Len�
dületes beszédének őszintesé�
ge, közvetlensége, líraisága, 
érzelmes pátosza —a kortár�
sak szerint — megkapó volt, 
és elemi erővel tudott hatni 
kolléganőire. Veszélyes nőnek 
tartotta Rományi Margitot az 
uralkodó rend, mint mindazo�
kat, akik nem tudtak bele�
nyugodni a zsarnokságba. Az 
erős jellemű és ragyogó eszű 
embereket sohasem lehetett 
igába tömi.

Rományi Margit szenvedé�
lyes igazságkeresésre szüle�
tett. Erre predestinálták ké�
pességei. Már egész fiatalon 
végtelen erőket érzett lelké�
ben, és ha nem látott volna 
maga előtt hasznos célt, fel�
morzsolódott volna a tettvágy 
és a hiábavalóság érzései kö�
zött. Mint a végletek embere, 
mindig annak adta át magát 
teljesen, amivel foglalkozott.

Ha felidézzük az első világ- 
háborús évek telefonos kis�
asszonyainak szomorú sorsát. 
Ha megpróbálunk közeledni 
álmaikhoz, lelkükhöz, és aki 
át tudja érezni nyomorúságu�
kat is, azt mély és határtalan 
rokonszenv fogja el irántuk.

Annak a több száz nőnek a 
két telefonközpontban 1918- 
ban. amikor munkájukkal a 
Nemzeti Tanácsot segítették, a 
politikához való kapcsolódá�
suk már nem kenyérharc volt, 
hanem a hitet jelentette és a 
szabadságot; a jövőért és az 
álmaikért harcoltak. Farkas�
szemet néztek a félelemmel és 
a félelem ijedt meg, nem ők. 
Reményeikben oly sok volt a 
költészet, mint egy versben. 
Magukba foglalták a világ át�
alakításának lehetőségét, az 
ember újjáteremtését, felsza�
badulását. Hangjukban a for�
radalom hangja csengett. El�
jött az idő, amely változást ér�
lelt, és akik közülük koráb�
ban olyan félénkek voltak, 
mint egy kis madár, most hő�
sökké váltak. Az eljövendő 
jobb élet reménye önmagában 
elég volt, hogy betöltse szí�
vüket. Közöttük járt élen Ro�
mányi Margit, aki Erdélyből 
származott és a gyermekkori 
élményei döntötték el későbbi 
sorsát. Az ügyvéd apa mellett
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Távhívással Zalakarosról
A nagykanizsai távbeszélő- 

központban kísérőim immár jó 
fél órája magyarázták, mi�
képpen is működik az a be�
rendezés, amelynek révén 
nem is olyan rég Zalakarost is 
bekapcsolhatták a távhívási 
rendszerbe. Végül is lemond�
tam arról, hogy megértsem.

Megújult a PDM

— Pedig egyszerű — tesz 
még egy kísérletet — Pauli-  
csek László központvezető. — 
Eddig csak a főközponttal 
együtt tudott működni az 
elektronikus vezérlésű PDM 
mellékközpont. Kelemen Já�
nos üzemmérnökkel addig 
okoskodtunk, míg egy 12 csa�
tornás átviteltechinkai be�
rendezés beiktatásával annyi�
ra önállóvá tettük, hogy a ka- 
rosi telefontulajdonosok is él�
vezhetik a távhívás előnyeit.

Az újítótárs, Kelemen Já�
nos egy másik előnyt magya�
ráz.

— Közben a helyi beszélge�
tések továbbra is három szám�
jegy hívásával jönnek létre, 
méghozzá úgy, hogy nem ter�
helik a kanizsai központot. S 
hogy mit jelent a mintegy 40 
telefontulajdonosnak az a 
tény, hogy 16 óra után is hív�
hatják barátaikat, ismerősei�
ket, azt nem kell magyarázni.

Közben a hívás gyorsasága 
szintén fokozódott, hiszen ko�
rábban a kézi kezelésű köz�
pontban, bizony, várakozni 
Kellett, amíg a kért szám je�
lentkezett.

Talán Letenye

— Hosszú távon nincs jövő�
je az újításnak — mondja 
Paulicsek László — mert ezek 
a PDM-ek, ahogy pénzzel bír�
ja a posta, sorra kicserélőd�
nek. De a következő 10—20 
évben enyhíthet azoknak a te�
lepüléseknek a gondján, ame�
lyeken csak 100—200 telefon- 
készülék található, s olcsón 
akarnak bekerülni a távhívá�
st rendszerbe. Itt a megyében 
területünkön talán Letenye 
jöhet számításba. Természe�
tesen ez függvénye annak is, 
mikor kaphatunk ilyen mel�
lékközpontot.

a földrajzi táj, a családi szo�
kásrendszer, mind-mind alap�
vető tényező volt, és későbbi 
cselekedeteinek rugója. Szü�
leinek tíz gyermeke közül a 
hetedik volt. Hogy ez a gyer�
mekáldás milyen nagy tiszte�
letet váltott ki környezetük�
ben, azt az bizonyítja legjob�
ban, hogy amikor az édesapa 
korai, váratlan halála után 
Budapestre költöztek, és er�
délyi otthonukat felszámolták, 
a sok gyermek után vágyako�
zó helybeli fiatalházas rabbi 
azzal a kéréssel kereste fel 
Rományi Margit édesanyját, 
adja el neki azt a bölcsőt, 
amely tíz gyermeket ringa�
tott, mert amint mondta: a
sok gyermekáldás isten meg�
különböztetett szeretetének 
jele.

Rományi Margit már a ki�
vívott postás szakszervezet�
nek első nőtitkára volt, ami�
kor Benda Jenő író, a Pesti 
Hírlap munkatársa fölkereste.

. hogy riportot írjon róla. A 
diadalmas forradalom könyve 
című gyűjteményes kötetben 
így jellemezte: „Elegáns, diva�
tos szabású fekete ruha, ma�
gas termet, széles váll. kivá�
gott nyak, hullámos, telt ido�
mok, ovális fehér arc, csillogó 
dióbama szem, sikkes konty�
ba csavart gesztenyeszín haj. 
Kedvesen, mosolyogva, szé�
pen, fiatalon így jelenik meg 
előttünk Rományi Margit kis. 
asszony, a telefonos hölgyek 
vezetője, akinek fontos és 
döntő szerepe volt abban, 
hogy a telefonközpont a kriti�
kus csütörtöki éjjel, azokban a 
pillanatokban, amikor egy te�
lefonüzenet még talpra állít�
hatta volna az ellenforradal�
mat és elrabolhatta volna a 
gyönyörűen megszervezett 
forradalom minden sikerét, a 
Nemzeti Tanács mellé állott 
és a védekező reakciós rend 
helyett a forradalom ügyét 
szolgálta . . .”

A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG 
bukása után az ellenforrada-

S ha forintban nem is, 
munkában annál több fekszik 
az új zalakarosi központban. 
A két újító társai, a Puskás 
Tivadar szocialista brigád 
tagjai, mintegy kétezer órát 
dolgoztak, amíg élni kezdtek 
a vonalak. Döntően munkaidő 
után végezték feladatukat.

— Július 15-én kezdtük a 
kivitelezést — veszi át a szót 
Takács Ferenc brigádvezető. 
— December 15-én már min�
den működött.

E néhány szó azonban olyan 
aprólékos munkát takar, ami�
lyet a laikus ritkán lát. Kábe�
lezéskor több különféle színű 
vezetéket kell az érintkezési 
pontokra forrasztani; ember 
legyen a talpán, aki eligazodik 
köztük. Ám, a brigád műszeré�
szei nagyon is pontosan tud�
ják, hogy adott esetben hová 
nyúljanak, ha meg kell javí�
tani valamit.

Többszörös újítók

— Ide nem a pénzért jön az 
ember dolgozni — magyaráz�
za egy fiatal műszerész. — 
Aki szereti ezt a szakmát, az 
máshol ilyen berendezéseikkel 
nem foglalkozhat, csak a pos�
tánál. Ide megszállottság kell, 
s mi, akik az első éveken már 
túljutottunk, ilyenek vagyunk.

Valami lehet benne, mert a 
brigádnapló is árulkodik róla. 
A 12 tagú kollektívának több 
mint fe’e már többszörös újí�
tó. Tavaly például a Pécsi 
Postaigazgatóság újítási ver�
senyét a műszakiak körében 
Paulicsek László nyerte, mö�
götte Kelemen János és a 
brigádtárs, Miilei László kö�
vetkezik a sorban.

— Amikor néhány éve a 
Posta Kiváló Brigádja címet 
kaptuk, akkor rengeteg újítá�
sunk volt — idézi a múltat a 
brigádvezető. — De ettől füg�
getlenül nem panaszkodha�
tunk. Paulicsek Laci 45 elfo�
gadott újításáért már a Ki�
váló Üjító kitüntetés bronz 
fokozatát is megkapta. Kele�
men Jancsi tíz év alatt 15 je�
lentős újítással járult hozzá a 
helyi távközlés gyorsításához, 
a szolgáltatásunk minőségé�
nek javításához.

Győri András

lom, hatalomra kerülve, láb�
bal taposta s:zét a telefonos 
kisasszonyok álmait is. De. 
ami bennük a legjobb volt, az 
mégis fönnmaradt.

Következtek a letartóztatá�
sok, majd utána a börtön Má- 
rianosztrán.

Berzeviczy Gizella vissza�
emlékezéseit tartalmazó Má- 
rianosztra című könyvében 
többször ír Rományi Margit�
ról, Gittáról. Egy kis részlet 
a könyvéből:

„ .. .  A 3-as számú zárkában 
Horváth Klára szocialista ta �
nítónő és Keresztény Anna 
szocdem agitátomő rokonaik�
tól sok csomagot kaptak. Az 
ágyúk alatt kosárszám állt az 
ennivaló és az éhesek szeme- 
láttára falták a jobbnál jobb 
falatokat. Amikor egy társuk 
figyelmeztette őket, hogy a' 
szobában sok az éhező, a tani. 
tónő azt felelte: — inkább a 
küblibe öntöm.

Egyszer aztán megjárták.
Volt köztünk egy kommu�

nista agitátomő. Rományi 
Gitta, akit már ismertem. Az, 
aki a forradalom alatt a tele�
fonosokat szervezte. Szép, ma�
gas, erőteljes, egyenes és 
mégis ringó járású, akár egy 
kalotaszegi menyecske, arca 
hamvas barack. Okos és jóbe- 
szédű, de vidám is és tréfára 
hajló. Egy ízben, amikor az 
önző és mohó társaság megint 
egész nap falt, mi korgó gyo�
morral csak ételeik illatát él�
veztük, Gitta egyszer csak te�
ríteni kezd az ágyán, s min�
denféle jót oszt apró porciók�
ba. Aztán meginvitál bennün�
ket egy kis „hazai” uzsonná�
ra. Ártatlanul, de késa öröm�
mel láttunk neki a halkocso�
nyának, mákosbeiglinek stb., 
míg ama bizonyos társaság 
sanda szemmel tekinget ben�
nünket oldalról, hogy íme, 
ezek is előkelősködnek. Ekkor 
Gitta nyájas mosollyal felé�
jük fordul:

H Í R E K
MUNKAVÉDELMI vetélke�

dőt szervezett 14 brigád rész�
vételével a Szabolcs-Szatmár 
Távközlési Üzem Martos Fló�
ra szocialista brigádja. A há�
romtagú csapatok három for�
dulóban mérték össze tudásu�
kat.

TISZAÖRS község nyugdí- 
jasklubját patronálja a Posta 
Központi Kábelüzem X. párt- 
kongresszus szocialista brigád�
ja. A kollektíva ajándékcso�
maggal köszöntötte fel a 
klub nőtagjait a nemzetközi 
nőnap alkalmából. A klub ve�
zetősége lapunk útján mond 
köszönetét a szívélyes gondos�
kodásért.

MELEG HANGULATÚ ta�
lálkozót rendezett Nyíregyhá�
za 2 postahivatal a szakszerve�
zeti bizottsággal együtt a nyír�
egyházi járás területén élő 
nyugdíjasok részére. A hivatal 
jelenlegi munkájáról, eredmé�
nyeiről és feladatairól kapott 
tájékoztatás, majd a nyugdí�
jasok megajándékozása után 
baráti beszélgetéssel, jó han�
gulatban töltöttek el néhány 
órát a több nemzedékhez tar�
tozó postások.

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY pos�
tahivatal Petőfi távközlési szo�
cialista brigádja a nemzetközi 
nőnap alkalmából látványos 
kézimunka-kiállítást rendezett. 
Kisebb-nagyobb kalocsai térí�
tők, keresztszemes párnák, 
asztalfutók, térítők, csipkék, 
makramék, subák, valamint 
ízléses faliképek díszítették a 
falakat, berendezési tárgyakat. 
Kis kötények, pulóverek, kar�
digánok is helyet kaptak a te�
remben.

— Tessék, tartsanak velünk! 
Nem jönnek át egy kis kósto�
lóra?

Amazok, noha fulladásig 
jóllaktak, nem akarják elmu�
lasztani az alkalmat, hogy 
még a máséból is faljanak, 
kegyes mosollyal elfogadják a 
meghívást. Leülnek Gitta 
ágyára, s mindegyikük kap 
egy-egy kis adag halkocso�
nyát. Mikor megízlelik, cso�
dálkozva néznek össze.

— Ez éppen olyan, mint a 
miénk! nahát, akár a miénk.

A második fogásnál Hor�
váth Klára homloka gondter�
hes redőkbe rögződik.

— Ez is? . . .— mondja hal�
kan, félig kérdés, félig gya�
nakvásként és többet egyikük 
sem szól.

Mikor aztán a mákosbeiglit 
is elibük tálalják — kitör a 
botrány.

— A miénket eszik! elvitték 
az ennivalónkat! ellopták!

Ekkor édes kacagás gyön�
gyözik át a termen és Gitta 
kipirulva a jókedvtől mutat 
kicsi, karcsú szomszédnőjére 
aki, mint a gyík, gyorsan Hor�
váth Klára ágya alá surran, 
hogy megmutassa hogyan csi�
nálta a mókát. . .”

ROMÁNYI MARGIT nem 
töltötte ki a rámért börtön- 
büntetést. 1922-ben több tár�
sával együtt, fogolycsere út�
ján, a Szovjetunióba ment, és 
csak a felszabadulás után tért 
vissza, mindvégig megőrizve 
belső tüzét, ami egész életé�
ben éltette, és ami máig se 
aludt ki lelkében. Hosszú éle�
te folyamán százszámra hal�
tak meg körülötte sokkal ki�
sebb veszélyben, mint amiből 
ő élve kikerült.

Budán, a Körszálló mögötti 
lakásában leghűségesebb ba�
rátai, a könyvek veszik körül, 
köztük talál otthonra minden 
szépre nyitott fogékony szíve.

Halmi Ida

Verseny —  szakmunkásvizsgával
A távközléstechnikái háló�

zatszerelő szakmunkások után�
pótlása a postának évek óta 
nagy gondja. Ezért a posta 
mindent megtesz azért, hogy e 
szakmát népszerűsítse. Ennek 
egyik módja a Szakma Kivá�
ló Tanulója verseny megren�
dezése. A hálózatszerelő ta �
nulók kis létszáma miatt a 
Művelődési Minisztérium 2—3 
évenként szervez központilag 
versenyt. Ebben az évben a 
Salgótarjáni Szakmunkáskép�
ző Intézetet bízta meg rende�
zésével. Ezúttal 13 harmad�
éves tanuló mérte össze tudá�
sát, adott számot ismeretei�
ről.

A legjobb teljesítmény el�
érésének minden feltétele 
megvolt. Kultúrált környe�
zet, jól felszerelt tanműhely 
fogadta a versenyzőket. A ren�
dező iskola programról is gon�
doskodott, városnézéssel, film�
vetítéssel tette emlékezeteseb�
bé a salgótarjáni napokat.

A verseny első napján írás�
beli feladatokat kellett meg�
oldani tesztlapok kitöltésével. 
Ez a forma a szakmunkások�
nak jobban kedvez, hiszen az

írás nem erős oldaluk. Más�
nap a gyakorlati versenyek 
folytak. A feladat minden ta�
nuló előtt ismeretes volt, 
ugyanis azt 3 héttel a verseny 
megkezdése előtt az iskolák 
megkapták.

A gyakorlati feladatok elké�
szültével a versenybizottság 
értékelte a kétnapi munkát 
és az elnök ismertette az első 
3 helyezett nevét: 1. Bódi Im�
re (211. sz. Szakmunkásképző 
Intézet, Salgótarján), 2. Valter 
Tibor (211. sz. Szakmunkás- 
képző Inézet, Salgótarján), 3. 
Kocsis Róbert (600. sz. Szak�
munkásképző Intézet, Sze�
ged).

Ezután a posta részéről dr. 
Morvay Ferenc ügyosztályve�
zető köszöntötte a versenyző�
ket és átnyújtotta a posta és 
a salgótarjáni iskola ajándé�
kát.

A s^akmunkástörvény elő�
írja, hogy az első három he�
lyezett a verseny után szak�
munkásvizsgát tehet. A ver�
senybizottság átalakult állami 
szakmunkás vizsgabizottsággá 
és levizsgáztatta a tanulókat. 
Az első és második helyezett

kitűnő, a harmadik jeles ké�
pesítést szerzett és egyidejű�
leg szakmunkás lett.

Az írásbeli feladatok — 
amelyeket az Országos Peda�
gógiai Intézet munkatársa ál�
lított össze — jók, igényesek 
voltak, önálló gondolkodásra 
késztettek. A gyakorlati fel�
adatok a tantervi követelmé�
nyeknek megfelelően átfogó 
ismereteket igényeltek. Az öt 
írásbeli téma közül (szakmai 
ismeret, szakmai számítások, 
anyagismeret, szakrajz, mun�
kavédelem) gyengébben sike�
rült a szakmai számítás és a 
munkavédelem, azonban ör�
vendetes és megnyugtató, 
hogy a tanulók gyakorlati 
készsége jó.

A Szakma Kiváló Tanulója 
verseny alkalmával nemcsak 
a tanulók, hanem a szaktaná�
rok is vizsgáznak, ugyanis az 
eredmények közös munkát ta �
núsítanak. A verseny tapasz�
talatait levonva, a szakokta�
tók ősszel tartandó továbbkép�
zésén — elismerve az ered�
ményeket — okulni kell a hi�
bákon.

Erdélyi Jánosné

Üj előfizetői szolgáltatások
Ez volt az összefoglaló cí�

mük a Posta Kísérleti Inté�
zet idei tudományos napjain 
elhangzott előadásoknak, s 
ugyancsak ehhez a gondolat�
körhöz kapcsolódott a máso�
dik napon megtartott kerek- 
asztal-beszélgetés témája is. 
A külföldi előadókat is fel�
vonultató rendezvény céljá�
ról és jelentőségéről Bre-  
bovszky Judittal és Mazgon 
Sándorral, az intézet tudomá�
nyos főmunkatársaival beszél�
gettem.

— Az új szolgáltatások lehető�
ségének felkutatása jól illesz�
kedik a posta alakulóban levő 
üzletpolitikájához. Egyetlen 
szereplő rajta, hogy megint 
csalk az előfizetőknek ked�
vez, tehát azoknak, akik már 
„a körön belül" vannak.

— Nem egészen. Az előfi�
zető fogalmát nem korlátozzuk 
a telefontulajdonosokra; a te�
levíziókészülék üzemeltetője 
szintén előfizető, tehát a kör 
igencsak tág. Az új szolgálta�
tások révén ezek az előfizetők 
is hozzájuthatnak olyan infor�
mációkhoz, amelyeket az ed�
digi lehetőségek között csak 
telefonon szerezhetnének be, 
vagy még úgy sem.

— Szerte a világon régi tö�
rekvésük a postáknak, hogy 
már meglevő hálózataikat a 
lehető legjobban kihasználják. 
Ehhez viszont az időnként 
amúgy is túlterhelt hálóza�
tainkat jelenlegi szolgáltatá�
sainkkal sem szabad felesle�
gesen igénybe vennünk. Így 
például meg kell akadályozni, 
hogy valaki egy üzemképte�
len állomást vagy egy meg�
változott számot ismételten 
hívogasson, s ezzel terhelje az 
áramköröket. Azt sem néz�
hetjük tétlenül, hogy egyes 
beszélgetések a rossz érthető�
ség miatt nyúljanak hosszúra. 
Az előbbi nehézséget az 
igénybe vevő tájékoztatásával 
lehet kiküszöbölni, az utób�
bin — többek között — a 
készülékek minőségének ja�
vításával segíthetünk.

— Az egyes előfizetői 
áramkörök kihasználásának 
legegyszerűbb módja az, ha 
bárki által igénybe vehetőkké 
tesszük. Tehát eljutottunk a 
nyilvános állomásokhoz. Ezek 
is alkalmasak lehetnek nem�
csak helyi beszélgetések le�
bonyolítására, hanem távol�
sági, sőt nemzetközi hívások�
ra, valamint táviratok fel�
adására is. Ilyet szerkesztet�
tünk az intézetben. S ez már 
új szolgáltatás, csak alaposan 
ki kell dolgozni igénybevéte�
lének valamennyi lehetőségét 
és módozatát.

— Gondolhatunk- e még 
újabb szolgáltatásokra, . amíg 
a távbeszélő- szolgálat jelen�
legi állapotát gyökeresen meg 
nem tudjuk javítani?

— Ha az új szolgáltatások 
nem vonnak el jelentős be�
ruházási lehetőségeket a táv�
beszélő-hálózat fejlesztésétől, 
csak egyértelmű igennel vá�
laszolhatunk. Ezek a szolgál�
tatások ugyanis a már meg�
levő hálózatokra épülnek, így 
éppen azok jobb kihasználá�
sát segítik elő. Mind a kül�
földi tapasztalatok, mind a 
hazai tervek arra utalnak, 
hogy a szóban forgó szolgál�
tatások a posta részéről alig 
igényelnek beruházást, kiszol�
gálásukra a meglevő alap- 
rendszer (a vezetékes távköz�
lési hálózat, a tévéadó-háló�
zat) alkalmas.

— Sőt még azt is hozzá 
kell tennünk, hogy az új 
szolgáltatások egy része a te�
lefonvonalak többszörös ki�
használásával, más része a 
műsorszóró hálózat szabad�
idő-töredékeinek hasznosítá�
sával juttat el hasznos infor�
mációkat mind a vállalatok�
nak, az intézményeknek, mind 
pedig a lakosságnak. Véle�
ményünk szerint tehát nem�
hogy hátráltatnák a távbe�
szélő-szolgálat fejlesztését, ha�
nem — korszerűségük és az 
általuk nyújtott többlet mel�
lett — még tehermentesítik is 
a telefonforgalmat.

— Lehet- e új szolgáltatást
bevezetni anélkül, hogy tud�
nánk: igényli- e a gazdasági
élet, a társadalom?

— Már az eddigi beszélge�
tésben elhangzott gondolatok 
is utalnak bizonyos igények�
re. A telefonközponthoz kap�
csolt számítógép a hívott szá�
mának a (megváltozásáról 
vagy hibájáról is tájékoztam 
tudja a kísérletezőt. A mes�
terséges beszéddel adott fel�
világosítás módjának se szeri, 
se száma. Az se valószínű, 
hogy a nyilvános állomások 
sokrétű igénybevételének le�
hetőségét bárki visszautasítsa.

— Kissé körülményesebb a 
dolog a televízió képernyőjén 
megjelenítendő információk 
rendszerénél. A posta — adó�
hálózatának útján — minden 
komolyabb nehézség nélkül 
készen állna bevezetésére, az 
igénybevevőket viszont ter�
helné az egyelőre meglehető�
sen drága kiegészítő beren�
dezés ára. Ugyanakkor ren�
det kellene teremteni a vevő�
antennák körül. Nemhogy az 
egyéni, hanem a közösségi 
antennák sem felelnek meg 
az új szolgáltatások által tá�

masztott követelményeknek. 
Ezenkívül a tájékoztatások�
nak meglehetősen nagy vá�
lasztékát kell kialakítani ah�
hoz, hogy a szolgáltatás egy�
általán kecsegtető és kifize�
tődő legyen.

— Intézetünk feladatul 
kapta, hogy, az év végéig ki�
dolgozza e szolgáltatások kö�
vetelményrendszerét. Egy ki�
sebb mintarendszert állítunk 
fel, főképpen közületi felhasz�
nálásra, azt is vizsgálva, hogy 
ki vegyen részt a kísérletek�
ben. Kutatásainknál termé�
szetesen felhasználjuk a kül�
földi előadóknak a tudomá�
nyos napjainkon elhangzott 
előadásait is. Rengeteg érde�
kes tapasztalatot szereztünk 
mind a szolgáltatások iránti 
érdeklődést, mind a mélyebb 
társadalmi hatásukat illetően. 
A gazdasági életben persze 
másképp hatnak tőkés viszo�
nyok között, hiszen az előál�
lítók berendezéseikre, feltétle�
nül vevőt keresnek. Viszont a 
családi életre és az egyén lel�
kiállapotára gyakorolt nem 
éppen kívánatos hatások alól 
mi sem tudjuk kivonni ma�
gunkat. Mindent egybevetve 
a mérleg mégis a társadalmi 
hasznosság felé billen

— Decemberben éppen 
szakszervezetünk volt rende�
zője annak a nemzetközi 
konferenciának, amely a tech�
nikai fejlődésnek a dolgozók�
ra gyakorolt hatását és az ez�
zel összefüggésben szükséges�
sé váló együttes intézkedése�
ket tárgyalta. Felvetődik a 
kérdés, hogy a szóban forgó 
szolgáltatásoknál alkalmazan�
dó technika miképpen érinti 
a postás dolgozókat.

— A képernyős szolgáltatá�
sok elsősorban önkiszolgáló 
jellegűek, tehát a postásokat 
annyiban érintik, amennyi�
ben a tudakozó nem vonható 
ki teljesen alóluk, ha az 
igénybevevő nem boldogul 
velük.

— Munkaeszközzé a kérdé�
ses berendezések akkor vál�
nak nálunk, ha a posta is 
belép használóik sorába Ek�
kor kell majd munkaegész�
ségügyi vizsgálatokat végez�
nünk. Mindenesetre gondolni 
kell többféle rendeltetésű (ke�
reső, kiszolgáló) készülékek 
szerkesztésére és alkalmazá�
sára. A „foglalkozási képer�
nyővel” (professzionista diszp- 
lé) kapcsolatos tapasztalatok 
még külföldön is meglehető�
sen gyérek.

— Természetesen idővel a 
postán is szükségképpen el 
kell terjedniük azoknak a 
szolgáltatásoknak, amelyek 
vizuális információkkal gyor�
sítják és kényelmessé teszik 
igénybevételüket. Gondolunk 
itt többek között a postai 
nyilvános számítógépes szol�
gálatra vagy a takarékszolgá�
lat ilyetén fejlesztésére.

Megköszönve a tájékozta�
tást, azt a reményünket fe�
jezzük ki, hogy a Kísérleti 
Intézet — felhasználva sike�
res rendezvényének tapaszta�
latait — előrelátó gondosko�
dással olyan új eszközöket és 
megoldásokat dolgoz ki, ame�
lyek a hírközlést jelentős 
mértékben korszerűsítik és 
javítják, ugyanakkor meg�
könnyítik a postás dolgozók 
munkáját is.

Benda [István
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Örökké időszerű kérdések: 
Milyenek a postás dolgozók 
munkakörülményei? Hogyan 
gondoskodik a posta a dolgo�
zók életének, testi épségének, 
egészségének védelméről. Szak- 
szervezetünk a témát állan�
dóan napirenden tartja. A ve�
zető testületek időről időre be�
számoltatják az egyes posta�
szervek vezetőit, szakszerveze�
ti bizottságait a munkavéde�
lem helyzetéről, a javítására 
tett intézkedéseikről. Azonban 
— jelentős társadalmi ügyről

lévén szó — nemcsak mi tart�
juk szemmel házunk táját, fi�
gyelemmel kísérik az erre hi�
vatott területi és országos 
szervek is. Így adódott, hogy 
az Országos Munkavédelmi Bi�
zottság a múlt év decemberé�
ben beszámoltatta a postát. A 
Posta-vezérigazgatóság beszá�
molójához kiegészítő jelentést 
adott a Postások Szakszerve�
zetének Titkársága, továbbá a 
Szakszervezetek Somogy, illet�
ve Csongrád megyei Tanácsa.

Hogyan ítéli meg a posta 
a munkakörülményeket

Az V. ötéves tervidőszakban 
a korszerűtlen munkahelyek 
folyamatos felszámolása, a 
munka biztonságának növelé�
se, a postás dolgozók üzem�
egészségügyi és szociális ellá�
tottságának javítása jelentősen 
előrehaladt.
POSTAFORGALOM

279 új postahivatal épült. 
Mindemellett 3218 postahiva�
talból — 1980. évi felmérés 
szerint — 2202 megfelelő elhe�
lyezésű, 992 viszont forgalmi 
és műszaki, 24 pedig statikai 
szempontból alkalmatlan (alá�
dúcolt stb.). Ez utóbbiak újjá�
építésére a VI. ötéves tervben 
kerül sor.

Megvalósult a legnagyobb 
forgalmat lebonyolító hivata�
lokban (Budapest 70, 72, 78) a 
csomagok, levelek és levelező�
lapok feldolgozásának gépesí�
tése, automatizálása. A terv�
időszak végére gyakorlatilag 
befejeződött a nagyobb forgal�
mú, és fokozatosan valósul 
meg a kisebb forgalmú posta- 
hivatalok kisgépekkel való el�
látása a felvételi, a pénzkeze�
lési és a feldolgozó munkahe�
lyeken.
HlRLAPSZOLGÁLAT

A hírlapokat Budapesten 6, 
vidéken 18 telephelyen expe- 
diálják. Az 5 régi budapesti 
expedíció munkakörülményei 
nem felelnek meg a követel�
ményeknek. Végleges megol�
dást csak a postakombinát 
megépülése fog eredményezni. 
A budapesti új Szikra Lap�
nyomdában korszerű hírlapex�
pedíció kezdte meg működé�
sét.

A nehéz fizikai munka csök�
kentésére Budapesten a Dan�
dár utcai hírlapexpedíció és a 
pályaudvari postahivatalok kö�
zött a hírlapszállítás konténe�
rekben történik.

A 35-45 kilogrammos hír�
lapzsákokat Budapesten a Ver�
seny utcai hírlapexpedícióban 
a zsugorfóliázott 8-12 kilo�
grammos hírlapkötegek készí�
tése váltotta fel. Az így expe�
diáit anyag a hírlapoknak 
mintegy 40 százalékát teszi ki. 
További intézkedésekkel (kon�
ténerek, zsákméret változtatá�
sa stb.) csökkentjük a fizikai 
megterhelést.

A hírlapkézbesítők fokozódó 
megterhelését (súlynövekedés) 
részben ellensúlyozza a hírla�
poknak a kézbesítőjárásokba 
való előre szállítása, valamint 
a telepített hírlapkiosztó-he- 
lyek számának növelése. Ezt 
különösen indokolja az, hogy 
a hírlapkézbesítők döntő több�
sége nő.

A hírlap- (és levél-) kézbe�
sítőket a fáradságos emeletjá�
rástól kíméli meg — a koráb�
ban sokat vitatott — lépcső�
házi csoportos levélszekrények 
útján való kézbesítés beveze�
tése, ami (országosan körülbe�
lül egymillió lakást érint. 
TÁVKÖZLÉS

Üzembe lépett a budapesti 
elektronikus távíró- és adat�
kapcsoló központ, valamint 5 
vidéki távíró-központ. Elké�
szült 71 automata telefonköz�
pont, közülük 14 nagy kapaci�
tású. Megépült a solti közép- 
hullámú rádióállomás, a ta- 
liándörögdi űrtávközlési földi 
állomás, továbbá 45 biztonság- 
technikailag is korszerű, fel�
ügyelet nélküli átjátszó tv-ál- 
lomás.

Az új létesítmények gépter�
mei klímaberendezéssel van- 
nak ellátva. Sajnos, a régebbi, 
de még az új műszaki létesít�

mények egy részében is csak 
alacsony hatásfokkal, vagy 
egyáltalán nem működnek a 
klímaberendezések. E körül�
mény az ott dolgozók közérze�
tét és a gépek, berendezések 
üzemeltetését egyaránt kedve�
zőtlenül befolyásolja. A ta �
pasztalatok elemzése és a szük�
séges intézkedések kidolgozá�
sa megkezdődött.

Az új és a korszerűsített 
géptermek (távíró, távbeszélő, 
rádió stb.) és a nagy forgal�
mú kapcsolóhelyiségek hang- 
szigetelésével a zajszint álta�
lában megfelelő. Budapesten 
megkezdődött a zajos munka�
helyen foglalkoztatott dolgozók 
audiometriás szűrővizsgálata.
H Á LÓ ZA TÉPÍTÉS,
K A RBAN TA RTÁ S

A 20 megyei távközlési üzem�
ből 4-nek, a hozzájuk tartozó 
210 körzetmesterségből 73-nak 
még mindig kedvezőtlen az el�
helyezése. Helyzetük megoldá�
sára típustervek készülnek, 
megvalósításuk a beruházási 
lehetőségektől függ. A körzet�
mesterségek gépesítettsége és 
műszerezettsége általában nem 
kielégítő.

A légvezetékes hálózatokon 
végzett munka biztonságát ja�
vította — 95,8 millió forint 
költséggel — a hibás oszlopok, 
a korrodált légvezetékek és 
huzalkötelek cseréje, valamint 
az oszlopok betonlábra állítá�
sa.

A föld alatti alépítmények�
ben (kábelakna, szekrény) a 
dolgozók védelmét a földgáz 
jelenlétét (robbanásveszély) 
folyamatosan érzékelő műsze�
rek biztosítják. A mérgezési 
veszélyt folyamatosan jelző vá�
rosi gázt érzékelő műszerek 
(280 darab) tőkés importból 
való beszerzése 1982. év végé�
re várható. Addig a gázkon�
centráció esetenkénti mérése 
Dráger-pumpával és egyszer 
használható fiolák alkalmazá�
sával történik.

Budapesten valamennyi táv�
beszélő-főközpont istolyában 
stabil gázérzékelő berendezést 
telepítettek és a kábelbevezető 
nyílások mintegy 83 százalé�
kát gáz- és vízzáró tömítéssel 
látták el. A nyílások 10 száza�
léka azonban zsúfoltság és 
egyéb kedvezőtlen körülmé�
nyek miatt a jelenleg ismert 
módszerekkel nem tömíthető. 
Vidéken eddig az utóbbi két 
évben épült távbeszélő-köz�
pontoknál készült el e gázér�
zékelők telepítése és a kábel�
nyílások tömítése.

Jelentősen javult a körzet�
kábeles fenntartó csoportok 
szerszám-, kisgép- és műszer- 
ellátottsága. A hálózatépítés 
gépesítéséhez azonban még to�
vábbi kábeldobszállító pótko�
csik, autódaruk, önrakodó gép�
kocsik, közműkereső műszerek 
stb. beszerzésére van szükség.

Az üzemelő hírközlési be�
rendezések, erő- és munkagé�
pek műszaki és biztonsági ál�
lapota általában kielégítő.
s z á l l í t á s

Elkészült 8 körzeti gépjár�
mű-forgalmi telephely. Buda�
pesten a gépkocsik megfelelő 
műszaki állapotának biztosítá�
sára — korszerű diagnosztikai 
vizsgálatok alapján — zárt 
technológiás karbantartási 
rendszert vezették be. Éven�
te, gépjármű-technikai szemle 
keretében, műszaki állapota, 
futásteljesítménye, üzemképes�
ségi százaléka alapján minden 
gépjárművet minősítenek és 
-szükség szerint intézkednek.

A Posta Központi Járműte�
lepen közlekedésbiztonsági ta �
nács működik. A gépjárműve�
zetők szakmai ismereteinek 
bővítésére, a forgalombizton�
ság növelésére a kötelező to�
vábbképzésen felül — rendsze�
resen postai KRESZ-versenye- 
ket bonyolítanak le.

Budapesten — az ORFI-val 
kötött szerződés alapján — a 
gépjárművezetők részére beve�
zették az orvosmeteorológiai 
előrejelzést, amely a frontér�
zékenység szerint tájékoztatást 
ad a baleseti veszély jellegére.

A budapesti motoros távirat�
kézbesítők biztonságát fokoz�
zák a feltűnő színű, fényvisz- 
szaverő védőruhák, amelyek�
nek rugalmas bélése az esetle�
ges zúzódások ellen is védel�
met nyújt.

A postás dolgozók kulturált 
és biztonságos csoportos szál�
lítására különböző típusú mun�
kásszállító (autóbusz, mikro�
busz, utasfülkés Barkas, Zsd- 
guli-combi) gépkocsikkal ren�
dezkedett be a posta.

A munkakörülmények folya�
matos fejlesztése, a vezetői, 
munkavédelmi ellenőrzések 
rendszeressége, módszere és a 
veszélyforrások, munkaártal�
mak feltárása fokozatosan ja �
vult. Nem egészen megnyugta�
tó, hogy a munka biztonságát 
szolgáló, továbbá a munkakö�
rülményeket javító eszközöket 
és berendezéseket — a szűkös 
anyagi lehetőségek miatt —

csak a rendelkezésre álló for�
rások arányában, fontossági 
sorrendben tudja a posta be�
szerezni.

A munkavédelmet folyama�
tos fejlődés jellemzi. A veze�
tők munkavédelmi tevékeny�
sége javuló irányzatot mutat, 
ami az eredményekben is ki�
fejezésre jut. A munkavédel�
mi szervezet nagysága, felké�
szültsége megfelelő, törekedni 
kell a stabilizálására.

Az üzemi balesetek statisz�
tikája kedvezően alakul, elem�
zése folyamatos, a szükséges 
intézkedések általában időben 
megtörténnek.

A posta vezetői azonban is�
merik a hibákat is, felszámolá�
suk program szerint, az ötéves 
és éves tervekbe beépítve, va�
lamint munkavédelmi feladat�
terv alapján történik. Legfon�
tosabb feladatnak

— a munkavédelmi szabá�
lyozás színvonalassá és idősze�
rűvé,

— a helyes szemlélet általá�
nossá tételét,

— a munka- és technológiai 
fegyelem erősítését és

— az ellenőrzés fokozását 
tekintik.

A nehézségek megoldásában 
jelentős segítséget nyújthat a 
47/1979. számú iMt-rendelet 
minden területen való követ�
kezetes végrehajtása, különös 
tekintettel azokra a szabályok�
ra, amelyek a berendezések 
létesítésére és munkavédelmi 
minősítésükre vonatkoznak.

Mit állapított meg’ 
a Somogy megyei felügyelőség

A Posta-vezérigazgatóság be�
számolójának vázlatos ismer�
tetése után most a Szakszerve�
zetek Somogy megyei Tanácsá�
nak jelentéséből ragadunk ki 
részleteket.

A tanács munkavédelmi fel�
ügyelősége a múlt év októbe�
rében a megye területén 115 
postahivatalban tartott ellen�
őrzést. Megállapította, hogy a 
dolgozók többsége zsúfolt, kor�
szerűtlen munkahelyen dolgo�
zik. Különösen rosszak a mun�
kakörülmények Kaposvár 1 és 
2, valamint Siófok 1 postahi�
vatalnál. Kaposvárott 50 kéz�
besítő 110 négyzetméter alap- 
területű és igen elhanyagolt 
helyen dolgozik.

A megvizsgált 115 hivatal�
ból 31 helyen minősítették igen 
rosszaknak a munkakörülmé�
nyeket. 19 helyiségben nem 
tudnak az előírt hőmérséklet�
ről gondoskodni, 39 hivatalnál 
pedig igen rossz a munkahe�
lyek megvilágítása.

A legtöbb postahivatalban 
1979-ben és 1980-ban végezték 
el az érintésvédelmi és szab�
ványossági vizsgálatokat. A 
mostani vizsgálat tapasztalatai 
szerint a 115 ellenőrzött hiva�
tal közül 49-ben nem tudták 
igazolni a korábbi mérés al�
kalmával feltárt hibák meg�
szüntetését. A megyei postahi�
vatalban 1980 decemberében 
180 berendezésnél, illetve sze�
relvénynél az érintésvédelem 
teljes hiányát, 260-nál pedig 
szabálytalan szerelését állapí�
tották meg. E szabálytalansá�
gok megszüntetését szintén 
nem tudták igazolni. A méré�
sek során 9 hivatalnál teljes 
átszerelést javasoltak, sajnos, 
ez sem valósult meg. A mun�
kavédelmi felügyelőség csak 41 
olyan hivatalt talált, amelyek�
ben a mérések során feltárt 
hibák megszüntetését meg�
nyugtató módon igazolni tud�
ták. A szigetelésellenállás mé�
réséről szabványos jegyző�
könyvet seholsem találtak.

Az ellenőrzött hivatalok szo�
ciális ellátottságával kapcso�
latosan azt kellett megállapí�
taniuk, hogy 73 helyen a leg�
szükségesebb igényeket sem 
elégítik ki. (Ezekben a hiva�
talokban, ha volt is mosdótál 
és tartóállvány, esetleg vödör 
vagy kanna, akkor hiányzott 
a vízmelegítő edény vagy a 
vízmelegítő berendezés, esetleg 
mindkettő.) 8 olyan hivatalt 
találtak, amelyekben az alap- 
követelményeket kielégítették, 
17-et, amelyekben megvalósí�
tották a MDTI szerinti közép�
szintű ellátottságot és 14 olyan

hivatalt, amelyekben a kor�
szerű szociális feltételeknek 
maradéktalanul eleget tettek.

A munkavédelmi oktatás el�
lenőrzése során megállapítot�
ták, hogy a kaposvári helykö�
zi távbeszélő-központ kivételé�
vel tartalmilag, alakilag ma�
radéktalanul egyetlen egy hi�
vatalban sem tesznek eleget 
az érvényes előírásoknak. A 
nyilvántartásokból általában 
nem lehet egyértelműen meg�
állapítani az oktatásra köte�
lezettek, az oktatáson megje�
lentek és a távolmaradók szá�
mát, továbbá a pótoktatások 
időpontját, sőt az oktatás té�
máját sem. Számos helyen csak 
egyszerű kockás lapon tartják 
nyilván az oktatás megtörtén�
tét. A visszakérdezettek nevét 
seholsem tüntették fel. Az ok�
tatás alkalmával — néhány 
esettől eltekintve — csak az 
L—1 szabályzattal foglalkoz�
tak. Sajnos, általában nem áll 
rendelkezésükre más segéd�
anyag. A nagyhivatalokban a 
rendszeres helyettesek (50-60 
személy) gyakorlati oktatásá�
nak megtörténtét nem lehetett 
megállapítani.

76 hivatalnál azt tapasztal�
ták, hogy a vezető vagy he�
lyettese nem rendelkezik érvé�
nyes munkavédelmi vizsgával. 
Ennek ellenére ezek a szemé�
lyek tartják a dolgozók mun�
kavédelmi oktatását.

A munkavédelmi szemléket 
a kaposvári helyközi üzem�
ben, továbbá a siófoki, fonyódi, 
marcali, csurgói és barcsi pos�
tahivatalban kielégítő színvo�
nalon tartják meg. A vizsgált 
többi postahivatalban azonban 
a szemlék színvonala nem fe�
lel meg a követelményeknek. 
A szemléket kétévenként a te�
rületi biztosok tartják, s mun�
kájukról általában a követke�
ző megjegyzéseket írják a nap�
lóba: „A munkavédelmi szem�
lét megtartottam, a hivatalve�
zetőt oktatásban részesítettem, 
lényeges hiányosságot nem ál�
lapítottam meg.” Mindössz 15- 
20 postahivatalnál tapasztal�
ták, hogy a mentődoboz hiá�
nyos voltára, vagy a kerékpá�
rok havonkénti ellenőrzésére 
és a dolgozók oktatásának 
megtartására felhívták a fi�
gyelmet.

összességében azt állapítot�
ták meg, hogy a megyében a 
postahálózat azok közé az ága�
zatok közé tartozik, amelyben 
a munkakörülmények és a szo�
ciális ellátottság tekintetében 
legnagyobb a lemaradás. Ezen 
belül a kézbesítők, a távbe�
szélő-kezelők és a távírászok

munkakörülményei a legrosz- 
szabbak. Így van ez annak el�
lenére is, hogy 5 új postaépü�
letet építettek, 16-ot pedig fel�
újítottak, illetve korszerűsítet�
tek. A hivatalok 50-60 százalé�
ka teljesen korszerűtlen.

Az V. ötéves terv folyamán 
a megye egyéb ágazataiban az 
üzemi balesetek száma áltálá�
ban csökkent, ugyanakkor a 
postán az 1976. évi 12 három 
napon túl gyógyuló balesettel 
szemben 1980-ban 21-et je�
gyeztek be. A kiesett munka�
napok száma az említett idő�
szakban 608-ról 762-re, az ezer 
főre jutó balesetek száma pe�
dig 7,68-ról 12,72-re növeke�
dett.

A felügyelőség a munkavé�
delemmel kapcsolatos irányító�
ellenőrző tevékenységet nem 
tartja kielégítőnek. Az elmúlt 
két évben megjelent munka- 
védelmi rendelkezések szerve�
zett és széles körű tudatosítá�
sa sem az állami, sem a szak�
szervezeti szervek részéről 
nem történt meg. A szüksé�
ges oktatási segédletekkel 
munkavédelmi propaganda 
anyagokkal a hivatalok nin�
csenek ellátva.

A feltárt hibák és hiányos�
ságok összefüggnek a posta szű�
kös fejlesztési lehetőségeivel, 
ugyanakkor a rendszeres kar�
bantartás elmulasztásával is. 
Emellett az ellenőrzés rend�
szertelensége az alaposság hiá�
nya, a vezetői munka követ�
kezetlensége is kihat a kiala�
kult állapotra.

Mindezek alapján fontosnak 
tartják, hogy soron kívül in�
tézkedéseket hozzanak minde�
nekelőtt a legrosszabb körül�
mények között dolgozók mun�
kafeltételeinek javítására, az 
elektromos érintésvédelmi hiá�
nyosságok felszámolására, az 
elengedhetetlenül szükséges 
szociális feltételek megterem�
tésére, a vezető, irányító és el�
lenőrző tevékenység javítá�
sára.

Az szmt munkavédelmi fel�
ügyelősége mintegy ezer pont�
ból álló határozattal kötelez�
te az illetékeseket a feltárt hi�
bák megszüntetésére. Megje�
gyezve, hogy ezek az intézke�
dések nagyrészt csak arra al�
kalmasak, hogy a posta szol�
gáltatásaival szemben támasz�
tott fokozott követelményeket 
átmenetileg ki lehessen elégí�
teni.

Az OMB állásfoglalása

Az OMB, figyelembe véve a 
kiegészítő jelentéseket, kiala�
kította állásfoglalását:

Elismeri a posta vezetőinek 
a dolgozók munkakörülmé�
nyeinek javítására kifejteit 
erőfeszítéseit. A tapasztalatok 
azonban azt mutatják, hogy ez 
a fejlődés nem elegendő az év�
tizedes lemaradás pótlására.

Szükségesnek tartja, hogy a 
vitás kérdéseket sokoldalú 
elemzések, tárgyszerű vizsgá�
latok alapján oldják meg. 
Életveszély esetén -természete�
sen nincs helye latolgatásnak, 
hanem intézkedni kell; de nem 
szabad megengedni, hogy 
egyébként indokolt érdekek 
életveszélyre való alaptalan 
hivatkozással kerüljenek elő�
térbe, avagy demagóg törek�
vések érvényesüljenek.

Egyetért azzal, hogy az új 
technikai rendszerek, az új 
szervezési módszerek elterje�
dése a posta területén is ma�
gában hordozza új veszélyek 
megjelenésének lehetőségét 
(például nagy elektromos tér�
erőben végzett munka életta�
ni hatása, a szem és az ideg- 
rendszer fokozott igénybevéte�
le az egyes átviteltechnikai be�
rendezéseknél stb.). Szükséges�
nek tartja, hogy ezek ellensú�
lyozásával, a tennivalók kidol�
gozásával a KIPM illetékes ku�
tatóintézetei fokozottabb mér�
tékben foglalkozzanak. A ku�
tatásokat az egészségügyi szer�
vekkel és a SZOT—MTKI-vel 
is össze kell hangolni. Szüksé�
ges, hogy a Postások Szak- 
szervezetével egyetértésben er�
re megfelelő munkaprogram 
szülessen. A posta vezérigaz�
gatósága ebben az ügyben 
megkereste az Országos Mun�
kaegészségügyi Intézetet, s ott 
már elkezdték és folyamato�
san végzik a rádió-, televízió- 
adók, valamint a szervizek 
munkahelyein a térerősség mé�
rését.

Az OMB felhívja a figyel�
met arra, hogy a rekonstruk�
ciók önmagukban nem ered�
ményezik minden esetben a 
munkakörülmények javulását,

arról már a tervezés folyamán 
gondoskodni kell.

Szükségesnek tartja, hogy a 
vezetők munkájának megítélé�
sénél a munkavédelmi tevé�
kenység is megfelelő jelentő�
séget kapjon, akár elismerés�
ről, akár elmarasztalásról van 
szó.

Felhívja a figyelmet a mun�
kavédelmi apparátus fluktuá�
ciójára; annál is inkább, mert 
a népgazdaság egyéb területein 
az ellenkezője a jellemző.

Támogatja a Postások Szak- 
szervezete képviselőjének azt 
az igényét, hogy a Szakszerve�
zetek Országos Tanácsa az 
egyes ágazatok részére jutta�
tandó fejlesztési lehetőségek 
mérlegelésénél a munkakörül�
ményeket is vegye figyelembe. 
Egyetért a Postások Szakszer�
vezete képviselőjének azzal az 
óhajával, hogy az szmt-k jel�
ző feladatukkal következetesen 
éljenek a posta területén is.

Az OMB köszönettel veszi a 
SZOT közgazdasági és élet�
színvonal-politikai osztálya 
képviselőjének azt a bejelen�
tését, hogy a dokumentumokat 
és a tapasztalatokat felhasz�
nálják a soron következő tit�
kári értekezlet előkészítéséhez.

Az OMB a vitában felme�
rült kérdésekkel kapcsolatban 
a következő operatív intézke�
dések megtételét igényli:

a) A Szakszervezetek Csong�
rád megyei Tanácsának felve�
tésére a szegedi postahivatal 
felújításáról a posta vezetője 
kezdeményezzen egyeztető 
megbeszélést az ÉVM-mel; 
erről a megyei pártbizottságot 
is tájékoztatni kell. Döntést 
az ÉVM-nek kell hoznia. (Az 
ÉVM képviselője egyetértett a 
javaslattal.)

b) A Szakszervezetek So�
mogy megyei Tanácsa által 
feltárt helyzettel kapcsolatban 
a posta vezetője két hónapon 
belül a Postások Szakszerve�
zete és az szmt bevonásával 
szervezzen operatív megbeszé�
lést a szükséges intézkedések 
kidolgozása és egyeztetése vé�
gett.

Elemzések, intézkedések

A Szakszervezetek Somogy 
megyei Tanácsa által feltárt 
hibák felszámolására a Pécsi 
Postaigazgatóság vezetője in�
tézkedési tervet készített. A 
hibák elemzésénél vezetői ér�
tekezleten a hozzájuk vezető 
okokat is vizsgálták. Megálla�
pították, hogy ha a területi 
biztosok figyelmesebben, kö�
rültekintőbben végzik munká�
jukat a szemlék alkalmával, 
vagy azt követően, a szabály�
talanságok jelentős részét ide�
jében el lehetett volna hárí�
tani.

A Somogy megyében lezaj�
lott vizsgálatból azonban a 
posta egész területére vonat�
kozóan le kell vonni a meg�
felelő következtetéseket.

A vezérigazgatóság és a Pos�
tások Szakszervezete közös in�
tézkedési tervet készít. Egy�
részt a posta beszámolójában 
felvetett hiányosságok felszá�
molására, másrészt az emlí�
tett kiegészítő jelentésekben 
foglaltakból adódó feladatokra.

Mindemellett a tapasztala�
tokat azzal adjuk közre, hogy 
országszerte, valamennyien 
okuljunk belőe. Mivel egy 
intézkedés értékét a végre�
hajtásán lehet lemérni, ezt vi�
szont az ellenőrzéssel jócskán 
elő lehet segíteni, a munkavé�
delem kérdését magunk részé�
ről továbbra is napirenden 
tartjuk.

Kiss László
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NEGYVENEZER VALASZ
Sikeres vetélkedő a Budapest vidéki Postaigazgatóságon

Postaszerte híre járt, mi�
lyen nagysikerű műveltségi 
vetélkedőt rendeztek a Buda�
pest vidéki Pistaigazgatósá- 
gon. Amikor Huj bér József né 
személyzeti osztályvezetővel, a 
művelődési bizottság titkárá�
val és Fejes Rudolf oktatási 
csoportvezetővel, a bizottság 
tagjával — és a vetélkedő fő 
szervezőjével — beszélgettem 
az eseményről, még friss volt 
az élmény, határtalan lelkese�
déssel mesélték: nem remél�
tek ekkora érdeklődést, ilyen 
eredményt.

— Hogyan született az ötlet?
— Az igazgatóság művelődési 

bizottsága csak irányelveket 
tud adni nagy, szétszórt terü�
letének a művelődési munká�
hoz. Tizenhárom postaszer�
vünknél működik művelődési 
bizottság, náluk vannak helyi 
kezdeményezések, de a kishi- 
vatalok ebből kimaradnak. 
Törtük a fejünket, hogyan le�
hetne egyszerre nagyobb tö�
meget mozgósítani. Az oktatá�
si csoport Arany János szocia�
lista brigádja javasolta a mű�
veltségi vetélkedő meghirde�
tését, vállalva a kérdések ösz- 
szeállítását, a tesztlapok érté�
kelését, a döntő megszervezé�
sét.

Megszületett a felhívás, me�
lyet az igazgatóság, a művelő�
dési bizottság és a társadalmi 
szervezetek hirdettek meg fel- 
szabadulásunk 37. évforduló�
jának tiszteletére. 299 három�
tagú csapat jelentkezett.

Az Arany János brigád ki�
lenc tagja nem kis munkát 
vállalt. A vetélkedő első for�
dulójára nyolc tesztlapot ké�
szítettek, húsz-húsz kérdéssel. 
1981 augusztusától havonta 
egy-egy lapot kellett kitöltve 
beküldeni.

Ízelítőül néhány kérdés: Mi 
a címe Karinthy Ferenc fel- 
szabadulásról írt regényének’ 
Ki készítette a Magyar Nem�
zeti Múzeum mennyezetfres�
kóit? Miről híres Borogyinó? 
Hogyan hívják a Varázsfuvola 
főpapját? Mikor nyitották 
meg a magyar Postamúzeu�

mot? Hol található hazánk 
legnagyobb temploma? Meny�
nyi a távolugrás világcsúcsa? 
Hol volt főügyész Katona Jó�
zsef? Kik készítették az első 
mozgófilmet? Mi a címe Wag�
ner első operájának? Ki volt 
az igazgatója az első magyar 
színtársulatnak? — A száz�
hatvanból idézett néhány kér�
déshez még annyit, hogy jó 
néhány rajzos fejtörő, mate�
matikai feladvány szerepelt a 
tesztlapokon.

— A vetélkedőt szervező bri�
gád tagjai, azt hiszem, soha�
sem fogják elfeledni a féltéi 
kérdésekre adandó válaszokat, 
ugyanis a beérkezett tesztla�
pokon több mint 40 ezer kér�
dést kellett átnézniük, érté�
kelniük.

— Meglepően jók voltak a 
válaszok. Már-már hajlamo�
sak voltunk feltételezni, hogy 
az egy munkahelyről érkező 
megfejtéseket egymáséról má�
solták le. A döntőn azonban 
meggyőződhettünk arról, hogy 
ilyesmiről nem volt szó.

Március 27-én zajlott le a 
vetélkedő második része az 
igazgatóság kultúrtermében. A 
huszonnégy legtöbb pontot el�
érő csapat jutott be a döntő�
be.

— A döntő két részből állt. 
Az első részben írásbeli fel�
adatot kellett megoldani, har�
minc kérdésre válaszolni. Ez�
után a 12 legjobb csapat foly�
tatta a versengést, dobókoc�
kával, egy számozott mezőny�
ben. Ez volt a vetélkedő leg�
izgalmasabb szakasza, nem�
csak azért, mert itt már a dí�
jakért ment a harc, hanem 
mert a szerencse is segíthetett. 
Aki a tizenhármason, vagy a 
huszonegyesen kötött ki, meg�
tarthatta pozícióját, de nem 
kellett kérdést húznia. A töb�
bi tizenhét kockában tizenegy 
témakör szerepelt, s ha a csa�
pat nem tudott a kérdésre vá�
laszolni, vissza kellett lépnie 
a mezőnyben.

Nemcsak a játékosok, ha�
nem a meghívottak is izgultak, 
szurkoltak. Az igazgatóság

Szívzűr
Böszörményi Géza rendező 

és felesége, Gyarmathy Lívia 
egészen sajátságos stílust kép�
visel a hazai filmművészetben. 
Kettesben valahogyan más�
képpen látják a világot, mint 
kollégáik. Nem a múlt vagy 
a közelmúlt foglalkoztatja al�
kotói párosukat. Nem lezárt 
korszakot elemezgetnek, ha�
nem a „folyamatos jelen” ér�
dekli őket. Az az esztendő, 
amelyben élünk, amelynek elő�
nyeit és hátrányait ők, a mű�
vészek és mi, a nézők egy�
aránt a saját bőrünkön érez�
zük.

Történeteik tehát a legmaibb 
mában játszódnak, s olyan fi�
gurákat vonultatnak fel, hibá�
kat pellengéreznek ki, akiket, 
mint jellegzetes típusokat, na�
gyon is ismerünk, illetve ame�
lyek bennünket bosszantanak. 
Módszerük talán a legnehe�
zebb. Nem ők háborodnak fel, 
hanem úgy intézik: mi, nézők 
háborodjunk fel. Böszörményi 
Gézát, a rendezőt külön dicsé�
ret illeti azért, hogy bár a 
forgatókönyv, s így a film is 
keményen oda-odamondogat, 
ezt mégsem érezzük egyetlen 
pillanatra sem bántónak. Nem�
csak azért, mert vígjátékot lá�
tunk, hanem azért is, mert a 
megoldások mindig ízlésesek 
és mértéktartók, s rokonszen�
ves hősükkel, a falura került 
fiatal körzeti orvossal, Bállá 
Ferenccel igazán nem nehéz 
azonosulni.

Így leszünk hát tanúi annak, 
hogyan is találkozik az ifjú 
doktor azzal a bizonyos nagy�
betűs élettel, s legyünk egy 
kissé gonoszak, annak is mai 
magyar falusi változatával. A 
szatíra villámai természetesen 
itt is belevágnak éppen abba, 
amibe kívánjuk. A körülmé�
nyekbe, az életformába, meg�
kövesedett kapcsolatrendsze�
rekbe. Mindenbe azonban 
nyilvánvalóan bele lehet illesz�
kedni, s ilyen módon közel�
jutni a tűzhöz, hiszen a példa�

beszéd is azt mondja, akinek 
az isten a barátja, az üdvözül. 
Nos, habár itt istenek nincse�
nek, de kisistenek feltétlenül 
akadnak. Bállá doktorban az 
a rokonszenves, hogy amint 
felismeri, hová és mibe csep�
pent, nem próbál alkalmaz�
kodni, hanem ragaszkodik a 
maga elveihez, a saját stílusá�
hoz, korábbi elképzeléseihez. 
Ha változtat is valamit, azt 
csupán a cél, az ügy érdeké�
ben teszi.

A történet ki van élezve és 
sokszor fejtetőre állítva. Bállá 
doktort magától értetődően a 
nők is megkísértik, hiszen fa�
lun igazán olyan nehéz egy 
(sőt két) tanítókisasszonynak 
megtalálnia az igazit. Ugyan�
akkor könnyű (ilyen vagy 
olyan okok miatt) elveszteni. 
Az élesen, gyakran karikatu- 
risztikus modorban felvázolt 
figurák közül a különc szom�
szédot, Demetert kell kiemel�
ni — alakítója a világhírű 
csehszlovák rendező: Jifi
Menzel —, aki jelképes sze�
mélyiség is egyben, hiszen 
mindig a magasba vágyik, ga�
lambjait etetgeti és tragédiája 
is az, hogy azt hitte: repülni 
tud.

Mulatságos és tartalmas 
film a Szívzűr. Böszörményi 
Géza nemcsak megnevettet, 
hanem elgondolkoztat is, s 
hálás lehetőséget nyújt a nagy 
gonddal összeválogatott szí�
nészegyüttesnek (minden sze�
rep találó megszemélyesítőre 
lelt). S íze, bája, hangulata 
van a történetnek, amelyet 
Jankura Péter kamerája oly 
érzékletesen örökített meg.

A szereplők közül Máté Gá�
bor (Bállá doktor), Udvaros 
Dorottya (a felesége), s Básti 
Juli, Pogány Judit komikus 
tanítókisasszony kettőse az, aki 
figyelmet érdemel. S főként 
Jifi Menzel szinte nem e vi�
lági, de azért nagyon is reális 
Demetere.

Abel Péter

ugyanis a döntőbe jutott csa�
patok munkahelyének szak�
mai és társadalmi -vezetőit is 
meghívta a nagy érdeklődéssel 
várt eseményre, s ők nemcsak 
eljöttek, hanem végig ott is 
maradtak a csaknem ötórás ér�
dekes, szórakoztató vetélke�
dőn.

A szervezők nem jöhettek 
zavarba, hatszáz kérdéssel ké�
szültek a döntőre.

— Túlbiztosítottuk magun�
kat, összesen 120 kelt el. Ez azt 
jelenti, hogy a kérdések nagy 
többségére jól válaszoltak a 
csapatok.

— Beszállhatott a játékba a 
közönség is.

— Igen, ha a csapat nem 
tudott válaszolni, lehetett je�
lentkezni és a jó megoldásért 
zsetont adtunk. A végelszámo�
lásnál ezeket könyvre lehetett 
átváltani.

— Kik voltak a zsűri tag�
jai?

— Elnöke Szathmári Géza 
igazgató, tagjai: Bikkes Ágnes, 
a vezérigazgatóság közművelő�
dési előadója, Berze Ferencné, 
a szakszervezeti központ kul�
turális osztályának munkatár�
sa, Katona István tszb-titkár, 
Ruttkay Mátyás, a pártalap- 
szervezet titkára, Bors András, 
a KISZ-bizottság titkára.

— Soroljuk fel a helyezést 
elért csapatokat!

— 1. Fejér megyei Távköz�
lési Üzem (Kiss Istvánná); 2. 
Salgótarján 1. hivatal (Stá- 
nicz Jánosné); 3. Fejér megyei 
Távközlési Üzem (László Ti�
bor); 4. BUVTG távközlés-for�
galmi osztály (Heffenträger 
Józsefné); 5. Fejér megyei 
Távközlési Üzem (Csormai 
Margit); 6. Nagykőrös posta- 
hivatal (Bujdosó Dénesné). A 
helyezettek személyenként 
1500, 1200, 1000, 800, 600, illet�
ve 400 forintot kaptak. (Záró�
jelben a csapatvezetők neve 
szerepel.)

— Szólni kell a vetélkedő 
legifjabb részvevőiről is, 
ugyanis meghívtunk az igazga�
tóság területén működő posta- 
forgalmi és híradástechnikai 
szakközépiskolákból is egy-egy 
csapatot. Abszolút győztese 
lett a versengésnek a dabasi 
Táncsics Mihály gimnázium 
és postaforgalmi szakközépis�
kola csapata, két kislány és 
egy fiú. Nekik csak könyvju�
talmat adhattunk, de az isko�
la oklevelet és tárgyjutalmat 
kap a három diák elismerésre 
méltó szerepléséért.

— Visszatérve a dolgozók�
ra: miilyen volt a férfiak és 
nők aránya, a korösszetétel?

— A játékosoknak mintegy 
kétharmada nő volt, s aminek 
nagyon örültünk, minden kor�
osztályt képviseltek. A csalá�
dos, idősebb embereket is si�
került megmozgatni, s szabad 
idejükből nem keveset áldoz�
tak kutatásokra, a kérdésekre 
kért válaszok megkeresésére. 
Tudunk arról, hogy többen el�
mentek a Széchenyi Könyvtár�
ba, a Filmtudományi Intézet�
be, múzeumokba, s volt olyan 
játékos, aki fél pont miatt te�
lefonált, reklamálta a tesztláp 
értékelését, és bebizonyította 
igazát. A másolás feltételezé�
sét pedig végképp megdöntöt�
te a Fejér megyei Távközlési 
Üzem három helyezett csapa�
tának kitűnő szereplése, min�
den csapattag egyformán jól 
felkészült a döntőre.

— Mivel érték el a vetélke�
dő nagy sikerét?

— Azzal, hogy a felhívást 
komolyan vették a gazdasági 
vezetők, a társadalmi szerve�
zetek, s jól mozgósítottak a 
részvételre. Ebből a vetélke�
dőből nagyon sok haszon szár�
mazott. Egyrészt a művelődési 
bizottság, a vezetők tapasztal�
hatták, hogy a dolgozókban 
fel lehet kelteni az ilyen irá�
nyú igényt, másrészt kilenc- 
száz dolgozó tudása, műveltsé�
ge gazdagodott.

Az pedig felmérhetetlen, 
hogy a kutatómunka során 
mi mindenre figyelt fel egy- 
egy szempár, milyen addig is�
meretlen témák kerülték be az 
érdeklődési körbe, tehát foly�
tatódik a „vetélkedő” kettes�
ben az irodalommal, a képző- 
művészettel, a zenével, a tör�
ténelemmel, a földrajzzal... 
Ügy hiszem, egy ilyen vetélke�
dőnek ez a legnagyobb hasz�
na.

Bánhidi Éva

Tisztújítás ä művelődési otthonokban
Fontos időszak volt március a 

postás művelődési házak életé�
ben. Ekkor tartották a társa�
dalmi vezetőséget választó, öt 
évenként esedékes közgyűlése�
ket. A társadalmi vezetőség 
létszámát és megválasztásának 
módját is SZOT-határozat írja 
elő. Eizt a munkát fontosnak 
ítéli a szakszervezeti közmű�
velődési intézmények életében.

A postás művelődési házak 
számára nemkülönben fontos 
a társadalmi vezetőségek 
munkája, segítségük nélkül 
nem tudnák a dolgozók köz- 
művelődési igényeit kielégíte�
ni. A Postások Szakszerveze�
te minden anyagi és erkölcsi 
támogatást megad az intézmé�
nyeknek, de hogy azok hatéko�
nyan dolgozzanak, szükségük 
van azokra az aktívákra, akik 
a posta szerteágazó működési 
területeinek dolgozóit képvi�
selik. A Postás Művelődési 
Központ munkáját már 25 éve 
segíti társadalmi vezetőség. Az 
évek során, ahogy a feladatok 
sokasodtak, a vezetőségekben 
részt vevők tevékenysége is 
egyre sokrétűbbé vált.

Mi is az a munka, amelyet 
megtisztelő feladatként, de fe�
lelősségtől átitatva kell vé- 
gezniök?

Évente négy alkalommal ülé�
seznek. Ekkor döntenek a 
munkatervről, költségvetésről, 
majd ellenőrzik a tervek vég�
rehajtását. Egy-egy területről 
részletes és elemző beszámo�
lót hallgatnak meg, elemzik és 
értékelik a végzett tevékeny�
séget, javaslatokat terjeszte�
nek elő.

Mindezt persze társadalmi 
munkában teszik. Így hát nem 
közömbös, hogyan készítik elő 
a választásokat, hiszen az elő�
ző tisztújítás óta eltelt öt esz�
tendő jó néhány vezetőségi tag 
életében döntő változást ho�
zott. Van, aki örökre eltávo�
zott, mások — nyugdíjba vo�

nulva — nem tudják tovább 
vállalni a megbízatással együtt 
járó fáradalmakat. Akkor tud 
jól működni ez a testület is, 
ha összetételében megfelel az 
általa képviselt rétegeknek, s 
tagjai munkahelyükön is él�
vezik munkatársaik, felettese�
ik megbecsülését.

Az előkészületekhez tartozott 
a klubok, szakcsoportok új ve�
zetőségének megválasztása is. 
Ez mindhárom postás művelő�
dési intézménynél rendben 
megelőzte a társadalmi veze�
tőség megválasztását..

A jó előkészítés bizonyítéka, 
hogy mind Budapesten, mind 
Szegeden és Nyíregyházán sok 
hozzászólás, élénk vita követ�
te a ház igazgatójának az öt�
éves munkáról, a gondokról és 
a tervekről szóló beszámolóját 
A résztvevők megelégedéssel 
hallgatták a budapesti műve�
lődési központnak a munkahe�
lyi közművelődést segítő tevé�
kenységéről, a postaszervek�
hez kihelyezett előadásokról, 
tanfolyamokról, a központban 
működő művészeti szakkörök 
munkájáról, a klubok, tánc- 
és ének tanfolyamok belső 
életéről, a művészeti rendez�
vényekről, kiállításokról, hang�
versenyekről, az ismeretter�
jesztő és irodalmi előadások�
ról, valamint a központi 
könyvtár munkájáról szóló be�
számolót.

A lehetőségeknek megfele�
lően valamivel szerényebb ke�
retek között, de talán a dől-, 
gozók élénkebb érdeklődésével 
kísért műsorról, munkáról 
hallhattak a nyíregyházi köz�
gyűlés résztvevői is. Nem cse�
kély megelégedésükre szolgált, 
hogy felújított és némileg bő�
vült művelődési házuk intéz�
ményrendszere több újonnan 
alakult klubbal gyarapodott. 
Tartalmas, szépen fejlődő kul�
turális életről szóló tájékozta�
tónak tapsolhattak Szegeden

is. Jól működő nyugdíjasklub�
jukról és országszerte, vala�
mint határainkon túl is nevet 
szerzett képzőművész szakkö�
rükről lapunk előfizetői is 
többször olvashattak.

Gondok persze mindenütt 
vannak. A budapesti Postás 
Művelődési Központ helyiség�
hiánnyal, s itt-ott az épület 
öregedésével járó bajokkal 
küszködik. Nyíregyházán a 
büfé üzemeltetése vet fel pénz�
ügyi gondokat. Legnehezebb 
körülmények között a szegedi 
művelődési ház dolgozik, vi�
selve a szanálás kilátásba he�
lyezéséből adódó bizonytalan�
ságot is.

A vezetőségválasztó köz�
gyűlés azonban nem csupán 
munka, hanem egyúttal ünnep 
is. Jól érezték ezt az esemény 
előkészítői, rendezői is, színes 
műsor keretében adva íze�
lítőt a házban folyó kulturális 
életről, A fővárosban tartott 
közgyűlés közönségét a terem�
ben a képzőművész szakcso�
portok kamarakiállítása fogad�
ta, majd a színjátszó, az ének�
és a tánccsoportok tagjainak 
műsora szórakoztatta. Szege�
den is a ház műkedvelői tet�
ték hangulatossá az értekez�
letet, Nyíregyházán azonban 
hivatásos művészek szolgáltat�
tak műsort. No, nem külső�
ként, hanem — mjnt már ol�
vasóinknak beszámoltunk róla 
— a postás művelődési ház és 
a Móricz Zsigmond Színház 
között létrejött együttműködé�
si megállapodás alapján.

A választások után — újabb 
öt éven át — a Postás Műve�
lődési Központ tevékenységét 
25 tagú, a nyíregyházi műve�
lődési, házét 11, a szegediét 
pedig 15 tagú társadalmi bi�
zottság segíti.

Felelősségteljes munkájuk�
hoz sok sikert kívánunk.

J. A.

Fényképezőgép postáskézben

TAVASZI SZÉL VIZET ARASZT
Horváth Ákos (Dunaújváros) kiállítási fotója

A nevelőmunka kulcsembere: a propagandista
A szakszervezeti politikai tö�

megoktatás jelentős szerepet 
tölt be a szakszervezeti tagok 
rendszeres politikai tájékozta�
tásában, a kétirányú infor�
mációcserében, eredményesen 
segíti a postás dolgozók poli�
tikai ismereteinek gyarapítá�
sát, közéleti aktivitását.

Az oktatás kulcsfontosságú 
tényezői a propagandisták, hi�
szen találkozásuk a tagsággal, 
a hallgatósággal gyakori és 
rendszeres, általános és poli�
tikai műveltségük, felkészült�
ségük és rátermettségük meg�
határozza az oktatás haté�
konyságát. Megkérdeztük Ber�
ze Ferencnét, mint a téma 
gazdáját, s zaks zer vezetünk
központi apparátusa mikép�
pen segíti a propagandistákat 
naprakész politikai, gazdasági 
ismereteik megszervezésében.

— Jelentőségének, meghatá�
rozó szerepének megfelelően 
a szakszervezet kulturális, agi- 
tációs és propaganda osztálya 
külön figyelmet fordít felké�
szítésükre. Az 1981—82-es ok�
tatási évben — az előző évek 
tapasztalatainak figyelembe�
vételével — 3 alkalommal
szervezett az osztály propa�
gandista felkészítőt a buda�

pesti propagandistáknak és a 
vidéki igazgatóságok vezető 
propagandistáinak részvételé�
vel. A felkészítőkkel elsősor�
ban a propagandisták álta�
lános felkészültségét, tájéko�
zottságát kívánta elősegíteni. 
A felkészítők témáinak kivá�
lasztásánál számolt azzal is, 
hogy a hallgatók politikai ér�
deklődése is növekszik, hi�
szen a dolgozók jelentős há�
nyada rendszeresen olvas új�
ságot, hallgat rádiót és néz te�
levíziót.

— A tömegtájékoztatási esz�
közök segítségével nyert in�
formációik további kérdéseket 
váltanak ki belőlük, amelyek�
re választ várnak.

— A felkészítőkkel célunk 
az volt, hogy a propagandis�
ták megfelelő informáltsággal 
rendelkezzenek, hogy meglevő 
ismereteikhez hozzá tudják 
kapcsolni az újakat, hogy a 
hallgatók által felvetett kér�
désekre válaszolni tudjanak, 
tehát nagyobb eredményesség�
gel tudjanak tevékenykedni. 
A felkészítőkön időszerű 
kül- és belpolitikai kérdések�
ről, postai feladatokról kaptak 
tájékoztatást, így többek kö�
zött előadás és konzultáció ke�

retében megbeszéltük az öt�
napos munkahét postai beve�
zetésének kérdéseit, az 1982. 
éve főbb postai feladatokat, 
a szakszervezetek nemzetközi 
tevékenységét stb.

— A propagandisták ered�
ményes tevékenységéhez nél�
külözhetetlen a helyi kérdé�
sékről való folyamatos tájé�
koztatás.

— A központi felkészítők és 
a rendszeres helyi tájékozta�
tás együtt teszi lehetővé, hogy 
a tananyag feldolgozása során 
határozottan és részletesen 
tudjanak tényekről szólni, fó�
rumot teremteni a problémák 
megvitatására, a gazdasági és 
politikai célok valóra váltását 
segíteni. Reméljük, hogy fel�
készítőink valóban segítették 
a propagandisták munkáját. 
Kérjük, hogy az oktatási év 
értékelésekor tapasztalataikat, 
javaslataikat továbbítsák hoz�
zánk, hogy azokat hasznosít�
va eredményesebbé tehessük 
munkánkat, és hatékonyabb 
segítséget nyújthassunk az el�
következő időszakban a pro�
pagandisták tevékenységéhez.

A. M.
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S E N KI T S EM KELL N OS Z O GA TN I

Élénk sportélet a Dél-Pest megyei Távközlési Üzemnél
A Dél-Pest megyei Távköz�

lési Üzem 1981. évi Eredmé�
nyes Sportmunkáért 1. helye�
zett — olvashatjuk azon az 
oklevélen, melyet a Postás 
Szákszervezettől kapott az 
üzem.

— Őszintén szólva mi ma�
gunk lepődtünk meg a leg�
jobban, amikor ez év márciu�
sában megkaptuk ezt az ok�
levelet — mondja még min�
dig hitetlenkedve Polócz 
László üzemvezető. Halász Jó. 
zsefné szb-titkár és Makai 
Gábor sportfelelős egyetértő 
bólogatása közben.

— Félreértés ne essék, nem 
azért váratlan ez az elisme�
rés, mert nem tettünk és te�
szünk meg mindent a sporto�
lásért. Valahogy természetes�
nek tartjuk a rendszeres spor�
tolást, mozgást, minden külö�
nösebb buzdítás vagy noszo�
gatás nélkül is. Talán nem tű. 
nik dicsekvésnek, ha elmon�
dom, hogy az üzem sportélete 
a nyolcadmagammal alapított 
kispályás focicsapattal indult 
1973-ban. Ez a közösség, amely 
közben 14 főre szaporodott, 
azóta is minden más sportág 
magva a törzsnél. Hozzá kell 
tennem, hogy az üzem 200 
dolgozójából mindössze har�
mincán dolgoznak a budapesti 
telephelyen, a többiek Pest 
megye hozzánk tartozó négy 
főközpontjában, ahol tíz és 
huszonöt közötti a létszám, 
valamint a hét körzetmester�
ségben, ahol egy-egy helyen 
hattól tizenöt főig dolgoznak.

— Hogyhogy nem megy a

sportélet rovására ez a szét�
szórtság?

— Azt hiszem, a legtöbb he�
lyen a munkahelyi spartakiád 
alapozta meg a sportéletet, 
szerettette meg a mozgást a 
versenyek hevében. Ezt sike�
rült átmenteni a munkahelyi 
olimpiai mozgalomba is. még�
pedig oly módon, hogy vala�
mennyi részlegünk igyekezett 
bekapcsolódni az adott tele�
pülés sporteseményeibe. Hadd 
soroljak föl néhány jó példát! 
Nagykőrösön mindössze tízen 
dolgoznak, ebből öten rend�
szeresen sportolnak, indulnak 
a városi versenyeken, a töb�
biek pedig hű szurkolók. 
Nagykátán a hét dolgozóból 
négyen szerepelnek a nagy�
községi sporteseményeken. A 
Százhalombattán dolgozók 
pedig már évek óta a Kiváló 
Brigád címet viselik, ennek 
megfelelően a sportélet is vi�
rágzik, talán itt a legélénkebb 
a családok sportolása. A ceg�
lédi távbeszélő-főközpont dol�
gozói, amellett, hogy bekap�
csolódtak a város sportéleté�
be, még a HTI Dózsa brigád�
jával is sakk-, teke- és asz�
talitenisz-mérkőzéseket ren�
deznek.

— Halász Józsefné, mint 
szb- titkár, miben látja a moz�
galmas sportélet titkát?

— Az elhangzottakon kívül 
megemlíteném, hogy a dolgo�
zók több mint fele férfi. És 
női egyenjogúság ide, női 
egyenjogúság oda, csak több 
szabad idővel rendelkeznek, 
mint mi, nők. Fontos szerepet 
játszik, hogy a dolgozók nagy

része szocialista brigádtag, 
hogy az összlétszám fele 30 év 
körüli, hogy a vezetők, köré�
ben fiatalítás történt — Po�
lócz Ferenc is a múlt év feb�
ruárjától üzemvezető —, hogy 
a vezetők többsége sportol, és 
szereti is a sportot. Ez nagy 
húzóerő. Hozzájárult még az 
eddiginél nagyobb anyagi le�
hetőség. Ugyanis míg a mun�
kahelyi spartakiád idején a 
pénz elsősorban a versenyek�
re való utazásra ment el, most 
a munkahelyi olimpia meg�
változott szervezetében mind�
ezt fölszerelésre költhetjük. 
Kivétel az egységek közti ver�
senyek anyagi támogatása.

— Hogyan tud segíteni a 
szakszervezet?

— Az elért sikerekhez a 
szakszervezet elsősorban az 
anyagi támogatást adja. Min�
den évben a jelentkező igé�
nyek alapján van egy-egy ki�
emelt egység, amelyiknek az 
átlagnál nagyobb beruházásra 
adnak lehetőséget. Az idén a 
körzetmesterségekre összpon�
tosítjuk a pénzt. Minthogy 
munkaügyi előadóként dolgo�
zom, jól ismerem az üzem 
dolgozóit, gondjaikat. Társa�
dalmi tevékenységem és a ter�
melésben végzett munkám 
szerencsésen egészíti ki egy�
mást.

— Bizonyára öröm lehet egy 
ilyen üzemben sportfelelősnek 
lenni.

— Kétségtelen, nálunk sze�
retnek sportolni az emberek 
— mondja Makai Gábor
sportfelelős. — Bármilyen
sportmegmozdulásról is le�

gyen szó, nem kell senkit kü�
lönösebben agitálni. Például 
az idén márciusban rendez�
tünk a KHI-val közösen egy 
járőrversenyt a postás csalá�
doknak, és a 28 kirándulóból 
tizenöten a mi üzemünkből 
vettek részt.

— Mint mérőtechnikus já �
rom a területet, így közvetlen, 
élő kapcsolatban vagyok va�
lamennyi telephelyünkkel. De 
a vezetők is gyakran megfor�
dulnak a területen, és ennek 
jótékony hatása az egységek 
sportéletében is tükröződik. 
Abban a szerencsés helyzet�
ben vagyok, hogy nemcsak az 
szb, hanem a KISZ kultúrfe- 
lelősi teendőit is én látom el, 
tehát nem fordulhat elő, hogy 
sportprogramok keresztezik 
egymást. Hogy én magam 
mennyire szeretem a sportot, 
bizonyítja, hogy a kispályás 
foci mellett pingpongozom, az 
idén vált valóra régi álmom, 
a sízés, 1976—77-től pedig a 
KHI csapatában evezek. Ha 
minden igaz, a mi üzemünk�
ben is kialakul lassan egy 
evezős csapat.

Ezek után mi sem mondha�
tunk mást, mint ami az első 
helyezésért járó oklevélben 
áll.

„Kérjük a t. Távközlési 
Üzem sportszerető dolgozóit, 
kollektíváját, hogy továbbra 
is hasonló lelkesedéssel ve�
gyenek részt munkahelyük 
sportéletének erősítésében, a 
mozgalom fellendítésében. Jó 
egészséget, sok sikert kívá�
nunk.”

Czeglédi Cecília

1. Kiindulóhelyzet: zárt ál�
lás, kar magastartásban. 1—2. 
ütem: szökdelés, nyolcas kar- 
körzéssel a bal, illetve a jobb 
oldalon.

2. Kiindulóhelyzet: zárt ál�
lás. 1—3. ütem: lábujjra állás�
sal és karemeléssel magastar�
tásba nyújtózkodás, 4. ütem: 
guggolás, kéztámasz a térden.

3. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, kar mellső középtartás�
ban. 1—2. ütem: karkörzés le�
felé kezdve a test oldalán két�
szer, 3—4. ütem: törzshajlítás 
előre kétszer, bokaérintés.

4. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, kar oldalsó középtartás�
ban. 1—3. ütem: jobb térdhaj- 
lítással törzshajlítás balra há�
romszor, karlendítéssel, ma�
gastartásba. 4. ütem: kiinduló�
helyzet. 5—8. ütem: ellenkező 
oldalra.

5. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, kar oldalsó középtartás�
ban. 1—2. ütem: karhúzás
hátra kétszer. 3—4. ütem: 
törzshajlítás hátra kétszer, kéz 
a tarkón.

6. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, kar magastartásban, 1—

3. ütem: karleengedés oldalsó 
középtartásba, térdrugózás és 
törzsfordítás balra háromszor,
4. ütem: kiindulóhelyzet, 5— 
8. ütem: ellenkező oldalra is.

7. Kiindulóhelyzet: guggo�
lás, kéz a csípőn. 1—4. ütem: 
térdrugózással utánlépés bal�
ra 2-szer, 5—8. ütem: térdru�
gózással utánlépés jobbra 2- 
szer.

8. Kiindulóhelyzet: terpesz-
állás, kéz a csípőn. 1—2. 
ütem: törzsdöntés előre két�
szer, karlendítéssel magastar�
tásba. 3—4. ütem: törzsnyúj�
tás és fordítás balra kétszer, 
karlendítéssel balra. 5—8. 
ütem: ellenkező oldalra.

9. Kuindulóhelyzet: zárt ál�
lás. 1—3. ütem: bal térdeme�
lés és alatta taps háromszor, 
4. ütem: kiindulóhelyzet 5—8. 
ütem: ellenkező térdemeléssel.

10. Kiindulóhelyzet: zárt ál�
lás kar magastartásban. 1—4. 
ütem: ereszkedés guggolásba, 
kéz a térden, kilégzés, 5—8. 
ütem: emelkedés kiinduló�
helyzetbe, belégzéssel.

Bihari Gyula

Dőlnek a bábuk

Női tekézőink az NB l- ben
A PKE tekeszakosztályának 

női felnőtt csapata az elmúlt 
évben érte el a legtöbb sikert. 
Feljutottak az NB I-be. Ed�
zőjüknek, Pozsonyi István�
nak az irányítása alatt, négy�
évi munkájuk eredményeként 
az ötödik helyen végeztek a 
két szegedi csapat, valamint 
az FTC és a BKV versenyzői 
mögött. Az ifjúsági csapat 
szintén az ötödik helyen sze�
repel a versenylistán. Szerep�
lésükre ezentúl több lehetőség 
kínálkozik, ugyanis a követ�
kező bajnokságoktól a hatfős 
csapat sikeres szerepléséhez.

— Ilyen zárt, mondhatnám 
korlátozott lehetőségek között, 
mint a miénk, csak 20—25-ös 
gárdával tudunk foglalkozni — 
mondja Rupnik Károly, a 
módszertani csoport vezetője. 
— Ificsapatunk, sajnos, a 
szükséges két gyerekből áll. 
Egyszerűen nincs lehetőségünk 
arra, hogy a kezdőket betanít�
suk. A két edzés, az edzésidő, 
no meg a kevés pálya mind 
az eredmény rovására megy. 
Hiába toborozzuk a gyereke�
ket, ha kellőképpen nem tud�
juk lekötni őket. Így aztán 
luővel lemorzsolódnak. A sta�
fétabotot, akarom mondani a 
golyót inkább a gyerekeiknek 
adják át az idősebb játékosok, 
s családi sportként űzik to�
vább. Vannak aztán olyan já�
tékosaink is, akik más sport�
ágakból vándoroltak át a csa�
patba.

— Két ifiversenyzőnk, Ko�
vács Zsuzsa és Szabó Erzsi 
igen tehetséges. Erzsi, fantasz�
tikus eredményekre lenne ké�
pes, ha több időt töltene ed�
zéssel. Kézbesítő a 70-es pos�
tánál, és rengeteget dolgozik. 
A tekét csak akkor veszi a 
kezébe, ha a táskája már üre�
sen lóg a vállán.

— Nem meglepő, hogy ezt a 
férfias sportot a Postás SE-  
ben a nők nagyobb sikerrel 
űzik, mint a férfiak? A férfi�
csapat az NB II- ben szerepel. 
Mi ennek a magyarázata? — 
faggatom Rupnik Károlyt.

— Voltak már a fiúk az NB 
I-ben is, éppen két évvel ez�
előtt — védi a csapatot a 
módszertani vezető. — Az NB 
I-ben sem értek el rossz ered�
ményt. Mindig az első három 
helyezett között szerepeltek. 
Csakhogy amíg a lányoknak 
az edzésen 100-at, a fiúknál 
200-at kell gurítaniuk. Ehhez 
azonban dupla edzésidőre, és 
nem négy, hanem kétszer 
négy pályára lenne szüksé�

günk. Erre azonban nincs le�
hetőségünk. A jobb ered�
ményt csak pályabővítéssel le�
hetne elérni. Ez bizonyára 
előbbre vinné a tekeszakosz�
tály szekerét.

— Ebben az évben új edző�
vel és szakosztályvezetővei 
kezdte meg munkáját a teke�
szakosztály női „szakasza”.

— A nyugdíjas kor elérése 
elszólította tőlünk Pozsonyi 
István edzőt és Mátravölgyi 
József szakosztályvezetőt. Ja�
nuártól, a női csapat edzését 
Költő Gyöngyi, a BHG volt 
edzője, a tekeszakosztály veze�
tését pedig Szírt Lajos, a 72- 
es posta pénzügyi dolgozója 
vette át. A sportág előrejutá�
sához az ő munkájuk mellett 
Koncz Sándor elnökségi tag 
társadalmi tevékenysége, a te�
kesport iránt érzett szeretete 
is hozzájárul.

— A fiúknál maradt minden 
a régiben: edzéseiket már ötö�
dik éve Báthori László, a Bu�
dapesti Teketszövetség Edző�
bizottságának vezetője tartja, 
szakosztályvezetőjük pedig Bu-  
govics István. Fia, Tibor, a 
legjobb ifjúsági tekésünk. 
Látja, így jön az utánpótlás a 
tekénél. Mire azonban az if�
joncok megtanulják és kita�
pasztalják a különböző ver�
senypályák apróbb jellemzőit 
— gondolok itt a pálya sima�
ságára, az árnyalati szintkü�
lönbségekre, a dőlésszögre —, 
elszállnak felettük az évek.

Milyen jó lenne azonban, 
ha a szakosztályvezetők, ed�
zők és a csapat munkáját nem 
befolyásolná az egyéni önzés. 
Hogy mire gondolok itt? Ar�
ra, hogy a tapasztalt, sok pá�
lyát megjárt versenyzők át�
adnák a dobásoknak az egyes 
pályákra alkalmas trükkjeit, 
az általuk már kidolgozott 
taktikát a kevésbé tapasztalt 
versenyzőknek, ezzel is segít�
ve a csapat, a szakosztály, és 
a Postás SE munkáját és si�
kerét.

Csillag Mária

NOVÄK FERENC, a világ�
járó postás kerékpáros május 
elején újabb 10 000 kilométe�
res túrára indul. Ezúttal Bu�
dapest — Jugoszlávia — Olasz�
ország — Tunézia — Algéria
— Marokkó — Spanyolország
— Franciaország — Svájc — 
NSZK—Ausztria és vissza lesz 
az útvonala. Indulás előtt, 
május 2-án — immár harmad�
szor — részt vesz a „Buda�
pest” kerékpáros versenyen.

Fazekas Mihály A tavaszhoz 
című verséből idézünk: Itt
vagy hát már, ó kezdetnek / 
Legfelségesb példája ...
Folytatás a vízszintes 6. és füg�
gőleges 1. alatt.

VÍZSZINTES

1. Tolsztoj regényhőse. 6. 
Az idézet 1. része. 11. Irányt 
mutató jel (névelővel). 13. 
Arcszín. 14. Nyomkod, masz- 
szíroz. 15. Vissza: a szó értel�
mét módosító toldalék. 17. 
Csak a maga érdekeit néző. 18. 
Tibeti háziállat. 19. Trópuso�
kon élő állat. 21. Edit becézett 
alakja. 22. Görög betű. 23. 
Tápláló ital (ford.). 24. Ma�
kacs ellenszegülés. 26. Tiltó�
szócska. 27. Kötőszó. 28. Sport�
eszköz. 30. Folyó Nyugat-Eu- 
rópában. 32. Állati fekhely. 
34. Férfi becenév. 35. Pénz a 
cigányoknál. 36. Tamási.. .  
(Kossuth-díjas író). 37. Kelle�
metlen eső. 38. Helyesen, ked�
vezően. 39. Madzagrészlet! 40. 
United States. 41. Német ke�
rék. 44. Vízinövény. 47. Latin 
kétjegyű magánhangzó. 48. 
A csend jelzője. 49. Az anyag 
elemi része. 51. Csereértéke. 
53. Gallium. 54. Olasz folyó. 55. 
Görög új (ford.). 57. Hővel va�
ló kapcsolatot jelent. 60. Ru�
haanyag. 62. Európai nép. 63. 
Nyílás.

FÜGGŐLEGES

1. Az idézet 2. része. 2. Ilyen 
örökség is van. 3. Húsából fi�
nom leves készül. 4. Francia 
levegő. 5. Siló egynemű hang�
zói. 7. Saját kezűleg. 8. Tevé�
kenységre való képesség. 9. 
Mindennek a lelke. 10. Adag. 
12. Testrész. 15. Régi súlymér�
ték. 16. Halogén elem. 19. Ál�
lathang. 20. A jelen. 23. Kiváló 
szovjet labdarúgókapus. 25. 
Aki becsap valakit. 27. Nyo�
mul. 29. Női név. 31. Híres né�
met cirkusz. 33. Gyermekin�
tézmény. 41. Könnyeit hullat�
ja (nép). 42. Tolvajnyelv. 43. 
Filmfajta. 44. Égitest. 45. 
Rosszindulatú kívánság. 46. 
Szolmizációs hang. 48. Utód. 
50. Ruhát eszik! 52. Tetejére 
(költ). 56. A strucc rokona. 58. 
Marokkói gépkocsi jelzése. 59. 
Morzejel. 61. Igekötő.

Bánhidi Éva

Beküldési határidő: május
10.

Előző rejtvényünk helyes 
megfejtése: Nekünk is csak
szivárvány jelzi ma még, 
odébb még a derű.

Könyvutalványt nyertek: 
Erdős Adél (Budapest), Káko-  
nyiné Koncz Mária (Nagyká- 
ta), Maros Józsefné (Máza- 
szászvár), Pénzes Judit (Győr), 
Trepák Antalné (Tiszaug).

Miskolc rendezi a XX. országos 
postás természetbarát találkozót

A turisztikának hazánkban 
nagy hagyományai vannak. 
Több évtizede már, hogy a ter�
mészeti szépségű tájak felke�
resésére, a történelmi, kultu�
rális értékeink megismerésére 
meghirdetett programok és 
események szervezetté váltak, 
mozgalommá fejlődtek. Ebbe a 
postás természetjáró közössé�
gek és munkahelyi kollektí�
vák is bekapcsolódtak, a ren�
dezvényeken mindig is talál�
kozhatunk velük.

Eibben az évben augusztus 
20-22. között Miskolc ad ott�
hont a XX. Országos Postás 
Természetbarát Találkozóra ér�
kező postás turistáknak és hoz�
zátartozóiknak. A találkozó 
rendezője a Miskolci Posta- 
igazgatóság Területi Szakszer�
vezeti Bizottsága.

A rendezvény célja a ter�
mészetjárás szép hagyományai�
nak ápolása, a sportbarátság 
erősítése és Miskolc, valamint 
Borsod Abaúj-Zemplén me�
gye gazdag múltjának, fejlődő 
jelenének, szépségekben gaz�
dag tájainak megismerése vagy 
újbóli felfedezése. A szervezők 
nagy lelkesedéssel és igyeke�
zettel készítették elő program�
javaslataikat, amelyek között 
bizonyára mindenki megtalál�
ja az érdeklődésének legmeg�
felelőbbet. A várhatóan sok iz�
galmat ígérő túraversenyt vá�

rosnéző séták, a környéken te�
hető gyalogtúrák és a megye 
nevezetes helységeinek megte�
kintésére szervezett autóbusz�
kirándulások színesítik.

Miből is válogathatnak a 
résztvevők? Miskolci városné�
zésről már esett szó, de nem 
maradhat említetlenül a diós�
győri vár, valamint a város két 
üdülőkörzete, Tapolca és Lil�
lafüred sem. Ez utóbbitól már 
szinte csak egy ugrásnyira 
van a Bükk-fennsík, majd 
északabbra Aggtelek és Jós- 
vafo, világhírű barlangjaival, 
káprázatos cseppköveivel.

A Bükktől délre fekszik 
Mezőkövesd, a hírneves matyó 
népművészet központja. Hatá�
rában Zsóri-fürdő, szénsavas, 
kénes, gyógyfürdőjével.

De elindulhatunk a megye- 
székhelyről kelet felé is, 
amerre nemzeti történelmünk�
nek sok jeles emlékhelyét lá�
togathatjuk meg. Nemcsak a 
zempléni várak, valamint Sze�
rencs, Tokaj és Sárospatak 
történelmi levegője nyújt meg�
kapó élményt, hanem neveze�
tes borvidékünknek, a Hegy�
aljának egyedi s a Zempléni- 
hegységnek szinte a Kárpáto�
kéra emlékeztető látványa is.

Élményekben gazdag, jó szó�
rakozást' kívánunk.

Bottyán János
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