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Kirkovits István igazgató felmutatja a „Kiváló Igazgatóság” 
címet tanúsító «útlevelet

Soproni Postaigazgatóság
Tizenharmadik alkalommal 

nyerte el a „Kiváló” címét a 
Soproni Postaigazgatóság. Az 
avató ünnepséget április 24-én 
rendezték Sopronban, a Liszt 
Ferenc Művelődési Házban. 
Győr-Sopron, Vas és Veszp�
rém megye postásainak képvi�
seletében 300-an jelentek meg. 
Részt vett e rendezvényen Csá�
ki Lászióné, szakszervezetünk 
főtitkára, Tóth Illés vezérigaz�
gató, továbbá a 3 megye társa�
dalmi és állami szervernek 
vezető munkatársai.

Pölcz Ferenc tszb-titkár kö�
szöntötte a postásokat és a 
vendégeket, s méltatta az ün�
nep jelentőségét. Utána Kir- 
kovits István igazgató részletes 
tájékoztatást adott az 1981. évi 
munkáról.

— A gazdasági eredmények 
ismertetése előtt — mint létet 
és haladást meghatározó té�
nyezőről — az üzemi demok�
ráciáról szólok. A fórumok mű�
ködéséhez nemcsak a szemé�
lyi és tárgyi feltételeket bizto�
sítottuk, hanem a továbbfej�
lesztés érdekében is cseleked�
tünk. Már a tervkészítés idő�
szakában kértük, igényeltük 
postásaink javaslatát, véle�
ményét, s azokat a tervben 
realizáltuk. E vonatkozásban a 
tartalmi fejlődést dokumentál�
ta a Népi Ellenőrzési Bizott�
ság is, amely az üzemi demok�
ráciáról tartott vizsgálatot az 
igazgatóság területén. A be�
számolási időszak kimagaslóan 
jó gazdasági eredményeinek 
forrása a töretlen lendülettel 
ható munkaverseny-mozga- 
lom. 246 szocialista brigád pél�
damutató helytállása tette le�
hetővé az 56 millió forintos be�
vételi terv túlteljesítését, 1,2 
millió forint energiaköltség 
megtakarítását és a fenntartási 
terv 112 százalékos túlteljesí�
tését is.

A beszámolási időszakban 
nagy gondot fordítottak az 
élet-és munkakörülmények ja�
vítására. Az átlagbért 8,2 szá�
zalékkal növelték, és új ott�
honok alapítására 5 millió 
forint kamatmentes kölcsönt 
adtak. Majd az 1982. évi fel�
adatokról szólt: a szolgáltatói 
magatartás erősítéséről, az ér�
dekeltség célszerű növeléséről, 
az üzemfejlesztésről, az új vál�
lalkozási formákról, és a szo�
ciális ellátottság javításának 
szükségességéről. Végül köszö�
netét mondott a terület dol�
gozóinak a nehéz körülmé�
nyek között végzett jó munká�
ért, az áldozatkész helytállá�
sért.

Tóth Illés vezérigazgató ba�
rátsággal üdvözölte a „sok�
szorosan kiváló” igazgatóság 
kollektíváját.

— Van-e titka e kitünte- 
téssorozatnak — hangzik a 
kérdés számtalanszor. Rá a vá�
lasz egyértelmű és egyszerű. 
Győznek, akik bátrak, akik 
mernek. Mi jellemzi a terület 
postásait? Fogékonyság az új�
ra, a még ismeretlen megis�
merésére. Az új technika, tech�
nológia gyors meghonosítása. 
És az eredmény közhasznú. 
Hisz a soproniak tapasztalatai 
közkinccsé válnak. Így lesz 
többszörös érdem a bátorság, 
az afféle kockázatvállalás. Ta�
lálkozni akarnak jövőre velem 
ugyanilyen alkalomból s 
ugyanitt? A lehetőség meg�
van. De e versenypályán 
nagyszerű vetélytársak sor�
jáznak. Nem mögöttünk, ha�
nem mellettünk! Lehet újra

győzni.. .  lehet és kell is cse�
lekedni — még többet, még 
jobban. S mi kell ehhez? Több 
mint erő, több mint egészség, 
több mint akarat — hivatás�
szeretet!

Miközben átadta Kirkovits 
István igazgatónak a „Kiváló” 
címet dokumentáló oklevelet, 
a vezérigazgatóság (köszönetét 
tolmácsolta a terület postásai 
számára.

A Postások Szakszervezete 
Elnökségének — és az szmt-k 
képviselőinek megbízásából fő�
titkárunk, Csáki Lászlóné 
szólt.

— Vezetetteket és vezetőket 
köszöntök, gratulálva e kitün�
tetéshez. Hogy mi rejtezik az 
oklevél mögött? Miért ez ér�
dem? Azt megfogalmazta már 
— őszintén, s mély emberség�
gel — a posta vezérigazgatója. 
Ezt vallom valósnak én is és 
mindazok, akik nevében szót 
kértem.

— Szakmai, gazdasági tevé�
kenységüket így említik: a
soproni példa. Én megerősítem 
ezt az állítást a magas színvo�
nalú érdekvédelmi munkájuk�
ról kapott sok hiteles infor�
mációval. A tisztségviselők 
kara nem statisztál a mozga�
lomban, hanem dolgozik. Már 
kialakították az ez évi célo�
kat. Sorolták azt: melyik ér�
dek szakmai, s melyik embe�
ri. S amikor cselekszenek, 
hogy a terv való legyen, gon�
doljanak arra is, hogy aki�
kért vagyunk, akikért postás a 
nevünk, holnap többet kell 
tennünk, mint ma. Szolgálni 
őket igaz emberséggel — ez is 
közös érdekünk.

Kitüntetések, jutalmak át�
adásával zárult az ünnepség. 
Elismerésként a becsületes 
helytállásért — ösztönzésként 
a még jobb munkára.

Székeiyné Bálint Ilona

Posta Központi Távíró Hivatal
Tizenkét évet kellett vár�

nia a Posta Központi Távíró 
Hivatalnak arra, hogy elnyer�
je a második Kiváló Hivatal 
címet. Kurucz István igazga�
tó körbejárja szobáját, mert 
vannak még bekeretezett ok�
levelek a falon: 1974-ben mi�
niszteri, 1977-ben pedig ve�
zérigazgatói dicséretben része�
sültek. Most arról beszélge�
tünk, milyen munka van a 
friss kiváló cím mögött.

— Azt hiszem, három fon�
tos dolognak köszönhetjük: 
üzembe helyeztük az elektro�
nikus, tároltprogram-vezérlé- 
sű távíró- és adathálózati köz�
pontot, javultak minőségi mu�
tatóink, továbbá teljesítettük 
a fenntartási tervet.

— Az új központ a hivatal 
büszkesége.

— Hazánkban eddig egyet�
len. Japánból vásároltuk, fél- 
milliárd forintos beruházás. 
Mit tud? Lehetővé vált, hogy 
a világ valamennyi telexállo�
másával közvetlen távhívásos 
kapcsolatot tudjanak teremte�
ni az előfizetők. Felmérhetet�
len előnye a gyors információ- 
csere, információszerzés. Pél�
dául az adatbankokkal. Másik 
nagy előnye, hogy a posta ki 
tudta építeni az adathálózatot. 
A vállalatok számítógépekkel 
és a végpontokon levő adat�
berendezésekkel közvetlen 
kapcsolatot tudnak teremteni,

ezáltal táv-adatfeldolgozást 
végeztetni.

— Mikor kezdődött a beru�
házás ?

— 1979-ben. Másfél éven 
keresztül ez volt a legfonto�
sabb feladatunk. Dolgozóink�
tól ez nagyfokú megértést, tá �
mogatást követelt. Úgy kellett 
az építkezéseket, a szerelést, a 
szervezeti átalakításokat meg�
oldani, hogy az előfizetők az 
átállást ne vegyék észre. Szin�
te mindenki a fedélzeten volt 
éjjel-nappal, még a forgalmi 
dolgozók is segítettek a vizs�
gálatoknál. És természetesen a

régi központot is üzemeltetni 
kellett. Jól sikerült.

— Térjünk át a második 
fontos dologra, a minőségre!

— Úgy vélem, e téren is 
elismerhették munkánkat. Né�
hány adat: 2,5 óra lehet egy 
távgépíró-állomás hibájából 
eredő üzemidő-kiesés, a tény 
2,4 óra. 6 százalékot nem ha�
ladhat meg a 30 percen túl 
kezelt táviratok aránjya. Ered�
mény 5,5 százalék. Egy másik 
minőségi előírás, hogy a 02 
munkahelyeken a hívások leg�
alább 80 százalékára 30 má�
sodpercen belül jelentkezni 
kell. Több mint 82 százalékot 
értek el.

Itt kell elmondani, hogy a 
hivatal naponta átlag 22 ezer 
táviratot továbbít, s több mint 
ötezret vesz fel. Reklamáció 
nem volt.

Az igazgató úgy véli, az 
értékelésnél figyelembe vet�
ték a fenntartási terv teljesí�
tését is.

— Ez a hálózat jó, bizton�
ságos működésének feltétele. 
Nem tudtuk minden évben tel�
jesíteni. Tavaly 101 százalék�
ra sikerült. Létszámigényes 
munka, és nagy a fluktuáció. 
Legtöbb gondunk az előfize�
tőknél levő távgépírók kar�
bantartásával volt és van. Ne�
héz a szakember-utánpótlás, 
még postán belül is csábítják 
dolgozóinkat a jobb fizetések.

Az említett három fontos 
téma mellett nem lényegte�
len, hogy 11,9 százalékkal túl�
teljesítette a hivatal nyere�
ségtervét.

— A munkaverseny- mozga�
lom hogyan járult hozzá a 
szép eredtmémyekhez?

— Brigádjainknak nagyon 
sokat köszönhetünk. Tavaly 
26 brigádban 240 dolgozónk 
vállalta a több és jobb mun�
kát. A 02 Széchenyi brigádja 
a Posta Kiváló Brigádja címet 
nyerte, két brigád arany, négy 
ezüst, négy pedig bronz foko�
zatot ért el.

Nagyon sok lenne a monda�
nivaló egy esztendő munkájá�
ról, eseményeiről, de terjedel�
mi korlátok vannak. Ezért be�
fejezésül : óriási élményt je�
lentett az új központ megte�
kintése. Ügy éreztem maga�
mat, mint egy laboratórium�
ban. Csend, rend, tisztaság. A 
nagy értékű berendezésnek, az 
itt dolgozóknak nagyon szép 
környezetet teremtettek. Élve�
zet lehet itt dolgozni — mond�
tam. A központ fiatal vezető�
je, Bércest Márton villamos�
mérnök — 1978-ban végzett 
— megerősít ebben a véle�
ményemben, sugárzik arcáról 
ennek, a nem akárhol megta�
lálható munkának a szeretete.

Miskolci Postaigazgatóság
A munkaverseny-mozga- 

lomnak a Miskolci Postaigaz�
gatóság területén szép hagyo�
mányai vannak. 1963 és 1976 
között az igazgatóság tíz al�
kalommal nyerte el az Élüzem 
címet, két esetben pedig a Mi�
nisztertanács és a SZOT Vö�
rös vándorzászlaját is. Most 
—■ 1981. évi gazdasági ered�
ményei és jó munkája alapján 
— elnyerte a Kiváló Igazgató�
ság kitüntető címet. Az igaz�
gatóság gazdálkodását 1981- 
ben az jellemezte, hogy a 
korábbinál lényegesen nehe�
zebb körülmények között kel�
lett ellátnia üzemviteli felada�
tait, s ugyanilyen gondokat 
okozott a fejlesztés, a szolgál-

évek során az igazgatóság 
területén nem volt, s ez a 
dolgozók körében nagy meg�
elégedést váltott ki. A bér- 
fejlesztés felhasználásánál tö�
rekedtek az alsó határ eléré�
sére, valamint végzett munká�
juk alapján a fiatal szakem�
berek anyagi megbecsülésére, 
a nyugdíj előtt álló dolgozók 
elismerésére. Ezeknek az in�
tézkedéseknek döntő szerepük 
volt abban, hogy a dolgozók 
igyekeztek jobban, pontosab�
ban dolgozni, s így sikerült 
az igazgatóságnak valamennyi 
minőségi mutatót teljesítenie.

Igen jelentős munka volt az 
ötnapos munkahét bevezetésé�
nek alapos előkészítése. Ez azt

Kiss József tszb-titkár üdvözli a Miskolci Postaigazgatóság 
ünnepségének résztvevőit

Kurucz István igazgató beszámol a „Kiváló” címmel kitün�
tetett középfokú postaszerv 1981. évi munkaijáról

tatások minőségi színvonalá�
nak emelése és ezzel párhuza�
mosan a dolgozók munka- és 
életkörülményeinek javítása.

Mindemellett a bevételek az 
előirányzathoz képest kedve�
zően alakultak. A teljesítmé�
nyi érték a tervezett 932 mil�
lió forinttal szemben 950 
millió forint lett. A 18 millió 
forintos bevételi többlet fe�
dezte az évközben felmerült s 
előre nem ismert költségeket, 
s ezen felül 10 millió többlet- 
nyereséget eredményezett. Ezt 
a jó gazdasági eredményt csak 
az érdekelt szolgálati ágak 
erőfeszítései révén sikerült el�
érni.

Külön ki kell emelni, hogy 
a tervezett 1500 távbeszélő�
állomás helyett 1679-et kap�
csoltak be. A bevétel emelke�
déséhez hozzájárult a területi 
tervező iroda 2 milliós telje�
sítménytöbblete is. Napilapok�
ra 2870 új előfizetőt gyűjtöt�
tek.

Az igazgatóság beruházási 
tervét 131,6 százalékra telje�
sítette.

A helyes, körültekintő lét�
szám- és bérgazdálkodás szin�
tén jelentős mértékben hozzá�
járult az eredményekhez. Az 
igazgatóság bérszínvonala 
3 365 000 forinttal volt maga�
sabb az előző évinél. A bér�
színvonal-emelkedés 1981-ben 
8,1 százalékos volt. Ilyen mér�
tékű bérfejlesztés az elmúlt

eredményezte, hogy az igazga�
tóság területén lényegesebb 
fennakadást az áttérés nem 
okozott.

Az igazgatóság 1981-ben is 
nagy figyelmet fordított mun�
kavédelmi és szociálpolitikai 
tervének teljesítésére. Az elő�
irányzatot 6,2 százalékkal túl�
teljesítette. Ezzel jelentősen 
javultak a dolgozók munka- 
körülményei, fokozódott a 
biztonság. A legjelentősebb 
szociális támogatásra — a la�
kásépítés elősegítésére — 97
dolgozó részére több mint 9 
millió forintot használtak fel.

A jó munka egyik feltétele 
a közös akarat, az összefogás. 
Nem tévesztették ezt szem 
elől az igazgatóság, valamint 
a végrehajtó szervek vezetői, 
a párt-, a szakszervezeti és 
a KISZ-szervezetekkel való 
együttműködés, az üzemi de�
mokrácia és a munkaverseny�
ben rejlő segítség meghozta a 
kívánt eredményt, öröm az 
elismerés, de nem kelthet ön�
elégültséget. Nehéz feladatok 
előtt áll a posta, főleg ami a 
szolgáltatások minőségének 
javítását, a közönség megelé�
gedésének kivívását illeti. 
Ezért nem veszti el időszerű�
ségét a tavalyi nagyaktívá�
nak és az igazgatóság által 
rendezett országos postás kon�
ferenciának jelmondata: Jót
s jól!

Horváth Dezső

Kurucz István kíséretében 
kicsit körülményesen jutot�
tam ki erről a gyönyörű mun�
kahelyről, mert a rekonstruk�

ciónak még nincs vége. A 
Távíró Hivatal tovább korsze�
rűsödik.

Bánhidi Éva



Hogyan tovább?
Tanácskoztak a művelődési bizottságok vezetői

A Posta-vezérigazgatóságnak 
és a postások szakszervezeté�
nek rendezésében kétnapos ta�
nácskozásra jöttek össze a pos�
ta 19 művelődési bizottságá�
nak vezetői, a társelnökök és 
a titkárok.

A művelődési bizottságok 
megalakulásától öt év telt el, 
s ez indokolttá tette működé�
sük összegző értékelését. Ter�
mészetesen nem az évfordu�
lóknak kijáró kötelező udva�
riassággal, hanem éppen a to�
vábblépéshez szükséges reális 
szemlélettel, azzal a céllal, 
hogy áttekintsük működésük 
tapasztalatait, számba vegyük 
a megoldatlan kérdéseket, s 
véleménycserével segítsük elő 
a feladatok egységes értelme�
zését.

A tanácskozás gondolatgaz�
dagsága nem teszi lehetővé a 
mindenre kiterjedő tájékozta�
tást, néhány közérdeklődésre 
számot tartó témáról azonban 
szólnunk kell.

Az alapkérdést érthető mó�
don a művelődési bizottságok 
szerepének értelmezése képez�
te. Működésük fél évtizedes 
időszaka nem volt probléma- 
mentes. Az eredmények nem 
mutatkoztak, nem mutatkoz�
hattak egyik napról a másik�
ra. Voltak viták a hatáskör és 
a funkció kérdésében, voltak 
nézetkülönbségek és félreérté�
sek is, melyek — megnyug�
vással állapíthatjuk meg — 
kellőképpen letisztultak. Ma 
már egyértelműen látjuk a 
tennivalókat. Tudjuk, hogy a 
bizottság nem cél, hanem esz�
köz, lehetőség arra, hogy egy 
asztalhoz üljenek mindazok, 
akikkel a művelődés ügyével 
kötelességük foglalkozni,
mindazok, akik felelősséget 
éreznek a dolgozók művelődé�
séért.

Nem túlzás azt állítani, hogy 
a bizottságok egy része sokré�
tű és gazdag tevékenységet 
folytat, s többségük betölti sze�
repét a munkahelyi művelő�
désben, kellően koordinálja a 
különböző szervezetek közmű�
velődési tevékenységét. Mun�
kájuk nyomán tervszerűbbé, 
összehangoltabbá, tartalmá�
ban gazdagabbá vált a mun�
kahelyi művelődés. Szerepüket 
a jövőben még érzékelhetőbbé 
kell tenni, mind a tervezés, 
mind a végrehajtás különböző 
fázisaiban.

Mint a közművelődés egé�
szét, alapjait érintő kérdés, a 
művelődés tervezése is napi�
renden szerepelt. Természetes 
ez, ha arra gondolunk, hogy 
ebben a munkában nincsenek 
nagy tapasztalataink, s rend�
szerében a bevezetéstől eltelt 
rövid időszakban is több vál�
tozás történt. Mind rendszeré�
nek, mind tartalmának továb�
bi finomítására vonatkozóan 
hangzottak el ésszerű javasla�
tok.

Az sem tekinthető véletlen�
nek, hogy a két nap során 
többször is szóba került a szo- 
cialistabrigád-mozgalom. Az 
előadók elsősorban a jelenlegi

módszerek megújításának 
szükségességét emelték ki, a 
problémák forrását a túlzott 
szabályozottságban, felülről 
irányítottságban keresve. A 
nagyobb önállóság, a helyi 
kezdeményezések és az önér�
tékelés fontosságát hangsú�
lyozták. A területi művelődési 
bizottságok képviselői úgy íté�
lik meg, hogy a jelenlegi for�
mában is van lehetőség hasz�
nos művelődési tevékenységre, 
s az eredmények eddig is szá�
mottevők. A postás szocialista 
brigádoknál nem a naplókba 
beragasztott mozijegyek „fém�
jelzik” a kulturális vállaláso�
kat.

A postás dolgozók művelő�
désével összefüggésben mindig 
és mindenütt óhatatlanul fel�
merülnek a területi széttagolt�
ságból adódó nehézségek. Ezek 
feloldásához szűkre szabott 
lehetőségeink vannak. Egy-két 
jó példa azért elhangzott, így 
tájékoztatást kaptunk a Buda�
pest vidéki Postaigazgatóság 
művelődési vetélkedőjéről 
vagy a Kábelüzem vidéki te�
lephelyein dolgozóknak köny�
vekkel való ellátásáról. Min�
dent saját erőből nem tudunk 
megoldani, s ez nem is lehet 
célunk. Azonban erősítenünk 
kell a külső kapcsolatokat, az 
együttműködést a területi mű�
velődési, művészeti és oktatá�
si intézményekkel.

Ugyancsak visszatérő gond 
a helyiséghiány. A különböző 
területek — a Miskolci, a Sop�
roni Postaigazgatóság, a Rá�
dió- és Televízióműszaki Igaz�
gatóság — képviselői egymást 
követve jelezték az ebből adó�
dó nehézségeket.

A tanácskozás egységesen 
ítélte meg az ötnapos munka�
hétnek a dolgozók művelődé�
sére gyakorolt hatását. Esze�
rint túlzott optimizmusra nem 
lehetünk feljogosítva. Felada�
tunk az, hogy gyorsan és ru�
galmasan kövessük a dolgozók 
szabadidő-szokásainak alaku�
lását, s gondoskodnunk kell a 
művelődési igények kielégíté�
séről. Nemcsak egyszerű szol�
gáltatási, ellátási gondokat 
kell megoldanunk, hanem 
szemléletbeli hibákkal is szá�
molnunk kell. Kettős a kérdés: 
van-e lehetőség, s kialakult-e 
az igény az értelmes időtöltés�
re? A kérdésre adható válasz�
ból következnek további fel�
adataink.

Munkánkhoz változatlanul 
megfelelő iránytű a közműve�
lődési párthatározat és a tör�
vény, melyék programjellegé�
ből adódóan egész történelmi 
korszakra határozzák meg a 
tennivalókat. Alapelvünk: a
dolgozók meglevő érdeklődésé�
re, ismereteire és igényeire 
alapiozva kívánunk előrejutni, 
nem pedig attól elrugaszkodva 
légvárakat építeni. Megnyug�
tató, hogy a tanácskozás rész�
vevőit a jobbítás szándéka jel�
lemezte, megnyilatkozásaiknak 
érezhetően van fedezetük.

Zoltán Istvánná

KI TÜNTETÉSEK
Szakszervezetünk elnökségének javaslata alapján a 

munka ünnepe alkalmából kiváló szakszervezeti és 
szakmai munkájukért a Szakszervezetek Országos Ta�
nácsa a

Szakszervezeti Munkáért arany fokozatát
adományozta dr. Bán Ferencné tt-bizottsági tagnak 
(Szegedi Postaigazgatóság, Hírlaposztály), Cseri Pál köz- 
gazdasági felelősnek (Nógrád megyei Távközlési Üzem), 
Dózsa Sándor szb-titkárnak (Szolnok megyei Távközlési 
Üzem), Drávái József vezető propagandistának (Soproni 
Postaigazgatóság), Egyed Ernőné szb-titkárnak (Buda�
pest 1 postahivatal), Molnár Gyula munkabizottság�
vezetőnek (Budapesti Távbeszélő Igazgatóság, Hálózat- 
építő Üzeme), Popp Endre központi vezetőségi tagnak 
(Helyközi Távbeszélő Igazgatóság Hatvani Gócüzem), 
Pék Dávid központi vezetőségi tagnak (Posta Központi 
Kábelüzem), Polay József vszb-titkárnak (Nagykanizsa 
1 postahivatal), Quell Konrádné tszb-elnöknek (Tatabá�
nya 1 postahivatal), Reittmann Ferenc szb-titkárnak 
(Baja postahivatal), Rockenbauer Gábor szb-titkárnak 
(Vezeték nélküli Távközlési Üzem, Székesfehérvár), Se�
res Imre mdb-elnöknek (Nyíregyháza 1 postahivatal), 
Szabó Jenő szb-titkárnak (Budapest 78 postahivatal) és 
Varga István jszb-titkárnak (Tokajpostahivatal). A

Szakszervezeti Munkáért ezüst fokozatát

adta Asbóth Béláné tt-felelősnek (Ferenc Távbeszélő 
Üzem), Erdő Judit közgazdasági felelősinek (Budapesti 
Hírlapterjesztő Üzem), Hegedűs Istvánná jszb-titkárnak 
(Nagykáta postahivatal), Kánya Gyula osztályvezetőnek 
(Postások Szakszervezete), Laskay Rezsöné szb-titkárnak 
(Zalaegerszeg 1 postahivatal), Mező Imre szb-titkárnak 
(Győr-Sopron megyei Távközlési Üzem), Molnár Ist�
vánná dr. Kosztka Klára jogsegélyszolgálat-vezetőnek 
(Pécsi postaigazgatóság Tszb), Nagy Ferenc szb-titkár�
nak (Központi Magasépítő Üzem), Nagy Sándorné szb- 
tagnak (Debrecen 1 postahivatal), Nánási Káralyné 
bizalminak (Budapest 62 postahivatal), Németh István�
ná csoportvezetőnek (Postások Szakszervezete), Németh 
Lajos tszb-tagnak (Rádió- és Televízióműszaki Igaz�
gatóság), Rosemberszki Györgyné aktívának (Számítás- 
technikai és Szervezési Intézet), Schindler János tszb- 
tagnak (Kecel postahivatal), Szabó Lajosné tszb köz- 
gazdasági felelősnek (Miskolc-Tapolca postahivatal) és 
Tömör József né bizalminak (Interurbán Tájékoztató Hi�
vatal.)

Szakszervezeti Munkáért oklevelet

kapott Andracsek Tibor kultúrbizottsági tag (Csongrád 
megyei Távközlési Üzem), Bogi Attiláné közgazdasági 
felelős (Budapesti Távbeszélő Igazgatóság), Baksa László 
sportfelelős (Belváros Távbeszélő Üzem), Bézsenyi Fe�
renc szb-tag (Gépjármű Szállítási Üzem, Keszthely), 
Bodnár Jánosné bizalmi (Edelény-Finke fiókposta), Bod-  
zási István bizalmi (Heves megyei Távközlési Üzem), 
Bogdán Antalné gazdasági felelős (Somogy megyei Táv�
közlési Üzem), Bokor Vendelné bizalmi (Szentlőrinc 
postahivatal). Bozzai Lajos bizalmi (József Távbeszélő 
Üzem), Csabai Endre társadalmi ellenőr (Pécsi Posta- 
igazgatóság), Csapó Emil szb-titkár (Lipót Távbeszélő 
Üzem), Csák József szb-tag (Posta Rádió- és Televízió�
műszaki Igazgatóság), Csáki Lajos bizalmi (Gépjármű 
Szállítási Üzem, Miskolc), Cser István munkatárs (Pos�
tások Szakszervezete), Demjanics Gyuláné szb-titkár 
(Budapest 62 postahivatal), Dórnak Lukács bizalmi 
(Székesfehérvár 2 postahivatal), Dombi Lászlóné bizal�
mi (Győr 1 postahivatal), Doroszlai Imréné gazdasági 
felelős (Szombathely 2 postahivatal), Eigner István 
bizalmi (Tata í postahivatal), Eszes József bizalmi 
(Gödöllő 1 postahivatal), Falmann Gyula szb-titkár 
(Helyközi Távbeszélő Igazgatóság, Veszprémi Gócüzem). 
Feczer Péter bizalmihelyettes (Csillaghegy postahiva�
tal), Fehér Béla főbizalmi (Budapest 114 postahivatal), 
Fejes Györgyné szb-titkár (Lipót Távbeszélő Üzem), 
Fekete Sándor bizalmi (Algyő postahivatal), FikertGéza 
szb-elnök (Szegedi Postaigazgatóság), Fischer István 
bizalmi (Fejér megyei Távközlési Üzem), Frendl Dezső�
vé szvb-elnök (Debrecen 15 postahivatal), Gera Já�
nosné tt-felelős (Sárvár 1 postahivatal), Götz József

szvb-elnök (Tolna postahivatal), Götz Márton bizalmi 
(Központi Járműtelep), Hagymási István tt-tag (Köz�
ponti Műszaki Hivatal), Harsányt Katalin bizalmi 
(Nyíregyháza 1 postahivatal), Horváth Gyuláné bizalmi 
(Budapest Postaigazgatóság), Iván Csaba szb-tag (Veze�
ték nélküli Távközlési Üzem, Debrecen), Jakabos Ist�
vánná tt-tag (Pécsi Postaigazgatóság Hálózatépítő 
Üzem), Juhász János bizalmi (Városi Távközlési Üzem, 
Miskolc). Kacsala István üdülővezető (Postások Szak- 
szervezete), Kadlót Gellért kultúrfelelős (Budapest vi�
déki Postaigazgatóság), Kalóz Lajos bizalmi (Tiszafüred 
postahivatal), Kancsár Pálné gazdasági felelős (Hely�
közi Távbeszélő Igazgatóság Belföldi Távbeszélő Köz�
pont), Karakas Lajos szvb-elnök (Kisújszállás postahi�
vatal), Karácsony Andrásné szb-tag (Posta Rádió- és 
Televízióműszaki Igazgatóság), Kasnya Józsefné gazda�
sági felelős (Szociális Hivatal), Kenderesi Jánosné gaz�
dasági felelős (Mindszent postahivatal), Kégl Márta 
szb-tag (Központi Hírlap Iroda). Király Sándorné bi�
zalmi (Debreceni Postaigazgatóság), Kiss Gézáné gaz�
dasági felelős (Központi Javító Üzem), Kiss István 
sportbizottsági tag (Makó postahivatal), Kiss István 
szb-tag (Vezeték nélküli Távközlési Üzem, Szentes), 
Kiss Jánosné gazdasági felelős (Tatabánya 1 postahi�
vatal), Kiss Lászlóné bizalmi (Békés postahivatal), 
Korb Istvánná szb-titkár (Üllő postahivatal), Lőrincz 
Jánosné kulturális, agitációs és propaganda bizottság 
vezetője (Soproni Postaigazgatóság Tszb), Magyar Gá-  
borné szb-titkár (Sopron 1 postahivatal), Maráz Imre 
bizalmi (Soproni Postaigazgatóság Hálózatépítő Üzem), 
Márton Lajosné bizalmi (Helyközi Távbeszélő Igazgató�
ság Termékforgalmazási Üzeme), Mogyorósi Lászlóné 
bizalmi (Központi Távíró Hivatal), Nádas Zoltán József 
bizalmi (Törökszentmiklós Postahivatal), Novák Mik�
lósáé gazdasági felelős (Balatonfüred 2 postahivatal), 
Novodonszky Józsefné gazdasági felelős (Miskolc 24 
postahivatal), Odor Gyula mdb-elnök (Budapest 78 
postahivatal), Papp Alajos szb-tag (Debreceni Posta- 
igazgatóság), Pap p Istvánné képzőművészkor-vezető 
(Szegedi Postaigazgatóság), Pataki Imréné tt-felelős 
(Miskolci Postaigazgatóság), Pál László gazdasági fele�
lős (Posta Rádió- és Televízió Műszaki Igazgatóság, Or�
szágos Mikrohullámú Központ), Pásztor János bizalmi 
(Nógrád megyei Távközlési Üzem), Pellegrini Jánosné 
gazdasági felelős (Rétság postahivatal), Pethö Hubáné 
tt-felelős (Veszprém 1 postahivatal), Pikó Attila szb- 
tag (Hajdú-Bihar megyei Távközlési Üzem), Popovics 
Pál Iné közgazdasági felelős (Miskolc 1 postahivatal), 
Prokoláb Gyuláné nőfelelős (nyugdíjas, Soproni Posta- 
igazgatóság), Radics Pál bizalmi (Magasépítési Üzem, 
Debrecen), Ratikovszky Lászlóné bizalmi (Rákoske�
resztúr 1 postahivatal), Rácz Károlyné bizalmi (Deb�
recen 1 postahivatal), Ritter Józsefné gazdasági felelős 
(Tamási postahivatal), Rosztóczy Alfonzné tt-tag (Bu�
dapesti Távbeszélő Igazgatóság), Rung Józsefné bizalmi 
(Békéscsaba 1. postahivatal), Sáfrány József bizalmi 
(Szekszárd 1 postahivatal), Seres Ferenc munkavédel�
mi felelős (Kiskunfélegyháza 1 postahivatal), Stefko-  
vics Lajos sportfelelős (Észak-Pest megyei Távközlési 
Üzem), Simon Zoltánná bizalmi (Pókaszepetk postahi�
vatal), Somogyi Ilona tt-elnök (Budapest 4. postahiva�
tal), Sülé Elek munkavédelmi felügyelő (Teréz Távbe�
szélő Üzem). Szabó Gyula munkavédelmi felelős (Köz�
ponti Anyaghivatal), Szabó Jánosné gazdasági felelős 
(Budapest 134 postahivatal), Szabó Jenöné ifjúsági fe�
lelős (Szegedi Postaigazgatóság), Szajkó Sándorné tt- 
felelős (Eger 1 postahivatal), Szarka Magdolna kultu�
rális, agitá9 iós és propagandafelelős (Budapesti Pos�
taigazgatóság), Szaszkó István főbizalmi (Pécs 1 posta- 
hivatal), Szenczy Andrásné gazdasági felelős (Budapest 
112. postahivatal), Szűcs Sándorné tt-felelős (Alközponti 
Üzem), Takács Istvánné bizalmi (Siófok 1 postahiva�
tal), Tamás Sándor bizalmi (Helyközi Távbeszélő Igaz�
gatóság Kaposvári Gócüzem), Tas Istvánné agitációs és 
propaganda felelős (Budapest 70 postahivatal), Tímár 
Leventéné szociálpolitikai albizottság vezető (Budapest 
vidéki Postaigazgatóság), Zay Bertalanné munkavédel�
mi felelős (Tarnalelesz postahivatal), dr. Zámolyi Jó�
zsefné segélyezési albizottság vezető (Központi Jármű�
telep).

Titkársági ülés Szegeden

Közelebb a területi társadalmi szervekhez
N e m z e tk ö z i h ír e k

CSÁKI LÁSZLÓNÉ főtitkár 
vezetésével április 11. és 18. 
között 3 tagú küldöttség járt 
•Szíriában és Kuwaitban. Kül�
döttségünk ismerkedett a társ- 
szakszervezetek tevékenységé�
vel, megbeszéléseket folytatott 
a nemzetközi szakszervezeti 
mozgalom időszerű kérdéseiről, 
a két- és többoldalú kapcsola�
tok fejlesztéséről, és tanul�
mányozta a postai és távköz�
lési dolgozók élet- és munka- 
körülményeit.

AZ OLASZ Postaügyi Mi- 
risztérium Szociális Intézeté�
nek, valamint a CGIL-hez, a 
CISL-hez és az UIL-hez tar �
tozó postásszervezeteknek 4 
tagú közös küldöttsége rövid 
tartózkodásra hazánkba láto�
gatott. Megbeszéléseket foly�
tattunk kapcsolataink fejlesz�
téséről, szerződést kötöttünk 
az olasz és magyar postás dol�
gozók kpzötti idei családos 
csereüdültetésére.

KARL KALAUCH, a Köz�
lekedési és Hírközlésipari 
Dolgozók Szakszervezetének 
(NDK) elnöke, május 6—7-én 
Budapestre látogatott. Látoga�
tásának célja szakszervezetünk 
tevékenységének és a postás 
dolgozók munkakörülményei�
nek, szociális ellátottságának 
tanulmánjyozása volt.

Nem mondható még gya�
korlatnak, de hasznossága el�
vitathatatlan annak a kezde�
ményezésnek, hogy szakszer�
vezetünk vezető testületéi a 
helyszínen ismerkednek egy- 
egy postaszerv munkájával, 
gondjaival. A titkárság első 
kihelyezett ülését április 21-én 
a Szegedi Postaigazgatóságon 
tartotta, s megvitatta a pos�
taszolgáltatás helyzetét, a pos�
ta és a nagyközönség kapcso�
latát, valamint a területpoliti�
ka érvényesülését az igazgató�
ság területén.

Az ülésen részt vettek: 
Csongrád, Bács-Kiskun és Bé�
kés megye pártbizottságának 
és szakszervezeti tanácsának 
képviselői, a Szegedi Posta- 
igazgatóság területi szakszer�
vezeti bizottságának titkára, 
valamint a postaforgalmi és 
műszaki igazgatóhelyettes.

A tanácskozás célja az igaz�
gatóság gondjairól való köz�
vetlen benyomások szerzésén 
kívül elsősorban az volt, hogy 
szakszervezetünk titkársága 
közelebbről megismerje a me�
gyei társadalmi szervek véle�
ményét, állásfoglalását a terü�
letükön nyújtott postai szol�
gáltatásokról.

Az igazgatóság vezetői el�
mondták — és ezt az előre ki�
adott írásos anyag is tartal�
mazza —, hogy az utóbbi 
években jelentős fejlődési elle�
nére területükön a szolgálta�
tások színvonala elmaradt a 
társadalmi igényektől, de több 
tekintetben a postai átlagtól is. 
Például a HM) lakosra jutó táv- 
beszélőhelyek száma a Szege�
di Postaigazgatóság területén 
6,53, míg az országos átlag 12. 
Még nagyobb a lemaradás a 
lakásállomás-sűrűségnél. 100 
lakosra 1,23 távbeszélő-állo�
más jut.

Nem sokkal jobb a helyzet 
a postaforgalom vonatkozásá�
ban sem. A postahivatalok 
műszaki állapotát, a dolgozók 
szociális ellátását nézve az 
igazgatóság területén levő 295 
postahivatalból 126 műszaki 
vagy forgalmi szempontból 
nem megfelelő épületben mű�
ködik. Ez azt jelenti, hogy az 
épületek 42-43 százalékának 
állaga rossz, vagy kevés a for�
galmat lebonyolító munkahe�
lyek száma. Ugyanakkor a vi�
déki igazgatóságok közül a 
szegedinek a területén épült a 
legkevesebb új postahivatal 
(27) az ötödik ötéves tervidő�

szakban. Ennek oka, mint azt 
Vojnár László műszaki igaz�
gatóhelyettes elmondta, nem�
csak forráshiány, hanem az is, 
hogy az országnak ezen a te �
rületén volt a legnehezebb ki�
vitelezőt szerezni az ötödik 
ötéves tervidőszakban.

A szolgáltatásokat a nehéz�
ségek ellenére azonban igye�
keztek a lehetőségekhez mérten 
különböző új kezdeményezé�
sekkel ellátni. Ilyen volt töb�
bek között a külterületi levél�
szekrényes kézbesítés. Ezt már
1971-ben elkezdték. Dr. Lénárt 
László postaforgalmi igazgató- 
helyettes tájékoztatást adott 
arról, hogy a módszer kiala�
kítását a megoldhatatlannak 
látszó munkaerőhelyzet tette 
szükségessé. Jelenleg 2738 
támponton 18 036 levélszek�
rény áll, és a kedvező tapasz�
talatok alapján tovább kíván�
ják bővíteni a számukat.

Keresztes Mihály tszb-titkár 
kiegészítőjében elmondta, 
hogy az ötnapos munkahétre 
való áttérés kisebb zökkenők�
kel, de a szolgáltatások mara�
déktalan ellátásával a postás 
dolgozók egyértelmű örömére 
megtörtént. Viszont a területi 
szakszervezeti bizottság meg�
ítélése szerint sokáig nem tart�

ható fenn az az állapot, hogy 
az egyesített kézbesítőknek 
szombatonként 80-85, vasár�
nap 60-65, a hírlapkézbesítők�
nek pedig 90-95 százaléka al�
kalmi munkavállalóként kéz�
besít. Jelenleg ugyanis ezek a 
dolgozók a hét valamennyi 
napján szolgálatot teljesítenek.

Hogyan látják a posta, illet�
ve a postaszolgáltatás helyze�
tét az igénybevevők? Borsodi 
György, a Szakszervezetek 
Bács-Kiskun megyei Tanácsá�
nak titkára elmondta, hogy a 
megküldött írásos beszámoló, 
valamint az itt elhangzottak 
alapján már másként, mint ez 
ideig. Ugyanis a posta az a 
szerv a területükön, amelynek 
gondjait, nehézségeit nemigen 
ismerték.

Megítélése szerint e megbe�
szélés bemutatta elsősorban a 
Szegedi Postaigazgatóság, de 
egy kicsit az egész posta te�
vékenységét, a szolgáltatások 
megfelelő ellátásáért tett erő�
feszítéseket. Kérte, hogy az 
igazgatóság vezetői gyakrab�
ban keressék a kapcsolatot a 
megyei vezetőkkel, mert közös 
erővel eredményesebben le le�
het küzdeni a felmerülő aka�
dályokat, jobban meg lehet 
értetni a szolgáltatásokat

igénybe vevőkkel egy-egy in�
tézkedés szükségességét. Pél�
daként említette, hogy a me�
gye területén több kereskedel�
mi egységtől érkezett panasz 
az ötnapos munkahétre való 
átállást követően, hogy a pos�
ta szombatonként nem vesz 
fel pénzt. Ugyanakkor itt most 
kiderül, hogy erre vonatkozó�
an a posta új szolgáltatást ve�
zetett be, csak erről a keres�
kedelmi egységek nem szerez�
tek tudomást vagy egyszerűen 
nem veszik igénybe.

A meghívott megyei társa�
dalmi szervek képviselői az 
elhangzottakkal egyetértettek 
és ők is kérték az igazgatóság 
társadalmi, gazdasági vezetőit, 
hogy nagyobb nyitottsággal 
végezzék napi feladataikat.

Tanos Lászlóné kv-titkár 
összefoglalójában megköszönte 
a jelenlevőknek azt az érdek�
lődést, amelyet a posta mun�
kája iránt tanúsítottak, illetve 
azt a segítséget, amelyre ígé�
retet tettek. Ugyancsak köszö�
netét fejezte ki az igazgatóság 
gazdasági és társadalmi veze�
tőinek, hogy lehetőséget adtak 
arra, hogy a titkárság az ülé�
sét az igazgatóságon tartsa 
meg.

Barabás Györgyi
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A kollektív szerződés módosítása A posta 1982. évi bérfejlesztése
A munkáltató minden év 

elején köteles beszámolni a 
kollektív szerződés előző évi 
végrehajtásának tapasztalatai�
ról. A beszámolót — a szak- 
szervezeti szerv határozatával 
együtt — a dolgozók elé vitá�
ra kell bocsátani. E rendelke�
zések célja az, hogy ilyen mó�
don is elősegítsék a kollektív 
szerződés rendelkezéseinek 
végrehajtását, továbbá azt, 
hogy a dolgozók javaslatai fel�
használhatok legyenek a kol�
lektív szerződés módosításá�
nál. A Magyar Posta kollektív 
szerződésének 1981. évi végre�
hajtásáról szóló beszámolót a 
dolgozók széles körben meg�
vitatták.

Mi jellemezte a vitákat?

A középfokú postaszervek a 
vitákat az üzemi demokrácia 
fórumrendszerének megfele�
lően bonyolították le. Ezt meg�
előzően a szakszervezeti bizal�
micsoportok vitatták meg és 
alakították ki állásfoglalásu�
kat az előterjesztett anyagról. 
Egyes helyeken a dolgozók jo�
gosan tették szóvá, hogy a bi�
zalmiaknál nem állt kellő idő 
rendelkezésre a beszámoló és 
a módosítási javaslat áttanul�
mányozására és a vitára való 
felkészülésre.

A vitaértekezleteken a dol�
gozóknak mintegy háromne�
gyede vett részt, és a részt�
vevők egyötöde nyilvánított 
véleményt. A dolgozók hozzá�
szólásaikban úgy értékelték, 
hogy a beszámoló reálisan 
tükrözi az új kollektív szerző�
dés életbe lépése óta elért 
eredményeket, s helyes törek�
véseket tartalmaz.

Előfordultak olyan kérdések 
is, amelyek rendezése nem 
tartozik a kollektív szerződés 
hatáskörébe, vagy a kérdések�
re a válasz más fórumokon 
(például ifjúsági parlamente�
ken) már többször is elhang�
zott.

Mit kellett módosítani?

Elsősorban azokat a változ�
tatásokat kellett végrehajtani, 
amelyek magasabb rendű jog�
szabályok megváltozása, illet�
ve új jogszabályok megjelené�
se miatt szükségessé váltak. 
Ilyenek:

#  Január hó 1-ével meg�
változott a szabadságrendszer. 
Az új jogszabály egyértelmű�
en rendezi a vezető állású 
dolgozók pótszabadságát, to�
vábbá megszüntette a juta�
lomszabadságot. A ksz ehhez 
kapcsolódó előírásait törölni, 
az ezekre utaló paragrafusokat 
kiegészíteni kellett.

#  Szintén január hó 1-ével 
módosult a törzsgárdaszabály- 
zat is. Ennek következtében a 
szerződésnek az évenként 
adott jutalomra vonatkozó ré�
sze hatályát vesztette.

#  A bedolgozói foglalkoz�
tatás szabályainak változása is 
szükségessé tett kisebb ponto�
sításokat.

Kiegészítésre szorult még a 
kollektív szerződés az ötna�
pos munkahétre való áttérés�
sel kapcsolatban is. Bár az 1. 
számú módosítás csak ilyen 
jellegű változtatásokat tartal�
mazott, az eltelt rövid idő ta�
pasztalata kisebb pontosítást 
igényelt. A 4. számú bérpót�
lékmellékletbe bekerült a 
szombat-vasárnapi munka 
anyagi elismerésére kialakított 
öszevont munkahelyi pótlék.

Több helyen módosult, illet�
ve kiegészült a 3. számú mel�
léklet, a postai bérrendszer is. 
A változtatások több szem�
pontból is szükségessé váltak:

O szervezeti módosítás mi�
att új munkakörökkel kellett 
kiegészíteni a munkaköri be�
sorolási jegyzéket (Posta Rá�
dió- és Televízióműszaki Igaz�
gatóság),

#  egyes munkaköröknél az 
előírt képzettségi fok a gya�
korlatban még magasnak bi�
zonyult,

#  az egyes fokozatok beso�
rolási feltételei néhány tanfo�
lyammal bővültek.

A képzettségi előírásoknál, 
illetve a besorolási feltételek�
nél meg kellett említeni és ki�
csit részletesebben ismertetni 
a Marxizmus—Leninizmus Es�
ti Egyetem általános tagozatán

szerzett oklevelekkel kapcsola�
tos változást. Ezután a Marxiz�
mus—Leninizmus Esti Egyetem 
általános tagozatán kapott ok�
levelet a II—III. képzettségi 
fokoknál iskolai végzettség�
ként nem lehet figyelembe 
venni. A Marxizmus—Leniniz�
mus Esti Egyetem szakosított 
tagozatán szerzett oklevél — 
abból az időből, amíg ez az 
iskolatípus diplomát adott — 
továbbra is jogosít az I., illet�
ve a II. képzettségi fokba való 
besorolásra.

Függő kérdések

A függőben maradt kérdé�
sek egy része megegyezik 
azokkal, amelyek az 1981— 
1985. évi kollektív szerződés 
tárgyalásakor is elhangzottak. 
Az akkor tett ígéret is kötelez 
bennünket arra, hogy ezekre 
visszatérjünk:

#  A főfoglalkozású rész- 
munkaidős dolgozók kérték — 
hasonlóan a teljes munkaidő�
sökhöz, — hogy lakásállomá�
sukon vehessék igénybe a pos�
taszemélyzeti díjkedvezményt.

A megoldás módját a Mun�
kaügyi és Szociálpolitikai 
Szakosztály a Vezetékes Táv�
közlési Szakosztállyal együtt 
vizsgálta. A megoldás megfe�
lelő módját ez ideig nem si�
került kialakítani. A határo�
zat értelmében a megoldási 
lehetőségeket tovább kell vizs�
gálni, és új javaslatot kell ten�
ni.

#  A pénzkezelési pótlék je�
lenlegi rendszerének finomítá�
sára vonatkozó igények meg�
alapozottak. Előzetes felmérés 
szerint a rendszer módosítása 
mintegy 3 millió forint bért 
igényel. Az 1982. évi bérfej�
lesztés nagyfokú megterhelése 
miatt ebben az évben a kérés 
teljesítésére nem volt lehető�
sége.

#  A képzettségi díj diffe�
renciálása iránti igény telje�
sítése ugyancsak jelentős bér�
többlettel jár. Előzetes számí�
tások szerint az éves bérfej�
lesztési lehetőségeket körülbe�
lül KM2 millió forinttal fogja 
terhelni. Ez évi megoldását a 
szűkös bérfejlesztési keret nem 
tette lehetővé.

Visszatérő téma a nem fizi�
kai munkakörben foglalkozta�
tott technikusoknak a képzett�
ség, valamint a fizikai munka�
körben foglalkoztatott tech�
nikus, üzemmérnök, mérnök 
végzettséggel rendelkező dol�
gozók tevékenység szerinti be�
sorolása.

A nem fizikai munkakörben 
foglalkoztatott technikusi vég�
zettségű dolgozók besorolása 
nem egységes. Jelenleg az Ál�
lami Technikusminősítő Bi�
zottság előtt szerzett oklevél a
II., a középiskolai technikusi 
oklevél a III. szakcsoporti be�
sorolásra jogosít. A technikusi 
végzettségek közötti megkü�
lönböztetés megszüntetését, a 
besorolások egységesítését a 
dolgozók már régóta kérik. A 
téma rendezéséhez a technikus 
végzettségűek számszerű fel�
mérése megtörtént, továbbá a 
posta vezetői külső szervek 
(MŰM, KPM) véleményét, ál�
lásfoglalását is kérték. A ka�
pott állásfoglalások ellent�
mondók, ezért a posta újabb 
felterjesztéssel fordult a 
KPM-hez. A válasz megérke�
zése után a téma újra a köz�
ponti vezetőség elé kerül.

A Foglalkozások Egységes 
Országos Rendszere (FEOR) a 
technikusok, üzemmérnökök 
és mérnökök fizikaiként való 
besorolását nem teszi lehető�
vé. Az ilyen irányú kéréseket 
a KSH mindeddig elutasítot�
ta. A posta újra kezdeményez�
te e munkaköröknek a fizikai 
állományban való szerepelte�
tését.

A vitára bocsátott tervezet�
től eltérően a dolgozók széles 
körben vetették fel, hogy a 
postás nyugdíjasok postai 
szervezésű étkezés esetén (sa�
ját és idegen konyhán egy�
aránt) kapjanak hozzájárulást. 
A központi vezetőségi ülés 
a kérés mielőbbi teljesítését 
sürgette. A döntéshez a posta 
vezetői igényfelmérést rendel�
tek el, s a költség ismereté�
ben a kérdést érdemi tárgya�
lásra bocsátják. A téma ren�
dezésére a központi vezetőség 
a titkárságot felhatalmazta. A 
döntésig az eddigi gyakorlat 
változatlan marad.

A nyugdíjasokat érintő má�
sik kérés az összevont mun�
kahelyi pótlékra vonatkozott. 
A január 1. óta eltelt rövid 
idő azt igazolta, hogy a nyug�
díjasok szombat-vasárnapi 
munkájának anyagi elismeré�
sére vonatkozó eredeti elkép�
zelések gyakorlati megvalósí�
tása sok nehézséggel jár. Eb�
ből a szempontból tehát a sza�
bályozás felülvizsgálatra szo�
rul. Az előző témához hason�
lóan e téren is felmérik a 
költségkihatásokat, s ezt kö�
vetik majd az érdemi tárgya�
lások.

A központi vezetőség ápri�
lisi ülésén a fenti kiegészíté�
sekkel és válaszokkal a kol�
lektív szerződés 1981. évi vég�
rehajtásáról szóló beszámolót 
és 1982. évi módosítási javas�
latát egyhangúlag elfogadta.

Tóth Pálné

Még néhány hét és kezdő�
dik az üdülési főidény. A be�
utalók nagy részét már való�
színűleg odaítélték az alap- 
szervezeteknél, figyelembe 
véve a kiválasztásnál az új 
üdülési szabályzatot. Az új 
szabályzat több merevnek ítélt 
kötöttséget megszüntetett, nö�
velte az alapszervezetek önál�
lóságát, természetesen a fele�
lősségüket is.

Tekintsük át az új és a ré�
gebbi üdülési szabályzat kö�
zötti, lényeges különbségeket!

Fontos változás, hogy a sza�
bályzat január 1-től nemcsak 
a kedvezményes szakszerveze�
ti üdülésre érvényes, hanem a 
vállalati, hivatali, intézményi 
üdülésre is, amennyiben ked�
vezményes. (Kedvezményes 
minden olyan — teljes ellátást 
nyújtó — vállalati, hivatali 
üdülés, amelynél a dolgozó 
csak hozzájárul a tényleges 
költségekhez.) Ennek megfe�
lelően mindkét esetben be kell 
jegyezni az üdülés' tényét a 
szakszervezeti tagsági könyv�
be.

A főidény megkezdése előtt 
a szakszervezeti központoknak 
dönteniük kell arról, Hogy 
melyek azok a teljes ellátást 
nyújtó vállalati, hivatali üdü�
lők  ̂amelyekre az üdülési sza�
bályzat vonatkozik, és erről 
az alapszervezeteket megfele�
lő módon és időben tájékoz�
tatni kell.

A kedvezményes üdülésben 
való részvétel feltétele az egy�
éves szakszervezeti tagság. A 
munkaviszonyt vizsgálni nem 
kell. Kivétel ez alól, ha a be�
utalt házastársa nem szakszer�
vezeti tag és munkaviszonya 
több éves, vagjy évtizedes. 
Ilyen esetekben — a korábbi 
gyakorlattól eltérően — tel�
jes önköltséget kell a férjnek 
vagy a feleségnek térítenie. 
Házastársi kiegészítő szel�
vénnyel az üdülés nem vehe�
tő igénybe.

Bővült a kedvezményes üdü�
lésben részesíthetők köre is. 
így az idén mér saját jogán 
beutalható a szakszervezeti 
tagsággal rendelkező nyugdí�
jas, sorkatona, egyetemista, 
főiskolai hallgató, szakmun�
kástanuló, továbbá az állandó 
munkaviszonyban nem álló 
olyan dolgozó (szabad foglal�
kozású, művész, fordító, ügjy- 
véd, kisiparos stb), aki a szak- 
szervezetnek tagja.

IHázastársa révén — kiegé�
szítő szelvénnyel — beutalha�
tó az a nyugdíjas, aki koráb�
bi szakszervezeti tagságát nem 
tartotta fenn. Az új szabályzat 
a beutalhatóság szempontjá�
ból nem tesz különbséget az 
aktív dolgozók és a nyugdíja�
sok között. Így a nyugdíjas is 
beutalható egész évben SZOT- 
szanatóriumba a szakmai köz�
pont engedélye nélkül.

Nagyszülő — aktív dolgozó 
vagy nyugdíjas — unokával 
elő- vagy utóid énében részt 
vehet kedvezményes üdülés�
ben, de főidényben már nem. 
A családos beutalójegy nem 
adható ki úgy, hogy az egyik 
szülő helyett a nagyszülő 
üdüljön. Megváltozott a csalá�
dos üdülésben részt vehető 
gyermekek felső korhatára is: 
a beutalójegyeken szereplő 25 
év helyett 20 év. A gyermek

Már az év elejétől állandó�
an az érdeklődés középpontjá�
ban állt a bérfejlesztés témá�
ja. Hétről hétre, hónapról hó�
napra visszatérően kérdezget�
ték mind a postaszervek, mind 
pedig a dolgozók, hogy meny�
nyi lesz a bérfejlesztési lehe�
tőség. Ezt nem is lehet rossz 
néven venni, hiszen egyrészt 
olyan dologról van szó, amely 
többé-kevésbé mindenkit köz�
vetlenül érint, másrészt az el�
múlt években gyakorlattá 
vált, hogy a bérfejlesztési le�
hetőségeket az év első hónap�
jaiban megismerték a posta�
szervek és a dolgozók egy�
aránt. Még akkor is az első 
negyedév végén vagy a má�
sodik negyedév első hónapjá�
ban kapták kézhez a béreme�
lést, természetesen visszame�
nőleges hatállyal, január 1-től.

Nos, joggal hangzottak el 
olyan bíráló vélemények és 
megjegyzések, ha ennyivel ké-

után 14 éves korig alaptérítést 
kell fizetni, 14 és 20 év kö�
zött kiegészítő szelvény vál�
tása is szükséges. Ez érvényes 
abban az esetben is, ha a 
gyermek miár dolgozik, és 
szakszervezeti tag. Családos 
üdülésre 20 év feletti gyermek 
nem utalható be.

Az új szabályzat lehetővé 
teszi, hogy a gyermeküket 
egyedül nevelő szülők az egjyik 
felnőttjeggyel a gyermeket vi�
gyék magukkal az üdülőbe. 
Tehát az egygyermekes csalá�
dos jegyet igénybe veheti az 
anya vagy az apa két gyerme�
kével. A nagjycsaládos jegyet 
is kiadhatja a szakszervezeti 
bizottság két egyedülálló szü�
lőnek — két apának vagy 
anyának — a megfelelő szá�
mú gyermekkel, ha egy szobá�
ban vállalják az elhelyezést. E 
két esetet kivéve a beutaló�
jegy csak összetételének meg�
felelően adható ki.

A főidény június 1-től 
augusztus 31-ig tart, és erre 
az időszakra beutalás csak 
kétévenként adható. A főidé- 
nyi korlátozás a szanatóriu�
mokra is vonatkozik. Külföldi 
üdülés — a 6 napos hajóút is 
— csak háromévenként vehető 
igénybe, és egymást követő 
években főidénjyben külföl�
dön és belföldön üdülni nem 
lehet.

A gyermeküdültetésben 
részt vevő iskolások szüleinél 
a szakszervezeti tagság nem 
kötelező (a családos üdülés 
nem tartozik a gyermeküdül�
tetésbe, ennek feltétele a szak- 
szervezeti tagság).

Külön ki kell emelni a sza�
natóriumi beutalás új rendjét.

A szanatóriumi beutalásban 
részesülő személy az eltöltött 
napokra igénybe vehet:

— évi rendes fizetett sza�
badságot,

— részben szabadságot, rész�
ben járóbeteg, (teljes) táppénz- 
állományt,

— járóbeteg (teljes) táp- 
pénzállományt.

Szanatóriumba az utalható 
be, aki legalább egyéves szak- 
szervezeti tagsággal rendelke�
zik, és az adott szanatórium 
igénybevételére jogosító kék 
színű szakorvosi javaslattal 
rendelkezik. Az orvosi javas�
laton a szabadságot igazolnia 
a munkáltatónak nem kell. Az 
orvosi javaslat nélkül érkezőt 
a szanatóriumban elhelyezni 
nem lehet. A szanatóriumból 
távozó beutalt a következő 
igazolásokat kapja:

— igazolványt 2 példányban 
(Hazautazás után 24 órán be�
lül egjy példányt le kell adni 
a munkahely szerint illetékes 
táppénzkifizető-helynek. Ha a 
beteg előzőleg táppénzes állo�
mányban volt, egy példányt a 
szakrendelésnek kell eljuttat�
ni.) ;

— személyi adatokat, az al�
kalmazott gyógykezelést tar�
talmazó nyomtatványt, mely a 
kezelőorvosnak ad tájékozta�
tást.

Tájékoztatónkban csak a 
legfonfősabb változásokra 
hívtuk fel a figyelmet. Remél�
jük, hogy az új szabályzat az 
eddigieknél jobban elősegíti a 
beutalandók helyes kiválasz�
tását.

Somos Jánosné

sőbb osztják fel az idén a 
bérfejlesztést, vajon mikor 
kapják kézhez a dolgozók. A 
kérdések és felvetések a dol�
gozók részéről természetesen 
jogosak. Következésképpen az 
is érthető, hogy szakszerveze�
tünktől várták az elfogadható 
tájékoztatást és az érdemi 
közbelépést.

Mi hát akkor az igazság? 
Közömbösek lettek volna akár 
a posta, akár szakszerveze�
tünk vezetői? Erről szó sincs. 
Tény, hogy a posta és szak- 
szervezetünk apparátusa már

Elöljáróban arra kell utalni, 
hogy ez évtől a bérszabályo�
zást a legtöbb Vállalatnál szi�
gorították. A posta azon kevés 
vállalatok közé tartozik, ame�
lyeknél ez a szigorítás nem 
következett be. Így a központi 
bérszínvonal-szabályozás kere�
tében 4 százalékos bérfejlesz�
tés hajtható végre. További 1 
százalékos bérfejlesztésre van 
lehetőség a létszámösszetétel 
kedvező változása címén. Te�
hát a postának ebben az év�
ben is összesen 5 százalékos 
adózatlan bérfejlesztésre van 
lehetősége, amelynek tömege 
éves szinten 139 millió forint.

Van-e és milyen további le�
hetőség az éves bérfejlesztés 
növelésére? Igen, s nézzük 
mindjárt, melyek azok:

#  A posta szakszerveze�
tünkkel egyetértésben vizs�
gálta és kereste annak lehe�
tőségét, hogy az adózatlan 
bérfejlesztésen felül az elmúlt 
évhez hasonlóan öherőből to�
vábbi adózott bérfejlesztést 
valósíthasson meg. Arra a 
megállapodásra jutottunk, 
hogy saját részesedési alap�
jukból vállalják ennek a bér- 
fejlesztésnek a 150 százalékos 
adókötelezettségét. Ez mintegy

A vezérigazgatói értekezlet�
re és szakszervezetünk elnök�
ségi ülésére a bérfejlesztés fel�
osztására és felhasználására 
több javaslat készült. A to�
vábbiakban a kisebb módosí�
tásokkal elfogadott változat 
alapján ismertetjük a bérfel�
osztásra és bérfelhasznólásra 
vonatkozó lényegesebb tudni�
valókat. Megjegyezzük, hogy 
ezék azóta már vezérigazgatói 
utasításban is megjelentek.

Az egyik leglényegesebb 
tudnivaló, hogy valamennyi 
postaszerv az 1982. évi bérfej�
lesztés tömegét egy összegben 
kapta meg. Ugyanakkor közöl�
ték velük azt is, hogy az ez 
évi bérfejlesztés hány száza�
lékos növekedésnek felel meg, 
s hogy a bérfejlesztésből mi�
lyen címen, milyen összeget 
hagytak jóvá a szakmai és 
szakszervezeti vezető testüle�
tek. Mindenekelőtt megkapták 
az érdekelt postaszervek azo�
kat a kötelezettségeket, ame�
lyeket teljesíteniük kell. Így

O a műszakpótlék-emelés 
báziskiegészítéséhez szükséges 
összeget, amely postaszinten 
több mint 9 millió forint. A 
műszakpótlék összegét ugyanis 
tavaly július 1-től emelték, 
ezért az első félévre eső bér�
összeget biztosítani kellett.

#  Az ötnapos munkahét be�
vezetésével kapcsolatosan fel�
merülő összevont munkahelyi 
pótlék és túlóra, valamint a 
készenléti díj növekedésének 
bérigényét. A kötelezettségek 
között ez a legnagyobb tétel, 
amelynek együttes bérkihatása 
64 millió forinttal terheli a 
bérfejlesztést.

•  A hétvégi hírlapterjesz�
téssel kapcsolatos bérprefe-

#  A szabad rendelkezésű 
keret felhasználásánál a bér�
fejlesztést nagyobb arányban 
alapbéremelésre kell fordíta�
ni.

#  Az adható bérfejlesztés 
legkisebb összege személyen�
ként és havonta 100 forint.

#  Az alapbéremeléseket 
visszamenőleg január 1-i ha�
tállyal kell végrehajtani.

A bérfejlesztés felosztásánál

■i
a múlt év decemberétől több 
variációs javaslatot dolgozott 
ki a bérfejlesztésnek a posta�
szervek közötti felosztására. 
Ezzel párhuzamosan viszont a 
vezetők mind a szakma, mind 
a szakszervezet részéről azon 
fáradoztak, hogy a bérszabá�
lyozóban meghatározottnál 
nagyobb mértékű bérfejlesz�
tést tudjon elérni. Törekvése�
ik és erőfeszítéseik, sajnos, 
nem jártak kellő sikerrel, mi�
vel sem újabb központi támo�
gatást, sem bérpreferenciát 
nem kapott a posta.

28 millió forinttal növeli a 
posta bérfejlesztési összegét.

O  Ez év január 1-től a pos�
ta is áttért az ötnapos munka�
hétre. Az idevonatkozó párt�
határozat értelmében azonban 
a hírlapok továbbra is a hét 
hat napján jelennek meg. A 
hét hat napján való hírlapter�
jesztés viszont a postának 
egyértelműen többletfeladatot 
jelent. Az alapvetően szomba�
ti és vasárnapi munkával ösz- 
szefüggő többletfeladat díja�
zására 30 millió forint bérpre�
ferencia felhasználására ka�
pott lehetőséget a posta.

Ezzel az összeggel ugyan�
csak növekszik a posta bér- 
fejlesztési lehetősége, annak 
ellenére, hogy ezt az összeget 
alapbéremelésre nem lehet fel�
használni. Ennek a bérprefe- 
renciának a rendeltetésszerű 
felhasználásáról a postának az 
év végén el kell számolnia.

#  A postának ebben az év�
ben is vannak olyan különle�
ges beruházási feladatai, ame�
lyeket a kijelölt postaszervek�
nek el kell végezniük. Ezek�
nek a feladatoknak a bérfede�
zetére 11 millió forint áll ren�
delkezésükre.

renciából a postaszerveknek 
juttatott bért.

#  A távbeszélő- és távíró- 
szolgálatban a terven felüli 
fenntartási munkák elvégzésé�
hez szükséges bérösszeget.

Az ezeken felüli összeg, 
amelyet ugyancsak tartalmaz 
az utasítás, képezi a posta- 
szervek úgynevezett szabad 
rendelkezésű bérfejlesztési le�
hetőségét. A szabad rendelke�
zésű keret magába foglalja — 
vagyis ebből kell fedezni — a 
kollektív szerződés szerinti 
kötelezettségeket is (például a 
fokozat! és a képzettségi díja�
kat stb.).

Az előző évek gyakorlatá�
hoz viszonyítva ebben az év�
ben csak szűkebb körben volt 
lehetőség kiemelt bérfejlesz�
tésre.

Kiemelt bérfejlesztésben ré�
szesült: a Postai Tervező Inté�
zet, a Posta Központi Beruhá�
zási Iroda, a Posta Központi 
Hírlap Iroda, a Posta Érték�
cikkhivatal.

Az előbb említetteknél sze�
rényebb mértékű, de az átla�
gosnál nagyobb bérfejlesztés�
re kapott lehetőséget a Posta 
Csekkleszámoló Hivatal, a Bu�
dapest vidéki Postaigazgató�
ság, a Rádió- és Televíziómű�
szaki Igazgatóság, a Posta El�
számoló és Statisztikai Hiva�
tal, valamint a Postai Műsza�
ki Dokumentációs és Tájékoz�
tatási Központ. Ez utóbbiak�
nál a kiemelt bérfejlesztés 
összege még a nagyobb posta�
szervek esetében sem haladja 
meg az 1 millió forintot. A 
külön juttatott bérfejlesztési 
összeg csak a belső feszültsé�
gek mérséklésére, illetőleg 
enyhítésére elegendő.

és felhasználásánál figyelmet 
kell fordítani egyrészt a köz�
ponti irányelvek megtartásá�
ra, másrészt arra, hogy a bi�
zalmiak jog- és hatásköre ér�
vényesüljön. Ide tartozik az is, 
hogy az alapbéremelés kifize�
tését úgy kell előkészíteni és 
megszervezni, hogy mind a 
testületeknek, mind a bizal�
miaknak elegendő idejük le�
gyen felkészülésre és jogaik 
gyakorlására.

Kovács József

Ki kapjon beutalót?
Az üdülési szabályzat változásai

A bérfejlesztés felosztása

A bérfejlesztés 

felhasználásának elvei

Mennyi a posta 1982. évi 

bérfejlesztési lehetősége ?
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Kutatóúton a Hegyalján
A megyei levéltárak sok 

postai vonatkozású írást őriz�
nek, amelyek feltárása gaz�
dagítja ismereteinket. Zemp�
lén vármegye levéltára, ahol 
már korábban is sok adatot 
találtam a tokaji postára vo�
natkozóan, különösen gazdag. 
Itt folytattam kutatást, nem 
is eredménytelenül.

Néhány szót a levéltárról, 
mely a Borsod megyei le�
véltár részeként működik, az 
1761-ben barokk stílusban 
épült megyeháza emeleti 
szárnyában. Három szobájá�
nak állványzata barokk stílu�
sával, faragott keményfa be�
rendezésével szinte templomi 
hangulatot áraszt. Itt őrzik a 
volt Zemplén vármegye hely�
ségeinek iratanyagát a XV’ 
századtól napjainkig. A pol�
con példás rendben sorakoz�
nak a bőrkötésű arasznyi 
vastag közgyűlési jegyző�
könyvek, mezővárosi iratok; 
egy nagy múltú országrész 
története. A harmadik terem�
ben megilletődve áll a láto�
gató egy hatalmas keményfa 
íróasztalnál és karosszékénél. 
Itt dolgozott 1829. és 1831. 
közt napidíjasként a nyomor�
gó akadémiai tag, a magyar 
irodalom, a nyelvújítás nagy 
egyénisége, Kazinczy Ferenc. 
A többi terem polcozatát ké�
sőbb alakították ki.

Az öreg levéltár ellentéte 
a fiatal levéltáros, aki csen�
des egyéniségével jól illik 
környezetének hangulatához. 
Figyelmessége, segítőkészsége 
révén a kincses Tállyának, 
Hegyalja legnagyobb mezővá�
rosának „currens • protocol”-

ja kerül elém, ebben kezdem 
az 1815—1830-as évek postai 
tárgyú beírásait keresni. A 
currens protocol körrendele- 
tek előjegyzése, a szolgabíró�
hoz érkezett és a járás terü�
letén közhírré teendő rende�
leteket tartalmazta. Hegyal�
jának ez időben külön szol- 
gabírája volt, aki ott székelt, 
ahol lakott; 1817-ben Tály- 
lyán. — Az 54. számú proto- 
kol 1817-ből így kezdődött; 
„Mely szerbit őfelsége ke�
gyelmes rendelete, melly ál�
tal június 1- ső napjától fog�
va a postákon a levelektül 
való fizetés e képpen intéz-  
tetik el, közönségessé tétetik. 
Minden levéltől azon szerint 
fog esni a fizetés a mint a 
helly a honnan, azchi helyiül 
a hová küldetik távol va�
gyon . . .”

Majd következik a „benn 
földi” és külföldi hét, illetve 
5 zónára osztott díjszabás 
bécsi értékű krajcárban 
megadva. (Ez a díjszabás a 
közeli levelek viteldíját a fe�
lére szállította le, a távolab�
bit viszont felemelte.)

A tarifa az időben sokat 
változott, nem is érdekes, in�
kább az, ami ezután követke�
zett: „A benföldi levelezések�
ben pedig csak egyszer, úgy�
mint az érkezés helyébi, a 
kézhez adáskor kell fizetni, 
ha csak a levél nem frankóz-  
tatik a feladó által. . . ” — 
vagyis a viteldíj a feladáskor, 
vagy kézbesítéskor róható le.

Feladáskor kellett fizetni a 
portómentesek címére és kül�
földre címzett levelekért.

„ ... Azon levelek számára, 
melyektül a taxa csak a kéz�
hez adáskor fog fizettetni, 
bizonyos ládák lesznek a pos�
tahivatalnál, hogy azokba 
minden időben be lehessen 
őket terbii, ameddig a hivatal 
nyitva áll, ellenben azokat, 
melyektül a feladáskor kell 
fizetni, a postatisztnek kezé�
be kell adni. Ha talán oly leve�
lek tétetnének a ládába, me�
lyektül a feladásnál kell fi�
zetni . . .  el nem szabad kül�
deni, hanem a feladás napja 
és titulus feljegyeztetvén a 
hivatalnál kifüggesztetik azon 
megjegyzéssel, hogy a fizetés 
elmulasztása miatt el nem 
küldetett-  A küldők tehát 
vagy vissza kívánhatják le�
veleiket, vagy le tehetik éret�
te a taxát; ha pedig se egyi�
ket sem teszik, sem a mási�
kat megbizonyítva nem tehe�
tik, tehát egy holnap múlva 
az efféle levelek a közönsé�
ges hivatalok bizcfnysága 
mellett elégettettnek. Kinek 
kinek szabad a hozzá igazí�
tott leveleket elfogadni, vagy 
sem. Ha a titulált levelet el 
nem fogadja, vissza küldetik 
a feladás helyére, ottan a ti�
tulus kitétetik s ha a levél 
írója meg bizonyítás mellett 
vissza nem kívánja, két hol�
nap múlva felvigyázás alatt 
elégettetik. Minden levélre a 
tituluson kívül mind a fel�
adás helye, mind a hová kül�
detik tisztán és olvashatóéin 
fel lészen jegyezve, úgy, hogy 
ha a helyben postahivatal

nem volna, a legközelebbi 
postastáció felírassák, s ha a 
levél külföldre szállana, az 
ország vagy tartomány is fel�
jegyeztessék, amelyben a hely 
vagyon, ahová szól a levél. — 
Ezen rendelések az ausztriai 
birodalomnak minden orszá�
gára nézve alkalmazandók, 
kivévén a Lobárdi és Ve-  
lénczei királyságot. Melly 
rendelést a körül írt városok 
és hellységek bírái megtartás 
véget közönségessé tenni tár�
csák kötelességüknek. Költ 
Tállyán Június havának 26 
dik napján 1817 dik esztendő�
ben. Tekintetes Nemes Zemp�
lén vármegye főszolgabírája 
Kaszner János mp.” 

íme a díj lerovásra, a cím�
zésre, a kézbesítetten levelek 
kezelésére és a levélgyűjtő 
szekrények bevezetésére vo�
natkozó első rendelkezések, 
amelyeket a postával nem 
rendelkező falvakban dobszó 
útján hoztak a lakosság tudo�
mására. Hegyalján ez időben 
csak Tállyán, Liszkán és Űj- 
helyben működött posta. A 
currenst még aznap Rátkára 
továbbították.

Dr. Kamody Miklós

A mama százeves
A spanyol film mintegy li�

dércnyomásból ébredt a fasiz�
mus bukása után. A Franco- 
rezsim kultúrpolitikája magá�
tól értetődően egyáltalán nem 
kedvezett a művészetek fejlő�
désének. Több volt a virágos 
szólam és a Korlátozó tilalom�
fa, mint az ösztönző kedvez�
mény. A cenzúra s a bigott er�
kölcsi közszemlélet arra kény�
szerítette az alkotókat, hogy 
vagy meghátráljanak s meghó�
doljanak, vagy allegóriákat, 
jelképes műveket forgassanak, 
amolyan álorcás játékokat, 
amelyekben semmit sem sza�
bad kénjyelmesen, felületesen 
szemlélni, hanem a bujkáló 
gondolatra kell ügyelni, a han�
gulatra, arra az elviselhetetlen 

Jégkörre, amelyet a néző és a 
forgatócsoport egyaránt érzett. 
Ilyen körülmények között fej�
lődött ki az elkötelezett Juan 
Antonio Bardem és Luis G. 
Berlanga művészete, s tobor- 
zódott össze az ellenzéki szem�
léletű új hullám. Ez utóbbi�
nak vezéralakja — A mama 
százéves későbbi rendezője —, 
Carlos Saura hamarosan nem�
zetközi értelemben is számot�
tevő személyiséggé vált.

Saura elsősorban a légkör�
teremtés mestere. Nagy gon�
dot fordít színészeinek kivá�
lasztására, a legbeszédesebb 
típusok fellelésére. Kitűnő szí�
nészvezető is. Felfogása realis�
ta, de nem riad vissza olykor- 
olykor a bunueli szürrealizmus 
fantasztikumaitól. Kedveli a 
jelképeket. Műfaja természe�
tesen a dráma, a figurái mint�
egy elrendeltetésszerűen ma�
gukban hordozzák végzetüket. 
Spanyol volta abban is meg�
mutatkozik, hogjy történetei�
ben az érzelmek, indulatok 
robbanásszerűen törnek elő.

A mama százéves az 1972- 
ben készített Anna és a farka�
sok folytatása. Korábbi alko�
tásaihoz hasonlóan látlelet egy 
életformáról, a pusztulás bal�
ladája. Hősnője, Anna, a ko�

rábbi nevelőnő (akit Charles 
Chaplin leánya, a kitűnő jel�
lemábrázoló Geraldine szemé�
lyesít meg), évek múltán a 
mama századik születésnapjá�
ra tér haza férjével. Az első 
időszak az emlékezésé, a ráis- 
merésé. Újra minden olyan — 
legalábbis látszólag —, mint 
volt. De ahogy múlik az idő, 
úgy bukkannak elő az újabb 
és újabb ellentmondások. S 
amit megszépített a távolság, 
majd az újratalálkozás örö�
me, az most egyszeriben pőré�
re vetkezik. Az emberi vi�
szonylatok csődje ez, a képmu�
tatás diadala. A család még 
összetart, Vie már ki-ki a ma�
ga üzletét keresi. S eközben 
mindenkiről mindent megtu�
dunk.

Mint a röntgenfelvétel, olyan 
a rendező látásmódja. A vén 
ház társadalma egjy csepp víz 
a górcső alatt. Előbukkannak 
nemcsak a megbocsátható 
gyarlóságok, emberi hibák, 
hanem a vétkek és a súlyo�
sabb bűnök is. Felcsap a szen�
vedély, lobban a gyűlölet láng�
ja. S az ősi park, a vén épület 
önmagában hordja a pusztu�
lást. Az ünneplők arra vár�
nak, hogy szabad kezük le�
gyen, s ennek egyetlen aka�
dálya maga az ünnepelt. Ami 
volt, az már nem tartható 
fenn, de vajon az, amit a ma�
ma utódai akarnak, jó-e ma�
soknak és talán önmaguk�
nak is.

Carlos Saura biztos kézzel 
pergeti az eseményeket, fél�
tő gonddal szövi a szálakat, 
kialakítva az újabb és újabb 
összeütközéseket, ameljyek vé�
gül is a nagy robbanáshoz ve�
zetnek.

A kitűnő színészek közül ez�
úttal is Geraldine Chaplin tű�
nik ki. ö  éli át és látja meg 
a nagy változást, és életét ez 
a hazalátogatás, ha nem is 
végleg — mert az ember min�
denhez hozaáidomul —, fel�
dúlja. Abel Péter

A, Közlekedéstudományi Egyesület 

postai és távközlési tagozatának 

Június havi programja

Jú n iu s  8. (kedd), ns óra, VI., 
N épköztársaság  ú t ja  3. Dr. Leeső 
G y u la : A szabadság  k iad ásán ak  
m ód ja  az  ö tnapos m u n k a h é t be �
vezetése u tán , k ü lö n ö s tek in te tte l 
az á lta lán o stó l e lté rő  m u n k a re n d �
ben  fo g la lk o z ta to tt dolgozókra.

Jú n iu s  9. (szerda), 15 ó ra, VI., 
N épköztársaság  ú tja  3. Nemcsács

Elek—Lengyel T ibo r: F ra n c iao rszá �
gi tap asz ta la to k  a lap ján  beszám oló 
az A rtiope-D idon  te le tex tren d sze r-  
röl.

Jú n iu s  16. (szerda), 15 óra, VI., 
N épköztársaság  ú t ja  3. Dr. G yőry 
T ibo r: T érerősség -p ro b lém ák  nagy 
te ljesítm én y ű  középhu llám ú  adó �
á llom ások  közelében.

Távgépíró-kezelők versenye 
Debrecenben

Ez év márciusában verseny- 
felhívást küldött a Debrecen 
1 megyei postahivatal távírdá�
ján működő „Béke” és Ifjú�
ság 73” szocialista brigád a 
72-es távírógóc területén dol�
gozó hivatalok tg-kezelőihez, 
hogy alapos felkészülés után 
mérjék össze tudásukat. A fel�
hívás rejtett célja a szolgál�
tatás javítása volt. A két bri�
gád felhívását támogatta a 
Debreceni Postaigazgatóság is.

A versenyt április közepén 
rendezték. A vidéki hivata�

loktól 21, Debrecenből 15 ver- 
seryyző indult. A vidékiek kö�
zül első Ugrai Jánosné (Kar�
cag), második Szántó Józsefné 
(Karcag) lett, a harmadik dí�
jat megosztva Kocsis Mihály-  
né és Sipos Mártonná (mind�
ketten hajdúböszörményiek) 
nyerte. A debreceniek közül 
az első három helyen Sztojka 
Éva, Kovácsné Fúró Éva, és 
Németh Jánosné végzett. Va�
lamennyien pénzjutalomban 
részesültek.

Veres Ferencné

P o s ta fo r g a lm i s z a k k ö z é p is k o lá k  
o r sz á g o s  s z a k m a i t a n u lm á n y i  v e r s e n y e

A postaforgalmi szakközép- 
iskolások 9. országos tanulmá�
nyi versenyének döntőjét Kis�
várdán április 15-16-án ren�
dezték. A verseny egybeesett 
az iákola névadója, Császy 
László születésének 100. és az 
iskolában folyó postaforgalmi 
képzés 10. évfordulójával. A 
döntőn 15 iskola legjobb 25 
IV. osztályos hallgatója vett 
részt. A tanulók 3 tantárgyból 
(postaforgalom, pénztárisme�
ret, és távközlésforgalom) ad�
tak számot elméleti és gya�
korlati felkészültségükről.

A versenjy első 5 helyezett�
je: 1. Borsos Erzsébet (Pécs), 
2. Lesoh Mária (Budapest), 3. 
Pozsgai Ildikó (Sopron), 4. 
Varga Eleonóra (Miskolc), 5. 
Fodor Tibor (Budapest).

A felsoroltak kivétel nélkül 
kérték felvételüket a győri 
Közlekedési és Távközlési Mű�

szaki Főiskola postaüzemi sza�
kára. Ezzel a helyezéssel 
ugyanis ez év szeptemberétől 
felvételi vizsga nélkül kezd�
hetik el főiskolai tanulmá�
nyaikat az említett szakon, és 
jeles osztályzatot kapnak — 
érettségi vizsga nélkül — 
azokból a tantárgyakból, me�
lyekből versenyeztek.

A versenybizottság egyönte�
tű megállapítása szerint a ta�
nulók elméleti felkészültsége 
megfelelő volt, azonban az el�
méletben tanultak gyakorlati 
alkalmazása i»ég itt-ott aka�
dozott. Az iskoláknak tovább�
ra is feladatuk, hogy a tanu�
lók gyakorlati készségét fej�
lesszék és a korszerű közön�
ségkapcsolatra neveljék őket.

A kisvárdai iskola példa�
mutatóan szervezte meg a ta�
nulmányi versenyt.

Dr. Juhászné

szágos Tanácsa, az Ipari Mi�
nisztérium és a szaktárcák 
közreműködésével

Újítási magazin
sok leírásából közöl váloga�
tást.

A Népszava Lap- és Könyv�
kiadó, hogy a közzétett szelle�
mi alkotások széles körű, 
gyors hasznosítását elősegítse,

pályázatot
hirdet. A pályázatokat 1982. 
december 31-ig kell a kiadó�
hoz (Budapest XIII. Váci út 
73., levélcím; Budapest, posta�
fiók 43., 1553) a hasznosító 
vállalatok igazolásával együtt 
benyújtani.

A pályázók az alábbiakban 
felsorolt túristautak és jutal�
mak sorsolásán vehetnek részt:

1. Szocialista országba szóló 
kétszemélyes turistaút.

2. Tőkés országba szóló két�
személyes turistaút.

3. 2 darab 10 000 forintos 
vásárlási utalvány.

4. 3 darab 5000 forintos vá�
sárlási utalvány.

A sorsoláson részt vehetnek 
azok, akik az 1982. november 
30-ig megjelenő Űjítási Maga�
zinok bármelyikében közölt 
újítások, illetve találmáryyok 
közül:

a) legalább három különbö�
ző szellemi alkotás átvételét

javasolták, és ennek alapján a 
hasznosítási szerződéseket az 
újítókkal, illetve az újítást el�
ső ízben megvalósító vállalat�
tal 1982. november 30-ig meg�
kötötték;

b) azok, akik olyan újítás�
nak, találmánynak az Űjítási 
Magazinban való közzétételét 
javasolták, amelyet legalább 
három különböző vállalatnál 
1982. november 30-ig haszno�
sítottak, az erre vonatkozó 
szerződéseket ezen időpontig 
megkötötték.

A pályázatokat az Űjítási 
Magazin szerkesztő bizottsága 
bírálja el. A sorsolás eredmé�
nyét az 1983. évi első negyed�
évben megjelenő Űjítási Ma�
gazinban és a Népszava 1983. 
február 15-i számában ismer�
tetjük.

Népszava
Lap- és Könyvi 'adó

Társadalmi tisztségre születtek...
Két asszony, két férfi — 

négy különböző karakter. De 
abban hajszálra egyeznek, 
hogy szeretik az embereket és 
bíznak bennük; szinte gyer�
mekként szegődtek a postá�
hoz, s vállaltak nemsokára 
érdekvédelmi feladatokat. 
Ezért a szolgálatukért nyúj�
tották át többedmagukkal ne�
kik is a Postás Művelődési 
Központban április 30-án meg�
tartott ünnepségen a Szak-  
szervezeti Munkáért arany fo�
kozatot.

— Mi tagadás, nem rajong�
tam túlságosan a gimnázi�
umért — vallja meg őszintén 
Quell Konrádné, kiváló dolgo�
zó, Tatabánya 1 megyei hiva�
tal díjelszámolója. — Az első 
év után ezért búcsút mondtam 
az iskolának és egy ismerő�
söm tanácsára jelentkeztem a 
postához, amely akkoriban 
igen rangos munkahelynek 
számított. Én pedig igyekez�
tem megbecsülni magam, ha 
■már a középiskolába való fel�
vételem nem az eredeti elkép�
zelésem szerint sikerült. A ba�
ji hivatal egyesített fel vevő�
jeként azonnal megszerettem 
a nekem testhez álló, változa�
tos teendőket. Főleg a távbe�
szélő-kezelést, s 16 esztendő�
sen még az osztott szolgálatot, 
sőt a Tatáról Bajig vezető 
több kilométeres gyalogutat is 
élveztem. Ezt ugyan később az 
első, 550 forintos keresetem�
ből vett biciklivel „rövidítet�
tem”.

— Bajról 1954-ben saját ké�
résemre helyeztek haza, Tatá�
ra. Tíz esztendő múlva átköl�
töztem Tatabányára, ahol la�
kást kaptam, s 1979-ig a 3-as 
hivatalban ugyancsak távbe�
szélő-kezelőként dolgoztam. 
Közben férjhez mentem, meg�
született a ma már 21 éves

kislányom, s pótoltam az el�
maradt tanulmányokat is. 
Gimnáziumi érettségit szerez�
tem, elvégeztem a kötelező 
szaktanfolyamokat.

— A szakszervezeti munká�
ba 1953-ban kapcsolódtam be: 
voltam bizalmi, főbizalmi, bi�
zalmitestületi küldött, két esz�
tendeje pedig tszb-elnökként 
látom el ezt a feladatot. Miért 
szeretem? Az emberek bizal�
ma miatt. Sose firtattam a 
hozzám fordulók magánügye�
it, mégis elmondják családi és 
egyéb bajaikat, s ezekben tő�
lem telhetőleg igyekszem se�
gíteni. Ez soha nem jelentett 
fáradságot, így a most kapott 
kitüntetést, amelyhez teljesen 
váratlanul gratulált előző nap 
a főnököm, nem érzem meg�
érdemeltnek. Hiszen amit szí�
vesen, önként vállal az em�
ber, nem vár érte „ellenszol�
gáltatást”. De persze nagyon 
örültem az elismerésnek.

Amikor átvettem, arra gon�
doltam, hogy ezt az előlege- 
zettnek elkönyvelt, „hivatalo�
san” megszavazott bizalmat a 
későbbiekben még inkább ki�

érdemeljem. Hogy a nem kö�
telező szakszervezeti mun�
káért átnyújtott rangos kitün�
tetés az eddiginél több, jobb 
munkára sarkall — remélem 
még sokáig .. .

Papp Éneire, a HTI hatvani 
üzemének vezetője, mosolyog�
va jegyzi meg, hogy noha be�
szélgetni nagyon szeret, ma�
gáról, gazdasági és szakszer�
vezeti munkájáról már nehéz 
beszélni. Tőmondatokban me�
séli el hát, hogy első munka�
helye a posta volt. Tizenöt 
éves sihederként jelentkezett, 
s 1952-ben szerzett műszerész 
szakmunkás képesítést a je�
lenleg igazgatóságként műkö�
dő Budapesti Helyközi Táv�
beszélő Hivatalban. Ezután 
Pécsre került, ahol a dunán�
túli távkábelhálózat akkoriban 
kezdődött építésében vett 
részt. A következő állomás: 
Székesfehérvár, karbantartó 
műszerész beosztásban, majd 
visszatérés a szülővárosba, 
Hatvanba. Itt nemcsak azért 
érzi jól magát, mert az ottho�
na, hanem mert munkahelyén, 
amely az országos távbeszélő�
hálózat egyik gócpontja, is 
családban érzi magát. A góc�
üzemek között nagyon jó a 
kapcsolat: mindenki ismer
mindenkit, és bár a HTI-ben 
is van munkaerőmozgás, a ré�
gi gárda különösen összetart, 
tagjai mindenben támogatják 
egymást.

A politikai munkából már 
ifjúsága óta részt vállal (je�
lenleg a pártalapszervezet tit�
kára, a városi pártbizottság 
tagja), az érdekvédelmi fel�
adatokba azonban a HTI-nél 
kapcsolódott be tevékenyen. 
Rögvest a „mély vízbe”: szb- 
titkárként. Később a szakszer�
vezeti tanácsban dolgozott, 
1979 óta tagja a központi ve�

zetőségnek. — Funkció jiárius 
természetem van — veti közbe 
nevetve, de az okát, hogy 
minden társadalmi jele ségre 
érzékenyen reagál, már nem 
veszi tréfára. Örömm< ta�
pasztalja, hogy a szaki erve- 
zet tekintélye nőttön nő, azon�
ban azt vallja: az eredn ínyek 
nem azonnaliak, látván 'osak, 
hanem csak hosszabb távon 
mérhetők.

— A kis lépések is 1 ipések 
— mondja —, s a szeri íyebb 
haladással is be kell ér li, ha 
például — mint nálunk is — 
az nehezíti a munkát, h >gy az 
igazgatósághoz tartozók szét�
szórva dolgoznak; nem söny- 
nyű ezért a sok szerveze i egy�
séget összefogni.

Nyugodt, munkabíró « nber- 
nek tartja magát, így szinte 
mindenre jut ideje: a palá�
don kívül még a sport) i, fő�
leg az asztaliteniszre; ol l asás- 
ra, legszívesebben a mc noár- 
irodalomra; a muzsika ránti 
vonzalmát pedig a rádi < Ki 
nyer ma? adásának á jlandó 
hallgatójaként „erősíti”. I Ked�
veli még a jó humorú, j  nyílt 
embereket, annál kevés é  a

Postás Dolgozó 4

A Népszava Lap- és Könyv�
kiadó az Országos Találmányi 
Hivatal, a Szakszervezetek Őr�

eimmel negyedévenként új ki�
adványt jelentet meg, amely 
a már sikerrel alkalmazott, a 
gyakorlatban jól bevált, köz�
hasznú, más vállalatok részé�
ről átvételre alkalmas újítá-



Június 1.:

Motorkerékpár-msco kölnieteknek is
Június 1-től a szóló és ol�

dalkocsis motorokra, a hatósá�
gi jelzéssel ellátott segédmo�
toros kerékpárokra, a segéd- 
motoros rokkantszállító jár�
művekre, illetve a segédmo�
torral hajtott háromkerekű 
teherszállítókra is lehet mo�
torkerékpár-cascót kötni, ma�
gánszemélyeknek és köz ille�
téknek egyaránt. Tekintet�
tel a posta tulajdonában levő 
nagyszámú motorkerékpárra, 
röviden összefoglaljuk e bizto�
sítás lényeges vonásait és kár�
térítési feltételeit.

A szerződés új eleme az, 
hogy a töréskárokat is magá�
ba foglalja. A töréskárokon 
kívül a teljes körű motorke- 
rékpár-caseobiztosítás alap�
ján megtérítik még a jármű�
ben, annak alkatrészeiben és 
tartozékaiban keletkezett — 
baleseti jellegű — elemi, lo�
pás- és ruhakárokat, vala�
mint a személyi sérülések kö�
vetkeztében felmerült költsé�
geket. A javítható sérülések�
nél teljes helyreállítási költ�
séget fizet ki az ügyfeleknek. 
Tehát néhány kivételtől elte�
kintve, új alkatrészek — pél�
dául gyári új váz, komplett 
motor (sebességváltóval), vagy 
oldalkocsitest — beépítése ese�
tén sem vonnak le értékemel�
kedést. A rész- vagy teljes fé�
nyezés költségeiből, illetve a 
gumiabroncsok árából sem 
vonnak le értékemelkedést ak�
kor, ha az utóbbiak műszaki 
állapota a káresemény idő�
pontjában 50 százalék felett 
volt.

Ha a biztosított közület a sé�
rült gépjármű javítását saját 
műhelyében végzi, akkor az 
árhatóság által jóváhagyott 
kalkulációs, illetve számlázási 
rend szerint jogosult arra, 
hogy a javítási számlát a biz�
tosítónál benyújtsa. A telje�
sen tönkrement — műszaki 
vagy gazdasági meggondolás�
ból helyreállíthatatlan (totál- 
káros) — gépjárműveknél más 
a helyzet. Ebben az esetben a 
térítés alapja a káridőponti 
érték. Közületeknél a kiindu�
lási alapot erre a könyv sze�
rinti nettó érték képezi. A fel�
tételek között az is szerepel, 
hogy alkatrészhiány miatt 
nem lehet kérni a totálkár�
rendezést.

Az ellopott és meg nem ke�
rült járműnek a káridőponti 
értékét téríti meg a biztosító.

A sérült jármű indokolt szál�
lításával, idegen helyen táro�
lásával, őrzésével felmerült 
költségeket is megtérítik. Nem 
fizetik ki azonban — a ruha�
károk kivételével — a bizto�
sítási eseményekkel összefüg�
gő egyéb károkat; például s é �
rült jármű más járművel való 
ideiglenes pótlását, a helyreál�
lított járműben keletkezett ér�
tékcsökkenést, a megrongáló�
dott személyi használatú tár�
gyakat stb.

A szerződésben szerepelnek 
a baleseti károk is. Ezek kifi�
zetése független a társadalom- 
biztosítási szervek által nyúj�
tott térítésektől. Baleseti ha�
lál esetén például 50 ezer fo�
rintot, állandó, teljes egész�
ségkárosodás esetén pedig 100 
ezer forintot fizet a biztosító. 
Csonttörés vagy csontrepedés, 
illetőleg orvosilag igazolt, leg�
alább 28 napig tartó múlékony 
munkaképtelenség következ�
ményeként 500 forintot kap az 
ügyfél.

A biztosítás évi díja 10 szá�
zalékos. Legkevesebb 500 fo�
rintos önrészesedést figyelem�
be véve a teljes körű motor- 
kerékpár-casoo díja a jármű 
belföldi értékétől függően a 
következőképpen alakul;

8000 forint alatt 300,
8001—15 000 forintig 480, 

15 001—25 000 forintig 660,
25 001—35 000 forintig 960,
35 001—50 000 forintig 1320,
50 001—65 000 forintig 1740,
65 001—80 000 forintig 2160,
80 001 forint felett 2880.

Az önrészesedést a táblá�
zat tartalmazza. Nincs önré�
szesedés elemi károknál, a 
300 forintot meghaladó lopás-, 
baleseti, valamint ruhakárok�
nál. Ha a lopás miatt a kár 
300 forintnál kevesebb, ezt az 
összeget a tulajdonosnak kell 
fedeznie.

Június 1-től a régi, töréská�
rokat nem tartalmazó motor�
kerékpár-biztosítás már nem 
köthető meg.

Nem téríti meg a biztosító a 
járműben vagy alkatrészei�
ben keletkezett kárt, ha pél�
dául a töréskár nem baleseti 
jellegű, tehát műszaki hiba, 
alkatrészleválás, anyaghiba 
stb. következtében keletkezett. 
Ugyanez a helyzet akkor, ha a 
kárt a biztosított közületnek a 
járművek forgalmának, keze�
lésének, karbantartásának irá�
nyítását végző, vagy egyéb�
ként vezető állású alkalma�
zottja (tagja) jogellenesen és 
szándékosan vagy súlyosan 
gondatlanul okozta. (Ilyennek 
tekintik például, ha a jármű 
a baleset időpontjában súlyo�
san elhanyagolt állapotban 
volt, vagy szakszerűtlenül üze�
meltették).

Ha a motorkerékpárt rend�
szeresen gépjármű-vezetői kép�
zésre, vizsgáztatásra használ�
ják, és az előírt pótdíjat nem 
fizették meg, a biztosító a mo�
torkerékpárban keletkezett 
kárt csak olyan arányban té�
ríti meg, ahogyan a fizetett 
díj aránylik a pótdíjjal emelt 
összeghez.

— A biztosítási eseményt 
két napon belül be kell jelen�
teni az Állami Biztosítónak. A 
szerződés megkötése után, an�
nak tartama alatt bekövetke�
zett változásukat 15 napon be�
lül írásban ugyancsak be kell 
jelenteni. Ilyennek tekintik a 
telephelyváltozást, a jármű 
váz-, illetve motorszámának 
módosulását, a motorkerék�
párnak rendszeres gépjármű- 
vezetői képzésre, vizsgáztatásra 
történő használatát, oldalkocsi 
utólagos fel-, illetve leszerelé�
sét, a jármű tulajdonjogának 
megváltozását és a motorke�
rékpárnak a forgalomból való 
kivonását.

A biztosítást Budapesten az 
Állami Biztosító . Közületi 
Igazgatóságán (Telepes u. 1/A. 
1147), vidéken a területileg il�
letékes megyei igazgatóságon 
lehet megkötni.

Krolmusz Ferenc

frázisokat. Búcsúzóul ezért 
csupán annyit mond: reméli
onnan vonulhat nyugalomba, 
ahol harminc esztendőt már
eltöltött.

★
Miután hirtelenjében elso�

rolja, hogy a budai körzeti 
szb-titkári feladatokon kívül 
az igazgatóság területi szak- 
szervezeti bizottságában a szo�
ciálpolitikai bizottság vezetői 
teendőit is ellátja, s a bizal�
mitestület mellett a Postások 
Szakszervezete központi veze�
tőségének, valamint a SZOT 
számvizsgáló bizottságának 
tagja, vidáman hozzáfűzi — 
ezenkívül édesanya és feleség. 
Erre a „funkciójára” Egyed 
Ernőné, Budapest 1 postahiva�
tal vezetője éppen olyan büsz�

ke, mint a most átvett kitün�
tetésre: két felnőtt gyermeké�
vel és az ugyancsak postás, 
mindenben segítő férjjel har�
monikus, boldog családi életet 
él. Enélkül — mondja — alig�
ha tudna ennyiféle kötelezett�
ségnek eleget tenni.

Sok szaktársához hasonlóan 
ő is tizenöt évesen került 
egyesített felvevőként Ózd 1, 
majd 1953-ban Újpest 1 pos�
tahivatalhoz. 1953 és 1967 kö�
zött több budai kishivatal 
dolgozója volt. Érettségit a

Postaforgalmi Szakközépisko�
lában szerzett.

Mint mindent az életben, az 
1952-ben elkezdett érdekvé�
delmi munkát is szívesen, jó 
kedvvel végzi, amiben — a 
család otthoni segítségén kí�
vül — munkahelyén a gazda�
sági és társadalmi vezetők tá�
mogatják. Noha a szakszerve�
zeti teendőkből minden nap�
ra jut valami, a kitűnő bizal�
mihálózatra, a jó információ- 
cserére támaszkodva ezt ma 
már sokkal könnyebben látja 
el, mint 1972 és 1979 között. 
Akkoriban ugyanis nagyon 
mostoha körülmények között 
dolgoztak a kishivatalokban: 
ennek a helyzetnek a javítá�
sáért négy körzet szakszerve�
zeti vezetői egyesült erővel 
munkálkodtak. De nem hiába: 
a sok termékeny vita meghoz�
ta az eredményt.

A gazdasági tevékenysé�
géért többször is Kiváló Dol�
gozó oklevéllel, vezérigazgatói 
dicsérettel, valamint a Munka 
Érdemrend bronz fokozatával 
kitüntetett, energikus asszony 
a tszb-ben viselt tisztségében 
is megfelelő határozottságot 
árul el. Nyolcezer ember 
üzemegészségügyének gondja, 
az üdülőjegyek igazságos el�
osztása, a segélyezések, a la�
kásproblémák megoldása, s 
még jó néhány, az életkörül�
ményeket és a munkahelyi 
közérzetét befolyásoló tényező 
javítása olyan cél, amelynek 
elérése ugyancsak széles lá�
tókört, önálló gondolkodást, 
kezdeményezőkészséget igé�
nyel.

Saját magát úgy ítéli meg, 
hogy kiegyensúlyozott, de egy�
ben „harcos” természet. Szer 
réti az embereket, s ezzel azt 
is vállalja, hogy vitázik, érvel 
az érdekükben. — Meddig? — 
Amíg csak lehet — mondja vé�
gezetül. — Hiszen imég kilenc 
esztendő van hátra a nyugdíj�
ba vonulásomig. És addig még 
annyi hasznosat, szépet lehet 
véghezvinni...

— A legnagyobb gond ná�
lunk is a széttagoltság — vág 
rögtön a velejébe Szabó Jenő, 
Budapest 78 postahivatal szb- 
titkára, aki a szó valódi és át�
vitt értelmében, is nehéz 
üzemben dolgozik. — Igen ne�
héz ugyanis összefogni ott az 
erőket, ahol a hivatal nyolc�
száz dolgozójából hatszáz 
munkaidejének nagy részét a

legkülönbözőbb időpontokban 
induló mozgópostákon és köz�
úti járatokban, országhatáron 
kívül és belül úton tölti, s csu�
pán keveset tartózkodik a hi�
vatalban. Tetejében a nem 
utazó dolgozók is jórészt éj�
szaka dolgoznak.

— Megválasztásom, 1971 óta, 
elsősorban az információcsere 
tökéletesítésére törekedtem. 
Nagyon sokat segített ebben a 
főbizalmirendszer kiépítése, 
melyet 1975-től a mozgópostán 
utazókra is kiterjesztettünk. 
Az ötvenöt tagú bizalmitestü�
let ma már olyan életképes, 
hogy a SZOT ilyen témájú 
oktatófilmjéhez mintául szol�
gált. Vagyis nem küszköd�
tünk hiába, s ez nagyon jó ér �
zés.

— 1942-ben kértem felvéte�
lem a postához, ahová akkor 
hatszáz jelentkezőből válogat�
ták ki a gyorsított tanfolyam�
ra a legmegfelelőbb — százat.

Verseny az elismertetésért
Lapunk februári száma fel�

tette a kérdést, hogy hol és 
hogyan segítsen a munkaver�
seny 1982-ben? Egyik sarkala�
tos pontja ennek a célnak, 
hogy a postai szolgáltatások 
minden ágazatában, de első�
sorban a közönségszolgálati 
munka területén, az udvarias, 
gyors, pontos kiszolgálást, mint 
minőségi kategóriát „szolgálta�
tói magatartás”-sá kell kibőví�
teni és tartalommal megtölte�
ni. Mindezt úgy, hogy a részle�
tek között — vagy mögött — 
ne vesszen el az egész.

Nagy vonásokban ez volt a 
lényege a Budapesti Posta- 
igazgatóságon Varga Tiborné 
munkaügyi előadóval és Szu-  
lágyi Jánosnéval, a tszb köz- 
gazdasági felelősével folytatott 
beszélgetésemnek is, amelynek 
során szó esett egyrészt az 
igazgatóság által kialakított 
versenyfeladatokról, másrészt 
a budapesti postahivataloknál 
alakult brigádok versenyválla�
lásairól. 'Elmondták azt is, 
hogy a kisbivataloknál a kis 
létszám miatt nem mindenütt 
tudnak brigádot alakítani, de 
az itteni dolgozók egyénenként 
is azon iparkodnak, hogy az 
igazgatóság elé kitűzött célok 
eléréséhez munkájukkal, ma�
gatartásukkal hozzájáruljanak.

— Mi volt az első lépés?
— Tervről ugyan még nem 

lehetett szó — mondja Varga 
Tiborné —, abban azonban bi�
zonyosak voltunk, hogy az 
idén is fontos célunk lesz a 
szolgáltatás minőségének javí�
tása. Ezért az igazgatóság jó 
néhány feladatra már a múlt 
év vége felé intézkedési tervet 
készített, s egyúttal felhívta a 
hivatalokat tanulmányozására, 
és hogy ehhez igazítva alakít�
sák ki 1982. évi vállalásaikat. 
Így vált lehetővé, hogy az 
igazgatóság egyidőben dolgoz�
hassa ki és nyilvánosságra 
hozza a munkaverseny idei 
céljait, valamint összesített 
vállalásait.

— Meg kell jegyezni — teszi 
hozzá Szulágyi Jánosné —, 
hogy már maga az intézkedési 
terv is a hivatalok véleményé�
re, javaslataira épült. A dolgo�
zók így magukénak érzik nem�
csak saját vállalásaikat, ha�
nem az igazgatóság által meg�
fogalmazott célokat is.

Magunk is tanulmányoztuk 
az igazgatóság összevont válla�
lásait. Fő cél természetesen a 
szolgáltatások minőségének ja�
vítása, a közönség kultúrált 
kiszolgálása. Mindezzel pár-

A szolgálat valamennyi csin- 
ját-binját a 72-esben tanul�
tam ki, majd 1952-től, tizenöt 
éven át, utazó mozgópostás 
voltam. Eközben vállaltam 
szakszervezeti, pontosabban 
osztálybizottsági titkári teen�
dőket.

— Ki a jó funkcionárius?
Akinek ehhez „vénája” van. 
Azaz állandó kapcsolatot tart, 
majdhogynem együtt alszik, 
ébred a többiekkel; együttmű�
ködő, de a vitától sem vissza�
riadó partnerük a gazdasági 
vezetőknek. Mindezért persze 
áldozni kell: éjszakákat és
ünnepeket, szabad időt, gyak�
ran a családi élet rovására. 
Azonban ha arra gondolok, 
hogy az eltelt tizenkét eszten�
dő alatt többször lett élüzem 
a 78-as hivatal, s a dicsérő 
oklevélen kívül nemegyszer 
kapott különböző erkölcsi és 
anyagi elismerést — megérte. 
Mert mindebben a szakszerve�
zet „keze” is benne van.

— Engem a postánál sze�
mély szerint is megbecsültek: 
többször kaptam Kiváló Dol�
gozó oklevelet, 1975-ben béke�
mozgalmi plakettet, két évre 
rá a Munka Érdemrend bronz 
fokozatát, melyekre a korona 
ez a kitüntetés. A jutalom- 
üdüléseknek köszönhetően pe�
dig olyan külföldi utazások 
élményeiben volt részem, 
amelyekre a magam erejéből 
aligha futotta volna.

— Mit tehetnék még hoz�
zá? Feleségem, két lányom is 
a postának kötelezte el ma�
gát. Jómagam idén március 
1-én ünnepeltem a negyvene�
dik szolgálati évet. így már 
az őszre várható nyugalma- 
zásomra készülődöm. Ami re�
mélhetőleg nem azt jelenti, 
hogy végleg kivonódom a 
„forgalomból”. Mert a mozga�
lomban továbbra is hasznukra 
szeretnék lenni az emberek�
nek, főleg a nyugdíjasoknak, 
a családomban pedig a legif�
jabb generációnak — a három 
unokámnak.

— S —

huzamosan a jó munkahelyi 
légkör kialakítása, továbbá a 
dolgozók általános, politikai 
és szakismereteinek bővítése, 
a meghosszabbodott szabad idő 
hasznos . eltöltésének elősegí�
tése.

Az általános célokat termé�
szetesen részfeladatokra bont�
va is meghatározza az igazga�
tóság versenyvállalása, s közre 
adja a végrehajtás célszerű 
módszereit. Ezek közül idé�
zünk most néhányat. Például 
azt ajánlja az igazgatóság a 
szocialista brigádok tagjainak, 
hogy több munkakör elsajátí�
tásával segítsék a hivatalok 
munkaszervezési gondjainak 
megoldását. Az egyesített kéz�
besítőket arra készteti, hogy 
vállaljanak részt a hétvégi so�
ron kívüli kézbesítésből. Fog�
lalkozik az anyag a hivatalok 
technikai felszereltségével is, 
kijelöli célszerű kihasználá�
suk módját, s karbantartási 
rendszerük kialakításához ja�
vaslatok tételére ösztönzi a 
dolgozókat.

— Nem vitás, hogy a hiva�
talok hasznos iránymutatást 
kaptak. A verseny feltételei�
nek megteremtése viszont a 
munkáltató feladata. Gondol�
tak- e a további segítésükre?

— Ezt mindenképpen köte�
lességünknek tekintjük. A 
kultúrált szolgáltatás nemcsak 
türelemből és mosolyból áll, 
a közönségnek semmiképpen 
sem szabad magát a postahi�
vatalban rosszul éreznie. Ezért 
nemrég felhívtuk a hivatalo�
kat rend és tisztaság tartásá�
ra, a tájékoztató feliratok, 
küldeményminták helyességé�

nek, időszerűségének és jó 
külalakjának fontosságára* De 
a katonás rend önmagában 
még nem szünteti meg a he�
lyiség ridegségét, ezért a hiva�
talok költségkeretet kaptak a 
termek, irodák díszítésére, 
szépítésére.

— A szépet, a barátságos 
külsőt azonban nemcsak a kö�
zönség élvezi, hozzájárul a 
dolgozók munkakörülményei�
nek javításához is. Amint az 
az intézkedés is — amely 
egyébként a felvevők csinos�
sága révén a szolgáltatás kul�
turáltságát is fokozza, — hogy 
a dolgozók két munkaköpenyt 
kapjanak (természetesen dup�
la kihordási idővel), hogy tisz�
tán tartásukat egyszerűbbé 
tehessék.

— Bár sok mindenhez csu�
pán a dolgozóktól természete�
sen elvárható figyelemre len�
ne szükség, nem gondoljuk, 
hogy most már minden egy 
csapásra rendbe fog jönni. A 
biztonságos szakismeretek 
megszerzése, a tudat formálá�
sa hosszabb folyamat. A szak- 
szervezet ezért állandóan 
nagy gondot fordít nevelő te�
vékenységére. így például a 
szolgáltatói magatartás a be�
számoló taggyűléseknek
ugyancsak fontos és alaposan 
megtárgyalt napirendi pont�
juk volt. Reméljük — ennek 
meg is mutatkoznak a jelei, — 
hogy a budapesti hivatalok 
dolgozói megértették: ez az 
útja annak, hogy a posta és a 
postások korábbi rangját visz- 
szaszerezzék.

Török Lászlóné

Postásdinasztia: 
a Vida család

Vida Gyula befogta almás- 
deresét a fatengelyes paraszt�
szekérbe, és elindult a haj�
nali vonathoz az érkező pos�
táért, immár 14 605-ödszörre. 
Ez a szám már nem emelke�
dett többre, mert éppen 40 
évi szolgálat után különleges 
tiszteletet érdemlően nyugdíj�
ba vonult — 1960-ban. Vida 
Gyula postáskézbesítő volt 
Veszprémvarsányban- Az a 
fajta, aki az ő szeretett szü�
lőfalujában lelkesedéssel hoz- 
ta-vitte a borítékolt, s az új�
ságok lapjaira nyomtatott hí�
reket. A három kilométeres 
távolságot naponta kétszer 
tette meg a vasútállomásig, s 
miután lovát a kocsival le�
pihentette, megkezdte a kéz�
besítést, kezdetben — 1920- 
tól — a postamester úr, ké�
sőbb a hivatalvezető szaktárs 
utasítása szerint, de minden�
képpen gyalog. A falu ház�
őrzői megugattak, ha tehet�
ték, megmartak minden jö�
vő-menőt: a kisbírót, a kon�
dást, a csordást, a végrehaj�
tót, az egyházfit, hogy a ké�
ményseprőről ne is beszél�
jünk, de Vida Gyula szak�
társat soha. A faluban min�
denkiről minden fontosat tu�
dott, majdnem olyan ponto�
san, mint Réfi Viktor, a 
nagy tekintélyű főbíró. Tud�
ta, kinek előhasú az üszője, 
kinek a kocája hány malacot 
fialt, kinek az anyósát gyöt- 
ri rángógörcs, de azt is, hogy 
melyik szomorú szülőnek írt 
vidító sorokat dalia fiúk az 
értelmetlen frontról. Volt 
ideje arra is, hogy terjedel�
mes kertjében és 5 holdas 
szántójában foglalatoskod�
jon, mert így sem jutott ele�
gendő kenyér a felszabadu�
lásig a 11 tagú családnak.

Vida Gyula 1960 után még 
21 évig volt nyugdíjas, 1981. 
december 15-én, egy verőfé�
nyes téli délelőttön búcsúz�
tatta a falu, vezetője, szak�
társai. De lássuk, mit ha�
gyott hátra Vida Gyula veszp- 
rémvarsányi kézbesítő.

Először Gyula fiát, akit 
már polgári iskolai magánta�
nuló korában szoktatott a 
postához. Kezdetben csak 
úgy, hogy magával vitte a 
kézbesítések idején. Az apa 
az utca egyik oldalán ma�
radt, fiát pedig átküldte a 
másik oldalra: Ezt a levelet 
vidd át Margit nénédékhez, 
ezt az újságot meg Lajos bá- 
tyádékhoz, aztán gyere visz- 
sza! Nagy volt a lelkesedés 
a fiúban. Éppen szorgalma, 
kiváló tanulmányi eredmé�
nye folytán került el később 
a postáról, és lett szaktekin�
tély egy távoli városban.

Másodszorra L ászló fiát 
hagyta hátra, aki már 35-ik

éve kézbesít Győrben, felet�
teseinek megelégedésére.
László szabad idejében oly�
kor meglátogatja a veszp- 
rémvarsányi szülői házat, 
nagy tanítójának, az egykori 
postáskézbesítő apjának a 
sírját.

Kor szerint Ferenc fia kö�
vetkezik, aki 13 éven át volt 
napi 7 órás kézbesítő Veszp�
rémvarsányban.

Befejezzük a felsorolást 
Miklós fiával, aki 15 éves 
kora óta, már 29-ik éve a 
mai napon is kézbesít a há�
rom kilométer hosszú falu�
ban. Tekintélyes bőrtáskáját 
nem lehet becsukni az indu�
láskor. Egyik oldalról a má�
sikra siet. Igaz, már nem a 
vasútállomásra kell kihajtani 
lovas szekérrel, a járat hely�
be hozza az érkező küldemé�
nyeket, de a munka ma 
megsokszorozódott ahhoz a 
régihez képest. . Becsönget 
vagy zörget a kapukon. Ke�
nyér sem lehet olyan fontos 
számára, mint kerékpárja. A 
munka végeztével hazafelé 
csak azon az egy kilométeres 
útszakaszon nem használja, 
ahol a bakonyaljai emelkedő 
miatt képtelenség a pedál 
taposása. A hivatalba érve 
leszámol vezetőjének, majd 
következhet otthon a pihe�
nés, de inkább a pihenést je�
lentő ház körüli tennivaló, 
amivel — lévén nőtlen em�
ber — özvegy édesanyján se�
gít. Milyen egyszerű ezt így 
leírni. S milyen egyszerű az 
is, hogy a másnap reggeli 
járat érkezte után újra sor�
rendbe rakja és óriási táská�
jába helyezi a küldeménye�
ket, kerékpárjára pattan, s a 
megszokott útvonalon elindul 
sűrű jó reggelteket köszön- 
getve, majd ugyanezen az 
úton jön vissza, csak akkor 
már a jó esték követik egy�
mást. Ha minden rendben 
megy, és mint a példakép 
édesapa, végig egészségesen 
tud szolgálni, akkor 16 «éven 
át rója a 3 kilométeres utat 
Vida Miklós a nyugdíjas ko�
rig.

Dénes Géza
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Jelentősebb munkaértekezle�
teken, a sajtónak adott tájé�
koztatásban manapság gyak�
ran felbukkanó adat az, hogy a 
telefonhívásoknak körülbelül 
40 százaléka éri el a hívottat. 
Az igénybe vevő tárcsáz, újra 
tárcsáz.. .  és bosszankodik. 
Ennyire rossz szolgáltatást 
nyújtunk? — tettük fel a kér�
dést Búzás Ottónak, amikor az 
alábbi cikket közlésre felaján�
lotta.

— Szó, ami szó.. .  jó tele�
fonszolgálattal éppenséggel 
nem henceghetünk. Sok el�
avult berendezést üzemelte�
tünk, a hálózatunk sem éri el 
a megbízhatóság kívánatos 
mértékét, de a sok célját té�
vesztett hívásnak nemcsak a 
posta az oka. Azaz hogy ... is�
merjük el saját bűnünknek, 
hogy Magyarországon nem 
tudnak helyesen telefonálni!

— A hívások kielégítő körül�
mények között is legföljebb 
80-85 százalékban lehetnek si�
keresek (a hívott foglalt vagy 
nem felel). Üzenetrögzítők al�
kalmazásával és a forgalom 
széthúzásával (tarifális intéz�

kedésekkel) bizonyos mértékig 
javítható ez az arány is. De a 
sok selejt kiküszöbölését nem 
itt kell elkezdenünk. 1974 óta 
figyeljük a forgalmat, s több 
tízezer hívás megfigyeléséből 
kiderült, hogy a telefonálók a 
helyi hívások 15-19 százaléká�
nál nem tárcsázzák a szüksé�
ges számjegyeket, a belföldi és 
a nemzetközi távhívás során 
pedig 32-38 százalékra rúg a 
hibás vagy hiányos tárcsázás 
aránya.

— Hogyan lehetne ennek a 
pazarlásnak elejét venni?

— Vannak műszaki megol�
dások. Például a különböző tí�
pusú, régi és új központok jel�
zőhangjainak egységesítése. A 
sokféle hang jelentésében még 
a telefonközpontokkal hivatás�
szerűen foglalkozók is járatla�
nok. A CCITT körülbelül 20 
éve ad egységes előírást a tá �
jékoztató hangokra. Ez a meg�
oldás azonban pénzkérdés, vi�
lágszerte késik. Lényegesen ol�
csóbb lehetőség a megfelelő tá �
jékoztatás, a helyes telefonálás 
tanítása. Tudomásul kell ven�
ni, hogy például egy külföldi 
állomás felhívása körülményes

művelet. 10-12 számot megje�
gyezni, helyes sorrendben tár�
csázni, közben a különböző jel�
zésekre figyelni megfelelő elő�
készületek nélkül nem lehet. 
Erre másutt már rájöttek — 
ezért készített ajánlásokat a 
CCITT többek között a tele�
fonszámok felírására is.

Nem tesszük fel azt a kér�
dést, hogy mi magunk miért 
nem igyekszünk alkalmazkod�
ni mások bevált tapasztalatai�
hoz. Egy könnyen kezelhető tá �
jékoztató füzetecskének a költ�
sége semmi esetre sem állít�
ható szembe a telefonálók he�
lyes magatartásából származó 
előnyökkel. Viszont ha azt lát�
juk, hogy levélpapírjainkon, 
borítékjainkon — a vezérigaz�
gatóságén éppúgy, mint a szak- 
szervezetén —, amelyeken kül�
földi partnereinkkel is levele�
zünk, nem a CCITT ajánlásai�
nak megfelelően szerepelnek 
telefonszámaink, úgy érezzük, 
nagy hiányt pótolunk, amikor 
e fontos tudnivalókat a Postás 
Dolgozóban közzétesszük, noha 
ez elsősorban nem lapunk fel�
adata lenne.

A telefonszámok helyes — nemzetközi 
szervezet által ajánlott — felírása és tagolása 
elősegíti megjegyzésüket, és csökkenti a tár�
csázás vagy billentyűzés közbeni tévedés le�
hetőségét. Példaként egy miskolci telefonszám 
javasolt felírása: 11 125; egy budapesti tele�
fonszámé: 14 28 57.

A távhívással hívható előfizetőik telefonszá�
mát célszerű a körzetszámmal együtt felírni, 
mert így feleslegessé válik a körzetszám ke�
resése. Példaként az előbbi miskolci telefon- 
szám: (46) 11 125; a budapesti telefonszám: 
(1) 14 28 57. A zárójelben levő számot termé�
szetesen csak távhívásnál kell tárcsázni.

A külkereskedelmi vállalatoknak, a kül�
földdel levelező intézményeknek és magánsze�
mélyeknek levélpapírjukon, hirdetéseik szö�
vegében, névjegyükön az alábbiak szerint 
ajánlatos telefonszámaikat feltüntetniük. Pél�
daként a miskolci telefonszám:

belföldön (46) 11 125
Telefon: ------------------------------------------

külföldről +36 46 11 125
a budapesti telefonszám:

belföldön (1) 14 28 57
Telefon: -------------------------------------------

külföldről +36 1 14 28 57

gyarázaitként egy helyesen felírt bécsi tele�
fonszámot mutatunk be:

National: (0222) 881 10 08
Tel.:--------------------;-----------------------------

International +43 222 881 10 08
Ismeretes, hogy a vonal feletti, zárójel nél�

küli szám az előfizető telefonszáma; ezt ak�
kor tárcsázzuk, ha Bécs területéről hívjuk az 
előfizetőt.

Ha Ausztria területéről hívjuk, akkor a 0-s 
forgalomválasztó szám után Bécs körzetszá�
mát, a 222-es számot is tárcsázni kell, majd 
utána a 881 10 08-as számot.

A vonal alatti számok szerint kell külföld�
ről és így Magyarországról is egy bécsi szá�
mot felhívni. Látható, hogy külföldről nem 
szabad a 0-s számot tárcsázni, mert ez Auszt�
riában a belföldi távhívás forgalomválasztó 
száma. A +  jel azt jelenti, hogy külföldről 
ezek a számok hívandók.

Az elmondottak szerint egy prospektusban 
megadott zürichi (Svájc) számot fel�
írunk úgy, hogy Magyarországról fel lehessen 
hívni. A prospektusban megadott zürichi 
szám:

Telefon: (01) 54 14 11

— Várja meg a második tárcsázási hangot! 
Ennek magassága kétszerese az első tárcsá�
zási hang magasságának.

— A második tárcsázási hang hallatára fo�

lyamatosan tárcsázza a körzetszámot és az 
előfizető telefonszámát!

A belföldi távhívás folyamata jelképesen:

tárcsahang Tárcsahang
körtet es előfizetői szám 

• • • • • • •

A nemzetközi távhívás folyam ata
— Emelje fel a kézibeszélőt, és várja meg 

a tárcsázási hangot!
— A tárcsázási hang hallatára tárcsázza a 

00-t, a nemzetközi távhívás forgalomválasztó 
számát!

— Várja meg a második tárcsázási hangot! 
Ennek magassága kétszerese az első tárcsázá�
si hangénak.

— Folyamatosan tárcsázza a hívott ország 
hívószámát, a körzetszámot és az előfizető 
számát!

A nemzetközi távhívás folyamata jelképe�
sen:

tárcsahang Tárcsahang
ország körzet- előfizető
hívószám szám száma

így telefonáljon külföldről Magyarországra
Sokat és sokfelé utazunk. Utazásaink so�

rán gyakran szükségessé válik, hogy tartóz�
kodási helyünkön valakit felhívjunk, vagy 
hazatelefonáljunk. -

A különböző országok telefonhálózata ko�
rábban egymástól függetlenül fejlődött, és ez 
meglehetősen sok eltéréshez vezetett. Külö�
nösen zavaró, hogy néhány országban a tár �
csázási hang nem folytonos, és ez bennünket,

magyarokat félrevezethet, mert nálunk az 
újabb központok akkor jeleznek így a kézibe�
szélő felvételekor, ha foglalt a központ. Ezen 
országok tárcsázási hangját a táblázatban . — 
(pont, vonal) jelöltük. Az alábbi rajz és táb�
lázat pontos eligazítást ad ahhoz, hogy az 
egyes országokböl miképpen kell Magyaror�
szágra telefonálni, illetve mi a módja a bel�
földi előfizető felhívásának.

NEMZETKÖZ! TÁVHÍVÁS KÜLFÖLDRŐL MAGYARORSZÁGRA

BELFÖLD1 ÉS NEMZETKÖZ! TÁVHÍVÁS EUROPA ORSZÁGAIBAN

A csak külföldre szóló iratokon a „belföl�
dön” szó helyett „National”, a „külföldről” szó 
helyett pedig „International” írandó.

KUlföldi telefonszám ok átvétele
A telefonszámoknak a CCITT által ajánlott 

felírása lassan terjed. Ma még viszonylag ke�
vés az olyan hirdetés, prospektus, levélpapír 
vagy névjegy, amelyen a telefonszám a kül�
földről való híváshoz helyesen, a nemzetközi 
ajánlásnak megfelelően van felírva. Ha a hí�
vandó számot mégis valamilyen nyomtat�
ványról írjuk le, akkor az alábbiakkal kell 
tisztában lennünk. Ismétlésül és egyben rna-

Megnézzük Svájc hívószámát: az 41. Tud�
juk, hogy a 0-s számot nem kell tárcsázni, 
mert az Svájcban a belföldi távhívás forga�
lomválasztó száma, az 1-es viszont Zürich kör�
zetszáma. Ezek után külföldről való híváshoz 
az adott számot helyesen így kell felírni:

Telefon: +41 1 54 14 11
Kivételt képez jelenleg Moszkva. A Szov�

jetunió hívószáma: 7, Moszkva körzetszáma: 
095, egy moszkvai előfizető száma: abc de fg. 
(Moszkvai szám esetében a 095 körzetszám, 
ezért a 0-t is tárcsázni kell.) Külföldről tör�
ténő híváshoz a telefonszám helyes felírása:

Telefon: +7 095 abc de fg

így telefonáljon Magyarországon és Magyarországról külföldre
A Magyarországon és Magyarországról kül�

földre való telefonáláshoz nyújtanak segítsé�
get a következők.

Telefonálás közben a központok tájékozta�
tó hangokkal közlik velünk, hogy mit kell 
cselekednünk, illetőleg, hogy hívásunk a hí�
vott előfizető vonalát szabadnak vagy foglalt�
nak találta-e. Fontos tehát, hogy megismer�
kedjünk a tájékoztató hangok jelentésével.

áramköreinek foglaltságakor hallható. Ebben 
az esetben a hívást 3-4 perc múlva ismétel�
jük meg!).

Különleges tájékoztatási h a n g — __r-

(három egymás után következő, emelkedő 
magasságú hang; ha ezt hallja, forduljon a 
tudakozóhoz).

Tájékoztató hangok A teléfonszám ok rendszere
Magyarországon az alábbi tájékoztató han�

gok hallhatók:
Tárcsázási hang ____  (a kézibe�

szélő felemelése után a tárcsázás megkezdé�
séig hallható folytonos hang).

Távhívó tárcsázási hang (a
belföldi és nemzetközi távhívásnál hallható 
folytonos hang; magassága kétszerese a tár�
csázási hang magasságának).

Csengetési hang — — — —(lassú üte�
mű hangjelzés, amelyre az jellemző, hogy a 
hangadás ideje rövidebb a szünet idejénél; 
akkor hallható, ha a szabad vonalat csengeti 
a központ).

Foglaltsági hang - - - - - -  (gyors
ütemű hang, a hang ideje egyenlő a szünet 
idejével; a hívott előfizető vagy a központ

Az előfizetők száma Budapesten egységesen 
hat számjegyű, vidéken öt számjegyű.

Budapest körzetszáma 1-es, a vidéki kör�
zetszámok döntő többsége két számjegyű, de 
van három számjegyű is.

A helyi hívást egyszerűsége miatt nem ír�
juk le, a belföldi távhívás folyamatát azon�
ban már lépésről lépésre ismertetjük.

A belföld i távhívás folyam ata

— Emelje fel a kézibeszélőt, és várja meg 
a tárcsázási hangot!

— A tárcsázási hang hallatára tárcsázza 
0-s számot, amely a belföldi távhívás for�
galomválasztó száma!

A telefonálás elsőrendű illemszabálya az, 
ha a hívott nem mutatkozott be, csak „Hal�
ló ival jelentkezett, először a hívónak illik 
bemutatkoznia. A hívó bemutatkozása után 
illendőségből ezt a hívottnak is meg kell ten�
nie. Ha a hívott bemutatkozással jelentkezett, 
bemutatkozással illik válaszolni. A kölcsönös 
bemutatkozás után illik megkérdezni a hívot�
tól, hogy nem- zavarjuk-e, mert ezzel fel�
kínáljuk a lehetőséget egy esetleges kedve�
zőbb időpont megválasztására.

A hívás időpontjának megválasztása külö�
nösen fontos, ha Európán kívülre, kiváltképp, 
ha tengerentúlra telefonálunk.

Ha a beszélgetés alatt a kapcsolat elbomlik, 
mindkét fél tegye helyére a kézibeszélőt, és 
csak a hívó hívjon újra, mert egyébként elő�
fordulhat, hogy mindketten hívnak, és ezért 
kölcsönösen foglalt lesz a számuk.

Még igen sok hasznos dolgot lehetne el�
mondani a telefonálásról, remélem azonban, 
hogy az ismertetettek is hozzájárulnak ah�
hoz, hogy a postás dolgozóknak, s tájékozta�
tásuk alapján az igénybe vevőknek a hívásai 
a jövőben egyre sikeresebbek lesznek.

Búzás Ottó
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A telefonszámok helyes felírása

köznek sokoldalúsága abban is megnyilvánul, 
hogy mindenki használhatja.

Ma egy ország automatikus távbeszélő-háló�
zata egyben az ország legnagyobb a utómat i- 
kája. A világot átszövő automatikus telefon- 
hálózat pedig földünk legnagyobb automati- 
kája. Ezt a gigantikus méretű berendezési 
akkor tudjuk eredményesen használni, ha 
rendelkezünk a kezeléséhez szükséges ismere�
tekkel. Ismerkedjünk meg hát a legfontosabb 
tudnivalókkal, hogy részünkre is elérhetők 
legyenek az általa nyújtott előnyök.

Napjainkban, ha valaki egy távol levő sze�
méllyel beszélni akar, egyszerűen a telefon�
hoz nyúl; ez a leggyorsabb módja annak, hogy 
egy másik emberrel kapcsolatba kerüljünk és 
kapcsolatban maradjunk. A telefon az emberek 
tekintélyes részének munkaeszköze, amellyel 
elsősorban időt takarítanak meg. Az idő pénz. 
Régi és igen tartalmas közmondás ez, amely 
napjainkban ugyancsak igaz.

Telefon nélkül ma már el sem képzelhető az 
életünk. A telefon korunk emberének nélkü�
lözhetetlen társává vált, s mint technikai esz-

távhívó belföldi távhívás nemzetközi távhívás
tárcsa Hong folyamata nemzetkei folyamata

tarcsa- I , , ( a pontok a  távhívás (- . a pontok az azország
Ország a7  koz % ÍSS  ^zetszárrx* ás i rg a lo m -  ó j a 9 h^vosza, hivó

(jelc1) vásnál távhi- választó «előfizető választó .? kor“ £ ztr «ama
/-r i vasnál száma szamot szama rnot.es az el of ize-

_________________________________ 1 1 ( 7 ~ r ___________ jelentik_______________ to szamot jelentik __________

Anglia ----------  nincs nincs 0 t 0 • • 0 1 0  t 010 .  .  .  4 4
Ausztria —  * — nincs nincs 0 t 0 .  .  , 0 0  t 00 .  .  .  4 3
Belgium nincs '“ 0 t 0 • .  , 0 0  tOOT • • 3 2
Ciprus nincs nincs 0 t 0 • • • 0 0  t 00 .  .  .  3 5 7
Csehszlovákia" ' — nincs nincs 9 t 9 . .  . 9 0  t 90 • • • 4 2
Dánia —;------- nincs nincs 0 t 0 . . . 0 0 9  t 009 • • • £ 5
Finnország nincs nincs 9 t g . . .  9 9 0  t 990 • • • 3 5 8
Franci aorszag — — 16 v 15 t 1 6 T n ^ . . .  19 t 19 "F • • 33
Görögország ----------* nincs nincs 0 t 0 • • • 0 0  t 00 • • • 30
Hollandia 0 t 0 . . . . F v . . .  0 9  t 09 T* .  .  .  31
Írország ' nincs nincs 0 t O . . .  16 t 16 • . .  3 5 3
Jugoszlávia ------- nincs nincs 0 t O . . .  99  t 99 • • • 9 8
Lengyelország ----------  —■—  ----------- 8 t 8 . . . T V v . . .  8 0  t 80« • *T,o. • « £ 8
Luxemburg ----------  nincs nincs nincs mint ahelyi hívás 0 0  * 0 0 . . .  3 5 2
Német-Demokratikus Közt. —  *— nincs nincs 0Q09 06,01 2,000 t Uk SYS 37
Német-Szövet ségi Közt. —  ' — nincs nincs 0 t O . . .  0 0  t ü O . . .  49
Nyugat-Berlin ' nincs nincs 0 t O . . .  0 0  t 0 0 . . .  49
Norvégia ----------  nincs nincs 0 t 0 . . . 09 5 t 095. .  .  4 7
Olaszország ----------  nincs nincs 0 t O . . .  0 0  t 00 • .  .  39
Portugália ----------  nincs nincs 0 t O . . .  07  t 07 . . .  351
Spanyolország ----------  nincs -------- 9 t 9 . . .  0 7  t 07 T/v. .  .  34
Svájc és Liechtenstein ---------- nincs nincs 0 t O . . .  0 0  t 00 • • • ^ 1
Svédország     0 t O . . T ^ . . .  0 0 9  t 009. ...Lv • • « ^ ®

Magyarország       06 t 06T^ . . .  00  100 T ^ , . .  36

A telefonálás illemszabályai



Több mint négyezer győztes
E gy résztvevő feljegyzései a z országos vers-  és prózam ondó verseny döntőjéről

Kedveltebb lett a grafika}
Tizenhat kiállító a Zilahy György Képzőművész Stúdió tárlatán

„A harcot, m elyet őseink vívtak, 
békévé oldja  az em lékezés 
s rendezni végre közös dolgainkat, 
ez a mi munkánk: és nem is kevés

(József A ttila)

A fenti idézetet a kezemben 
tartott műsorfüzet első lapján 
olvasom, gondolataimban pe�
dig még mindig ott motoszkál�
nak a munkásfiatalok néhány 
hete lezajlott VI. országos 
vers- és prózamondó versenyé�
nek élményt nyújtó eseményei. 
Miért is foglalkozunk ezzel a 
Postás Dolgozó hasábjain? 
Egyszerű a magyarázat: az
idén, immár hagyománysze- 
rűen, Salgótarjánban megren�
dezett országos döntő mező�
nyében négyen képviselték a 
postás dolgozókat. Érdemes 
velük név szerint is megismer�
kedni: Andics Tibor Szombat�
helyről, Móka János Zalaeger�
szegről, Szalóky Dániel Buda�
pestről és e sorok írója, Tóth 
János Debrecenből.

Salgótarján az idén is nagy�
szerű házigazdának bizonyult. 
Az Öblösüveggyár három nap�
ra ünnepi hangulatot varázsolt 
„Kossuth” Művelődési Házá�
nak falai közé. Tulajdonkép�
pen nem volt nehéz dolguk, 
hiszen a falakon elhelyezett 
régi tablók arról árulkodtak, 
hogy itt komoly hagyományai 
vannak a munkásművelődés�
nek. E falak között ünnepelte 
a város a költészet napját és 
azt az ötvenhat versenyzőt, 
akik résztvevői voltak a ver�
seny fináléjának.

ötvenhat fiatal az ország 
különböző pontjairól, akik 
azért jöttek ide, hogy három 
napig a leírt, kimondott szó 
erejét hirdessék. A bányászvá�
ros április 16-tól 18-ig a vers 
otthona lett. Aki ott lehetett 
Tarjánban, érezte, hogy a vá�
ros 60. születésnapján minden�
ki megpróbálta emlékezetessé 
tenni az ott töltött idő minden 
percét.

— Verseny? Talán nem is il�
lik ez a szó a programra. Baráti 
találkozó, a vers és próza ün�
nepe. Igaz, hogy itt is arany-, 
ezüst- és bronzdiplomákat osz�
tottak a legjobbaknak, de ez 
csak másodrendű dolognak 
tűnt. A versenyzők valóban

szurkoltak egymásnak, segítet�
ték az „ellenfelet”, sokszor sa�
ját rovásukra is. A folyosón 
hallottam, hogyan látja el ta�
nácsokkal egy Vas megyei ver�
senyző Csongrád megyei tár�
sát, és jó tanácsokkal, hiszen 
ő végül is előtte végzett a ver�
senyben. De ezt itt most senki 
sem bánta, hiszen azért jött el 
a döntőbe jutott ötvenhat fiú 
és lány, mert egymástól is ta�
nulni akart. Ellesni szépen 
előadott verset, amit tovább 
lehet adni. Az egész ver�
senynek olyan családias han�
gulata volt, amit csak az tud 
igazán megérteni, aki maga is 
részt vett a találkozón. A kö�
zös étkezések, kirándulás Sal- 
gó várának történelmi romjai�
hoz, a szálláson hajnalba nyú�
ló beszélgetések, a diszkó, 
mind az új barátságok kötését 
segítették elő, és ezekkel a le�
hetőségekkel élt is minden 
résztvevő.

Több mint négyezer győztest 
írtam a címben. Közhely, de 
igaz: ennek a versenynek nem 
voltak vesztesei, az országban 
ugyanis csaknem ennyien ne�
veztek az elődöntőkre. Termé�
szetes, hogy mindenki nem 
juthatott el a döntőig, de 
hiszem, hogy aki legalább egy�
két verset megtanult, az nyert 
vele. A döntő a természetes iz�
galmakkal, lámpalázzal együtt 
vidám és felszabadult hangu�
latú volt. Valahogy a nagy 
versenyek szokásaitól eltérően 
itt nem érződött, hogy tétre 
megy. A döntőbe kerültek kö�
zött nem volt kiugróan profi 
teljesítmény, vagy bántóan 
amatőr produkció. Végig a mű 
szeretetét éreztem. Hallottam 
mélyen átérzett versmondást, 
kamaszos humorral előadott 
prózát, és az egyre divatosabbá 
váló balladák remek tolmácso�
lását.

Módom volt végighallgatni 
Bánffy György SZOT-díjas ér�
demes művésznek zsürielnök- 
ként egy újságírónak adott

nyilatkozatát. Megpróbálom 
felidézni szavait:

— Második alkalommal ve�
szek részt a munkásfiatalok 
országos vers- és prózamondó 
versenyén. Végigutaztuk a 
megyék selejtezőit, és mondha�
tom, hogy a hivatásommal já�
ró napi elfoglaltság mellett 
számomra felüdülés, megnyug�
vás, erőt adó élmény ilyen 
verset szerető fiatalok között 
lenni. Nagyszerű ilyen légkör�
ben élni, tapasztalni a hitet, a 
szorgalmat, a kísérletezést, az 
igyekezetei, amely ezekből a 
fiatalokból sugárzik. Ez nekem 
is hitet és új lendületet ad to�
vábbi munkámhoz. Az említett 
dolgokon felül mindegy, hogy 
verseny zajlik, vagy egyáltalán 
csak a mű szeretetének szente�
lem figyelmem. Mi, a résztve�
vők: zsűri, versmondók, hall�
gatók csak nyertünk. Nyer�
tünk mert tudjuk, hogy az 
utánunk következőkből nem 
vész ki a szépség, a költészet 
szeretete, és tudjuk, hogy az itt 
pódiumra lépők ezt a szerete- 
tet továbbadják gyermekeik�
nek is.

Vegyük komolyan Bánfiy 
György szavait! Négyezer 
győztes . . . mindenki nyert te�
hát. .. és hiszem, hogy ez a 
csoda ezúttal nem csak három 
napig fog tartani. Győzött a 
vers szeretete a szó varázsa. 
Magam is szeretnék még sok 
ilyen versenyen részt venni, és 
egyre több postás fiatallal ta�
lálkozni az elődöntőkön és a 
döntőkön egyaránt. Túl sok ál�
dozatot nem kell hozni érte. 
Mindössze kézbe kell venni 
egy könyvet, és átadni magun�
kat a szó szépségének.

Végezetül a postás fiatalok 
eredményéről is be kell szá�
molnom. A döntőbe jutott 
négy versenyző közül Móka 
János bronzdiplomát kapott. 
Szalóky Dániel a zsűri elnöké�
nek külön dicséretében része�
sült, és vitrinét egy kristályvá�
za díszíti ezentúl a verseny 
emlékeként. Andics Tibor a 
Tűzhelygyár díjával lett gaz�
dagabb, az én szereplésemet 
pedig a Bányagépgyár díjával 
jutalmazták. Négyen képvisel�
tük a postás fiatalokat az or�
szágos döntőn; remélem, az el�
következő versenyeken egyre 
többen leszünk.

Tóth János
----- ---------------------------------------- ------- *_________________________

M ilyennek látom a világot ?

Kiállítás a gyermekek óvodai ábrázolási munkáiból

„Elismerésemet fejezem ki 
a gyermekeknek és az óvó�
nőknek ötletes, fdntáziadús 
kiállításukért, további sikere�
ket kívánok! Varga György, 
a Szociális Hivatal igazgató-  
helyettese" — olvasható a IV. 
számú postásóvodában a 
gyermekek óvodai ábrázolási 
tevékenységét bemutató kiál�
lítás vendégkönyvében. Ter�
mészetesen nem ez volt az 
egyetlen beírás a könyvbe ar�
ról a bemutatóról, amelyet 
május 3. és 9. között rendez�
tek meg Budapest 70 postahi�
vatal kultúrtermében az óvo�
da dolgozói és a szülői mun�
kaközösség tagjai; a bejegy�
zések kivétel nélkül elisme�
rést tolmácsoltak- (Csakúgy, 
mint az április 26. és május
3. között a Posta Központi 
Távíró Hivatalban, a VII. 
számú postás óvoda hasonló 
kiállításán.)

A szíves invitálásnak so�
kan tettek eleget, s maga a 
látvány valóban rendkívül 
kedves volt. A zegzugos fo- 
lyosójú épület, a  70-es hiva�
tal kultúrtermének falait bá�
jos, rólunk, felnőttekről sokat 
eláruló gyermekalkotások bo�
rították. Akiknek családjában 
vannak óvodás gyermekek,

Széki Szilvia (hatéves)

jól ismerik azokat a készség- 
fejlesztő feladatokat, ame�
lyeknek néhány eredményé�
vel ezen a bemutatón . is ta �
lálkozhattunk. A ruha-, a to�
jás-, a kendő- és a korsódí�
szítések az általános „tanme�
net” részed, s bár a feladat 
formája szinte az egész or�
szágban ugyanaz, a megoldá�
sok rendkívül különbözők. 
Jóformán nincs két egyforma 
minta, is ez is azt bizonyítja, 
hogy a gyermekek saját vilá�
ga mennyire eltér egymástól, 
eltér azokétól a felnőttekétől, 
akiknek nem sikerült benső�
jükben megőrizniük hajdani 
képzeletviláguk gazdagságát.

Természetesen vannak visz- 
szaköszönő témák is; ez a 
tény azt bizonyítja, hogy az 
óvodai foglalkozásokat vezető 
pedagógusok a gyermekek 
készségeinek fejlesztésére 
olykor kötött feladatokat ad�
nak. Ilyen például az emlé�
kezetes érdi kirándulás meg- 
örökíttetése, s a rajzok szem�
léletesen mutatják azt, hogy 
melyik kisfiúban, kisleány�
ban mi rögződött meg. Kissé 
torz tükröt tár elénk az utcai 
közlekedés című sorozat, 
amely nem csupán tényeket 
és valóban helyes szabályo�
kat rögzít, hanem egyszers�
mind a felnőttekre csöppet 
sem kedvező helyzeteket is. 
A három pillangó című me�
seillusztrációk sokkal inkább 
a fantázia világát idézik. Ám 
a téma, a feladat itt is kötve 
van.

Csoda-e, hogy a gyermekek 
igazán akkor érzik magukat 
jól és otthonosan, ha képze�
letük szabadon csaponghat? 
A legjobb — a szó valódi ér�
telmében vett — alkotások 
ilyenkor kerülnek ki a kezük 
közül. A négy és fél éves Bí�

ró Bálint műve, a Tyúkanyó 
toliból és filcből készült, s 
valóban megkapó munka. A 
hároméves Bíró Zoltán Pil�
langója egyenesen kitűnő te�
hetségről árulkodik, a bordó 
szín különböző árnyalatai 
igen mutatósak; a vízfesték 
és a pasztellkréta jól egészíti 
ki egymást. Nincs címe a 
négy és fél éves Botos Gergő 
bordó-fekete-lilá-koráll színű 
rajzának, de a bal felső sa�
rokban mosolygó sárga arc 
címadásra ihleti a látogatót; 
a kisfiú talán az örömöt 
akarta bemutatni- Hasonló 
világot tár elénk az ötéves 
Szilágyi Zoli: lila alapon sár�
ga nap, lila mackó, zöld-bar�
na fa, piros házacska kerge- 
tődzik egymással.

Az ábrázolásnak azonban 
nemcsak a rajz az eszköze, 
hanem a „szobrászat” is. Eh�
hez gyurmát, tésztát használ�
tak föl a gyermekek, no meg 
a háztartásban megtalálható 
számtalan hulladékot is, a 
gyufásdoboztól a különböző 
mosószeres flakonokig. Kis�
kutyák, békák, autók, házak, 
bababútorok, balatoni csend�
életek kerekedtek ki ezekből 
az odahaza már haszontalanná 
vált tárgyakból, amelyek — 
íme — új életre keltek.

Valóiban örömet szerezhe�
tett ez a kis bemutató vala�
mennyi látogatójának. S az 
alkotóknak egyetlen útravalót 
adhatunk csupán: felnőtt ko�
rukra is őrizzék meg azt a 
meg nem tanulható, de — 
sajnos — könnyen feledhető 
készséget, amelynek segítsé�
gével mindent oly frissen 
észrevesznek, s amelynek se�
gítségével az egész világot 
őszintén látják.

Gyulay Zoltán

A Postás Művelődési Köz�
pont dísztermében május 3-án 
megnyílt a Zilahy György Kép�
zőművész Stúdió évenként
megismétlődő kiállítása. A ki�
állítást Mezei Ottó művészet- 
történész nyitotta meg a szép 
számú érdeklődő közönség
előtt.

Ha képzeletben követünk
egy igényes, de a körülmé�
nyekben tájékozatlan látogatót, 
a díszterembe lépve a követ�
kező benyomásunk támad: A 
terem három oldalán elhelye�
zett 30 kép között kevés a 
festmény, több a grafika. Ez 
azonban nem jelent elszürkü- 
lést, mert a képeket nézve, 
egyiktől a másikhoz lépve 
megállapíthatjuk, hogy amit

látunk, az őszintén, gondosan 
megmunkált mű, alkotója kép�
zeletének megnyilvánulása, 
mentesen a képzőművészetben 
is eluralkodó divatirányzatok�
tól. Szembeötlő, hogy a 16 ki�
állító átlag 2—2 műve nem 
utal egy közösségre jellemző 
szellemi vagy technikai egyön�
tetűségre. Ahány alkotó, any- 
nyiféle kísérlet, felfogás.

Hiba ez? Nem. Ez a stúdió 
fő erénye. A vezető művészta�
nárok nem igyekeznek saját 
művészi elképzelésüket ráerő�
szakolni a tagokra, hanem — 
ellenkezőleg — azok egyénisé�
gének kibontakozását segítik 
elő. Figyelmeztetnek a hibák�
ra. tanácsot adnak, megterem�
tik a kibontakozás lehetőségét.

Erdész László: KABÁT

A kiállított grafikák egy ré�
sze a stúdióban készült tanul�
mány, vagy kidolgozott rajz. 
Akik ezeket a műveket készi- 
tették, jórészt a Képzőművé�
szeti Főiskolára készülnek. 
Középiskolások, vagy nemrég 
érettségizettek, és a felvételi 
vizsga előtt állnak. Az ellenke�
ző végletet a nyugdíjas amatő�
rök képezik, akik már sok éve 
hűséges tagjai a stúdiónak. 
Műveik főleg festmények.

A kiállítás mégis egyöntetű, 
a képek nem „ütik” egymást. 
Ezt a képek elrendezése, egy�
máshoz viszonyított elhelyezé�
se segíti elő.

A bemutatott anyag gondos f 
mérlegelés után került a para�
vánokra. Először a két mű�
vésztanár: Férk Ilona és To�
per András válogatta a zsűri 
elé bocsátható műveket, majd 
az így kialakult keretből je�
lölte ki a szakértő bizottság a 
30 képet.

A kiállítás ünnepélyes külső 
megjelenítését a PMK vezető�
sége és dolgozói segítették 
most is, mint minden alkalom�
mal, a díszterem lehetőségeit 
kihasználva.

összegezhetjük, hogy a kiál�
lítás a kitűzött célt elérte, be�
pillantást engedve a stúdió te�
vékenységébe.

Végül mégis kikívánkozik 
egy tanács: jó lenne, ha a stú�
dió tagjai ünnepélyes sereg�
szemlét látnának a jókor meg�
hirdetett kiállításokban. Ne- 
csak a régi, meglevő munkái�
kat szedjék elő és adják be vá�
logatás céljából — ezáltal bi�
zonyos esetlegességgel számol�
va — hanem új, az eddigieknél 
jobbat akarva alkotott műve�
ket mutassanak be. Ha így 
lesz, akkor nem 30, hanem 40 
vagy 50 művel büszkélkedhet 
a stúdió.

Ligeti Miklós

A népművészet múzeumai

H ÍR E K
TAPOLCÁN játékos kedvű 

postások vetélkedtek április�
ban. A rendezvényen 40 for�
galmi dolgozó vett részt. Ze�
nei, irodalmi, továbbá szakmai 
kérdésekre kellett válaszolniuk 
a versenyzőknek. A sikeresen 
szereplő játékosok tárgyjuta�
lomban részesültek.

HÁVEL JÓZSEFFEL talál�
koztak a pápai postások. Idő�
szerű bel- és külpolitikai ese�
ményekről adott tájékoztatást 
a neves újságíró, majd vitafó�
rum keretében válaszolt a 
hallgatóság kérdéseire.

AJKA 1 postahivatal szocia�
lista brigádjai áprilisban a 
Veszprém megyei képzőművé�
szek tárlatát tekintették meg. 
A Nagy László Művelődési 
Házban rendezett kiállítás 
anyagáról művelődési vitafó�
rumot is rendeztek.

Z1RC alapításának 800. év�
fordulója alkalmával rendezett 
hangulatos vetélkedőt a szak- 
szervezet. Helytörténeti, törté�
nelmi ismeretekből kellett jár�
tasságukat igazolniuk a bako�
nyi nagyközség postásainak. A 
résztvevőket a helyi művelődé�
si ház jutalmazta.

KODÁLY ZOLTÁNRÓL, 
életéről és munkásságáról hall�
gattak előadást a veszprémi 
postások. Az Eötvös Károly 
Megyei Könyvtárban rendezett 
program előadója Lukin Lász�
ló volt.

Kecskeméten, a város főte�
rén, alföldi gazdaportára em�
lékeztető műemlék épületben 
talált otthonra a Magyar Naiv 
Művészek Múzeuma. A fehér 
falú, cseréptetős ház jellegze�
tessége, hogy kéményén évti�
zedek óta gólya fészkel, s 
ezért gólyás háznak nevezik a 
kecskemétiek.

Az alsó „sütőház” két ki�
sebb helyiségében negyed�
évenként más-más alkotó mű�
veit mutatják be. A felső épü�
let kiállítótermeiben 80 kép és 
50 szobor reprezentálja a XX. 
századi magyar naiv művészet 
értékeit.

A naiv művészek alkotásai 
többnyire népművészeti indít- 
tatásúak és önkitárulkozók. 
Az alkotók ősi ösztöneikre és 
tehetségükre hagyatkozva ál�
lítanak fel maguknak sza�
bályt, függetlenül a hagyomá�
nyos és elfogadott normáktól 
és stílusirányzatoktól.

Az alkotások egyik csoport�
ja közvetlenül rokon a nép�
művészettel és a gyermekmű�
vészettel. Tőke Imre nagytilaji 
pásztorember szobrai például 
nemcsak a dunántúli népmű�
vészetet idézik, hanem egyete�
mes jelleggel emlékeztetnek a 
néger plasztikákra is.

Mások a szép és pontos 
munkával a megélt élménye�
ket akarják reálisan visszaad�
ni. Mint Kada István és Ori-  
sekné Farsang Erzsébet fest�
ményei, Katona József szobor�
faragásai. Jórészt ez a törek�
vés jellemzi a két világhábo�
rú közötti időszakban felfede�
zett „őstehetségek” alkotásait 
is, mint Benedek Péter, Győri 
Elek, Gajdos János és Káplár 
Miklós festményeit.

özvegy Czene Jánosné mű�
vészetét a gyermek hiánya 
miatt érzett bánat bontakoz�
tatta ki. örsi Imre a gyermek�
kori faragópróbálkozások után 
a tanyai élet magányában kez�
dett szobrokat készíteni. A 
múzeumban kiállított szobrok 
egyik legszebbike az ő rönk�
széke, a támlába faragott le�
bilincselő erejű és expresszi- 
vitású szoborral, amely egy�
aránt emlékeztet a primitív 
művészet rejtjeleire, a félel�
mekre, a bajelhárító jelekre 
és a mitológia szörnyeire.

A naiv művészek gyerme�
kien őszinték, olykor a dráma 
is idillé oldódik bennük. Az 
alkotók saját világukat fejezik 
ki társadalmi és esztétikai ér�
telemben is magas fokon.

Zsatkovits Edit
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Futva, barangolva -  térképpel a kézben
Május 1-2-án Gánton és 

környékén tartották meg a 
nemzetközi tájfutó bajnoksá�
got. Hat országból 1400-an jöt�
tek. A 27 kategóriás egyéni és 
a 11 kategóriás váltóverseny�
ben a dán, a bolgár, a svájci 
és a magyar sportolók érték 
el a legjobb helyezéseket. A 
postás Lendl Zita és Csőkör 
Irén az 5-6. hegyen végzett az 
egyéni elit kategóriában.

Ezt, az északi országokból 
elindult sportágat a szocialista 
országokban csak a második 
világháború után kezdték nép�
szerűsíteni. 1949-ben, Cseh�
szlovákiában rendeztek először 
tájékozódási futó-versenyt 2-3 
fős csapatok részére. A ver�
senyzőknek kellett a térképre 
berajzolniuk az ellenőrzőállo�
mást, és a kötelező 7 kg súlyú 
zsákkal a hátukon indulni a 
következő állomáshelyekre. A
12-15 kilométeres távolságot a 
legrövidebb időn belül kellett 
megtenniük.

Napjainkban háromféle ver�
senyforma létezik. Az északi 
verseny, a tájékozódási sífutó�
verseny és a pontbegyűjtő ver�
seny. Mindhárom versenyfor�
mában váltó verse nfyeket is
rendeznek. A világbajnokságot 
1983-ban a dunántúli hegyek�
ben rendezik meg. A verseny�
zőknek nagy térképismeretre 
lesz szükségük, hisz az erdőt 
bozótot, tarvágást és más fon�
tos, a tájékozódáshoz szüksé�
ges adatot, csak segítőtársuk�
tól a térképtől tudhatják meg.

A térképekről érdekesség�
ként csak annyit, hogy a ver�
senyzők úgy cserélgetik egy�
mással, mint a bélyeggyűjtők 
a bélyegeket. Hogjy miért? így 
ismerkednek meg más orszá�
gok terepeivel, a pályakitűzők

elveivel. A pályakitűzők egyéb�
ként sokat szidott emberek. 
Kezükben összpontosul a ver�
seny hibátlan véghezvitele. Ha 
tévednek, egyszeriben semmis�
sé válik a versenyző minden 
munkája. Hogy ez elő ne for�
dulhasson, be kell járniuk a 
pálya teljes hosszát, és az eset�
leges nyomdai hibákat azon�
nal kijavítják a térképen. Ver�
senyre csakis ezután kerülhet 
sor. Hazánk eg|yik legjobb pá�
lyakitűzőjének és térképraj�
zolójának, Sőtér Jánosnak 
munkájával ismét találkozhat�
nak a világbajnokságon a kül�
földi versenyzők.

Mielőtt azonban a tájfutás 
szerelmeseiből versenyzők 
lesznek, meg kell tanulniuk a 
térképolvasást. Emellett még 
szükségük van persze jó fizi�
kumra, sőt logikus gondolko�
dásra is. Mert megtalálni a 
legrövidebb utat, becsapni, le�
rázni az ellenfelet, — „agytor�
na” nélkül lehetetlen. Maarácz 
Benedek és Korik András, a 
Postás SE tájfutóinak edzői 
hetente két alkalommal vi�
szik fel a szakosztály legjobb�
jait a Hármashatár-hegyre, 
hogy a hét többi három nap�
ján elsajátított elméleti, tech�
nikai és gyakorlati tudóst ere�
deti környezetben gyakorol�
ják.

A tájfutók 90-100 főből álló 
közössége az egyik legjobb 
verseng szakosztálya a Postás 
SÉ-nek. Az utánpótlást a XIV. 
kerületi úttörőházban nevelik. 
A tájfutó szakkör keretében 
megtanítják a gyerekeket az 
ismeretlenben való önálló köz�
lekedésre, tájékozódásra s a 
sport szeretetére. A felnőttek 
az országos tájfutó rangsorban 
a 4. helyen, a budapestiben

pedig a második helyen sze�
repelnek. Az idei országos 
bajnokságon mind a női, mind 
a férfi csapat váltóban esélyes 
jó helyezésre. A tájfutás 
olimpiai sporttá nem fejlődött, 
mégis sok áldozatot vállalnak 
érte.

Ha egyáltalán áldozatválla�
lás azoktól az emberektől, akik 
rajonganak érte, akik számá�
ra szinte csak ez a szép sport�
ág létezik. Persze nem lesz 
mindenkiből tájfutó, de kirán�
duló, természetjáró bárkiből 
lehet. Egy igazi természetjáró 
nemcsak testi erejét teszi pró�
bára, hanem ismerkedik a táj 
növény- és állatvilágával, gyö�
nyörködik szépségében és kí�
váncsi arra is, hogyan élnek 
a környék lakói. Az első ter�
mészetjárók tették ismertté a 
még be nem járt hegysége�
ket, elkészítve az utakat, jel�
zéseket, menedékházakat a 
turisták számára.

A magyarországi gyalogos és 
vízitúrákra kiváló lehetősége�
ket nyújtanak szelíd, erdő bo�
rította középhegységeink, fo�
lyóink és tavaink. Budapest 
környéke és a Duna-kanyar, 
közepes magasságú hegyeivel 
rövid túrákra alkalmas terület. 
Az észak-magyarországi terü�
letek téli sportolásra alkalma�
sak. A Mátra, a Bükk ismert 
síterepei (Mátraháza, Mátrafü- 
red, Galyatető, Kékestető, 
Bánkút) nemcsak a téli spor�
tot kedvelők síparadicsomai, 
hanem a téli tájat kedvelők 
kellemes kiránduló és pihenő�
helyei is.

A turisztika egyetlen mosto�
hagyereke hosszú ideig a 
Nagyalföld volt. Ez első hal�
lásra, semmi különöset nem 
rejt magában, hiszen a kirán�
dulás, természetjárás szinte

valamennyiünk előtt a hegy�
nek föl, völgynek le bandu- 
kolásként jelenik meg. Ki hin�
né azonban, hogy az Alföld 
ezreket vonz, folyói vízi spor�
tolásra, műútjai kerékpártú- 
rákra, a folyó menti ösvények 
zeg-zugai barangolásra ugyan�
csak alkalmasak. A legtöbb 
természetjáró szakosztály 
Csongrád megyében működik.

A legváltozatosabb felszínt 
a Dunántúlon találjuk. Ez ha �
zánk földrajzi elhelyezkedé�
sének, természetföldrajzi
adottságának köszönhető. A 
változatos tájak, 'természetjá�
rásra szinte kínálják magu�
kat. A barlangokban, tavak�
ban, folyókban gazdag vidékek 
Baranyától Győr-Sopronig, 
Zalától Veszprémig — és ak�
kor még a Somogyi-dombvidé�
ket nem is említettük — ez�
reket vonzanak.

A hazai turizmus fellendí�
tésére, a hazai turisztika tör�
ténetének megismerésére ren�
dezvénysorozatokat tartanak 
évente. A természetjárók nyá�
ri nagy táborozása a Balaton 
környékén zajlik külföldi tú�
risták részvételével. Más jel�
legű, de nemzetközi jelentősé�
gű a Duna-túra, a Tisza-túra. 
Ezeken a versenyeken a ví�
zi sportok szerelmesei tehetik 
próbára képességeiket. Akik a 
szárazon nagyobb biztonsággal 
mozognak, tájékozódási verse�
nyeken vehetnek részt. Ez 
még nem azonos a tájékozó�
dási futással, de országos és 
nemzetközi versenyt is rendez�
nek azok számára, akik ké�
pesek arra, hogy éjjel vagy 
nappal, az égitestek segítsé�
gével meghatározzák az észa�
ki és déli irányt, vagy éppen 
keletet, nyugatot.

Csillag Mária

Postás KRESZ-verseny

1. Kiindulóhelyzet: zárt ál�
lás. 1—4. ütem: helybenfutás 
4 lépés. 5—8. ütem: helyben�
futás magas térdemeléssel 4 
lépés. 9—12. ütem: helybenfu�
tás sarokemeléssel 4 lépés.

2. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, kar a mellnél. 1—2. 
ütem: könyökkörzés előre két�
szer. 3—4. ütem: nyújtott kar- 
körzés előre kétszer. 5—6. 
ütem: könyökkörzés hátra két�
szer. 7—8. ütem: karkörzés
hátra kétszer.

3. Kiindulóhelyzet: zárt ál�
lás, kar mellső középtartásban. 
1. ütem: balláb-lendítés előre 
és karlendítés bal-oldalsó kö�
zéptartásba, törzsfordítás bal�
ra. 2. ütem: kiindulóhelyzet.
3—4. ütem: ellenkező oldalra.

4. Kiindulóhelyzet: kis fer- 
peszállás, kar magastartásban 
1—2. ütem: guggolásban rugó�
zás kétszer. 3. ütem: térdnyúj�
tással törzsdöntés előre, kar�
lendítés oldalsó középtartásba. 
4. ütem: törzsnyújtás és taps 
a fej felett.

5. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, kar oldalsó középtartás�
ban. 1—3. ütem: hátrahajlítás-

ban bal kézzel a jobb láb érin�
tése háromszor. 4. ütem: kiin�
dulóhelyzet. 5—8. ütem: ellen�
kező oldalra.

6. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, kéz a csípőn. 1. ütem: 
törzshajlítás előre a bal boká�
hoz. 2. ütem: törzshajlítás elő�
re a jobb bokához. 3. ütem: 
törzshajlítás előre a bal boká�
hoz. 4. ütem: kiindulóhelyzet.
5—8. ütem: ellenkezőleg.

7. Kiindulóhelyzet: zárt ál�
lás. 1—3. ütem: guggolásban
rugózás háromszor. 4. ütem. 
karlendítéssel magastartásba 
felugrás.

8. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, kar jobb oldalsó közép�
tartásban. 1—4. ütem: kaszá�
lás balra, .illetve jobbra négy�
szer. 5—8. ütem: törzsdöntés
kaszálás balra, illetve jobbra 
négyszer.

9. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, kar magastartásban. 1—
4. ütem: karleengedés oldalt 
mélytartásba, kilégzéssel, 5—
8. ütem: karemelés kiinduló�
helyzetbe, belégzéssel.

Bihari Gyula

A Magyar Posta a közúti 
balesetek csökkentésének, a 
társadalmi tulajdon fokozott 
védelmének, továbbá a szakis�
meretek bővítésének elősegí�
tésére gépjármű-vezetőinek jú�
nius 19-én és 20-án kétnapos 
ügyességi, forgalmi és elméleti 
versenyt rendez. A Posta�
vezérigazgatóság a verseny 
döntőjének megrendezésével a 
Posta Központi Járműtelepet 
és a Budapesti Postaigazgató�
ságot bízta meg.

A járműtelep rendezi a hi�
vatásos gépkocsivezetői és a 
nem hivatásos gépkocsivezetői 
kategória, az igazgatóság pedig 
a motorkerékpár-vezetői kate�
gória versenyét.

Az országos döntőre való ne�
vezés föltételei:

— érvényes vezetői enge�
dély, nem főhivatású gépkocsi- 
vezetőknél még az érvényes 
postai vezetői engedély is;

— negyedévenkénti oktatá�
son való megjelenés igazolása, 
oktatási igazolvánnyal 1981. 
január 1-től;

— a területi elődöntőn való 
részvétel;

Kizáró ok: ha az érdekelt
dolgozó ellen fegyelmi, vagy 
büntető eljárás folyik, vagy 
fegyelmi büntetés, illetve bün�
tetőeljárás hatálya alatt áll.

— A döntő résztvevői a te�
rületi elődöntőkön a kategó�
riánkénti legjobb eredményt 
elérő versenyzők. A postaszer�
vek megkapták, hogy hány 
csapatot küldhetnek a dön�
tőbe. A csapatok 3 versenyző�
ből állnak, a döntőbe csapa�
tonként egy tartalék versenyző 
nevezhető.

— A döntő két fő részből 
áll: csapatversenyből és egyé�
ni versenyből.

— A csapatverseny elméleti, 
rutinpályán rendezett ügyes�
ségi, hibafelismerési, valamint 
forgalmi vetélkedőből tevődik 
össze. Az egyéni verseny el�
méleti jellegű.

Az egyéni verseny a csa�
patverseny során legmagasabb

egyéni pontszámot elérő 10 
versenyző között folyik. Ez a 
10 versenyző egyben meghí�
vást kap az Autó-Motor című 
szaklap „Keressük a legjobb 
gépjárművezetőt” versenysoro�
zat országos döntőjére'. Itt a 
fődíj egy személygépkocsi.

A vetélkedő kérdései:
Az elméleti vetélkedő kérdé�

seit, a hibafelismerési vetél�
kedőn felismerendő hibák fel�
sorolását, valamint a forgalmi 
vetélkedőn végrehajtandó fel�
adatokat a Posta-vezérigazga�
tóság szállítási ügyosztálya 
szerkeszti, és zárt borítékban 
juttatja el a helyszínre, a 
döntő időpontjára. Az ügyessé�
gi vetélkedő pályarajzát a 
szervező bizottság június 10-ig 
a versenyzőknek megküldi.

Az országos döntőri^legjobb 
helyezést elérők az alábbi dí�
jakat kapják:

Csapatdíjak (kategórián�
ként) : I. díj 7500 forint, to�
vábbá a kategóriára rendsze�
resített vándorserleg; II. díj 
6000 forint; III. díj 4500 forint. 
Az a postaszerv, melynek a 
versenyzői a legjobb ered�
ményt érik el, elnyeri az Autó- 
Motor vándorserlegét.

Egyéni díjak: I. díj: színes 
televízió; II. díj fekete-fehér 
televízió; III. díj hordozható 
fekete-fehér televízió.

A csapatverseny elméleti ve�
télkedőjén legjobb eredményt 
elérő versenyző az Autó-Motor 
különdíját (6000 forint értékű 
utazási utalványt) kapja.

A csapatverseny ügyességi 
és forgalmi vetélkedőjén leg�
jobb egyéni eredményt elérő 
versenyzők az Országos Közle�
kedésbiztonsági Tanács és az 
Állami Biztosító különdíjait 
kapják. További kiemelkedő 
teljesítményt elérő verseny�
zőknek és az egyéni verseny 
közben a nézőközönség köré�
ben rendezendő játékos vetél�
kedők nyerteseinek díjazására 
vásárlási utalványokat oszt ki 
a rendező bizottság.

P O S T A S  D O L G O Z Ú  
a Postások Szakszervezetének lapja  

Szerkesztőség: Budapest, XIV., Cházár András u. IS. 
Postacím : Budapest, Postafiók 14., 1406 

Felelős szerkesztő: BENDA ISTVÁN  
T elefon: *28-777.

Kiadja a Népszava Lap- é s  Könyvkiadó  
Budapest, XIII., Váci űt 73. Telefon: 497-150. 

Levélcím : Budapest, Postafiók 43., 15S3 
Egyszám laszám : MNB 219—31628 

Felelős kiadó: DB. j a n d e k  GÉZA igazgató  
E lőfizetési dij egy évre: 18,— Ft 

82—2260. Szikra Lapnyom da, Budapest 
Felelős vezető: CSÖNDES ZOLTÁN vezérigazgató  

ISSN «230—3701

Sók neves embernek van az 
év legszebb hónapjában, má�
jusban a születésnapja. Ke�
resztrejtvényünkben közülük 
szerepeltetünk néhányat.

VÍZSZINTES

1. 1857- ben született Nobel-  
díjas angol bakteriológus, a 
malária kórokozójának felfe�
dezője. 5. Névelős verskellék.
9. Határozószó. 10. Mélyedés a 
földben (ford.). 11. Hatalmas 
sivatag Mongóliában. 12. Ré�
gi, öreg. 13. Eérje (rég). 14. 
Nagy költőnk. 15. Sporteszköz.
18. Dara egyneműi. 19. A fő�
város része. 21. Amire építeni 
lehet. 24. Divatjamúlt rang. 26. 
Közel-keleti ország. 28. Visz- 
sza: nagyon kicsit. 29. Főváro�
si sportegyesület. 31. A zöld 
árnyalata. 33. Folyó a Szovjet�
unióban. 34. Piperecikkmárka.
36. Névutó. 37. Nátrium. 38. 
Az Üzbég SZSZK fővárosa.
40. Francia arany. 41. Életkö�
rülményeink alakulása. 42. 
Népgazdasági ágazat. 44. A 
kártyás egyik igéje. 46. Ke�
vert est! 48. A szivar csutká�
ja. 50. Lapu ‘is van ilyen. 51. 
Hazánk legnagyobb alumí�
niumkohászati üzeme van itt.
53. Textilipari munkát végez.
54. Tesz. 55. A szabadban 
észik az állat. 56. A szájban 
taláható. 57. Katonai szállító�
oszlop. 58. Kopasz. 59. Ételíze�
sítő.

FÜGGŐLEGES

1. Dubrovnik olasz neve. 2. 
Nagyon régi. 3. Goldmark-

opera királynője. 4. . . .  Lanka 
(szigetország). 5. Régi űrmér�
ték. 6. .. .  Scott (dzsesszorgo- 
nista). 7. Hivatali helyiség. 8. 
A Nemzeti Színház Érdemes 
művésze volt, hetven éve szü�
letett. 16. Határfolyónk. 17. A 
sav, a lúg ilyen. 19. Göngyölt, 
kötözött csomag. 20. Szolmizá- 
ciós hang. 22. Lítium. 23. Te�
tőfedő anyag. 24. Hím állat. 
25. Bosszúból mondott rossz 
kívánság. 27. Mértékegységek�
ben ezrest jelent. 28. 1822- ben 
született francia író, alapítvá�
nyából díjat létesítettek. 29. 
1842- ben született — hetven 
éve halt meg — francia ze�
neszerző, a század egyik leg-  
ünnepeltebb komponistája. 30. 
Német ragasztó, csiriz. 32. 
1912- ben született színművész, 
a Vígszínház volt igazgatója.
34. Gépkocsi angolul. 35. Hol�
land hírügynökség. 38. Magyar 
származású amerikai festő. 39. 
Irányítószáma 8660. 41. Orvo�
si kés. 43. Afrikai pálmalevél�
nek fonásra használt rostja. 
45. Idegen csillag. 47. Ruhane�
mű az ókori Rómában. 49. 
Ütőhangszer. 51. Szovjet repü�
lőgép betűjele. 52. Rangjelzés.

— Bánhidi —

Beküldési határidő: június
10.

Előző rejtvényünk helyes 
megfejtése: . . .a  serdülő ter�
mészetnek nagy pompájú 
mátkája.

Könyvutalványt nyertek: 
Burnóczky Józsefné (Pannon�
halma), Horváth Istvánná 
(Pécs), Kompf Péterné (Pécs), 
Körmendi Péter (Almásnesz- 
mély), Szűcs Zoltánná (Tokaj).

Római-part:
a hétvégi pihenés fellegvára

Ismét megnyitotta kapuit és 
október 15-ig várja az üdülő�
vendégeket, a sportkedvelő�
ket és a hétvégi pihenést kere�
sőket a római-parti üdülő és 
csónakgarázs. A felnőtt- és 
gyermek-úszómedence, a ping�
pongasztalok, kölcsönözhető 
tollaslabda, rexasztal és egyéb 
szórakoztató játékok is az ér�
deklődők rendelkezésére áll�
nak, számuk és választékuk 
bővült.

Az üdültetés beutalórend�
szerrel történik, beutalókat a 
szobával rendelkező szervek 
szakszervezeti bizottságai ad�
nak ki. A beutaltak kényelmét 
szolgálja az emeleti társalgó 
színes televízióval és lemezját�
szóval, az emeletenkénti me�
leg vizes zuhanyozó, hűtőszek�
rény és a földszinti étkező�
konyha is. Az ellátást könnyí�
ti a helyszínen működő, jól el�
látott büfé.

Hétvégi pihenésré ugyan�
csak szívesen látogatott hely 
a Római-part. Egyaránt nyújt�
ja a pihenés és sportolás lehe�
tőségeit — kulturált körül�
mények között. Az úszómeden�
ce előírásszerű használatára, a 
fürdőzők biztonságára úszó�
mester vigyáz, aki úszóokta�
tást is tart a jelentkezők ré�
szére. A zsúfoltság elkerülésé�
re az üdülő területére egy pos�
tás dolgozó két vendégnél töb�
bet nem vihet be.

A hajógarázsban frissen 
lakkozott evezős hajók, kaja�
kok és kenuk sorakoznak, ké�
szen állva a nyári evezősprog�
ramokra, és egyéni túrákra.

Reméljük, idén is tovább bő�
vül az evezőssport fogásait el�
sajátítok száma. Ehhez nyújt 
segítséget az evezős társadalmi 
bizottság, melynek tagjai tár�
sadalmi munkában minden 
szerdán kajakoktatást, pénte�
kenként evezősoktatást tarta�
nak. Kérjük, vegyék igénybe 
segítségüket, mert tőlük elsa�
játíthatják az evezés csínján- 
bínján felül a hajók kezelésé�
vel, a hajónapló használatá�
val, a víziközlekedés bizton�
ságával kapcsolatos fontos 
tudnivalókat is. A garázsban 
közhasználatú hajókat is tar�
tunk a hajóval nem rendelke�
ző postaszervek evezni tudó 
dolgozói részére.

Idén is vannak túraverse�
nyek. A négyfordulós jelvény- 
szerző túra időpontjai: május 
15—16., 29—30., június 12—13., 
szeptember 4—5. A BTSZ ren�
dezvényeire sok-sok túrázót 
várnak az alábbi időpontok�
ban: június 25—27., augusztus
28—29., szeptember 18—19., 
szeptember 25—26.

Makai Attila

BOLLA MÁRIA, a Postai 
Tervező Intézet gépésztechni�
kusa, az MHSZ Postás Repülő 
és Ejtőernyős Klub tagja száz- 
kiloméferes háromszögön, 
111,54-es átlagsebességgel új 
országos csúcsot állított fel. 
Hazánk egyetlen női gyémánt�
koszorúsa május 4-én a válo�
gatott keret Békéscsabán tar�
tott edzőtáborában repülte 
újabb rekordját, Jantál-*-l tí�
pusú vitorlázó repülőgéppel.
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