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Gyakrabban össze kellene jönni
Hasznos tanulságokkal zárult az alapszervi titkárok országos értekezlete

Juhász Lajos megyei szervező 
(Nógrád megye)

Botos Elekné jszb-titkár 
(Siklós)

Wiesinger István szb-titkár 
(Budapest 114)

Bár a posta fő feladata igény�
bevevőinek a különböző hír�
közlési szolgáltatásokkal való 
ellátása, s ez testet a „végvá�
rakon”, a postahivatalokban, a 
távíró-  és távbeszélő- közpon�
tokban, a rádió-  és televízió-  
adókban ölt, nem nélkülözheti 
a különféle irányító és admi�
nisztratív feladatokat ellátó 

.középfokú szervek vagy kiegé�
szítő tevékenységet folytató 
műszaki üzemek munkáját. A 
posta tevékenysége mégis egy�
séges, a különböző postaszer�
vek a feladatokat tevékenysé�
gi körök szerint lebontva 
ugyan, de egyetlen tervet vál�
tanak valóra.

Ugyanez áll a postás dolgo�
zókra is. Cipeljenek bár kéz�
besítő-  vagy műszerésztáskát, 
dolgozzanak az országot átsze�
lő hálózat valamelyik oszlo�
pán vagy kábelaknájában, 
avagy egy javítóüzem munka-  
padja mellett, hajoljanak a 
tervezőasztal fölé, tárgyalja�
nak ügyfelekkel vagy hatósá�
gokkal, egy nagy közösséghez 
tartoznak, együtt örülnek si�
kereiknek, együtt viselik a 
posta és a postások valameny-  
nyi gondját.

Dolgozhat- e másként e kö�
zösség szakszervezete? Igaz. 
hogy alapszerveinek működési 
feltételei, munkamódszerei 
szükségképpen az általuk kép�
viselt dolgozók szervezeti ho�
vatartozásához, munkájuk, 
szolgálati beosztásuk jellegé�
hez, helyi és időbeli szétszórt�
ságukhoz idomultak, főbb cél�
juk, feladatuk mégis egységes: 
a kongresszusi határozatok 
végrehajtása.

Ezek az alapgondolatok ké�
pezték indítékát annak a nagy�
szabású megbeszélésnek,
amelyre május 22- én összese-  
reglett szakszervezetünk vala�
mennyi, szám szerint 309 alap-  
szervének titkára, összes me�
gyei szervezője és függetlení�
tett munkatársa. A megbeszé�
lés célja pedig — mint ahogy 
az Csáki Lászlóné főtitkár vi�
taindítójából világossá vált — 
az volt, hogy a résztvevők át�
tekintsék a kongresszus óta 
végzett munkát, rámutassanak 
a fejlődés akadályaira, megis�
merjék és átvegyék egymás jó 
munkastílusát, módszereit,

megbeszéljék a soron követ�
kező feladatokat.

A határozatok végrehajtásá�
nak tervszerűvé tételére a ve�
zető testületek ötéves progra�
mot állítottak össze, s ebben a 
feladatokat esztendőkre bon�
tották. Ügy értékeljük, hogy a 
program teljesítésében nincs 
elmaradásunk, az eltelt időre 
kitűzött feladatokat szakszer�
vezetünk teljesítette. A végzett 
munkára jellemző példaként 
megemlíthetjük az ötnapos 
munkahétre való áttérésben, az 
új egyenruha bevezetésében, 
az új kollektív szerződés és 
törzsgárdaszabályzat megalko�
tásában való részvételünket, az 
1981. évi bérfejlesztésben elért 
eredményeket, a hírlapterjesz�
tés postai nehézségeinek poli�
tikai testület elé vitelét. S nem 
kevésbé nagy eredménynek 
kell tekinteni, hogy a kong�
resszus óta elmúlt idő alatt be�
bizonyosodott, hogy a szak-  
szervezet kettős funkciója, a 
gazdasági munka segítése és az 
érdekvédelem párhuzamosan 
eredményesen ellátható. Hibá�
nak leginkább azt kell tekinte�
ni, hogy eredményeinkről nem 
beszélünk eleget, nem tudjuk 
őket kellőképpen hasznosítani 
a politikai agitációban, neve�
lésben.

A további feladatokat a 
munkaprogram részletesen tar�
talmazza. Van azonban egy 
nagy feladat, amelyet nem le�
het pontokba kényszeríteni, 
majd elvégezettnek tekintve 
kipipálni. S ez nem más, mint 
a szakszervezeti és az üzemi 
demokrácia állandó fejleszté�
se, erősítése. Hogy ez az alapja 
az egész szakszervezeti mun�
kának, az határozottan vissza�
csengett az egész megbeszélés�
ből. Mi is sorolható ebbe a té�
makörbe? Először is a bizal�
miak által vezetett szakszer�
vezeti csoportok élete, az alap-  
szervekben, a különböző szin�
tű testületekben folyó munka. 
Ide tartozik a képviselet mi�
kéntje, s általa közvetve a bi�
zalmiak, a tisztségviselők te�
vékenysége, alkalmasságuk, rá�
termettségük, felkészültségük 
valamennyi kérdése. Nem vá�
lasztható el a demokrácia 
ügyétől a partnerkapcsolat, a 
szakszervezeti jogok és köte�
lességek megismertetése a gaz�

dasági vezetőkkel. Nem tart�
ható fenn például az a mód�
szer, hogy helyenként az üze�
mi négyszögben a szakszerve�
zeti titkárt kész helyzet elé ál�
lítják, döntésre próbálják rá�
bírni olyan kérdésekben, ame�
lyeket az együttes határozatok 
testület elé utalnak.

S mindezek a kérdések, gon�
dok hányféle arculatot öltenek 
aszerint, hogy milyen jellegű 
alapszerv életében merülnek 
fel. Mennyire másként kell 
dolgoznia egy járási szakszer�
vezeti bizottságnak, mint egy 
nagyhivatali vagy üzemi vá�
lasztott testületnek, s még az 
azonos jellegű alapszervek 
munkája is mennyire eltér 
egymásétól, attól függően, hogy 
az országnak melyik szögleté�
re esik működési területük.

Létrejöhetett tehát a terve�
zett tapasztalatcsere; amit az 
egyik titkár nyomasztó gond�
jaként vetett fel, arra olykor 
megoldásként többen is aján�
lották bevált módszereiket. Te�
ret kapott az együtt gondol�
kodás is. Hiszen a demokrácia 
fejlesztése, a testületek mun�
kájának tartalmasabbá tétele, 
a felelősségteljesebbé vált bi�
zalmifunkció tekintélyének 
erősítése, jog-  és hatáskörük 
helyesen értelmezett, egységes 
gyakorlása, a tisztségviselők 
képzése, az alapszervekben fo�
lyó mozgalmi élet felpezsdítése 
valamennyi titkár tervei, cél�
jai között fellelhető. Így nem 
tűnt különösnek, hogy szinte 
nem volt felszólalás, amely ne 
foglalkozott volna ezekkel a 
jelentős kérdésekkel. De nem 
hiányzott a megbeszélt témák 
közül a postás dolgozók mun�
ka-  és életkörülményeinek, a 
rétegpolitikának néhány gond�
ja, valamint a posta szolgálta�
tásainak javításáért kifejtett 
erőfeszítés sem.

Az elhangzott kérdések, ja�
vaslatok feldolgozása folyik, s 
összegzésükre, elemzésükre la�
punkban visszatérünk. Sorain�
kat most egy — többek által is 
hangoztatott — megállapítás�
sal zárjuk: érdemes volt meg�
tartani ezt az eszmecserét, és 
jó lenne időnként megismétel�
ni, sőt hasznos lenne külön a 
megyei szervezők részére is 
hasonló tanácskozást tartani 
tapasztalataik megbeszélésére, 
feladataik egyeztetésére.

Nagy Lajosné szb-titkár 
(Hajdú-Bihar megyei 

• Távközlési Üzem)

Készüljünk le l mielőbb 
az új oktatási évre!

N apjainkban fejezik be 
az alapszervezetek a 
tagság politikai okta�

tását és a tisztségviselők ok�
tatását, s ünnepélyesen zárják 
az oktatási évet.

Most történik az oktatás ér�
tékelése, a tapasztalatok gyűj�
tése, melyek figyelembevéte�
lével javíthatjuk majd, s 
eredményesebbé tehetjük 
munkánkat. Az értékeléssel 
azonban csak egy oktatási 
évadot zárunk le, mert tevé�
kenységünkben nincs megál�
lás, hiszen a következő okta�
tási év előkészítése és szerve�
zése a tananyagigény felmé�
résével és megrendelésével 
már májusban megkezdődött. 
S az előkészítés nyáron is 
folytatódik, hiszen ezzel ala�
pozzuk meg a következő idő�
szak munkáját.

Mit kell tudni az 1982/83- as 
oktatási évről? Az oktatás a 
már korábban kialakult s 
bevált rendszerben, a Társa�
dalmunk kérdései I—II. és az 
Időszerű kérdések továbbkép�
ző tanfolyamon zajlik.

Á Társadalmunk kérdé�
sei tanfolyamok 7—7 
központi témája válto�

zatlanul az általános társadal�
mi és szakszervezeti kérdése�
ket tárgyalja. Az időszerű 
kérdéseket a tananyag feldol�
gozása során, a foglalkozáso�
kon kell a témákhoz hozzá�
kapcsolni.

Az Időszerű kérdések tan�
folyamának 13 témaköre és 5 
javasolt témája széles körű 
választási lehetőséget nyújt a 
tanfolyam hallgatóinak, hogy 
a 7 foglalkozáson a legna�
gyobb érdeklődést kiváltó 
kérdéseket vitassák meg.

A központi tananyagon kí�
vül — a helyi igények figye�
lembevételével —• más kiad�
ványok, (a Bizalmi Akadémia 
füzetei, Kérdezték az infor�
mációs jelentésekben) tartal�
mát is fel lehet dolgozni.

A témák feldolgozását mind 
a hallgatók, mind az előadók 
részéről segíti a kiadott tan�
anyag. A Társadalmunk kér�
dései tanfolyamokhoz válto�
zatlan tartalommal, míg az 
Időszerű kérdések tanfolya�
mának mind a 13 témájához 
4 füzetre bontva jelenik meg 
a tananyag. A lépcsőzetes 
megjelentetés lehetővé teszi, 
hogy a témák valóban idősze�
rűek legyenek.

Az eddig leírtakból kitűnik, 
hogy az alapszervezetek na�
gyobb önállóságot kapnak, 
így természetesen felelősségük 
is megnő, egyrészt a téma ki�
választásának segítésében és 
irányításában, hogy valóban a 
dolgozókat leginkább érdeklő 
témákat beszéljék meg, más�
részt a propagandisták felké�
szítésében is. Az alapszerve�
zeteknek kell gondoskodniuk 
— és az eddigi tapasztalata�
ink szerint alaposabban — 
arról, hogy a propagandisták 
rendszeres tájékoztatást kap�
janak a munkahelyi élet ese�
ményeiről, a dolgozókat fog�
lalkoztató kédésekről, a terü�
let feladatairól, a vezető tes�

tületek munkájáról, a hozott 
határozatokról.

A központi tananyag a köz�
ponti propagandistafelkészítő 
és a helyi tájékoztatás együtt 
teszi lehetővé, hogy a feldol�
gozás során a propagandisták 
konkrétan tudjanak tények�
ről szólni, fórumot teremteni 
a problémák megvitatására, 
és a felmerülő kérdésekre vá�
laszolni tudjanak.

Bár a kongresszus óta 
eltelt időszakban sok 
tisztségviselő képzése 

megtörtént, változatlanul fon�
tos feladatunk ismereteik 
gyarapítása.

A főbizalmiak, bizalmiak 
és helyetteseik alapképzése az 
1981—82- es oktatási évben le�
zárult. Oktatásuk az alap�
szervezeteknél továbbképző 
tanfolyamokon történiK. A 
foglalkozásokat havonként 
kell megtartani 3 kötelező té�
ma feldolgozásával. A kötele�
ző témákon kívül lehetővé 
kell tenni azt, hogy a hallga�
tók megismerjék a fontosabb 
szakszervezeti határozatokat, 
állásfoglalásokat, folyóiratcik�
keket, s foglalkozzanak idő�
szerű politikai kérdésekkel is. 
Az alapszervezetek önállóan 
döntenek arról, hogy mely 
időszakban, mely témákat, 
milyen segédanyag alapján 
dolgozzák fel.

A szocialistabrigád- vezetők 
képzése alap-  és továbbképző 
tanfolyamokon valósul meg. 
Az alaptanfolyamokat az elő�
ző évben kiadott tematika 
szerint kell megtartani. Az 
oktatás a bizalmitanfolya�
mokhoz hasonlóan történik.

A választott tisztségviselők 
oktatása továbbra is az 
szmt- k, az SZBT és a szak-  
szervezetünk központi vezető�
sége által szervezett alap-  és 
továbbképző tanfolyamokon 
folytatódik.

Szakszervezetünk elnök�
sége megtárgyalta és el�
fogadta az oktatással 

kapcsolatos közvetlen feladato�
kat, s ezeket az Elnökségi tá�
jékoztató útján a nyár folya�
mán az alapszervezetekhez 
eljuttatjuk. Néhány tudniva�
lót azonbán külön is hangsú�
lyozunk :

Az oktatási év október 15-  
től május 15- ig tart. A poli�
tikai oktatásnál a szervezés 
során figyelni kell arra, hogy 
ahol lehet, az azonos vagy 
hasonló felkészültségű dolgo�
zókból alakuljon egy- egy tan�
folyami csoport.

Minden alapszervezetnél 
beszéljék meg a feladatokat, 
vegyék figyelembe az Elnök�
ségi tájékoztatóban megjelenő 
iránymutatást, s így készítsék 
el oktatási tervüket, ezzel le�
hetővé téve az egész évi fo�
lyamatos munkát.

A propagandisták kiválasz�
tására, felkészítésére fokozott 
gondot kell fordítani, hogy 
tevékenységük során az okta�
tás egyaránt szolgálja az is�
meretek bővítését, az infor�
mációáramlást és a tájékozta�
tást.

Berae Ferencné
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Fejlődő gazdaság, 
erősödő mozgalom

A Postások Szakszervezeté�
nek küldöttsége április 11. és
18. között hivatalos látogatást 
tett Szíriában és Kuvaitiban. 
A delegáció vezetője Csáki 
Lászióné, szakszervezetünk fő�
titkára volt. A látogatás célja 
a kétoldalú kapcsolatok ápolá�
sa és erősítése, a két ország�
ban élő postás dolgozók élet-  
és munkakörülményeinek ta�
nulmányozása, a kölcsönös 
konzultáció és tájékoztatás 
volt a közös érdeklődésre szá�
mot tartó szakszervezeti kér�
désekről.

A SZÍRIÁI szakszervezeti 
mozgalom szervezeti felépítése 
eltér a nálunk kialakult rend�
szertől. A Szíriái Szakszerve�
zetek Általános Szövetsége 
alatt nyolc szakmai szövetség 
működik. A legnagyobb a pos�
tás és távközlési dolgozókat is 
tömörítő Közalkalmazottak 
Szakmai Szövetsége. A többek 
között vízügyi, iskolai, pénz�
intézeti, egészségügyi dolgozó�
kat is magába foglaló szerve�
zetnek az országos szövetségen 
kívül 13 kormányzósági (terü�
leti) szervezete és 375 alap�
szervezete van. A szövetségnek 
mintegy 450 ezer tagja van, 
ebből 8000 a postai és távköz�
lési dolgozó.

A szakszervezetek jogait, te�
vékenységüket állami törvé�
nyek szavatolják. A szakszer�
vezetek vezetői a dolgozók 
élet-  és munkakörülményeit 
érintő kérdéseket tárgyaló fó�
rumokon rendszeresen részt 
vesznek, képviselve a dolgozók 
érdekeit. Így részt vesznek 
többek között a vállalat igaz�
gatói tanácsának munkájában 
éppúgy, mint a termelési taná�
cséban.

A szakszervezeti tisztségvi�
selőik megbízatása négy évre 
szól. Éppen a következő hó�
napban kezdődnek az alap-  
szervezeti választások, s no�
vemberre tervezik a legmaga�
sabb szakszervezeti testületek 
megválasztását.

A szakszervezeti testületek 
ma legfontosabb feladatuknak 
az emberek nevelését, az élet-  
és munkakörülményeknek a 
lehetőségekhez mért szüntelen 
javítását tekintik. A postánál, 
különösen a távközlésben be�
következett változások, új 
elektronikus központok, a táv�
hívás bevezetése, a korszerűbb 
felszerelések jobb felkészültsé�
gű embereket igényelnek 
Ezért az itt folyó oktató, neve�
lő munkában a szakszerveze�
ti, a politikai képzésen kívül a 
szakképzésre is fokozott fi�
gyelmet fordítanak. Mindezek 
mellett fontosnak tartják a 
szakszervezeti tisztségviselők 
képzését. Velük a kormányzó�
sági székhelyeken a közös 
szakszervezeti iskolákban kez�
dő, haladó és speciális tanfo�
lyamokon foglalkoznak.

A postás dolgozóknak, mint 
az országban élő más dolgo�
zóknak is, a kulturális és 
sportolási igényeit a területi 
jelleggel működő közös intéz�
mények elégítik ki. A szerve�
zett dolgozók üdültetéséről 
szerény lehetőségeik között 
gondoskodnak.

Szíriát is, mint számos más 
országot, a dinamikus fejlő�
dés, a nagyfokú lakásépítés 
jellemzi; ez a fővárosban és 
vidéken egyaránt tapasztalha�
tó. A postás dolgozók isj szö�
vetkezetbe társulva építkez�
nek, hogy minél elfogadhatóbb 
áron jussanak lakáshoz. A szö�
vetkezés előnye többek között 
az, hogy az állam a telkeket a 
dolgozóknak ebben a formá�
ban ingyen juttatja, és a bank 
is előnyösebb feltételekkel ad 
hitelt.

A postás dolgozók napi 
munkaideje 8 óra. Számunkra 
szokatlan, hogy a nők (a pos�
tásoknak mintegy 25 százalé�
ka) csak a délelőtti műszak�
ban dolgoznak. A délutánt a 
meglehetősen nagy család kö�
rüli tennivalókkal töltik el. 
Valamennyi dolgozót hetente 
egy pihenőnap, s évente két 
héttől egy hónapig terjedő 
szabadság illet meg. Ingyenes 
az orvosi ellátás, a betegállo�
mányban levő fizetésének 80 
százalékát kapja. Az ország 
haladó politikája megnyilvá�
nul. a bérpolitikában is, a nők 
az azonos munkakörben dolgo�
zó férfiakkal egyenlő vagy azt 
megközelítő bért kapnak. Szo�
katlanak tűnt viszont, hogy 
üzemi étkezés egyelőre nem 
létezik. Ebben minden bizony�
nyal nagy szerepet játszik az a 
nagy múltú arab hagyomány, 
mely a családot, a közös étke�

zést szinte mindenek fölé he�
lyezi.

Szíriát napjainkban az egész 
országot átfogó fejlődés jellem�
zi. Ez érezhető a postán is. A 
jelenlegi ötéves tervben 180 
ezer távbeszélő-  és mintegy 
4000 telexállomás felszerelését 
tervezik. Az országot járva 
láttuk a Szíriái nép szorgos 
munkáját, alkotóerejét, ame�
lyet a gomba módjára szapo�
rodó házak, a mi tájékainkra 
emlékeztető megművelt mező-  
gazdasági területek jellemez�
nek.

A békés alkotó munka utáni 
vággyal együtt érezhető az a 
határozottság, amely minden 
Szíriái magatartásából sugár�
zik, ha az ország függetlensé�
gének megvédéséről, a jogtala�
nul elfoglalt arab területek 
visszaszerzéséről, a palesztin 
nép önálló államának, önren�
delkezési jogának megterem�
téséről beszélnek.
'  A KUVAITI szakszervezetek 

felépítése az ország adott�
ságainak, nagyságának figye�
lembevételével alakult ki. 
Itt is, Szíriához hasonlóan, ál�
talános szakmai szövetségbe 
tömörülnek a postai és távköz�
lési dolgozók. A szövetségen 
belül külön bizottságok (szo�
ciális, nemzetközi) látják el a 
minisztériumokkal a partneri 
kapcsolatokat, s tartják a köz�
vetlen kontaktust a szervezett 
dolgozókkal. Ez a megoldás 
kissé szokatlan, de Kuvaitban 
szakszervezeti alapszervezet 
nem létezik.

A szakszervezetek jogait tör�
vény rendezi. Sajátos a szak-  
szervezeti munka annál fog�
va, hogy nincsenek fizetett ap�
parátusok. A mozgalom min�
den feladatát a kongresszuson 
négy évre választott tisztség-  
viselők (bizottsági tagok) lát�
ják el. A közlekedés, szállítás, 
hírközlés dolgozóit tömörítő 
szövetségnek 5000 tagja közül 
2000 a postás dolgozó. Tagjai a 
szervezetnek az ott élő és dol�
gozó vendégmunkások, in�
diaiak, ceyloniak, egyiptomiak, 
és még sorolhatnám őket, 
azonban nem választhatók.

A szakszervezetek feladatuk�
nak tekintik, hogy megfelelő 
munkakörülményeket teremt�
senek, továbbá, hogy a szünte�
lenül fejlődő postai és távköz�
lési szolgálat új technikájának 
fogadására alkalmas, jól fel�
készült szakembereket ké�
pezzenek ki, anélkül, hogy bár�
kit elbocsássanak. Ügy láttuk, 
ez tökéletesen sikerül. Most 
például 150 nőt képeznek át az 
új tudakozó technikájára. Ez�
zel együtt egyre több nőt fog�
lalkoztatnak, elsősorban a 
távközlésben. Szíriához hason�
lóan csak délelőtt dolgoznak.

Kuvaitban igen széles körű�
ek a társadalmi juttatások. In�
gyenes az iskolai oktatás, az 
orvosi ellátás (ez még a kül�
földi gyógyszerekre is kiter�
jed), s támogatják a sportot is.

Kuvait a kedvezőtlen éghaj�
lati adottságok ellenére is 
gyorsan szépülő, fejlődő or�
szág. Láttuk ezt a zöld öveze�
tek kialakításában, az új, kor�
szerű lakónegyedek, üzletköz�
pontok kiépítésében. A fejlő�
dést észrevettük a távközlés�
ben is.

Az építkezések — mint ná�
lunk is — megviselik a kábel-  
hálózatot. A károkozás azon�
ban igen szigorú következmé�
nyeket von maga után. Előfor�
dul több ezer dináros bírság, s 
fél évre is kizárják a vétkes 
céget a távbeszélő- forgalom�
ból.

A kuvaiti emberből sugár�
zik a nyugalom. Érzi és tudja, 
mit nyújt neki az állandóan 
folyó olaj, de a mai jólétet hol�
napra is meg akarják tartani. 
Ezért járják a világot, s fogad�
ják barátaikat — a postások, 
a szakszervezet emberei is —, 
hogy megismerjék a jót, s 
hasznosítsák országukban.

Szakszervezetünk delegáció�
ját mind a két baráti ország 
szakszervezeti tisztségviselői, 
dolgozói megkülönböztetett fi�
gyelemmel fogadták. Tárgyalá�
saink őszinte hangneme, a 
postás dolgozókkal való sze�
mélyes találkozás jól szolgálta 
baráti kapcsolataink erősítését, 
ápolását. Mindkét ország pos�
tásszakszervezetének képvise�
lői a kapcsolatok töretlen 
folytatásának, a rendszeres in�
formációcserének szükségessé�
gét hangsúlyozva vettek bú�
csút a delegációtól.

Somogyi Szabolcs

Együtt gondolkodva Zánkán
A Budapesti Postaigazgató�

ság Területi Szakszervezeti 
Bizottsága 1982. május 17- től 
május 21- ig alapszervezeti 
szb- .titkári tanfolyamot szer�
vezett Zánkán, az igazgatóság 
üdülőjében. Már jóval a tan�
folyam kezdete előtt titkári 
értekezleteken részletes tájé�
koztatást kaptunk, ami a 
megfelelő felkészülésünket 
szolgálta. Igyekeztünk mun�
kánkat úgy ütemezni — seb�
be belefért az 1982. évi bér-  
fejlesztés előkészítése is —, 
hogy részt tudjunk venni 
ezen a számunkra nagy jelen�
tőségű tanfolyamon. A 26 
alapszervezeti titkár közül 
22- en indulásra készen meg�
jelentünk a gyülekezési he�
lyen. Nem telt el tíz perc, 
máris megismerkedtünk azok�
kal a társainkkal, akik a kö�
zelmúltban kerültek titkári 
funkcióba, vagy éppen egy-  
egy nemsokára leköszönő elv�
társunk utódjai lesznek. így 
már jó ismerősként érkez�
tünk meg Zánkára. Gyors el�
helyezkedés után máris kö�
vetkezett Fejes Istvánná tszb-  
titkár megnyitója.

Ismertette a .tanfolyam hár�
mas célját;

— az MSZMP XII., a Ma�
gyar Szakszervezetek XXIV. 
és a Postások Szakszervezete
XI. kongresszusának határo�
zataiból adódó időszerű szak�
szervezeti feladatok ismerte�
tése; ,

— elméleti és gyakorlati út�
mutatás az alapszervezeti tit�
károk munkájának könnyíté�
sére;

— s nem utolsósorban egy�
más jobb megismerése, ta�
pasztalatcsere.

Közös a célunk, 
beszéljük meg*

Mindehhez előzetesen írási�
ban kiadott tematikát kap�
tunk, melyben az előadások 
időpontja, témája mellett az 
előadók személye sem volt 
számunkra titok. így nagy ér�
deklődéssel vártuk rögtön az 
első napon Csáki Lászidná�
nak, szakszervezetünk főtitká�
rának az előadását. Főtitká�
runk mondanivalóját egy ké�
réssel kezdte; legyen ez a pár 
nap olyan munka számunkra, 
mélynél a jelenlevők nem 
oszlanak meg aszerint, hogy 
előadók vagy hallgatók. Kö�
zös célról, közös munkáról lé�
vén. szó, legyen ez a hét kö�
zös gondolkodásunk hete, s 
egyben szolgálja az országos 
alapszervezeti titkári értekez�
letre való felkészülést is. S > 
mi tagadás, ez az indítás 
meghatározta itt- tartózkodá-  
sunkat. A szó szoros értelmé�
ben együtt gondolkodtunk, 
akár a kongresszus óta vég�
zett munkát értékeltük, akár 
a feladatokról beszéltünk. 
Nem volt hiábavaló feleleve�
nítenünk, hogy a kongresszus 
határozatának végrehajtását 
szolgáló 5 éves munkaprog�
ramból mit és hogyan való�

sítottunk ímeg, A beszélgetés 
folyamán valamennyien ráéb�
redtünk arra, hogy a felada�
tokat nemcsak végrehajtani 
kell, az is fontos, hogy az 
eredményeket megfelelően tu�
datosítsuk, a tennivalókat pe�
dig a dolgozók elé vigyük.

Mivel a délután, hamar el�
telt, a korai vacsora is lehe�
tővé tette számunkra, hogy 
alaposabban megismerked�
jünk egymással. Valameny-  
nyien elmeséltük postai pá�
lyafutásunkat, az szb- titkári 
tisztségbe kerülésünket, e 
funkcióban szerzett tapaszta�
latainkat, gondjainkat. Éjfél 
felé fejeztük be jó hangulat�
ban az ismerkedést.

Fűzzük szorosabbra 
emberi kapcsolatainkat!

Következett a második nap. 
Hiába tűzött a nap, mi jegy�
zetfüzetünkkel a megjelölt 
időpontban az előadóterem�
ben elfoglaltuk helyünket. Fő�
titkárunk gondolatmenetét 
folytatva Kánya Gyula szer�
vezési és káderosztály- veze-  
tővel a tisztségviselők jog-  és 
hatásköréről, a testületek fel�
adatairól, vezető- irányító 
munkájukról beszélgettünk. 
Tisztáztuk a partnerkapcsola�
tot, értékeltük a társadalmi 
vitákat, kádermunkáinkat. En�
nek kapcsán mindannyiunk�
ban megfogalmazódott, hogy 
a szakszervezeti mozgalmi 
munkánkban még mindig fel�
lelhető az emberi kapcsolatok 
hiánya.

A délután folyamán szociál�
politikai tevékenységünkről, 
az üdültetéssel és segélyezés�
sel kapcsolatos feladatokról 
Nagy Sándoméval, a szociál�
politikai csoport munkatársá�
val cseréltünk gondolatot.

A harmadik napon Kovács 
Józsefnek, a közgazdasági osz�
tály vezetőjének irányításával 
a termelést segítő tevékeny�
ségünkkel, a gazdaságpolitikai 
agitáció és propaganda, vala�
mint a munkaverseny- mozga-  
lom segítésével kapcsolatos 
időszerű feladatokat vettük 
számba.

Ezt követően nagy érdeklő�
déssel hallgattuk Berze Fe-  
rencné előadását az alapszer�
vezetek agitációs és propa�
gandamunkájának tartalmá�
ról, módszeréről, a tagság és a 
tisztségviselők oktatásáról, va�
lamint a munkahelyi művelő�
dés irányításáról.

Miképpen segítjük 
egymás munkáját?

Mindannyiunknak úgy tűnt, 
hogy még igen kevés idő telt 
el megérkezésünk óta, pedig 
már csütörtök reggelre, tan�
folyamunk negyedik napjára 
ébredtünk. Izgatottan vártuk 
a délelőtti programot, az 
igazgatóság vezetőhelyettesei�
vel való találkozást, a fóru�
mot, melyen részt vettek a 
tszb tagjai is. Távbeszélő út�
ján már korábban eljuttat�

tunk néhány kérdést Szabó 
Tamásmé személyzeti és Ecze-  
tes József gazdasági igazgató-  
helyettesnek, Csányi Lajos 
műszaki igazgatóhelyettesnek 
pedig a helyszínen tettünk fel 
néhányat.

Nyugodt lelkiismeretitel 
mondhatom, hogy ilyen kel�
lemes, közvetlen légkörű be�
szélgetésen regen vettünk 
részt. S most senki ne higgye 
azt, hogy elsősorban a szociá�
lis ellátottság kérdéseivel vol�
tunk elfoglalva. Arra voltunk 
kíváncsiak, hogy vezetőink 
hogyan értékelik tevékenysé�
günket, mennyire vagyunk 
egymás segítségére, közös 
munkánk során, milyen ked�
vező tapasztalatok, illetve 
hiányosságok mutatkoznak. 
Jó érzéssel nyugtáztuk, hogy 
az igazgatóság szakvezetői 
kellő mértékben számítanak 
munkánkra, értékelik eddigi 
eredményeinket, s őszintén 
feltárják, miben és hogyan 
várnak előrelépést. Bár rend�
kívül hasznosnak értékeltük 
ezt a fórumot, mégis úgy 
érezzük, hogy ilyen alkalom�
mal célszerű lenne szakszer�
vezetünk titkárságának jelen�
létével bővíteni a résztvevők 
körét.

Ezt követően, a programtól 
eltérve, a délután folyamán 
Fejes Istvánná vezetésével 
néhány időszerű feladatunk�
ról beszélgettünk, majd a 
búcsúestre, a szalonnasütésre 
való felkészülés következett. 
Mindannyian sürögtühk- fo-  
rogtunk, hogy minden a he�
lyén és rendben legyen. Hosz-  
szú, éjszakába nyúló szép 
program volt ez, nehezen vet�
tünk búcsút egymástól.

De még hátra volt másnap 
délelőtt dr. Kertész Pál for�
galmi igazgatóhelyettessel való 
beszélgetésünk a közönség�
szolgálat fejlesztésével kap�
csolatos forgalmi feladatokról. 
Ez alkalommal sok új, a kö�
zeljövőben életbe lépő intéz�
kedésről kaptunk tájékozta�
tást.

Ismerjük a teendőket, 
együtt végezzük el

És elékezett a tanfolyam 
zárása. Tanfolyamvezetőnkkel 
közösen értékeltük az öt nap 
alatt végzett munkát. Most is 
közösen gondolkodtunk, akár�
csak az előbbi napokon, 
s most hazatérve feladatunk 
a közös munka. Tudjuk, mi�
lyen témában melyik társunk 
tud tanácsot adni, 'ha meg�
torpanunk egy- egy feladat 
végrehajtásánál, milyen tele�
fonszámot kell gyorsan fel�
tárcsázni. Jegyzetfüzetünk sok 
oldala megtelt, vannak vasta�
gon aláhúzott, vagy felkiáltó�
jellel megjelölt gondolatok, 
de jegyzetünk gyarapodása 
mellett sok szép közös él�
ménnyel is gazdagabbak let�
tünk. Mindezért köszönet 
azoknak, akik számunkra ezt 
lehetővé tették.

Pálfalvi Józsefné

Emlékét
megőrizzük

Fáradhatatlan társadal�
mi aktívánktól búcsúztunk 
nehéz szívvel. Érdeme 
az volt, hogy sok-sok pos�
tás dolgozóval szerettette 
meg a sportot, és szervezte 
be őket a postás tömeg�
sportba.

BÁLINT JÁNOS a Radio�
es Televízióműszaki Igaz�
gatóság dolgozója volt. Két 
évtizeden keresztül (nyug�
díjba menéséig) segítette a 
Budapesti Postás tömeg�

sportbizottság munkáját, 
amelynek alapító tagja volt. 
Már a bizottság megalaku�
lásakor, 1958-ban megbíz�
ták a Sporthíradó szerkesz�
tésével. Emellett évekig volt 
az asztalitenisz társadalmi 
bizottság vezetője, majd a 
labdarúgó társadalmi bi�
zottság vezetését bízták rá.

Munkájáért a Testneve�
lés és Sport Kiváló Dolgo�
zója kitüntetésben részesült.

Hosszú szenvedés után, 
életének 67. évében távozott 
közülünk.

Sok sikert 
kívánunk

A Szakszervezetek Országos 
Tanácsa és a Magyar Újságírók 
Országos Szövetsége által a 
bizalmiak és a bizalmitestüle�
tek munkájának, a munkahe�
lyi demokrácia érvényesülésé�
nek bemutatására közösen ki�
írt pályázaton főmunkatársun.k, 
Mezőfi László két cikkével 
második díjat nyert. Írásait 
őszintén mondja meg! — Be�
szélgetés szakszervezeti tagok�
kal a bizalmiak és csoportjuk 
munkájáról, illetve őszinteség�
ben nincs hiány — Véleménye 
minden dolgozónak van . . .  — 
Beszélgetés bizalmiakkal mun�
kájukról cím alatt januári és 
februári számunkban közöltük.

További sok sikert kívánunk!

A tagság őszinte tájékoztatást vár
Az elnökség a helyszínen elemezte a pécsi terület szervezeti életét

Szakszervezetünk elnöksé�
ge május 26—27- én kétnapos 
kihelyezett ülést tartott Pé�
csen, hogy tájékozódjon és 
beszámolót vitasson meg a 
Pécsi Postaigazgatóság terü�
letén folyó alapszervezeti 
munkáról, külön kiemelve a 
kétirányú információs tevé�
kenységet, s ezen belül a bi�
zalmiak szerepét.

Miután a központi vezető�
ség szervezési és káderbizott�
sága május 10—12- e között 3 
napos útján 28 alapszervnél 
helyszíni tapasztalatokat szer�
zett, ezért a tszb előterjeszté�
se mellett szerepelt az elnök�
ség előtt a bizottság kiegé�
szítő jelentése is. így az el�
nökség mindkét anyagot meg�
vitatta.

A terület szb- titkára. Szé�
pe Lőrinc kiegészítőjében el�
mondta, hogy elsőrendű cél�
juk helyzetkép bemutatása 
volt, hogy mi is történt az 
1980. évi választások óta. A 
négy megye területén a 6943 
szervezett dolgozón kívül még 
1900 nyugdíjas, illetve jog-  
fenntartó tagjuk is van. A 
majdnem 9000- es tagság ösz-  
szefogása, aktivizálása, s 
rendszeres tájékoztatása nem 
könnyű feladat.

A kérdések, vélemények, 
válaszok és természetesen az

előterjesztések alapján kiraj�
zolódott a pécsi területnek a 
bevezetőben jelzett szakszer�
vezeti tevékenysége, s ezen 
belül a függetlenített tisztség-  
viselők, az alapszervi titká�
rok, valamint a bizalmiak 
sok irányú munkája.

Az igazgatóság területén az 
üzemi demokráciát, annak 
politikai jelentőségét az első 
számú vezetők jól ismerik; 
nem ilyen jó még a helyzet a 
munkahelyi vezetőknél.

Az információáramlás
rendkívül összetett rendszer�
re épül. Ahhoz, hogy betöltse 
hivatását, jól kell dolgoznia a 
terület minden tisztségviselő�
jének. E munkában kulcs�
szerep jut a bizalmiaknak. 
Ha náluk elakad a tagságtól 
induló információ, akkor már 
csírájában megreked a folya�
mat.

Az elnökség egyetértett a 
tszb, valamint a szervezési és 
káderbizottság azon megálla�
pításával, hogy a kétirányú 
információáramlásban a fent-  
ről lefelé irányuló megy zök�
kenőmentesebben és rend�
szeresebben. Ez vonatkozik 
mind a központi vezetőségtől, 
mind az elnökségtől, mind 
pedig a tszb- től induló infor�
mációkra. Azért állítható ez, 
mivel a tagság felé irányuló

ismeretanyag jobban doku�
mentálható, több az írásbeli�
ség. Természetesen rendszere�
sen kapnak az alapszervek 
szóbeli információt is. Ilye�
nek például az alapszervi 
titkári értekezletek; vagy a 
taggyűlések, amelyeken rend�
szeresen részt vesznek a tszb, 
illetve a kv apparátusának 
munkatársai.

A tagságtól induló informá�
ció már nem ennyire rend�
szeres, illetve a bizalmi vagy 
az alapszervezeti titkár intéz�
kedésével végállomáshoz ér�
kezik. Ez persze többnyire a 
panaszokra, észrevételekre 
vonatkozik. A dolgozóknak 
azonban nemcsak panaszaik 
vannak. Igen sok az életreva�
ló ötlet, javaslat, amelyet 
továbbítania kellene minden 
egyes tisztségviselőnek. Nos, 
az informálásnak, az áram�
lásnak ez a része még nem 
megy simán, itt még van ja�
vítanivaló. Ennek ajánlható 
módszere pedig a tagság tel�
jes bizalmának megnyerése. 
Emennek viszont az a felté�
tele, hogy a tagság is teljes 
körű, nyílt és őszinte tájékoz�
tatást kapjon a munkát és 
életet érintő valamennyi kér�
désről. Csak az várhat őszin�
te és rendszeres tájékoztatást, 
aki maga is így tájékoztat.

Az elnökség másik megál�
lapítása az volt, hogy át kell 
szervezni a terület instruktort 
hálózatát. Ebbe a munkába 
az eddigieknél erőteljesebben 
kell bevonni a terület hat 
központi vezetőségi tagját és 
a három megyei szervezőt. 
Mindegyiküknek és a tszb 
tagjainak legyenek állandóan 
és rendszeresen instruált 
alapszervezeteik, amelyeknek 
minden tevékenységében részt 
vesznek.

Az elnökség e két javaslat�
tal kiegészítve elfogadta a 
tszb előterjesztését, megkö�
szönte eddigi erőfeszítéseit és 
eredményeit. Az eredmények 
közül külön kiemelte a bizal�
mioktatás és a titkári érte�
kezletek rendszerességét, jól 
szervezettségét, nyílt, közvet�
len és őszinte légkörét.

Az ülés napirendjén szere�
pelt még az 1982—83- as évi 
tisztségviselői és politikai tö�
megoktatás tervjavaslatának, 
1981. évi mozgalmi statiszti�
káról, valamint az alapszer�
vezeti vezető testületek be�
számolásának tapasztalatai�
ról szóló tájékoztató jelentés-  ̂
nek a megvitatása. Az el�
nökség a javaslatot és a je�
lentéseket elfogadta.

Mezőfi László
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Egy tanácskozás margójára

Szemléletváltozásra van szükség
Május 15- én az Építők Ró�

zsa Ferenc Kultúrotthonában 
megtartották az újítók és fel�
találók V. országos tanácsko�
zását. Földvári Aladár elnöki 
megnyitójában köszöntötte a 
tanácskozáson részt vevő mint�
egy 600 választott küldöttet, 

.300 meghívott szakembert, 
gazdasági és társadalmi veze�
tőket, és az elnökség soraiban 
helyet foglaló Lázár György 
miniszterelnököt, Méhes Lajos 
ipari minisztert és Marjai Jó�
zsef miniszterelnök- helyettest.

Külön köszöntötte azt a 100 
újítót és feltalálót, akik a ta�
nácskozás alkalmából, az azt 
megelőző napon kitüntetésben 
részesültek. Soraikban ott ta�
láljuk a postás újítókat is. A 
Munka Érdemrend ezüst foko�
zatát kapta Szabó Balázs, a 
Hajdú- Bihar megyei Távköz�
lési Üzem műszerésze, a Szak-  
szervezeti Munkáért arany fo�
kozatát kapta Uzsovits Jó�
zsefire, a Budapesti Távbeszé�
lő Igazgatóság újítási előadója, 
és Kiváló Munkáért kitünte�
tésben részesült Horváth Sán�
dor, a Posta Központi Javító 
Üzem művezetője.

Szerves része 
a munkaversenynek

Az elnöki megnyitót a ta�
nácskozás írásban kiadott do�
kumentumainak szóbeli kiegé�
szítői követték. Dr. Pusztai 
Gyula, az Országos Találmá�
nyi Hivatal elnöke, referátu�
mában áttekintést adott az 
országos tanácskozást megelő�
ző vállalati értekezletek ta�
pasztalatairól, kiemelve a több 
területen egybehangzóan meg�
vitatott kérdéseket. Mint el�
mondotta, a csaknem 10 ezer 
felszólaló kedvezőnek ítélte a 
már érvényben levő finanszí�
rozási könnyítéseket, de még 
igen sok kérdésben merült fel 
a továbblépés igénye.

Gál László, a SZOT főtitkár-  
helyettese a szakszervezeti 
mozgalom nevében köszöntöt�
te a tanácskozás részvevőit. 
Röviden méltatta az újítómoz�
galomnak a gazdasági és tár�
sadalmi életünkben betöltött 
szerepét, majd részletesen szólt 
a szakszervezetek feladatairól. 
Hangsúlyozta, hogy az újító�
mozgalmat mind szorosabban 
a szocialista munkaverseny-  
mozgalom részeként kell ke�
zelni, és annak más formáival, 
mint például a szocialistabri-  
gád- mozgalommal való kap�
csolatait erősíteni kell. Még 
ma is sok jó egyéni gondolat 
vész el, amelyeket kisebb na�
gyobb kollektívák ereje siker�
re vihetne. A jó alkotások, 
módszerek széles körű alkal�
mazásának elősegítése egy má�
sik olyan fontos terület, ame�
lyen a korábbinál következe�
tesebb szakszervezeti közre�
működésre van szükség.

Az érdekvédelemről szólva 
kiemelte, hogy itt a szakszer�
vezeteknek elsősorban a viták 
megelőzésére kell törekedniük. 
Ezt rendszeres és felelősség-  
teljes ellenőrzésekkel, a ta�
pasztalt hibák gyors kiküszö�
bölésének segítésével, a nyil�
vánosság erejének, szerepének 
növelésével kell a szakszer�
vezeti szerveknek elérniük.

Visszatérő kérdések 
más- más megközelítésben

Az ezt követő vitából most 
kiemelném azokat a kérdése�
ket, témaköröket, amelyek 
egybehangzottak, egymást erő�
sítették, és esetenként még a 
postai ankét határozatában 
megfogalmazottakkal is talál�
koztak.

Mint már említettük, kedve�
ző fogadtatásra találtak az év 
elején érvénybe lépett ren�
delkezések. Sokan úgy látják, 
hogy a jelenlegi szabályozás 
kedvezőbb, ösztönzőbben hat 
nemcsak az újítókra, hanem a 
közreműködési készségre is, de 
továbbra is szerencsésebbnek 
tartanák, ha az újításokkal 
kapcsolatos anyagiakat költ�
ségtényezőként vennék figye�
lembe.

— Igen sok hozzászóló fog�
lalkozott az erkölcsi, anyagi 
elismerés és megbecsülés hely�
zetével, szerepével. A vitában 
felszólaló Marjai József mi�

niszterelnök- helyettes erről rö�
viden összefoglalva a követke�
zőket mondta:

A maradi szemlélet 
fékezi a mozgalmat

Gazdaságpolitikánk határo�
zott törekvése olyan légkör, 
gazdasági környezet létrehozá�
sa és erősítése, amely a fe�
gyelmezett, gondos, alkotó 
munkára ösztönöz, sőt kény�
szerít. Ezzel ellentétes az a 
szemlélet, amelyben az újító 
kellemetlen személynek minő�
sül, hiszen a régi „jól bevált�
hoz”, megszokotthoz képest 
újat akar, és ezzel gondot, 
többletmunkát okoz másoknak, 
vagy adott esetben fokozot�
tabb erőfeszítésre kényszerít 
egyeseket, és ezért még külön�
juttatást is elvár. Éppen ezért 
a kormányzat törekvése az, 
hogy még tárgyilagosabbakká 
váljanak azok a szempontok, 
melyek alapján az újdonság 
hasznosságát jobban meg le�
het ítélni.

A jogszabályok korszerűsí�
tése is szükséges, mint mon�
dotta, , de a legtökéletesebb 
szabályozás sem helyettesít�
het egy olyan egészséges szem�
léletet, amely elismeri, hogy 
az újító alkotó ember, ered�
ményei a kisebb- nagyobb kö�
zösségeket és rajtuk keresz�
tül az egész országot gazda�
gítják. Pártunknak és kormá�
nyunknak határozott szándé�
ka e helyes szemlélet széles 
körű térhódításának elősegíté�
se, a gazdaság, a társadalom 
fejlődésében az emberi ténye�
ző szerepének növelése.

Rosszul értelmezett 

kötelesség, takarékosság

A vita során több megköze�
lítésben foglalkoztak a mű�
szaki értelmiség szellemi tar�
talékainak a jelenleginél ha�
tékonyabb, gyorsabb feltárá�
sával. Erről beszélt a postás 
újítókat, feltalálókat képvise�
lő 14 küldött egyike, Gricser 
Péterné, a Miskolci Postaigaz�
gatóság műszaki igazgatóhe�
lyettese is, erősítve több, e té�
mában elhangzott hozzászó�
lást. Ezen a területen alapve�
tő gondot a munkaköri köte�
lesség vizsgálata okoz, hiszen 
egy fejlesztő, tervező, beruhá�
zó mindennapi feladata az új, 
a korszerű eszköz vagy eljá�
rás alkalmazásba vétele. Ezek�
ben az esetekben a jelentős al-  
retszabályozás talán megoldás 
lenne. Vagy egy másik java�
solt módszer: a munkaköri kö�
telesség vizsgálata a díjazás 
mértékének megállapításánál 
kerülne csak előtérbe, tehát az 
alkotó tevékenység újítói mi�
nősítést ettől függetlenül kap�
hatna.

Szinte egybehangzó véle�
mény alakult ki az újítási díj 
minimális összegének feleme�
lésére vonatkozóan. Ezzel kap�
csolatban kis büszkeség tölt�
het el bennünket, hiszen a 
PUSZ ezt már korábban 500 
forintban határozta meg. A 
postán, mint sok más terüle�
ten is, hasonló javulást kell 
elérni a kifizetett újítási dí�
jak mértékében általában is. 
Véget kell vetni az e téren mu�
tatkozó „takarékosságnak”, 
amit egyes esetekben nyugod�
tan nevezhetünk szűkmarkú�
ságnak vagy irigységnek; és 
ez megint a szemléletben rej�
lő hiba. Az e téren történő 
előremozdulás éppen a munka 
szerinti elosztás elvét erősíti, 
tehát szükségszerűség is.

Ne késlekedjenek 
a hasznosítással!

Több hozzászóló is kitért rá. 
Marjai elvtárs is megfogal�
mazta, hogy amíg egyik oldal�
ról az alkotás, az alkotói lég�
kör megteremtésében az em�
beri tényező erősítéséről van 
szó, addig az elbírálás, az 
elismerés terén jelentke�
ző visszásságok esetében en�
nek kiküszöbölésére kell tö�
rekedni, és elsőrendű szem�
pontnak a hasznosságot kell 
tekinteni. Minden más ezután 
következik. Ma még, sajnos, 
nem ez az általános gyakorlat. 
Hasznos gondolatot elvetnek, 
mert például mint munkaköri 
kötelességet újításként eluta�
sítják, vagy esetleg cseppet 
sem ösztönző díjkulcsot alkal�
maznak.

A hozzászólásokban is el�
hangzott, és a gyakorlatban 
is tapasztalható, hogy a már 
elfogadott újítások hasznosítá�
sa esetenként vezetői nemtörő�
dömség, érdektelenség miatt 
húzódik el, és ez kifelé azt a 
látszatot kelti, mintha például 
valamilyen eszköz vagy anyag 
hiányozna. A valódi motívum 
azonban a legtöbb esetben em�
berre vezethető vissza. A 
szemléletváltozásra tehát igen 
nagy szükség van, többet je�
lentene bármilyen mélységű 
szabálymódosításnál.

A tanácskozás a hozzászólá�
sokban elhangzott és elfoga�
dott felvetésekkel kiegészítve 
felhívást fogadott el, mely 
hosszabb távra tartalmazza 
azokat a célokat, amelyek 
megvalósításában az újítók, 
feltalálók segítségére is szük�
ség van. Ezenkívül tartalmaz�
za azokat a témákat, kérdés�
köröket, melyek megoldásá�
ban a kormányzati és társa�
dalmi szerveknek a közeljövő�
ben feladataik vannak az újí�
tómozgalom eredményeinek, 
hatékonyságának fokozása vé�
gett.

Mészáros József

Igazodva a vállalati célokhoz
M u n k a v e r s e n y  — ú j t a r t a l o m m a l

Óriási hittel, lelkesedéssel, 
egy kicsit talán a „világot is 
megváltani akaró” tennivá-  
gyással alakultak meg több 
mint két évtizede az első szo�
cialista brigádok. A példa rö�
vid idő alatt sok- sok köve�
tőre talált. A vállalatok�
nál, gyárakban, üzemekben, in�
tézményekben szaporodtak a 
Szocialista címért küzdő kol�
lektívák. Rangot jelentett tag�
jaik közé tartozni; fölemelő 
érzés átvenni a megérdemelt 
munka erkölcsi elismerését jel�
ző különböző brigádfokozato-  
kat, címeket, zászlókat; s „nem 
jött rosszul” az a nem túlzot�
tan nagy összeg sem, amelyet 
a kitüntető cím mellé kaptak 
a kis kollektíva tagjai. A moz�
galom egyre terebélyesedett, 
kialakultak a szocialista mun�
kaverseny ma is létező formái, 
tágult a kör, már nemcsak bri�
gádok, hanem üzemegységek is 
igyekeztek összemérni erejü�
ket, s bekerülni azok közé, akik 
a vállalat élcsoportjának szá�
mítanak. A szocialista verseny�
mozgalom legfontosabb célja a 
termelési többlet volt, talán a 
százalékok növekedésében je�
lezték a legjobban a brigádok, 
mi mindenre képes az ember, 
ha többet akar, ha becsüli mun�
kahelyét, őrzi a munka tisztes�
ségét, a szakmai önérzetet; ér�
deklődik a közössé dolgai 
iránt. •

A munka verseny ma is fon�
tos tényezője a tervek teljesíté�
sének, a termelésben jelentke�
ző nehézségek áthidalásának. 
Az eltelt évtizedek alatt szá�
mos olyan eredményt mutatott 
fel, amelyek jelentősen előbb�
re vitték az országot. S a szo�
cialista kollektívákban dolgo�
zó, egymásért is önzetlenül te�
vékenykedő emberek minden 
tiszteletet megérdemelve tevé�
kenykedtek szűkebb pátriájuk, 
gyáruk, vállalatuk szépítéséért, 
környezetük megóvásáért, elöl-  
jártak az újítómozgalomban — 
s ők voltak azok, akikre a leg�
váratlanabb, legnehezebb hely�
zetben is számítani lehetett, 
akik szabad idejüket is felál�
dozták a közösség érdekeiért.

M ás fe lté te lek , 
új ig én yek

Az eltelt évtizedek alatt azon�
ban nagyot változott körü�
löttünk a világ. A százalékok 
növelése helyett a piacérzé�
keny gazdálkodás, a jó minősé�
gű munka, a hatékonyság ke�
rült előtérbe. S a gazdasági�
társadalmi változás új helyze�
tet, új igényeket alakított ki a 
szocialista munka verseny szá�
mára is. Mivel pedig a válto�
záshoz való alkalmazkodás 
nem megy egyik napról a má�

sikra, ez csak hosszabb, bonyo�
lult folyamat eredménye le�
het.

Tagadhatatlan- , hogy a kez�
deti lendület, a lelkesedés az 
évtizedek alatt kissé megfa�
kult. A munkaverseny- mozga-  
1 ómban voltak átmeneti visz-  
szaesések,, torzulások, s fejlő�
dése ma sem problémamentes. 
Még nem sikerült maradékta�
lanul feltárni a mozgalomban 
rejlő valamennyi tartalékot, 
főleg azokat, amelyek a válla-  
lalatok, üzemek adottságaiban, 
az egyének és kollektívák al�
kotókészségében rejlenek. Több 
területen formális és bürokra�
tikus elemek akadályozzák a 
fejlődést. A vállalások teljesí�
tését sok helyütt fékezik a 
munka-  és anyagellátás döcce-  
női, a belső és külső kooperá�
ció hiánya. A korszerűtlen vál�
lalati belső mechanizmus aka�
dályozza a vállalati célok és a 
munkahelyi kezdeményezések 
összhangjának kialakulását. S 
nem utolsósorban az érdekelt�
ségi rendszer gyakorlata nem 
eléggé ösztönző: a középszerűt, 
az átlagos magatartást elisme�
rő gyakorlat nem biztat gon�
dolkodásra, kezdeményezésre.

M unkahelyi
m ozgalom

A gazdasági és társadalmi 
változások, a gazdálkodás ne�
hezebb körülményei, a teljesít�
ményelv és a minőségi követel�
mények alkalmazása, a válla�
latok növekvő önállósága jó 
lehetőségeket, feltételeket te�
remtenek az üzemi, munkahe�
lyi demokrácia kiteljesedésé�
hez, s a munkaverseny- mozga-  
lom számára is.

A lehetőségek természetesen 
önmagukban nem oldják meg 

a gondokat, ki is kell használ�
ni azokat. A munkaverseny 
irányításában és szervezésében 
a korábbinál nagyobb felelős�
séget kell vállalniuk a szak-  
szervezeti szerveknek is. Kö�
vetkezetesen érvényre kell jut�
tatni azt a tényt, hogy a ver�
seny elsősorban munkahelyi 
mozgalom. S a munkaverseny 
egészéről alkotott felfogás át�
értékelésére van szülkség. A 
verseny önmagában ugyanis 
nem cél — mintahogyan azt 
sokáig, sok helyen tekintették 
—, hanem eszköz, rendkívül 
fontos eszköze a gazdasági 
eredmények javításának, az 
egész ország előbbre lépésének. 
Elengedhetetlen feltétel a ver�
senymozgalom megújításához 
a gazdasági tervvel való szo�
rosabb egység kiépítése. S a 
rugalmasságot, a gyorsaságot, 
a naprakészséget nemcsak a 
vállalati terveknek kell tartal�
mazniuk, hanem e szerint kell

élnie, léteznie az egész ver�
senymozgalomnak. Hosszabb 
távú, általános vállalások he�
lyett sokkal többet ér, ha rövi-  
debb időszakra — de a megha�
tározott feladatokhoz kapcso�
lódva veszik ki részüket a kol�
lektívák a munkahelyi felada�
tok megoldásából —, igazán 
kézzelfogható eredmények 
ugyanis csak így születhetnek, 
s így van értelme a magasabb 
színvonalú munkának is.

Ö nállóság  
—  fe le lő ssé g

De mindezzel együtt kézzel�
foghatóbbnak kell lennie a ma�
gasabb színvonalú munka ér�
tékelésének is. A mércét folya�
matosan a követelményekhez 
kell igazítani, s a végzett mun�
kát eszerint kell mérni — még�
pedig rendszeresen, a feladat 
teljesítésével egy időben, s 
nem szabad elfelejtkezni an�
nak elismeréséről sem. Az 
egyenlősdi — ma már bebizo�
nyosodott — nem kellő dop�
pingszer az önálló elképzelé�
sek, az alkotókedv kibontako�
zásához, amelyek nélkül pedig 
a munka ve rseny- mozgalom
sem töltheti be rendeltetését a 
mai követelményekhez igazo�
dóan.

A szocialista brigádokon be�
lül is új értékrend kialakítása 
szükséges, önállóságot, lelemé�
nyességet, ésszerű kockázatvál�
lalást feltételez ez az érték�
rend, a kollektívák vezetőitől 
és tagjaitól egyaránt, olyan 
közösségi szellemet, amelyben 
mindenki megméretik, mégpe�
dig aszerint: — mennyi hasz�
not hozott a közösség javára. S 
ha ma még talán élnek is a 
régi, megrögződött szokások, a 
beidegződött gyakorlat, akkor 
is érdemes fontolóra venni: 
csakis a jelenleginél nagyobb 
önállósággal fejthetik ki alko�
tókészségüket a brigádok, a 
versenymozgalom résztvevői. S 
e nagyobb önállóságnak a jö�
vőben meg kell mutatkoznia 
abban is, hogy a brigádok 
nemcsak vezetőjüket — vagy 
vezetőségüket — választják sa�
ját maguk, hanem a kiváló 
munkát végző és értékítélettel 
rendelkező kollektíváknak jo�
guk lehet dönteni munkafel�
adatuk végrehajtási módjáról, 
belső viszonyaik igazgatásá�
ról is.

Az új követelményeknek 
megfelelő munkastílus termé�
szetesen nem alakulhat ki má�
ról holnapra. De valami már 
elindult, megkezdődött. Az új 
csírái már érlelődnek, s talán 
nemsokára — mint annak ide�
jén a brigádok megalakulásá�
nál — sokan követik a jó pél�
dákat.

Rácz Judit

Korábban a Postás Dolgo�
zóban is többször foglalkoz�
tunk azzal, hogy miért vált 
szükségessé a vállalati törzs-  
gárdaszabályzatok felülvizs�
gálata és módosítása. Többek 
között utaltunk arra, hogy a 
vállalati szabályzatok nagyon 
eltértek egymástól. Például 
voltak vállalatok, amelyeknél 
ajándéktárgyak (aranygyűrű, 
nyaklánc stb.) adományozá�
sát írták elő. Sok helyen 
egy- egy fokozat elérésekor 
jutalomszabadságot vagy ju�
talomüdülést adtak. Általános 
gyakorlat volt az is, hogy a 
törzsgárdához való tartozás 
követelményei közül csaknem 
kizárólag az adott munkahe�
lyen eltöltött időt tartották 
lényegesnek. Ugyanakkor hát�
térbe szorult a kifogástalan 
munka és a fegyelmezett ma�
gatartás.

Nagyon eltérő gyakorlat 
alakult ki atekintetben is, 
hogy mennyi munkaviszony�
ban töltött időt írtak elő a 
törzsgárdatagsághoz. Leg�
gyakrabban öt évet határoz�
tak meg, mások, például a 
posta tíz évet, de voltak olyan 
vállalatok, amelyeknél már 
három év után törzsgárdata-  
gok lehettek a dolgozók. Az 
egyes fokozatok eléréséhez is 
különböző időtartamokat kö�
töttek ki. A dolgozók pedig 
visszatérően felvetették, hogy 
itt vagy ott miért lehet ezt 
meg azt megadni, nálunk pe�
dig nem stb.

A különböző végletek és a 
gyakran eltérő, gyakran el�
lentmondó rendelkezések

késztették arra az illetékes 
szerveket, hogy meghagyva a 
helyi sajátosságokhoz igazodó 
vállalati szabályozás lehetősé�
gét a fő kérdésekre egységes 
iránymutatást adjanak ki. Ezt 
szolgálják az Mt. h. és a 
SZOT 1980- ban és 1981- ben 
kiadott együttes határozatai. 
Ezek a határozatok minden 
vállalat számára kötelezővé 
tették a törzsgárdaszabályza-  
tok felülvizsgálatát és átdol�
gozását, amit 1982. január 1-  
ig kellett végrehajtani az ille�
tékes szakszervezeti fórumok�
kal egyetértésben.

Így történt ez a postán is. 
A múlt évben lapunkban 
megjelentettük a szabályzat 
tervezetét, és széles körű tár�
sadalmi vita után fogadta el 
előbb az elnökség, majd a 
központi vezetőség. Az új sza�
bályzat a postán is 1982. ja�
nuár 1- ével lépett hatályba, a 
benne foglaltakat ettől az 
időtől kell alkalmazni.

Az új törzsgárdaszabályzat 
megjelenése óta (Postás Dol�
gozó és Postaügyi Értesítő, 
1982. március) számottevően 
megnövekedett a hozzánk ér�
kezett levelek, telefonhívások 
és személyes megkeresések 
száma. Ezek egyaránt tartal�
maznak kérdéseket, felveté�
seket és panaszokat. Mindeb�
ből arra következtettünk,

hogy az érdekeltek egy része 
nem rendelkezik kellő tájé�
kozottsággal. 'Ezért a leggyak�
rabban előforduló kérdések�
re a lap nyilvánosságát fel�
használva kívánunk válaszol�
ni. Melyek ezek?

•  Mikor kell a korábbi 
törzsgárdaszabályzat előírása�
it alkalmazni? Értelemszerű�
en mindazokban az esetek�
ben, amelyek még az új 
törzsgárdaszabályzat életbe 
lépése előtt keletkeztek. Egy�
aránt vonatkozik ez a törzs-  
gárdatagság elbírálására és a 
jutalmakra.

•  A másik bizonytalanság 
összefügg az előbbivel. Arról 
van szó, hogy mindazoknak a 
dolgozóknak, akik 1981- ben 
váltak jogosulttá a törzsgár-  
datagság valamelyik fokoza�
tára, az ezzel járó egyszeri 
jutalmat 1982 áprilisában a 
korábbi szabályok szerint 
kellett kifizetni. Az elbírálás�
nál tehát az akkor érvényben 
volt szabályozás szerint kell 
eljárni.

•  Ugyancsak idevág, hogy 
akik 1982- ben szerzik meg a 
törzsgárdatagság valamelyik 
fokozatát, azok részére az ez�
zel járó egyszeri jutalmat 
1983- ban fizetik ki. Tehát az 
új törzsgárdaszabályzat sze�
rint egyszeri jutalmakat első 
ízben a jövő évben fizetik ki.

Kivételt képeznek azok, akik 
még ebben az évben nyugdíj�
ba vonulnak.

•  A negyedik, már eddig is 
sokat vitatott kérdés az, hogy 
nyugdíjazás esetén a törzsgár-  
dajutalom elbírlásását hon�
nan kell számítani. Akkor-  
tól- e, amikor az előző törzs�
gárda jutalom esedékessé vált, 
vagy akkortól, amikor a dol�
gozónak az előző jutalmat ki�
fizették. Az előző és az új 
törzsgárdaszabályzatra is ér�
vényes, hogy ilyen esetekben 
mindig a jogosultság meg�
szerzésének az időpontja 
mérvadó, s nem a kifizetés 
időpontja. Erre az eddigiek�
nél jobban figyeljenek a 
szakszervezeti szervek is!

•  Az ötödik kérdéscsoport�
tal kapcsolatos felvetéseket 
sem a korábbi, sem a jelenlegi 
szabályzat nem tartalmazza. 
Azokról van szó, akik ez ideig 
még egyszer sem részesültek 
törzsgárdajutalomban. A köz�
ponti vezetőség kezdeményezé�
sére' a posta úgy intézkedett, 
hogy azok a törzsgárdatagok, 
akik 1981- ben 16,17 és 18, vala�
mint 26, 27 és 28 éves törzs-  
gárdatagsággal rendelkeztek, 
1982. május elseje alkalmá�
val egyszeri jutalomban ré�
szesültek. Ezzel a lap ez évi 
márciusi számában részlete�
sen foglalkoztunk.

Az érdekeltek ezt örömmel 
és megnyugvással vették tu�
domásul. Nem így azok, akik�
nek 1981- ben 19, illetve 29 
éves törzsgárdatagságuk volt, 
mivel ez ideig még ők sem 
részesültek egyszer sem juta�
lomban. Az érdekeltek szen�
vedélyes és türelmetlen felve�
téseit megértjük, és tudjuk, 
hogy az ő esetükben nehéz 
elfogadható és kelégítő vá�
laszt adni. Mégis utalnunk 
kell arra, hogy az új törzs�
gárdaszabályzat szerint ők 
1982- ben 20, illetve 30 éves 
törzsgárdatagsággal fognak 
rendelkezni, s ennek alapján 
jogosulttá válnak az ezzel 
járó egyszeri jutalomra. A le�
velekből és panaszokból első�
sorban az derül ki, hogy fő�
leg azt sérelmezik, hogy nem 
1982- ben, csak 1983- ban kap�
ják meg a jutalmat. Ezt is jo�
gosnak tartja szakszerveze�
tünk, s éppen ezért hozott 
olyan határozatot a központi 
vezetőség, keresse meg a pos�
ta mielőbb annak a lehetősé�
gét, hogy a törzsgárdajutal-  
makat az esedékesség évében 
tudják kifizetni. Ehhez azon�
ban még nincsenek meg a 
szükséges anyagi feltételek. 
Ezért a törzsgárda megértését 
kérjük. Egy- egy szabályzat 
módosításánál vagy új szabá�
lyozásnál csaknem elkerülhe�
tetlen, hogy lesznek, akik jól 
járnak, mások — legalábbis 
átmenetileg — lemaradnak. 
De ez nem a szándékon, ha�
nem a lehetőségeken múlik.

Közgazdasági osztály
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Egy kis nyári humor: Egy 
asszony panaszkodik a szom�
szédjának. — Ügy látszik, a 
nyári meleg megártott a pos�
tásoknak — mondja —, ugyan�
is a férjem küldött egy képes�
lapot Szegedről, ahova hivata�
losan ment, és . . .  — Folytatás 
a vízszintes 1. alatt.

Egy papától megkérdezik, 
mit csinál a fia, ha befejezi az 
iskolát. — Hát, ha úgy megy 
neki majd a munka, mint 
most a tanulás,. . .  — folytatás 
a függőleges 1. és a vízszintes 
18. alatt.

VÍZSZINTES:

1. Az első vicc poénja. 11. 
öntudatlan állapot. 12. Az 
arany franciául (névelővel). 
13. . . .  a gyümölcs — Stein-  
beck- mű (ford.). 14. Kevert 
eke. 15. Táncdalénekes (Beá�
ta). 17. Kacat (ford.). 18. A 
függ. 1. folytatása. 21. Válla�
lati forma (röv.). 23. Közked�
velt fólia. 24. Szívvizsgálat. 
25. A vas vegyjele. 26. A nö�
vényvilág fő szaporító anyaga, 
28. Kortyolnivaló. 30. Ritka fo�
lyadék. 31. Bibliai testvérgyil�
kosság áldozata. 33. Előidéz. 
34. Keret. 35. Ülőalkalmatos�
ság. 37. Valamit nagy sebes�
séggel indít. 38. Izomkötő. 39. 
Szláv három. 41. Járom. 43. 
Atmoszféra (röv.). 45. A moz�
gás kitűzött célpontjához ve�
zető egyenes út. 47. Hullámtö�
rő gát. 50. Süteményféle. 52. 
Ez a házikó. 53. Válogatott, 
előkelő. 54. Szolmizációs hang.
55. Görög betű. 56. Arab mél�
tóság. 58. M- mel az elején gép�

járművek lelke, 60. Férfi be�
cenév. 61. Fölényes nyomaté-  
kosító szó.

FÜGGŐLEGES:

1. A második vicc poénja. 2. 
Amerikai költő. 3. Baljóslatú 
jel. 4. Fasiszta rohamosztag 
betűszava. 5. Föld alatti járat.
6. Visel. 7. Pest megyei város�
ból valók. 8. Igevégződés. 9. 
Orosz hideg. 10. Tejtermék. 15. 
Ázsiai teherhordó. 16. Irányí-  
tószáma 8400. 19. Fél yard! 20. 
A bolgár gépkocsik betűjele. 
22. A főváros patinás része. 25. 
Gyógyszertartó. 27. Iratkapocs. 
29. Lírai költemény. 30. Taná�
csi vállalat névbetűi. 32. Régi 
mértékegység. 33. Folyó a 
Szovjetunióban. 35. Arcszín. 
36. Az erő fizikai mértékegy�
sége. 40. Könnyeit hullatja 
(népiesen). 42. Kéttagú más�
salhangzó. 44. A csodalámpás 
tulajdonosa. 46. Járművezető. 
48. Állati lakhely. 49. Nagyon 
régi. 50. Járművek fel-  és le�
szállásra szolgáló része. 51. 
Személyesnévmás. 57. A mo-  
libdén vegyjele. 59. Fém.

Bánhidi Éva

Beküldési határidő: július
10 .

Előző rejtvényünk helyes 
megfejtése: Ross, Mányai,
Goncourt, Massenet, Várkonyi.

Könyvutalványt nyertek: 
Botló Sándor (Pannonhalma), 
Fekete Andorné (Sátoraljaúj�
hely), Kulcsár Erika (Zala�
egerszeg), Levandovszky An-  
talné (Budapest), Magyar Má�
tyásáé (Mosonmagyaróvári.

F é n y k é p e z ő g é p
p o s f tó sk é z b e n

A KIVÁNCSI

Birkás Sándor (Siófok) kiállítási fotója

Hogyan lesz valakiből érdemes társadalmi munkás?
Aki a virágot szereti, rossz 

ember nem lehet — tartja a 
közmondás. Ehhez legfeljebb 
annyit lehet még hozzátenni, 
hogy aki a virágot szereti, az 
szereti a szép kertet, parkot, 
füves- fás udvart is, egyszóval 
a természetet. Így van ezzel 
Engyel János is, a Posta Köz�
ponti Kábelüzem gondnoka. 
Ezért kapta meg a Hazafias 
Népfront és a szakszervezet 
javaslatára az Érdemes Tár�
sadalmi Munkás ezüst fokoza�
ta kitüntetést, amelyet május 
20- án, bizalmitestületi ülésen, 
ünnepélyes keretek között ad�
tak át.

Megkértem, árulja el, mivel 
érdemelte ki ezt a szép kitün�
tetést. Engyel János már első 
szavaival hangsúlyozta, hogy 
munkatársainak, a gondnokság 
kollektívája segítsége nélkül 
nem érhetett volna el olyan 
eredményt, amiért kitüntetés 
adható.

— Az egész úgy kezdődött, 
hogy a Hazafias Népfront fel�
hívást bocsátott ki a környe�
zetvédelemért, a tiszta, virágos 
Budapestért. Ekkor először 
gondolkozni, tervezni, majd 
cselekedni kezdtünk.

— Gondolom, hasonló felhí�
vással a Hazafias Népfront va�
lamennyi kerületi szervezete 
megkereste a különböző válla�
latokat, üzemeket, de a felhí�
vásnak nincs mindenütt foga�
natja. Magukat mi indította 
cselekvésre? — kérdeztem.

— Valószínűleg a rend és a 
tisztaság szeretéte — felelte. 
Már otthon ezt láttam magam 
körül. Kertes házban laktunk, 
élvezem és értékelem a jó le�
vegőt, szeretem magam körül 
az üde, zöld környezetet, a fá�
kat, a virágokat. Nemcsak az 
otthonomban, hanem a mun�
kahelyemen is.

Olyan derűsen, lelkesen, 
szinte felvillanyozódva beszélt,

nem lehetett egy pillanatig sem 
kétséges, hogy nemcsak mond�
ja, hanem úgy ‘is gondolja. 
1975- ben a Kábelüzem környé�
ke nagy pusztaság volt. Akkor 
határozta el, hogy igyekszik az 
embereknek, dolgozótársainak 
olyan körülményeket teremte�
ni, hogy jól érezzék magukat 
a munkahelyükön. Ne piszok, 
szemét, gaz vegye körül őket, 
hanem olyan környezet, amely�
ben szívesen tartózkodnak. 
Egy szó, mint száz, a négytagú 
kollektíva, rajta kívül Kasza 
János, Rózsa Lászióné, és Pé�
csi János nyugdíjas hozzáfo�
gott a munkához. Nagyon jó 
a kapcsolatuk a KISZ- szel, so�
kat segítenek a fiatalok, főleg 
a kapálásban e nehéz fizikai 
munkában.

A beszélgetéskor jelenlevő 
szb- titkár, Molnár Ferencné is 
tett időnként néhány észrevé�
telt. Véleménye szerint Engyel 
szaktárs eredményes munkájá�
nak egyik fő biztosítéka, hogy 
kiismeri, szereti az embereket. 
Mindenkivel megtalálja a meg�
felelő hangot, hallgatnak rá.

A gondnoksági teendők — 
mint szemétösszehordás, hóel�

takarítás — mellett, a felhí�
vást követően, hozzáfogtak az 
udvar takarításához, a gyom�
talanításhoz, füvesítéshez, fá�
sításhoz. Platánokat, nyárfákat, 
fenyőket telepítettek, fagyal-  
bokrokat ültettek. Nem köny-  
nyű ez, különösen egy olyan 
üzem udvarán, amelyben ren�
geteg építési, szerelési anyagot, 
szállítóeszközöket, kábeldobo�
kat kell tárolni. Annyira ma�
gukénak érzik a területet, hogy 
még az üzem előtti utcasza�
kaszt is rendben tartják, gon�
dozzák.

Végigjártam az épület bel�
sejét is. Minden emeleten, a 
szobákban és a folyosókon 
egyaránt szobanövények, virá�
gok. A kertészettől kapnak vi�
rágot, palántákat, növényeket, 
amit csak igényelnek.

Ám nemcsak közvetlen mun�
kahelyükön tesznek meg min�
den tőlük telhetőt a rendért, a 
tisztaságért, Balatonudvariban 
van a Kábelüzemnek egy hor�
gásztanyája. ö t faház, mind�
egyik 5 férőhelyes. Ide járnak 
pihenni, üdülni a dolgozók. 
Egyszerre öt család befogadá�
sára alkalmas, önellátásra 
vannak berendezkedve, főzési

lehetőség, villanytűzhely, hű�
tőszekrény, a legkülönbözőbb 
edények, hideg- meleg víz, zu�
hanyzó. 1972- ben létesült, ön�
erőből, saját mérnöki terve�
zéssel, saját kivitelezésben. 
Kezdetben szerény keretek kö�
zött, kis beruházással, fő cél 
volt a pihenés. Azután foko�
zatosan következett a csino�
sítás, szépítés. Az szb és a 
gondnokság baráti együttmű�
ködése sok nehézséget megold. 
Amikor a következő évi tervet 
egyeztetik, látják, hogy mit 
lehet megcsinálni, mire van 
keret. Amire nem futja, azt 
önerőből kísérlik meg. Engyel 
szaktárs és társai a horgász�
tanyát is kézbe vették. Ren�
dezték, szépítették a területet, 
a strandot és környékét is, a 
lefolyókat helyrehozták egész 
Kiliántelepig. Mindezt nem 
nagy anyagi ráfordítással csi�
nálják, hanem jobbára társa�
dalmi munkával. Szívügyük�
nek tekintik. Örömmel teszik, 
hiszen az övék, családjuk, 
munkatársaik pihennek ott.

Szó esett arról is, hogy a ta�
nács közegészségügyi részlege 
körülbelül két éve írásban kö�
telezi a vállalatokat, üzemeket 
a szemét eltakarítására, a ro�
varirtásra. Ezt ők már nyolc 
éve csinálják. A KÖJÁL rend�
szeresen ellenőrzi, hogy a vál�
lalatok eleget tettek- e kötele�
zettségüknek. Mióta ez a gárda 
ennek a feladatnak a gazdája, 
azóta elmarasztalás, büntetés 
nem volt.

Engyel János korábbi beosz�
tása építésvezető volt. Termé�
szetesnek tartja, hogy legfon�
tosabb a termelőmunka. De ő 
és társai, valamint az egész 
üzem vezetősége nagyon örül 
annak, hogy a tisztaságért, a 
rendért, a környezet védelmé�
ért vívott harcot is elismerik.

Török Lászlóné

BÖICS MONDÁSOK A
Nagy emberek véleménye
— Ahhoz, hogy az ember 

boldog lehessen, vagy ma�
gának kell dolgoznia, pagy 
másoknak az ő számára; és 
ez utóbbi munka annyit ra�
bol el mások boldogságából, 
mint amennyivel sajátját 
akarja fokozni az átlagon 
felül. (Marx)

— „Sok” pénze csak a 
nagyúrnak van, de „elég” 
pénze a szegény embernek 
szokott lenni. (Jókai)

— A szó a bölcs ember�
nek váltója, s a bolondnak 
pénze. (7. iMann)

— Pénzzel mindenfajta 
barátot megvásárolhatsz 
magadnak, de mindig túl�
fizeted őket. És több imá�
don lehet elveszítem a 
pénzt, mint megkeresni. (G. 
Dimitru)

— Minden dolog a föl�
dön egyetlen kívánságun�
kat, szükségletünket tudja 
kielégíteni. Az eledel az 
éhesnek jó, a bor az egész�
ségesnek, az orvosság a be�
tegnek, a bunda csak télen, 
a nő az ifjúnak való és így

tovább. A pénz az egyet�
len abszolút jó, mert nem 
csupán egyetlen meghatáro�
zott szükségletet elégít ki, 
hanem általában a szükség�
letet. (Schopenhauer)

Magyar közmondások
— iA ikamatos pénz veled 

egy fáiból eszik.
— A várat országáért 

vívják, a juhot gyapjáért 
nyírják, az embert pén�
zéért szívják.

— Az becsüli a pénzt, 
kinek körme kopik utána.

— Az élet, a pénz, a sza�
lonna folyton fogy.

— Csúnya lánynak is 
szép a pénze.

— Egy hamisan jött pénz 
száz igazat elhajt.

— Ember pénz nélkül, 
vak bot nélkül.

— Ha pénz nem volna, 
sok kevély elmúlna.

— Ha barátodtól meg 
akarsz szabadulni, adj neki 
kölcsönt.

— Kettőt nem tanácsos 
elvenni: vénasszonyt pén�
zéért, ócska kocsit vasáért.

Dénes Géza gyűjtése

A nyugdíjasoknak is jár
Az ötnapos munkahét bevezetésével egy időben, vagy�

is ez év január 1-től, szakszervezetünkkel egyetértésben 
rendszeresítette a posta az összevont munkahelyi pótlé�
kot. Ezt a pótlékot azoknak kell kifizetni, akik szomba�
ton és vasárnap is dolgoznak. így rendelkezett korábban 
a kollektív szerződés 1., majd később a 2. módosítása.

A kollektív szerződés azokat is felsorolja, akiknek 
nem jár összevont munkahelyi pótlék. Ezek közé tartoz�
nak a nyugdíjasként foglalkoztatott dolgozók. Náluk 
ugyanis — amennyiben szombaton vagy vasárnap is dol�
goznak — ezt a bérük (órabér) megállapításánál kellett 
volna figyelembe venni.

A gyakorlatban azonban egyrészt ez nem így történt, 
amit a nyugdíjasok joggal kifogásoltak, másrészt az is 
előfordult, hogy a magasabb bér megállapítása után a 
nyugdíjas már nem vállalta a szombati és a vasárnapi 
munkát. Ez utóbbit a szakvezetők sérelmezték.

A kollektív szerződés vitáin, de a központi vezetőség 
ülésén is joggal és szenvedélyesen tették szóvá ezeket az 
eltérő es egymásnak ellentmondó eljárásokat, s ezért ha�
tározottan kérték megváltoztatásukat.

Szakszervezetünk és a posta vezetői helyt adtak a ké�
résnek, s az érdekeltek megnyugtatására közöljük, hogy 
folyamatban van és rövidesen megjelenik a kollektív 
szerződés idevonatkozó módosítása.

Július 1-től tehát a nyugdíjasként foglalkoztatott dol�
gozóknak is fizetni kell az összevont munkahelyi pótlé�
kot, amennyiben szombaton vagy vasárnap is dolgoznak.

Közgazdasági osztály

A vőlegény
Én még ismertem Szép Er�

nőt, a költőt. A gyengéd ér�
zelmek, futó hangulatok, játé�
kos rímek poétáját, aki örök-  
kön- örökké, még idős korá�
ban is megmaradt annak a 
kisgyereknek, akit a felnőtt-  
világ nem engedett igazán 
játszani. De nem ismertem a 
szatirikus elmét, az emberi 
gyarlóságok kipécézőjét, aki 
fellebbentette az annyiszor 
emlegetett „boldog békeidők” 
rózsaszín fátyolát, s megmu�
tatta, hogy tulajdonképpen 
mi is van mögötte.

A völegény- t az a másik 
Szép Ernő írta.

Műfaji tekintetben színpadi 
komédia. Ám — és erről szól�
ni kell — a felcsattanó neve�
tés a legtöbbször nem felhőt�
len. A visszhangos röhej mé�
lyén mint valami feloldhatat�
lan üledék mindig ott bújkált 
a keserűség. Annak világos 
felismerése, hogy a világ — a 
Ferenc József- i, „boldog bé�
ke” időszaka — korántsem e 
világok legtökéletesebbike. 
Nem is lehet az, amikor az 
ember nem a legtökéletesebb. 
Elmegy az igazi szerelem 
mellett, mint Csacsinszky Pa�
li, a költő a kétszer is megfil�
mesített Lila ákácban, vagy 
mert a pénz a mindenható, 
kénytelenek a köznapi pol�
gáremberek is, ha nem is ép�
pen lopni vagy ölni, csak .. .  
csalni és hazudni.

Szeget szeggel: a csalást
csalással kijátszani — ez a 
mondanivalója az eredeti mű�
nek, amelyet Vámos László 
vitt át filmre. Stílusosan: mi�
liőjében korszerűen, kiállítá�
sában híven, de mindent, ami 
ellentmondásos vagy hazug, 
azt felnagyítva, jócskán alá�
húzva. Ez van hát kérem — 
mondja Szép Ernővel —, lás�
sátok, ha van szemetek!

Ha Júlia ma — azaz akko�
riban — élt volna, szerelmü�
ket nem a két család viszálya 
rontotta volna meg, hanem a 
hozomány hiánya. A leány 
értéke ugyanis egyenes arány�
ban nőtt a vele adott kész�
pénzzel, illetve vagyontár�
gyakkal. Egy bérház vagy né�
hány százezer korona intelli�
genciát, szépséget, sok- sok jó

tulajdonságot pótolt, illetve 
sok negatívumot kiegyenlí�
tett.

Vámos László, mindezt jól 
tudva, cinkos félmosollyal 
avat be bennünket a nagy 
manőverbe. Tanúi leszünk, 
hogyan építi fel Giza, azaz 
Csuszi Zsigmondné a maga 
kis Patyomkin- falait, mint 
kelti látszatát annak, hogy 
Kornél leánya igazán jó par�
ti. Ehhez persze kell egy ke�
rítő (bocsánat, egy házasság�
közvetítő), no meg egy balek, 
egy jámbor, mindent elhivő 
fogász. Mindenki összefog, se�
gítenek a házbeliek is, hogy a 
vadat elejtsék. Nagy vadá�
szat tehát ez a film az elejé�
től a végéig, csak egy ponton 
már az a kérdés, vajon a va�
dász vadászik- e a vadra, 
avagy a vad a vadászra? S 
ettől lesz minden olyan ke�
sernyésen mulatságos, s a né�
ző végül is nem tudja, kinek 
is szurkoljon. Annak: sike�
redjék minden úgy, amint azt 
a mama elgondolta, vagy an�
nak örvendezzék, amit Fox 
Rudolf úr, a fogász kitervelt.

A hálás szerepek, mulatsá�
gos alakítások, s nagy lehető�
ségek filmje A vőlegény. 
Életre kelt családi fénykép 
annó századelő, de retus nél�
kül. Pőrén és gunyorosan. A 
színészek valósággal egymás�
ra licitálnak, s nehéz eldönte�
ni: Tahi Tóth László keser�
nyés Fox Rudolfja, Psota Irén 
fergeteges Giza mamája, 
Agárdi Gábor lehengerlő du-  
májú Csuszi Zsigája vagy 
Esztergályos Cecíliának a bol�
dogságért (jobban mondva 
sokáig a házasság puszta té�
nyéért) mindenre képes Kor-  
nélja- e a legmulatságosabb. 
Nem is szólva Dajka Margit 
minden hájjal megzsírozott 
házassá gközvetítő jéről.

Szabó Gábor, az operatőr, 
Aldobolyi Nagy György, a 
zeneszerző és Müller Péter, a 
forgatókönyv írója eszményi 
partnerek, s mint ilyenek, ré�
szesei a sikernek.

A vőlegény így a július kö�
zepi melegben kellemes szó�
rakozást fog nyújtani.

Ábel Péter
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A világ népeinek élete 
nagyon különböző. Egyes 
országokban — elenyészően 
kevés az ilyen — a luxus�
villa- , a yachttulajdonosok, 
a milliomosok kis rétege 
mellett több jut a dolgozók 
asztalára is. A két réteg kö�
zött azonban hatalmas a 
különbség. Az országok 
„középmezőnyében” szeré�
nyebbek az életlehetőségek, 
de nincsenek kenyérgon�
dok. A földkerekség na�
gyobbik felén azonban még 
mindig előfordul éhhalál, 
nagy a gyermekhalandóság, 
pusztítanak a járványok, a 
népbetegségek. Ezekben az 
elmaradott országokban 
még nagy szó az iskolába 
járás, az írástudás, a csalá�
dok apraját- nagyját a meg�
élhetésért vívott harc fog�
lalja le, a létért vívott küz�
delem.

Fáj a szíve az embernek, 
amikor egy- egy tőlünk tá�
vol készült tv- filmben lá�
bukon alig álló, vézna, szo�
morú szemű gyermekeket 
lát, akik nem ismerik, nem 
ismerhetik azokat a játéko�
kat, melyek a mi kicsi�
nyeink életét széppé, felejt�
hetetlenné teszik.

Ha arra nincs is módunk,

Ne nézzük 
tétlenül!

hogy megváltoztassuk a vi�
lág igazságtalanságait, te�
hetünk és teszünk is a rá�
szorulókért valamit. Értük, 
elsősorban azokon keresz�
tül, akik a nép érdekeit 
képviselik. Igyekszünk tá�
mogatni — erőnkhöz mér�
ten — a szakszervezeti 
mozgalom kibontakozását, 
erősödését.

A szolidaritásibélyeg-  
akciót negyedik alkalom�
mal hirdette meg a SZOT 
elnöksége. Az elmúlt évek�
ben 171 millió forint gyűlt 
össze. A magyar dolgozók 
pénzéből gyógyszer- , élelmi�
szersegély, ruhanemű, isko�
la, írószer, könyv, szak�

munkás- bizonyítvány, 
egyetemi diploma lett. Tá�
mogatást kaptak a termé�
szeti csapás sújtotta orszá�
gok, a gyarmati iga alól 
felszabadult, önállóságu�
kért, függetlenségükért 
harcoló országok szakszer�
vezetei, gyógykezelésre, 
gyógyüdülésre hívtuk meg 
testvérszervezeteink rászo�

ruló vezetőit, aktivistáit, 
egyetemeinken tanulnak 
fejlődő országok tehetséges 
fiataljai.

Az idén 5, 10, 15 és 20 fo�
rintos címletű bélyeget bo�
csátottak ki. Az akció má�
jusban kezdődött, és de�
cember végéig tart. Ki- ki 
anyagi tehetsége szerint tá�
mogassa a nemes célt. Ami�
kor beragasztjuk tagsági 
könyvünkbe a szolidaritási 
bélyeget, gondoljunk arra, 
hogy saját háztartásunknak 
egy picinyke hányadáról 
van szó, de ha országunk�
ban minden dolgozó kinyit�
ja pénztárcáját, igen jelen�
tős összeg gyűlik össze

A szolidaritásnak elsősor�
ban politikai és erkölcsi 
tartalma van, de anyagi 
juttatásokban is kifejező�
dik. Ehhez az alapot csak a 
dolgozók együttérzésével 
lehet megteremteni. Mi sem 
dúskálunk a javakban, de 
azok, akik segítségre szo�
rulnak, sokkal nehezebb 
helyzetben élnek.

A postás dolgozók az el�
múlt években példamuta�
tóan vettek részt az akció�
ban. Kérjük, szolidaritásuk 
idén is fejeződjék ki meg�
értő támogatásban.

FÉNYKÉPEZŐGÉP POSTÁSKÉZBEN

PIHENÉS
Nagy Péter (Eger) kiállítási fotója

Ipartörténeti kiállítás a Kábé liizemben
Aki május második felében 

a Posta Központi Kábelüzem 
egyik IV. emeleti szobájába 
belépett, azt hihette, múzeum�
ba tévedt. Nem is járt messze 
az igazságtól. Május 14- től jú�
nius első napjaiig ipartörté�
neti kiállítás volt itt látható, 
amelynek anyagát Sáfár Jó�

zsef építésvezető egy régész�
nek is becsületére váló kuta�
tással, gondossággal, szeretet�
tel válogatta össze. Hadd lás�
sák a fiatalak, hogy ők ma 
már mennyivel kedvezőbb kö�
rülmények, összehasonlíthatat�
lanul jobb munkafeltételek 
között dolgozhatnak, mint elő�

deik. Ezt a Kábelüzem építő-  
és szerelőgárdája értékeli is. 
ök javarészt, ha itt kezdtek 
el dolgozni, innen is mennek 
nyugdíjba, és nem egynek már 
az apja is itt dolgozott.

Mit is láthattunk ezen a 
kiállításon? Csak néhányat 
említek: az annak idején
használt szerelőláda, benne 
lavór, szappan, munkaruha; 
1920- ból tölgyfaszekrények, 
végelzárók, beton kábeltömb-  
csatorna. Egy ilyennek a sú�
lya mintegy 180 kiló körül 
volt. Megemelése igencsak 
komoly erőkifejtést igényelt.

Szőllősi János, a Kábelüzem 
igazgatója kalauzolt végig a 
termen, miközben elmondta, 
hogy ez a jelenlegi kiállítás el�
sősorban azokat az építési, sze�
relési eszközöket mutatja be, 
amelyeket az elmúlt 70 év so�
rán használtak. A cél nem el�
sősorban az eltelt évtizedek 
valamennyi használati tár�
gyának bemutatása volt, ha�
nem inkább emberi oldalról

közelítve tájékoztatás arról, 
hogy annak idején mennyivel 
kezdetlegesebb körülmények 
között és mennyivel nagyobb 
erőkifejtéssel kellett a dolgo�
zóknak helytállniuk.

Hát ezek miki Amo�
lyan autogramszerű aláírások 
rongydarabakon, papírcédulá�
kon, betondarabokban. — 
Azoknak a dolgozóknak a ne�
ve, akik azt a bizonyos mun�
kát elvégezték. „Aláírták” mű�
vüket, pedig abban az időben 
— 40—50 évvel ezelőtt — nem 
élt az „Add a neved a mun�
kádhoz!” mozgalom.

Feltűnt egy szép, színes por�
celán szoborcsoport, ifj. Vas-  
tagh György szobrászművész 
alkotása. Ezt a Budapest és 
Bécs közötti távkábel átadása�
kor kapta a Kábelüzem, má�
sodpéldányát pedig a bécsiek.

Ez a kiállítás a múltat mu�
tatta be, a folytatás a jelent 
fogja ábrázolni. A mai idők 
gépei, eszközei majd az új 
épületszárnyban lesznek lát�
hatók. Itt lesz egy terem, 
amelyben állandó jellegű ki�
állításon együtt lesz látható a 
múl* és a jelen.

T. L.

A Zempléni- hegység délke�
leti lejtőjén, a Bodrog medrét 
követve terül el az ország ter�
mészeti kincsekben gazdag tá�
ja, a Hegyalja. Természeti 
adottságait a honfoglalás óta 
ismerték eleink, és így vált e 
gazdag Vidék évszázadokon át 
gazdasági bázissá. A történe�
lem során Partium egy részét 
képezte, és hol az erdélyi feje�
delmi, hol a Habsburg királyi 
politika érdekkörébe tartozott. 
Neves főurak versengtek ott 
birtokért, aranyat érő boráért, 
amelyet a szorgos nép olykor 
kényszerű munkával termelt 
meg. Nem is ment ez vértele-  
nül, gondoljunk csak az e vi�
dékről kiinduló forradalmi 
megmozdulásokra.

A sok vihart megért Hegy�
alja felett 1790- ben békésebb 
szelek fújtak, a reformkor kö�
zeledtét sejtették. Hegyalja 
központja Sátoraljaújhely, de 
Tokaj, Mád, Tállya, Olaszlisz-  
ka mezővárosok a 18. század 
során jelentős kereskedelmi 
gócokká alakultak át. Csak 
egy adat: 1727- ben a Hegyal�
járól Lengyelországba szállí�
tott borok évi mennyisége 1 
millió 112 ezer liter volt. A ke�
reskedelem fejlődését gátolta, 
hogy Hegyalja nem esett bele 
az ország vérkeringését je�
lentő postavonal- hálózatba. A 
Helytartótanács Borsod várme�
gye ismételt kérésére 1790. 
szeptember 1- én a Bécs—Buda 
—Kassa delizsánszvonalat 
Egerből Ónod helyett Miskolc 
felé irányította. Ezt körrende�
letben hozták a megyék, me�
zővárosok tudomására.

A körrendelet kihirdetése 
Zemplén vármegye közgyűlé�
sén nagy vihart kavart. A 
földbirtokos nemesség Borsod 
vármegye példájának követé�
sét követelte. Régi vágya volt 
a vármegyének, hogy postához

jusson, és most, a kormányzat 
hajlandóságát tapasztalva, al�
kalmasnak tartotta az időt ké�
résének előterjesztésére. Fel-  
terjesztésük nemcsak értékes 
postai dokumentum, hanem 
ízelítő is a hivatalos magyar 
nyelvnek a reformkor előtti 
körülményes stílusából. A 
nemzeti fellángolás 1890- re ki�
harcolta a magyar nyelv köz�
hivatali használatát, de a bü�
rokráciával nem boldogult, 
íme a folyamodvány:

„Felséges Királyi Magyar 
Helytartó Tanács! A 22047 
szám alatt elrendelt és közöt�
tünk is közönségessé tenni pa�
rancsolt posták változása ad 
alkalmatosságot, hogy mi is 
megyénknek előmenetelne és 
a közjónak előmozdítására, 
kérjük a’ Felséges Királyi Ma�
gyar Helytartó Tanácsnál azt, 
hogy a’ posta Hegyallyának 
derekára és így hosszába a’ 
megyének által járhasson és 
Liszkán, Üjhelybe és Terebe-  
sen három posták újonnan ál�
líttatván az Nagymihályival 
akár a tállyai, akár a tokaji 
postával edgyesítessék. Ugyanis 
kívánja és javasolja ezt a’ köz 
jó; mert a’ Hegyaljának me�
gyénkben fekvő azon nagyobb 
részei, mellyben semmi posta 
nincsen, a’ borral és egyébbel 
való kereskedésnek nevezete�
sebb ki kötő helye. Hogy az 
illy kereskedések helyén pedig 
posták legyenek, azt a’ keres�
kedésnek természete és az jól 
elrendelt tartomány törvénye 
hozza magával.

Mert az adó kivetésre egy 
különös ok és cél, a’ pénz ke-  
reshetésnek vagy érdemelhe-  
tésnek mondja. Már pedig a’ 
Hegyalján levő sok szőlőknek 
kellene lenni ezen egész me�
gyénk pénzkereső bányájának. 
Itt is inkábbára csak ezáltal 
szerezhet a’ szegény adófizető 
nép, mind az adófizetésre,

mind a’ só vételre pénzt, mely-  
lyek a királyi kincstartó házá�
ba folynak be. Ezen kútfőből 
származó és a’ királyi kincs�
tartó házba befolyó pénz kere�
sésnek mondja is kívánja hát 
azt az eszközölést, hogy a’ sze�
gény adófizető nép könyebben 
kereshesse a szőllőművelés ál�
tal a’ pénzt.

Erre elkerülhetetlenül szük�
séges az, hogy a’ szőllősgazdák 
ha csak tűrhető áron adhassák 
is el termékeiket. Mert az el�
adásból folly a’ szöllőknek jó 
móddal való műveltetése, a’ 
jó műveltetésből az adófizető 
népnek a’ több pénzkereshe-  
tésének és érdemelhetésének 
módja. Az el idáig pedig azzal 
sokat segíttetik, ha minden 
hátramaradás nélkül a’ borok�
nak mivoltárul, és annak meg�
vételről és eladásáról és más 
kereskedésben megkívántató 
környüállásokrul való levele�
zések mindenkor folytatnak. 
Ha az kereskedők postán is 
szabadon utazhatnak. A’ pos�
táknak pedig mostanság elren�
delve lévő helyei szerint, mind 
ezek akadályoztatnak, mert 
megyénk széleiben lévén a’ 
posta, sem a’ levelek sem az 
utazók a’ Hegyaljának dere�
kára nem mehetnek. — Java�
solja ezt a közdolgok folyásá�
nak kisebb kölccséggel és még 
hamarébb lejendő volta.

Ugyan ezen megye, hogy az 
ország dolgába ki folyó leve�
leket a’ tokaji, vagy Kassa fe�
lé Gészécsbe kerülő postákrul 
vehesse a’ levélhordozó és er�
re a’ végre rendelt emberek�
nek két ezer Rhénes forintot 
fizet, még is három vagy négy 
nappal későbben veszi a’ leve�
leket.

Kiterjedne ez a’ haszon a’ 
felséges kamara megyénkben 
levő pataki uradalom, tárkányi 
és terebesi sóházak tisztségeire

hasonló haszonnal: mert ezek 
is mostanában különös bérelt 
embert tartanak a’ levelek 
hordására, ha pedig a’ posták 
felállíttatnának, helyben fog�
ják ezek is venni rendeléseiket 
és így mind a’ kölcség elkerül�
hetnék, mind a’ levelek hozzá�
juk is hamarébb érkeznének.

Kiterjedne ez a’ haszon Ung, 
Bereg és Máramaros várme�
gyékre sőt Bukovinára is, mert 
csak az itt rekesztett posták 
száma szerint is, hamarébb vi�
tetnének által a’ levelek.

Azért ezen levelünkben, ki 
ben a’ közjóra és a’ királyi 
kincstartó ház jövedelme sza�
porítására célzó kérésünket 
kívántuk terjeszteni a felséges 
Helytartó Tanács eleibe oly 
véggel, hogy méltóztassék Lisz�
kán, Ujhelyben, Terebesen új 
postákat állítani és a’ tokaji 
postát Nagymihályival a’ sze�
rint egyeztetni. Többire ke�
gyességekben ajánlottak va�
gyunk. (Egyébként magunkat 
kegyelmükbe ajánljuk K. M.)

Költ Szent Mihály Havának 
27dik napján 1790ben. S. a. 
Üjhely városába tartatott köz�
gyűlésünkből a’ Felséges Ki�
rályi Magyar Helytartótanács�
nak

alázatos szolgái."

A megye főispánja útján 
pártolqlag elküldött felterjesz�
tésre a Helytartótanács intéz�
kedett. Az 1800- ban megjelent 
Postalexikon a Buda—Kassa 6. 
számú postavonalat már Mis�
kolc, Szikszó, Tállya, Liszka, 
Űjhely, Velejte helységeken át 
vezeti. Tállyáról mellékvonal 
indult egyrészt Tokajon, Nyír�
egyházán, Szatmáron át Mára-  
marosszigetre, másrészt Vizso�
lyon át Kassára. így kapcsoló�
dott be Hegyalja a posta vér�
keringésébe.

Dr. Kamody Miklós

Nincs alárendeltség

Kinek tartoznak felelősséggel 
a számvizsgáló bizottságok

A Magyar Szakszervezetek 
Alapszabálya tartalmazza a 
számvizsgáló bizottságok jo�
gait és kötelességeit. Eszerint 
a számvizsgáló bizottságokat a 
szakszervezeti tagságnak, il�
letve a tagok küldötteinek 
ugyanaz a testületé (kongresz-  
szus, küldöttértekezlet, bizal�
mitestület, taggyűlési választ�
ja, amely a vezető szerveket 
is választja. Ebből az követke�
zik, hogy a végzett munkájuk�
ról, ellenőrzési tapasztalataik�
ról, a vezető testület gazdálko�
dásának megítéléséről közvet�
lenül az őket megválasztó 
kongresszusnak, küldöttérte�
kezletnek, bizalmi testületnek, 
taggyűlésnek kell beszámolnia. 
A választók jogosultak bírálni 
a számvizsgáló bizottságok 
munkáját, mert megbízásukat 
közvetlenül a tagságtól, illető�
leg küldötteitől kapták.

Az idézett alapszabály ki�
mondja azt is, hogy „a szám-  
vizsgáló bizottság az azonos 
szintű szakszervezeti vezető 
szerv mellett működő önálló 
testület”, vagyis nincsenek alá�
rendelve annak a vezető szerv�
nek (szb, tszb), amely mellett 
működnek. Ezért a számvizs�
gáló bizottságokat az azonos 
szintű szakszervezeti vezető 
szervek nem utasíthatják, 
munkájukat nem irányíthat�
ják, nem ellenőrizhetik, nem 
számoltathatják be, tehát a 
szakszervezeti vezető szervek�
kel mellérendeltségi viszony�
ban állnak. Az ellenőrzés pár�
tatlansága, objektivitása csak 
így biztosítható.

A számvizsgáló bizottságok 
önállósága nem jelenthet ma�
gukra hagyatottságot, *elzárkó-  
zottságot. Arra kell töreked�
niük, hogy a vezető testületek�
kel, valamint ezek tisztségvi�
selőivel közvetlen, elvtársi 
kapcsolat alakuljon ki, mert 
tevékenységük szervesen bele�
tartozik abba a sokrétű mun�
kába, amelyet a szakszervezeti 
szerveknek a mozgalmi célok 
megvalósításáért, a tagság ér�
dekében kell kifejteniük.

A szakszervezeti tulajdon 
biztonságos kezelése és megőr�
zése, a rendelkezésre álló anya�
gi eszközök tervszerű és cél�
tudatos felhasználása, a gaz�
dálkodás tartalmának, célsze�
rűségének, hatékonyságának 
vizsgálata minden gazdálkodó 
szakszervezeti szervezet alap�
vető érdeke és kötelezettsége. 
Ezért a jól szervezett és rend�
szeres számvizsgáló bizottsági 
munka segíti a vezető szervek 
munkáját. Tehát a számvizs�
gáló bizottságok nem ellenfe�
lek, érdekeik, kötelezettségeik 
azonosak a vezető szervekével.

„A számvizsgáló bizottságok 
egymásnak nem alárendelt tes�
tületek. Az országos és közép�
szervek mellett működő szám-  
vizsgáló bizottságok az alsóbb 
szervek és intézmények szám-  
vizsgáló bizottságait elvi és 
módszertani ajánlásokkal és 
tanácsokkal rendszeresen segí�

tik.” (Alapszabály.) Tehát a 
felsőbb szinten működőknek 
feladatuk, hogy elvi és gya�
korlati segítséget nyújtsanak 
az alsóbb szinten tevékenyke�
dőknek (például a tszb- k mel�
lett működő számvizsgáló bi�
zottságok az alapszervezetek 
mellett működő számvizsgáló 
bizottságoknak). A gyakorlati 
segítség megnyilvánulhat a tes�
tületi üléseiken való részvé�
tellel, ügyrendjük, munkater�
vük, éves beszámolóik rendel�
kezésre bocsátásával. Ez a fel�
ső szintű törődés az eredmé�
nyes alapszervezeti számvizs�
gáló bizottsági munka egyik 
lényeges feltétele. Ugyanakkor 
az alsóbb szinten működd 
számvizsgáló bizottságok ön�
állóan végzik munkájukat. Te�
vékenységüket az alapszabály 
előírásai, a kongresszusok ha�
tározatai, a felettes irányító 
szervek útmutatásai, valamint 
saját ügyrendjük és munka-  
tervük alapján végzik.

A számvizsgáló bizottságok 
önállóságával erősödik szere�
pük és felelősségük. Az alap-  
és középszervek munkájukhoz 
évről évre növekvő anyagi 
alappal rendelkeznek. Szak-  
szervezetünk pénzügyi terve 
1975- ben 22 millió forint volt,
1982- ben viszont már mintegy 
40 millió. Az állandó növeke�
dés egyre jobban megköveteli 
az ellenőrzés fokozását, a szám-  
vizsgáló bizottságok tevéke�
nyebb segítő munkáját és a 
tagság rendszeres tájékoztatá�
sát. „A bizottságoknak vizsgál�
ni kell a gazdálkodás haté�
konyságát, a takarékosság ér�
vényesülését, a szakszervezeti 
tulajdon védelmét, a vezető 
szervek gazdasági határozatai�
nak, a pénzügyi rendelkezé�
seknek, a számviteli, a bizony�
lati fegyelemnek a betartását. 
Ellenőrizni kell, hogy a kiadá�
sok eredményesen szolgálták- e 
a tagság érdekeit, a munka�
tervben foglalt mozgalmi fel�
adatok megvalósítását.” (A 
SZOT elnökségének állásfog�
lalása.) Az ilyen alapos ellen�
őrzéshez szükséges, hogy a 
számvizsgáló bizottság az ál�
tala ellenőrzött szerv egész 
működését figyelemmel kísér�
je.

A számvizsgáló bizottságok 
feladatait az Alapszabály tar�
talmazza. „A feladatok jogok 
és egyben kötelezettségek is, 
Ez azt jelenti, hogy a szám-  
vizsgáló bizottság köteles élni 
velük, alkalmazásuktól nem 
tekinthet el.” (A SZOT elnök�
ségének állásfoglalása.)

A számvizsgáló bizottságok�
nak tehát önállóan, szakszerű�
en kell végezniük társadalmi 
ellenőrző tevékenységüket, az 
azonos célért, szoros kapcso�
latban azzal a szakszervezeti 
vezető szervvel, amely mellé 
választották; átérezve politikai 
felelősségüket, amellyel az 
őket megválasztó testületnek, 
illetve tagságnak tartoznak.

Fekete Ottó
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Visszatekintve az utóbbi 
éveknek az Egyesült Nemze�
tek Szervezete által kezdemé�
nyezett társadalmi mozgal�
makra, megállapíthatjuk, hogy 
a magunk módján részt vet�
tünk az elnyomott nők, a szo�
morú sorsú gyermekek, a 
Szükséget szenvedő rokkantak 
megsegítésére egész esztendő�
re meghirdetett akciókra va�
ló mozgósításban, néhány ren�
dezvény szervezésében. Tud�
juk, hogy a most folyó évet 
az ENSZ az öregek esztende�
jének nyilvánította.

A nők elnyomása, a gyer�
mekek szomorú sorsa nem 
jellemzője társadalmunknak. 
Ha adódik ilyesmi, annak oka 
nem a jogrendben, nem a 
népgazdaság helyzetében, sem 
pedig népünk műveltségi 
színvonalának általános el�
maradottságában, hanem a 
társadalmunktól idegen né�
hány ember önző, zsarnoki 
természetében, néhány szülő 
felelőtlenségében keresendő. 
Ha tehát a nők helyzetének 
javításáról, gyermekek meg�
mentéséről esik szó — első�
sorban a fejlődő országokra 
gondolva —, ebben együttér�
zésünkkel, szolidaritásunk 
nyilvánításával tudunk részt 
venni.

Rokkantjaink — mint min�
den nemzetnek —, sajnos, ne�
künk is vannak. Nem is eresz�
tettük el fülünk mellett a tá�
mogatásukra figyelmeztető 
szavakat. A hivatalos, állami 
gondoskodáson felül tanúi vol�
tunk nem egy társadalmi 
megmozdulásnak, mozgássér 
rültté, többé- kevésbé vagy 
teljesen munkaképtelenné vált 
munkatársak felkarolásának. 
Sőt, még arra is tudunk pél�
dát, hogy ez a gondoskodás

Lapunk első oldalán beszá�
molót tettünk közzé az alap�
szervezeti titkárok országos 
értekezletéről, s ebben érin-  
tőleg megemlítettük, hogy a 
rétegpolitika kérdései is fel�
merültek a tanácskozás so�
rán. Több ilyen tartalmú fel�
szólalás között a legnagyobb 
hatást dr. Varga Györgynek, 
a budapesti nyugdíjas- alap-  
szervezet titkárának szavai 
keltették. Az egy hozzászólás 
időtartamába tömörített hely�

zetkép és több pontból álló 
javaslat tökéletesen rávilágí�
tott az idős postások gondjai�
ra, emellett hasznos útmuta�
tást nyújtott a kérdéskör meg�
oldásához, legalábbis a he�
lyes út megkereséséhez. Meg�
kértük Varga szaktársat, fejt�
se ki részletesebben gondo�
latait, hogy ezekkel nyithas�
suk a nyugdíjasokkal való 
törődésről közzéteendő cik�
keink sorát.

— Egyedülálló alapszervet 
alkotunk, legalábbis a pos�
tán. Amióta a nyugdíjba me�
nő szaktársak volt hivataluk, 
üzemük alapszervezetének 
tagjai maradnak, megszűnt 
szervezetünk utánpótlása. Azt. 
az intézkedést, amely a szer�
számot, íróeszközt letevő dol�
gozót volt munkatársainak kö�
zösségében tartja, mi magunk 
is fenntartás nélkül helyesel�
jük. Mindemellett tudomásul 
kell venni, hogy ez a válto�
zás nálunk viszont meglehető�
sen súlyos gondok forrásáéra 
vált, s ezekre fel kell figyel�
ni, ezeket meg kell oldani. 
Maguk az érdekeltek — ép�
pen a dolgok természeténél

nem szakadt meg az eszten�
dő lejártával.

Természetesen nem gon�
dolhatunk arra, hogy a vi�
lágszervezetnek egy évre szó�
ló kampánya gyökeresen meg�
oldja a nők egyenjogúsítását, 
mosolyt varázsol az éhező 
vagy gyógyíthatatlan betegsé�
gekkel meggyötört gyerekek 
ajkára, vagy visszaadja a rok�
kantak testi épségét. Arra vi�
szont alkalmas, hogy felhívja 
a jó körülmények között élő. 
egészségüknek örvendő embe�
rek figyelmét arra, hogy ná�
luk jóval többen áhítoznak 
hasonló sorsra, s joguk van az 
emberhez méltó életviszo�
nyokhoz, amelyekből nagyobb�
részt vétlenül vannak kire�
kesztve.

Ha nem tartottuk — nem is 
tarthattuk — magunkat tá�
vol ezektől a kezdeményezé�
sektől, mennyivel jobban azo�
nosulnunk kell az idősökkel 
való törődés gondolatával. A 
társadalmi egyenlőség kivív�
ható, az éhezés és a kór, ha 
nehezen is, leküzdhető, a rok�
kantság esetleg elkerülhető, 
az öregedés azonban minden 
természetes következményével 
együtt törvényszerű. A most 
java korban levő, dolgozó, 
termelő, gazdálkodó ember 
maholnap idős, szerencsés 
esetben, még hasznos tevé�
kenységre képes nyugdíjas 
lesz, később azonban, ha 
megéri, gyámolításra szoruló 
aggastyánná válik. S ki tud�
hatja, mi vár rá az idő mú�
lásával?

Megelégedésünkre szolgál, 
hogy az ENSZ egy kerek évet 
ennek a gondolatnak szánt. A 
felhívást azonban jól véssük 
agyunkba, nehogy esztendők 
múltán erre újból figyelmez�
tetni kelljen minket.

— A nyugdíjasokból álló 
szervezetnél nyilvánvalóan 
nem beszélhetünk a szakszer�
vezet kettős jeladatáról. De 
tulajdonképpeni feladatuk�
nak, az érdekvédelemnek — 
talán inkább segítésnek ne�
vezhetnénk — miképpen tud�
nak eleget tenni a vázolt kö�
rülmények között?

— Amint említettem, aktí�
váink sok nehézséggel küzd�
ve, de tömérdek jó szándék�
kal telítve és lelkiismeretesen 
dolgoznak. Tétlenséggel senki 
nem vádolhat minket, taggyű�
léseinken eredményekről is 
mindig számot tudunk adni. 
Mielőtt az előbb mondottak�
tól eltávolodnánk, a beszámo�
lást azzal kezdeném, hogy az 
elmúlt öt évben — a lehető�
ségek határain belül — fel�
újítottuk, kiegészítettük nyil�
vántartásainkat. Lehetősége�
ket említettem; ezeket máris 
korlátozza a bizalmiak imént 
vázolt hiánya, illetve állapo�
ta. Pedig számunkra a tag�
ságról kapott valamennyi adat 
nagy érték, kincset ér. S az 
adatokat csak utánuk járva 
lehet beszerezni, mert a még�
oly elesett idős ember sem 
panaszkodik. Nekünk viszont, 
ha segíteni akarunk, bárkin 
— márpedig akarunk —, tud�
nunk kell, hogy magányosan 
él- e, ketten élnek- e egy nyug�
díjból, nem szuterénben la�
kik- e, vagy még rosszabb kö�
rülmények között, kibírja- e a 
telet elégtelenül fűtött szobá�
jában; mert ez a valószí�
nűbb, nem pedig az, hogy a 
túlzott meleget a nyitott ab�
lakon keresztül eressze a sza�
badba. Ismernünk kell az ál�
lapotát: tud- e járni, magáról 
gondoskodni, lát- e, hall- e és 
így tovább.

— A gyakori döbbenet mel�
lett azonban rengeteg szépsé�
get is tartogat ez a munka. 
Sokan el sem tudják képzel�
ni, milyen mérhetetlen kö�
szönettel és hálával fizetnek 
a legkisebb gondoskodásért. 
Van, aki már nem tud írni, 
mást kór meg szeretettel teli 
levelének megírására, s csak 
alávési a nevét.

— Kiegészített, bár még 
mindig hiányos nyilvántartá-

— Ügy tudjuk, az alapszer�
vezet életének jobbítására, 
munkájának fejlesztésére ter�
veket dolgozott ki.

— A terv definíciója csak 
bizonyos részletek tekinteté�
ben illik az elképzelésekre. 
Nem nevezhetem tervnek 
azokat az elgondolásokat, 
amelyeknek kivitelezéséhez 
nincsenek meg az eszközeim, 
lehetőségeim, egyelőre még 
csak ígéret formájában sem. 
Mindenesetre az alapszerve�
zeti titkárok országos értekez�
letén óhajaimat tízpontos ja�
vaslat formájában előterjesz�
tettem. Mivel az egyes pon�
tok között bizonyos átfedés 
van, szerencsésebbnek tartom, 
ha itteni taglalásuknál nem 
ragaszkodunk az eredeti for�
mához, beosztáshoz.

— A nyugdíjas- szakszerve�
zeti bizottság körülményeinek 
vázolásakor azt mondtam, 
hogy feladatát lelkiismerete�
sen, de egyre nehezebben lát�
ja el, és hogy segítségre szo�
rul. Javaslataim is elsősor�
ban erre irányulnak, tehát, ha 
úgy tetszik, kéréseknek is mi�
nősíthetők.

— Ugyancsak érintettem, 
ezúttal pedig pontosabban el�
mondom, hogy a három főbi�
zalmi illetékességi területe 
Buda, Észak- Pest és Dél- Pest 
szerint oszlik meg, s ezen be�
lül alakultak a bizalmiak kör�
zetei. A belső kerületekben 
nagyjából boldogulunk a fel�
adatokkal, a segítség azonban 
soha nem jön rosszkor. Ezt 
azonban leginkább a külső 
kerületek postahivatalaitól 
várjuk, azoktól, amelyeknek 
önálló kézbesítési területük

sunk már lehetővé teszi, hogy 
évente (november elején, 
hogy még idejében fel tud�
ják használni), körülbelül 250 
tagnak, azoknak, akik már 
túl vannak 86. életévükön, 
kérés nélkül, 500—500 forint 
karácsonyi segélyt adunk. Er�
re külön 100 ezer forintot ka�
punk. Kell is ez a támogatás, 
tagdíjbevételünk jelenleg 93 
ezer forint körül mozog, s a 
létszám csökkenésével arány�
ban — nem is nagyon lassan
— apad. A segélyezésnek per�
sze ezenkívül is igen nagy 
jelentősége van.

— Ugyancsak nyilvántartá�
sunkra támaszkodva, minden 
90. évét betöltő társunkat szü�
letése napján felkeressük, és 
virággal, csekély ajándékkal 
felköszöntjük. Legutóbb Há�
mori Jánosné 91 éves tár�
sunkat kerestük fel. Megér�
kezésünk után derült ki, hogy 
az ünnepelt Hámori Ildikó 
színésznő édesanyja, s nem 
szenved semmiben szükséget. 
A nem várt figyelmesség 
azonban így is maradandó ha�
tást keltett. Veje, nem más, 
mint Szinetár Miklós rende�
ző, a csodálkozástól nem ta�
lált szavakat. Ö még ilyet se 
nem látott, se nem hallott. 
H át.. .  ilyen közösséget al�
kotnak a postások ...

— Rétegen belüli rétegző�
dés: rendszeresek a nyugdí�
jas- találkozók, a klubrendez�
vények, a közös kirándulások; 
emlékezetesek azok számára, 
akik részt tudnak rajtuk ven�
ni, akik saját lábukon el tud�
nak menni. Sajnos, egyre töb�
ben vannak azok, akik már 
nem tudják ezt a juttatást 
igénybe venni, akik szándé�
kuk ellenére kénytelenek tá�
vol maradni. Pedig tavaly is 
10 alkalommal rendeztünk — 
a Vezérigazgatóságtól térítés-  
mentesen kapott autóbuszon
— jól sikerült kirándulást. 
Összesen több mint négyszá�
zan jöttek el. Vannak tehát 
vidám percei is életünknek, 
nem is beszélve a találkozás�
nak szinte a felfedezés örö�
mével felérő élményéről, az 
ennek révén gyakran újjá�
éledő baráti kapcsolatokról.

van. Megköszönnénk, ha alap�
szervük egy- egy önként 
vállalkozó nyugdíjasa — tá�
maszkodva esetleg a kézbesí�
tők bőséges helyi ismereteire 
— segítene a területükön la�
kó, még élő, és a mi alapszer�
vünkhöz tartozó nyugdíjas 
postások szociális körülmé�
nyeinek felderítésében, majd 
folyamatosan életük figye�
lemmel kísérésében. Oly vá�
ratlanul adódhat egy be�
tegség, és nem bizonyos, hogy 
saját szervezetünk útján tu�
domást szerzünk róla. Ép�
pen ezért — ezt ugyan már a 
javaslat következő pontjaként 
adtam elő — nagy szükség 
lenne arra, hogy a munkánk�
ba besegítő aktívák évente 
legalább kétszer találkozná�
nak vezetőségünkkel az in�
formációk kicserélése végett. 
Tudom, hogy ez a „csere” 
meglehetősen egyoldalú, in�
kább kapunk, mint adunk, de 
tiszta szívvel megköszönünk 
minden csekély segítséget.

— Az előbb kifejtett gondolat 
fejlesztett változatának is fel�
fogható az a kérés, hogy az 
alapszervek a „fiatal” nyugdí�
jasok körében fejtsenek ki 
olyan agitációt, hogy minél 
többen jelentkezzenek nálunk 
bizalmifeladatokra. Szó volt 
arról, hogy sok bizalmi hiány�
zik, sok pedig már- már alig 
képes feladatának ellátására. 
A többieket és a főbizalmiakat 
kellene tehermentesíteni. A cél 
pedig egész egyszerűen az, 
hogy minden tagnak megle�
gyen az összekötője, akinek ré�
vén a szükséges információk�
hoz hozzájuthatunk.

— Nem képtelenség, amit 
mondok. Szó sincs arról, hogy 
ilymódon szeretnénk utánpót�
lást szerezni alapszervünk 
konzerválásához, mert hisz 
minden besegítőnk megmarad�
na saját alapszervének létszá�
mában. Példa alapján sem le�
hetetlen az elgondolás. A Pos�
tás Dolgozó decemberi számá�
ban megjelent riport nyomán, 
amely az azt megelőző bizalmi�
testületi ülésről számolt be, 
néhány régi, még praxikorom-  
ban volt munkatársam kere�
sett meg, és vállalt társadalmi 
munkát.

— A birtokunkban levő in�
formáció alapján már meg�
nyílik a segítség lehetősége. 
Ha tudjuk, hogy ki miben szo�
rul támogatásra, már el tud�
juk dönteni, merre lépjünk. A 
tanács, az ingatlankezelő vál�
lalat, vagy valamelyik posta�
szerv segítségét vegyük- e 
igénybe, a Vöröskereszthez 
forduljunk, vagy az aktív pos�
tások, esetleg gyermekeik jó�
indulatára támaszkodjunk.

— Ez sem jámbor vágyálom, 
mert már vannak kitaposott 
ösvények, jó kezdeményezé�
sek. Hadd említsem meg, hogy 
a POKMÜ szakipari brigádjai 
vállalták, hogy a Szocialista 
Hazáért kitüntetés viselőinek 
lakásában szükségessé váló 
karbantartási feladatokat el�
látják. Nincs szó építkezésről, 
vagy nagyobb mértékű tataro�
zásról, rászoruló és segítségre 
érdemes postás nyugdíjas vi�
szont a kitüntetetteken kívül 
is jó néhány akad. Ugyanakkor 
nemcsak a POKMÜ működik a 
postán. Minden igazgatóság�
nak, sőt az önálló gondnokság�
gal rendelkező minden nagy�
hivatalnak és távbeszélő�
üzemnek van javító- szerelő 
részlege. És hányán vannak 
más munkakörben dolgozó 
hozzáértők! Sok karbantartá�
si teendő még egyszerűbbé vá�
lik azáltal, hogy az IKV kü�
lönféle javításokhoz anyagot 
(például festéket) ad, csak ki�
vitelező kell, olyan ember, aki�
nek kézügyessége van, vagy 
pusztán jó akaratú, cselekvés�
re kész.

— Gondolunk a brigádokra 
és a postások gyermekeire is. 
Természetesen mindegyikre a 
neki megfelelő feladatokkal. 
Se szeri, se száma az apró, de 
nélkülözhetetlen segítségnek, 
szívességnek. Ez lehet takarí�
tás, bevásárlás, tüzelőfelhor�
dás, beteglátogatás, felolvasás, 
levélírás, postaküldemény fel�
adása, üzenetközvetítés, eset�
leg csak egy- két jó szó, a tö�
rődés megnyilvánulása.

— Eddig csak arról beszél�
tem, hogy tagságunk életéről, 
körülményeiről teljes körű tá�
jékoztatást szeretnénk kapni, 
pontos nyilvántartásokat akar�
nánk vezetni. Pedig a kétirá�
nyú információ a mi alapszer�
vünknél is igen fontos köve�
telmény. Igaz, hogy igyekszünk 
elébe menni minden gondnak, 
ennek ellenére nagy szükség 
van arra, hogy a nyugdíjasok 
is kellőképpen tájékozottak le�
gyenek egyrészt szervezetünk 
munkájáról, eredményeiről, 
másrészt az általuk igénybe 
vehető szociálpolitikai kedvez�
ményekről.

— Nemcsak mint szb- titkár, 
hanem mint tanácstag is azt 
tapasztalom, hogy vannak jól 
tájékozott, minden apró lehe�
tőséget ismerő és alaposan ki 
is használó ügyes emberek. 
Mondanom sem kell, hogy ők 
vannak kisebbségben. Velük 
szemben áll a kevésbé tájéko�
zottak vagy teljesen tájéko�
zatlanok nagyobb tömege, 
azok, akik nem szeretnek kér�
ni, és szerényen, elégedetten 
élik előre megalapozott nyug�
díjaséveiket, illetve alkik nem 
háborognak nem éppen köny-  
nyű sorsuk ellen. A tanácsszer�
vek majdnem mindenkiről 
tudnak, ismerik körülményei�
ket, de vannak, akik életmód�
jukkal kivonták magukat a 
számontartás lehetősége alól.

— Ahhoz, hogy megfelelő
mértékben mindenki élhessen 
a szociálpolitikai gondoskodás�
nak rendelkezésére álló lehe�
tőségeivel, írásos tájékoztatást 
kellene részükre összeállítani. 
A figyelem felkeltésével rá le�
hetne vezetni egyes visszahú�
zódó nyugdíjasokat az őket 
megillető kedvezmények
igénybevételére, egyúttal igaz�
ságosabbá téve az erre szolgá�
ló keretek elosztását. Gondolok 
az írásos tájékoztatón kívül a

szóbeli tanácsadó szolgálatra is. 
Erre az a tapasztalatom indí�
tott, hogy a kevésbé iskolázott 
emberek gyakran jönnek za�
varba, ha hivatalos ügyben 
el kell járniuk, vagy ha csak 
egy körmönfontan szövegezett 
hatósági értesítést kapnak, és 
a hivatalos zsargonkifejezése�
ket nem tudják értelmezni. 
Mindezt egymagunk nem tud�
juk megszervezni, ehhez is 
segítségre van szükségünk.

— Van azután egy dédelge�
tett javaslatom, el is mondtam 
a titkári értekezleten. Nem 
érint tömegeket, sőt, egyre ke�
vesebbeket, de akiket igen, 
azoknak ugyancsak sokat je�
lentene. Szomorú esetek lát�
tán azt szeretném elérni, hogy 
a postás nyugdíjasok özvegyei 
örökölhessék férjük szakszer�
vezeti tagságát. Azokról az 
idős nőkről van szó, akik an�
nak idején „csak” a háztartás�
ban dolgoztak, esetleg öt- hat 
vagy még több gyermeket fel�
nevelve, s így saját jogon nem 
szereztek nyugdíjképességet. 
Mivel nem álltak munkavi�
szonyban, sehol nincs egy szer�
vezet, amelyhez kötődhetné�
nek, velünk is vége szakad a 
kapcsolatuknak, amint a fér�
jük után esedékes temetkezé�
si segélyt felvették. Méltányos�
ságról van szó, amelynek so�
rán tekintettel lehetnénk el�
hunyt nyugdíjasaink ki nem 
mondott végső óhajára. Mi 
volna a módja, nem tudom. 
Esetleg a működési szabályzat 
bővíthető lenne egy ilyen pont�
tal.

— Ezenkívül még egy szo�
ciális témát vetettem fel ja�
vaslataim között, mindjárt
hozzátéve, hogy az ügy nincs 
lezárva, és egyébként is igen 
nagy mértékben az anyagi le�
hetőségek függvénye. Árról
van szó, hogy növelni kellene 
az idősek otthonának (befogadó�
képességét, hogy minél több
rászoruló és odakívánkozó
postás nyugdíjas körülményei�
nek, ellátásának megnyugtató 
megoldásáról meg lehessünk 
győződve.

— A még hátralevő két ja�
vaslatom szervezési jellegű, 
bár közvetve kapcsolatba hoz�
ható a nyugdíjas tagság érde�
keivel. Az egyik arról szól, 
hogy alapszervünket képvisel�
tetni kellene a kerületi szak�
maközi bizottságokban és az 
szbt- tben, mert az a tapaszta�
latunk, hogy ezek a fórumok 
vajmi keveset tudnak létezé�
sünkről, egyáltalán a postás 
nyugdíjasok életéről. Az 
együttműködés gyakorlati 
haszna elsősorban azoknál a 
társainknál nyilvánulhatna 
meg, akikkel a bizalmi esetle�
ges kiesése miatt átmenetileg 
meglazul a kapcsolatunk.

— A másik kérdés teljesen 
belső ügy, s nagyon csendesen 
mondom ki, bár a plénum 
előtt sem hallgattam el. Abból 
kiindulva — egyéb társadalmi 
tisztségeimnél fogva van róla 
tudomásom —, hogy a kerületi 
szociális gondozók tiszteletdí�
ját immár fel is emelték, hadd 
javasoljam, hogy a szakszer�
vezeti bizottságunkban heti 
10- 15 órában mások ügyes- ba�
jos dolgaival törődő, sorsukat 
intéző' társadalmi munkások 
némi tiszteletdíjat kaphassa�
nak. Ez idő szerint csak a tit�
kár kap tiszteletdíjat, gondo�
lom, hogy a gazdasági és az 
üdülési felelős is megérdemel�
né felelősségteljes munkájának 
elismerését.

— Szóval így él alapszer�
vünk idestova kétezer tagja, 
gondjaik enyhítésén nagy erő�
feszítések árán fáradozik a 
mindig kevés társadalmi tiszt�
ségviselő, s munkánk segítését 
egyelőre az előadott módoza�
tokkal tudjuk elképzelni.

Dr. Varga György szb- titkár 
összefoglalója fellebbentette a 
függönyt a nyugdíjasok abla�
kán. Bár életük eddig sem volt 
ismeretlen, mélyebb bepillan�
tásra nyílt lehetőségünk. Kö�
szönet érte, ezt azonban azzal 
szándékozunk leróni, hogy az 
öregek évének alkalmából köz�
zéteendő legközelebbi cik�
künkben a nyugdíjazásra és 
nyugdíjba menésre való felké�
szülés, valamint a nyugdíjas�
életre való berendezkedés tud�
nivalóiról tájékoztatjuk olva�
sóinkat, a küszöb felé haladó�
kat éppúgy, mint a hivatalból 
ezzel foglalkozókat és a szak-  
szervezeti tisztségviselőket.

Benda István
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tására. Nem is beszélve arról, 
hogy vannak még csekélyebb 
összegű járadékból élő öre�
geink, s jócskán találhatók 
olyanok, akik nem pusztán 
magukat tartják fenn a nö�
vekvő árakat követni nem tu�
dó nyugdíjukból.

szeg növekedése azonban nem 
pusztán a nyugdíjak emelke�
déséből adódik, beleszámíta�
nak a szokásos árkiegészítő 
juttatások is. Nyilvánvaló, 
hogy az említett két összeg 
különbözete alig- alig alkal�
mas a reáljövedelem fenntar-

fogva — egyre kevésbé tud�
nak élni önállóságukkal, az 
önkormányzat, a demokratiz�
mus fenntartásához minden�
képpen segítségre szorulnak

— Gondokat említett, ve �
gyük szemügyre őket!

— Néhány számadat, ha jel�
lemző, többet mond, mint bár�
milyen jól előadott szöveg. 
Egy öt évvel ezelőtti felmérés 
még csaknem háromezres lét�
számot állapított meg alap�
szervezetünknél, ma 1974 ta�
got számlálunk. A csökkenés 
arányos egy azonos időben 
végzett általános budapesti 
felmérés eredményével, 30—35 
százalékkal. Az említett ada�
tok következtetések levoná�
sára is alkalmasak. Statiszti�
kai számításokat ugyan nem 
végeztünk, de mindenki el�
képzelheti, milyen mértékben 
haladt előre a tagság átlagos 
életkora. Minden számolás 
nélkül, pusztán nyilvántartá�
sainkra támaszkodva, tudjuk, 
hogy 90 és 100 éves kor kö�
zött 40—45 tagja van alap�
szervezetünknek. Nyolcvan és 
90 között több, mint 800- an 
élnek.

— Hát ilyen körülmények7 
hez kell igazítanunk szerveze�
ti életünket. Egyelőre min�
dent saját létszámból oldunk 
meg. A tisztségviselők kara 86 
bizalmiból (122 kellene), há�
rom főbizalmiból, egy üdülé�
si felelősből, egy gazdasági 
ügyintézőből és egy titkárból 
áll. Ez a törzs viseli gondját
— a segélyezési bizottság köz�
reműködésével — mintegy 
2000 idős, sajnos, sokukra il�
lik: öreg postás nyugdíjasnak. 
Lelkesen, odaadóan, de bi�
zony, egyre nehezebben. A bi�
zalmicsoportokat — a közle�
kedésnek minél szűkebb terü�
letre való korlátozása végett
— a lakások, tehát utcabeosz�
tás szerint alakítottuk ki, és 
erre épül a főbizalmiak ille�
tékessége is. így is állandó 
gondot okoz a kapcsolat fenn�
tartása, mert pillanatnyilag 
körülbelül 400 tagnak nincs 
bizalmija, s 500—600- nak a 
bizalmija maga is nehezen 
mozgó, beteg ember.

— Azt is tudni kell, hogy 
a budapesti nyugdíjas- alap-  
szervezet tagsága 1972 előtt 
ment nyugdíjba. Ez a körül�
mény életkorukon kívül arra 
is utal, hogy meglehetősen kis 
összegű nyugdíjból élnek. 77-  
ben a legkisebb nyugdíj 1300 
forint volt, ma 1790. Az ösz-
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Vagy megszállottan szeretik, 
vagy irtóznak tőle

Az emberek úgy vannak a 
dzsesszel, hogy vagy megszál�
lottan szeretik, vagy hidegle�
lősen irtóznak tőle. {Én az 
első csoportba tartozónak val�
lom magam.) Berki Tamás, a 
műfaj egyik apostola így vé�
lekedik: ......bár sok csodája
van a világnak, amin napról 
napra elbámulunk, és nem 
győzzük befogadni az újat, a 
dzsesszt nem pótolja sem�
mi . . (Berki is az első cso�
portba tartozónak vallja ma�
gát.)

Ámde sokan vannak, akik 
nem tudnak mit kezdeni vele 
(második csoport). Egyszerűen 
„nincs fülük” a dzsessznyúj�
totta hangregiszterre. Irtóz�
nak.

A dzsessz nem könnyűzene, 
nem is komoly zene. A 
dzsessz az, ami. „A dzsesszt 
nem pótolja semmi.”

Május 26- án, 27- én és 28- án 
este a PMK dísztermét meg�
töltötték a dzsesszrajongók. A

3 napos koncertsorozat élet�
re hívója és szervezője a Pos�
tás Fiatalok Klubja volt. A 
klub immár több mint 2 éve 
rendszeresen műsoron tartja 
a dzsesszprogramokat. Ez an�
nál is inkább természetes, hi�
szen itt, a Benczúr utca 27-  
ben működik a Bartók Béla 
Zeneművészeti Szakközépis�
kola dzsessztanszéke, Gonda 
János irányításával. A PMK-  
dzsessznapok, mint rendez�
vénysorozat, mégis újszülött�
ként mutatkozott be. És élet�
képesnek bizonyult.

Az első estén Szabados 
György szóló zongorahangver�
senyt adott. A közönség pisz-  
szenés nélkül hallgatta a mű�
vész lebilincselően virtuóz játé�
kát, s zúgó vastapssal köszön�
tötte a koncert közbeni rövid 
szünetekben.

Szabados Györgyöt az „év 
billentyűsének” tekinthetjük, 
hiszen a megválasztott Pres�
ser Gábor, Szakcsi- Lakatos

Mr. Dob (kerek fekete szemüvegével

H Í R E K
KIÁLLÍTÁSON mutatkoztak 

be a Veszprém megyei postás 
amatőrfotósok. A megyei mű�
velődési bizottság által meg�
hirdetett pályázatra 86 felvétel 
érkezett. A veszprémi posta 
kultúrtermében rendezett ki�
állítást mintegy négyszázan 
tekintették meg. Az igazgató�
ság művelődési bizottsága 
tárgyjutalomban részesítette és 
oklevéllel ismerte el — szak-  
zsüri véleményezése alapján — 
a legjobb fotósokat.

Különdíjat kapott Péntek 
Ernő (Pápa, távbeszélő- köz�
pont), I. helyezést, Fehér Mik�
lós (Űrtávközlési Földi Állo�
más) és Sebestyén Béla (me�
gyei távközlési üzem), II. he�
lyezést, Török László (megyei 
távközlési üzem) és Sipos Bé�
la (Ajka 1 postahivatal), III.

helyezést Várpalota 1 postahi�
vatal fotós kollektívája ért el.

★

A SZÉKESFEHÉRVÁRI pos�
taszervek 250 dolgozó részvé�
telével május 15- én rendez�
ték meg a munkahelyi olim�
piát. Atlétikai számokban, lö�
vésben, asztaliteniszben és 
kispályás- labdarúgásban folyt 
a vetélkedés. A sportverse�
nyekkel együtt tartották meg a 
gyermeknapot is. Ennek mű�
során családi vetélkedő is sze�
repelt. Voltak szavaló- , ügyes�
ségi-  és rajzversenyek, vala�
mint dobó-  és futószámok. 
Nagy tetszést aratott a zsák�
bamacska játék, amelyben 
minden gyerek nyert valami 
kis ajándékot.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a munkásművelődés területén hasznosítható 

tapasztalatok összegyűjtésére
A SZOT kulturális, agitációs és propaganda osztály a és a 

Népszava szerkesztősége pályázatot hirdet a munkásmű�
velődés területén hasznosítható tapasztalatok összegyűj�
tésének céljából.

A pályázaton részt vehet bárki, aki olyan módszereket, 
tapasztalatokat mutat be pályamunkájában, melyek a 
gyakorlatban már beváltak és más munkahelyen is hasz�
nosíthatók.

Pályázni lehet a következő témakörökben:
— a különböző munkásrétegek (bejárók, szocialista 

brigádok, szakmunkástanulók, munkásszálláson lakók) 
művelődésének lehetőségei:

— az iskolarendszerű felnőttoktatásban, különösen a 
8 általános iskolai végzettség megszerzésében alkalma�
zott formák, módszerek;

— a vállalati művelődési bizottságok működése és sze�
repe a munkahelyi művelődésben, a munkahelyi műve�
lődés tervezésében;

— a művelődési otthonoknak és a könyvtáraknak a 
munkahelyi művelődést segítő tevékenysége;

— az önművelés szerepe a szabad idő értelmes eltölté�
sében.

A pályázat terjedelme legfeljebb 8- 10 gépelt oldal le�
het. A pályázat jeligés. (A pályázó nevét, munkahelyé�
nek megnevezését és címét, foglalkozását és lakcímét a 
jeligével ellátott zárt borítékban kell elhelyezni és a pá�
lyázathoz csatolni.)

A pályamunkákat 2 példányban 1982. július 30- ig kell 
megküldeni az alábbi címre: Népszava Szerkesztősége, 
Budapest, 1964 (VII., Rákóczi út 54.).

A pályázatokat bíráló bizottság értékeli. A meghirdető 
szervek a díjakat visszatarthatják, megoszthatják, külön-  
jutalmakat adhatnak ki.

Pályadíjak: 1 db I. díj 5000 forint, 2 darab II. díj 3000 
forint, 3 darab III. díj 2000 forint, 4 darab IV. díj 1000 
forint.

Beküldött pályaműveket nem küldünk vissza.
Az arra érdemes pályamunkát — honorárium fizeté�

sének ellenében — a Népszava közli.

Bélára, ő pedig Szabadosra 
testálta a megtisztelő címet.

A nyitó nap második felé�
ben a Super- irió játszott. Sza�
bados Györgyöt a Bősendor-  
fer mellett dr. Vukán György 
váltotta fel. A bőgőt Berkes 
Balázs kezelte, a dobok mögött 
Kőszegi Imre ült, akivel a ké�
sőbbiek folyamán is találkoz�
hattak a nézők.

Az első nap zenei értékmé�
rőjeként csupán annyit, hogy 
a koncertre a Magyar Rádió 
is kivonult felvevőstábjával, s 
elégedetten távozott, akárcsak 
a közönség.

Május 27- e, csütörtök, 
csúcsniézőszámot hozott. Több 
fnint százan gyűltek össze 
Bontovics Katiékat meghall�
gatni. A hattagú zenekar ki�
emelkedőt nyújtott.

Végig, jó másfél órán ke�
resztül, kitűnő kontaktust tar�
tottak. a hálás publikummal. 
Az együttesből külön nem 
szeretnék senkit kiemelni. Így, 
együtt voltak jók valameny-  
nyien: ifj. Rátonyi Róbert
zongorázott, Friedrich Ká�
roly harsonán játszott, 'a má�
sik fúvós, Dresch Misi, szaxi-  
zott, a fiatal Lattmarm Béla 
bőgőzött, Lakatos (Pecek) Gé�
za dobolt és Bontovics (Ella 
Fitzgerald) Kati énekelt, 
mindannyiunk örömére.

A szünet után Szakcsi- La�
katos Béláik következtek, 
vagyis a Saturnus zenekar. 
Rodkhatásoikkal ötvözött, egyé�
ni hangú számaik méltán 
kedveltek a fiatalok között. 
Szakcsi a dzsessz őshazáját, az 
Egyesült Államokat is meg�
járt nagynevű zenész. A 
négytagú „bánd” elektromos 
zenei hatásokra épít. A bil�
lentyűs játékot 2 gitáros egé�
szíti ki, Babos Gyula és Dan-  
dó Péter. A  elmaradhatatlan 
dobnál Kőszegi Imrét hallhat�
tuk. (Az érdeklődők figyelmét 
itt szeretném felhívni arra, 
hogy a Satumus- zenekar új 
nagylemeze még kapható né�
hány üzletben.)

Koncertsorozatunk záró
napja igazi csemegét ígért. A 
rendkívül tehetséges és egyre 
jobb Binder- quintett kezdte a 
játékot. Jellemzőjük, hogy 
újszerű dzsesszhangzásokra 
törekszenek, s e törekvésük 
szerencsésen találkozik a kö�
zönség rokonsizenvével. A 
quintett fúvós szekciója — 
Dresch és Friedrich — meg�
egyezik a Bontovics- együttes 
„csöveseivel”. Ez, a több 
együttesben való közreműkö�
dés korántsem idegen a 
dzsessz műfajától. Nem is�
métlődésről van szó. Ugyanaz 
a hangszer ugyanannak a ze�
nésznek a kezében szinte hi�
hetetlenül másképpen szól a 
különböző formációkban. A 
dobokon Baló István, a bő�
gőn Benkő Róbert játszott. 
Az együttes a közelmúltban 
érkezett vissza Svédországból. 
A lelkes közönségnek szinte 
egyöntetű véleménye az volt, 
hogy a Binder- quintett meg�
érett az önálló lemezfelvétel�
re.

A quintett után egy trió 
következett. A produkció cí�
me: Dob- show. Három dob�
felszerelés tekintélyes karéj 
egy színpadon: látványnak is 
impozáns. S hozzá a három 
kitűnő zenész. Középen az el-  
nyűhetetlen humorú „Mr. 
Dob”, az örökifjú Kovács 
Gyula, elmaradhatatlan feke�
te, kerek szemüvegével. Két 
szélről pedig a már jól ismert 
Kőszegi Imre és a virtuóz Já�
vori Vilmos. A közönség, a 
dobókhoz illő ütemes tapssal, 
többszöri ismétlést követelt 
tőlük.

Aztán a taps is elült. Az I. 
PMK- dzsessznapok koncertso�
rozata _ véget ért. De valami 
elkezdődött. Jövőre a római 
egyes helyére kettes kerül, s 
reméljük, nem az lesz az 
utolsó sorszámnév. „A dzsessz 
olyan társ, akit ha megisme�
rünk és megszeretünk, nem 
tudjuk elhagyni többé”. (Ber�
ki T.) Bízom benne, hogy na�
gyon sokukkal, akik itt vol�
tak, nézőkkel s zenészekkel 
egyaránt, újra meg újra ta�
lálkozni fogunk a Postás Mű�
velődési Központban.

Tölg- Molnár Gábor

KŐSZEGET hazánk ötödik 
műemlékvárosaként emlegeti 
a szakirodalom. A városban és 
környékén évezredek óta él az 
ember, híre- neve mégis későb- ' 
bi korokhoz fűződik, az 1532- es 
törökellenes harchoz.

Ferdinánd, a horváth Juri-  
sich Miklóst bízta meg Kőszeg 
kapitányi tisztével. Jurisichot, 
a kiváló és ügyes katonát és 
diplomatát. A 200 ezres török 
sereggel szemben a várban 
mindössze pár száz rosszul fel�
fegyverzett, alig képzett védő 
állt. Több csata után, augusz�
tus 22- én szólította fel Ibra�
him fővezér a kapitányt a vár 
megadására. Ekkor írta Juri-  
sich Ferdinándnak:

„Lehetetlen vala innen tá�
voznom, nem mintha képes 
lennék Kőszeget ily nagy erő 
ellen megoltalmazni, hanem 
hogy időt nyerjen Felséged a 
készületekhez, kitettem maga�
mat a végső veszélynek, a ha�
lálnak . ..”

Az utolsó nagy csatában 
megsebesült Jurisich Miklós is, 
de 25 napos kemény ostrom 
után a török elvonult Kőszeg 
elől. A hagyomány szerint az 
elvonulás dél körül kezdődött, 
s ennek emlékére szólal meg 
minden délelőtt 11 órakor a 
plébániatemplom harangja.

A vár Kőszeg legrégibb épü�
lete. A tatárjárás utáni évek�
ben építették, mai formájában 
— egyes középkori részektől 
eltekintve — az 1777- es tűz�
vész utáni építések vonásait 
hordozza.

Barokk köntöse alatt meg�
őrizte sok eredeti részletét, a 
védőfalakat, a védtornyokat és 
a hatalmas méretű várárok egy 
részét. A vár termeiben ma 
múzeum van.

Helytörténeti gyűjteményé�
ben a város közigazgatásának, 
céheinek emlékei a legjelentő�
sebbek. Iparművészeti gyűjte�
ményének ritkaságai a város 
egykori fejlett iparára utalnak. 
Állandó kiállítása Kőszeg tör�
ténetét alapításától a felszaba�
dulásig kíséri nyomon. Külön

terem állít emléket a török el�
leni harcoknak, a kőszegi sző�
lőművelés és céhek emlékei�
nek.

A BODROG partján emel�
kedik a sárospataki Rákóczi 
vár. Története 1534- től számít�
ható, Perényi Péter reziden�
ciája volt.

A külső vár ősi utcája a 
parkkal övezett várkastélyhoz 
vezet. A boltozatos kapualjból 
láthatjuk meg az árkádos log�
giát és a vöröstornyot. Mint�
egy 21x21 méter alapterületű 
ötszintes épület.

A bejárat fölötti szint késő 
reneszánsz ajtókeretekkel és 
gyámkövekkel gazdagon díszí�
tett termeit kincstárnak és le�
véltárnak használták. Kápol�
nának rendezték be a déli 
nagy termet. Az itteni egyház�
művészeti kiállításon helyez�
ték el az utolsó két Pálóczi fi�
vér vörösmárvány sírlapját.

Az 1702- ben leomlott „boká-  
lyos ház” falait I. Rákóczi 
György burkoltatta török csem�
pékkel, azaz bokályokkal. En�
nek maradványaiból érdekes 
falmező látható a kastély Rá-  
kóczi- kiállításán.

Az északi szárny emeletén 
levő teremsorban a Rákócziak 
és a szabadságharc emlékei 
láthatók. Az északkeleti sarok�
bástya ernyőszerű boltozatát 
ember-  és állatfigurák díszítik, 
allegorikus alakok; a Lóránt-  
ffy—Rákóczi fejedelmi címer 
a magyar és a cseh címer kö�
zött látható az oldalsó ívmező�
ben.

A déli Lórántffy- szárnyban 
némi rekonstrukcióval fenn�
maradtak a gazdasági és lakó-  
helyiségek, köztük a fejede�
lemasszony hálóterme is.

Az udvarból a várkastély ré�
gi pincéi nyílnak. A „preben-  
dás” pinceágban volt az egy�
kori tömlöc. Az északnyugati 
sarokbástya ötszögű, lőréses 
pincetermében régi, igazi pré�
sek láthatók. A déli szárnyban 
a múzeum kőtára van.

Zsatkovits Edit

Figyeljünk fel rájuk!

Mit tudnak a PMK művészeti együttesei
Ha kaput májusban még 

nem is zárnak a művelődési 
otthonok, a szakkörök, tanfo�
lyamok, csoportok általában az 
esztendőnek ebben a hónapjá�
ban fejezik be az őszre- télre 
„előírt” programjukat. Idényt 
fejeztek be a Postás Művelő�
dési Központ öntevékeny mű�
vészeti csoportjai is, melyek — 
a többnyire érettségire készü�
lődő népitáncosofc kivételével 
— a múlt hónap utolsó napján 
adtak ízelítőt abból: mit is csi�
náltak, mennyit fejlődtek az 
utóbbi években.

A vendégeket köszöntő s az 
egyes számokat konferáló dr. 
Sümeghy Gyuláné művészeti 
előadó elöljáróban arról tá�
jékoztatta lapunkat, hogy a 
művelődési háznak ez ugyan 
első, de nem utolsó ilyen jel�
legű rendezvénye. A csopor�
tok szerepeltetésének célja 
ugyanis az, hogy a postaszer�
vek meghívott kultúrfelelősei 
nézőként győződhessenek meg 
arról: a nagyobb társadalmi, 
politikai ünnepeken ezt a „vá�
lasztékot” is érdemes figye�
lembe venni. Vagyis: a műve�
lődési ház amatőr művészeti 
együtteseinek produkciói sem 
akármilyenek.

A bemutatkozás valóban 
színvonalas volt: az amatőr 
filmklub első műsorszámként 
levetített A csalódás című 
szellemes krimiparódiája (az 
ötlet Barabás Ede érdeme) 
csakúgy, mint a többi csoport 
ezt követő szereplése. A Ben-  
cze Zsuzsa vezette színjátszók 
mértéktartóan, tehetségesen 
tolmácsolták az ízléssel kivá�
lasztott svéd gyermekverseket, 
Karinthy Frigyes, Örkény Ist�
ván, Janikovszky Éva egy- egy 
sziporkáját. Érezhetően nagy 
élvezettel adták elő a bábcso�
port tagjai is az idei legsikere�
sebb darabjukat: a Koncert�
paródiát, melynek élethű figu�
ráit — például a Hungária 
együttes vagy Koncz Zsuzsa 
mását — részben maguk ké�
szítették a gyerekek. Nagy tet�
szést aratott a balettiskola (ve�
zetője: Pásztor Klára) három 
növendékének fellépése is (fő�
leg a vastapsot kiváltó stepp-  
variációk), valamint a műsor

befejező része: a táncturmix, 
mely a társastáncklub legügye�
sebb tagjainak ritmusérzékét, 
felkészültségét bizonyította. 
Mindezt a képzőművész- stúdió 
rajz-  és mintázókörének — 
irányítói: Ferk Ilona festőmű�
vész, Topor András, Marosits 
István szobrászművész —, to�
vábbá a Nemeskéri Csaba és 
Sólyom Károly vezette két fo�
tókörnek nem kevésbé színvo�
nalas helyszíni kiállítása kere�
tezte méltóan. (Zárójelben, de 
mégsem mellékesen kívánko�
zik ide, hogy a rajzkör tizen�
két tagjából hatot vettek fel 
idén a képzőművészeti közép�
iskolába.)

A jól sikerült műsor közre�
működői közül az amatőr szín�
játszókat képviselő Szalóky 
Dániel műszerésszel (aki részt 
vett a munkásfiatalok országos 
vers-  és prózamondóversenyé�
nek döntőjében), Lammert Pé�
ter villanyszerelővel, valamint 
a báb- , a társastánc-  és a 
filmklub vezetőjével: Komjá�
thy Anna grafikusművésszel, 
Guller Jánossal, a Népművelé�
si Intézet munkatársával és 
Tarján Józseffel váltottunk 
néhány szót Bundik Zsigmondi�
nak, a művelődési központ 
igazgatójának társaságában.

A beszélgetés a művészeti 
csoportok fejlődéséről, törek�
véseiről folyt. Arról például, 
hogy noha a színjátszókörben 
állandó gond az elvándorlás, 
az irodalomnak, az amatőr-  
mozgalomnak elkötelezett 
„törzsgárdatagok” ma már

bárhol, bátran vállalhatnak 
nyilvános fellépést. Annál is 
inkább, mert az igényesen 
válogatott, a színházi és az iro�
dalmi ízlést fejlesztő darabok, 
versek előadásához még szín�
padi mozgást, beszédtechnikát 
is tanulhatnak a színjátszók a 
művelődési központban.

A bábcsoportot vezető Kom�
játhy Anna elégedett a kezére 
bízott, jórészt a Bajza utcai 
általános iskolából verbuvált 
gyerekekkel. A jelenleg 15 tagú 
együttesben már az is előfor�
dult, hogy a tanulók érettsé�
giig hűek maradtak a csoport�
hoz, melynek a kézügyességet, 
fantáziát, mozgáskészséget 
igénylő munkájában a gátlá�
sokat feloldó tényezőt legalább 
olyan fontosnak tartja a gra�
fikusművész tanárnő.

Guller János elsősorban az 
általános testi képzésre fekteti 
a hangsúlyt. A társastánc- cso�
port tagjai — nemrég a posta 
bécsi bélyegkiállításán is fel�
léptek — ezért minden óráju�
kat a szép mozgást, a rugal�
masságot serkentő balettel kez�
dik. Törekvésük az, hogy a 
csoport repertoárját még folk-  
lorisztikus elemekkel — csár�
dásokkal, cseh polkával, ro�
mán táncokkal stb. — gazda�
gítsák, abból a célból, hogy a 
különböző intézmények, isko�
lák bálnyitóin méltóképpen 
képviseljék a posta „színeit”.

A lapunkban nemrég bemu�
tatott, s a filmjükkel ezen a 
rendezvényen is nagy sikert 
aratott amatőr filmklub állo�

másairól Tarján József szá�
molt be. Röviden arról, hogy 
az 1972- ben alakult, vegyes 
korosztályú. eleinte főleg 
egyénileg alkotó gárda mun�
kája 1976- ban vett fordulatot. 
Ekkor jöttek rá ugyanis, hogy 
„egységben az erő”, így a bur-  
íeszket különösen kedvelő, 
jól összeszokott együttes 1979-  
ben már első díjat, plusz klub�
díjat nyert Fogorvosi rendelő 
című produkciójával. A követ�
kező évben — szintén a Vizuá�
lis Művészeti Hónapok alkal�
mával — különdíjat nyertek 
(A stressz), majd egy fekete 
humor témájú, vegyes fogad�
tatású filmjükkel 1981- ben 
ugyancsak I-  díjat. Az amatő�
rök közül hazánkban jelenleg 
egyedül kétszalagos (külön kép 
és hang) eljárást alkalmazó, a 
művelődési központtól nem ke�
vés anyagi támogatást élvező, 
zömmel postás dolgozókból ál�
ló klub terve az, hogy a to�
vábbiakban a színjátszókkal 
együttműködve gazdagítsa ed�
dig sem eredménytelen tevé�
kenységét.

★
Summázva: minden művé�

szeti társulás éltető eleme a 
fellépés, a nyilvánosság előtti 
szereplés. Az amatőröké csak�
úgy, mint a hivatásosoké. Nagy 
kár ezért, hogy a több száz 
meghívott kultúrfelelős közül 
jó, ha harmincán tapsoltak má�
jus 31*én a Művelődési Köz�
pont amatőr csoportjainak. Saj�
nálatos ez azért is, mert azok a 
szervezők, akik ismerik mun�
kájuk színvonalát, és merték 
már meghívni őket nagyobb 
vagy kisebb rendezvények — 
akár önálló műsort adó, akár 
közreműködő — szereplőiként, 
még soha „nem fizettek rá” bá�
torságukra. Sem anyagilag, sem 
másként, hiszen láttunk már 
— drágán! — hivatásos művé�
szektől is odavetett előadáso�
kat. Nem kellene félni hát, és 
ezt a május végi rendezvény 
sikere is bizonyította, hogy a 
postaszervek kultúrfelelősei 
kudarcot vallanak, ha nem 
művészieskedő, de igényes 
amatőröket hívnak meg saját�
jaiknak — sajátjaikból.

— 1. s. zs. —
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Vetélkedés teremben, pályán és vizen
a budapesti kulturális és sportnapokon

Az evezősök a lentről jövő víztől sem félnek

Eredmények

ATLÉTIKA (nők)

100 m éte res s ík fu tá s ; 1. K erén y i 
Z suzsa (TIG). 2. H orváth  H ajnal 
(Bp. lg ). 2. E ndes Ild ikó  (RTV).

400 m éteres s ík fu tá s ; 1. M arczi 
E rik a  (TIG ), 2. Z sem le Jó zsefn é  
(TIG), 3. H udi R udolf né  (KPSZ).

4X100 m é te re s  v á ltó fu tá s; 1. B u�
d ap es ti T ávbeszélő  Igazgatóság, 2. 
K özponti P ostaszervek . 3. H elyközi 
T ávbeszélő  Igazgatóság.

M agasugrás; 1 K erény i Zsuzsa 
(TIG), 2. Z sem le Józsefné  (TIG), 3. 
M árton  Ild ikó  (KPSZ).

T ávo lug rás ; 1. M arczi E rika  
(TIG), 2. H o rv á th  H ajnal (Bp. lg .),
3. K iss L ászlóné (KPSZ).

S ú ly lökés; 1. B odogán É va (TIG), 
2. E rdős S ándorné  (TIG), 3. P ó t -
z ik  Piroslka (HTI),

ATLÉTIKA (férfiak)

100 m éte res s ík fu tá s ; 1. Z eitle r 
G ábor (TIG ), 2. F ülöp L ajos (Bp. 
l g ) ,  3. V arga  G yu la  (TIG).

400 m é te re s  s ík fu tá s ; l . K ocsis 
László (TIG), 2. M olnár Já n o s (Bp. 
lg .), 3. K ása M ihály  (TIG). •

1500 m é te re s  s ík fu tá s ; 1. N ales -  
n y ik  Z oltán  (TIG). 2. T áb o ri Zol�
tá n  (TIG), 3. S zakái N o rb e rt (TIG).

3000 m éteres gyalog lás; 1. S im on 
E n d re  (TIG), 2. G yüre  László (Bp. 
l g ) ,  3. H u n y a  P é te r  (TIG).

4X200 m é te re s  vá ltó ; 1. T ávbe�
szélő Igazgatóság, 2. R ádió -  és Te�
lev ízióm űszak i Igazgatóság, 3. 
H elyközi T ávbeszélő  Igazgatóság.

M ag asu g rás; 1. C söm ör József 
(TIG). 2. F ü löp  L ajos (Bp. lg .), 3. 
K u lcsár L ászló  (Bp. lg .).

T áv o lu g rás ; 1. Szili Csaiba (RTV),
2. Kanallas László (TIG), 3. Z eitle r 
G ábor (TIG).

S ú ly lökés; 1. O zsváth Ferenc 
(BUVDG), 2. F ejő s István  (TIG), 3. 
B ő g ő s Is tv án  (KPSZ).

ASZTALITENISZ

N ők; 1. V ass P á ln é  R ozsnyó M á�
r ia  (Bp. P ig), 2. K lam p ár Ilona 
(TIG), 3. H ind i S ánd o rn é  (TIG).

F é r f ia k : 1. D anó László (TIG), 2. 
László Im re  (KPSZ). 3. A ndré  Is t�
v án  (TIG ).

EVEZÉS

K ajak , fé rf i egyes, 2000 m é te r; 1. 
Őri Is tv án  (TIG ), 2. P ü sk i László 
(TIG), 3. T om pa P é te r  (RTV).

K ajak , fé rf i p áros, 2000 m é te r; 1.
T ávbeszélő Igazgatóság , 2. R ádió -  
és T elevízióm űszaki Igazgatóság, 3. 
K özponti P ostaszervek .

K ajak , vegyes páros, 2000 m éte r;
1. R ádió -  és T elevízióm üszaki Ig az�
gatóság, 2. T ávbeszélő Igazgatóság,
3. K özponti P ostaszervek .

K ielboot, fé rf i páro s. 2000 m éte r;
1. K özponti P ostaszervek , 2. B u d a�
pest v idék i P osta igazgatóság , 3. 
T ávbeszélő Igazgatóság.

K ielboot, vegyes p á ro s, 2000 m é te r : 
1. K özponti Positaszervek, 2. T áv�
beszélő Igazgatóság, 3. R ádió -  és 
Televizióm űszaiki Igazgatóság.

FEJELÉS

1. T ávbeszélő  Igazgatóság, 2. B u �
d ap est v id ék i P osta igazgatóság , 3. 
R ád ió -  és T elev íz ióm űszak i Igaz�
gatóság.

KÉZILABDA

N ői; 1. T ávbeszélő  Igazgatóság, 2 
B u d ap est v idék i Postaigazgatóság, 
3. R ádió -  és T elevízióm üszaki Igaz�
gatóság.

F é rfi: 1. B udapesti P osta igazgató �
ság, 2 B u d a p est v idék i P osta igaz�
gatóság , 3. R ádió -  és T elevízióm ű�
szak i Igazgatóság.

LABDARÚGÁS

N ői: 1. B ud ap est v idék i P osta -  
igazgatóság, 2. B udapesti P osta -  
igazgatóság, 3. T ávbeszélő  Igazga�
tóság ,

F érfi: 1. T ávbeszélő Igazgatóság,
2. B u d a p est v idék i P osta igazgató �
ság , 3. K özponti P ostaszervek .

ö re g f iú k :  1, R ádió -  és Televízió�
m űszak i Igazgatóság , 2. B udapesti 
P osta igazgatóság , 3. T ávbeszélő 
Igazgatóság.

LABTENISZ

1. T ávbeszélő Igazgatóság, 2. B u �
d ap est v idék i P osta igazgatóság , 3. 
B udapesti P ostaigazgatóság .

RÖPLABDA

N ői; 1. T ávbeszélő  Igazgatóság , 2 
K özponti P o staszervek , 3. B udapes�
ti P ostaigazgatóság .

SAKK

N ői egyén i: i. Som ogyi Z oltánná 
(BUVIG), 2. G riss Ild ikó  (K PSZ), 3. 
C sótai K ata lin  (HTI),

Női c sap a t: l. B u d a p est v idéki 
posta igazgatóság , 2. H elyközi T áv �
beszélő Igazgatóság, 3. K özponti 
P ostaszervek .

F é rfi egyén i: 1. D r. L égm án M ik�
lós (K PSZ), 2. C su torás József (Bp. 
ig ) ,  3. P a ta k i Fierenc (HTI).

F é rfi c sap a t; l. B ud ap esti P o sta �
igazgatóság, 2. H elyközi T ávbeszé�
lő Igazgatóság , 3. R ád ió -  és T ele�
v ízióm űszaki Igazgatóság.

TOLLASLABDA

Női egyén i: 1. K ó n y a  M agdolna 
(K PSZ), 2. K áli E rik a  (HTI), 3. 
N agy Im rén é  (Bp. lg .).

N ői csap a t: 1. K özponti P o sta �
szervek , 2. B u d ap est v idék i P o sta �
igazgatóság, 3. T ávbeszélő  Igazga�
tóság.

F é rfi  egyén i: 1, T u ray  Ján o s 
(KPSZ), 2. Spergel L ajos (TIG), 3. 
G yenes R óbert (Bp. lg .).

F é rfi c sa p a t: 1. T ávbeszélő  Igaz�
gatóság, 2. K özponti P ostaszervek ,
3. R ád ió -  és T elevízióm üszaki Igaz�
gatóság.

TEKE

Női eg y én i: l . N agy A ndrásné  
(TIG), 2. H o rv á th  G áb o m é (TIG), 
3. B oros L ászlóné (HTI).

N ői c sap a t: 1. T ávbeszélő  Igazga�
tóság, 2. H elyközi T ávbeszélő  Igaz -  
'gatóság , 3. B udapesti P osta igazga�
tóság.

F é rfi egyén i; 1. K rizsán  M ihály 
(HTI), 2. E lekes L ehel (TIG), 3. 
S tefandk A n ta l (Bp. lg .) .

F érfi c s a p a t:  lt  T ávbeszélő  Igaz�
gatóság, 2. K özponti P ostaszervek , 
3. R ádió -  és T elevízióm űszaki 
Igazgatóság .

AZ ÖSSZESÍTETT PONTVER�
SENY VÉGEREDMÉNYE

1. B udapesti T ávbeszélő Igazgató�
ság 455, 2. K özponti P o staszervek  
197, 3. B ud ap esti P ostaigazgatóság  
173, 4. R ád ió -  és T elev ízióm üszak i 
Igazgatóság  172. 5. B u d a p est v idéki 
P osta igazgatóság  164, 6. H elyközi
T ávbeszélő  Igazgatóság  136 pon tta l.

De minden bizonnyal Felhős 
Györggyel és hason sorsú tár�
saival a nap hátralevő részé�
ben zajló kulturális programok 
feledtetni tudták egy kis időre 
a tömegsporttal kapcsolatos 
gondjaikat.

Ügy gondoljuk, hogy az idei 
budapesti postás kulturális és 
sportnapok sem múltak el 
hasznos tanulságok nélkül, 
amellett, hogy a résztvevők, és 
minden jel erre mutat, a máju�
si eső ellenére is jól érezték 
magukat, hiszen kedvükre mo�
zoghattak. ismerőseikkel meg�
vitathatták gondjaikat. A kel�
lemes esti koncert után, ame�
lyet a Postás Szimfonikus Ze�
nékar szolgáltatott, valameny-  
nyien jóleső fáradtságérzéssel 
tértek haza, különösen, ha még 
az esti diszkón is megmozgat�
ták izmaikat.

Czeglédi Cecília

Tenisz — fejjel, lábbal

Mostoha Időjárás kísérte az 
idei budapesti ppstás kultu�
rális és sportnapok rendezvé�
nyeit. Május utolsó szombat�
ján szinte megállás nélkül 
zuhogott az „aranyat érő” 
májusi eső, csak a vasárnap 
délutáni díjkiosztás tiszteleté�
re, mintegy vigasztalásképpen
— minden jó, ha a vége . jó
— sütött ki a nap.

Ennek ellenére csaknem 
ezer postás dolgozó találko�
zott a Budapesti és a Buda�
pest vidéki Postaigazgatóság�
tól, a Budapesti és a Helykö�
zi Távbeszélő Igazgatóságtól, 
a Rádió és Televízió Műszaki 
Igazgatóságtól, valamint a 
Budapesti Központi Posta�
szervektől.

Nem véletlen, hogy a rossz 
idővel dacolva ilyen szép 
számmal vettek részt szur�
kolók, versenyzők egyaránt. 
Ugyanis minden bizonnyal 
fontos mérföldkövet jelenít 
majd a postás sportnapok 
történetében 1982. május 29. 
és 30., hiszen hosszú idő óta 
először a vízben és a vízen 
is megindult a vetélkedés.

Az evezés is tömegsport
Makai Attila nevéhez fűző�

dik ez a nagy esemény, aki 
az 1973- ban fölépült új pos�
tás vízitelepen kezdte újjá�
szervezni a sportéletet, és aki 
legfőbb szervezője, rendezője 
volt az idei sportnapok eve�
zős versenyeinek.

— Nem titkolom, a víz és 
az evezés szerelmese vagyok 
feleségemmel együtt. Bár ő 
maga nem postás dolgozó, 
mégis — éppen, mert vízimá�
dó — nagy segítségemre volt 
a szervezésben, lebonyolítás�
ban. Valamikor versenysport�
ként űztem az evezést, mel�
lette pedig a labdarúgást. Te�
hát ez nagyon régi, de tartós, 
szerelem, amelynek kerete 
most már a tömegsport. Ezért 
is vállaltam el szívesen hat 
évvel ezelőtt a tömegsport�
bizottság tagjaként a kajak�
kenu szakosztály vezetése 
mellett a vízi tömegsport 
szervezését is.

— Az elmúlt években az 
évi 12 nagyobb evezős sport-  
programon — értem ez alatt 
három kupa, a Postás, a BUSZ 
és a Magyar Evezős Túrabi�
zottság Kupáját — összesen 
ötszáz- ötszázötven postás dol�
gozó vett részt. Valójában már 
jó néhány éve létezik az eve�
zés, mint postás tömegsport, 
de azzal, hogy a sportnapo�
kon is összemérhetjük tudá�
sunkat, erőnket, nemcsak szí�
nesebbé, változatosabbá vál�
nak az események, hanem, re�
méljük, még nagyobb vonz�
erőt gyakorol a sportot szere�
tőkre.

— Természetesen a vízi tö�
megsport eredményessége 
nemcsak az én munkám gyü�
mölcse. Hadd említsek né�
hány kollégát, akik már a 
kezdet kezdetétől segítettek a 
szervezésben, elsősorban saját 
munkahelyükön; a Tig- en dr. 
Szarka György és Derekas 
László, valamint B. Nagy 
András, a KiHl- nál László 
Mária, a Járműtelepen Károly 
Ferenc, a HTI- nél Számely 
Béla és Szíj) László, a Kábel�
üzemben Sankadi József, az 
RTV- nél Szabó Szabolcs. Hogy 
teljes legyen a segítőtársak 
névsora, még megemlíteném 
az evezős tömegsportbizott�
ságban tevékenykedőket:

László Mária, Fejős István, 
Gilicze András és Mialovics 
László nevét. Nélkülük sok�
kal kisebb eredményt ért vol�
na el a szakosztály, nem be�
szélve a tömegsportról.

A „vizes” sportnak a sport�
napokon való bemutatkozása 
a vizes idő ellenére is jól si�
került. A mindenre elszánt, 
és mindenféle időjárást pró�
bált versenyzőket nem riasz�
totta el a zuhogó eső sem. A 
szurkolók viszont jobbnak lát�
ták, ha a római- parti Postás 
Üdülő üvegfalai mögül nézik 
a versenyt.

A vizes sport akkor igazán 
teljes, ha úszásban is versen�
gés van. No, nem az esetleg 
fölborult csónakok okozta 
kényszerúszásra gondolunk, 
hanem valódi, medencében 
zajló versenyre. Tudták ezt a 
rendezők is, ezért aztán a 
legifjabbak — hatéves kortól 
komoly tizenhárom évesig — 
természetesen korosztályokra 
megosztva, versengtek esőt 
megvető bátorsággal. Bár az 
előzetes fölmérés szerint 60- 80 
úszóra számítottak, de úgy 
látszik, a „vízből is megárt a 
sok” meggondolásból, jó né�
hány szülő nem engedte ki 
levetkőzve az esőre csemeté�
jét. Végül, azok jártak jód, 
akik bemerészkedtek a vízbe, 
mert már e hőstettért is cső- ' 
kóládé járt. Szalay Adám, őri 
Eszter, Tari Csaba pedig kor�
csoportjának győzteseként ve�
hette át a jól megérdemelt 
különcsokit. Nem beszélve ar�
ról, hogy kezet foghattak Ma�
kai Attila .bácsival és az 
örökifjú Presszi bácsival, akik 
további sikereket kívántak a 
büszke bajnokoknak.

Egészséges időtöltés

Másnap, vasárnap a PSE-  
pályán a Postások Szakszer�
vezetének titkára, Megyeri 
László nyitotta meg, köszönt�
ve valamennyi résztvevőt, a 
budapesti postás kulturális és 
sportnap immár hagyományos 
rendezvénysorozatát.

— Nem lehet eléggé hang�
súlyozni — mondta megnyi�
tójában, Megyeri László — a 
postás sportnapok fő célját, 
hogy sok ember rendszeresen 
sportoljon, mozogjon a csa�
láddal együtt. Magyarán szól�
va: a testkultúra igényét föl�
támasztva jobban gazdálkod�
junk a megnövekedett szabad 
idővel egészségünkért, jobb 
k özérzetünkér t.

A megnyitó után közszem�
lére kitétettek a nyerhető dí�
jak, .a sízebbnél szebb holló�
házi porcelánserlegek, vázák. 
Itt már előre .kiválaszthatta 
ki- ki az ízlésének megfelelőt. 
Ezután már csak be kellett 
bizonyítania, hogy nem volt- e 
véletlenül nagyobb a szeme, 
mint a tudása,

A délelőtt folyamán_az egy�
re javuló idő egyre jobb han�
gulatot teremtett mind a ver�
senyzők, mind a szurkolók 
körében, amikor is az atléti�
kai döntőkre került sor. A 
postás dolgozók méltán lehet�
nek büszkék tömegsportmo^-  
galmukon belül az atlétika rá, 
ugyanis más üzemekhez, in�
tézményekhez, gyárakhoz vi�
szonyítva nemcsak hogy az 
átlagnál jóval többen műve�
lik, hanem gyakran másod-  
osztályúnak megfelelő, a tö�
megsporton belül pedig ki�
váló eredmények születnek.

Tehát nemcsak a mennyiség 
jellemző, hanem a minőség is.

De az is közismert, hogy 
Magyarországon a legnépsze�
rűbb sport a foci, és nincs ez 
másként a postás sportnapo�
kon sem. Mint Bottyán Já�
nostól, a kv sportfelelősétől 
megtudtuk, sajnos, ez a sport�
ág, mint tömegsport, nem fej�
leszthető tovább, így is túl 
sok a csapat. Emellett pedig 
pályát sem tudnak a csapatok 
rendelkezésére bocsátani a 
felduzzadt számú mérkőzé�
sekhez, edzésekhez. Így az 
sem örvendetes, mint már er�
ről korábban a sport témájú 
cikkeinkben is szó esett, hogy 
sok embert von el. más sport�
ágaktól, amelyeknek jobb tár�
gyi feltételeik vannak.

— A déli szieszta idején, 
amikor már a versenyek túl�
nyomórészt befejeződtek, si�
került néhány sportszervezőt 
kifaggatni az üzemükben fo�
lyó sportélet gondjairól, és 
természetesen örömeiről is. 
Kelemen Györgyné például 
elmesélte, hogyan lett a TIG 
dolgozója. Ügy gondoljuk, 
elég tanulságos „mese”.

Jól megy, ha pártoljak

— 18 éve vagyok postás. 
Első .munkahelyem a Buda�
pesti Postaigazgatóságnál volt, 
ahol — sportszerető lévén — 
rendszeresen részt vettem a 
különböző versenyeken, atlé�
tikában, futásban és tekében. 
És mivel a férjem is sportra�
jongó, az atlétikai számokban 
több éven keresztül az élme�
zőnyben volt, így nem csoda, 
ha mindhárom gyerekünk, 
ahogy mondani szoktuk, a pá�
lya szélén nőtt föl.

— Föltűnt nekem, hogy a 
TIG- esek valahogy mindig 
jobb eredményeket értek el, 
mint mi, hogy egy jó kis kö�
zösség az övék, hogy a fel�
szerelésük sem szedett- vedett, 
mint a mienk, és hogy náluk 
mindent megtesznek a tömeg�
sportént, törődnek azokkal, 
akik művelik. Szó, szót köve�
tett, és 13 év után átjöttem 
a TIG- hez dolgozni — ezért. 
Elmondhatom, hogy nagyon 
jól érzem magam. Szociálpo�
litikai előadó lévén emberek�
kel foglalkozom, amit nagyon 
szeretek, és már hivatalból is 
hozzám tartozik a sport, 
ugyanis a szakszervezettel kö�
zösen gazdálkodunk a jóléti 
alap sportkeretéből. Egyszóval 
elégedett ember vagyok, s 
mindezt a TIG- nek és a 
sportnak köszönhetem.

A TIG és a pezsgő sportélet 
lassan egy ütt járó fogalom. 
Hogyan látja ezt egy tősgyö�
keres TIG- dolgozó, Sápi Imre, 
a sportbizottság .tagja, a lab�
darúgó- sportág vezetője?

— Én abszolút sportrajongó 
vagyok. Sokáig aktív futbal�
lista voltam a PSÉ- ben, az 
öregfiúk csapatának most is 
tagja vagyok. A cigány is a 
maga lovát dicséri, szokták 
mondani, de a TIG- et nem 
azért dicsérem, ment 1947 óta 
kenyéradóm, hanem mert 
válóban szinte erőn felül 
mindent megtesz a tömeg�
sportért. Ezt nemcsak az egy�
mást követő jó sporteredmé�
nyek bizonyítják, hanem a 
TIG- en belüli nagyon jó mun�
ka-  és sportszeliem is erre 
vall. Csak egy példát említek 
a gondoskodásról: tudvalevő, 
meglehetősen kevés postásnak

adatik meg, mint a tömeg�
sport résztvevőjének, hogy té�
len teremedzés címén mozog�
jon. Nekünk rendelkezésünk�
re áll az egyik békásmegyeri 
iskolának a tornaterme, télen 
is minden hétvégén, játszunk, 
mozgunk. Valószínűleg mind�
ehhez az kell, hogy a vezető�
ség — a gazdasági és társa�
dalmi egyaránt — támogassa 
az ilyen igényeket, mint pél�
dául nálunk a tszb titkára, 
dr. Szarka György.

Ha sok a gazda

Felhős György. a PSZSZI 
dolgozója talán egy kicsit 
irigykedve is, nem éppen fel�
hőtlen arccal hallgatta végig 
kollégáinak beszámolóját, nyil�
ván nem először hallva a felso�
rolt tényeket, ö  korántsem 
ilyen elégedett a saját területé�
vel.

— Azt hiszem, mondanom
sem kell, hogy én is nagyon 
szeretem a sportot. Egyrészt, 
mert középiskolás koromban 
aktív sportoló voltam, másrészt 
— postás dinasztia leszárma�
zottja lévén — otthonról ma�
gammal hoztam azt a „postás 
tudatot”, egyűvétartozást,
amelynek egyik láncszeme ép�
pen a sport. Most nem akarok 
belemenni a mindannyiunk ál�
tal ismert és már szinte unos-  
untalan hallható fejtegetésbe 
a sport kapcsolatteremtő ké�
pességéről, játékosságáról, em�
bernemesítő szerepéről. Azért 
említem meg csupán, mert én 
ebben hiszek és éppen ezért, a 
nehézségek ellenére is. 1974 óta 
ellátom a Budapesti Központi 
Postaszervek sportfelelősi teen�
dőit.

— Hogy melyek a gondjaim? 
Először is nehéz a helyzetem, 
mert 27 postaszerv tartozik 
hozzám, azaz 27 szb- titkárral 
és 27 sportfelelőssel kell tarta�
nom a kapcsolatot, illetve kell 
lebonyolítanom a szervezést. 
És mindezt egyedül teszem. Ez 
pedig sok. Azután a közömbös�
ség. A 27 postaszervből, ha 5- 6 
(PSZSZI, Vig. PESIH, Kábel�
üzem. Járműtelep Javítóüzem) 
megmozdul egy- agy rendez�
vénynél. A munkahelyeken be�
lül pedig szinte folyamatosan 
cserélődnek a sportfelelősök, 
nyilván, mert a munkahelyi 
vezetők nemigen támogatják 
őket. Mostohagyerekek va�
gyunk. Például, hogy mást ne 
említsek, a sporteseményeken 
sem szakvezetőt, sem szb- tit-  
kárt, sem sportfelelőst nem 
szoktam látni. Emellett gyako�
riak a keresztbe szervezések. A 
közömbösséget mutatják a si�
lány. szedett- vedett szerelések 
is. Én sokszor meg is értem 
sporttársaimat, kollégáimat, ha 
elmegy a kedvük az egésztől, 
amikor látják egy- egy igazga�
tóság sportolóinak szín,te hi�
bátlan felszerelését. Ez is sokat 
számít.

— A 27 postaszerv 27 kasszá�
ból gazdálkodik. így a legna�
gyobb jóindulat mellett sem 
lehet egyenfelszerelést vásárol�
ni. Én magam többször kértem, 
hogy legyen egy közös kassza, 
mert így jobban megoldhatók 
a közös gondok is. Elmondha�
tom végül, hogy szinte csak a 
törzsgárdatagokra tudok iga�
zán támaszkodni és számítani, 
dehát az évek telnek — senki 
sem lesz fiatalabb —, szép las�
san mi is kiöregszünk. — Kik 
jönnek utánunk, és jönnek- e 
egyáltalán?
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