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A Postások Szakszervezeté�
nek Központi Vezetősége de�
cember 16- i ülésén Doros Bé�
la megbízott vezérigazgató�
helyettes előterjesztésében 
megvitatta a posta 1982. évi 
gazdasági és szociális tervének 
várható .teljesítéséről, valamint 
az 1983. évi tervelőirányzatá�
ról szóló előterjesztést. Tanos 
Lászióné, a központi vezetőség

titkára rövid értékelést adott 
a népgazdaság általános hely�
zetéről, majd vitaindításként 
tolmácsolta az elnökség előző 
napi állásfoglalását. Ezután 
több hozzászóló adott hangot 
véleményének, és egészítette ki 
az anyagot. Végül a kiegészí�
tésekkel a központi vezetőség 
elfogadta az előterjesztést.

A n e h é z s é g e k  e l le n é r e  s ik e r ü lt
A népgazdaságot 1982- ben 

érő, ma már széles körben is�
mert kedvezőtlen hatások a 
postát sem kerülték el. A gaz�
dasági feltételek évközi nehe�
zedése ellenére a posta elérte 
az 1982. évi céljait, a szolgálta�
tások ellátása és a gazdasági 
eredmények mellett a dolgo�
zók élet-  és munkakörülmé�
nyeit is beleértve.

A hírközlés fejlesztéséhez 
kapott állami támogatást az 
évközi intézkedések csökken�
tették. Ezt azonban kompen�
zálta a tervezetthez képest na�
gyobb vállalati forrás képző-

Tanos Lászlóné kv-titkár, mel�
lette Doros Béla mb. vezér�

igazgató-helyettes

dése, amit az állámigazgatás — 
ismerve a hírközlés helyzetét 
— a postánál hagyott. Ez lehe�
tővé teszi, hogy az ötéves fej�
lesztési célok lényegesen ne 
változzanak. Az eredmény 
(4636,5 millió forint) több mint 
400 millió forinttal haladja 
meg a tervezettet, úgy, hogy a 
teljesítmény több mint 600, 
ugyanakkor a ráfordítás csak 
mintegy 200 millió forinttal 
növekedett a tervezetthez ké�
pest. A bevételnövekményt el�
sősorban a postaforgalomnál a 
nemzetközi díjtételek változá�
sa, a hírlapszolgálatnál a ter�
jesztett hírlapok mennyiségé�
nek növekedése, a telexszolgá�
latnál az évközi díjemelés, il�
letve a távbeszélő- szolgálatnál 
egyes tarifák évközi emelése, 
valamint a forgalomnak a ter�
vezettnél kedvezőbb alakulása 
eredményezte.

Az adók befizetése után az 
R- alap a tervezett szinten (250 
millió forint), a fejlesztési alap 
azt mintegy 200 millió forint�
tal meghaladva képezhető, így 
várhatóan 1100 millió forint 
lesz.

A múlt év munkáját nagy�
mértékben befolyásolta az öt�
napos munkahétre való átál�
lás. A központi vezetőség úgy 
ítélte meg, hogy ez a szolgál�
tatások minőségi színvonalá�
nak romlása nélkül, a postás 
dolgozók jogos érdekeinek ér�
vényesülésével valósult meg. 
Az áttérés sikerében vala�

mennyi postás dolgozó részes, 
ezért köszönet illeti őket.

1982- ben töretlenül folytató�
dott az a megújhodási folya�
mat, ami 1981- ben, az ötnapos 
munkahétre való átállás előké�
szítése során bontakozott ki. 
Egyre inkább előtérbe került a 
szolgáltatás, a változó körül�
ményekhez való rugalmasabb 
alkalmazkodás, az eszközök 
hatékonyabb kihasználására 
irányuló törekvés, egyszóval  ̂
belső tartalékok feltárása. 
Több szervezési, illetve egyéb 
intézkedés szélesítette a szol�
gáltatások körét, egyszerűsí�
tette a belső kezelést. Itt első�
sorban a klasszikus postát le�
het és kell kiemelni.

Az ötnapos munkahétre való 
átállás mellett az év kiemelt 
feladata volt a fenntartás szín�
vonalának emelése és a nyil-  
vánostelefon- hálózat rekonst�
rukciója és bővítése.

A fenntartás terén ugyan je�
lentős előrelépés történt a ko�
rábbi időszakhoz képest, de 
nemcsak a kívánatos, hanem 
még a tervezett mértéket sem 
sikerült mindenütt elérni. A 
múlt évben is jellemző volt az 
anyag-  és alkatrészellátás 
rendszertelensége, a ' létszám-  
hiány. Az építési munkák 
programozásának esetlegessé�
ge miatt fellépő torlódásoknál 
változatlanul a fenntartás 
szenvedett hátrányt.

A nyilvános állomások prog-  
ramjának meghirdetése az 
adott körülmények között in�
dokolt és célszerű volt. Az el�
nökség ezt annak idején poli�
tikai kérdésnek. tekintette, 
ugyanis a lakásteiefonok egy�
re feszítőbb hiányát nagy�
mértékben enyhíti. A program 
— figyelembe véve a késői in�
dítást, a kezdeti létszámhiányt, 
az akadozó anyag- , készülék- , 
fülkeellátást, a helyenkénti 
munkaszervezési gondokat — 
az utolsó negyedév rendkívüli 
erőfeszítéseinek (az évi munka 
30- 40 százaléka torlódott erre 
az időszakra) eredményeként 
sikeresen zárult.

A? 1981—82. években a bu�
dapesti nyilvánostelefon- háló-  
zat rekonstrukciójára és fej�
lesztésére több mint 130 millió 
forintot fordított a posta. Ki�
cseréltek 3887 készüléket, 1028 
fülkét, és 400 új állomást tele�
pítettek. örvendetesen javult 
az állomások üzemképessége, 
a jóságfok meghaladta a 90 
százalékot, az üzemidő- kiesés 
24 óra alá csökkent, ha nem is 
teljeskörűen, de javult az el�
látottság, megoldódott a fül�
kék tisztántartása, előrelépés 
történt az egységes, esztétikus 
postai megjelenés felé.

A központi vezetőség köszö�
netét fejezte ki mindazon dol�
gozóknak, a szocialista mun�
kaverseny részvevőinek, akik 
áldozatos munkájukkal hozzá�
járultak e fontos politikai tar�
talmú feladat megvalósításá�

hoz. Egyúttal felhívta a figyel�
met arra, hogy mind a fenn�
tartás, mind a nyilvános tele�
fonok kérdését továbbra is 
megkülönböztetett figyelem�
mel kell kísérni. Mielőbb be 
kell kapcsolni a hálózat hiá�
nyában ma még ellátatlan te�
rületeket, és az új lakótelepek 
átadásánál kellő számú nyil�
vános állomást kell üzembe 
helyezni, ezenkívül a technikai 
feltételek megteremtésével tö�
rekedni kell a távhívásra al�
kalmas állomások arányának 
növelésére.

Az 1982. évi terv munkaügyi 
feladatai nagyrészt az ötnapos 
munkahétre való áttéréshez és 
a növekvő fenntartási szükség�
letek kielégítéséhez kapcso�
lódtak. A létszámnövekedés a 
tervben szereplő 1850 fővel 
szemben csak 50 százalékra 
teljesült. A lemaradás évek óta 
a fenntartásnál a legnagyobb. 
A feladatokat csak jelentős 
túlórázással és szabadidős 
munkával lehetett megoldani. 
A központi vezetőség ismétel�
ten hangot adott annak a meg�
győződésének, hogy a műszaki 
fenntartószolgálatban a sú�
lyos munkaerőhiány felszámo�
lása csak átfogó postai prog�
ram kidolgozásával válik lehe�
tővé.

Az előirányzott 6,4 százalé�
kos bérszínvonal- emeléssel 
szemben 7,4 százalék valósult 
meg. Az átlagbérek megközelít 
tőén 9 százalékkal növekedtek. 
A bérfejlesztés felhasználását 
nagymértékben meghatározta 
a műszakpótlék 1981. évi eme�
lésének báziskiegészítése, az 
ötnapos munkahét bevezetése 
által igényelt többletbér (ösz-  
szevont munkahelyi pótlék, 
túlóra-  és készenléti díj),’ to�
vábbá a hétvégi hírlapterjesz�
téssel kapcsolatos bérigény.

Az 1982. évi szociálpolitikai 
terv a naturális mutatók több�
ségében teljesült. Értékben

mintegy 40 millió forinttal több 
a' teljesítés, úgy, hogy a szo�
ciális ellátásnál 6,2 százalékkal 
nagyobb, a munkavédelemnél 
viszont — zömében az import-  
beruházások elmaradása miatt 
— 2,7 százalékkal kisebb a rá�
fordított összeg. A szociális rá�
fordítás összességében 1085 
millió forint. Az eredmények 
közül ki kell emelni a postás 
dolgozók lakásépítésének tá�
mogatására fordított összeg je�
lentős emelését (több mint 107 
millió forint), az új egyenruha 
bevezetését és az üzemi étkez�
tetésben részesülők számának 
mintegy 2000- rel való növeke�
dését.

A VI. ötéves terv szociális 
beruházásai közül elkészült a 
balatbnfenyvesi üdülő II. üte�
me, a gárdonyi postáskemping, 
az arácsi 56 garzon üdülőlak�
rész. Nem lehet szó nélkül 
hagyni, hogy továbbra is meg�
oldatlan — elsősorban Buda�
pesten — a fűtési berendezé�
sek korszerűsítése. Több he�
lyen (Anyaghlvatal, Lipót Táv�
beszélő Üzem) jóval a tél be�
köszöntése után sincs kielégí�
tő fűtés.

Az 1982- ben üzembe helye�
zett nagyobb beruházások kö�
zül meg kell említeni

—a távbeszélő- szolgálatban 
Békéscsabának és körzetének 
crossbar központját, a Buda�
pesten (Zugliget, Rákoskereszt�
úr), illetve Sárospatakon, Mo�
hácson, Csongrádon és Szege�
den üzembe helyezett mobil 
központot, a Pest környéki ru-  
rálhálózatot.

— A műsorszórás a csávolyi 
tv- adóval, valamint 4 átjátszó�
adóval bővült.

— Szentendrén, Szigetváron 
és Balatonmáriafürdőn új pos�
tahivatal épült.

— Időarányosan készült az 
egri forgalmi telephely, a deb�
receni oktatási intézmény és 
a TPA- program.

V á lto z a t la n  f e la d a to k ,  sz ig o rú b b  f e lt é t e le k k e l
Mi jellemzi az 1983. évi nép-  

gazdasági tervet?
A legfőbb feladat a nemzet�

közi fjzetőképesség fenntartá�
sa, illetve javítása. A gazdaság 
növekedése mérsékelt marad. 
A beruházás és a fogyasztás 
elkerülhetetlen mérséklése 
mellett ösztönözni kell a haté�
konyság növelésére, az anyag-  
és energiatakarékosságra, az 
exportképesség javítására, az 
importtakarékosságra.

Az életszínvonal- politikában 
a középtávú terv egyes köve�
telményeinek várhatóan nem 
tudunk eleget tenni. Hogy a 
népgazdasági célokat el lehes�
sen érni, új, az eddigikenél 
szigorúbb szabályozórendszert 
vezettek be. A normatív sza�
bályozás a postára is érvényes. 
A növekvő terheket a posta 
teljesítménynöveléssel nem 
tudja ellensúlyozni, így a ter�
vezett vállalati eredmény 4272 
millió forint, mintegy 360 mil�
lióval kevesebb, mint 1982-  
ben. Jellemző, hogy a költsé�
gek több mint 1 milliárd fo�
rinttal nőnek.

A terv 10Ö0 fős létszámnö�
vekedéssel számol, ebből 220-  
szal a postaforgalomban, első�
sorban az ötnapos munkahétre 
való átállás áthúzódó hatása�
ként. Csaknem 400 fő a fenn�
tartáshoz kapcsolódó létszám-  
igény. Az esélyek semmivel 
sem jobbak, mint tavaly.

Jelentősen változott a bér-  
és keresetszabályozás rendsze�
re. A posta változatlanul a 
központi szabályozásba tarto�
zik. A központilag biztosítottt 
2,7 százalékos bérszínvonal�
növekedés mellett továbbra is 
számol a terv a struktúravál�
tozásra korábban engedélyezett 
1 százalékkal, így összességé�
ben 3,7 százalékos bérszínvo�
nal- növekedés várható. Ez az 
előző évekhez képest alacsony�
nak tűnik, de igazán megítél�
ni csak a népgazdaság egészé�
nek ismeretében lehet. Az ará�
nyokat azonban jól szemlélteti 
az is, ha megvizsgáljuk, hogy 
nem központi szabályozás ese�
tén mivel számolhatnánk. A 
tervezett bérfejlesztéshez 
mintegy 30- as jövedelmezőségi 
szint (nyereség osztva az esz�
közérték és a bértömeg össze�
gével) kellene. A tarifaemelés 
utáni kiugróan legjobb évünk�
ben, 1981- ben 16,87 volt; ez
évben várhatóan 13,5 lesz ez a 
mutató.

A fő szolgáltatások terve�
zett fejlődése:

Postaszolgálat

1983- ben is folytatódik a 
postahivatali hálózat fejleszté�
se. A terv /122 új postahiva�
tal építését, 50- nek a korsze-

(Folytatás a 2. oldalon)

Együtt képesek vagyunk 
a nehézségek leküzdésére

lyenkor, az új esztendő kezdetén a boldog új 
év köszöntése mindig párosul az elmúlt év si�

kereinek, eredményeinek, gondjainak számba�
vételével és új célok, vágyak, nagy elhatározá�

sok megfogalmazásával. Ez a számvetés és előrete�
kintés arra késztet, jiogy felmérjük feladatainkat, reá�
lis Lehetőségeinket, azután nekigyűrkőzzünk céljaink 
valóra váltásához, olyan hittel és jobbító szándékkal, 
amilyennel az új évbe átlépve azt elhatároztuk. Mert 
tudjuk — bár ezt a meggyőződésünket állandóan erő�
síteni kell —, hagy egyéni életünk éppúgy, mint az or�
szág gyarapodása, előrehaladása az általunk végzett 
munka eredményedre épül.

Csakhogy bármily odaadó szándékunk ellenére sem 
tudjuk kivonni magunkat, függetleníteni munkánkat a 
szőkébb és tágabb környezet hatása alól. Közvetlen kör�
nyezetünk állapotát nemcsak a pasta szűkös lehetőségei 
és a népgazdaság nehézségei befolyásolják, közvetve ha�
tást gyakorolnak rá a világgazdaság és a világpolitika fe�
szültségei is. Éppen ezért alaposan megismerve mai 
gazdasági nehézségeinket, még nagyobb erőfeszítésre, 
felelősségteljesebb munkára, belső tartalékaink okos 
hasznosítására van szükség ahhoz, hogy népgazdasági 
és egyéni terveinket meg tudjuk valósítani. Gazdasági 
nehézségeinket elkerülni ugyan nem tudjuk, de hatá�
sukat csökkenthetjük, ha higgadtan, erőink és lehető�
ségeink .számbavételével szembenézünk velük. Ha pon�
tosan és részletesen tisztázzuk a munkaterületünkön 
ránk háruló kötelezettségeket, és mindent megteszünk 
azért, hogy azokat minél jobban megoldjuk, vagyis ne�
hézségeinkét nagyobb erőfeszítésekkel, szervezettebb, 
fegyelmezettebb munkával egyenlítjük ki. Mindenkinek 
meg kell tehát értenie, hogy ma nincs létjogosultsága az 
egyoldalú „mit kapok” szemléletnek; párosulnia kell a 
„mit nyújtok” elhatározással, mert csak ez lehet az 
előrehaladás, sőt a fennmaradás és mindenképpen az 
elismerés alapja. /

agy képesek vagyunk a nehézségek legyűré�
sére, a jobb, a hatékonyabb munkára, azt bi�
zonyítja a posta 1982. évi tervének teljesítése, 
amelyet a központi vezetőség legutóbbi ülésén 

tárgyalt, együtt az 1983. évi tervvel. A vezető testület 
megállapította, hogy közös erőfeszítéssel, javuló mun�
kával, helytállással alapjában sikerült megoldani a pos�
tára háruló 1982. évi feladatokat és javuló színvonalon 
ellátni a postai szolgáltatásokat,

Nyújtottunk- kaptunk: a munka hatékonyságának 
javulása lehetővé tette, hogy 1982- ben előre léptünk a 
postás dolgozók bér- , és munkakörülményeinek javítá�
sában, kulturált pihenésük fejlesztésében, eredménye�
sen folytatódott a postás dolgozók rakásépítésének tá�
mogatása. A postás dolgozók ezrei első évben élvezhe�
tik az ötnapos munkahéttel rhegnövekedett szabad időt, 
azok a dolgozók fjedig, akik folyamatosan dolgoznak — 
szombaton és vasárnap Is — nagy odaadással gondos�
kodtak a szolgáltatás zavartalanságáról.

Tovább léptünk az üzemi demokrácia erősítésében, 
a közös gondolkodásban és a közös cselekvésben. Szak�
szervezetünk sok ezer aktívájával segítette a feladatok 
megoldását, mozgósította, szervezte a szervezett dolgo�
zók helytállását, jobb munkáját, ugyanakkor sokolda�
lúan, lelkiismeretesen, egyénekhez szólóan foglalkozott 
a dolgozók gondjainak megoldásával, illetve azok csök�
kentésével.

Szép eredmények vannak a munkában tanúsított 
helytállásiban — a szocialista munkaverseny, a szocia-  
listabrigád- mozgalom keretei között, és az egymás se�
gítésében, az emberiességben. Ennek egyik, de nem 
egyetlen példája a nyugdíjas postások felé irányuló 

■ nagyobb figyelem és segítség, amely sok idős postásnak 
szerzett örömet, enyhített gondjain.

Í z 1982. év mérlege röviden az lehet, hogy 
együtt, szervezetten, egymást becsülve és se�
gítve képesek vagyunk nagyobb feladatok, ne�
hézségek leküzdésére. És mutatja azt is, hogy 

nehezebb körülmények között sem kerülhet háttérbe az 
ember, mert nálunk minden érte és vele együtt törté�
nik. Ennek alapján mondta ki a központi vezetőség azt 
a véleményét, hogy egyetért a posta 1983. évi tervével 
és mindent megtesz azért, hogy segítse annak széles 
körű megismertetését és elfogadtatását, eredményes 
megvalósítását, mert meggyőződése, hogy ez szolgálja 
minden postás egyéni és kollektív érdekét.

Csáki Lászlóné 
főtitkár



Sajátunknak tekintjük a posta feladatait
(Folytatás az 1. oldalról)

rűsítését, ezen felül 123 hi�
vatalnál egyenként 100 ezer 
forintot meghaladó karbantar�
tási munka elvégzését tartal�
mazza. Jelentősebb beruházá�
sok: Paks, Révfülöp, Veszp�
rém 1, Pestlőrinc 1, valamint 
Kecskemét 1 postahivatal.

300 hazai gyártású és 96 tő�
kés importgép beszerzése sze�
repel a tervben. Ez utóbbi az 
esetleges importkorlátozás 
miatt ma még bizonytalan. 
Üzembe állítják a II. félév�
ben a Posta Kísérleti Intézet 
által kifejlesztett, több érték�
cikk árusítására alkalmas 
elektronikus automatákat.

Várhatóan a nyugat- német 
takarékpénztárral is egyez�
ményt kötnek a fenntartásos 
takarékbetétkönyvek beváltá�
sára. Elkezdődnek a kísérle�
tek a csekkforgalom számító-  
gépes feldolgozására.

A fentieken kívül a szolgál�
tatás színvonalának javításá�
ra, ahol csak lehet, egyszerű�
sítik a kezelést. Továbbra is 
fő szempont marad a szolgál�
tatói magatartás, a közönség 
jobb kiszolgálása végett kísér�
leti jelleggel több új szolgál�
tatást bevezetnek. Természe�
tesen ez egyúttal jelentősen 
növeli a posta bevételeit is.

Hírlapszolgálat
Legfőbb feladat a hírlapter�

jesztés színvonalának meg�
tartása, illetve emelése. Eh�
hez 3000 különleges kerékpárt 
szerezne^ be, 40 hírlappavi�
lont (ennek a fele csere) és 2 
hírlapüzletet helyeznek üzem�
be. A II. negyedévtől a napi�
lapoknál bevezetik a napon�
ként eltérő hírlapigénylési 
rendszert.

Távíró, telex, 
adatátvitel

475 új telexállomás bekap�
csolásával 9660 állomás lesz 
üzemben. A növekedés elle�
nére a várakozók száma eléri 
az 1300- at. Az adatátviteli ál�
lomások száma 270- nel nő és 
év végére eléri az 1330- at. A 
távírószolgálatnál megszűnik 
a múlt évi dísztáviratlap�
hiány.

Távbeszélő-szolgálat
A főközponti kapacitás 

mintegy 30 ezerrel nő. 13 058 
lakás- , 3449 közületi és 701 
nyilvános állomást kapcsolnak 
be. Mindezzel a távbeszélő�
sűrűség 1983 végére 12,74 lesz. 
A fejlesztés korlátozottságára 
utal, hogy a várakozók száma 
tovább növekszik, és elérheti 
a 350 ezret.

Továbbra is kiemelt feladat 
a forgalomlebonyolító képes�
ség javítása. Ezért erősíteni 
kell a fenntartási tevékenysé�
get. Ehhez a terv múlt évihez 
képest 70 millió forinttal több 
költséget irányoz elő. Buda�
pesten befejeződik a Teréz, 
az Óbuda és a belföldi táv�
hívó központ bővítése. Mobil 
központokat helyeznek üzem�
be Hatvanban, Kaposváron, 
Hajdúböszörményben, Száz�
halombattán és Dunakeszin, 
Üzembe kerül a Miskolc— 
Avas, valamint a Bicske és 
körzete crossbarközpont. In�
dul a veszprémi, továbbá az 
észak-  és a dél- balatoni fej�
lesztési program.

Rádió és televízió
Az állami támogatás csök�

kentése leginkább ezt a szol�
gáltatást érintette. 1983- ban 
befejeződik a lakihegyi re�
konstrukció, Győrben új, kis 
teljesítményű középhullámú 
adó lép üzembe. Folytatódik 
a diósdi telep rekonstrukció�

ja. Megkezdődik a sztereósu�
gárzás.

A televízióműsor- szórás ja�
vítására Győrben új adó indul 
az 1. műsor sugárzására, és 
korszerű antennarendszer lép 
üzembe a 2. műsorra. 12 átját�
szóadó telepítésével lehet szá�
molni. A teletext kísérleti su�
gárzása 1983- ban mindkét 
adóhálózaton folytatódik. Meg�
épül a Komád!—Debrecen 
mikroösszeköttetés.

Munkavédelem 
és szociálpolitika

Szociális célokra 1983- ban
1224,5 millió forintot fordít a 
posta. Elsőrendű cél a mun�
kavédelem hatékonyságának 
fokozása és az elért szociális 
ellátás színvonalának megőr�
zése.

Január 1- ével életbe lépett 
az új munkavédelmi szabály�
zat. Gyakorlati alkalmazása 
jelentős szemléletváltozást 
igényel. Azonban ismételten 
hangsúlyoznunk kell, hogy 
számos esetben a munkakö�
rülmények javítása nemcsak 
pénzkérdés. Elgondolkodtató, 
hogy néhány nemrég épült 
postai munkahelyen is ugyan�
azt tapasztalhatjuk, mint a va�
lóban elavult, előbb- utóbb ki�
váltandó épületeknél. Az el�
hanyagolt, rendetlen munka�
hely, a törött ablak, a piszkos 
falak mellett nem mehetünk 
el szó nélkül. Ez befolyásolja 
az ott dolgozó postások köz�
érzetét, s a közönségben is 
visszatetszést szül. Ezen vál�
toztatni, itt gyorsabban előre�
lépni, szemléletet alakítani 
valamennyiünk kötelessége. Ez 
nem csak szakmai feladat, eb�
ben a szakszervezeti aktivis�
táknak is határozott felelős�
ségük van.

A szociálpolitika terén elő�
térbe kerül az üzemegészség�
ügy fejlesztése, a munkások, 
nagycsaládosok, nyugdíjasok 
kedvezményes üdültetési lehe�
tőségeinek vizsgálata, a rászo�
ruló nyugdíjasok életkörülmé-  

, nyeinek javítása, a szociális 
otthoni férőhelyek bővítésé.

A jóléti kiadások — első�
sorban az üzemi étkeztetéshez 
való hozzájárulásnak, vala�
mint az üdültetés költségeinek 
jelentős mértékű növekedése 
miatt — 31 millió forinttal 
emelkednek. Ehhez forrást te�
remteni csak a jóléti alap ki�
egészítésével lehet, természe�
tesen az R- alap terhére. Eb�
ben az évben ez eléri a 75 
millió forintot. A kiegészítés 
szűkíti a részesedés más irá�
nyú felhasználását. Ennek el�
lenére a központi vezetőség 
úgy foglalt állást, hogy a ter�
vezett jóléti kiadások össz�
hangban vannak a postás dol�
gozók széles tömegeinek ér�
dekével, s ezért szükségesnek 
tartja és támogatja az R- alap 
ilyen irányú felhasználását. Ez 
természetesen nem ad men�
tességet a szociálpolitikában 
sem a rendelkezésre álló anya�
gi lehetőségek meggondoltabb 
felhasználásának követelmé�
nye alól. Azonban a gondos 
rangsorolás mellett sem lehet 
megfontolás tárgya a bizton�
ságos munka feltételeinek és 
a minimális higiéniás ellátás�
nak a megteremtése.

A népgazdaság egészében, 
így a postán is központi sze�
repet kap 1983- ban az anyag-  
és energiatakarékosság, a nem 
rubel elszámolású import he�
lyettesítése. A népgazdasági 
programhoz kapcsolódóan el�
készült a posta anyag-  és 
energiatakarékossági akció-  
programja. Ezt az elnökség az
I. negyedévben tárgyalja, 
meghatározva a szakszerveze�
ti feladatokat.

Az anyagellátásban 1983-  
ban sem lehet javulással szá�
molni, sem a belföldi ellátás�
ban, sem az importszükséglet

kielégítésében. Ezért fokozott 
szerepet kell kapnia minden 
szinten a munkaszervezésnek, 
az egész posta érdekeit szem�
mel tartó anyaggazdálkodás�
nak, a meglévő készletek, a 
még üzemképes használt al�
katrészek, egységek hasznosí�
tásának.

A takarékosság egy fajtája 
a meglevő eszközök, létesít�
mények működőképességének 
fenntartása. Nem lehet, de 
nem is célszerű mindig, min�
denhol újat építeni. A köz�
ponti vezetőség úgy ítélte 
meg, hogy a jövőben nagyobb 
figyelmet kell fordítani — az 
újak építését megelőzve — a 
régebbi létesítmények korsze�
rűsítésére, felújítására, lehető�
vé téve ezzel az új technika 
befogadását.

A népgazdasági energia�
programhoz kapcsolódva a 
postának meg kell szüntetnie 
az olajtüzelést. Bármennyire 
kedvezőtlen ez számunkra, s 
ha tovább rontja is sok he�
lyütt az. amúgy sem túl jó 
munkakörülményeket, meg�
értjük az intézkedés szüksé�
gességét. A végrehajtás folya�
matban van. Mindamellett a 
hozzászólók az átállás körül�
ményeinek fokozott mérlegelé�
sére hívták fel a figyelmet. 
Azon kívül, hogy a kereske�
delemben még mindig nem 
kapható a szén minőségéhez 
igazodó, jó hatásfokú kályha, 
helyenként nehézségekkel jár 
a tüzelőanyag beszerzése, sok 
helyen pedig nem vagy nehe�
zen oldható meg a tárolás, s 
hiányoznak a fűtés személyi 
feltételei.

Az új évben a posta egyik 
legfontosabb célja a megkez�
dett megújhodás következetes 
végigvitele, a technológiai és 
irányítási folyamatok korsze�
rűsítése, elősegítve ezzel is a 
rendelkezésre álló eszközök 
legcélszerűbb kihasználását és 
a hatékonyság fokozását. 
Egyes kérdésekben kísérletek 
már folynak, döntés lényegé�
ben csak ezután lesz, s ebben 
szakszervezetünk is részt vesz. 
A központi vezetőség minden 
ésszerű, a jövőbe mutató, a 
szolgáltatás ellátását elősegí�
tő lépést támogat. Ugyanak�
kor felhívja a figyelmet a ja�
vaslatok átfogó vizsgálatának 
szükségességére.

Fejlődésünk kulcskérdése a 
népgazdaság egészében, ter�
mészetesen a postán is, a ha�
tékonyság fokozása. A szabá�
lyozórendszer módosítása is ar�
ra irányul, hogy előnyben ré�
szesítse, a jobb, hatékonyabb 
munkát, szemben a közepes�
sel, a kevésbé jóval. Éppen 
ezért a szervezet korszerűsíté�
sekor nagy figyelmet kell for�
dítani a belső szabályozó-  és 
érdekeltségi rendszer megújí�
tására is. Fel kell' oldani a 
postas’zervek érdekeltsége kö�
zötti vélt vagy valós ellenté�
teket, például a tervező- beru-

házó- kivitelező- üzemeltető 
láncban, elősegítve az össz-  
postai érdekek érvényesülé�
sét. A teljesítményszemléletet 
váltsa fel a színvonalszemlé�
let, ez utóbbihoz kötődjék az 
érdekeltség! Korántsem bizo�
nyos, hogy az elfogadott terv�
szám 30 százalékos túlteljesí�
tése valóban hatékonyabb 
munka eredménye, és hogy 
ezt kell díjaznunk egy meg�
fontoltabb terv túl nem szár�
nyalt teljesítésével szemben.

összességében a központi 
vezetőség úgy ítélte meg, hogy 
a posta terve

O összhagban van a nép-  
gazdasági és társadalmi elvá�
rásokkal és a lehetőségekkel;

#  számba veszi a lakosság 
ellátásával kapcsolatos teen�
dőket ;

#  tartalmazza az ötéves 
terv időarányos feladatait;

O felhasználja a postaszer�
veknek, a végrehajtó egysé�
geknek, végső soron a dolgo�
zóknak azokat a javaslatait, 
melyek megoldása szükséges 
és lehetséges.

A kidolgozás során a szak-  
szervezeti szervek javaslatait, 
különösen azokat, amelyek a 
dolgozók élet-  és munkakö�
rülményeinek javítására vo�
natkoznak, megfelelően figye�
lembe vették. A terv kifejezi 
a postás dolgozók érdekeit, 
törekvéseit, ezért magunkénak 
valljuk. A szakszervezeti moz�
galom arra törekszik, hogy 
minden postás dolgozó, min�
den kollektíva megismerje a 
tervet, azonosuljon céljaival, s 
a támogató egyetértésen felül 
tevékeny részese legyen a vég�
rehajtásnak is.

Ritter Péter
Nagy Géza központi vezetőségi tag (Győr-Sopron megyei Táv�

közlési Üzem)

Az V. szakszervezeti ifjú�
sági napok keretében a 
Szakszervezetek Budapesti 
Tanácsa, a KISZ Budapesti 
Bizottsága, a Fővárosi Köz�
lekedési Tanács és az 
OKTH Budapesti Felügye�
lősége munkavédelmi, köz�
lekedésbiztonsági és kör�
nyezetvédelmi vetélkedőt 
hirdet.

A vetélkedő témaköre fel�
öleli az általános munkavé�
delmi ismereteket; az óvó�
rendszabályok és a szabvá�
nyok főbb biztonsági elő�
írásait; az üzem-  és mun�
kaegészségügyi, a közleke�
désbiztonsági és a környe�
zetvédelmi ismereteket.

A vetélkedőn a budapes�
ti gazdálkodó szervezetek 
3 főből álló csapatai vehet�
nek részt. A csapattagok 
életkora nem haladhatja 
meg a 35. évet. „

J elentkezési határidő:
1983. február 15. Jelentke�
zési lapok igényelhetők, 
egyúttal részletes felvilágo�
sítás kérhető a Szakszerve�
zetek Budapesti Tanácsá�
nak munkavédelmi osztá�
lyától (Budapest VI., Dózsa 
György út 84/b, a posta�
cím: Budapest, 1415) és az 
ágazati- iparági szakszerve�
zetek munkavédelmi fel�
ügyelőségeitől.

Imricsák Béla
1899-1982

Fáradhatatlan társadalmi 
aktívánktól búcsúzunk nehéz 
szívvel. Hosszú'szenvedés után, 
életének 83. évében távozott 
közülünk.

Tizenkilenc éves korában, 
1918-ban kezdte el postai mun�
kaviszonyát a Posta Központi 
Járműtelepen. 1934-től nyug�
díjazásáig a Posta Kísérleti

Intézetnél dolgozott, különbö�
ző felelős beosztásokban. 1945 
májusában már tevékenyen 
vett részt az újjáépítésben. 
Tehetségével, végtelen szor�
galmával, emberségével kivív�
ta valamennyi munkatársa 
őszinte tiszteletét és megbe�
csülését, olyannyira, hogy a 
Posta Kísérleti Intézet alap�
szervezetének az 1945. évi 
megalakulásától kezdve 51 évi 
szolgálattal való nyugdíjazá�
sáig egyfolytában őt válasz�
tották titkárává. A mozgalmi 
munkától ekkor sem tudott el�
szakadni, haláláig tevékeny, 
társadalmi tisztségviselője volt 
a központi számvizsgáló bi�
zottságnak.

Munkájának elismeréseként 
megkapta a Munka Érdemrend 
bronz fokozatát, két alkalom�
mal a Posta Kiváló Dolgozó�
ja kitüntetést, továbbá a 
Szakszervezeti Munkáért ki�
tüntető jelvényt és az Intézet 
Kiváló Dolgozója kitüntetést.

Emlékét őszinte tisztelettel 
megőrizzük.

F'étidabcn

Vizsga tisztségviselőknek, testületeknek
H a g ya n  készü ljü n k  a  b eszá m o ló k ra

Amióta a szakszervezeti vá�
lasztásokat ötévenként rende�
zik, a két kongresszus közötti 
félidőben áttekintjük mun�
kánkat, mérleget készítünk a 
kongresszusi határozatok idő�
arányos teljesítéséről. Erre ké�
szülünk ebben az évben is. Ez 
a munka mentes minden lát�
ványosságtól, bár többről van 
szó, mint a mozgalom belső 
ügyéről, mivel munkánkban 
jelentős helyet foglal el a pos�
ta szolgáltatási feladatainak 
segítése. De nemcsak beszámo�
lunk és elmondjuk, mit tet�
tünk, hanem ezen felül ele�
mezzük és értékeljük eddigi 
munkánkat, s egyúttal felmér�
jük, meghatározzuk további 
feladatainkat. Akár az elvég�
zett munka értékeléséről, akár 
a soron következő feladatokról 
esik szó, nem hagyható figyel�
men kívül a tagság véleménye. 
Ezért alakult ki a beszámolás�
nak az a rendszere, hogy el�
kezdve a legkisebb egységnél, 
a bizalmiak által vezetett cso�
portoknál, végigvonul a szak-  
szervezet teljes fórumrendsze�
rén, egészen a központi veze�
tőségig.

Itt most a beszámolók elő�
készítéséhez, megtartásához 
szeretnénk segítséget nyújta�
ni. Hogy a beszámolók általá�
ban miről szóljanak, ahhoz 
ajánlásként felhívjuk a bizal�
miak és az szb- titkárok figyel�
mét arra, hogy a mozgalom az 
előző ciklusban, éppen a.leg�
utóbbi választások előkészíté�
seként jelentős fejlődésen 
ment keresztül. A bizalmiak 
jog-  és hatáskörének növeke�
désére, valamint a választások 
alkalmával érvényesülő szer�
vezeti módosulásokra szeret�
nénk utalni. Ez a fejlődési fo�
lyamat nem zárult le a válasz�
tásokkal, azonban ma már 
vannak tapasztalataink, érez�
zük a gyakorlatban, hogyan jut 
érvényre a bizalmi jog-  és ha�
tásköre, hogyan töltik be szere�
püket a kialakított fórumok, 
valamint az 1980. évi választá�
sok során végrehajtott szerve�
zetmódosítás és a működési 
szabályzat hogyan szolgálja a 
tagság és a mozgalom közös 
érdekeit. Ezek mind hozzájá�
rultak a szakszervezeti munka 
eredményességéhez.

A beszámolás tartalmi ele�
meinek kialakításánál ügyelni 
kell a tagság közvetlen érdek�
lődésére, tehát elsősorban a 
saját munkáról, az egységre, 
sőt a brigádokra, személyekre 
meghatározott feladatokkal 
kell foglalkozni, természetesen 
beleillesztve szakszervezetünk 
és a posta egészének munkájá�
ba.

A beszámolás — mint már 
említettük — a mozgalom leg�
kisebb egységeiben, a bizalmi�
csoportokban kezdődik. A tag�
ság itt van közvetlen kapcso�
latban a szervezettel, itt élik a 
szer vezeti, életet, s az itteni ta�
pasztalatok alapján ítélik meg 
a mozgalom munkáját. Nem 
állnak könnyű feladat előtt a

bizalmiak, amikor a csoportta�
goknak, a közvetlen munka�
társaknak számolnak be. E 
munkájukban támogatásra van 
szükségük, ezért a szakszerve�
zeti bizottság útmutatással és 
személyes részvétellel segítse 
a csoport munkáját. Segíteni 
kell azért is, mert a bizalmiak 
beszámolásának lényeges ré�
sze az 1983. évi tervekhez kap�
csolódva a csoportszintű fel�
adatok kialakítása, meghatá�
rozása.

Sokszor felvetődő kérdés, 
hogy egy- egy ilyen beszámoló 
értekezlet azonos- e a válasz�
tással. A szakszervezeti bizal�
miak a tagság körében végzett 
munka alapján kapták munka�
társaiktól, dolgozótársaiktól a 
bizalmat. A beszámológyűlésen 
a csoport véleményt mond ar�
ról, hogy választottjuk méltó 
maradt- e az előlegezett biza�
lomra. Ha a tagság elégedet�
len munkájával, visszahívhat�
ja, és új bizalmit választhat, 
egyébként — általában — a 
korábban kiérdemelt bizalmat 
a beszámoló elfogadásával 
megerősíti. Az alapszabály a 
választást ötévenként írja elő, 
üresedés esetén természetesen 
kooptálni kell.

Fokozottabb jelentőséget kap 
a bizalmiak beszámolója azok�
nál az alapszerveknél, ame�
lyeknél bizalmitestület mű�
ködik, mert itt az ő beszámo�
ló gyűlésük képezi magát a 
taggyűlést. Sajátos a bizalmiak 
csoportmunkája a járási szak-  
szervezeti bizottságoknál. Tisz�
tában vagyunk azzal, hogy 
nem könnyű a csoportok ösz-  
szehívása, a beszámoló érte�
kezletek megtartása. A helyi 
sajátosságoknak nagy jelentő�
ségük vap a szervezésben és 
a lebonyolításban. Ehhez a 
tszb- k adhatnak irányító mun�
kával kézzelfogható segítséget.

Célszerű a bizalmiak beszá�
molását az alapszervi szb be�
számolása előtt folyamatosan 
megtartani, hogy legyen mire 
a következő lépcsőfoknak rá�
épülnie. Az alapszervi beszá�
molónak ugyanis a munkahely 
életében folyó szakszervezeti 
munkát kell átfognia, és tük�
röznie a bizalmicsoport- beszá-  
molókon elhangzott vélemé�
nyeket is.

A szakszervezeti bizottságok 
munkájáról szóló beszámolás�
nak két formája van. Mindig 
az előtt a fórum előtt kell be�
számolni, amelyet az alapszer�
vezet a legmagasabb fóruma�
ként működtet. Vagy bizalmi�
testületi ülést, vagy összevont 
taggyűlést kell tartani. A fél�
idős beszámolások alkalmából 
azonban fel kell hívni a fi�
gyelmet a nyilvánosság jelen�
tőségére is. El kell érni, hogy 
a beszámoló valamennyi szak-  
szervezeti taghoz eljusson, 
mindenki véleményt mond�
hasson, akár közvetlenül, akár 
közvetve. A nyilvánosságra az 
összevont taggyűlés esetében 
nagyobb a lehetőség. Ugyanez 
a bizalmitestület esetében

nem mondható el, mert a tag�
ság részvétele többnyire csak 
közvetve jut érvényre. Célsze�
rű azonban az alapszervezeti 
bizalmitestületi üléseket nyi�
tottabbá tenni úgy, hogy a be�
számoló ülésen a tagság vagy 
annak legalább egy része is 
jelen lehessen.

Az alapszervezetek beszámo�
lása során értékelni kell 
a szervezeti élettel, a vezetői 
irányító tevékenységgel kap�
csolatos tapasztalatokat, külö�
nösen a munkahelyi és szak-  
szervezeti demokrácia érvé�
nyesülését illetően. Törekedni 
kell ama, hogy a beszámolók 
ne rekedjenek meg az értéke�
léseknél, hanem tartalmazza�
nak javaslatokat mind a szak-  
szervezeti feladatok meghatá�
rozására, mind pedig indítvá�
nyokat a szakmai teendők ki�
alakítására, végrehajtásuk se�
gítésére.

Az alapszervezeti beszámo-  
lásdkat a jszb- k kivételével 
március 31- ig kell megtarta�
ni. Ez utóbbiaknál a kishiva-  
tali tanácskozásokkal együtt 
tartható, lehetőleg április 30-  
ig.

Az alapszervezeti munka 
jelentősége az 1980. évi vá�
lasztások óta felértékelődött. 
Ezt ismerte fel szakszerveze�
tünk elnöksége, amikor aján�
lást adott az alapszervezeti 
munka eredményesebb tovább�
viteléhez. (Megtalálható az 
1982/5. számú Elnökségi tájé�
koztatóban.)

Az alapszervi beszámolókat 
követik a területi szákszerve�
zeti bizottsági beszámolók má�
jus 31- ig, majd a központi ve�
zetőség értékeli a Postások 
Szakszervezetének a kongresz-  
szus óta végzett munkáját.

Itt és most még szólni kell 
arról, hogy a beszámoló érte�
kezletek megtartású előtt al�
kalmat kell teremteni arra is, 
hogy a szakszervezeti testü�
letek összetételét áttekintsük, 
esetleg kiegészítsük. Az el�
múlt két év alatt helyenként 
a tisztségviselők szükségszerű-  
cserélődése is bekövetkezett, 
hisz a természetes kiválással 
is számolnunk kell. A hiányzó 
testületi tagokat, szakszerve�
zeti tisztségviselőket pótolni 
kell, amennyiben áz időköz�
ben még nem történt meg.

Szakszervezetünk vezető tes�
tületéi az előkészületeket meg�
kezdték. A végső értékelésit a 
bizalmi, az alapszervezeti és 
a tszfo- ibeszámolókon elhang�
zottak alapozzák meg. Éppen 
ezért azt várják a választott 
tisztségviselőktől és testületek�
től, rajtuk keresztül szakszer�
vezetünk tagságától, hogy 
őszintén tárják fel mozgal�
munk munkájának teljes ke�
resztmetszetét; szóljanak az 
eredményekről, de ne hallgas�
sák el a hibákat sem, hogy a 
demokrácia erejével okaikát 
kiküszöbölhessék, életünket 
szebbé, jobbá, teljesebbé te-  
hessük.

Kánya Gyula
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Társadalmi vita után

Szakszervezetünk központi 
vezetősége fontos feladatának 
tartja, hogy — a kongresszus 
határozatának alapján — az 
egyes jellemző postásrétegek 
élet-  és munkakörülményeit, 
munkahelyi gondjait, nehézsé�
geit, szociális helyzetüket időn�
ként felmérje, áttekintse, s ki�
jelölje a további tennivalókat,

Ennek tett eleget most, ami�
kor a kézbesítőkre vonatkozó 
felmérést és helyzetük tárgya�
lását tűzte ki célul, mivel a 
postának egyik legjellemzőbb 
és legnagyobb rétegét képvise�
lik; számuk több mint 13 ezer.

A vita során elhangzottak 
olyan felvetések, helyes gya-  
korlat- e ez olyankor, amikor a 
lehetőségek közismerten erősen 
korlátozottak, s nem egy ilyen 
nagy létszámú, hanem még ki�
sebb réteg gondjai sem oldha�
tók meg egyik évről a másik�
ra. Ez igaz. A központi vezető�
ség mégis úgy foglalt állást, 
hogy ez helyes és szükséges. 
Helyes és szükséges egyik ol�
dalról azért, mert szakszerve�
zetünknek akkor is ki kell ala�
kítania adott kérdésekben vagy 
rétegek esetében az önálló vé�
leményét, ha azok megoldásá�
hoz nincsenek meg az összes 
feltételek. Más szóval: fel kell 
készülni arra, ha lesz lehető�
ség, tudjuk, mit akarunk tenni. 
Másik oldalról tisztában ‘va�
gyunk azzal, hogy nagyobb ré�
tegek helyzete még kedvezőbb 
feltételek esetén is rendszerint 
csak több fázisban, fokozato�
san fejleszthető. Amint a ké�
sőbbiekben látni fogjuk, a köz�
ponti vezetőség számolt ezzel a 
ténnyel állásfoglalásának és 
határozatának kialakításánál.

A „ postás b á csi"

A posta összlétszámúnak 20 
százalékát a kézbesítők képvi�
selik. Már részarányuknál fog�
va is erősen befolyásolják a 
postai szolgáltatás színvonalát, 
a postás dolgozók élet-  és mun�
kakörülményeinek átlagát, nem 
utolsósorban a lakosságnak a 
postáról alkotott véleményét. 
Ez az a réteg — a felvételi 
szolgálatot ellátó dolgozók mel�
lett —, amelynek az igénybe�
vevőkkel a legközvetlenebb 
kapcsolata van. Ezért emberi 
magatartásuk és szakszerű 
munkájuk nagymértékben hoz�
zájárul ahhoz, hogy a társada�
lom milyen képet alkot magá�
nak a postáról, a postásokról.

A központi vezetőség üléséig 
a kézbesítők helyzetének a fel�
mérése, a kérdőívek feldolgo�
zása, a tapasztalatok értékelé�
se és a javaslatok kidolgozása 
csaknem háromnegyed évet 
igényelt. Erről a munkáról a 
lap októberi számában „Hol 
tart a kézbesítők helyzetének 
felmérése?” címmel már tájé�
koztattuk olvasóinkat. Azóta a 
szakértőkkel kiegészített köz-  
gazdasági bizottság a PSZSZI 
hathatós közreműködésével 
összesítette a tapasztalatokat, 
és elkészítette a javaslatokat. 
Az érintett hét postaigazgató�
ság területén a területi szak-  
szervezeti bizottságokkal közö�
sen megszervezték és lebonyo�
lították a társadalmi vitákat. 
Az ország 22 helyén kibővített 
■szakszervezeti bizottsági ülésen 
vitatták meg a kézbesítők hely�
zetéről készült előterjesztést.

A társadalmi viták megszer�
vezése hasznosnak bizonyult, 
mivel egyrészt erősítették a fel�
mérés tapasztalatait, másrészt 
újabb észrevételeket és javas�
latokat hoztak felszínre, egy�
szersmind társadalmi kontrollt 
is gyakoroltak az előterjesztés 
felett. E viták után az átdolgo�
zott előterjesztést november 25-  
én tárgyalta szakszervezetünk 
elnöksége, szintén kibővített 
ülésén. A téjna jelentőségére 
mi sem jellemzőbb, mint hogy 
tizennégyen vettek részt a vi�
tában, . mondtak véleményt és 
tettek újabb vagy módosító ja�
vaslatokat.

Ilyen előzmények után mint 
az elnökség előterjesztése ke�
rült a kézbesítők helyzete a 
központi vezetőség elé. Érde�
mes utalni arra, hogy az előter�
jesztés és a mellékletek módo�
sítás nélkül, míg a határozati 
javaslat és a függelék átdol�
gozva, pontosabbá téve. A ha�
tározattervezet tartalmazza 
azokat a javaslatokat és fel�

adatokat, amelyeket a kézbesí�
tők helyzetének fejlesztésére 
végre kell hajtani. A függelék 
az előterjesztés tárgyához szo�
rosan nem kapcsolódó, kiegé�
szítő észrevételeket rögzíti, 
amelyek rendezésének szüksé�
gességét a központi vezetőség 
szintén megtárgyalta és elfo�
gadta. Itt jegyezzük meg, hogy 
a kézbesítők helyzetének tár�
gyalására meghívták az érin�
tett igazgatóságok forgalmi ve�
zetőhelyetteseit is.

A központi vezetőség széles 
körű és sokoldalú vitában érté�
kelte és alakította ki álláspont�
ját. Nem általánosságban, ha�
nem nagyon is konkrétan és 
komplexen ítélte meg a kézbe�
sítők helyzetét mindazokban a 
kérdésekben, amelyekben még 
tudatosabb munkára van szük�
ség. Hangsúlyozta, hogy nem 
állhatunk meg a vizsgálódás�
nál, megállapításoknál, hanem 
a szakmával közösen cseleked�
ni kell. Ugyanakkor kitért ar�
ra, hogy a. kézbesítők rétege 
sem egységes, s ezt a tényt 
nem lehet a további tennivalók 
meghatározásánál figyelmen 
kívül hagyni. Ezt bizonyítja 
például a kézbesítők munkakö�
rönként! megoszlása:

egyesített kézbesítő 9 103 
távirat- kézbesítő 888
hírlapkézbesítő 3 266
csomagkézbesítő 147

ö s s z e s e n :  13 404

nyugdíjalapot. A csomagkézbe�
sítők mozgóbérénél országosan 
vissza kell állítani a kézbesí�
tett csomagonkénti díjazást.

K épzettség

Megjegyezzük, hogy az összes 
kézbesítők 33 százaléka (4460 
fő) vett részt a kérdőíves fel�
mérésben, így ez már minden�
képpen alkalmas következteté�
sek levonására.

Tovább rétegződnek a kézbe�
sítők aszerint, hogy hol dolgoz�
nak (városi—falusi, belterületi 
—külterületi sttí.). Eltérő sajá�
tosságuknál fogva külön fi�
gyelmet igényelnek a nyugdíj 
előtt állók, továbbá a fiatalok 
s a nők. Ez utóbbiak részará�
nya növekszik.

Egyre több n ő
A központi vezetőség jellem�

ző megállapításokat tett, és 
számos feladatot határozott 
meg:

— Az egyesített kézbesítést 
egyelőre zömmel férfiak vállal�
ják. Fokozatosan növekszik 
azonban a nők aránya; jelenleg 
38 százalék körül van. A nők 
növekvő aránya arra figyel�
meztet, hogy e munkakört 
mindinkább alkalmassá kell 
tenni részükre is.

Életkor szempontjából a kö�
zépkorúak eléggé állandó mun�
kaerőgárdát képviselnek. Te�
rületenként azonban nagy el�
térések tapasztalhatók. Vi�
szonylag kis létszámú a 25 éven 
aluliak és különösen az 56 éven 
felüliek korosztálya. Ez utóbbi�
nak több oka is van, például: 
fokozottan jelentkeznek a mun�
kaköri egészségi ártalmak; a 
nyugdíj alapját képező kereset 
nagymértékben eltér a jövede�
lemtől stb.

B ér -  jövedelem
A kézbesítők alapbérének 

nagysága nem tükrözi nehéz 
munkafeltételeiket és munka-  
körülményeiket, mivel alapbér-  
beállási százalékuk a postán a 
legalacsonyabbak közé tartozik 
(17—22 százalék). Igaz viszont, 
hogy jövedelmük az alapbérnél 
lényegesen több. Itt azonban az 
a gond, hogy az alapbér és a 
jövedelem közötti különbség 
(például a borravaló) eddig 
sem és a jövőben sem képezhet 
táppénz- , illetőleg nyugdíjala�
pot. Ezért indokolt az alapbé�
rek viszonylag gyorsabb ütemű 
növelése. A központi vezetőség 
többek között ezért is kéri a 
posta vezetőit, tegyék lehetővé; 
hogy a kézbesítők alapbére a 
VI. ötéves terv időszakában kö�
zelítse meg, majd a VII. ötéves 
terv első éveiben érje el a ha�
sonló fizikai megterhelésű és 
kedvezőtlen munkakörülmé�
nyek között foglalkoztatottak 
alapbérbeállási szintjét.

Szakszervezetünkkel közösen 
indokolt olyan intézkedések 
kezdeményezése, hogy a külön�
böző munkafeladatok után já�
ró díjazások (például totó- , lot�
tójutalék stb.) képezzenek

A kézbesítők iskolai végzett�
sége átlagosan csaknem kielé�
gítő, de igazgatóságonként na�
gyon eltérő. Például Budapes�
ten jó, sőt meglepően nagy a 
középiskolát végzettek aránya. 
Vidéken, főleg falun, azonban 
nem kielégítő. A vidéki kézbe�
sítők körülbelül 15 százaléká�
nak nincs meg a nyolc általá�
nos iskolai végzettsége. Célunk 
tehát annak segítése, hogy 45 
éves korig ezt minél többen 
szerezzék meg. Az új felvéte�
leknél arra kell törekedni, hogy 
a dolgozóknak meglegyen ez a 
végzettségük.

A szakképzettek aránya még 
az egyesített kézbesítőknél sem 
megfelelő. Nincs szakképzett�
sége körülbelül egyharmaduk-  
nak, s ez több, mint a kezdők 
(három év alatti munkaviszo-  
nyúak) száma. A helyzet javí�
tására a központi vezetőség azt 
javasolja, hogy a képzést te�
gyék lehetővé levelező formá�
ban is. Ennek keretében a szak�
képzett kézbesítők vállalnák a 
fiatalok és szakképzetlenek fel�
készítését némi anyagi juttatá�
sért. Ez a postának is előnyös 
lenne, mert utazási költségben 
és munkaidő- kiesésben egy�
aránt megtakarítást lehetne el�
érni.

A néhány éve elfogadott 
szakmunkásképzés a kézbesí�
tők munkájának nagyobb meg�
becsülést ad, hiszen elismerik 
szakmának.- E képzés tapaszta�
latai kedvezőek, mivel a kéz�
besítők csaknem 23 százaléka 
tett szakmunkásvizsgát. A kép�
zés gyorsítása végett itt is in�
dokolt megvizsgálni a nagyhi�
vatalokhoz és a járási hivata�
lokhoz kihelyezett képzés lehe�
tőségét. Elő kell segítenünk, 
hogy a szakmunkás- képesítést 
a VI. ötéves terv végére minél 
többen megszerezzék. Jogos a 
kézbesítők olyan felvetése, 
hogy bérbesorolási rendsze�
rünk ismerje el a postaforgal�
mi szakközépiskolai végzettsé�
get a szakmunkás- bizonyít�
vánnyal egyenértékűnek. Ezt a 
kollektív szerződés idei módo�
sításánál már tervezzük.

A hírlapkézbesítőkre és a 
távirat- kézbesítőkre a lényege�
sen fiatalabb életkor, a keve�
sebb szolgálati idő és a megle�
hetősen nagy arányú ingado�
zás jellemző. A hírlapkézbesí�
tők döntő hányada nő, család�
anya. A vidékiek kötődése a 
postához erősebb, mint a bu�
dapestieké. Ezek nagy része a 
kézbesítést csak átmeneti fog�
lalkozásnak választja. Bérük 
karbantartását napirenden kell 
tartani. A távirat- kézbesítők�
nek perspektívát jelenthet, 
hogy előbb- utóbb mint szak�
munkások egyesített kézbesítők 
lehetnek.

Velkei István központi vezetőségi tag (Budapest 70 postahivatal) saját tapasztalatai�
val támasztotta alá mondanivalóját

Életm ód
A szabad idő egy részét a 

kézbesítők jelentős hányada 
kereső tevékenységgel tölti el. 
Mind az egyesített, mind a hír�
lapkézbesítőknél kiterjedt gya�
korlat a szabadnap terhére ön�
kéntes alkalmi munkaként vég�
zett hét végi hírlapkézbesítés. 
Támogatjuk a kézbesítőknek 
azt a kérését, hogy az ezért a 
munkáért kapott díjazás is szá�
mítson be az átlagkeresetbe, és 
képezzen táppénz- , illetőleg 
nyugdíjalapot. A kézbesítők 
másik része — s ezek száma 
sem csekély — foglalkozik ház�
táji gazdálkodással.

Az országos átlagon belül a 
fővárosi és a vidéki kézbesítők 
életmódja között jelentős a kü�
lönbség. Míg a fővárosi kézbe�
sítőknek csaknem 60 százaléka 
szabad idejében pihen, addig a 
vidékieknek mintegy 50 szá�
zaléka szabad idejének felét 
munkával tölti el.

Feltűnő, hogy a kézbesítők 
kétharmada nem vesz részt a 
szervezett üdültetésben. Tény, 
hogy az üdülési igény nagyobb, 
mint az üdültetésben részesü�
lők aránya. Ezt a beutalók 
mennyiségén kívül befolyásol�
ja az üdülés időpontja és helye 
is. A szakszervezeti szervek a 
jövőben fokozottabban része�

sítsék elsősorban gyógyüdülte-  
tésben a kézbesítőket!

Az egyesített kézbesítők la�
káshelyzete viszonylag kedve�
ző. Nagy többségüknek saját 
háza vagy lakása van. Buda�
pest után a miskolci területen 
van arányaiban legtöbbjüknek 
bérlakásuk. Saját házuk, laká�
suk elsősorban a harminc év 
felettieknek van. Ennek elle�
nére minden igazgatóság terü�
letén vannak megoldatlan gon�
dok, hiszen a kézbesítők több 
mint 10 százalékának nincs ön�
álló lakása, s ebben még 50 
éven felülieket is találunk.

A gépkocsival, hétvégi telek�
kel és házzal rendelkezőkről 
nem kapott valós helyzetképet 
a központi vezetőség, mivel e 
kérdéscsoportot a kézbesítők 
többsége a borravalóhoz hason�
lóan magánügynek minősítette.

M unkakörülm ények
A kézbesítők munkakörülmé�

nyei. munkahelyük szociális el�
látottsága a hivatalok többsé�
génél meglehetősen rossz. 
Mindez összefüggésben van a 
postahivatalok ismert állapotá�
val, az épületek rossz állagával 
és elhanyagolt környezetével. 
A szociális létesítményeket a 
nagyhivatali kézbesítőknek 
mintegy 16 százaléka tartja jó�
nak, míg a kishivatali kézbe�
sítőknek csupán 8 százaléka. 
Közepesnek ítéli meg a nagy�
hivataliak 58 és a kishivataliak 
44 százaléka, a többi kifejezet�
ten rossznak minősíti. A tár�
sadalmi vitákon nem egy he�
lyen tapasztaltuk, hogy még 
egy szék vagy fogas sem áll a 
rendelkezésükre. Az igazgató�
ságok az éves tervek készítése�
kor nagyobb figyelmet fordít�
sanak a munkakörülmények 
javítására! Tervezéskor a sor�
rend kialakításában, majd a 
végrehajtás ellenőrzésében a 
szakszervezeti szervek az eddi�
gieknél hatékonyabban vegye�
nek részt! A munkahely rend�
jének és tisztaságának meg�
óvása az ott dolgozóknak is kö�
zös érdekük, ezért e tekintet�
ben is fokozzák a szakszerveze�
ti bizottságok nevelő tevékeny�
ségüket!

A szociális ellátás .részterü�
lete az üzemi étkeztetés, ame�
lyet a kézbesítőknek mintegy 
fele vesz igénybe. A lehetősé�
gek keretein belül kívánatos a 
részvétel növelése.

Egészségi ártalomra vonatko�
zó panaszokat munkakörével 
összefüggésben a kézbesítők 
csaknem 30 százaléka jelzett. 
Noha ez orvosilag nincs alátá�
masztva, mégis figyelmeztető, 
hogy a kézbesítők egészségével 
többet kell törődni. A szakmá�
val közösen e réteg ötévenkén�
ti egészségügyi ellenőrzését 
meg kell szervezni. Egészség-  
romlás esetén a kézbesítő lehe�
tőleg olyan munkakörbe (pél�
dául hírlapárus) kerüljön, 
amelyben hasonló jövedelem�
hez juthat.

A munkához szükséges se�
gédeszközök milyensége segíti 
vagy gátolja a jó munkát. Nem 
véletlen, hogy ebben a témában 
rendkívül szenvedélyes és bírá�
ló vélemények hangzottak el, 
sürgetve a mielőbbi megoldást. 
A központi vezetőség idevonat�
kozó állásfoglalása szerint a 
kérékpár kétharmad részben 
legyen munkaeszköz, s csak 
egyharmad részben közlekedési 
eszköz. A norma megállapítá�
sánál már így vegyék figye�
lembe a kerékpárt. A központi 
vezetőség egyetért a karbantar�
tási átalányoknak 1983. I. I- től 
való felemelésével, és szorgal�
mazza azt. Közölhetjük, hogy 
az utasítás kidolgozása folya�
matban van. Ugyanakkor lehe�
tővé kell tenni, hogy a férfi 
kézbesítők is kaphassanak női 
kerékpárt. Az igazgatóságok 
többsége ma még elzárkózik ez 
elől. A kerékpárok használati 
idejét is mielőbb indokolt fe�
lülvizsgálni, mert a jelenlegi 
kerékpárok minőségileg nem 
felelnek meg a követelmények�
nek. Szorgalmazzuk a kerékpá�
rok, a hírlapkézbesítő- kocsik és 
táskák korszerűsítésének gyor�
sítását, mert jogosak az észre�
vételek.

A testület köszönettel vette 
tudomásul a posta vezetőinek 
az új egyenruha, formaruha, a 
munka-  és védőruha korszerű�
sítésére tett intézkedéseit, 
ugyanakkor kéri is: vizsgálják 
meg, és tegyenek intézkedése�
ket a visszatérő hibák okainak 
megszüntetésére, az esedékes 
ruhadarabok idejében való ki�
osztására. A szakszervezeti 
szervek hassanak oda, hogy 
külső megjelenésükkel, maga�
tartásukkal is képviseljék a 
postát a kézbesítők.

F izikai m unka
A központi vezetőség elisme�

rését nyilvánítja azokért az in�
tézkedésekért (például a keze�
lés egyszerűsítése, levélszekré-  
nyesítés, támpontosítás, előre-  
szállítás stb.), amelyeket a pos�
ta a kézbesítési feladatok ellá�
tásának könnyítésére időről 
időre tett. E szervezési 'és mun�
kaeszköz- korszerűsítések nél�
kül a kézbesítés intenzitását 
nem lehetett volna mérsékelni, 
mert harminc év alatt a külde�
ményforgalom két- háromszoro-  
sára emelkedett, ugyanakkor a 
kézbesítők létszáma ennél jó�
val kisebb mértékben (70 szá�
zalékkal) nőtt. (Igaz az is, hogy 
1964- ben megszűnt a napi két�
szeri kézbesítés.) A munkakö�
rülmények és az eszközök fej�
lesztése nem mellőzhető a jö�
vőben sem.

A kézbesítők többsége nem�
csak becsülettel tett eleget kö�
telességének, nemcsak hivatá�
sának érzi a kézbesítést, hanem 
magasabb szintre emelte álta�
lános és politikai műveltségét, 
gyarapította szakismereteit, ja�
vította felkészültségét, amiért a

központi vezetőség elismerését 
fejezi ki.

A központi vezetőség a hatá�
rozat és a függelék elfogadása�
kor két olyan elvi kérdésben is 
állást foglalt, amely évek óta 
sok vitát váltott ki. Az egyik 
ilyen a hosszú szolgálati idő 
fogalma. Ezt 15 évben állapí�
totta meg. A másik fontos kér�
dés, hogy milyen (nehéz, nem 
nehéz fizikai) munkának kell 
minősíteni a kézbesítést. E kér�
désben az az álláspontja, hogy 
a kézbesítés fizikai munka, 
kedvezőtlen körülmények kö�
zött.

E fogalmak tisztázása többek 
között azért is szükségessé vált, 
hogy az igazgatóságok sorolják 
szakmunkás (4- es) fokozatba 
azokat, akik már nem kötelez�
hetők a szakmunkás- bizonyít�
vány megszerzésére, de hosszú 
szolgálati idejük van, és ki�
emelkedő munkát végeznek. Az 
igazgatóságok és a területi 
szakszervezeti Szervek ne fe�
ledkezzenek meg a részmunka-  
idősök bérének évenkénti kar�
bantartásáról sem! E rétegre 
ugyanis nem készül központi 
intézkedés, mert bérük fejlesz�
tése nem terheli a bérszínvo�
nalat.

F eladatok
A központi vezetőség a kéz�

besítők helyzetét nem tértől és 
időtől elvonatkoztatva akarja 
megoldani, következésképpen 
élet-  és munkakörülményeiket 
nem a többi dolgozó rovására, 
hanem a postásság egészébe 
szervesen beillesztve kívánja 
javítani. Éppen ezért tartalmaz 
a határozat közelebbi és távo�
labbi feladatokat a szakszerve�
zeti szervek számára. Ugyan�
ezeket az elveket követi azok�
ban a témákban, amelyekben a 
vezérigazgatóságot kéri fel az 
intézkedések megtételére. Itt 
jegyezzük meg, hogy a posta 
vezetői már ez év második fe�
lében tájékoztatják az elnöksé�
get az addig tett és tervezett 
intézkedésekről.

A területi szakszervezeti szer�
vek a felmérés kérdőíveit visz-  
szakapják azzal, hogy azokat 
nemcsak öt évig kötelesek meg�
őrizni, hanem ki kell alakíta�
niuk saját tennivalóikat is. Er�
re elkerülhetetlenül szükség 
van, mert a területek sajátos�
ságai eltérők, ugyanakkor a 
megoldásra váró feladatoknak 
mintegy 40 százaléka igazgató-  
sági vagy helyi intézkedéseket 
igényel. 1985- ben a határozat�
ban foglaltak megvalósításáról 
és az elért eredményekről a te�
rületi szervek jelentésben szá�
molnak be szakszervezetünk el�
nökségének.

Az elnökség a most elfoga�
dott határozat végrehajtásáról 
és a függelékben foglalt kérdé�
sek helyzetéről a jelenlegi fel�
mérés megismétlésével szintén 
1985- ben számol be a központi 
vezetőségnek.

Kovács József
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Munka közben
Az 1982- es év egyik jelentős 

rétegpolitikal feladatát képezte 
az értelmiség helyzetének fel�
tárása. Hogy az értékelés mi�
nél jobban kifejezze a valósá�
got, az értelmiségi dolgozók 
széles körének véleményét, 
észrevételeit kellett megismer�
ni. Az e célra alkalmazható 
munkamódszerek közül meg�
felelőnek, kivitelezhetőnek a 
kérdőíves felmérés tűnt, kiegé�
szítve kiscsoportos beszélgeté�
sekkel. iMiután mindkettőn 
túljutottunk, örömmel állapít�
hatjuk meg, hogy a két mód�
szer együttes alkalmazása 
hasznosnak bizonyult. Mind�
kettő eredményeire szükség 
van, az egyes témaköröknél 
egymást kiegészítve mélyebb 
■ismereteket nyújtanak.

A kitöltött kérdőívek közül 
2006 volt alkalmas számítógé�
pes feldolgozásra. Így elmond�
hatjuk, hogy az értelmiségi 
dolgozók kétharmadának véle�
ményét ismerjük a kérdőíven

feltett kérdésekre vonatko�
zóan.

Harminchárom csoportos be�
szélgetést bonyolítottunk le, s 
ezek során 350 értelmiségi dol�
gozó mondta el véleményét sa�
ját, s .az általa képviselt réteg 
helyzetéről, gondjairól. Ezek�
nek a beszélgetéseknek általá�
nos jellemzőjük volt a nyílt 
és egyértelmű fogalmazás. Ér�
zékelhető volt, hogy többsé�
gük kedvezően fogadta a meg�
hívást a beszélgetésre, s élt is 
a lehetőséggel: elmondta ész�
revételeit munkájukról, élet�
viszonyaikról.

Az információk összegezése, 
az általános irányzatok meg�
állapítása felelősségteljes fel�
adat. A munkának jelenleg e 
szakasza folyik, hogy a közel�
jövőben a szakszervezet veze�
tő testületéi a valós helyzet is�
meretében határozhassák meg 
az elkövetkező időszak felada�
tait.

Zoltán Istvánná

A Közlekedéstudományi Egyesület 
postai és távközlési tagozatának 

február havi programja
F e b r u á r  8. (k e d d ) ,  15 ó ra ,  V I., 

N é p k ö z tá rs a s á g  ú t j a  3. D r. L a jth a  
G y ö rg y :  A  C C IT T  ta n á c s a i  h á ló �
z a tv e z é r lé s  b e v e z e té sé re .

F e b r u á r  9. (s z e rd a ) ,  15 ó ra ,  V I., 
N é p k ö z tá rs a s á g  ú t j a  3. K is  P á l  J e �
n ő :  B es z ám o ló  az  N S Z K  p o s tá já �
n á l t a r to t t  t a n u lm á n y  ú tró l .

F e b r u á r  10. (c s ü tö r tö k ) ,  15 ó ra , 
V I., N é p k ö z tá r s a s á g  ú t j a  3. H a �
ra s z t i  Z s o lt :  A  p o s ta i  a lé p í tm é �
n y e k  ú j t íp u s ú  m e g s z a k í tó lé te s í t �
m é n y e in e k  te rv e z é s e .

F e b r u á r  15. (k e d d ) ,  15 ó ra ,  VI., 
N é p k ö z tá rs a s á g  ú t j a  3. H á m o r i B é�
la—S z ű c s  L á s z ló : P o s ta i  g ó c h iv a �
ta lo k  (K e c sk e m é t)  fu n k c io n á l is  és 
te le p í té s i  s z e m p o n tja i .

F e b r u á r  16. (s z e rd a ) ,  15 ó ra ,  VI., 
N é p k ö z tá rs a s á g  ú t j a  3. Z s o lt P á l :  
A c s o m a g v á m s z o lg á la t  g é p e s íté s e .

F e b r u á r  16. (s z e rd a ) ,  15 ó ra ,  V., 
K o s s u th  L a jo s  t é r  6—8., I I I .  e m e �
le t  333. S te f le r  S á n d o r :  A  te le v í�

z ió s  je lá tv i te l  v iz s g á la ta  a z  O i;S  
m ű h o ld  se g ítsé g é v e l.  (O la szo rsz á g i 
ú tib e s z á m o ló .)

F e b r u á r  22. (k e d d ) ,  15 ó ra ,  V I., 
N é p k ö z tá rs a s á g  ú t j a  3. S zem es  
B é la :  Az e n e r g ia g a z d á lk o d á s  s z e �
re p e , fe la d a ta i  a  p o s ta  g a z d á lk o �
d á s á b a n .

F e b r u á r  22. (k e d d ) , 14 ó ra , 
V e sz p ré m , K o s s u th  L a jo s  u tc a  6., 
X IX . e m e le t. B ö g ö ty  Á rp á d :  
M u n k a v é d e le m  a  v e z e té k  n é lk ü li  
h írk ö z lé s b e n .

F e b r u á r  23. (s z e rd a ) ,  15 ó ra ,  VI., 
N é p k ö z tá rs a s á g  ú t j a  3. B á l lá  T i�
b o r :  B e sz á m o ló  a  P o s tá s  K ö z p o n ti 
Ú jítá s i  T a n á c s  1982. é v i te v é k e n y �
s é g é rő l ; a z  1983. é v i m u n k a te rv .

F e b r u á r  24. ( c s ü tö r tö k ) ,  15 ó ra , 
V I., N é p k ö z tá rs a s á g  ú t j a  3. Id ő �
o s z tá s o s  e le m e k  h a tá s a  a  h á ló z a t 
á tv i te l i  p a r a m é te r e i r e .  A n k é t�
v e z e tő :  S á fá r  Z o l tá n . F e lk é r t  h o z �
z á s z ó ló k : P e r la k i  G y ö rg y  é s  L a j -  
k ó  S á n d o r .

VIADUKT

Vannak témák, amelyek új�
ra meg újra foglalkoztatják a 
filmművészeket. Ilyen történet 
Matuska Szilveszteré, a titok�
zatos vasútrobbantóé, akinek 
neve és baljós tettei hosszú 
időn át a szenzációéhes lapok 
első oldalán szerepeltek.

Ki volt hát Matuska Szil�
veszter? S miért éppen ő az 
érdekes a harmincas évek ele�
jének meglehetősen gazdag 
bűnügyi krónikájából?

A (magyarázatot a történe�
lem adja meg. Az 1931. szep�
tember 20- án elkövetett bia-  
torbágyi merénylete ugyanis 
ürügyként szolgálat a fennálló 
államrendnek arra, hogy az 
1932. július 15- én letartóztatott 
kommunista vezetőket statá-  
riális eljárással perbe fogja, s 
közülük két közismert forra�
dalmárt — Fürst Sándort és 
Sállai Imrét — kivégezzen.

Várkonyi Zoltán 1960- ban 
forgatott Merénylet című film�
je a valóságos szereplőket nem 
nevezte néven, s főként arra 
törekedett, hogy az események 
politikai hátterét, az összefüg�
géseket világítsa meg. Simó 
Sándor 1982- es magyar—nyu�
gatnémet—amerikai közös pro�
dukciós munkája, a Viadukt 
ezzel szemben a politikai hát�
tér fenntartásával inkább Ma�
tuska Szilveszter személyére 
helyezte a fő hangsúlyt.

Az érdekesség azonban — 
mondhatná valaki — nem azo�
nos az időszerűséggel. Valóban 
így van, de manapság a nem�
zetközi terrorizmus, a politi�
kai merényletek, az ember�
rablások, a gépeltérítések vi�
rágzásának időszakában Ma�
tuska Szilveszter bécsi gyá�
ros — a tűz és a vér megszál�
lottja — magától értetődő ak�
tualitást kapott.

Egyfajta szellemidézés te�
hát a Viadukt, amelynek an�
gol címé: The Matuska Synod-

rome, azaz A Matuska jelen�
ség mintha jobban fedné az 
alkotói szándékot. (A biatorbá-  
gyi vasútrobbantás ugyanis 
egy merényletsorozat betetőzé�
se volt.)

Az 1960- as mű forgatóköny�
ve viszont a magyarországi 
eseményekre összpontosított, s 
nem vette tekintetbe a teljes�
séget, mint Simó.

Lélektani kriminek is fel�
fogható így tehát ez az új ma�
gyar koprodukciós film, amely 
nem téveszti szem elől a cse�
lekményesség, a fordulatosság 
kritériumait. Ugyanákkor gon�
dot fordít az események motú 
válására, Matuska eltorzult 
személyiségének aprólékos lé�
lektani ábrázalására, érzékel�
tetve a kettősséget is, hogy a 
gyilkos otthonszerető család�
apa volt.

Simó egyik erőssége a hatá�
rozott színészvezetés, ami nyo�
matékosabban kiemeli a nem�
zetközi színészgárda célra törő, 
a lényeget hangsúlyozó játé�
kát. Az együttesből elsősorban 
a Matuskát megformáló Mic�
hael Sarrazin fölényes profi 
játékstílusa emelkedik ki. Nem 
leplezi le — a rossz hagyo�
mányoknak megfelelően — 
megjelenése első pillanatában 
a figurát, hanem nyomon kö�
veti ellentmondásos jelleme 
diktálta tetteinek minden ár�
nyalatát. Váltásai tökéletesek, 
alakítását átéli. Mellette a né�
met Towje Kleinert és Armin 
Mueller Sthalt, továbbá Bács 
Ferencet, Tordy Gézát emel�
hetjük ki.

Andor Tamás operatőri mun�
kája (a merénylet kollektív 
megörökítése a legjobb ma�
gyar operatőrök bravúrja) és 
Alexander Trauner díszletei 
járulnak még hozzá a film si�
keréhez.

Abel Péter

Kártérítési felelősség  
a beszolgáltatási h iányokért

Várjuk a Legfelsőbb Bíróság döntését

Több mint egy évvei ezelőtt, 
a Népszava 1981. november 5- i 
számában foglalkoztunk a dol�
gozók kártérítési felelősségével, 
mely a pénztári és a beszolgál�
tatásoknál felmerülő eltérések 
és hiányok esetén érinti őket. A 
felvetett jogi kérdés egyben sok 
dolgozó személyes, de munká�
jával (kapcsolatos problémáját 
is érintette. Erre utalt a döntő-  
bizottságok előtt kezdeménye�
zett, a kártérítési határozatok 
hatályon kívül helyezésére és a 
munkáltató kártérítési igényé�
nek elutasítására irányuló fe�
lülvizsgálati kérelmek meglehe�
tősen nagy száma.

Az eredmény önmagáért szól. 
A döntőbizottságoknak ebben a 
témában nyújtott határozatho�
zatali tevékenysége változatlan, 
ugyanis mindenütt elutasítás�
ra talált a dolgozó. A felelőssé�
gi rendszer határa is a régi, 
vagyis határtalan. Mentesül vi�
szont á dolgozó (hangsúlyoz�
zuk: a dolgozó és nem a posta), 
ha bírói ítélettel igazolja az 
MNB ügykörében megállapított 
vállalati közrehatást. Az MNB 
ilyen esetben átvállalja a 
hiányt. A szakszervezeti jogse�
gélyszolgálat fiatal intézmény, 
de annyira azért nem, hogy hat�
éves fennállása alatt ne talál�
kozott volna ilyen esettel, 
amennyiben ennek a kitétel�
nek reális lehetősége lett volna.

Meddig felel a dolgozó ?
A posta felelősségi rendsze�

rét változatlanul a Munka Tör�
vénykövének arra a paragrafu�
sára alapozza, amely éppen le�
hetőséget ad a kártérítési fele�
lősség alóli mentesülésre, 
ugyanis ha a dolgozó őrizetéből 
a pénz kikerül, a felelősség a 
munkáltatóra hárul, illetőleg 
arra, aki a pénzt a továbbiak�
ban őrzi.

Az e területen dolgozó pos�
tások előtt ismeretes az a sza�
bály, hogy a bankjegycsomagok 
és bankjegykötegek tartalmáért 
az a dolgozó felelős, aki azo�
kat készítette, illetve legutoljá�
ra kifogás nélkül átvette. Tény�
kérdés, hogy amikor a dolgozó 
a pénzt a beszolgáltatásba he�
lyezte, majd biztonságos mó�
don lezárta, az a továbbiakban 
már nem készpénzként szere�
pel, hanem készpénzt tartalma�
zó értékküldeményként. Ha ez 
a küldemény a gyűjtőhivatal�
hoz, majd az MNB- hez sértet�
lenül megérkezik, ez azt jelen�
ti, hogy a zsákba helyezett 
pénzmennyiség hiánytalanul 
megvan.

Mit jelent ez? Vélelmezzük, 
hogy a postán e területen ki�
zárólag erkölcsileg feddhetet�
len, jól képzett, a postával 
hosszabb ideje munkaviszony�

ban álló, megbecsült szakem�
berek dolgoznak, akik a beszol�
gáltatott összeget hiánytalanul 
a zsákba helyezték. Vélelmez�
zük továbbá, hogy a munkálta�
tó mindent megtett, hogy a 
pénz útközben hozzáférhetet�
len legyen, s ebből következően 
a zsákban ugyanannyi van, 
mint amennyit abban elhe�
lyeztek.

A banknak egyszerűbb
Hogy miért vélelemről be�

szélünk? Azért, mert teljes bi�
zonyosságot akkor lehetne sze�
rezni, ha a zsákokat kinyitnák 
és bizottságilag átszámolnák, 
mielőtt annak tartalmát az 
MNB megszámolná. Arról 
ugyanis, hogy az értékkülde�
ményeket tartalmazó zsákok 
sértetlenek, a munkafolyamat 
során sok helyen meggyőződ�
nek, csak arról nem, hogy a 
zsákban mennyi pénz van. Er�
re ismereteink szerint jelenleg 
lehetőség nincs. Mint ahogy 
nem szólhatunk bele abba sem, 
hogy az MNB a pénzátvétel 
gyakorlatán változtasson.
Ugyanis a bank a pénzeszsákot 
felbontja, a pénzt viszont nem 
számolja meg. A benne levő tö-  
redékköteget más hivatalok be�
szolgáltatásából kivett, ugyan�
csak töredékköteggel egyesíti, 
és azokat számolás nélkül saját 
őrizetében — postai ellenzáros 
nélkül — tartja napokig, amíg 
annak tételes megolvasására 
sor nem kerül. Kétségtelen, 
hogy így a munkafolyamat a 
banknak lényegesen egysze�
rűbb, azonban ez az eljárás sú�
lyosan sérti a dolgozók érde�
keit, pontosan a felelősség be�
határolása miatt.

A peres eljárások során 
egyetlen esetben sem sikerült 
pozitív tartalmú tanúvallomást 
a bankban szolgálatot teljesítő 
postai megfigyelőtől hallani. 
Ez nem elsősorban a dolgozó 
hibája, hisz részrehajló vallo�
másra, illetve olyan tényre hi�
vatkozni, amelyet bizonyítani 
nem tud, nincs szükség. Viszont 
vallomása a tényszerű, valóság 
tanúsítására sem alkalmas, te�
kintve, hogy formailag ki van 
zárva munkájának — mely 8 
órán keresztül 8—12 ember 
megfigyeléséből áll — mara�
déktalan ellátása.

Van- e postai megfigyelő?

Találkoztunk olyan bírói gya�
korlattal, amelynek során an�
nak alapján mentesítették a
dolgozót, hogy volt- e a pénz 
átvételénél és olvasásánál je�
len postai megfigyelő. Ha nem, 
a dolgozó kérésének megfele�
lően döntöttek. Legutóbb a

Miskolci Munkaügyi Bíróság 
előtt született ilyen ítélet. A 
dolgozó több mint egymillió fo�
rint összegű készpénz- beszol�
gáltatást teljesített. A beszol�
gáltatott összeg ellenőrzése so�
rán a bank számviteli és emisz-  
sziós osztálya 1000 forint hiányt 
állapított meg, mert az egyik 
500 forintos címletű bankjegy�
csomagban 100 darab helyett 
csak 98 volt. A hiányt az igaz�
gatóság azonnal elfogadta, a 
dolgozót kártérítési határozat�
ban kötelezte az 1000 forint 
megtérítésére.

A döntőbizottság a kártéríté�
si határozat ellen a dolgozó ré�
széről benyújtott felülvizsgála�
ti kérelmet — a már korábban 
ismertetett okból *— elutasítot�
ta. A munkaügyi bíróság vi�
szont a döntőbizottság határo�
zatát megváltoztatta, és a kár�
térítési határozatot hatályon 
kívül helyezte. Megállapította, 
hogy a dolgozó a hírlapkezelő 
postai dolgozó jelenlétében a 
pénzt átszámolta, ezt követően 
a pénzt összekötve az erre a 
célra rendszeresített zsákba 
helyezte, az ólomzárral ellátta, 
és a rovatolónak értékkülde�
ményként átadta. Eger 1 posta-  
hivatal csupán a küldemény 
sértetlenségét ellenőrizte, a 
zsák felbontása és a küldemény 
feldolgozása nélkül azt az MNB 
megyei igazgatóságához továb�
bította. A pénzküldeményt tar�
talmazó zsák felbontásában és 
a pénz átszámolásában csak a 
bank alkalmazottai vettek 
részt, a posta megbízottja nem 
volt jelen.

Mindezekből arra vont le kö�
vetkeztetést a munkaügyi bí�
róság, hogy a felperes dolgozó 
őrizetéből a pénz kikerült ak�
kor, amikor az az MNB megbí�
zottjához jutott, aki a külde�
ményt felbontotta. Attól az 
időponttól' kezdve tehát, ami�
kor a bank megbízottja a sér�
tetlen küldeményt felbontotta, 
a Munka Törvénykönyvében 
megjelölt feltétel, nevezetesen 
az állandó őrizetben tartás, ki�
zárólagos kezelés, már nem va�
lósulhatott meg. E körülmény�
re figyelemmel az objektív 
kártérítési felelősséget megala�
pozó szabály már nem alkal�
mazható. A Munka . Törvény-  
könyve idevonatkozó szabályá�
nak érvényesítését kizárja to�
vábbá az a körülmény is, hogy 
a bank a küldemény átvétele 
után nemcsak átszámolja a 
pénzt, hanem selejtez is, mely 
körülmény feltétlenül indokolt�
tá tenné a posta képviselőinek 
jelenlétét.

Az a körülmény, hogy a bel�
ső szabályok értelmében az 
MNB bizottsági átvétele során 
megállapított eltéréseket a pos�
tának vita nélkül el kell fogad�

nia, a Munka Törvénykönyve
58. paragrafusának (1) bekez�
désében megjelölt feltételek 
hiányában a dolgozóval szem�
ben teljes kártérítési felelősség 
megállapításának alapjául nem 
szolgálhat.

Sokan várnak segítségre
Az eltelt egy év alatt szület�

tek e témában kedvező ítéle�
tek, de ismeretes előttünk 
azoknak a dolgozóknak a szá�
ma, akik nem mentek bíróság�
hoz, fizettek annak ellenére, 
hogy az előírásoknak megfele�
lően jártak el, s hiánytalanul 
számoltak el. Sokan vannak, és 
segítségre várnak, ha szemé�
lyesen nem is jelentkeznek.

Ez az ítélkezési gyakorlat — 
véleményünk szerint — hosszú 
távon nem nyújthat megoldást 
sem a dolgozóknak, sem a pos�
tának. Annál is inkább, mivel 
a postának ilyen esetben is vál�
tozatlanul helyt kell állnia, és a 
hiányt a banknak térítenie, te�
kintettel arra, hogy a köztük 
levő megállapodás — mint em�
lítettük — csak egyetlen eset�
ben mentesít a felelősség alól, 
s ez nem az az eset.

Annak ellenére, hogy az ilyen 
jellegű felelősség kérdésében 
bizonytalan helyzet alakult ki, 
a Legfelsőbb Bíróságig egyetlen 
ügy sem jutott el, jóllehet a ho�
zott ítéletek az egyes dolgozók 
számára kedvező döntést tar�
talmaztak. Éppen ezért idősze�
rűnek tartottuk a Legfőbb 
Ügyészség törvényességi óvá�
sát, melyet a Miskolci Munka�
ügyi Bíróság ismertetett ítélete 
ellen emelt a Legfelsőbb Bíró�
ság előtt. A Legfőbb Ügyészség 
indítványozta az ítélet hatá�
lyon kívül helyezését és a jog�
szabályoknak megfelelő hatá�
rozat hozatalát. Ezzel lehetőség 
nyílt arra, hogy a postás dol�
gozók felelősségének megszab�
ják a határát az érvényben le�
vő jogszabályok helyes értel�
mezése révén.

Senkinek sem célja az állan�
dó pereskedés, a dolgozók iga�
zának különböző fórumokon 
való keresése, ha egyszer peren 
kívül — a postának és a postás 
dolgozónak egyaránt — meg�
nyugtató módon megoldható ez 
az anyagi érdekeket súlyosan 
érintő bizonytalanság. A Leg�
felsőbb Bíróság ez ügyben va�
ló ítélkezése — véleményünk 
szerint — pontot tesz a továb�
bi vitákra, és lehetőséget ad a 
postán belüli egységes, kedve�
ző szabályozásra, a bizottsági 
kezelés esetleges kiterjesztésé�
től egészen a posta és a Magyar 
Nemzeti Bank között fennálló 
megállapodás megváltoztatá�
sáig.

Dr. Mozsolits Beáta

Mi m in den t tu dn ak  a p o s tá s o k
A nyíregyházi Postás Műve�

lődési Ház, a Debreceni Posta-  
igazgatóság Területi Szakszer�
vezeti Bizottságának és a Deb�
receni Postaigazgatóság Műve�
lődési Bizottságának közremű�
ködésével Szabolcs- Szatmár, 
Hajdú- Bihar és Szolnok megye 
postásainak december 12- én 
Nyíregyházán, a Kodály- cen-  
tenárium tiszteletére, „Ki mit 
tud”- ot szervezett.

A versenyen induló postás 
dolgozók, tanulók négy kate�
góriában mutatkoztak be: 1. 
vers, próza; 2. énekszóló, nép�
dal, táncdal; 3. hangszerszóló, 
együttes; 4. egyéb. A zsűri 
szakemberekből tevődött össze. 
Elnök: dr. Szabó Gyula igaz�
gatóhelyettes; tagok: Dalanics 
György, Nyíregyháza város 
Tanácsa művelődési osztályá�
nak vezetője, Lakatos István 
színművész, Tóth László, a 
megyei művelődési központ 
főmunkatársa, és Vida Szűcs 
Mária, a megyei művelődési 
központ munkatársa, zenei 
szakértő.

A versmondók nehéz felada�
tot kaptak. Illyés- versek tol�
mácsolása még gyakorlott 
versmondónak is komoly fel�
adat. Az első helyezett Dankó 
István (Nyíregyháza) közvet�
lenségével nyerte el a zsűri és 
a közönség tetszését. Az éne�

kes szólisták közül Mile Kata�
lin (Debrecen) megérdemelten 
lett első. A hangszeres szólis�
ták közül nem annyira a mű�
vészi képességek, mint inkább 
az amatőrség egyéb erényei — 
az előadásmód kedvessége, 
üdesége, a vállalkozó szellem

A  szóló ének győztese: Mile
Katalin (Debrecen 1)

— juttatták első helyezéshez a 
szolnoki szakközépiskola pol-  
beates lányait, Németh Mag�
dolnát, Barcsi Zitát és Borbély 
Ildikót. Az egyéb kategóriá�
ban, de öszességében is legfel�
készültebbek a népi táncosok 
voltak. Ez sem véletlen, hiszen 
többségük mögött több éves 
táncos múlt van és igen híres 
néptáncegyüttesekben eltöltött 
évek. Szóló és közös táncukon 
egyaránt látszott a gyakorlott�
ság és tehetség. Elsők: Kiss 
József, Kissné Ádám Zsuzsa, 
Kozák László, Szabó Edit, 
Kristóf Anikó. A szereplők 
közül legtehetségesebbnek bi�
zonyuló Mile Katalinnak a 
szakzsüri javasolta, hogy ne�
vezzen az országos „Ki mit 
tud”- on.

A versenyzők közül minden�
ki nyert, jutalomüdülés, pénz, 
tárgy-  és könyvjutalom talált 
gazdára. Nemcsak a verseny�
zők, hanem a mintegy száz�
tagú közönség is nyert, hiszen 
a csaknem három órát jó han�
gulatban töltötte el. A kategó�
riák első három helyezettjei a 
közeljövőben ismét bemutat�
koznak, nagyobb közönség, a 
debreceni postás dolgozók 
előtt.

Igaz ugyan,. hogy a szigorú 
szakember — a sikeres szerep�
lés ellenére — találhatott ki�

fogásolni valót, mindez mit 
sem von le a fellépés értéké�
ből, amelyet a versenyzők 
nyújtottak maguk és a közön�
ség szórakoztatására. Bár len�
nének minél többen — meg�
győződésem : vannak is —,
akik versengés nélkül, a szép 
vers, a szép dal, a jókedvű já�
ték örömének adják át magu�
kat, a szabad idő eltöltésének 
ezt a módját választva!

E nagyszerű rendezvény 
megszervezése, lebonyolítása 
sok körültekintő munkát igé�
nyelt. Legtöbb elismerés Paizs 
Lajosnét illeti, aki a szervezés 
mellett a műsorvezető teendőit 
is ellátta. Kedvességét és szel�
lemességét a közönség külön-  
díjjal jutalmazta. Természete�
sen a közreműködők közül 
mindenkit nem említhetünk 
meg, de nem mehetünk el szó 
nélkül azok mellett, akik a 
szabad idő hasznos eltöltésé�
nek jegyében kezdeményezték 
e nagy- nagy elismerést kiváltó 
rendezvényt, bár a. jutalmuk 
„mindössze” az az öröm, "ame�
lyet a műsor résztvevőinek 
szereztek. Mégis kérjük, hogy 
a hasonló rendezvényeknek a 
jövőben is legyen kezdemé�
nyezője a jól összedolgozó né�
gyes: Paizs Lajosné, Kozempel 
Zsuzsa, Horváth Ferenc és dr. 
Szabó Gyula.

Harangozó István
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MAKARENKO KUPA
„Már” egy év, illetve alka�

lom tapasztalatainak birtoká�
ban látott hozzá a Szegedi 
Postaigázgatóság „Makarenko" 
oktatási szocialista brigádja a 
Makarenko Kupa 1982- ben 
esedékes vetélkedőjének meg�
szervezéséhez, lebonyolításá�
hoz. A verseny színhelye ez�
úttal a sarkadi Ady Endre 
Gimnázium és Postaforgalmi 
Szakközépiskola volt, ahova 
igazgatójának szíves hívására 
örömmel utaztunk. A vetél�
kedőn a bajai, kisteleki és a 
sarkadi postaforgalmi szakkö�
zépiskola, valamint a szegedi 
Bebrits Lajos Szakközépiskola 
távközlési tagozatának hallga�
tói 5- 5 fős csapattal vettek 
részt.

Mivel Szegedtől Sarkad 
„csak egy ugrás”, az igazga�
tóság autóbuszán mentünk át. 
Bár pontos forgatókönyvvel in�
dultunk, apró finomítások — az 
újabb ötletek alapján — még 
útközben is születtek. A vetél�
kedő előtt pár nappal tudtuk 
meg a hírt: Sarkadon ezen a 
napon lesz a szakfelügyeleti 
zárókonferencia, melyen a 
KPM, a Művelődési Miniszté�
rium és a Postavezérigazgató�
ság képviselői, valamint a ve�
zető szakfelügyelő is jelen 
lesznek és szeretnék a vetél�
kedőt is végignézni. Így az elő�
készület még lázasabban folyt,

hiszen nemcsak a gyerekek 
versenyeztek, hanem a bri�
gádnak is vizsgáznia kellett: 
az általa alapított Makarenko 
Kupa eléri- e a célját, elősegí-  
ti- e a postához való kötődést 
és az iskolák közötti kapcso�
lat megteremtését, erősítését.

Csausz Vilmos igazgató kö�
szöntött bennünket és ismer�
tette az iskola megalakulásá�
nak történetét, az ő kedves hu�
morával fűszerezve. Ezután 
Nagy Istvánná brigádvezető 
tájékoztatta a tanulókat a 
programról, a helyszínekről és 
elkezdődtek a versenyek.

A matematikai feladatokat 
Antalvári Mária állította ösz-  
sze, a sakkozók versenyét Fe�
jes látván vezette, az egyéni 
ügyességi versenyeknél — 
melyben tv- játék, asztalite�
nisz, bűvös kocka és néhány 
tornatermi feladat szerepelt 
— a brigád többi tagja volt a 
döntőbíró, a szakközépiskolák 
kísérő tanárainak közreműkö�
désével. így az 5 fős csapatok 
tagjai egy- egy területen álltak 
helyt társaikért. Az egyéni fel�
adatok megoldása után, bi�
zony, versenyzőknek, brigád�
tagoknak egyaránt jólesett a 
kiadós és finom ebéd.

Ebéd után zajlott a verseny 
látványosabb része, itt már a 
csapattagok közösen verse�
nyeztek a helyezésért. A csa-

Beszélgetés bizalmiakkal

Az első félidő...
Elnézést a labdarúgásból 

kölcsönvett kifejezésért, de azt 
hiszem, a következő néhány 
hónapra ez a legtalálóbb, mi�
vel most érkeztünk a válasz�
tási időszak félidejéhez. Két-  
két és fél esztendő a mozga�
lomban nem túl nagy idő, itt 
is állandó azonban a mozgás, 
a változások követik egymást, 
alakul, formálódik az egész. 
Az ötéves időszak felénél most 
mindannyiunknak meg kell 
egy pillanatra állnunk, s elő�
re-  és visszatekintenünk, hogy 
mit végeztünk el, s mi vár 
még ránk.

Mi most arra voltunk kí�
váncsiak, miként készülnek az 
első lépcső felelősei, a bizal�
miak. Beszélgetésre invitál�
tunk négy bizalmit különböző 
területekről: Bartha Attilát a 
Rádió-  és Televízióműszaki 
Igazgatóságtól, Krizsanyik Pát�
riát a Budapest 72- éstoől, Rei-  
hart Lajosnét a Csekkleszámo�
ló Hivatalból és Somogyvári 
Jánost a Budapest Vidéki Pos�
taigazgatóság Hálózatépítő 
Üzemétől. A véletlen úgy hoz�
ta, hogy a meghívottak nagy 
létszámú (25- 29 fős) csoportok 
bizalmijai, s mindjárt adódott 
az első kérdés.

— Nem nehéz ilyen nagy 
létszámú csoportokat jól össze�
fogni?

— Csoportja válogatja, hi�
szen 5 ember is húzhat ötfelé, 
de 29 is összetarthat. Az a lé�
nyeg, hogy mindig a csoport 
érdekeit helyezzük előtérbe az 
egyéni érdekkel szemben. Ezt 
mindenkinek szem előtt kell 
tartania véleményének elmon�
dása előtt.

— A csoportot akkor lehet 
közösséggé formálni, ha értel�
mes feladatokat tudunk meg�
határozni és végrehajtani. Ez 
egységgé kovácsolhat bármi�
lyen heterogén hizalmicsopor-  
tot is. Persze nem mindenki�
ből lesz jó bizalmi. Van, aki 
alkalmassá tehető, van,-  aki 
nem. S Van, akiben nincs is 
ehhez elég tűz. Mert tűz nél�
kül ezt a munkát nem szabad 
végezni.

— Érezhető- e változás a bi�
zalmi jog-  és hatáskör kiter�
jesztése óta?

— A működési szabályzat 
egyértelműen meghatározza, 
hogy kinek mi a feladata és 
a joga, a bizalmitól a központi 
vezetőségig bezárólag. Eleinte 
még sok gondunk volt ebben 
a témában, mivel a gazdasági 
partnereink nem, vagy csak 
nagy von'alakban ismerték a 
mi jogainkat. Az elmúlt év fo�
lyamán azonban már „össze�
rázódtunk”. Ma már csak el�
vétve fordul elő, hogy a cso�
port tagjairól nélkülünk vagy 
helyettünk akarnak dönteni. 
Igen jó példa erre az, hogy az 
új felvételes dolgozók alapbé�
rének megállapításánál rend�

szeresen kikérik véleményün�
ket, egyeztetik velünk az el�
képzeléseket.

— Mit valósítottak meg ed�
dig a XI. kongresszus határo�
zataiból?

— Nálunk, az RTV- nél — 
áttekintve a határozatokat — 
azt mondhatom, hogy jó né�
hány területen előbbre lép�
tünk. A tájékoztatás sokat ja�
vult, mind a szóbeli, mind az 
írásos. Munkánkhoz sok segít�
séget nyújt a Bizalmitájékoz�
tató, a Kérdezték című kiad�
vány és a Postás Dolgozó is. 
Most már elegendő szakszer�
vezeti és szakmai információ�
val rendelkezünk. Az is nagy 
eredmény, hogy az írásos 
anyagok, az előterjesztések 
többnyire időben elkészülnek, 
közérthetőbbek és rövidebbek, 
mint régebben voltak.

— Előreléptünk a brigád�
mozgalomban is. A brigádok 
vállalásaiban csak elvétve ta�
lálni formális elemeket, több�
nyire hasznos és értelmes dol�
gokat ajánlanak fel. Egyre 
többször találkozunk azzal, 
hogy a brigád a különmunká�
ban is azt teszi, amihez a leg�
jobban ért, a saját munkakö�
rében dolgozik mindenki. Itt 
az még a gondunk, hogy egy�
értelműen külön tudjuk vá�
lasztani a hivatalból, a fize�
tésért végzett munkát és a bri�
gádvállalásban elvégzetteket.

— Hol látnak még kevés 
előrelépést?

— A munka szerinti elosz�
tás elve a határozatban nagyon 
szépen megfogalmazódott. Ezt 
— még ha kevés is a szabad 
rendelkezésű keret — a jövő�
ben sokkal határozottabban 
kell érvényre juttatnunk, ön�
magában az nem lehet érdem, 
ha valaki 20 vagy 30 éve egy 
munkahelyen dolgozik.

— Előrelépés lenne, ha mi�
nél több helyen be tudnánk 
vezetni a teljesítménybérezést. 
Nálunk, a hálózatépítésnél át 
lehetne erre jó néhány terüle�
ten térni, ehhez azonban a 
jövőben időben jóváhagyott — 
s nem év közben módosított 
tervek kellenek. Ezenkívül még 
az anyagellátással is vannak 
gondjaink. Ilyen körülmények 
között pedig nem lehet telje�
sítményben dolgozni.

Tudjuk, nem lehet a postán 
dolgozó mintegy 3500 bizalmi�
nak általános receptet adni 
arra, hogy a most folyó be�
számolókon miről essék szó. 
Azt javasoljuk, hogy — a fel�
sőbb szervüktől kapott szóbe�
li tájékoztatáson és az írásos 
irányelveken kívül — nézzék 
át a Postások Szakszervezete 
XI. kongresszusának határo�
zatát, s ebből merítsenek ötle�
teket a következő évek felada�
taihoz, egyúttal értékeljék az 
elvégzett munkát.

Mezőfi László

Postások a lakosokért
Segít a  Hazafias Népfront

pafvetélkedő első részében a 
következő feladatok voltak: a 
postát szimbolizáló rajzok ké�
szítése, szellemi totó, szakmai 
keresztrejtvény, logikai játék, 
feltaláló- találmány felsorolá�
sa, diaképek megfigyelés utáni 
leírása. Mindez meghatározott 
idő alatt, kidolgozott pont-  
rendszerrel — igen nagy tet�
szést aratva a versenyzők kö�
rében.

Ezután a tornatermet vettük 
birtokunkba, itt folytatódott a 
pontszerzés: pingponglabda�
vezetés, kosárra dobás, bekö�
tött szemmel levéldobás levél-  
szekrénybe és még jó pár ha�
sonló jellegű feladat. Mivel 
már tanítási idő után voltunk, 
szép számmal voltak nézői is 
a versenynek, akik lelkesen 
biztatták a csapatokat.

Kicsit megkésve térek vissza 
a Postás Dolgozó 1982. októ�
ber havi 10. számában megje�
lent „Hogyan tanítsuk meg a 
feladókat küldeményeik helyes 
címzésére?” című írásra. Nem 
a cikkben foglaltakkal kap�
csolatosan akarok véleményt 
nyilvánítani: azzal teljes egé�
szében egyetértek, hanem a 
cikk eszmei állásfoglalásával, 
ugyanis saját munkánkkal — 
mármint a posta munkájával 
— szemben tárgyilagos, de 
igazságos kritikával él. Nagyon 
helyes az, ha néha- néha a hi�
bákra is rámutatunk, mert en�
nek elmulasztása könnyen az 
elbizakodottsághoz vezethet. 
Meggyőződésem, hogy a posta 
a többi szolgáltató üzemek�
nek, vállalatoknak még mindig 
toronymagasan fölötte áll, 
mégsem árt a hibákra rámu�
tatni és ezáltal munkánkat ja�
vítani.

Nincs kiterjedt levelezésem, 
mégis bosszant, hogy a címem�
re érkező küldemények nagy 
részén nincs rajta a felvevő 
hivatal keletbélyegzője. (Pe�
dig valamikor így hivatkoz�
tak a küldeményekre: Buda�
pest, a postabélyeg kelte.) Még 
bosszantóbb az, hogy a bér-  
mentesítésre használt bélyege-

Végül is a Makarenko Kupát 
az elkövetkező évre a sarkadi 
iskola csapata nyerte — tag�
jai: Kozma Erzsébet, Somogyi 
Éva, Juhász Etelka, Horváth 
László, Szekercés Zoltán —, 
a további sorrend: Baja, Beb�
rits, Kistelek.

A már szintén hagyomány�
nak számító távgépíró- verseny 
is aznap zajlott le. Ezen a for�
galmi szakközépiskolák 2- 2 
tanulója vett részt. A győztes 
Mari Mária (Sarkad), percen�
kénti 177,8 leütéssel, 0,5 hiba�
ponttal.

A Makarenko Kupát Nagy 
Istvánná brigádvezető adta át 
a győztes csapatnak, majd Ke-  
menesi Piroska minden ver�
senyzőnek átnyújtotta a brigád 
által vásárolt ajándékokat.

Végh Margit

két a rendeltetési hivatal sem 
érvényteleníti, pedig erre téte�
les rendelkezés van, az érke�
zett anyag felülvizsgálata kö�
telező. Mi a célja á kezelési 
utasítás e rendelkezésének? 
Az, hogy a bélyegeket ismé�
telten fel ne használhassák. 
Minket valamikor azzal a pri�
mitív példával tanítottak, 
hogyha az ország minden pos�
tájánál naponta csak 1 forint 
jövedelem kiesik, az már maga 
3500 forint veszteség.

Mindenkinek igen szembe�
tűnő, hogy a közönséggel kap�
csolatban álló postai dolgozók, 
így a kézbesítők nagy része 
nincs kulturáltan öltözve. A 
legújabb szolgálati egyenruha 
igen korszerű, azt bárki ma�
gára öltheti, mégis azt látja az 
ember, hogy igen sokan nem 
megfelelő öltözéket viselnek 
munka közben. Örök rejtély 
marad, hogy a kiosztott sok 
egyenruházati darab hova tű�
nik el. Nem ártana ezt kiderí�
teni.

Illetékes és felelős állami és 
társadalmi vezetők nyilatkoza�
ta szerint, pillanatnyilag eléggé 
alacsony az állampolgári és a 
munkahelyi fegyelem, de miért 
ne lehetne ez alól kivétel a 
posta?

Gonda György

Nagy fába vágta fejszéjét a 
posta. Elhatározta ugyanis, 
hogy az eddig megszokottakon 
kívül, kibővíti szolgáltatásait: 
hadd kapjon meg egy helyen 
többféle szolgáltatást az a ma�
gyar állampolgár, aki a pén�
zéért a legeldugottabb telepü�
lésen is azt akarja kapni, amit 
egy városon élő ember.

Ennek módjáról, mikéntjé�
ről már többször tanácskoztak 
a Hazafias Népfront és a pos�
ta szakemberei, akik ma lelkes 
szorgalmazói és majdan — ha 
beválnak — gyakorlati meg�
valósítói lesznek a jó elképze�
lésnek. A tanácskozások a Ha�
zafias Népfront Győr- Sopron 
megyei Bizottságán folytak, és 
azokon részt vettek az Egész�
ségügyi Minisztérium, a Győr-  
Sopron megyei Tanács, a 
Soproni Postaigazgatóság, a 
KISZÖV megbízottai és még 
mindazok, akik valamilyen 
módon segíteni, támogatni 
akarják a posta vadonatúj el�
képzelését.

Kérdezhetné valaki: miért 
éppen Győrött tanácskoztak 
erről a témáról? Azért, mert 
az újfajta módszerrel nyújtott 
újfajta szolgáltatást kísérleti 
jelleggel Győr- Sopron megyé�
ben kívánja elindítani a posta.

Egy elég friss felmérés ered�
ménye készteti az új szolgálta�
tás nyújtására a postát Még�
pedig az, hogy a kis postahiva�
talok egy része kihasználatlan. 
Ugyanakkor a lakosság nagy 
része bosszankodik, mert órá�
kat kell utazgatnia azért, hogy 
ügyes- bajos dolgát elintézhes�
se a lakásához legközelebb eső 
városban, vagy éppen a megye 
székhelyén. A posta szeretné 
jövőbeni munkáját összehan�
golni a lakosság igényeivel és 
a tanácskozásokon ehhez ke�
resett partnereket, segítőtársa�
kat a Hazafias Népfront szár�
nyai alatt.

Hazánkban jelenleg 3200 
postahivatal működik, ezekből 
több mint 1600 egyedülkezelő, 
s tudjuk, hogy ezekben a pos�
tahivatalokban a legkisebb a 
forgalom. így nem kétséges, 
hogy üzemeltetésük igen gaz�
daságtalan. Ennek ellenére be�
zárni természetesen nem lehet 
őket, mert meghatározott óra�
számban a lakosság rendelke�
zésére kell állniuk — a külön�
féle küldemények felvételével, 
a kézbesítéssel és a telefon-  
szolgálattal.

A felmérés részletei — 680 
kis forgalmú postahivatalnál 
— azt is kimutatták, hogy a 
belső dolgozók 20 százaléká�
nak teljesítménye 4 óra, 13,8 
százalékának 5 óra, 20 százalé�
kának pedig 6 óra — a napi 
nyolc órás munkaidőből. Meg�
állapították a szakemberek azt 
is, hogy a tényleges munka 50 
százaléka elszámolási, admi�
nisztratív tevékenység. Mind�
ebből világos: a postán dolgo�
zóknak van idejük arra, hogy

a különféle szolgáltató vállala�
toknak segítségükre legyenek 
a lakosság érdekében. Vagyis, 
hogy a postahivatalok maguk�
ra vállaljanak olyan feladato�
kat, amelyeket eddig maga a 
lakó intézett el utazgatással, 
kilincselgetéssel, nagy idő-  
veszteséggel, szabadságának 
vagy szabadnapjának feláldo�
zásával.

Mire gondolnak az új szol�
gáltatásnál a posta kezdemé�
nyező kedvű szakemberei ? 
Többek között arra, hogy a jö�
vőben majd, ha :— teszem azt 
— elromlik valakinél például 
a televízió, nem kényszerül ar�
ra, hogy a Gelkát személyesen 
vagy levélben fölkeresse. Ele�
gendő lesz az is, ha elmegy a 
postahivatalba és bejelenti ké�
szülékének hibáját. A Gelka 
ugyanis a postával történt 
megegyezés alapján majd 
meghatározott időben jelent�
kezik és összegyűjti a hibás 
készülékeket. Ugyanilyen mód�
szerrel szervezik meg a külön�
féle háztartási gépek javítá�
sát, vagy más, fontos szolgál�
tatásokat.

Az Egészségügyi Miniszté�
rium is örömmel köszöntötte a 
posta elképzeléseit, kezdemé�
nyezését és megígérte: vállal�
ja bizonyos gyógyszerek postai 
továbbítását. így már ezekért 
sem kell majd városba utaz�
niuk az eldugott községek la�
kóinak. Hogy melyek lesznek 
a postán továbbítható gyógy�
szerek, azok listáját majd 
minden postahivatalban kifüg�
gesztik.

A posta nagylelkűségét és 
kezdeményezését csakis üdvö�
zölni lehet. Nem árt azonban 
tudni, hogy mindezeknek a 
szolgáltatásoknak a felvállalá�
sa rendkívüli feladat, többlet�
terheket ró a postásokra. A 
posta állítja: dolgozói jól fel�
készült, tanult, képzett szak�
emberek, és így, ha a partne-  
nek gondosak, pontosak és 
megbízhatók, lesznek, igen jól 
jár az új szolgáltatásokkal a 
lakosság.

Kirkovits István, a Sopro�
ni Postaigazgatóság vezetője 
hangsúlyozta a tanácskozás 
után adott interjúban:

— Az új szolgáltatások egye�
lőre csupán elgondolások. 
Megvalósításuk aprólékos rész�
leteit, jogi következményeit, a 
lebonyolítás technológiáját 
most kell majd kidolgozni. Bí�
zunk abban, hogy a társcégek 
is rugalmasak lesznek, és így 
az 1983- as esztendő első felé�
ben fokozatosan megkezdőd�
het a kibővített postaszolgálat 
főpróbája.

Mindehhez a magam részé�
ről csak annyit fűznék: már az 
elgondolás is dicséretes, hogy 
a posta a lakosságért nemcsak 
a megszokott módon, hanem 
új utakat keresve is megpró�
bál buzgólkodni.

Sindulár Anna

Nézzünk a tükörbe!

Gyors kapcsolás — nemcsak telefonon
Felhívást több mint száz 

szocialista brigádnak küldtek. 
Közülük huszonkét kollektíva 
jelentette be részvételét, s vé�
gül megjelent — tizenhárom. 
Mindössze ez, illetve az éppen 
a karácsonyi ünnepek előtt ki�
tűzött időpont volt a szépség�
hibája annak a vetélkedőnek, 
melyet Arany János halála 
100. évfordulójának tiszteleté�
re hirdetett meg a Helyközi 
Távbeszélő Igazgatóság Terü�
leti Szakszervezeti Bizottsága.

Az új épület Vili.' emeleti 
kultúrtermében azonban a 
vártnál kisebb létszám ellené�
re is nagy volt az izgalom de�
cember 18- án délelőtt. A lel�
kes rendező gárda szendvi�
csekkel, üdítő italokkal igye�
kezett „feldobni” a versenyzők 
hangulatát, akiknek háromta�
gú csapatai túlnyomórészt vi�
déki postásfiatalokból verbu�
válódtak: kereken tízen. Nem 
sajnálták a fáradságot, hogy 
ide utazzanak Kaposvárról, 
Szegedről, Miskolcról, Szol�
nokról, Kecskemétről, Győr�
ből, Hatvanból. De az talán 
kárpótolta őket, hogy nem egy 
szokványos színvonalú szelle�
mi tornán vettek részt. Mert 
Arany János költészetén kívül 
a XIX. és a XX. század ma�
gyar prózájából, lírájából, ze�
néjéből, képzőművészetéből 
szintén „vizsgáztak”, beleértve 
a mai magyar dráma-  és film-  
művészetet, sőt, a sportot is.

A Vona László, a Budapesti 
Erősítő Üzem fiatal mérnöke 
által igazán profi módra veze�
tett, kétszer öt fordulóban le�
bonyolított játék feladatait tit�
kon e sorok írója is igyekezett 
megoldani magában. Röstell-  
kedve nyugtázta azonban, 
hogy a keresztrejtvény és né�
hány versidézet megoldásán 
kívül nemigen „rúgott volna 
labdába”, ha kiáll a jól felké�
szült versenyzők közé. Nekik 
ugyanis a felsorolt témakö�
rökben szinte mindent tudniuk 
kellett, például: Arany János 
több versrészletét és a hozzá 
felhangzó, a költeményre „rí�
melő” komoly 'zene címét, 
szerzőjét. Ugyanezt a levetített 
festményekkel és Ady, József 
Attila néhány művével kap�
csolatban. Prózából, lírából, 
zenéből, filmből komplex egy�
séget álkotó kérdéscsoportokra 
felelni — 20 másodperc alatt. 
Egy előzőleg felolvasott, iro�
dalmi bakikkal teletűzdelt ösz-  
szeállítást helyesbíteni, ö t mai 
magyar dráma magnón leját�
szott részletéből a címet és a 
szerzőt villámgyorsan kitalál�
ni.

Mindez önmagában sem lett 
volna unalmas, hiszen a vetél�
kedő összeállítói arra töreked�
tek — és ez volt legnagyobb 
érdemük —, hogy az egyes 
művészeti ágak témájukban 
szervesen kiegészítsék egy�
mást. De tetézték még azzal is

a. játékos kedvet, hogy nem 
csupán az agytekervényeket, 
hanem az arcokat, kezeket, lá�
bakat is mozgásra kényszerí�
tették. Két szellemes feladat 
közül az egyikben azzal, hogy 
egy magyar költő versidézetét 
az egyik csapattag némán el�
játszotta, a másik meg kitalál�
ta: a másikban pedig olyan�
formán, hogy a nyakba akasz�
tott táblára felírt szerző—mű 
párosnak (például Vörösmarty 
Mihály — Szép Ilonka) gyorsan 
meg kellett találnia egymást, 
illetve táncba hívni az irodal-  
milag hozzáillő partnert. E két 
közbeiktatott . versenyszám 
nagy nevetésre, szellemes rög�
tönzésre, sok vidámságra inge�
relte a résztvevőket, akiknek 
az utolsó feladatuk az Ég a 
város című kánon eléneklése 
volt. A Kovács Györgyné tszb-  
elnök irányította zsűri dicsére�
tére legyen mondva, hogy a 
majd 40 tagú kórus iszonyú 
hangzavarában is felismerte a 
legtisztábban, illetve a legha�
misabban dalolókat. És hogy 
az ítélet igazságos volt, arról 
mindenki meggyőződhetett a 
titokban magnószalagra vett 
kánon visszajátszásakor .. .

Az igen jó hangulatban le�
bonyolított remek vetélkedőn 
— és ezt a zsűri elnöke is el�
mondta —, így valóban vala�
mennyien nyertek. Hiszen a 
játékban való részvétel önma�

gában is öröm annak, aki fel�
nőttként is képes megőrizni 
ezt a gyermekkorunkból ho�
zott, nagyszerű képességet. De 
hát persze, a játékoknak „hi�
vatalos” nyerteseik is vannak. 
Abszolút győztesei most a mis�
kolciak lettek, mivel az első 
három csapat valamennyi tag�
ja ebből a városból jött. A jól 
megérdemelt, fejenként 1000— 
1000 forintos első díjat a mis�
kolci December 3. nevű szocia�
lista brigád (Juhász Pál, Óvá�
ri László, Szilvásy László) vet�
te át, a 800—800 forinttal járó 
másodikat a miskolci Április
4. kollektíva (Batta Zoltán, 
Debreceni Győző, Szilvásy 
Lászlóné). Harmadik helyezést 
— 600—600 forinttal — az 
ugyancsak miskolci Május 1. 
szocialista közösség (Bogdán 
Zsolt, Lengyelné Horváth Ág�
nes, Nagy Tibor) ért el. Pénz�
jutalmat kapott továbbá a IV., 
V., könyv-  és lemezajándékot 
a VI., VII. csapat, ezenkívül 
mindenkinek emléklapot nyúj�
tottak át a szereplésért.

A győzteseknek és a részt�
vevőknek ezúton is gratulá�
lunk, abban a reményben, 
hogy a legközelebbi — remél�
hetőleg ugyanilyen magas 
színvonalú — vetélkedőn sok�
kal több fiatal postás kap ked�
vet ehhez a szép és vidám 
szórakozáshoz.

— simon —
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Életbe lépett az új munkavédelmi szabályzat
A munkavédelem, a dolgo�

zók védelme nemcsak a szak-  
szervezetnek, mint érdekvé�
delmi szervnek fontos felada�
ta, hanem felelősséggel tarto�
zik ezért minden szakvezető 
is. Nem tetszés szerinti tevé�
kenység, egyértelművé teszik 
a munkavédelmi szabályzat�
ban leírtak.

Az elmúlt hónapokban a 
szokásosnál sokkal többet le�
hetett hallani erről a témá�
ról. Ennek oka: a Miniszter-

tanács 47/1979. számú rende�
leté előírta, hogy új munka�
védelmi szabályzatot kell ké�
szíteni. Dr. Bella Máriával, a 
vezérigazgatóság szociálpoliti�
kai ügyosztályának vezetőjével 
arról beszélgettünk, miért vált 
ez szükségessé, milyen munkát 
igényelt a posta illetékes 
szakembereitől, milyen lénye�
ges változások vannak benne, 
és végrehajtásában mik a leg�
fontosabb feladatok.

Továbbá, ügyosztályunk két 
dolgozója nemrég van ebben 
a munkakörben, ezért a ta�
pasztalatot lelkesedéssel és sok 
egyébbel kellett pótolniuk. 
Igénybe vettük egy nyugdíja�
sunk segítségét is, aki sok 
évig volt a posta munkavé�
delmi főfelügyelője. A téma 
újszerű megközelítést igényelt, 
esetenként ez is nehézségek�

kel, összekoccanásokkal járt, 
de végül is mindig sikerült 
helyükre rakni a dolgokat. 
Köszönjük a segítőkészséget a 
sokszorosításokhoz, tudjuk, 
hogy az ilyen nagy terjedelmű 
anyagokat nem szívesen ve�
szik, mi pedig ráadásul azon�
nal kértük. Ez is hozzájárult 
ahhoz, hogy határidőre elké�
szülhettünk.

Hátravannak a függelékek

Egységes előírások
— A világban, a népgazda�

ságban végbement jelentős 
változások, a tudományos-  
technikai haladás indokolta a 
munkavédelmi előírások rend�
szerének, szerkezetének és 
tartalmának korszerűsítését. 
Jogos igény volt, hogy a ter�
melőberendezések országok 
közti szabad áramlását segítse 
a munkavédelmi előírások 
egységesítése, legalábbis egy�
máshoz közelítése, elsősorban 
a szocialista országok egymás�
közti forgalmában.

— A minisztertanácsi ren�
deletet követően a tervezett�
nél hosszabb időszak alatt je�
lentek meg a különböző mi�
niszteri utasítások, melyek az 
irányításuk alá tartozó válla�
latokra, intézményekre, illetve 
egyes szaktevékenységekre vo�
natkozóan adtak részletes út�
mutatást. A közlekedés-  és 
postaügyi miniszter rendelete 
1982 elején jelent meg, ezt 
figyelembe véve, ennek irány�
elvei alapján kellett elkezde�
nünk a munkát.

— Mikor készült a posta 
legutóbbi szabályzata?

— Nyolc évvel ezelőtt. Te�
hát a Minisztertanács rende�
letétől függetlenül is időszerű 
lett volna a postánál ezzel a 
kérdéssel foglalkozni. Sokat 
változott ez idő alatt a posta 
technikája, technológiája, új 
szolgáltatások léptek be, s az 
sem lényegtelen, hogy a szak�
embergárda is jelentősen cse�
rélődött. Sok a külföldről vá�
sárolt berendezésünk. A kü�
lönböző országokban mások a 
szabályok. Hogy egy példá�

val érzékeltessem: a solti adó 
üzembe helyezésénél nem ke�
vés gondot okozott, hogy az 
utolsó pillanatban kellett 
egyeztetni a munkavédelmi 
követelményeket. A szabályo�
zás új rendszere arra töreke�
dett, hogy ezeket az ellent�
mondásokat feloldja.

— Mi az, ami alapvetően 
új a szabályozásban?

— Egy- egy új berendezés�
nél, technológiánál a gép�
könyvben, » művelettervben, 
technológiai utasításiban a mű�
szaki jellemzők leírása mel�
lett meg kell határozni a 
munkavédelmi követelménye�
ket is., A szabályzat az ezen 
túlmenő kérdésekben intézke�
dik. Elsősorban azt tartal�
mazza, hogy a vezetőknek 
hogyari kell gondoskodniuk a 
biztonságos munka feltételei�
ről. Nagyon komolyan megha�
tározza a vezetés minden 
szintjén, kinek mi a feladata. 
Az ellenőrzés mikéntjét is 
tartalmazza, mely a postai el�
lenőrzés rendszerére épül. 
Például a vezérigazgatóság 
felügyeleti ellenőrzésein mun�
kavédelmi szempontból is mi�
nősíteni, mondhatni osztá�
lyozni kell a középfokú posta-  
szerveket. Ez hasonlóképpen 
továbbmegy minden szinten. 
A középfokú szervek munka-  
védelmi szemléket tartanak 
végrehajtó szerveiknél, az 
utóbbiak pedig saját terüle�
tükön, ez már azonban nem 
minősítés, hanem gyakorlati 
célja a hibák felderítése, s 
annak meghatározása, mit, 
mikorra, hogyan kell megol�
dani, s ki ezért a felelős.

— Mikorra?
— Október végére. Mi azon�

ban ezzel nem tekintjük befe�
jezettnek az ügyet. A követ�
kező lépés a középszervek 
függelékeinek elkészítése, 
amelyek a különleges felada�
tokat tartalmazzák. Eredetileg 
azt tűztük ki célul, hogy az 
új szabályozás kerüljön köze�
lebb a gyakorlati élethez. Ez 
azonban szaporította volna a 
függelékben szabályozandó 
kérdéseket. Ugyanakkor a 
postaszervek részéről elemi 
erővel merült fel az a kérdés, 
hogy az azonos vagy a csak�
nem azonos tevékenységekre 
legyen egységes eljárás az 
egész országra vonatkozóan. 
Ezért a szabályzat viszonylag 
sok kérdést központilag sza�
bályoz, a függelékekbe első�
sorban a végrehajtás gyakor�
lati módjainak meghatározását 
utalja.

— Egyik nagy vitát kiváltó 
téma volt a védőruhák, védő�
eszközök egységesítése. A dol�
gozók jogos igényeit, a munka 
követelményeit figyelembe vé�
ve központilag meghatároz�
tuk ezt a kérdést, de a füg�
gelékben kell pontosan leírni, 
hogy bizonyos munkakörök�
ben, tevékenységeknél milyen�
fajta védőeszköz juttatása 
szükséges.

— Milyen segítséget kapnak 
a középfokú szervek a füg�
gelék elkészítéséhez?

— A munkavédelmi sza�
bályzat melléklete irányelve�
ket ad ehhez. Már mindenütt 
hozzáfogtak elkészítésükhöz. 
Április 1- től kell hatályba 
lépniük. A munka koordiná�
lása, segítése és az egységes 
szemlélet kialakítása végett 
február első hetében — már a 
nyersanyag birtokában — 
konzultációt tartunk Fenyve�
sen. Témakörönként vitatjuk 
meg a tervezetet, s alkalom 
nyílik az aggályok elmondá�
sára, az egységes álláspont ki�
alakítására. Elképzelhető, hogy 
— mivel nincs mindenütt 
kellő gyakorlat — lesznek, 
akik több segítséget igényel�
nek. Természetesen egyénileg 
is rendelkezésre állunk, de ez 
a szervezett formai hatéko�
nyabb lehet. Az elhangzó kér�
dések esetleg másokat is fi�
gyelmeztethetnek olyasmire, 
amire különben nem is gon�
dolnának.

— Kik vesznek részt a kon�
zultáción?

— Azon múlik, hogy meny�
nyi helyet kapunk az üdülő�
ben. Szeretnénk, ha ebbe a 
munkába is bekapcsolódnának 
a szakszervezeti aktivisták.

Munkavédelmi képesítés

Szerkesztés éjjel- nappal
— Január 1- től hatályba 

lépett az új munkavédelmi 
szabályzat. Ezt azonban óriási 
munka előzte meg.

— Át kellett tekinteni a
korábbi szabályzatot, a módo�
sításokat, a különböző óvó 
rendszabályokat, amelyek ta�
valy hatályukat veszítették, a 
szabványokat, a technológiai 
utasításokat, hogy hol nincse�
nek még beépítve a munka-  
védelmi követelmények,
ugyanis ezeket pótolni kell 
június 30- ig. Ezeket a tapasz�
talatokat egybe kellett vetni 
az élet igazolta gyakorlati ta�
pasztalatokkal. Meg kellett 
keresnünk a szabályozatlan 
területeket, a fehér foltókat.

— A gyűjtőmunkáiban csak�
nem az egész munkavédelmi 
szervezet részt vett. A hatal�
mas nyersanyag áttekintésére, 
megvitatására, szűrésére szep�
tember közepén három napra 
bezárkóztunk a balatomfeny-  
vesi üdülőbe.

— A hosszúra nyúlt nyár 
kedvezett a tanácskozóknak.

— Nem volt időnk arra, 
hogy az időjárásra figyeljünk. 
Keményen dolgoztunk. Negy�
venen voltunk. Részt vettek 
ebben a munkában szakszer�
vezeti munkavédelmi aktivis�
ták is. Jó volt tapasztalni, 
hogy a célért az emberek mi 
mindenről képesek lemondani. 
Zokszó nélkül vállalta min�
denki, hogy vacsora után is 
folytassuk a munkát. Ez az 
első nyersanyag mintegy 400 
oldal 'volt. Az is célunk volt, 
hogy amennyire lehet, rövi�
dítsünk. A vita eredményeként 
törültünk belőle, de bekerül�
tek új dolgok is, módosítot�
tunk, végül is 280 oldalnál 
kötöttünk ki, mellékletekkel 
együtt.

— Következő lépésként a 
különböző szintű egyeztetések 
következtek. Véleményeket, 
javaslatokat kértünk a vezér-  
igazgatóság szakosztályaitól, a 
középfokú postaszervektől, 
hogy az anyag minél széle�

sebb körből táplálkozzék.. így 
formálódott, kristályosodott, 
vált jobbá. Persze, hogy ez 
mennyire igaz, azt majd aiz 
élet igazolja. Mindenesetre mi 
fontosnak tartottuk, hogy a jó 
javaslatokat beépítsük, s több 
szűrőt használjunk.

— A szabályzatot novem�
ber 22- én tárgyalta az igaz�
gatód tanács és a szakosztály-  
vezetői értekezlet. December 
15- én került a szakszervezet 
elnöksége elé. Ezt megelőzően 
a szakszervezet munkavédelmi 
bizottsága vitatta meg, véle�
ményezte, s elkészítette javas�
latát az elnökségnek.

— összefogás jellemezte ezt 
a munkát.

— Sokkal inkább, mint va�
laha. így sikerült viszonylag 
rövid idő alatt tető alá hozni. 
Ez a nagy munka is igazolta, 
milyen nagy erő van abban, 
ha mindenki egyformán mi�
nél jobbat akar elérni. Olyan 
szoros kapcsolatot sikerült ki�
alakítani, amilyen még nem 
volt. Ez nemcsak az együtt�
működést jellemezte, hanem 
sokan egyénileg is fontosnak 
tartották, hogy minél jobban 
oldjuk meg ezt a mindenki 
számára jelentős feladatat. 
Most nem volt munkaidő. Be�
jöttek hozzám, senki nem 
nézte az órát, estébe menően 
vitatkoztunk, véleményeztünk, 
alakítottuk a szabályzatot. 
Nemegyszer előfordult, hogy 
tízkor, tizenegykor mi men�
tünk ki utolsóként az épület�
ből. Ennek a szórós együtt�
dolgozásnak nemcsak a sza�
bályzat elkészülte az eredmé�
nye, hanem ennél is fonto�
sabb, hogy gcuidolkodásmód-  
ban közel kerültünk egymás�
hoz, s ennek nagy haszna 
majd a végrehajtásban mu�
tatkozik meg.

— Milyen nehézségekkel 
kellett megküzdeniük?

— Elsősorban az időveljvaló 
versenyfutás okozott gondo�
kat, mert ezt rövidre szabták.

— Milyen feladat vár még 
megoldásra?

— Űj dolog, hogy a sza�
bályzat bizonyos szervezeti 
változtatást is tartalmaz, amit 
végre kell hajtani. A közép�
fokú postaszerveiknél önálló 
munkavédelmi csoportokat 
kell létrehozni. Erre azért 
nem adtunk határidőt, mert 
elhamarkodni nem szabad, 
személyi feltételei vannak. 
Nagyon komolyan, meggondol�
tan kell kiválasztani megta�
lálni a vezetésre legmegfele�
lőbb embert. A munkavédel�
misek eddig a munkaügyi osz�
tály keretében előadóként dol�
goztak. A vezetői kinevezés�
nek képzettségi és egyéb fel�
tételei is vannak. Nem dús�
kálunk felsőfokú végzettségű 
munkavédelmi káderekben. A 
posta egész területén körül�
belül huszonötén vannak, de 
ők sem mind munkavédelmi 
munkakörben dolgoznak.
Egyébként ez nem baj, mert 
— én vallom — akkor jó a 
munkavédelmi helyzet, ha ez 
a tevékenység szerves része a 
szakmai munkának. Ez azt is 
jelenti, hogy a szakismeret 
bizonyos területőken elenged�
hetetlen. Például a tervezés, a 
beruházás folyamán vagy 
egyes veszélyes berendezések 
irányításánál. Ha ilyen he�
lyeken dolgoznak felsőfokú 
végzettségű munkavédelmi 
szakemberek, az nem fény�
űzés, hanem jól megtérülő be�
fektetés. Az a törekvésünk, 
hogy műszaki szakembereink 
szerezzenek felsőfokú munka-  
védelmi szakképesítést, kiegé�
szítő szakmérnöki diplomát. 
Az ilyen beiskolázásokat már 
korábban is szorgalmaztuk, 
csak akkor járultunk hozzá 
ilyen munkakörbe való be�
állításukhoz, ha vállalták a 
képesítés megszerzését. Ez 
számunkra biztosíték. Persze 
emellett kapun kívülről is 
igyekszünk szerezni jó szak�

embereket, néhány jó példa 
már akad.

— Milyen partnerek a szak�
szervezeti aktivisták? .

— A szakszervezeti tiszt�
ségviselők részére a SZOT 
rendszeresített hathónapos 
tanfolyamot. Az itt szerzett 
szakismeret elegendő ahhoz, 
hogy az aktivista ebben a 
munkában megfelelő partner 
legyen. A szakszervezet nagy 
súlyt fektet a képzésre, ezért 
tartott Szegeden január köze�
pén országos munkavédelmi 
aktívaértekezletet. Tájékoztató 
hangzott el — és konzultáció 
volt — a munkavédelmi sza�
bályzatról, továbbá megválto�
zott jogkörükről. Szerepük nö�
vekedését, munkájuk nagyobb 
elismerését az is mutatja, 
hogy igazolványt kapnak.

— Miben látja ennek je�
lentőségét?

— Tapasztalatból mondha�
tom, hogy ott jó igazán a 
munkavédelem, ahol a szak�
ember és a szakszervezeti ak�
tivista között olyan szoros a 
kapcsolat, hölgy minden lé�
nyeges kérdésről megfelelő in�
formációval rendelkeznek. 
Hisz egy célért dolgoznak 
mindketten, csak más meg�
közelítésben. Természetesen a 
szabályzat azt is előírja, hogy 
milyen feladatokba kell min�
denképpen bekapcsolni a 
szakszervezeti aktivistákat. Ha 
azonban ezenfelül minden�
napos az együttműködés, az 
csak hasznos lehet.

— Kettős haszon, ami vé�
gül is népgazdasági szinten 
jelentkezik. Ha a dolgozó 
munkakörülményei megfele�
lők, érzi a szükséges védelmet, 
jobb légkörben eredményesebb 
munkát végez. A postaszerv 
vezetői felelősek a feladatok 
elvégzéséért, s amennyiben 
ehhez jobb feltételeket terem�
tenek, jobbak az eredmények, 
őket is , elismerés illeti. S el�
érhetővé válik a végső cél: a 
postai szolgáltatások minősége 
javul, a lakosság elégedettebb.

s öntevékenyen cselekedni 
olyan dolgokban, melyek nem 
pénzigényesek. Érdekes képet 
kapunk, ha postahivatalokat 
összehasonlítunk. Vannak el�
hanyagoltak, piszkosak, barát�
ságtalanok, ott a dolgozók is 
kedvetlenek, robotolnak. De 
olyanok is vannak, amelyek�
ben a dolgozók otthonossá te�
remtik munkahelyüket, saját 
hímzésű kézimunkákkal, saját 
nevelésű növényekkel teszik 
barátságossá a hivatalt; itt az 
emberek is mások, mosolygó�
sak, jókedvűek. Mindenki a 
saját területén legyen önma�
gával és másokkal szemben 
igényes, s akkor már sokat 
tett..

— Szemlélet... De sokat 
szóltunk már erről lapunk ha�
sábjain!

— Igen, a munkavédelmi 
szabályzat -  is összefügg a 
szemlélettel. Nem mindegy, 
hogy valaki időnként kipipál 
egy- egy pontot, vagy min�
dennapos munkájának szerves 
részévé válik a munkavéde�
lemmel való törődés. Nem a 
veszélyes üzemek okozzák pél�
dául a nagyobb gondot, mert 
ott jobban érzik a felelőssé�
get, jobban figyelnek min�
denre. Ott keletkezik baj, ahol 
közömbösség van, ahol lebe�
csülik a munkavédelmet. Ahol 
csak apróbb dolgokat kellene 
észrevenni, de ezek mellett 
szótlanul elmennek. Pedig az 
ilyen apróbb kellemetlensége�
ket, hibákat könnyebb meg�
szüntetni, csak egy kis akarat 
kellene hozzá. Ahogyan az 
otthonunkban, a munkahe�
lyünkön is sok kis dolog be�
folyásolja a közérzetet. Csak 
észre kell venni, hogy mi a 
bántó, amin segíteni lehet. S 
ebben a „felderítő” munkában 
reszt vehet a szakvezető, a 
szakszervezeti tisztségviselő, s 
valamennyi dolgozó, mert 
mindannyiuk érdeke, hogy jó 
Légkörben, környezetben dol�
gozzanak.

— Ennek megvalósításához 
nem elégséges egy munka-  
védelmi szabályzat.

— Ehhez élővé kell tenni a 
munkavédelmi szabályzatot, 
megismerni és megérteni. Az 
elfogadtatáshoz, a végrehaj�
táshoz ez kell. Mit tudunk mi 
ebben tenni? Az idén meg�
rendezzük a vezetők munka-  
védelmi oktatását és vizsgáz�
tatását. Ez különben ötéven�
ként kötelező, tavaly lett volna 
esedékes, de 1983- ra halasz-  
tottuk, hogy már az új sza�
bályzatból vizsgáztassunk, s 
ezzel „kényszerpályára” terel�
jük a vezetőket. Ezt az ok�
tatást minden vezetőd szinten 
megtartjuk. Addigra már a 
függelékek is elkészülnek. El�
sősorban tőlük várjuk, hogy 
a szemléletet továbbvigyék. A 
szakszervezeti aktivisták sze�
gedi konzultációja is bizo�
nyára hozzájárul ahhoz, hogy 
a dolgozók körében téma le�
gyen az új szabályzat új 
szelleme.

— A legfontosabb és leg�
hosszantartóbb feladat a szem�
léletformálás. Még vannak, 
akiknek meg kell tanulniuk 
látni, hogy ez jelentős dolog, 
mi miért történik, s ha ezt 
megértik, a befektetett ener�
giát sem fogják feleslegesnek 
tartani. Érezni fogják, hogy 
megtérül számukra abban, 
hogy a kollektíva egészsége�
sebb, kellemesebb körülmé�
nyek között dolgozhat, aminek 
kihatása van a légkörre, a 
hangulatra, a munkára.

Már az eddigiekben is meg�
lehetősen sok szó esetit a 
szakszervezet közreműködésé�
ről, mindemellett megkérdez�
tük Kiss Lászlót, a Postások 
Szakszervezetének munkavé�
delmi főfelügyelőjét, miképpen 
igyekeztek közrehatni abban, 
hogy olyan munkavédelmi 
szabályzat készüljön, amely 
megfelel a korszerűség álta�
lános követelményeinek és 
kielégíti a különleges postai 
igényeket is.

Egy nyelven beszélünk

Szemléletváltozásra van szükség
— A munkavédelmi sza�

bályzatban sok minden van, 
amihez pénz kell, s erről gon�
doskodik is a posta. Az el�
múlt években óriási beruhá�
zások történtek, melyek nem�
csak a postai szolgáltatások 
színvonalát emelték, hanem a

munkakörülményeket is javí�
tották. Ismert azonban a nép�
gazdaság helyzete, ezért a 
posta rendelkezésére álló fej�
lesztési keretet nagyon éssze�
rűen kell felhasználni. Az el�
következő években tehát az 
ötletek tárházát kell kinyitni,

— Azzal kell kezdenem, 
hogy a munkavédelmi sza�
bályzat megszerkesztése és 
kiadása nem a szakszervezet, 
hanem a posta feladata volt, 
tehát mi ebben csak segítsé�
get nyújthattunk. Mivel azon�
ban a szakszervezeti munka-  
védelmi apparátusnak igen ki�
terjedt ellenőrzési és intézke�
dési joga van, igyekeztünk 
is messzemenő segítséget nyúj�
tani a szabályzat elkészítésé�
hez, hogy ez összhangban le�
gyen a szakszervezeti munka-  
védelmi aktivisták működésé�
nek irányelveivel. Bella 
Mária ügyosztályvezető a vele 
folytatott beszélgetés során 
jóformán mindent elmondott 
már az ebben a munkában 
tanúsított együttműködésről, 
ezt igazán csak apróságokkal 
tudom kiegészíteni.

— Segítséget elsősorban az�
zal adtunk a vezérigazgató�
ságnak, hogy rendelkezésére 
bocsátottuk a tervezet össze�
állításához szükséges OMB-  
és SZOT- határozaitokat, s el�
mondtuk legfrissebb tapaszta�
latainkat. Ezenkívül az egész 
munka folyamán fenntartottuk 
az élő kapcsolatot, s nemcsak 
hogy jelen voltunk a balatan-  
fenyvesi háromnapos megbe�
szélésen, hanem tevőleges ré�
szünk volt a megszervezésé�
ben is.

— Magam is rendkívül hasz�
nosnak ítélem az itteni, éjsza�
kába nyúló vitákat, ugyanis itt 
kristályosodtak ki az olyan 
fontos részletek, mint a mun�
kavédelmi szervezet felépítése, 
hovatartozása, a munkavé�
delmi vezetők besorolása, ha�
tásköre, az oktatás és vizs�
gáztatás rendje, a vezetők 
részvétele a munkavédelmi 
szemléken, a szákszervezeti és 
a szakmai részvétel a beru�
házásokkal kapcsolatos szak�
bizottsági üléseken, az egyéni 
védőeszközök, védőfelszerelé�
sek munkakörökre való elő�
írása, meglétük és használa�
tuk ellenőrzése. Hosszasan so�
rolhatnám még az itt meg�
beszélt kérdéseket. Hogy ez a 
munka mennyire alapos volt, 
azt az is bizonyítja, hogy 
amikor a központi vezetőség 
munkavédelmi bizottsága az

itt kialakított tervezetet újból 
megvizsgálta, már csak fino�
mításnak nevezhető módosítá�
sokat tudott javasolni.

— Miután a múlt év vége 
felé az elnökség is jóváhagyta 
az új munkavédelmi szabály�
zatot, és ebben az évben már 
e szerint kell dolgoznunk, jó 
előre gondoskodtunk arról, 
hogy a szakszervezeti munka-  
védelmi felelősöknek és a tes�
tületeknek is segítséget adjunk 
ez irányú munkájukhoz. Eh�
hez külön kézikönyvet adtunk 
ki, amely tartalmazza mind 
feladataikat, mind jog-  és ha�
táskörüket. Ugyancsak a té�
mában való jártasságukat 
igyekeztünk erősíteni a közép�
fokú postaszervek szakszerve�
zeti munkavédelmi felelősei�
nek — Bella Mária által 
is említett — szegedi egyhetes 
tanfolyamán,

— Február elején a vezér-  
igazgatóság összehívja a kö�
zépfokú postaszervek munka-  
védelmi vezetőit a függelékek 
készítésével kapcsolatos meg�
beszélésre. Mi is jelen leszünk, 
s arra ügyelünk, hogy az egy�
séges postai szemléleten felül 
a szakmával közös nyelvet 
használjunk.

Sok mindent leírtak az új 
szabályzatban, aminek végre�
hajtása kötelesség és felelős�
ség. A nagy gonddal, szakmai 
felkészültséggel, tapasztalattal, 
tudományos igénnyel készült 
munka eredménye útmutatás 
a mindennapi tevékenységhez. 
Átmenetileg talán újdonságai�
val többlet- erőfeszítést igé�
nyel, de végeredményében bi�
zonyára hasznos segítőtársa 
lesz mindenkinek, akinek a 
munkavédelem kötelessége és 
szívügye. S fel kell fedezni 
benne azokat a gondolatokat 
is, melyek nem jelölnek meg 
határozott feladatokat, de arra 
ösztönöznek, hogy minden te�
rületen öntevékenyen igyekez�
zenek javítani a munkafelté�
teleket, a munkakörülménye�
ket, hisz a munkavédelem 
munkásvédelem, a dolgozók 
védelme, az embert szolgálja. 
S tegyünk meg mindent egy�
másért, amelyben önmagunk 
is benne vagyunk.

Báohidi Éva
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VÁLASZLEVELEK TÜKRÉBEN

D ic sé re t bírálat, k ö szö n e t a PM K - nak
Tavaly nyáron, az új köz-  

művelődési évad indítása előtt 
a Postás Művelődési Központ 
vezetősége elhatározta, hogy 
rendbe teszi az intézmény 
címanyagát. Havonta több 
mint háromezer műsorfüzet, 
több száz meghívó, értesítés, 
tájékoztató megy ki tőlünk 
rendszeresen, s ez alighanem 
egyedülálló nagyságrend ezen 
a szakterületen. Célszerűnek 
látszott, hogy utánanézzünk, 
vajon pontosak- e a listákon 
nyilvántartott címeink, tehát 
eljutnak- e küldeményeink a 
címzettekhez, s ők valóban 
igénylik- e, felhasználják- e ér�
tesítéseinket.

Borsó a falra
Bár nem tárgya ennek az 

írásnak, mégis szeretném fel�
használni az alkalmat egy sú�
lyos gondunk közzétételére, 
amely szintén a címlistánk 
megújításával kapcsolatos. 
Körlevelet küldtünk a fenti 
okokból még az ősz elején 
minden postai intézmény, 
üzem és hivatal vezetőjének, 
kérve a jelenleg náluk mű�
ködő szocialista brigádok 
névsorát és címét. Sok olyan 
kisebb létszámú hivataltól is 
kaptunk választ, amelyiknél 
nincs ugyan brigád, de azért 
szeretnék fönntartani a kap�
csolatot a művelődési köz�
ponttal. Annál szomorúbb, 
hogy csaknem száz címzettől 
egyáltalán nem érkezett vissz�
hang, köztük olyan nagy üze�
mekből, mint a Központi Hír�
lap Iroda, a Belváros, a Jó�
zsef Távbeszélő Üzem vagy az 
Óbuda és a Zugló központ. A 
száznál jóval több postahiva�
tal közül mindössze húsz (!) 
küldte el a listát, s ebben 
nincs benne például a 70- es és 
a 72- es sem. Szegény brigádta�
gok november óta ezért hiába 
várják küldeményeinket, pe�
dig közülük nem egy rendsze�
res rejtvényfejtő vagy látoga�
tó volt addig. Reméljük, az 
idei kulturális vállalások fel�
ajánlása előtt ráveszik mun�
kahelyi vezetőiket, hogy küld�
jék meg nekünk a teljes, je�
lenleg érvényes névsort.

Minden érdekel
Október havi híradóinkhoz 

külön mellékletet tettünk az

egyéni címlistákon szereplő 
több mint nyolcszáz címre kül�
dött borítékba. Levélben kér�
tük, hogy a mellékelt, meg�
címzett postaszolgálati levele�
zőlapokon írják meg nekünk: 
igénylik- e továbbra is hír�
adóinkat, s milyen témájú, jel�
legű rendezvényekről küld�
jünk nekik külön értesítést, 
meghívót. Attól kezdve özön�
löttek a válaszok; csaknem fél�
ezer lap jött vissza. A levelező�
lapok kedves soraiból nyilván�
valóvá vált, hogy helyes volt 
a kezdeményezés: tisztázta a 
valóságos helyzetet, félreérté�
seket oszlatott el, s új .szem�
pontokat adott további mun�
kánkhoz. Nem hiányzott a vá�
laszokból a dicséret, a bírálat, 
az őszinte hála sokféle meg�
nyilvánulása. Néhány levélből 
örömteli családi eseményről, 
olykor tragédiákról értesülhet�
tünk.

Hadd nyújtsunk át most ol�
vasóinknak ebből a csokorból 
néhány különlegesen szép, rit�
ka, érdekes, kedves virágot. S 
mert nincsen rózsa tövis nél�
kül — tessék rá felkészülni, 
hogy egy- egy tüske is beleke�
rülhetett a borítékba.

„Igen, igényt tartok a Hír�
adóra, és mindent nagyon- na-  
gyon köszönök. Szívélyes üd�
vözlettel” — írta Gy. Pálné 
Budapestről, sorolva az őt ér�
deklő „néhány” témát is: „Ze�
nebarátok köre, múzeumbará�
tok köre, pódiumrendezvé�
nyek, irodalom és zene, szim�
fonikus zenekar (bérlet van), 
színház, kiállítás . . .” Ugyan�
csak hat- nyolc érdeklődési te�
rületet sorolt föl válaszában
A. Sámuel, Cs. Vilma és még 
sokan mások. Gy. Lászióné tö�
mören fogalmazott: „Minden
rendezvényre szívesen járok,”

Nagyon szépen 
köszönöm

Kaptunk ennél még szűk�
szavúbb válaszokat is. Jó né�
hány levelezőlap kizárólag a 
feladó nevét és címét tartal�
mazta. F. Terézia még egy szót 
írt rá: „Igen” — és kétszer 
aláhúzta. T. Zsuzsanna a la�
pon keresztbe, nagy betűkkel 
írta: „Köszönöm!”, és szintén 
aláhúzta. Az „ellentáborban” 
is akadt szófukar feladó; aki

azt húzta alá, hogy „Nem ké�
rünk!” hozzáfűzve azért, hogy 
„üdv.: F. J.- né”. . . A legtöbb 
lemondást betegséggel, idős 
korral indokolták. Találtunk 
még szomorúbb megnyilatko�
zást is: „Értesítem, hogy fér�
jem, H. J. postavez. főfelügye�
lő elhunyt, így a Híradóra a 
továbbiakban nem tartok 
igényt, özv. H. J.- né."

Érdemes szó szerint idézni 
az egyik legmeghatóbb leve�
let: „Tisztelettel értesi (sic!) 
Önöket, hogy egészségi állapo�
tom miatt nem tudtam már 2 
éve részt venni a rendezvénye�
ken, ti. rosszul látok, szürke�
hályog van a szememen, ez év 
májusában megoperáltak, az�
óta jobban látok valamivel, de 
nem tökéletesen, este bizony�
talanul közlekedem. Elnézést 
kérek, amiért erről nem érte�
sítettem Önöket (!), nagyon 
szépen köszönöm azt a sok 
múzeumlátogatást és előadást, 
amiben részem volt az Önök 
társaságában. Sajnos, most er�
ről le kell mondanom. Min�
denkit szeretettel üdvözlök, és 
jó egészséget és jó munkát kí�
vánok mindnyájuknak . . .  sok�
sok szeretettel: K. Ferencné.”

Akadtak, akik annak ellené�
re sem mondanának le a Hír�
adóról, hogy a művelődési 
központba nem tudnak eljut�
ni: „Levelükre válaszolva köz�
löm, hogy én, B.- né Rákoske�
resztúron szoc. otthonban va�
gyok, és sajnos, járóképtelen, 
így rendezvényeiken nem tu�
dok részt venni, de azért ké�
rem, hogy a tájékoztatójukat 
továbbra is küldeni szívesked�
jék havonta. Szívességüket 
előre is köszönöm, tisztelet�
tel . . . ”

Barátok, családtagok
B. Lajos 78 és fél éves kora, 

valamint közbejött családi ese�
mények (halálesetek) és operá�
ciók rovására írja, hogy so�
káig nem jelentkezett, de le�
velében eldicsekedett vele, 
hogy „a természetjáró szak�
osztályban ma 44- dik idei tú�
rámat abszolváltam és a 8- dik 
TMK- aranyért küzdők. Ne�
hogy a túrázás abbahagyása 
után ne legyen közöttünk kap�
csolat, kérem a további Hír�
adók megküldését. . .”, közli 
ezt az ezüstjelvényes szövetsé�
gi túravezető „Kedves Bará�

taim!” megszólítás alatt, hoz�
zátéve: „Így szólítom önöket, 
miután évekkel ezelőtt (ifjab-  
ban) rendszeresen látogattam 
előadásaikat, különösen dr. 
Káldor Jánoséit és a kiváló 
földrajztanáréit (vetítéssel)...”

„Kérem a műsorfüzetet a to�
vábbiakban is megküldeni, 
mert ez az egyetlen kapocs, 
amely által értesülhetünk a 
postai rendezvényekről. Őszin�
te szívvel: T. László és neje” 
— így szólt egy másik levél. S. 
Gyuláné 83 éves kora ellenére 
ragaszkodik a nyugdíjasklub 
rendezvényeire való eljárás�
hoz . . .  „Legelőbb szeretném 
megköszönni a figyelmet és a 
törődést. Eddig is rendkívül 
jólesett, de mióta egyedül ma�
radtam, még inkább igénylem 
ezt a családot, a „Postás csa�
ládot”. Ez év januárjában 
vesztettem el a férjemet, ő  is 
postás volt” — olvashattuk A. 
Gyuláné lapján.

Néhány „helyreigazítás’,’: 
„Kérjük a Híradót, de csak 1 
példányt, mert rendszeresen 
kettőt kapunk.” „... az a kéré�
sem, hogy az új nevemre 
küldjék csak a Híradót: N.- né 
V. E.” „S. Hugóné nem létező 
személy, szíveskedjenek töröl�
ni. Tisztelettel: S. Lajosné.’

Nemcsak postások
„Nem vagyok postás dolgo�

zó, de a Szimfonikus Zenekar 
bérletese 1963 óta, sok örö�
münkre. Akkor kis gimnazista 
lányom a zenekar értékes, 
szép koncertjein ismerkedett 
meg a zenével, s szerette meg 
azt. Pár év múltán pedig uno�
kám jár velem” — olvashat�
tuk N. József né meleg sorait. 
Sokan értesítettek, hogy most 
terhesek, szeretnék a Híradó 
rejtvényeit fejteni; vagy hogy 
közben kisgyermekük szüle�
tett, s őt is hoznák a tízen 
aluliak klubjának program�
jaira. Kaptunk választ lapszer�
kesztőtől, tanácstagoktól, la�
kóbizottsági felelősöktől, akik 
mindennapi vagy társadalmi 
munkájukban szeretnék to�
vábbra is hasznosítani Hír�
adóinkat.

A leveleket ezúton is kö�
szönjük, s igyekszünk a ben�
nük foglaltakat megszívlelve 
tovább dolgozni, régi és leen�
dő látogatóink megelégedésé�
re, örömére.

Várkonyi Ferenc

Ha irigy természetem len�
ne, akkor legjobban a Benczúr 
utcában levő Postás Mű�
velődési Központ épületében 
működő Zilahy György kép�
zőművészeti stúdió tagjait iri�
gyelném. Nemrég ugyanis 
módját ejtettem, hogy bepil�
lantsak életükbe. S mit ta�
pasztaltam ? Azt, hogy akik ott 
dolgoznak, rajzolnak, önfeled�
ten átadva magukat a pillanat 
élményének, azok mind tuda�
tára ébredtek tulajdon, velük 
született művészi hajlamuk�
nak, kézügyességüknek. Most 
láttam csak, hogy a rajzolás 
mennyire merőben vizuális 
élvezet. Ilyen helyen nincs 
bánatlavina, mellőzéskomp�
lexus, mint ami oly sok prózai 
munkahelyen előfordul. A raj�
zolás szórakozás, pihenés, egy�
szóval: öröm. Ha nem szóra�
kozva dolgoznának, akkor 
munkájuk nem is lenne jó. És 
mindegyikben benne él a 
vágy, hogy a lehető legjobbat 
adja. S ez érezhető a terem 
hangulatán, szinte benne vib�
rál a levegőben.

Minden művészi tevékeny�
ség, így a rajz is, megszabadít 
a szomorúságtól, az elszürkü-  
léstől, a magány érzésétől. Ez 
áldás, mert mi, emberek rop�
pant találékonyak vagyunk 
életünk elrontásában, de itt, a 
művelődési házban más a 
helyzet. Itt még a leggyakor�
latlanabb kis amatőr művész�
nek lenni is különb élethely�
zet, mint esetleg céltalanul 
tengni- lengni el az időt vala�
hol.

Amikor ott jártam, hogy 
végignézzek egy órát, művé�
szeti vezetőjük, Topor András 
festőművész (a Képzőművé�
szeti Főiskola festőszakát vé�
gezte el) a modell beállítása 
után, megadva a kellő inst�
rukciókat, hagyta a társaságot 
dolgozni. Majd később külön-

külön minden növendéke mö�
gött megállt, figyelmesen 
megnézte munkáját, aztán 
kedvesen, halkan, hogy a töb�
bieket ne zavarja, magyaráz�
ta vagy kijavította az esetle�
ges elrajzolást.

— Tanár úr, kik a legtehet�
ségesebb tanítványai?

— Sok ügyes rajzoló van 
köztük — felelte —, de azért 
talán két fiatal művészt név 
szerint is megemlítek. Az 
egyik a nagyon tehetséges Ko�
vács József, akinek rajzait 
gyakran közli a Postás Dolgo�
zó is. Kitűnő grafikus lesz 
belőle. A másik a szintén ki�
váló tehetségű Erdős László, 
aki a honvédség dekorációs 
osztályán dolgozik mint gra�
fikus.

— De legnagyobb öröm szá�
munkra az, hogy tanítványa�
ink közül már egypárat föl�
vettek a Képző-  és Iparmű�
vészeti Főiskolába. Ez nekünk 
nagyon komoly elismerés, 
mondhatnám azt is, hogy bi�
zonyítvány, amelyet a magas 
művészi intézmények arról ál�
lítottak ki, hogy az itt tanu�
lóknak mégiscsak jó alapot 
nyújtunk. Ezek a főiskolára 
került fiatalok később se let�
tek hűtlenek hozzánk. Ha 
idejük engedi, vissza- vissza 
járnak rajzolni. ,

— Mi a véleménye arról, 
hogy van- e elkallódott tehet�
ség? — teszem fel a sokat vi�
tatott kérdést.

— Ha ezt egy művész kér�
dezné — mondja elkomolyod�
va Topor tanár úr, — termé�
szetesen azt felelném, hogy 
nincs. De, ha egy közösség 
tenné fel ezt a kérdést, akkor 
azt felelném, hogy van. Van�
nak elkallódott tehetségek. 
Minden tehetség megnyilatko�
zik, és akkor már az a fele�
lős érte, aki előtt megnyilat�
kozott. Amint mondani szok�

ták, ha a szél a gyertyát el�
fújja, nem a gyertya felelős 
érte, hanem az, aki a gyer�
tyát tartja.

— És miről lehet felismer�
ni az igazi tehetséget? — fir�
tatom tovább a kényes kér�
dést.

— Itt megint egy régi és 
nagyon találó megállapítással 
kell válaszolnom. A művésze�
tet egy szekérhez hasonlítják. 
Ennek a szekérnek az egyik 
kereke az érzékenység, a má�
sik az ízlés, a harmadik a tu�
dás, negyedik a fantázia. Ez 
a megállapítás természetesen 
minden művészeti ágra érvé�
nyes. Érzékenység nélkül (az 
élmények iránti fogékonyság 
nélkül) nem művész, hanem 
mesterember az illető. Ízlés 
nélkül giccsgyártó. Tudás nél�
kül dilettáns. Fantázia nélkül 
másoló. Tehát az említett sze�
kér négy kerekének együttléte 
adja a tehetség átütő erejét. 
Ehhez még azt kell megemlí�
tenem: a művészet területén 
csak az képes elérni valamit, 
akinek ez a szenvedélye.

Megköszöntem a tanár úr 
szép gondolatait és megje�
gyeztem, hogy a világban, ná�
lunk is és mindenütt nagy 
megbecsülés övezi a művésze�
tet, és hogy a művészek na�
gyon érzékeny lények. El is 
mondtam két anekdotát, hogy 
bizonyítsam állításomat, amit 
a tanár úr olyan mosollyal 
hallgatott meg, hogy tudtam, 
ismeri őket.

Íme az egyik történet:
Ifjabb Holbein német festő 

(1497—1543), amikor Angliába 
került, az angol előkelő�
ségek arcképét festette. Egy�
szer összetűzött egy angol 
gróffal, végül is a szemtelen 
arisztokratát a felingerelt fes�
tő letaszította a lépcsőn. A 
sértett jajveszékelve ment
VIII. Henrik királyhoz pa�
naszra. Az uralkodó így nyug�
tatta meg: — Mit tegyek,
kedves grófom? Hiszen, ha 
jól meggondolom, hét közön�
séges parasztból bármely nap 
hét grófot csinálhatok, de hét

grófból ítéletnapig se tudok 
egyetlen Holbeint összegyúrni.

A másik történet:
Whistler (1834—1908), a ko�

rabeli Amerikának legna�
gyobb festője, nagyon szelle�
mes ember volt. Az arisztok�
ratikusan elegáns Whistler 
ráadásul hallatlan beképzelt 
volt (joggal) és nagyon érzé�
keny. A nagy müncheni tár�
lat alkalmával még nem is�
merték fel egészen Whistler 
művészetének jelentőségét 
(műveiben főleg Valesquez és 
a japán festők hatása érvé�
nyesült), a zsűri képeiért csu�
pán II. osztályú éremmel ju�
talmazta. A művész köszönő 
levele így hangzott: „A ne�
kem jutott II. osztályú kitün�
tetésért fogadják II. osztályú 
köszönetemet.”

E kis kitérő után megérdek�
lődtem, tulajdonképpen kik 
járnak a Zilahy stúdióba. Ki�
derült, hogy főleg fiatalokból 
áll ez a, kis közösség, de láto�
gatják a középkorosztály tagr 
jai, sőt nyugdíjasok is. Fá�
radtságot nem kímélve, van 
aki Óbudáról jön, de még 
Szentendréről is bejárnak he�
tente kétszer: kedden és
szombat délután. Gyakran 
olyan sokan összejönnek, hogy 
gondot okoz a férőhely. Pedig 
a terem nem is kicsi. Nem fe�
ledkeznek meg a legifjabb 
nemzedékről sem. Az óvodá�
sok és kisiskolások részére 
mintázókört létesítettek, a 
gimnázisták részére pedig 
rajzkört.

Hála a jó szervezésnek, ve�
zetésnek, és annak, hogy állí�
tólag tehetséges nemzet va�
gyunk, az alsótagozatos fia�
talok részére kijelölt szobák 
is zsúfolásig megtelnek min�
den alkalommal. És ha nem 
is lesz mindegyik kicsi gye�
rekből vagy felnőttből világ�
raszóló, új korszakot megnyí�
ló nagy művész, de kétségkí�
vül boldogabb, kiegyensúlyo�
zottabb, főleg művészetet ér�
tő gmberekké válnak.

Halmi Ida

Merre tart a klubmozgalom?
Postás ifjúsági klubok vezetőinek 

találkozója Budapesten

A fenti kérdésre másfél 
napig kerestük a választ. Volt 
olyan, aki lemondóan azt 
mondta: elsorvadóban van.
Volt aki őszintén bevallotta: 
ha megfeszül, akkor sem tud�
ja. Volt, aki csöndben csak 
annyit jegyzett meg: úgy ér�
zi, a klubozás zsákutcába ju�
tott. Bizony, nem éppen meg�
nyugtatóak ezek a válaszok. 
Ezért is volt égetően szüksé�
ges a klubvezetők mostani ösz-  
szehívása. Aki tehette, öröm�
mel, bizakodóan, választ vár�
va jött el a meghirdetett ta�
lálkozóra, amelyen a fővárosi 
klubokon kívül, a Debreceni, 
a Miskolci, a Pécsi és a Szege�
di Postaigazgatóság területe 
képviseltette magát.

Nincs közös recept ,
• — A klubokkal való rend�
szeres törődés, a positán belüli 
ifjúsági klubmozgalom, annak 
múltja, jelene és jövője min�
dig központi témája volt szak-  
szervezetünknek — mondotta 
Somogyi Szabolcs, a Postások 
Szakszervezete kulturális, agi-  
tációs és propalgandaosztá-  
lyának vezetője, megnyitó be�
szédében. — A legfontosabb 
az, hogy megtaláljuk a mozga�
lom helyes irányát, kialakít�
suk és ápoljuk a klubok kö�
zötti hasznos és eredményes 
kapcsolatokat.

Rámutatott, hogy a Postá�
sok Szakszervezete az ifjúsági 
kluboknak nemcsak tartalmi 
téren nyújt segítséget, hanem 
kézzelfogható anyagi támoga�
tást is ad, s nem utolsósorban 
gondolkodik a személyi felté�
telekről.

— Nagyon jól tudjuk — 
mondotta —, hogy sok klu�
bunk nehéz helyzetben van. 
A posta létesítményei régiek. 
Sokszor az is gondot okoz, 
hogy egyáltalán megtaláljuk 
azt a helyiséget, amelyben 
egy- egy klub zavartalanul mű�
ködhet. Nincs közös recept. 
Mindenkinek alkalmazkodnia 
kell a helyi viszonyokhoz, a 
helyi sajátosságokhoz. Köz�
pontilag mi csak segítséget 
adhatunk. A nehézségeket 
mindenkinek magának kell 
megoldania. Fontos a nyíltság, 
nyitottság, s mindenekelőtt a-  
változó idő figyelemmel kísé�
rése.

„Miért nem jönnek be?"
— Klubtagjaim szemében én 

csak akkor vagyok jó, ha tu�
dok horrorfilmet szerezni, meg 
menő diszkót.

— Ha értékes művészfilmet 
hozók a klulbba, abban is csak 
a sexet keresik, s nem a mon�
danivalót.

— Amit készen kapnak, azt 
elfogadják. Tenni, semmit 
nem tesznek, nem dolgoznak 
érte.

— Otthon már mindenkinek 
van HiíFi- tornya. összejönnek 
a haverokkal, piálgatnak, 
nincs szükségük a klubra. 
Szervezhetek én oda akármit, 
akárkit.

— Ma már nemcsak a kö-  
zépgeneráoió gürcöl, a fiatalok 
is. Meló után, aki teheti, sze�
rez másod- , harmadállást. 
Hajtják a pénzt, s este a té�
vé előtt elalszanak a Stúdió 
’82- n. Vajon hová fér be az 
életükbe a klub?

íme, a klubvezetők keserű 
kérdése, ök jószándékúan ter�
veznek, dolgoznak. Kezdetben 
nagy lendülettel, lelkesen. Az�
tán megkapják az első pofo�
nokat. Ök mindent megtesz�
nek. A lelkűket is kiteszik a 
klubért. S egyszeresük döb�
benten megállnak: „miért
nem jönnek be az emberek?”

Vereség Ilona, a Népműve�
lési Intézet munkatársa, a 
klubmozgalom avatott isme�
rője vállalkozott arra, hogy e 
roppant összetett hátterű kér�
désre válaszoljon. Vitaindító 
előadását a történelmi folya�
mat felvázolásával kezdte, 
mert a folyamatot, amelyben 
vagyunk, tudatosítani kell. 
Honnan jött, hol van, merre 
tart a klubmozgalom?

— A 60- as években — mon�
dotta — történelmietlen lel�
kesedéssel azt hittük: még a 
mi életünkben felépül a szo�
cializmus. Ma már mindenki 
tudja, hogy ez sokkal, de sok�
kal hosszabb időt követel. Ak�
kor, amikor még mi csinál�
tuk a klubot, rengeteget vitat�
koztunk, mindenki elmondta 
a véleményét, alakítók vol�

tunk. Egy sodró erejű demok�
ratizálódási folyamat részesei. 
S nem passzív elszenvedők. 
Kialakítottuk sajátos „külön” 
kultúránkat, amely csak a 
miénk volt. Öltözködésben, 
hajviseletben, mindenben. Iga�
zi, kétirányú kommunikációt 
folytattunk egymás közt, de 
másokkal is, szinte az egész 
társadalommal.

— S mi van ma? — tette 
fel a kérdést Vereség Ilona.
— Ma a fiataloknak nincsen 
véleményük? Már nem akar�
nak összejönni beszélgetni? Ma 
már nincs szükségük egy hely�
re, a klubra, ahol nem cél�
irányosan feladatot teljesíte�
nek, mint egész életükben, ha�
nem csak úgy vannak? — Nem 
így van ez. Meggyőződésem, 
hogy a klubra ma is szüksé�
gük van a fiataloknak. No jó
— kérdezhetitek: „de akkor
miért nem jönnek be?” — 
Azért, mert elmennek, elme�
gyünk a lehetőségek mellett, 
mert mi is rosszul csináljuk.

— A fiatalok mindig „má�
sok” akarnák lenni, s ma ne�
hezebb a „mássá levés”, leg�
alábbis értéktelenebb. A tár�
sadalom bizonyos fokig elcsú�
szott az anyagi értékrend fe�
lé. Valódi célok devalválód�
nak a szemünk előtt: diplo�
más mérnökök állványozónak, 
benzinkutasnak állnak a több 
kereset reményében. Ugyanígy 
cserélődtek ki a klubon belüli 
értékek is. A beszélgetések he�
lyett előtérbe került a prog-  
ramcentrikusság. A klub — 
sajnos — szolgáltató intéz�
ménnyé vált. Maga is kis mű�
velődési házzá alakult. Meg�
határozták, keretek közé szo�
rították, beszabályozták. Mi a 
jellemző a mai klubokra? Az 
egyformaság, az uniformizált-  
ság, a sematizmus. Még a mű�
sorok is .jószerével azonosak, 
mert a klubokban körbejár�
nak. A klubvezetők címeket 
cserélnek és engedélyszámo�
kat. S akkor még azt kérdez�
zük: „miért nem jönnek be?”. 
Hát ezért.

— Mégis mi a megoldás? 
Merre kellene haladni? Milyen 
is legyen az eszményi klub? 
Szerintem csakis olyan, amely�
ben a legfőbb cél az emberi 
szó, az emberi viszonyok léte�
sítése. Amelynek nincsen iga�
zi programja. Csak játék van, 
beszélgetés van, esetleg egy 
lemezjátszó vagy magnó. Ez a 
klub, bár kevésbé látványos, 
meggyőződésem, hogy sokkal 
nagyobb a haszna — fejezte 
bê  lendületes,' vitát kavaró 
előadását Vereség Ilona.

A fölvázolt kép mindany-  
nyiunk számára rokonszenves 
volt, de abban is megegyez�
tünk, hogy egy eddig progra�
mot kínáló klub máról hol�
napra nem alakulhat át be�
szélgetőklubbá. Ehhez hosz-  
szabb időre van szükség.

Kell, hogy fontos 

legyek valahol
Buglya Sándor fiatal rendelő 

filmje viseli a fenti címet, ö 
maga is találkozónk vendége 
volt, részt vett a film közös 
vetítésén, majd mesélt nekünk 
forgatás közbeni tapasztalatai�
ról, a filmbeli szereplőkről, 
munkájának visszhangjáról.

A vetítés után Vereség Ilo�
na intő szavát megfogadva, 
beszélgetni, ismerkedni kezd�
tünk. Főszereplővé vált „az 
emberi szó”, „az emberi vi�
szonyok létesítése”. Elhatároz�
tuk, hogy a jövőben kapcsola�
tainkat szorosabbra fűzzük, 
hogy gyakrabban fogunk ta�
lálkozni egymással. Beláttuk, 
hogy gondjaink ismerete ad�
hatja csak kezünkbe a tovább�
lépés, a fejlődés kulcsát.

Az est hátralévő részében 
kedves meghívásnak tettünk 
eleget A kis csoport az újon�
nan megnyílt ALKÜZ- klubba 
látogatott, ahol Nagy Ferenc 
KISZ- titkár közvetlen baráti 
szóval, bőséges vacsorával fo�
gadott bennünket.

Másnap délelőtt a kissé fá�
radt csapat benyomását kel�
tő társaság a BMK módszer�
tárába látogatott. Ezzel az ese�
ménnyel ért véget másfél 
napos találkozónk, amelyről 
mindannyian úgy éreztük: va�
lóban fontos, jelentős állomás 
volt a postás ifjúsági klubok 
életében. S hogy lesz- e folyta�
tása? Rajtunk múlik csupán.

Tölg- Molnár Gábor
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EV VÉGI MÉRLEG SO P R O N B A N
Beszélgetés Csapó Vilmossal, a Soproni Postás Sportkör elnökével

Kettős sportsikerről szá�
moltunk be a Postás Dolgozó 
múlt évi júliusi számában:' a 
Soproni Postás Sportkör női 
kosárlabda- csapata bejutott az 
NB I- be, a labdarúgó- csapat 
pedig a területi bajnokság Ba-  
kony- csoportjában szerepelhe�
tett. A kitűzött cél, a remény 
az volt, hogy ez, az egész 
Magyar Postát is képviselő 
magasabb osztályban való sze�
replés ne tiszavirág életű le�
gyen. Vége az őszi fordulónak 
és az 1982. évnek is. Hol tar�
tanak most? Milyen sport-  
eredményeket mondhat ma�
gáénak a sportkör? Erről kér�
deztük Csopó Vilmost, a 
sportkör elnökét.

— Ügy mondhatnám, van jó 
és egy kevésbé jó hírem. Meg�
szoktuk a nyílt, őszinte beszé�
det, kezdjük hát a rosszabban 
Tizenhat év után került az 
NB I- be a női kosárlabda-  
csapat. Tudtuk, nem lesz 
könnyű, megvolt az elszánt�
ság, a jó közösségi szellem, a 
győzni akarás, mégis mindez 
nem volt elég a jó szereplés�
hez. így az őszi forduló végén 
a csapat az utolsó előtti he�
lyen végzett; csupán egy győ�
zelmet sikerült elérnie.

— Nyilván nem számítot�
tak élvonalbeli szereplésre, 
hanem a biztos bennmaradás 
volt a kitűzött cél. Most ez is 
veszélyben van. Mi lehet a 
gyenge szereplés oka?

— összetett dolog ez is. 
Négy okot említenék. Első�
sorban azt, hogy nem sikerült 
a csapat tervezett megerősíté�
se magas növésű, jó képessé�
gű játékosokkal. Így a csapat 
alacsonyabb . játékosai nem 
tudták felvenni a versenyt a 
magasabb játékosokat felvo�
nultató ellenfelekkel. A szóba 
jöhető játékosok túlságosan 
nagy anyagi követelményeket 
támasztottak, ezt ha nehezen 
is, talán meg tudtuk volna 
adni, ezzel azonban a jó csa�
patszellem került volna ve�
szélybe. S mi ezt többre be�

csüljük. A másik ok a saját 
tornaterem hiánya. Az edzé�
seket három különböző, ál�
landóan váltakozó helyen tart�
ják. Végeredményben nincs 
hazai pálya, s ennek előnyeit 
nélkülöznie kell a csapatnak. 
S ez nemcsak lélektani kér�
dés. Minden pályának mások 
a körülményei, a fényviszo�
nyoknak a dobásoknál külö�
nös jelentőségük van. De nem 
közömbös a hőmérséklet, s a 
levegő páratartalma sem. Har�
madik okként a rutin, a ta�
pasztalat hiányát kell meg�
említenem. Végül pedig ha�
dilábon állt a csapat a sze�
rencsével is. A kritikus mér�
kőzéseken éppen a kulcsem�
berek nem játszhattak — 
sérülés miatt.

— Az okokat nézve, azok 
nagyobbrészt objektívak, te�
hát a tavaszi fordulóban nem 
nagyon várható változás. Úgy 
tudom, a csapatban mégis 
van némi remény a bennma�
radásra.

— A papírforma szerint 
nincs sok esélye csapatunk�
nak, azonban én is reményke�
dem. S ezt a csapat töretlen 
szellemére, a játékosok akara�
tára és képességeire alapozom, 
s bízom abban is, hogy a sze�
rencse ás mellénk áll. Meg�
győződésünk, hogy a Magyar 
Fosta kell, hogy képviselve 
legyen az NB I. női kosárlab�
da- bajnokságában. S erre je�
lenleg, és úgy látom a jövő�
ben is, csak a soproni csapat 
látszik alkalmasnak. Ezt tud�
va mindent megteszünk a 
bennmaradásért.

— Azt hiszem, a labdarú�
gókról könnyebb lesz beszél�
ni.

— Igen, róluk valóban jó 
hírrel szolgálhatok. A csapat 
a területi bajnokságban a 4. 
helyen áll az őszi forduló 
után. Ezt mindenki meglepe�
tésnek tartja. Olyan nagy 
múltú csapatokat előztünk 
meg, sőt saját otthonukban is 
győzelmet arattunk, mint a

Kétezer méter fölött

Győri Dózsa, a MOTIM, az 
Ajkai Alumínium és a MÁV-  
DAC. Bizonyára sok postás�
nak szereztünk örömet, mikor 
a Népsport szalagcímmel kö�
zölte a Fűzfő elleni 6- 0- ás 
győzelmünket, melyet idegen�
ben értünk el.

— Veszprémben a területi 
bajnokságról kiadott értékelő 
összefoglalóból is kitűnik, 
hogy a csapat idegenben job�
ban szerepelt, mint itthon. S 
ez ritkán esik meg.

— Ennek okát én a jó lé�
lektani felkészítésben látom. 
A jó csapatszellem, a vezetők 
szigorú és következetes elvá�
rásai meghozták az ered�
ményt. Szerencsésen találkoz�
tak az egyesületi és a szakve�
zetők elgondolásai, kívánságai. 
S aki ezeknek a nem könnyű 
feltételeknek nem felelt meg, 
vagy azokat nem tudta vál�
lalni, az továbbállt. Két, 
egyébként jó képességű játé�
kos vált meg emiatt tőlünk.

— Nemcsak a hazai postás 
közönség előtt, hanem más�
hol is népszerű a csapat. Azt 
hiszem, a sportszerű játékkal 
vívták ki ezt.

— Igen. S ezt dokumentálja 
is az értékelés, mely szerint 
nem állítottak ki senkit a 
csapatból. S mivel a közönség 
a gólnak örül legjobban, ide 
tartozik az is, hogy a Soproni 
Postásból Csontos egyedül 14 
gólt lőtt, s ezzel alig maradt 
el a gólkirálytól. A közönség 
támogatása, a jó hazai pálya 
sokat segített. Gyakran ezer�
nél is több szurkoló biztatta a 
csapatot.

— Az értékelés a Soproni 
Postást a meglepetés csapatá�
nak nevezi. Az újoncoktól 
várható- e további meglepetés 
a tavaszi fordulóban?

— Egyesületünk azt a fel�
adatot szabta a csapatnak, 
hogy az élmezőnyben végez�
zen. S erre meg is van a va�
lós lehetőség és minden re�
mény. Elbizakodottság nélkül, 
de magabiztosan készülünk a 
tavaszi idényre.

— A reményre az is jogosít, 
hogy megvan az utánpótlás is. 
Az ifjúsági és serdülő csapat 
az országos ifjúsági bajnok�
ságban szerepelt. Milyen ered�
ménnyel?

— Négy megyére kiterjedő 
területen játszott a csapat. Ti�
zenhat közül a negyedik he�
lyen” végzett az őszi forduló�
ban. Ezt nagyon jó eredmény�
nek értékeljük, azért is, mert 
itt nevelődnek azok a jó ké�
pességű játékosok, akik majd 
az utánpótlást képezik.

— Ritkábban hallunk a két 
másik szakosztályról, a teké-  
sekről és a természetjárókról.

— Pedig mindkettő megér�
demelné az elismerést és a 
nyilvánosságot is. A tekecsa�
pat három éve sikerrel szere�
pel a Nemzeti Bajnokság III. 
osztályában. Jelenleg a har�
madik helyen állnak. A jó

feltételek, a kiváló hazai pá�
lya és a csapat küzdőszelle�
me reményt kelt arra, hogy 
dobogós helyen végezzenek. A 
bajnokságon kívül eredmé�
nyesen szerepeltek a külön�
böző kupákon, például a Pos�
tás és a Fertőtavi Kupán is.

— A természetjárásnak 
nagy hagyományai vannak 
Sopronban. Jelentősége nap�
jainkban egyre nő, s ez átve�
zet a tömegsporthoz is.

— Valóban, mondhatjuk, 
hogy a szakosztály tömegeket 
mozgat meg minden évben. 
1982- ben nyolcvankét rendez�
vényünkön 1190- en vettek 
részt. Jórészt helyi túrákat 
szerveztünk, hiszen Sopron 
kimeríthetetlen szépségű kör�
nyezete mindig új csodákat 
kínál. Voltak aztán hétvégi 
túrák, 8- 10 napos szabadság�
túrák, s a legizgalmasabb a 
három magas hegyi túra 
volt, 2000 méternél magasabb 
hegyek megmászásával. Érde�
kességről, is beszámolt a szak�
osztály öfökifjú vezetője, Tar-  
nay Oszkár: három munkatú-  
rát is rendeztek. Ennek során 
menedékházakat tettek rend�
be, például a Postás Forrás�
nál, a Hét Bükkfa túristahely 
körül pedig elültették a hét 
bükkfát. Ne csak a neve le�
gyen meg! A'z elmúlt évben 
ketten arany minősítést sze�
reztek, ami az országos ter�
mészetjárás legnagyobb elis�
merése. Ezenkívül tizennyolc�
ra emelkedett az ezüst, hu�
szonhatra a bronz minősítésű 
túristák száma. Ezzel a többi 
soproni szakosztályt megelőz�
ték, s a Magyar Postán belül 
is bizonyára a legjobbak kö�
zött vannak. Részt vettek a 
postás természetjárók miskol�
ci találkozóján is, és egyik 
csapatuk 2. helyezést ért el.

— A sportkör feladata a 
tömegsport ápolása is. Milyen 
nagyobb rendezvényeik vol�
tak?

— A múlt év májusában
jól sikerült kispályás labdarú�
gó- versenyt szerveztünk,
amelyben női csapatok is sze�
repeltek. Száztizenhatan küzd-  
tek és töltötték el a postás 
pályán kellemesen az időt. 
Novemberben tekeversenyt 
rendeztünk 68 játékos és sok 
szurkoló részvételével. A szak-  
szervezettel közösen az a cé�
lunk, hogy minél több postás 
dolgozóval szerettessük meg a 
mozgást, a sportolás örömét.

— A beszélgetés végén mit 
mondana összefoglalónak a 
Soproni Postás Sportkör mun�
kájáról?

— Mindenképpen jó évet 
zártunk.. Bizakodva tekintünk 
az új év elé. Bízunk abban is, 
hogy minden segítséget meg�
kapunk továbbra is a Magyar 
Postától, és sportolóink lel�
kesedése sem csökken. Akkor 
pedig az eredmény nem ma�
radhat. el.

Dr. Molnár Sándor

A Budapesti Testnevelési és 
Sporthivatal felügyelete alá 
tartozó tíz megkülönböztetet�
ten kezelt egyesület között az 
egyik legjobb nevelő egyesü�
let a Postás SE. 670 utánpót�
lás korú versenyzője van, s ez 
az egyesület tagságának több 
mint 70 százaléka. Tizenhá�
rom versenyszakosztálya közül 
kettőnél sportiskolái rendszer�
ben, a többinél hagyományos 
módon folyik a fiatalok kép�
zése. 43 edző foglalkozik ve�
lük, főleg mellékfoglalkozás�
ban, de a kiemelt, A- kategó-  
riás szakosztályoknál több fő�
foglalkozású alkalmazott is 
található.

Az 1982. év eredményeit fi�
gyelembe véve kiemelkedik a 
torna-  és a férfi asztalitenisz�
szakosztály utánpótlása, de fi�
gyelemre méltó a kajak- kenu, 
a kerékpár, a tájfutó és a röp�
labda- szakosztály fiataljainak 
teljesítménye is. S a szép si�
kerek kovácsai közül érdemes 
megemlíteni Benke Attiláné, 
Fenyvesiné Fedor Ágnes, Ha�
mar Gábor, Kutas József tor�
na- , Jakus Imre, hiszka Antal 
asztalitenisz- , Fejős István, 
Kindl László kajak- , Dömö�
tör Sándor kerékpár- , Maácz 
Benedek, Korik Andor tájfu�
tó-  és Gerencsér Ferenc röp-  
laibdaedző nevét. Valamennyi�
en nagy gondot fordítanak — 
szakmájukon felül — a szó 
szoros értelmében vett neve�
lésre. V .

Az 1982. év új fordulatot 
hozott a kiválasztásban. Az 
Oktatási Minisztérium a fe�
lettes sportszervekkel egyez�
tetve rendeletben szabályozta

Élen a munkában  
és a sportban

az iskolák hovatartozását, s a 
kijelölt egyesületek együttmű�
ködési szerződést kötöttek ve�
lük, vállalva, hogy gondoskod�
nak a fiatalok sportolási le�
hetőségeiről. S ez kötelezettsé�
geket ró az egyesületekre te�
lephelyükön kívül is, és a 
PSE eleget is tesz ennek. Hol 
boylert szerelnek az egyesület, 
a posta dolgozói, hol pedig 
pályát építenek valamelyik is�
kolában, de ez így van rend�
jén.

A Postás SE a XIV. kerü�
letben — valamint egy- két 
kiemelt sportágban más ke�
rületből is — 17 iskolával kö�
tött együttműködési szerző�
dést. A tapasztalat azt mutat�
ja, hogy erősödött a fiatalok 
aktivitása, és főleg az edzé�
sekre rendszeresen eljárók 
száma növekedett szemmel 
láthatóan. Mindez visszatük�
röződik abban, hogy a ver�
senyzők itthon és országhatá�
ron túl is becsületet szereztek 
a Postás névnek. Trajánosz 
Andrea tornász és Leinwéber 
József asztaliteniszező ifjúsági 
Európa- bajnokságon szerepelt, 
Kozák Andrea, Ladányi And�
rea tornász az Ifjúsági Barát�
ság Versenyen volt tagja a 6. 
helyezett csapatnak. Külön 
kell említeni a kézilabdázó 
Szabó Annamária nevét, aki 
a második helyezést elért csa�
pat játékosaként az IBV leg�

jobb kapusa volt, s meghívást 
kapott a világbajnokságra ké�
szülő felnőtt válogatottba is. 
Sajnálatos sérülése és műtét�
je gátolta meg abban, hogy 
nem lehetett tagja a szintén 
ezüstérmet elért felnőtt válo�
gatottnak.

Hazai versenyeiken a leg�
jobban a tornász lányok és a 
fiú asztaliteniszezők szerepel�
tek. Az előbbiek az olimpiai 
reménységek versenyén — 
minden korosztályban helye�
zést érve el — lettek elsők, 
míg az utóbbiak az Országos 
Ifjúsági Kupán, valamint az 
utánpótlás „Tízek Bajnoksá�
gán” ((Varga S.) értek el sike�
reket. A kajak- kenu szakosz�
tály fiataljai még nem tudják 
a nagy egyesületek verseny�
zőit megelőzni, azonban ez évi 
sikerüket az emeli a legjob�

bak közé, hagy ebben a szak�
osztályban fejlődve — évről 
évre előbbre lépve — 1982- ben 
négyen is aranyjelvényes if�
júsági minősítést szereztek.

Minden évben értékeli az 
egyesület az „élen a tanulás�
ban — élen a sportban” ver�
seny eredményét. A tornász�
lányok az egyeduralkodók. Ki�
tűnő tanulmányi eredmény 
mellé, felnőtt I. osztályú mi�
nősítést szerezve, ebben az év�
ben is a legjobbak.

Végezetül egy igen lénye�
ges dolog kívánkozik a helyes 
nevelőmunka bizonyításaként 
e sorok befejezéseként. A fia�
talok az itt eltöltött évek alatt 
megismerve és megszeretve a 
posifa munkáját, itt helyezked�
nek el, vagy itt folytatják is�
kolai tanulmányaikat. Számta�
lan eset bizonyítja, hogy a 
munkában is megállják a he�
lyüket, tehát számítani lehet 
rájuk káderutánpótlásként is. 
A mi esetünkben már ezért is 
érdemes az utáopótlásnevelés-  
sel kiemelten foglalkozni.

Rupnik Károly
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Az idei tél eddig nem bővel�
kedett hóban. Reméljük, a ja�
nuár ezt pótolja. Addig is be�
segítünk néhány „havas” iro�
dalmi mű idézésével.

VÍZSZINTES

1. A Szabadság a hó alatt 
című regény írója. 6. Erich 
Kästner műve. 10., Paradicso�
mi ember, 11. Iskola a gyere�
kek nyelvén. 13. Sovány, zörög 
a csontja. 14. Területi egység 
a fővárosban (röv.). 15. Fris�
sítő. 17. Katedrális. 18. Jós�
cédula. 20. Gyakran hallott in�
tézmény névbetűi. 21. Gyalo�
gos. 23. Gazdag, sűrű- e? 25. 
Rangjelzés. 26. Sporteszköz. 27. 
Római császár. 29. A függ. 9. 
hangszere. 31. Fémhuzal. 32... 
Árpád (költő). 33. Juttatna. 34. 
Ennek vidéke Amerikában ta�
lálható. 35, A rénium vegyjele. 
36. Erdei állat. 38. Európai nép. 
39. Szibériai folyó. 40. Moha�
medán fejedelmi cím. 42. Bíró�
sági ügy. 44. Irányítószáma 
2862. 45. Ütlegel. 46. Fiókos 
szekrény. 48. Erdők, nyájak 
kecskelábú védőistene. 49. Erős 
megrázkódtatás. 51. Bevetetle�
nül hagyott szántóföld. 54. Tv-  
készülékek betűjele. 55. Pusz�
tít. 57. Korjelzés (röv.). 59. 
Grimm- hősnő, párnájából hó-  
pelyhek hullottak.

FÜGGŐLEGES

1. Templomáról híres du�
nántúli község. 2. Folyó Közép-  
Európában. 3. Veszteség. 4. A 
mali légitársaság névbetűi. 5. 
Névelős járműpálya. 7. Növény 
része. 8. Vörös angolul. 9. Ze�
nekari tag. 11. Női név. 12. 
Csigafajta (ford.). 15. Az el�
ítélt teszi. 16. Ragozott szemé�
lyes inévmás. 18. Királyok vé�
delmezője. 19. Csajkovszkij-  
balett, melyben a hópelyhek 
körtáncot járnak. 21. Regényé�
nek címe: Égő hó. 22. Itt ül 
a kisbaba. 24. Frissen szerzett 
pálca (két szó). 28. Megéri. 30. 
Névnapja július 2- án van. 37. 
Szél Erdélyben. 41. Tejtermék. 
42. Folyó Olaszországban. 43. 
Görög betű. 44. Kisebbedő. 46. 
Labdanúgókupa. 47. Német te. 
50. Ki oroszul. 52. Kevert gyí! 
53. Építőanyag. 54. Sóhajtás. 
55. Repülőgép betűjele. 56. 
Duplázva dunántúli város. 58. 
Növény.

Bánhidi Éva
Beküldési határidő: február

10.

Előző számunk helyes meg�
fejtése: Magellán, Jeremiás,
Égő titok, Emberek, Epizód.

Könyvutalványt nyertek: 
Botló Sándorné (Pannonhal�
ma), Hering József né (Pécs-  
várad), Szűcs Zoltánná (To�
kaj), Telek Andrásné (Isaszeg), 
Varga Andrea (Győr).

Olimpiai ötpróba
Újabb tomegsportakció

A sportvilág kiemelkedő eseményei ma már nem 
csupán látványosságiban való gyönyörködést, a legjob�
bak sikerei fölötti örömet nyújtanak, hanem sokrétűen 
ható tömegmozgosító erőt is kifejtenek. Ezt felismerve 
a sportot irányító szervek minden lehetőséget igyekez�
nék felhasználni a testedzés népszerűsítésére, arra, 
hogy a tanuló ifjúságot, a dolgozók tömegét egészséges 
kikapcsolódásra, sportra mozgósítsák.

Legutóbb a moszkvai olimpiai játékokhoz kapcso�
lódva lezajlott az „aranyjelvényesek az olimpiára” ak�
ció, amelyben több ezren bizonyították edzettségüket, 
felkészültségüket. A tapasztalatok igazolták a kezde�
ményezés helyességét, ezért a soron következő XXIII. 
nyári olimpiai játékokra újabb, „olimpiai ötpróba” el�
nevezésű tómegsportjáték indul. A rendező szervek 
(KilSZ KB, SZOT, ÁIB, MM) elkészítették a részvételi 
szabályokat és a felhívást.

A legfontosabb tudnivalók':
Az akcióban részt vehet minden 14 éven felüli sze�

mély, aki a próbák előtt orvosi igazolást készíttet 
egészségéről; előzetesen vagy a helyszínen benevez, és 
befizeti a 20 forintos nevezési díjat; s rendelkezik az 
akció igazolványával.

A próba követelményeinek teljesítésére tíz alka�
lommal kínálkozik lehetőség január 22. (téli túra) és 
jövő július 10. (Balaton átúszás) között. Az egyes pró�
bákat meghatározott szintidőn belül, de nem verseny�
szerűen kell teljesíteni.

A tíz esemény (28 km futás, a Szentendrei- sziget 
körbeevezése, a Balaton átúszása, 30 km gyaloglás, 100 
km kerékpározás) közül, akik öt alkalommal: teljesí�
tették a szintidőt, melegítőt kapnak, továhbá sorsolás 
útján a szerencsések olimpiai edzőtáborozáson vehet�
nek részt. Azok, akik osak egy- egy próba teljesítésére 
vállalkoznak, vasalható emblémát kapnak jutalomként.

A próbák helyszínei: Futást és kerékpártúrát a 
fővárosban és valamennyi megyében rendeznek; úszás�
ra a Révfülöp—Boglár lelle távot választották; a vízi tú�
rát a Szentendrei- sziget körül és a Szolnok mégyei 
Kiskörén bonyolítják le, míg a téli túrák útvonalát öt 
megye hegyvidékén jelölték ki.

Az akcióval kapcsolatos felvilágosításért a rendező 
szervekhez: a fővárosban a budapesti, vidéken a me�
gyei testnevelési és ,sporthivalókhoz, valamint a KISZ-  
bizottságokihoz lehet fordulná. A részvételi igazolványo�
kat az Express Ifjúsági és ‘Diák Utazási Iroda fővárosi 
és megyei kirendeltségei, fiókirodái árusítják. A2 olim�
piai ötprőba sportakcióról készült tájékoztatót egyéb�
ként a munkahelyek KlSZ- alapszer.vezetei is megkap�
ták, a részvétel lehetőségeiről felvilágosítást tudnak 
adni.
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