
VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK

XXVIII. ÉVFOLYAM

7. SZÁM

1983. JULIUS

ÁRA: 1,50 FORINT

Levelet kaptak a postások mindenütt az országban: az igazgatóságok 

vezetői, ügyintézői éppúgy, mint a műszaki üzemek, postahivatalok, fiók�

posták dolgozói. Feladója a posta elnöke. Üdvözletét küldte hatvanötezer 
munkatársának abból az alkalomból, hogy július elsejétől önállóvá vált 
a Magyar Posta. Arról, hogy ez az önállóság mit jelent a társadalomnak, a 

népgazdaságnak, a postának és dolgozóinak, a Népszabadság munkatársá�

nak nyilatkozott. Ezúttal mind az említett levelet, mind az interjút meg�

ismételjük, útravalóként átadva olvasóinknak: használják jó szívvel ön�
állóságunk útján haladva.

Kedves Szaktársnők, 
Szaktársak, Munkatársaim !

Ismeretes már a Minisztertanács határozata: a Magyar 
Posta 1983. július 1-től a Minisztertanács közvetlen 
felügyelete alá tartozó, országos hatáskörű szervként 
dolgozik tovább, államtitkár vezetésével — elismerve 
ezzel szolgáltatásaink fontosságát, társadalmi szerepét.

Jelentős változás ez a Magyar Posta életében.
Bár önállóságunk a jelent rögtön nem teszi kedvezőb�

bé, a jövőt azonban jónak ígéri: mert a posta szervezeti 
rangja növekszik a népgazdaságban, mert helyzetéről, 
munkájáról, a postások életéről közvetlen tájékoztatást 
adhat a párt- és az állami vezetőknek, és mert ez elve�
zethet egy fejlettebb, korszerűbb postához, amelyet vá�
runk mi is, a közönség is.

Akik igénybe veszik szolgáltatásainkat, rögtön azt kér�
dezik — és ez természetes —, jobban dolgozik-e az önálló 
posta, pontosabb, gyorsabb, megbizhatóbb-e, mint a 
régi?

Erre válaszolnunk kell. Erre csak együtt tudunk felele�
tet adni és csak egyet válaszolhatunk: igen.

Hajtunk — vezetőkön, beosztottakon — a sokat pró�
bált, minden apró településen ott levő posta dolgozóin 
múlik, hogy az önállósággal élni tudjunk és ezáltal öreg�
bítsük hírnevünket szerte a hazában.

Kérem munkatársaimat, ha egy kicsit büszkék az új 
helyzetünkre, ha egy kicsit tudnak ennek örülni, fejez�
zék ki jobb munkával. Most különösen elmondható: a 
posta jó munkája a postások jó munkáján múlik.

A Magyar Postának sok követendő hagyománya van: a 
felelősség, a szakmaszeretet, a hivatástudat, és nagyon 
sok postás dolgozott ezért. A mi felelősségünk: a jelen 
munkája és a jövő megalapozása. Bízva a magunk ere�
jében, akaratában, tegyük mindenki előtt nyilvánvaló�
vá: a Magyar Posta minden állampolgár megbízható 
szolgáltatója.

Kedves Szaktársak!
Fogjunk össze, bizonyítsuk be együtt: jobb lesz az ön�

álló Magyar Posta.
Erre kéri munkatársait, 

tisztelettel:
TÓTH ILLÉS 
államtitkár,

a Magyar Posta elnöke

Az önálló postáról
Beszélgetés Tóth Illéssel\ a Magyar Posta elnökével

Köztudomású — lapunk is hírül adta —, 
hogy az Elnöki Tanács határozata alapján a 
Magyar Posta 1983. július elsejétől kiválik a 
Közlekedés- és Postaügyi Minisztériumból, és 
a Minisztertanács közvetlen felügyelete alá 
tartozó, országos hatáskörű szervként dolgo�
zik. A postánál végrehajtandó szervezeti vál�
tozás előzményeiről, okairól beszélgettünk 
Tóth Illéssel, aki július elsejétől államtitkári 
rangú elnökként vezeti a Magyar Postát.

Nincs séma a korszerűsítésre

— Aíi indokolja az önállóságot? Manapság a 
szervezd:ti-döntési rendszer korszerűsítései�
ként — az államigazgatás csúcsain — inkább 
összevonásnak lehetünk tanúi, míg itt az 
ellenkezőjéről van szó.

— A hírközlés az utóbbi években világ�
méretekben fejlődött. Jelentősége napról 
napra nagyobb. Egyidejűleg a Magyar Posta 
hazai feladatai is sokasodtak, nemzetközi 
kapcsolatai bővültek. Még inkább várható ez 
a következő években. Sok a pótolnivalónk. 
A hatalmas feladatok tehát együtt tették in�
dokolttá a hírközlés hazai irányításának to�
vábbfejlesztését, önállóságának megteremté�
sét. A postát érintő intézkedések szerves ré�
szét képezik annak az ismert és hosszabb 
ideje tartó korszerűsítési folyamatnak, amely 
a központi gazdaságii irányítás szervezeté�
ben végbemegy. A korszerűsítés azonban 
nem sémára történik, hiszen a megvalósítás 
módszerei között éppúgy megtalálható az 
összevonás, mint a nagyobb szervezeti egy�
ségek szétválasztása, s nemkülönben az is, 
hogy minisztérium főhatósággá alakul át. 
Alapvetően kél tendencia figyelhető meg: az 
összevonás általában az államigazgatásban 
tapasztalható, míg a szétválás többnyire a 
vállalati szférában. A posta az államigaz�
gatásba is, a vállalatiba is beletartozik. Az 
irányítási rendszer korszerűsítésének célja a 
hatékonyabb működés feltételeűnpk megte]- 
remtése. Ezt a posta esetében az önállóság 
hozhatja meg.

— Vagyis hátráltatta a posta munkáját, 
hogy egy tárca főosztályaként működött?

— A Közlekedés- és Postaügyi Miniszté�
rium illetékes főosztályai sokat dolgoztak a 
postáért. Ezért köszönet jár. Az eddigi gya�
korlatról mégis azt kell mondanom, hogy 
már nem volt elég rugalmas, nem volt elég 
hatékony, nem igazodott a népgazdaság 
mostani fejlődéséhez. A minisztérium tulaj�
donképpen elvi tevékenységet folytatott, 
ami viszont megduplázta a feladatokat, az 
oda-vissza csatolásokat, lassította, késleltet�
te a munkát, esetenként határidőgondokat 
okozott. Az eddigi munkamegosztás szerint 
a posta nem tarthatott fenn közvetlen kap�
csolatokat a funkcionális szervekkel, a tár�
gyalásokon a minisztérium funkcionális fő�
osztályai képviselték a postát. Csakhogy 
ezeknek a főosztályoknak nem voltak birto�
kában azok a részletes információk, adatok, 
amelyekkel a posta dolgozik. Egyébként 
együttműködésünk folyamán a minisztérium 
sohasem akarta átvenni a posta szakmai irá�
nyítását. Egyetlen olyan főosztályt, osztályt, 
csoportot, egyetlen élőadót sem találunk a 
KPM-ben, amelynek vagy akinek az lett vol�
na a feladata, hogy telefonszakértő legyen, 
vagy ismerje a sajtóterjesztés technológiá�
ját, netán a rádió- és televízióadások jobb 
továbbításához segítsen hozzá. Viszont hét 
olyan főosztály volt a minisztériumban, 
amelynek párhuzamos mása a postán is meg�
van. Tervfőosztály itt és ott, pénzügyi itt és

ott, nemzetközi szintén, igazgatási szintén, 
és így tovább, mind a hét. Ez a párhuza�
mosság egyformán okozott elvi és gyakorla�
ti gondokat. A Magyar Postának kiépített 
szervezete, belső szabályozó rendszere van, 
amely teljesen önálló. Ügyrendje nem il�
leszkedett — mert hiszen semmi sem kíván�
ta, hogy illeszkedjék — a KPM-hez. A pos�
tának külön információs rendszere van, 
amelynek úgy-ahogy megvan a számítógép�
háttere. Külön tervfejezete van a népgazda�
ságban, külön statisztikai rendszere, amely 
nem keverhető össze semmivel.

A z európai gyakorlatot is követve

— Mindez úgy hangzik, mintha indokolat�
lanul tartozott volna a posta a KPM-hez. 
Vagy másképp kell értelmezni a szavait?

— Európában mindössze három országban 
nem önálló a posta. Hazánkban is több vál�
tozatot kipróbáltak már, így valamikor a 
Kereskedelemügyi Minisztériumhoz tarto�
zott, 1952. február 1-től másfél évig önálló 
minisztériumként működött, s utána került a 
KPM-hez. A postának azonban valójában se�
hol sincs természetes helye, egyik ágazathoz 
sem kapcsolható szervesen. Azok az alága- 
zatok csatolhatok össze, amelyek kiegészítik 
egymást, feladatokat képesek egymástól át�
vállalni, szolgáltatásuk rokon. Ha humorosan 
hangzik is, él nélkül mondom, hogy a ton- 
nakilométert a beszédperccel sohasem tud�
tuk összeadni, egymással helyettesíteni. Má�
sutt se tapasztalnánk mást. fgy — némi 
kompromisszummal — a postát mestersége�
sein bárhová be lehetne illeszteni. De most 
nem az a cél, hanem az, hogy feladatainak 
megfelelő helyet ikapjon a népgazdaságban.

— Ha az önállósághoz népgazdasági, pos�
tai érdek éppúgy fűződik, miként az ügyfélé, 
vajon miért csak mostantól lesz önálló a 
posta?

— Erre nincs más válasz, mint az, hogy a 
népgazdaságon bélül az irányító munka kor�
szerűsítése most érte el a KPM-et is. Ahogy 
korábban az Ipari Minisztérium vagy a mű�
velődési tárca is megkereste a maga számára 
előnyösebb, hasznosabb irányítási-szervezeti 
rendszert, ugyanúgy a KPM is hozzáfogott 
ennek alakításához. E munka keretén belül 
került ismét napirendre a posta önállósága. 
A döntést jó időpontban hozták. A hatodik 
ötéves tervidőszak közepén vagyunk. Megin�
dul a hetedik ötéves terv előkészítése, amit 
önálló szervezetben a posta vezetése önálló 
hatáskörrel tud megkezdeni, és a továbbiak�
ban — remélhetőleg jól — megoldani.

K övetkezik:

a  „házon belüli" folytatás

— Miért nem lett — ahogyan három évti�
zede volt — önálló minisztérium?

— Ezt sok postás is megkérdezte már. Azt 
hiszem, hogy ez a forma teljesen megfelel. 
Mert mi lett volna, ha minisztériumként ön�
állósodik a posta? Akkor a KPM minden 
főosztályát abban is létre kellett volna hoz�
ni.. A mostani formában viszont erre nem 
volt szükség, a posta szakosztályai kettős 
feladatot látnak el: államigazgatásit, egyút�
tal vállalatirányításit. Mindenképpen olcsóbb 
megoldás tehát az önállóságnak az így ki�
alakított formája.

— A posta szakosztályai tehát kettős fel�
adatot látnak el: hatóságit és vállalatit? Ügy 
kell ezt értelmezni, hogy a vállalat hoz vala�

milyen döntést, amit aztán majd önmaga el�
bírál? Lehet, hogy gazdaságos iez a szervezeti 
forma, de nehezen hihető, hogy a vállalat 
önmaga ellenében — hatóságként — a pa�
naszosnak adjon igazat. Mi erről a vélemé�
nye?

— Hogy elkerüljük ezt a képtelenséget, 
megalakul az elnöki hivatal, amely hatósági 
ügyekben mérlegel, és dönt. Ez sem végle�
ges megoldás persze. A posta önállósulását 
kimondó minisztertanácsi határozatban az is 
benne van, hogy két év múlva a tapasztala�
tok alapján tegyünk javaslatokat a korszerű�
sítés folytatására. A KPM-ben megtörtént az 
irányítás és a szervezet korszerűsítése, amely�
nek részeként önálló lett a posta. De a pos�
tánál most csak a felső irányítást korszerű�
sítik, a továbbiakban azonban a belső irá�
nyítással is meg kell ezt tenni.

— Lezárult az önállóvá válás első szaka�
sza. Sikerült-e hozzá kialakítani a feltétele�
ket?

— Ez nem volt nehéz. A postának eddig
is a KPM-től teljesen független eszközállo�
mánya volt. Az állami oktatáson belül is el�
különült például a posta közép- és felsőfokú 
szakmai képzése, amit pedig az állami ok�
tatás nem old meg, azt a posta eddig is sa�
ját oktatási rendszerén belül végezte. A Ma�
gyar Postának eddig is megvoltak a mun�
kájához a különféle szellemi háttérintézmé�
nyei, gondoljunk csak a Postai Tervező In�
tézetre, a Posta Kutató Intézetre, a Posta 
Számítástechnikai Szervező Intézetre. Bizo�
nyos mértékig megvannak a szükséges spe�
ciális szervezeteink is: a központi javító�
üzem, a központi magasépítési részleg, a jár �
műpark. Magyarán tehát az önállóvá válás 
tárgyi feltételei adva vannak.

— Eddig elvi munka folyt, az átszervezés 
előkészítését kevesen végezték. A második 
szakasz július elsején kezdődik. Mit várhat 
az ügyfél a gyakorlati megvalósítástól, amely 
nem kevesek feladata, hanem valamennyi 
postásé?

— Mostantól valóban már nem néhány
postás munkájára lesz szükség, hanem mind 
a hatvanötezerére. Felteszik nekünk majd 
azt az alapvető kérdést: jobb lett-e az ön�
álló posta szolgáltatása, mint a régié? Ne�
künk erre jó munkával kell válaszolnunk, 
amire viszont készülnünk kell. De máris két 
helytelen magatartásnak vagyunk tanúi. Az 
egyik túlbecsüli a változásokat, és valóságos 
népünnepélyt akar a postán belül, a másik 
ennek pontosan a fordítottja, legyintget, és 
azt mondja: na, és mi ennék az értelme?
Kapunk több pénzt? Nagyobb lesz a bérem? 
Mi az én előnyöm? Nem volt jó úgy, ahogy 
volt? Kell a több felelősség? El kell monda�
ni reálisan, hogy a mostani tervidőszakban 
nem várható több pénz. A VI. ötéves terv 
számai véglegesek. A postának az a dolga, 
hogy megvédje a számait, amelyek igencsak 
ki vannak téve a népgazdaság hatásainak. 
Az a dolga a postának, hogy képes legyen 
eleget tenni azoknak a feladatoknak, ame�
lyeket a VI. ötéves terv a számára rögzített. 
Ez sem lesz könnyű. Tudóim, hogy amikor 
350 ezer ember vár telefonra, a mi öt évre 
szóló 170 ezres bekapcsolási tervünk a köz�
vélemény számára nem lehet megnyugtató. 
De tudomásul kell venni, hogy felhalmozó�
dott tizenöt év lemaradása a rekonstrukció�
ban is. A hálózatot rendbe kell tenni ahhoz, 
hogy telefonálni lehessen. Ez az elkerülhe�
tetlen munka pedig lassítja az új telefonké�
szülékek bekapcsolásának ütemét. Szabályo�
zó rendszerünk nem változik az önállóság�
gal, miként bérlehetőségeink sem.

— És mit hoz a jövő?
— A posta alapvetően két fontos ígéret�

tel számolhat. Az egyiket az 1979 decemberi 
minisztertanácsi határozat rögzíti, a mási�
kat az 1982-es állami tervbizottsági ülésé. 
Ezek a posta és azon belül a telefonfejlődés 
jövőjét rajzolják meg. A vezetés úgy ítéli 
meg, hogy a népgazdaság összes gondja mel�
lett sem lehet tovább halogatni a hazai te�
lefonhálózat és -ellátás fejlesztését. Az Or�
szágos Műszaki Fejlésztési Bizottság felmé�
rései alapján nyugodtan állíthatom, hogy a 
népgazdaság évente több milliárd forinttól 
esik el a tűrhetetlen telefonhelyzet miatt. 
Képletesen szólva: fojtogatjuk a népgazda�
ságot. A VII. ötéves tervnek még csak a kör�
vonalai kezdenek kialakulni a mostani elő- 
tárgyalásokon. Ezeken a posta, mindenek�
előtt a telefonhálózat fejlesztése úgy került 
szóba, mint ami elodázhatatlan. Mi tehát azt 
várjuk — és nem alaptalanul —, hogy a kö�
vetkező tervidőszakban megkezdődik a Ma�
gyar Posta ugrásszerű fejlődése, 'felgyorsul 
a telefonhálózat fejlesztése.

A postások jó  munkája 

a posta  jó  munkája

— Addig is mitől remélheti az ügyfélj 
hogy jobb lesz a postai szolgáltatás?

— Nem kérünk sokat a postásoktól. Egyet�
len dolgot kérünk, hogy végezzék jobban a 
munkájukat, ne tegyék fekete keretes borí�
tékba a nagymama születésnapjára küldött 
dísztáviratot, és ugye, ez nem lehetetlen do�
log. Azt kérjük, hogy válaszoljon udvari�
asan a 03 dolgozója, hiszen ezért vettük fel, 
ezért kapja a fizetését. Csak a postások jó 
munkája teremtheti meg a posta jó munká�
ját. Jó, most biztos, hogy nem tudunk több 
bért fizetni. De ha a posta fejlődése felgyor�
sul, és ezzel együtt megteremtődnek azok a 
technikai feltételek, amelyek lehetővé teszik 
a jobb, magasabb színvonalú szolgáltatást, 
megszabadulhat a közvélemény olykor indo�
kolt, néha kevésbé jogos elmarasztalásától. 
Túl leszünk azon, hogy a postát elmarasztal�
ják, mert nem tud telefont adni, miközben a 
postás tudja, hogy ez tényleg nem az ő hibája, 
mulasztása. Olyan technikai bázis alakul�
hat ki, amely néhány éven belül lehetővé te�
szi, hogy jobb lesz a postánál dolgozni. Ja �
vulnak a munka-, a szociális feltételek. Per�
sze az önállóság nem csodaszer, önma�
gában attól még nem lesz jobb a posta. 
De ha az önállóságot egyelőre még csak most 
tanuljuk is, ez a türelmi idő nem vonatkozik 
a szolgáltatásokra. Ezt csináljuk évtizedek 
óta, nem kérhetünk a közvéleménytől sem�
miféle türelmet. A posta munkája szerteága�
zó, fontos. Tavaly háromnegyed milliárd le�
velet, 11 millió csomagot kézbesítettünk, 1,3 
milliárd hírlapot terjesztettünk, lebonyolí�
tottuk az ország készpénzforgalmának 95 
százalékát, s a joggal kritizált telefonhálóza�
ton annyi beszélgetés zajlott le, hogy 52 órá�
nyi jut minden lakosra. Nem kevésbé im�
ponálók azok a számok sem, amelyek a rá�
dió- és televízióműsor-szórás teljesítményét 
rögzítik. A postai munkában nincs vissza�
esés, olyan terület ez, amely évről évre túl�
szárnyalja önmaga korábbi teljesítményeit. 
Kénytelen rá, az igények nőnek. És nemcsak 
a mennyiségiek, hanem a minőségiek is. Bí�
zunk benne, hogy a 65 ezer postással kar�
öltve ennék a követelménynek is eleget tesz 
az önálló Magyar Posta.

— A közvélemény nagy várakozással te �
kint a meghirdetett változásokra. Joggal te�
szi, hiszen a Magyar Postának sok követen�
dő hagyománya van: a hivatástudat, a szak�
maszeretet, amelyek révén egykor pontossá�
gáról, megbízhatóságáról, gyorsaságáról volt 
híres. A mostani postások dolga olyanná ten�
ni ,a Magyar Postát, amely valamennyi pol�
gár és intézmény megbízható szolgáltatója. 
Ehhez ad biztatást, kerétet az önállóság.

Fejér Gyula

A  POSTÁSOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA



Javuló munkakörülmények —  biztonsáúosabb munka
Az e hónap első napjától 

önállóvá lett posta a szolgál�
tatások színvonalának emelé�
sével is növelni kívánja szak�
mai presztízsét. Ennek termé�
szetesen elengedhetetlen felté�
tele a postás dolgozók jó mun�
kája, illetve a számukra meg�
teremtett jó és biztonságos 
munkakörülmények.

Az utóbbi két esztendőben 
e téren elért eredményekről 
június 30-án számolt be a 
Postások Szakszervezete el�
nökségének a vezérigazgató�
ság. Elsősorban azt leszögezve, 
hogy a VI. ötéves terv eddig 
eltelt időszakában tovább 
folytatódott a korszerűtlen 
munkahelyek felszámolása, a 
tervszerű, módszeres munka- 
védelem.

Hatásos intézkedések
Amint arról a posta vezetői 

az országos munkavédelmi bi�
zottságnak is beszámoltak 
1981. december 4-én, azonnal 
intézkedtek többek között a 
statikailag alkalmatlannak mi�
nősített hivatalok felszámolá�
sára. Ugyancsak hathatós in�
tézkedéseket foganatosítottak 
a somogyi szmt által feltárt 
hiányosságok megszüntetése 
végett; az ezzel kapcsolatos 
teendőket a Pécsi Postaigaz�
gatóság határidőre, folyamato�
san elvégezte.

Annak ösztönzésére, hogy a 
munkahelyi vezetők folytono�
san figyelemmel kísérjék, ja �
vítsák a munkavédelmet, gaz�
dasági tevékenységük értéke�
lésében ez a tény is szerepet 
játszik. A beszámolási idő�
szakban így 283 vezetőt jutal�
maztak azért, mert ennek a 
feladatának szintén jól meg�
felelt, fegyelmi büntetést ka�
pott viszont elmulasztásáért 57 
vezető. Csökkentették a nyere�
ségjutalmát a Távbeszélő Igaz�
gatóság fejlesztési igazgató- 
helyettesének is azért, mivel a 
téli üzemelésre nem. kellően 
készítette fel az irányítása alá 
tartozó munkahelyeket.

A posta általános munkavé�
delmi helyzetét az alábbi ada�
tok tükrözik:

A kivizsgálást1 igénylő üze�
mi balesetek száma az 1980-

hoz viszonyított 4,7 százalékos 
átlagos állományi létszám nö�
velése mellett 6,1 százalékkal 
csökkent; a kiesett munkana�
pok a teljes és a részmunka- 
időben foglalkoztatottak mun�
kaidőalapjának 1980-ban 0,126, 
1981-ben 0,133, 1982-ben
0,123 százalékát tették ki.

Csökkenés jellemzi az üze�
mi balesetek valamennyi mu�
tatójának alakulását, ami a 
szakmai és a szakszervezeti 
szervek tervszerű együttmű�
ködésének és a sokféle (mű�
szaki, szervezési, szabályozási, 
ellenőrzési, nevelési stb.) in�
tézkedés együttes alkalmazá�
sának köszönhető. Elemezve az 
üzemi baleseteket, kiderült, 
hogy — a csökkenés ellenére
— a legtöbb továbbra is a 
kézbesítés, az anyagmozgatás, 
a hálózatépítés és karbantartás, 
valamint telephelyen belül, 
elsősorban a gyalogos közle�
kedés során történik. Okai kö�
zött elsősorban a személyi, 
magatartási tényezők (az elő�
írások megszegése, felelőtlen�
ség, fegyelmezetlenség, a veze�
tők elnéző viselkedése), vala�
mint a munkaszervezési és el�
lenőrzési hiányosságok játsza�
nak szerepet.

Szintén javulás tapasztalha�
tó a közlekedés- és forgalom- 
biztonságban, noha a jármű- 
állomány a beszámolási idő�
szakban 3,6 százalékkal, a fu�
tásteljesítmény pedig 7,8 szá�
zalékkal emelkedett. Nőtt ez�
zel szemben a kivizsgálást 
igénylő közúti .közlekedési bal�
esetek száma: míg 1981-ben 
194, 1982-ben már 215 volt. A 
tavalyi halálos üzemi balese�
tek közúti közlekedés közben 
a KRESZ-előírások súlyos 
megsértése miatt történtek. 
Ennek következtében ez év 
májusában és júniusában is 
három ember vesztette életét. 
Az ilyen jellegű balesetek fő 
okai: az elsőbbség meg nem 
adása, figyelmetlen vezetés, 
gyorshajtás, az útviszonyok fi�
gyelmen kívül hagyása, a gya�
logos közlekedést veszélyezte�
tő havas, jeges, csúszós úttest 
és járda. A közúti közlekedési 
balesetek megelőzésére tavaly
— területi és országos szinten
— KRESZ-versenyeket is 
szervezett a posta.

A bármiféle balesetek meg�
előzését szolgáló előzetes és 
időszakos munkavédelmi ok�
tatást általában mindenhol 
megtartották, s a színvonal is 
javult. Elégedetlenségre első�
sorban a tematika nem megfe�
lelő összeállítása, a nyilván�
tartás felületes vezetése és a 
kishivatalokban a biztosok ál�
tal tartott formális felvilágo�
sítás adott okot. Különféle 
munkavédelmi kiadványok, 
plakátok, dia- és mozgófilmek 
beszerzése révén az oktatás 
tárgyi feltételei azonban ja�
vultak. A munkavédelmi 
szakemberek ismereteinek bő�
vítése céljából 80 érdekelt vett 
részt a Budapesten rendezett 
SECLJREX 81 elnevezésű nem�
zetközi munkavédelmi kiállí�
táson. Erre a posta 6 plakát�
tal, valamint 2 filmmel neve�
zett be; ebből egy ezüst diplo�
mát nyert. A munkavédelmi 
ellenőrzések tapasztalata sze�
rint gondot okoz, hogy nincs 
elegendő munkavédelmi kép�
zettségű szakember. A helyze�
ten remélhetőleg javítani fog 
a szakképzési rendszer meg�
változtatása, a nem műszaki 
képesítésűek számára szerve�
zett oktatás. Nem éri el a kí�
vánalmakat a munkavédelmi 
szemlék színvonala sem: a hi�
bák feltárása nem elég apró�
lékos, körültekintő. Hiányo�
sak egyes helyeken a nyilván�
tartások; az üzemi baleseti és 
oktatási napló használata nem 
teljes körű. Szintén formális 
néha a gépek, berendezések 
üzembe helyezését megelőző 
munkavédelmi felülvizsgálat, 
és bár az egyéni védőeszkö�
zökkel való ellátás általában 
kielégítő, használatuk és az 
időszakos kötelező ellenőrzés 
még kifogásolható.

Még sok a teendő
Az előterjesztésnek a fen�

tiekben tömören összefoglalt 
pontjait — egyetértve a köz�
ponti vezetőség munkavédel�
mi bizottságának értékelésé�
vel — az elnökség elfogadta, 
és a következő észrevételeket 
fűzte hozzá.

Az előző időszakhoz képest 
fokozatosan javult a posta 
munkavédelmi tevékenysége.

ami a feltételek megteremté�
sére tett erőfeszítések bizonyí�
téka. A jövőben arra kell 
összpontosítani a figyelmet, 
hogy —' általában csökkentve 
az üzemi baleseteket — a köz�
úti közlekedésben se fordulja�
nak elő ilyen események. 
Hangsúlyozottan emelte ki az 
elnökség továbbá a szakma ál�
tal kijelölt olyan jövőbeni fel�
adatokat, mint a középfokú 
postaszervek munkavédelmi 
szervezeteinek az eddiginél 
gyorsabb ütemű megalakítá�
sa; a meglévő létesítmények 
megóvása, karbantartása; a 
gondnokoló postaszervek fe�
lelősségteljesebb tevékenysé�
ge, a jobb munkakörülmények 
megteremtése elsősorban a 
fűtésrendszerek javításával. 
Leszögezte továbbá: a halálos 
kimenetelű balesetek okainak 
felkutatása, elemzése. ennek 
széles körű ismertetése a 
tanulságok levonása céljából 
— elengedhetetlen. Különö�
sen indokolja ezt, hogy a tra �
gikus kimenetelű események 
túlnyomó többsége figyelmet�
lenségből, fegyelmezetlenség�
ből, a saját képességek túl�
becsüléséből, nem ritkán — az 
előző nap fogyasztott alkohol 
hatására — a ..másnaposság�
ból” ered.

Az előírt oktatás színvona�
lának emelése, a hatásosabb 
nevelő munka mellett el kell 
érni. hogy a postás dolgozók 
érzelmileg is azonosuljanak a 
balesetek megelőzési módjai�
val, hogy észrevegyék szak�
társuk, beosztottjuk egyéni 
gondjait, a munkájukat meg�
nehezítő szubjektív körülmé�
nyeket.

Végül, de nem utolsósorban 
állást foglalt amellett, hogy 
mindennek alapja a rend és a 
fegyelem, melyet következetes, 
szigorú ellenőrzéssel kell be�
tartatni. A szakszervezeti ap�
parátussal együttműködve va�
lamennyi postás dolgozóval 
megértetni és elfogadtatni. 
Hogy a munkavédelem nem 
valamilyen formálisan előírt, 
kijátszható kötelezettség, ha�
nem az egyes emberek életé�
nek, egészségének, biztonsá�
gának megóvására tett humá�
nus érdekképviseleti rendszer.

L. Simon Zsuzsa

Ifjúsági csoportunk az NSZK- ban
Június 5-én, vasárnap ko�

ra reggel 15 postás fiatal ta�
lálkozott székházunk előtt, 
hogy együtt utazzanak a Né�
met Szövetségi Köztársaságba, 
egyhetes tanulmányútra. Az 
első órákban még kissé meg- 
illetődötten viselkedett a cso�
port, de amikor kellemes re�
pülőút után, (csak nekem 
kellett Dedalon tabletta és 
konyak) német vendéglátóink 
a frankfurti repülőtéren szí�
vélyesen fogadtak bennünket, 
egycsapásra minden szorongá�
sunk elmúlt.

Az első ebéden megjelent a 
tiszteletünkre Kurt vau Haa�
ren kolléga, a DPG, a Né�
met Postásak Szakszervezeté�
nek elnöke is.

Az első három napot egész 
napos konzultációkkal töltöt�
tük el Frankfurtban. Az elő�
adók minden esetben hagytak 
időt a kérdések feltevésére. 
Hallottunk az NSZK politikai 
és gazdasági helyzetéről, a je�
lenlegi gondokról (legfőbb 
bajuk a 2 és fél millió mun�
kanélküli), a postás szakszer�

vezet felépítéséről, működésé�
ről és ifjúsági munkájáról.

A német postás szakszerve�
zetnek 460 000 tagja van. Szer�
vezettségük 75 százalékos (a 
fiataloké, a 25 éven aluliaké: 
90 százalék). A mindennapi 
feladatokat 35 000 társadalmi 
aktíva segítségével 120 füg�
getlenített titkár látja el. 
Kongresszust háromévenként 
tartanak; a legutóbbin —, 
mely három napig tartott — 
1200 javaslatot dolgoztak fel, 
bíráltak el.

A bizalmiak minden pénte�
ken négyoldalas tájékoztatót 
kapnak az elmúlt hétről és a 
következő napokban várható 
eseményekről, önálló szak- 
szervezeti nyomdájukban ezt 
és a különböző röplapokat, 
szóróanyagoikat egy-két napon 
belül kinyomtatják. Lapjuk, 
a Deutsche Bundespost két�
hetente jelenik meg, s ezen�
kívül kéthavonként van még 
egy külön lapjuk, címe ma�
gyarra fordítva, Szakszerveze�
ti gyakorlat.

A 40-es évek végén kiala�
kult az NSZK-ban egy külön�
leges helyzet: a mozgalom és 
a szakvezetők közötti koordi�
náció céljából létrehozták a 
személyi képviseletet. Ez a 
képviselet azóta is létezik, s 
teljesen önálló szervezetként 
munkálkodik a dolgozók ér�
dekében. (Inkább a függetle�
nített szakszervezeti appará�
tushoz állnak közelebb, mint 
a szakmához.)

A szakszervezet ifjúsági 
titkárának előadásából két té�
ma tarthat számot érdeklődés�
re. Az egyik: 300 ezer munka- 
nélküli fiatal van. Ezeknek a 
társadalom nem tud megfelelő 
perspektívát nyújtani, s fél�
nek, hogy felüti a fejét az 
anarchia, a nemzeti szocializ�
mus. A másik: a béke kérdése. 
Munkájuk fontos alkotóeleme 
a leszerelés kérdése és a bé�
keharc. Megbizonyosodhattunk 
afelől — nemcsak Frankfurt�
ban, hanem másutt is —, hogy 
a dolgozók elsöprő többsége 
náluk is mindenekelőtt a le�
szerelést és a békét óhajtja.

Szinte minden napunk há�
rom részből állt. Napközben 
konzultációk voltak, kora este 
— mindig másutt — vacsora 
és kultúrprogram vagy üzem- 
látogatás, az esték pedig az 
egymással és a városokkal 
való ismerkedéssel teltek el — 
igen kellemesen.

A különböző postai és nem 
postai létesítmények munkája 
közül a csoportnak különösen 
a frankfurti 3-as és 4-es pos�
tahivatal-kombinát tetszett. 
Területe 70 ezer négyzetméter, 
5500 dolgozót foglalkoztat, 
akik naponta 100 ezer csoma�
got, s 1,6 millió levelet kezel�
nek. A feldolgozott és továb�
bított hírlapok mennyisége 
napi 100 tonna.

Igen érdekes volt látogatá�
sunk a Bundestagban, a német 
parlamentben, ahol a látogatás 
végén fogadott bennünket a 
postai ügyeket képviselő kép�
viselő (sic), Bernrath, Hans 
Gottfried, akivel majd két órát 
beszélgettünk (természetesen 
sörözés és kávézás közepette).

Kölnben a város főpolgár�
mesterével sörözgettünk — no 
és persze beszélgettünk is (a 
tervezett 45 perc helyett több 
mint 2 órányit, úgy belelen�
dültünk — a beszélgetésbe).

Mindannyiunknak maradan�
dó élményt nyújtott a szak- 
szervezetek bankjában tett lá�
togatás. Itt betekinthettünk a 
szakszervezeti szövetség (a né�
met SZOT) pénzügyi tevé�
kenységébe. A bank részvény- 
társaságként működik, s a 
részvényesek az ágazati szak- 
szervezetek. Célja az anyagi 
függetlenség, abból kiindulva, 
hogy így erősebb pozíoióból 
tárgyalhatnak a munkáltatók�
kal. Ez a bank is tőkés bank, 
úgy működik, mint a többi, 
de a pénzügyieteken felül tő �
kéjét a termelésbe is befekte�
ti. Osztalékot azonban nem fi�
zet, a nyereség a központi 
alapba kerülve növeli azt.

Gyorsan eltelt az egy hét. 
Talán az is siettette, hogy igen 
zsúfolt és néha fárasztó prog�
ramunk volt. No, de ez nem 
panasz, hiszen vendéglátóink 
a lehető legtöbbet akarták ne�
künk nyújtani, sok szépet 
megmutatni.

A búcsúvacsorán, s az azt 
követő baráti találkozón mind�
két fél úgy ítélte meg, hogy 
az ilyen jellegű konzultációk 
hasznosak, közelebb visznek 
egymás megismeréséhez, ered�
ményeinkkel, gondjainkkal 
együtt, hiszen mindannyian 
postások vagyunk, s könnyeb�
ben szót érthetünk, mivel a 
sajátosságok mellett túlsúly�
ban vannak a hasonlóságok.

Szombat délelőtt, elköszönve 
vendéglátóinktól, Péntek Pet�
ronella kv-titkár — aki a de�
legáció vezetője volt — szere�
tettel hívta meg 1984-re az 
NSZK postásainak ifjúsági 
küldöttségét, s méltató és ígé�
retet tevő szavaival mindany- 
nyian egyetértettünk: szeret�
nénk ezt a hasznos és igen 
kedves vendéglátást hasonló�
képpen viszonozni.

M. L.A kölni dóm előtt

Köszöntjük Doros Bélát, 
a posta elnökhelyettesét

Töretlen ívű pályát futott 
be a postakezeléssel a szülői 
házban való megismerkedés�
től (illetve a szabályzatoknak 
nem mindenben megfelelő ki�
próbálásától) mostani elnök- 
helyettesi kinevezéséig. A köz�
beeső állomások: a postafor�
galmi technikum elvégzése, 
utána egy év' fizikai munka 
bányában, erdőgazdaságban, a 
postán. 1961-től a Miskolci 
Postaigazgatóság társadalmi 
ösztöndíjasaként a közgazda- 
sági egyetem hallgatója. Mint 
okleveles közgazda néhány hó�
napig Szeged 1 postahival 
dolgozója, majd ugyancsak rö�
vid időre előbb a Szegedi, 
majd a Budapest vidéki Pos�
taigazgatóság előadója. Innen 
már a vezérigazgatóságra visz 
az útja; az anyagellátási, il�
letve a tervügyosztályon tölt 
be különböző munkaköröket.

Következnek a vezetői be�
osztások: 1970-ben ügy�
osztály-, 1976-ban szakosztály- 
vezető. Tavaly megbízott ve�
zérigazgató-helyettesként je�
löltük a lapunkban közölt 
egyik fénykép aláírásában, 
most pedig az említett elnök- 
helyettesi kinevezéséhez fe�
jezzük ki szerencsekívánatain- 
kat.

— Nem okozott nehézsége�
ket eddigi munkájában a 
gyors előmenetel, a hirtelen 
bővülő látókörébe egymás 
után kerülő újabb ismeretek 
közötti eligazodás?

— A postaforgalommal, 
szinte minden mozzanatával 
(még úgy-ahogy morzézni is 
megtanultam) — igaz, kicsi�
ben — már gyermekkorom�
ban megismerkedtem. Így nem 
volt nehéz az egésznek az át�

tekintése. Nem így álltam a 
posta műszaki feladataival. 
Ahhoz, hogy e szakterület 
gazdálkodási kérdéseibe — 
munkakörömnél fogva — be�
lefolyhassak, magánszorga�
lomból meg kellett ismernem 
az ott használt anyagokat, al�
kalmazásuk módját, a beren�
dezéseket, működésüket. Ez 
irányú érdeklődésem, tájéko�
zódásom továbbra sem lan�
kad.

— Most, hogy a posta ön�
állóvá vált, még fokozódik an�
nak szükségessége, hogy mind�
azok a jól képzett közgazdá�
szok, akik a posta tervein dol�
goznak. pénzügyeit intézik, 
hasonlóképpen megismerked�
jenek a posta- és távközlési 
forgalom lebonyolításának 
módjaival, eszközeivel, ren�
deltetésükkel. Nem mindegy 
ugyanis, hogy mihez kapcsol�
ják a terveket, a teljesítmé�
nyeket, a költségeket.

Megismételt jókívánságain�
kat azzal toldjuk meg. hogy a 
szakmában is jártas munka�
társaival még évtizedeken ke�
resztül sok sikert érjen el az 
önálló posta gazdasági ügyei�
nek vitelében.

Benda István

Befejeződött az oktatási ér  
— készülünk a következőre

Az 1982—83-as oktatási év 
befejeződött. Az alapszerveze�
tek és a területi szakszerveze�
ti bizottságok testületi ülései�
ken értékelték az oktatási év�
ben végzett munkájukat, és 
annak eredményességét. Ezek�
nek az értékeléseknek a figye�
lembevételével, valamint az 
év közben szerzett helyszíni 
tapasztalatok alapján készült 
az oktatást értékelő jelentés, 
s ezt szakszervezetünk elnök�
sége júniusi ülésén megvitat�
ta és elfogadta. Ugyancsak 
ezen az ülésen hagyta jóvá a 
következő oktatási évad fel�
adatait meghatározó okta�
tási tervet is.

A tömegpolitikai oktatás�
ban 16 165-en vettek részt. Az 
egyes foglalkozások látogatott�
sága 70—90 százalék között 
volt, vidéken jobb az ered�
mény. A megjelenés rendsze�
rességét befolyásolta az 5 na�
pos munkahét miatt meghosz- 
szabbodott napi munkaidő. Az 
egyes foglalkozásokon az ak�
tivitás a megbeszélt témáktól 
függően változott, hullámzó 
volt. Folyamatos érdeklődés 
kísérte az Időszerű kérdések 
tanfolyam valóban aktuális té�
máit.

A szakszervezeti munka ja�
vítására — néhány kivételtől 
eltekintve — valamennyi 
alapszervezet folytatta a bizal�
miak. bizalmihelyettesek és a 
szocialistabrigád-vezetők fo�
lyamatos képzését, összesen 
5514 bizalmi és bizalmihelyet�
tes, valamint 1112 brigádveze�
tő vett részt az oktatáson. A 
nagyobb alapszervezetek havi 
rendszerességgel, a jszb-k, az 
üzemek 2—3 havonta, a té�
mák összevonásával tartották 
a foglalkozásokat.

A tszb-k döntő többsége 1 
—5 napos továbbképzéssel 
gondoskodott arról, hogy tiszt�
ségviselőik a különböző re�
szortokban a legidőszerűbb is�
meretekkel rendelkezzenek. A 
tisztségviselők képzését a 
központilag szervezett tanfo�
lyamok is segítették.

összességében megállapítha�
tó. hogy a különböző szintű 
tanfolyamok jól segítették a 
szakszervezeti tagok és a tiszt�
ségviselők elméleti és gyakor�
lati felkészítését, több és rész�
letesebb ismerettel. érv�
anyag birtokában végzik mun�
kájukat.

Az oktatási év májussal le�
zárult, de az alapszervezetek�
nek az oktatással összefüggő 
munkája nem. Most, a nyári 
hónapokban folyik a követke�
ző oktatási év előkészítése és 
szervezése. Az előkészítés so�

rán kérjük, vegyék figyelem�
be az elnökség által elfoga�
dott, az oktatás közvetlen fel�
adatait tartalmazó oktatási 
tervet, melyet a nyár folya�
mán minden alapszervezet 
kézhez kap az elnökségi tájé�
koztató útján.

A tagság és tisztségviselők 
oktatásában a következő okta�
tási évben változás nem lesz, 
a már korábban kialakult, s 
bevált rendszerben folytató�
dik. A szakszervezeti tagok a 
Társadalmunk kérdései I—II. 
alapképző tanfolyamon, és az 
Időszerű kérdések továbbkép�
ző tanfolyamokon bővíthetik 
ismereteiket. A választott 
tisztségviselők képzése rész�
ben az alapszervezeteknél, 
részben a különböző időtarta�
mú reszortfelelősi tanfolyamo�
kon történik. Néhány feladat�
ra azonban külön felhívjuk a 
figyelmet.

Az alapszervezetek önálló�
sága — és ezzel a felelőssége 
is — tovább növekszik. A po�
litikai tömegoktatásban nem�
csak a feldolgozandó témákat 
határozzák meg, figyelembe 
véve a helyi körülményeket, a 
hallgatók felkészültségét és 
igényét, hanem nagy a fele�
lősségük a propagandisták fel�
készítésében is. Ugyancsak az 
alapszervezeteknek kell gon�
doskodniuk a bizalmiak és 
helyetteseik folyamatos kép�
zéséről, oly módon, hogy — 
figyelembe véve az oktatási 
tervben javasolt témákat is 
— kijelölik a havonta megbe�
szélendő témákat és az elő�
adókat. Gondoskodniuk kell 
arról, hogy a propagandisták, 
az oktatás előadói rendszeres 
és gyors tájékoztatást kapja�
nak a munkahely eseményei�
ről, a helyi határozatokról, 
hogy munkájukban, az előadá�
sok alkalmával ezt is haszno�
sítani tudják.

A szocialista brigádvezetőik 
oktatásával a VI. országos ta�
nácskozás állásfoglalásának, 
valamint várhatóan az év vé�
gén megjelenő új jogszabály�
nak az ismertetését, egységes 
értelmezését kell elősegíteni.

Kérjük, hogy a nyári hóna�
pok alatt is minden szakszer�
vezeti bizottság az oktatási 
terv alapján, valamint a he�
lyi körülmények figyelembe�
vételével határozza meg az 
1983—84-es szakszervezeti ok�
tatási év feladatait, teremtse 
meg az oktatás feltételeit, s a 
jó előkészítéssel segítse a kö�
vetkező oktatási évad ered�
ményes munkáját.

Berze Ferencné
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A KPVDSZ Budapesti Bi�

zottsága és a Fővárosi Szállí�
tási Tanács a korszerű áru- 
szállítás- és fogadás fejleszté�
sére pályázatot hirdet.

A pályázat meghirdetésének 
célja az, hogy egyrészt a 
szakegyetemeken és főiskolá�
kon tanulókat, másrészt a ke�
reskedelemben, a vendéglátó- 
iparban, valamint a szállítási 
és anyagmozgatási szakmában 
tevékenykedőket mozgósítsuk, 
munkaterületük ésszerűsítésé�
re, korszerűsítésére, egyúttal a 
munkájuk színvonalának eme�
lésére irányuló technikai és 
technológiai módszerek kidol�
gozására. Témajavaslatunk:

1. Az áruszállítás (posta�
szállítás), áruterítés és rakodás 
fejlesztése, korszerűsítése, kü�
lönös tekintettel Budapest, il �
letve a nagyobb városok sajá�
tos közlekedési, környezetvé�
delmi szempontjaira és az 
energiatakarékosságra.

2. A nagyvárosi áruszállítás 
és árufogadás (beleértve a 
postaszállítást is) lehetőségei 
és módszerei (esetleg külföldi 
tapasztalatok alapján) és azok�
nak Budapesten vagy a na�
gyobb városokban kivitelezhe�
tő (adaptálható) korszerű 
technológiai megoldásai.

3. A városközpontokban 
(nagy forgalmú belterületi ut�
cákban) található kereskedel�
mi egységek, postahivatalok 
korszerű áruellátásának meg�
oldása, figyelembe véve a tö�
megközlekedés elsőbbségét, a 
környezetvédelmi és energia�
takarékossági szempontokat.

4. Áruszállítási láncok ki�
alakítása, valamint ezzel kap�
csolatban a programozott áru- 
szállítás megvalósítása. (Pél�
dául egy meghatározott áru�
csoportra a szállítási lánc 
modelljének kidolgozása és 
elemzése, valamint a jelenleg 
alkalmazott megoldások fej�
lesztésére javaslatok kidolgo�
zása).

5. A városi áruszállítás és 
fogadás bármely szakterületé�
vel összefüggő kérdések kidol�
gozása.

A pályázat terjedelme: 5—30 
gépelt oldal, A pályázatokat 
két példányban november 1-ig 
kérjük a következő címre be�
küldeni: KPVDSZ budapesti 
bizottsága, közgazdasági fele�
lős, Budapest, Jókai u. 6. 1066.

A pályamunkák kidolgozá�
sával kapcsolatban felvilágo�
sítást ad: a KPVDSZ buda�
pesti bizottságának közgazda- 
sági felelőse: Salánki Mária
(318-970/147), továbbá a Fő�
városi Szállítási Tanács Iro�
dájának csoportvezetője: Ma�
kó Jánosné (172-392).

Pályadíjak: egy I. díj 7000, 
három II. díj 5000, öt III. díj 
3000 és két különdíj 1000 fo�
rint.

A pályázat jeligés. A  jeligét 
egyrészt a pályázaton, más�
részt a hozzá csatolt borítékon 
kell feltüntetni. A lezárt borí�
tékban a pályázó adatait kell 
közölni.

A díjakat — ünnepélyes ke�
retek között — decemberben 
adjuk ki.

Posta-vezérigazgatóság 
szállítási ügyosztály

Ne hagyjuk  

elkallódni!
A P o sta -vezérigazgatóság  P u sk ás  

F erenc h á ló za ttech n ik a i szocia lista  
b rig ád ja  b e lép e tt a Budapesti Vá-  
rosszép itő  E gyesületbe, azzal a 
céllal, hogy tev ék en y en  ré sz t ve �
gyen a p o sta i m űszak i em lékek  
fe lk u ta tá sáb an  és az u tó k o r  ré szé �
re  való  m egóvásában .

Az egyesü le t a  fo lyó  év m áju s 
5-én a lak u lt m eg. Je len leg i szék �
he lye  a F ővárosi T anács é p ü le té �
n ek  (V., V árosház  u. 9—11.) I. 
em eleti 119:b. szám ú iro d á ja . T e �
le fon : 174—626.

Az egyesü le t a lapszab á ly áb an , 
ille tve m u n k a p ro g ra m já b a n  rögzí �
te tt célokból id ézü n k :

— Célul tűzzük ki a lakóházak�
ban, intézm ényekben, ipartelepe�
ken és közterületeken m űem léki 
védettség alatt nem álló , de a  vá �
ros esztétikai, történeti, ipar -  és 
m űvészettörténeti szempontból je �
lentős — m egtartásra, m egőrzésre  
érdem es — értékeinek felkutatását, 
felm érését, jegyzékbe vételét.

— Folyam atosan gondoskodni 
kell a főváros közterületein levő  
vagy korábban a közterületen volt 
olyan, m ár nem  használható eg y e�
di berendezéseknek, tárgyaknak és 
építm ényeknek az utókor számára 
történő összegyűjtéséről, m egőrzé�
séről, bem utatásáról, am elyek tör�
téneti, ipartörténeti vagy m uzeális 
értéket képviselnek.

A P u sk ás F eren c  h á ló za ttech n i �
k a i b rigád  úgy  véli, hogy a  tá r �
gy ak  fe lk u ta tá sa , m egőrzése e red �
m ényesebb  len n e , ha  a po sta  egész 
m űködési te rü le té re  k ite r je d n e . 
V árju k  te h á t  a p ostá s szocia lista  
b rigádokat, c sa tlak o zzan ak  a  m últ 
em lékeit gyű jtő , az u tó k o r  szám ára  
m egóvó m ozgalom hoz.

Jav aso lju k , hogy a P ostam úzeum  
is vegyen  rész t ebben  a m ozgalom �
ban , fo g ad ja  a b rig ád o k  á lta l ösz- 
sz eg y ű jtö tt tá rg y a k a t, em lékeket. 
H a pedig a tá rg y a k  rég i k ö rn y e �
ze tü k b en  m a ra d h a tn a k , egy-egy 
b rigád  v á lla lja  el h e ly reá llítá su k a t, 
és á llaguk  m egóvását.

Puskás Ferenc 
hálózattechnikai 
szocialista brigád

lenti, hogy meg kell szakad�
ni a munkában — pusztán jobb 
és fegyelmezettebb munkáról 
van szó. Ezek a megjegyzések 
kedvezően hatottak a jelenle�
vőkre, ugyanakkor újabb gon�
dolatokat keltettek: a munka 
feltételeiről való gondosko�
dást. Bírálattól az igényekig 
(terv-, anyag-, gépkocsiellá�
tás stb.)' minden szóba került. 
Szóvá tették, sőt kifogásolták 
a személyi órabérek emelésé�
nek elmaradását, ezért kérté.: 
ennek mielőbbi rendezését.

A tszb a munkák igazságos 
elosztására, valamint a mun�
kavezetők jelzéseinek jelentő- 
siégére hívta fel a figyelmet. 
Kezdeményezik továbbá a 
kapcsolódó munkaterületek ér�
dekeltségének kidolgozását. A 
helyi szb úgy foglalt állást, 
hogy a féléves időszak sok 
mindenre választ fog adni.

Fizikai és nem fizikai dol�
gozók azzal távoztak, hogy az 
új teljesítményes bérezéssel 
többet kereshetnek, ha ez pá�
rosul a jobb munkával. Ke�
ressenek is többet!

Más igazgatóságoknál is van�
nak kedvező és kevésbé ked�
vező tapasztalatok. Például 
volt, ahol munkacsoporton�
ként szervezték a dolgozókkal 
való ismertetést, megbeszélést.

Több helyen szóvá tették a 
kapcsolódó szervezeti egységeik 
érdekeltségi rendszerének hiá�
nyát. A vezetők elkötelezték 
magukat az érdekeltségek ösz- 
szehangolására.

Nem általános, de előfordult 
olyan testületi ülés is, ame�
lyen az előterjesztők elég me�
reven ragaszkodtak saját ál�
láspontjukhoz. Pedig szerin�
tünk azt is jogosan tették szó�
vá, hogy azonos teljesítmény 
elérése esetén az egyéni telje�
sítményeket nem egyformán 
akarják elismerni, hanem at�
tól függően, hogy 10 alatt vagy 
felett van a munkacsapat lét�
száma. Még akkor sem helye�
seljük ezt, ha mi sem tart�
juk jónak a 10 főn aluli mun�
kacsapatokat.

Nem vállalkozhattunk va�
lamennyi tapasztalat közre�
adására, ezt is elegendőnek 
tartjuk annak megerősítésére, 
hogy a dolgozókkal való esz�
mecserét semmi mással nem 
lehet pótolni.

Jellemző tanulságok

Ezekről egyrészt azért írunk, 
mert a bevezetéstől 6 hónapig 
havonta közölni kell a vezér- 
igazgatósággal a jellemző ada�
tokat, másrészt mert félév 
elteltével a teljesítménybér 
tapasztalatait számszerűen és 
szövegesen értékelniük kell az 
igazgatóságoknak a tszb-k 
egyetértésével. Itt tehát közös 
feladatról és felelősségről 
van szó.

Előkészítés tanulságokkal
A teljesítménybér fogadtatása

Szakszervezetünk lapjának 
áprilisi számában ismertettük, 
hogy az elnökség március vé�
gén tartott ülésén egyetértett 
— bizonyos kiegészítésekkel — 
a hálózatépítő üzemeknél a 
teljesítménybérezés bevezeté�
sével. Időpontként július 1 -ét 
fogadta el.

Ahhoz, hogy a teljesítmény�
bérezés sikeres legyen, az el�
nökség többek között nyoma�
tékosan hangsúlyozta:

— bevezetését rendkívül 
nagy gonddal és körültekintés�
sel készítsék elő,

— teremtsenek módot és fó�
rumot a dolgozókkal való is�
mertetésére, megvitatására, s 
nem utolsó sorban elfogadta�
tására.

— az előkészítés és bevezetés 
szakaszában minden szinten 
működjenek együtt a szakmai 
és szakszervezeti szervek.

M i történt azóta ?

A közgazdasági osztály köz�
reműködésével május végén 
megjelent a vezérigazgató uta�
sítása. Sajnos, ez eléggé el�
húzódott, amit jogosan tettek 
szóvá, hiszen az érintett igaz�
gatóságoknak június 10-ig kel�
lett a számítási munkalapokat 
megküldeniük a vezérigazga�
tóság munkaügyi és szociálpo�
litikai szakosztályának.

Az igazgatóságok és a há�
lózatépítő üzemek az utasítás�
ban foglaltaknak megfelelően 
kezdtek hozzá saját felada�
taikhoz, ami természetesen ko�
rántsem nevezhető kevésnek. 
Érzékeltetésként utalunk ar�
ra, hogy az utasítás 16 pont�
ban határozta meg a teendő�
ket.

A területi szakszervezeti bi�
zottságok csaknem kivétel nél�
kül rendszeresen és érdemben 
tartották a kapcsolatot a szak�
mai apparátusokkal, valamint 
az üzemek szakszervezeti bi�
zottságaival. A tszb-k közgaz�
dasági felelősei lelkiismerete�
sen, jó szándékkal nyilvání�
tottak véleményt, s szükség 
esetén vitatkoztak.

A vezérigazgatóság munka�
ügyi ügyosztálya a helyszínen 
is felkereste az igazgatóságo�
kat egyeztető-megbeszélő szán�
dékkal és gyűjtötte a tapasz�
talatokat, segítette az eredmé�
nyesebb felkészülést, amit az 
érdekeltek kedvezően fogad�
tak.

Szakszervezetünk közgazda- 
sági osztálya két irányban vé�
gezte ezt a munkát. Egyfelől

részt vett az érdekelt igazga�
tóságok és üzemek szakszerve�
zeti szerveinek testületi ülé�
sein, továbbá helyszíni látoga�
tásokat, véleménycserét foly�
tatott a vezetőkkel és fizikai 
dolgozókkal, másfelől vissza�
térően egyeztette tapasztala�
tait a vezérigazgatósággal.

A z előkészítés 
tapasztalatai

Kezdjük mindjárt azzal: in�
dokolt volt központilag köte�
lezni az igazgatóságokat ar�
ra, hogy a területi szakszerve�
zeti bizottságokkal egyetértés�
ben kialakított tervezetet, a 
hálózatépítő üzemek szakszer�
vezeti bizottságainak bevoná�
sával, az érintett dolgozókat 
tájékoztatni kell. Jogos igénye 
minden dolgozónak, hogy meg�
ismerje az őt érintő új rend�
szert. Persze nemcsak megis�
merni akarja, hanem érteni is. 
Nos, ha a kettő együtt meg�
valósul, akkor elvárható az 
azonosulás is: felismerve saját 
érdekét, azért hajlandó cse�
lekedni, megvalósítva egyúttal 
a posta céljait.

Helyesnek bizonyult az is, 
hogy a módszert illetőleg a 
fórumot központilag nem ha�
tározták meg, azt a postaszer�
vek maguk választották ki. 
Mindenki azt a fórumot alkal�
mazta, amelyiket a legjobb�
nak tartotta. A szegediek pél�
dául összevont tszb-ülésen tár�
gyalták a teljesítménybérezés 
bevezetését. Erre meghívták a 
HÁLÉP vezetőjét és vala�
mennyi bizalmit. Azután a bi�
zalmiak tájékoztatták csoport�
juk tagjait.

A Miskolci Postaigazgatóság 
rendkívüli termelési tanács�
kozást hívott össze. Ennek 
nagy előnye volt, hogy egy�
szerre valamennyi dolgozó 
egymás jelenlétében, nyilvá�
níthatott véleményt, vitatkoz�
hatott. Vitatkoztak is, de még 
mennyire! Szenvedélyes érvek 
és ellenérvek csaptak össze. 
Kemény szavak is belekeve�
redtek. Mégis nagyon tetszet�
tek, mert nyíltak és őszintek 
voltak. Hangot adtak például 
annak, hogy az emberre van 
norma, azt még szigorítják is, 
de a gépre nincs. Azok azon�
ban, akik egy éve kísérletként 
már teljesítményrendszerben 
dolgoztak, a nyilvánosság előtt 
megmondták, hogy azóta több 
a keresetük. A teljesítmény�
bérezés ugyanis nem azt je-

Jobbat — gazdaságosabban
Előadások a PKI kutatási eredményeiről

A távközlési világév termé�
szetszerűleg a Magyar Postá�
nak is — mint szerte a föl�
dön, nagyon sok országban — 
a szakma jeles eseménye. A 
posta különböző ágazataiban 
dolgozók a maguk munkaterü�
letének megfelelően emlékez�
nek meg a hírközlés feladatai�
ról. Konferenciák, nemzetközi 
összejövetelek sora, különbö�
ző fórumok összehívása kül�
földön és itthon jelzi, hogy a 
távközlés dolgozói szerte a vi�
lágon igyekeznek közös neve�
zőre jutni a teendőket illető�
en, s termékeny vitákban 
megismerni egymás nézeteit, 
véleményét, hogy az embert 
jobban szolgáló technika be- 
vezétésével és ésszerű alkal�
mazásával emeljék a munka 
színvonalát, javítsák a mun�
kakörülményeket.

A Posta-vezérigazgatóság is 
felhívást intézett valamennyi 
postaszervhez, hogy kapcso�
lódjanak be a távközlési vi�
lágév eseménysorozatába. Jú �
niusban a Posta Kísérleti In�
tézet rendezett klubnapot, 
amelyen igen érdekes témák�
ról szóló előadások hangzot�
tak el. Rontó Tibor igazgató 
megnyitó, figyelemfelkeltő 
szavait kilenc előadás követ�
te, valamennyi napjaink idő�
szerűbb kérdéseiről, a posta�
forgalom és a távközlés fej�
lesztésével kapcsolatos gon�
dokról, tennivalókról szólt.

A távközlési világév lénye�
ge: valamennyi országban a

O Mindenekelőtt megálla�
pítható, hogy az érdekelt dol�
gozók nem idegenkednek a tel�
jesítménybérezés bevezetésé�
től, sőt ellenkezőleg, kedvező�
nek tartják, viszont többet 
várnak az igazgatóságoktól és 
az üzemektől is a folyamatos, 
zavartalan munka feltételeiről 
való gondoskodásban. E téren 
a szakszervezeti szervek sem 
lehetnek közömbösek.

•  Az előkészítés során meg�
erősítették az egységes elvek 
érvényesítésének szükséges�
ségét, azonban a gyakorlati al�
kalmazás terén bizonyos elté�
réseket és rugalmasságot kell 
hagyni az igazgatóságoknak, 
mivel félév elteltével csak így 
lehet érdemben összevetni a 
tapasztalatokat, következés�
képpen a legjobb módszert ál�
talánosítani és véglegesíteni.

0  A július 1-től az év vé�
géig terjedő időszakot min�
denképpen kísérleti időszak�
ként kell kezelni, hiszen a nor�
máról sincs még elég tapasz�
talat.

0 A személyi alapórabérek 
karbantartását minden igaz�
gatóságnak napirenden kell 
tartania, mint a dolgozók jo�
gos idényét (csak a Soproni 
Postaigazgatóság emelte az 
alapbéreket).

0 A Víg-utasításban a szá�
mításra vonatkozó képlet kor�
rekcióra szorul. Ismereteink 
szerint ez már folyamatban 
van.

0 Havonta a bázisszintű 
teljesítésért a bázisbért kap�
ják meg az érintettek, illető�
leg a munkacsapatok (a Víg�
utasítás 14. pontját alkalmaz�
va).

— A kapcsolódó területek 
(tervezők, gépkocsivezetők 
stb.) érdekeltségét mielőbb 
meg kell teremteni a jelenle�
gi ösztönzők feltételeinek mó�
dosításával.

— Az egy főre tervezett nor�
maórát felül kell vizsgálni. 
Egyes igazgatóságok szerin�
tünk túlterveztek, míg mások 
feltűnően keveset. Ugyanez 
vonatkozik a teljesítményes 
alapórabérek tervezésére is.

Kérjük, hogy minden felve�
tést, kérdést, súrlódást avagy 
ütközést jelezzenek, s ezeket a 
munkavezetőtől az igazgatóhe�
lyettesig, a bizalmitól a tszb 
közgazdasági bizottságának 
vezetőjéig felelősséggel intéz�
zék.

A vezérigazgatóság és szak- 
szervezetünk egyaránt figye�
lemmel kíséri és segíti a tel�
jesítménybér-rendszer megva�
lósítását. Az elnökség 1984 
elején a véglegesítés előtt is�
mét tárgyalja e témát.

Kovács József

Dr. Valter Ferenc, a posta műszaki igazgatója, dr. Horváth 
Lajos szakosztályvezető és Rontó Tibor, a PKI igazgatója az 

intézet műszaki napjának megnyitóján

kormányzat és a lakosság fi �
gyelmének középpontjába ál�
lítani a hírközlés jelentőségét, 
gyakran nélkülözhetetlen vol�
tát, hiszen eseménydús, való�
ban rohanó századunkban 
enélkül talán azt sem tud�
nánk, mi történik körülöt�
tünk. Az is természetes, hogy 
valamennyi országban a hazai 
viszonyokhoz igyekeznek iga�
zítani a hírközlés fejlesztésé�
vel kapcsolatos célokat, teen�
dőket — s így van ez nálunk 
is. Érdekes számunkra is a 
külföldi új kutatási eredmé�
nyek ismerete, de jelenlegi 
gazdasági helyzetünk ismere�
tében talán ennél is jelentő�
sebb az a törekvés, hogy a 
rendelkezésre álló szerény 
összegekből hogyan lehet a 
mainál jobb ellátást nyújtani 
ezen a téren.

Számítógép 
a  hírközlésben

Az előadások egy „csokra” 
a mikrohullámú rendszerek�
kel foglalkozott. Csak a cí�
meket említve: A számítógép�
hálózaton alapuló automatikus 
távfelügyeleti rendszer fejlesz�
tési eredményei a vezeték 
nélküli hálózatban (Stefler 
Sándor előadása); A mikro�
hullámú összeköttetések opti�
mális kialakítását elősegítő 
kutatási eredmények (Czigány 
Sebestyén előadása); valamint 
Berta Sándorné és Lovas Sán�
dor közös munkája: a Számí�
tógéppel vezérelt mérési eljá�
rások a mikrohullámú össze�
köttetések minőségének meg�
határozására — már a téma- 
választás is sejtetni engedi, 
mennyire fontos kérdések ezek 
napjainkban. Bizonyos ese�
tekben ugyanis nálunk a ter�
vezők nem veszik figyelembe, 
hogy nemcsaik kábeles össze�
köttetés létezik, hanem a ve�
zeték nélküli is kiválóan hasz�
nálható, s ez néhol olcsóbban 
is létrehozható.

Olcsóbban és jobban dol�
gozni! — ez a problémakör a 
gazdasági élet valamennyi te�
rületén elemezhető. Termé�
szetes hát, hogy ezen a ta�
nácskozáson is előtérbe került. 
Rosenthal Zoltán foglalta ösz- 
sze véleményét A gazdaságos 
postaszállítás néhány kérdése 
című előadásban. Rámutatott, 
hogy a szállítás gazdaságossá 
tételénél a műszaki megoldá�
sokon kívül egyre inkább elő�
térbe kerül a korszerű mate�
matikai módszereken alapuló 
számítógépes szervezési eljá�
rások költségcsökkentő hatá�
sa. A szállításszervezési fel�
adatok megoldásánál termé�
szetesen figyelembe kell venni 
a postai szállítási sajátossá�
gokat, s ki kell szűrni a gyor�
saságot és a takarékosságot 
akadályozó tényezőket. Érde�
kes megoldásként hangzott el 
a legnagyobb útkülönbséget 
és kapacitáskihasználást fi�
gyelembe vevő időkorlátos 
szállítási modell. Olyan terü�
leteken alkalmazható például, 
mint a hírlapterítés, ahol nagy 
mennyiségű anyagot kell a 
rendelkezésre álló idő alatt 
rendeltetési helyére eljuttat�
ni. S bizonyára sokakat érde�
kelt az ankéton — s remélhe�
tően, érdeklődnek iránta a jö�
vőben mások is — a nagyvá�
rosi szállítás tervezésénél al�
kalmazható alternatíva: kilo�
méter- és költségmegtakarí�
tásra, az üresjáratok csökken�
tésére szervezett járatok.

Gépesítés — 
ésszerűen

Hasonlóan sokakat érintő 
és érdeklő témakör volt a 
küldemények feldolgozására 
vonatkozó előadások sora. 
Kis Pál Jenő A feldolgozó hi�
vatalok optimális gépesítése 
és Kádár Ágoston A pénzfor�
galom hivatali munkahelyi 
gépesítése címmel foglalta 
össze: a helyes arányok ki�
alakítása rendkívül fontos a 
postaforgalom fejlesztésében. 
Nálunk még sok helyen el�
maradott a gépesítés, nem 
mindegy azonban, hol fejlesz�
tünk sok pénz felhasználásá�
val, hiszen jó néhány terüle�
ten a forgalom sem indokol�
ja esetleg a világszínvonalú 
gépek üzem'be helyezését. Az 
előadók arra próbáltak rámu�
tatni: hogyan lehet megfelelő 
értékrendet felállítani, hol ér�
demes gépesíteni, ésszerűen, 
az előzetes számítások alap�
ján, és semmi esetre sem öt�
letszerűen, amire a múltban 
néhány példát lehetett találni.

Foglalkoztak a szakemberek 
a postahivatalokban folyó 
munka gépesítésének ésszerű�
ségét, mértékét meghatározó 
adatokkal is. S nagy érdeklő�
désre tartottak számot azok a 
megállapítások is, amelyek 
műszaki kérdéseket boncol�
gattak. Dr. Kovács Gizella a 
Szerkezeti anyagok konstruk�
cióvizsgálata, importkiváltási 
lehetőségek címmel, Székely 
Sándor pedig A távközlés 
energiaellátása műszaki-gaz�
dasági optimalizálásának fo�
lyamata, eddigi eredményei 
címmel adta közre vélemé�
nyét. Ez utóbbi előadás utalt 
arra, hogy a ma alkalmazott 
energiaellátás átfogó felül�
vizsgálata, optimalizálása el�
engedhetetlen, mert a korsze�
rű eszközökkel és rendszer- 
technikával összeállított be�
rendezésekhez képest hatásfo�
kuk alacsony, beruházási és 
üzemköltségeik nagyok, kevés�
bé megbízhatók, gyakran 
szükséges a karbantartásuk, 
javításuk időigényes és táv- 
felügyeletre alkalmatlanok. A 
meglevő rendszer korszerűsí�
tése, új rendszerek kifejleszté�
se igen nagy körültekintést 
igényel, mert egyetlen para�
méter változtatása is szinte 
az egész együttműködő rend�
szer módosítását teszi szüksé�
gessé. Mintegy 700 ezer be�
szélőhelyet kapcsolnak alköz�
pontok, végközpontok. Ezek 
táplálása hálóziatkilmanadáskor 
bizonytalan az akkumulátorok 
nem megfelelő üzemvitele mi�
att. Egy intézeti találmány egy�
szerű megoldást kínál: biztosít�
ja a központok megbízható üze�
mét, s növeli az akkumuláto�
rok élettartamát, szükségte�
lenné téve cseréjüket, ami 
rendkívül drága. A PKI fej�
lesztésű berendezés országos 
alkalmazása 15 év alatt több 
mint egymilliárd forint meg�
takarítását eredményezheti.

Érdemes hozzáfűzni: az elő�
adásokhoz kapcsolódó kérdé�
sek jelezték, kevesen ismerik 
a külföldi és hazai kutatások 
eredményeit, az információ- 
áramlás tehát valahol elakad, 
nem miindlig jut el azokhoz az 
emberekhez, akik munkájuk�
ban alkalmazni tudnák azo�
kat. Dr. Valter Ferenc, a posta 
műszaki igazgatója összefogla�
lójában is főként erre hívta 
fel a figyelmet.

Rácz Judit
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Menjünk Zsóriba!

Bár nem kell attól tarta�
nunk, hogy a zsórifürdői pos�
tás üdülőben töltött kellemes 
két hét emlékei hamarosan el�
mosódnának, hisz minden ké�
nyelmet, pihenési és szórako�
zási lehetőséget megkaptunk, 
az egyik kedves portás, Géza

bácsi által készített fénykép 
segít visszaidézésükben. Tény�
leges dolgozóknak, nyudíja- 
soknak csak melegen ajánlha�
tom, a jó szállást, a kitűnő 
vendéglátást, no meg a kissé 
„illatos”, de nagyon jó hatású 
gyógyvizet.

Lajos Pálné

Cabiria éjszakái
A filmszalag olyan, mint az 

asszony. Gyorsan öregszik. 
Ami azonban ennél sokkal kí�
nosabb: elavul, és nemegyszer 
nevetségessé válik. Amit haj�
dan nagyszüleink, szüléink 
megkönnyeztek — a nagy drá�
ma — mára már olykor való�
sággal elviselhetetlen. A stí�
lus avult el, az ízlésünk vál�
tozott — ki tudja? Az is le�
het, hogy az anyag, amiből 
készült eleve „műszálas” volt, 
s rostjai nem állták ki az idő 
próbáját!

Mint az irodalomban, úgy a 
filmművészetben is vannak 
azonban időtlen, klasszikus al�
kotások, amelyeket évtizeden�
ként műsorra kell tűzni! Ezek 
esetében könnyebb megtalál�
ni azt a tényezőt, amely a hal�
hatatlanságot biztosította. A 
Cabiria éjszakáinál — bár 
kétségtelenül hálás szereple�
hetőségeket kínál — nem a 
témáé, illetve a forgatókönyvé 
az érdem. A nemes szívű ut�
calány története ugyanis, 
valljuk be, látszólag nem sok 
újat kínál a nézőnek. A kere�
ken 26 esztendeje francia— 
olasz koprodukcióban készült 
históriát azonban nem kisebb 
egyéniség, mint Federico Fel�
lini rendezte, zeneszerzője a 
varázsos melódiák alkotója, 
Nino Rota, az operatőr Aldo 
Tonti, és ami talán még ennél 
is több, egy utolérhetetlen, 
sokoldalú, szuggesztív színész�
nő, a rendező felesége, Giu- 
lietta Masina játssza a fősze�
repet .. .

Játssza?
A szó tulajdonképpen nem 

sokat fejez ki. Inkább azt 
mondhatnánk éli. Minden pil�
lanatában, legapróbb rezzené�
seiben tökéletesen. Amit csi�
nál, azt tanítani kell.

Az azonosulásnak ez a ma�
gasiskolája kétségtelenül a 
film közönségsikerének és 
műértékének magyarázata. 
Giulietta Masina varázsló. 
Mindent elhitet, mindent meg�
értet. Bár alkatát tekintve in�
tellektuális (egyetemet vég�

zett), e szerepében maga a 
szent együgyűség. Nem saj- 
náltatja a figurát, de mert 
megismerjük, megsajnáljuk. 
Kritikával ábrázolja, de 
ugyanakkor szeretettel is ér�
zékeltetve. hogy nem a vére 
hajtja, hanem a körülmények 
kényszerítik. Szeretne kiemel�
kedni, mindent otthagyni, de 
mert naivan hisz a szóban, az 
emberekben, végül is újra ku�
darc éri. A remény napja fel�
csillant, de csakhamar ismét 
eltűnt egy rosszkedvű szürke 
felhő mögött.

Hétköznapi tragédia az, 
amit látunk. Vagyis inkább 
tragikomédia, hiszen Masina 
annyiszor elemzett clownsze- 
rű lénye azzá formálja. S ez 
egy hihetetlen többlet, hiszen 
sikerül így elkerülni az ilyes�
fajta történetek legfőbb ve�
szélyét: a vizenyős szentimen- 
talizmust. Játékstílusa is eh�
hez alkalmazkodik. Minden 
pátosztól vagy csináltságtól 
mentes átlényegülés, amit mű�
vel. Köznapi, természetes, a 
jellemhez, a helyzetekhez, a 
környezethez illő. Persze ez a 
visszafogottság még nem adna 
igazi nagy élményt, de Masina 
alakítását belülről építi fel. 
Egy pillanat, s ráérez arra, ami 
groteszk, és egy apró gesz�
tus, fintor, gyors reagálás, és 
már tudjuk, hogy ez az em�
berke itt előttünk nem olyan, 
mint a többi lány Rómában, 
aki így keresi a kenyerét, ö  
más, ő nem téveszthető össze.

ő  Cabiria ...
Huszonnégy esztendeje mu�

tatták be a filmet Magyaror�
szágon, s a televízió is műso�
rára tűzte. Szívesen vetítik a 
filmklubokban, s időről időre, 
mint most, felújítják. S akkor 
éppen úgy hat. mint annak 
idején. S ez — Fellini ide, Fel�
lini oda — elsősorban Giuliet�
ta Masina érdeme...

Rosszul mondom: Cabiriáé,
hiszen a kettő elválaszthatat�
lanul egy és ugyanaz.

Ábel Péter

A. ntttnt lasz

Állok a Budapest környéki 
kis falu levegőtlen postájá�
nak pénztárablaka előtt kí�
gyózó sorban. Kinn rekkenő 
hőség, benn izzasztó forróság. 
Töpörödött nénike levegő után 
kapkodva törölgeti magáról a 
verítéket. Már éppen szólni 
akarok, hogy tessék csak so�
ron kívül az ablakhoz állni, 
amikor bátortalanul odabiceg 
a soron következő tíz év kö�
rüli kisfiúhoz, és kérlelőn néz 
rá. A gyerek visszahúzódna,

hogy helyet engedjen neki..., 
ám ekkor megjelenik anyuka, 
ellenségesen mérlegelve a né�
nikét, kikapja fia kezéből a 
befizetési lapot, „te kis mam�
lasz’ — mondja, és elsöpör�
ve az idős asszony csontos, 
pergamenszerű, reszketeg ke�
zét, az ablak túloldalán ülő 
orra elé csapja a kitöltött űr�
lapot. — Mi következünk!

Anyuka emelt fővel, fia le�
sütött szemmel távozik a pos�
táról.

Czeglédi

I t t  a te lep , 

ho l a „P o s tá s” ?

— Tudja, kérem, a címet 
mindenki ismeri. Kisfaludy 
üdülőtelep, Balatonarács. De 
mire rátalálnak a „Postás”-ra, 
bócoroghatnak eleget. — Lát�
ja ezt a sok egyforma nyara�
lóházat? Olyanok, mint az ik�
rek. Néha a mama is talál�
gatja: ki kicsoda? Hát az ide�
gen honnét tudhatná? — Azo�
nos a színük, a fazonjuk, a mé�
retük — az egész elrendezé�
sük. Mondogatják is a beutal�
tak egy kicsit érkezéskor: 
miért nincs tábla vagy felirat, 
hogy ez a „Postás”. Némelyik 
azt mondja: térképet is pin- 
gálhatnának. így nem zavar�
nák mások nyugalmát. Persze 
hamar lecsillapodnak, amikor 
kinyitom a szobájuk, „lakosz�
tályuk” ajtaját.

Irénke néni, Szőcs Gáborné, 
az új üdülő portása csevegett 
így, miközben az üdülő gond�
nokára várok.

H uszonnyolcak
gazd á ja

— Nem udvariassági gesztus 
ez nálam, őszintén mondom, 
szeretem a postásokat. Tudok 
különbséget tenni. Hisz a hu�
szonnyolc erre bőséges lehető�
séget ad. Ugyanis ennyi válla�
latnak van üdülője itt a Kis�
faludy telepen. Én vagyok a 
gondnokuk — mondja Szölősi 
László, a mi üdülőnknek is 
gondos gazdája.

— Mióta működik az új 
üdülő?

— A második turnus érke�
zett. Ók már zavartalanul nya�
ralhatnak.

— Mi akadályozta ebben az 
előzőket?

— Talán nem is kellett vol�
na említenem. Olyan volt, 
mint egy rossz álom. Jöttek a 
vendégek és nem foglalhatták 
el helyüket, ahova a beutaló 
szólt. A műszaki átadás so�
rán a munkavédelmisek til�
takoztak az üzembe helyezés 
ellen. A fürdőszobákban levő 
elektromos vezeték szerelése 
szabálytalan volt.

— Miután a beutalókat már 
hónapokkal korábban kiosztot�
ták, nem lehetett mást tenni, 
mint vagy visszakérni azokat, 
vagy valami rendkívül gyors 
megoldást keresni. Hát, amit 
a Postások Szakszervezete tett, 
az felülmúlt minden elképze�
lést. Szinte órákon belül in�
tézkedtek. A vendégek egy ré�
szét IBUSZ-szobákban, a töb�
bieket pedig vendégszobákban 
helyezték el. Azután megtör�
tént az átszerelés, és költöz�
hettek az igaziba. Ügy vélem, 
a szakszervezet körültekintő 
gondoskodása feledtette az el-

Moiäikok Balato
ső turnus minden beutaltjával 
az első napok izgalmát, nyug�
talanságát.

— Hány férőhellyel bővült 
az üdülő az új épület átadá�
sával?

— Huszonnégy jól elkülö�
nített lakosztályt adtak át. 
Ugyanolyan elrendezésű ez is, 
mint a korábban üzembe he�
lyezett 36 lakrészes. Itt az új�
ban is háromágyas, pótágyas 
szobák vannak.

— Ha annyit mondok csak: 
pazar, talán nem is megfele�
lő minősítése a berendezésnek. 
Azt látni kell. Azért valami 
javíthatná még az üdülők 
szolgálatát: a telefonálás le�
hetősége. Nem tudom, meny�
nyire ismeri Füred térségének 
távközlési lehetőségeit. Szinte 
lehetetlen telefonálni. Talán az 
új központ felépítése segít va�
lamit, de legalább ide az üdü�
lő területére szerelhetnének 
egy nyilvános telefont. Igazán 
népszerű és célszerű megoldás 
az lenne, ha hívható is volna. 
Ez nemcsak az üdülők kényel�
mét szolgálná, hanem a posta 
is jól járna. Azt hiszem, nem 
győznék üríteni a perselyt...

★
Nézelődöm az üdülőtelep 

strandján. Többen szólítanak. 
Kérdezik, kit keresek? — Pos�
tásokat. — Kapok jó tanácso�
kat. Hozzak egy kürtöt, majd 
megfújják .. . Koccintgató tár�
saságból ajánlkoznak felderítő�
nek — megköszönöm.

Visszamegyek az üdülőbe. 
Bolyongok a tetőteraszon. Ir �

galmatlan a meleg. Nem csodá, 
hogy egy lélek sincs az épü�
letben. A társalgó üres. De a 
könyvszekrény is. Mintha so�
ha senki nem taposta volna 
a pompás szőnyeget, és a mo�
dern fotelokba sem telepedett 
tán senki még. Nincs rá 
szükség? Vagy amire szükség 
lenne az hiányzik? . . .

T alá lk o záso k  — 
v acso ra  e lő t t . . .

— Lassan hatra jár. Most 
már kezdenek szállingózni. 
Tessék várni! Jön a Schmidt 
család. Pesti emberek. Ked�
vesek. Itt laknak a hetesben. 
Bizonyára szívesen megmutat�
ják „lakásukat” is — tájé�
koztat Irénke néni.

Schmidték mindketten pos�
tások — hírlaposok. — El- 
ámultunk érkezéskor — mond�
ják szinte egyszerre. — Több�
ször voltunk üdülni, de ilyen 
csodálatos elhelyezésünk még 
nem volt. — De erről nem re�
gélni kell, hanem látni: min�
dent.

A „lakosztály” megnevezés 
nemcsak az összkomfortnak 
szól. A pompás berendezés 
miatt is jogos e cím. A fo�
telok, heverők, a szőnyegek 
színe összhangban. Ízléses 
dísztárgyak és egy televízió. 
Mint otthon — vagy talán 
szebb is, mint otthon .. .

A folyosón Dékány Lajo- 
sékkal találkozom. Bánrévé�
ről utaztak Arácsra. Gabriel�
lának ismerős e táj. Húsz év�
vel ezelőtt helyettesként dol-

Teljes kényelmet nyújt a „lakosztály”

gozott Balatonfüreden. A Ba�
latont csak esti sétáin látta. 
Ritkán nappal is. De napozás�
ra, fürdésre nem maradt idő. 
Most pótolni fogja . . . kárpó�
tolni önmagát. — Hogy itt le�
hetek ebben a nagyszerű üdü�
lőben, ezért is boldog vagyok. 
Ugye elhiszi? .. .

— Miért ne? De én ebben 
tovább nem zavarom.

A portához érve Irénke né�
nitől búcsúzom. Marasztal, 
mondva, várjak. Most vonul a 
Tóth család a gyerekekkel. Ök 
jöttek a z  ország legtávolibb 
csücskéből, éjjel háromkor ko�
pogtak.

Tóth Tamásék páciniak. 
Autóval keltek útra. Vonattal 
napokat vett volna igénybe 
az utazás. És ők az üdülés 
minden pillanatát élvezni sze�
retnék.

— Tudja, kérem, mi abban 
a pár hűvös napban is jól 
éreztük magunkat. Végigutaz�
tuk az egész északi partot, 
Veszprémmel ismerkedtünk, 
múzeumokba jártunk. De jó 
volt minden este „hazajönni”. 
Szerencsénknek tartjuk, hogy 
beutalót kaptunk Arácsra. A 
gyerekek azon töprengenek, 
miképpen lehetne meghossza- 
bítani a balatoni nyaralást.-., 
ábrándoznak ... mi is velük ...

★
Padra telepedem a parkban. 

Akad itt is néhány beszédes 
kedvű vendég. Invitálnak „la�
kásukba”. Nézzek körül, mi�
lyen remek itt minden. Igaz, 
nincs sehol tájékoztató még, 
sem házirend. De azért har�
madnap megtudták, hol van 
a személyzeti szoba, ahol va�
salni lehet. A másik épület�
ben levő társalgó létezéséről 
a strandi csevegésen értesül�
tek. Nem nélkülözhetetlen, de 
a gyermekek lepihenése után 
szívesen ismerkednének más 
családokkal. Apró-cseprő dol�
gok. Pótlásuk gondot nem 
okozhat, de rendezésük sok 
élmény forrása lehet, nem 
majd, hanem holnap . ..

M indig i t t  la k o m ...

Alkonyodik, hazaindulok. A 
hintáról pici lányka szökken. 
Hozzám szalad.

— Várj! Velem is beszélj 
egy kicsit. Én sok-sok mesét 
tudok. Szebbet, mint a bácsik, 
meg érdekeset is. Elmondom 
neked, de csak teneked . . .  — 
Mellé guggolok, és ő suttog�
va tagolja — Azt álmodtam, 
mindig itt lakom majd, és 
nemcsak ötöt alszunk itt és 
hatot. . .

És ki ez a kislányka, aki 
ilyen szépet álmodott? Vicse- 
vics Editke, Kistarcsáról.

Székelyné Bálint Ilona

Pos tásd inasz tia

Négy élet a közösség szolgálatában
— A jégomát neki! Hány�

szor mondjam még, hogy ne 
lábatlankodj az irodában?! 
— zsörtölődött az őszülő ha- 
lántékú férfi a hatesztendős 
Médi miatt, aztán egy gyors 
mozdulattal meglegyintette a 
fodorban végződő szoknyács- 
kát. A kislány kipenderült az 
ajtón, és a zár nagyot kattant. 
Az ablakon át még visszane�
vetett, de a férfi már nem 
láthatta, mert megszólalt a 
sarokban a telefon:

— Mosonszolnok posta, tes�
sék!

— Győr egyes vagyok! Üd�
vözlöm, Sanyi bácsi! Kapcso�
lom a megyei tanácsot, a ter�
melőszövetkezetet kéri.. .

— Igen, máris adom. Min�
den jó t...

Mire bevégezte, már ott állt 
az ablaknál Juliska néni, a 
szomszéd utcából, aki csoma�
got küldött katona unokájá�
nak.

— Sanyi bácsi, legyen olyan 
jó, firkantsa meg ezt a papírt, 
címezze meg a csomagomat is, 
mert nem látok már. Eltörött 
a szemüvegem ...

Juliska néni nyolcvankét 
esztendős volt, „Sanyi bácsi” 
mindössze negyvenhét, de ez 
már úgy dukál a faluban, 
hogy a postahivatal vezetőjét 
bácsinak kell szólítani, mint 
ahogy a kézbesítő is (ha férfi) 
mindig „postás bácsi”. Ez nem 
kort jelent, hanem rangot. És 
ezt, bár erről nem beszél sen�
ki, mégis mindenki tudja, mert 
ez hagyomány.

Miért? Talán... mert a 
postás mindent tud. A postás 
mindig segít. A postás jó hí�
reket közöl. A postás orvost 
hív, ha kell. A postás levelet

hoz a távoli kedvestől. A pos�
tás azonos a mindentudó fa�
lubélivel, aki mindenkiről tud 
mindent.

A várakozóban egyik ügy�
fél a másikat éri, a kézi kap�
csolású telefonon hívás hívást 
követ. Nincs két perc, ame�
lyik azonos volna a másikkal, 
csak a kislány .. .

Csak a kislány nem tágít a 
kezelőablaktól. Akkor ugrán�
dozik odébb, amikor jönnek 
a falubéliek, mert tudja: mind�
nek sürgős a dolga.

Az idő délutánra szaladt, de 
a kislány még mindig ott ug�
rándozott az ablak előtt. De 
ugyan hol is lehetett volna? 
Ki törődött volna vele? A ma�
ma a postahivatalban. A pa�
pa a postahivatalban. Mind�
ketten egész nap mindenkié 
voltak — sőt még vasárnap is
— csak az övé nem. A testvé�
rei: Erzsébet, Valéria meg
Sándor, az iskolában. Így az�
tán ők sem unatkoztak, de 
Médi...?!

Hadd menjek be kicsinyt!...
— kérlelte a százasokat szám�
láló papát, a bélyegeket ren�
dező mamát, de mindegyik le�
pisszegte és türelemre intette.

A kislány türelmes volt. 
Amikor a falióra négyet ütött, 
csikordult az irodaajtó zárjá�
ban a kulcs, és az őszülő ha- 
lántékú férfi kiszólt:

— Na, gyere, kicsit bejöhetsz, 
de most is megmondom, ez 
szigorúan tilos. Ez nem óvo�
da, ez itt posta, kislányom. 
Pos-ta, pos-ta — ismételgette 
szótagolva. — Pos-ta, ahol 
fontos dolgok történnek, és te 
itt mindig csak láb alatt vagy.

— Persze, mert nem szeret�
tek! Ti csak a postát szereti�

tek, és velem nem törődtök
— mondta a kislány félig 
szemrehányóan, félig tréfás�
megértőn.

Ezzel aztán leszedte lábáról 
a papát, aki — mi tagadás — 
a postát nagyon szerette, hi�
szen az volt a kenyéradója, 
nemcsak neki, hanem már 
édesanyjának is, de . . .  de 
ugyan, ugyan, hogy is ne sze�
rette volna legkisebbjét, Mé- 
dikéjét...?

— Gyere, megmutatom ...  
Mire vagy kíváncsi...? — 
kérdezte és megcirógatta az 
okos tekintetű kis virgoncot.

— Mindenre! — mondta a 
kislány és máris kérdezgette:
— Ez mi? Ez mi? Ez mi?

Mindig, mindennek „ne
nyúlj hozzá” volt a neve. A 
kislány huncutkodott is, és 
megfogta a bélyegzőt.

— Ugye, ez a „ne nyúlj hoz�
zá”?! — aztán odaugrándozott 
a bélyegekhez és megint kér�
dezte : — Ugye, ez is „ne nyúlj 
hozzá”?! Csakhogy én már ré�
gen tudom, hogy ez a bélyegző, 
ezek meg itt a bélyegek.

A két postás, ifjabb Győr- 
ffy Sándor és neje — akik a 
kislány szülei voltak —, össze�
nevettek, és nem mondták, de 
tudták: ez a gyerek postás lesz.

És a kislány postás lett. Így 
lépett ismét egyet a postások 
erkölcsi ranglistáján a Győr- 
ffy postásdinasztia.

Az iroda falán két oklevél 
szerénykedik és hirdeti a csa�
ládnak azt, amit már réges- 
régen tud az egész falu: ami�
óta Mosonszolnokon postahi�
vatal létezik, azóta úgy hívják 
a postamestert, majd a hiva�
talvezetőt, hogy Győrffy. Ez 
áll a keretes okmányon:

„ . . .  Emléklap Mosonszol�
nok Közös Községi Tanácsá�
tól a Győrffy-család részére 
abból az alkalomból, hogy Mo�
sonszolnok községben 70 éve 
végzi sok társadalmi tevékeny�
ség mellett a postahivatal ve�
zetését. Aláírás: Nagy Miklós 
tanácselnök. Komáromi Ist�
ván vb-titkár. Kelt Mosonszol�
nokon, 1980. február 21-én.”

A szerény írásos elismerés, 
arról regél, hogy a mai posta- 
hivatal vezetőjének, Győrffy 
Margitnak nagyanyja: idősebb 
Győrffy Sándorné született 
Lőrincz Margit, 1909-ben lé�
pett a Magyar Királyi Posta 
szolgálatába, és látta el fel�
adatát becsülettel, tisztesség�
gel az egész falu közösségének 
megelégedésére — mindaddig, 
amíg fia, Sándor a nyomába 
nem lépett: 1940-ig, sőt még 
tovább is, mert sokáig kisegí�
tette még a fiát, ha sok volt a 
munka.

És a fiú is becsülettel helyt�
állt. Ezt nemcsak a falu hirde�
ti, hanem az az okmány is, 
amely a Győrffy-dinasztiát el�
ismerő oklevél mellett díszíti 
a falat. Mindössze ennyit írtak 
rá:

„Oklevél. Győrffy Sándor hi�
vatalvezető Kiváló Dolgozó. 
Kelt Sopronban, 1972. április 
28-án, aláírás Benkő Tibor 
szb-titkár, Szabó László igaz�
gató."

Tehát ő volt a Győrffy-csa- 
ládból a második ember, a 
harmadik pedig ifjabb Győr�
ffy Sándorné volt, a hivatal- 
vezető felesége, akit három ap�
ró gyermekének nevelése, a 
mosás, a vasalás, a sütés, a fő�
zés, a takarítás sem kötött le 
annyira, hogy ne tudta volna
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Jól működik az egri nyugdíjasklub Kirándulás — túl a Dunán
Miskolc után Egerben is 

megalakult a postás nyugdí�
jasklub 1981. novemberében. 
Akkor a klubnak 60 tagja 
volt. Most már 105 tagot 
számlál. A jó szervező mun�
ka főleg Rátkai Ferencné 
klubvezető érdeme. Rátkai Fe�
rencné nyugalmazott postael�
lenőr, az egri és a környék�
beli postásokat jól ismeri, így 
személyes kapcsolata van a 
klubtagokkal, a legtöbbnek is�
meri esetleges személyes 
gondjait is. Az egri klubban

színes, változatos élet folyik 
és ez vonzza a város és a kör�
nyék nyugdíjas postásait.

Havonta egy alkalommal 
tartják rendezvényeiket, és 
ilyenkor tartalmas, színvona�
las ismeretterjesztő előadáso�
kat, vetítéseket, vidám vetél�
kedőket rendeznek. A klub- 
rendezvények hangulata az 
egyre növekvő taglétszám mel�
lett is családias. Különösen 
meleg hangulatú a karácsonyi 
és nőnapi klubrendezvény.

Rátkai Ferencné, a klub elnöke üdvözli Úszta Gyula előadásá�
nak hallgatóságát

Brüsszelben a Notre-Dame 
du Sablon templomban egy 
kápolna őrzi a „posta herce�
geinek” földi maradványait. A 
Tour et Tassis hercegek pi�
hennek itt. (A német ág neve: 
Thurn—Taxis.) A templommal 
szemben emléktábla hirdeti, 
hogy Francois de Tassis itt 
szervezte meg 1516-ban az el�
ső nemzetközi postaszolgálatot.

Miksa császártól valóban 
ekkor kapta Francois de Tour 
et Tassis örökletesen a főpos�
tamesteri megbízatást. Azért 
választották ezt a herceget a 
Németalfölddel való postai 
kapcsolat megszervezésére, 
mert a Deila Toure et Tassis 
család, amely Bergamo vidé�
kén lakott, s amely a Tasso 
hegyen épült váráról nevez�
tette el magát, már ismert 
volt az üzenet- é,s külde�
ményközvetítésben vállalt sze�
repéről.

Francois unokája volt an�
nak a Ruggieronak, aki III. 
Frigyes számára az Innsbruck 
és Itália közti futárszolgálatot 
szervezte meg. A történelem 
azért őrizte meg inkább Fran�
Qois nevét, mert ő volt az, aki

helyettesíteni férjét, ha az a 
szívére panaszkodott. Mert ő 
is értette a módját mindennek. 
Már hogy is ne?! Kicsi korá�
tól ismerte Sándort, majdani 
férjét. Gyakran megfordult 
nemcsak a lakásukon, hanem a 
lakással összenőtt postahiva�
talban is, ahol Sándor édes�
anyja volt a vezető. Valamikor 
régen ő is ugyanúgy leskelő- 
dött a kiszolgáló ablakon át, 
mint később hatesztendős kis- 
lánykája.

Egyszer aztán „rajtavesz�
tett”: 1953-ban járt az idő, a- 
mikor váratlanul kopogtattak 
az iroda ajtaján. Erzsébet asz- 
szony, azaz ifjabb Győrffyné 
kinyitotta. A területi biztos�
sal találkozott.

— És maga? — kérdezte a 
jövevény.

— Végzem a napi munkát. 
Tetszik tudni, a férjem beteg. 
A szívével gyengélkedik, és 
ugye a posta nem maradhat 
postás nélkül. . . Mit szólna a 
falu?

— Hogy a falu mit szól. az 
most engem nem érdekel, an�
nál inkább az, hogy mit szól 
nekem a szakszervezeti titkár, 
ha megtudja, hogy a hivatal- 
vezető felesége évek óta he�
lyettesít, csak úgy, isten szent 
nevében — társadalmi munká�
ban?! Ez így nem mehet to�
vább!

Nem is ment. Annál is ke�
vésbé, mert már negyedik 
gyermekét várta. Győrffy Sán- 
dorné először csak kétórás, 
később, ahogy a munka soka�
sodott, négyórás dolgozója lett 
a mosonszolnoki postának.

És az idő szaladt, kis Médi 
a jól tanuló Győrffy gyerekek 
között is a legjobb volt. Jeles 
és kitűnő eredménnyel végez�
te el az általános iskolát, és 
jelentkezett Sopronba, a Pos�
taforgalmi Szakközépiskolába. 
Négy évvel később, 1972-ben 
sikerrel érettségizett és Mo�
sonmagyaróvárra, a telefon-

A posta 
hercegei

aztán nemzetközi méretűvé 
fejlesztette a postaszolgálatot. 
A brüsszeli „Király” utcában 
álló fényes palotája elől in�
dultak a járatok a spanyol, a 
francia, a német királyi ud�
varokba.

A Habsburgok kezén levő 
Németalföld fővárosába össz�
pontosította a futár,szolgálatod 
V. Károly császár, aki annyira 
meg volt elégedve Francois 
tevékenységével, hogy 1518- 
ban őt a brüsszeli székesegy�
házban Kasztília királyává ne�
vezte ki.

Francois de Tour et Tassiis 
a nemzetközi posta nagymes�
tere címet viselte inkább. Ki�
váltsága valóságos monopóliu�
mot jelentett számára. Tilos 
volt másnak postajáratokat 
indítani, váltóállomásokat fel�
állítani, s ha megtette, lovait 
elkobozták, őt magát pedig

központba került. Naponta 
autóbuszozott, hogy eljusson 
munkahelyére, majd vissza a 
faluba. Egy évvel később édes�
apja betöltötte a 60. életévét,, 
és készült nyugdíjba:

— Gyere haza Médikém, 
folytasd helyettem — mond�
ta lányának, de az nemigen 
akarta „elásni magát” a mo�
sonszolnoki postahivatalban. 
Igen, így mondták neki min�
denütt: „El akarod ásni maga�
dat Mosonszolnokon?! És ho�
gyan akarsz férjhez menni?!”

Erre akkor nem gondolt, de 
maradt Mosonmagyaróvárott 
a postán. Két évvel később 
mégis úgy döntött: „Igenis, el�
ássa magát Mosonszolnokon” 
. . .  édesapjának pihennie kell, 
ha még élni akar, ő pedig azt 
akarja, hogy sokáig éljen!

És azóta itt van, folytatva a 
nagymama és a szülők meg�
kezdte postásmunkát — köz- 
megelégedésre. Médikét min�
denki ismeri és szereti. Ha két 
hétig nincs, már követelik. És 
hogy miért nincs két hétig? 
Mert esetleg elmegy üdülni. 
Ez az egyetlen, amit kedves, 
kellemes fényűzésnek tekint 
az életében, és okosan teszi, 
ha erről nem mond le. Egész�
séges, csinos, fiatal. Egész évi 
derék munkájáért cserébe 
igazán megérdemli önmagától 
azt, hogy összegyűjtött pénzén 
igénybe vegye a szakszervezet 
kínálta üdülési lehetőséget. 
Két ilyen kiruccanásra emlé�
kezik szívesen. Az NDK-beli 
csereüdülésre és az olaszorszá�
gi útra. Szép és feledhetetlen 
volt.

Nemcsak a maga, hanem a 
kollégák üdüléséről is gondos�
kodik, sőt a mások gondjait) 
is a nyakába szedi, hiszen az�
zal, hogy megtisztelték, és 
bizalmivá választották — ezt 
is vállalta. Levélen, Üjróna- 
főn és Mosonszolnokon össze�
sen kilenc postás ügyeit kép�
viseli. Ismeri munkakörülmé-

Kedves szokásuk, hogy a hó�
napban névnapjukat ünneplő 
tagokat rendezvényeiken fel- 
köszöntik. Nagyon sikeresek a 
kirándulásaik is.

Komoly feladatai is vannak 
a vezetőségnek. Rendszeresen 
látogatják beteg társaikat 
mind a városban, mind vidé�
ken. Igyekeznek a télre való 
beszerzést is megkönnyíteni. 
Rátkai Ferencné tényleges ko�
rában évekig országgyűlési 
képviselő volt. Személyes kap�
csolatai révén lehetőség nyílt 
arra, hogy közéleti személyisé�
gek tiszteljék meg látogatá�
sukkal összejöveteleiket. Így 
például a nemzetközi nőnap 
alkalmával Veres István, a 
Hazafias Népfront Eger váro�
si titkára köszöntötte a klub 
nőtagjait.

A közelmúltban Úszta Gyu�
la, a Magyar Ellenállók és 
Antifasiszták Országos Szövet�
ségének alelnöke, Heves me�
gye országgyűlési képviselője 
tartott előadást a klubban a 
magyarországi fegyveres el�
lenállás mozgalmáról.

Az előadáson a klubtagokon 
kívül több tényleges dolgozó 
is részt vett, így mintegy 120 
hallgatója volt. További sike�
reket kívánunk a klub veze�
tőségének, hasznos és kellemes 
időtöltést a tagságnak.

Székesfehérvár 1 postahivatal szakszerveze�
ti bizottsága, összefogva a hivatal és a sportkör 
természetjáró szakosztályának vezetőivel év�
ről évre hozzálát, hogy megszervezze a rend�
szeres helyettesek kirándulását. Bizony, hoz�
zá kell látni, mert nem egyszerű feladatot kell 
megoldani. Nemcsak az útvonalat kell kivá�
lasztani, a programot megszervezni, autó�
buszról, ellátásról gondoskodni, hanem kap�
csolatot is kell teremteni a megye területén 
szétszórva dolgozó rendszeres helyettesekkel. 
Tájékoztatni kell őket a programról, a látni�
valókról, a körülményekről. Ha már a tele�
fonkapcsolat összejött, nagyobb gond nincs, 
mert a meghívottak — ha csak egy módjuk 
van rá — kapnak az alkalmon, sőt, családju�
kat is benevezik.

A megbeszélt napon 7 órakor indulás, irány 
Kiskőrös. Dunaföldváron még kiegészül a tár�
saság a dunaújvárosiakkal, s aki megkívánja, 
kihasználhatja a megállót egy kávé erejéig. 
Azután már egyvégtében gördülünk a Petőfi 
emlékházig. Az itt szerzett mély benyomások 
után, még ebéd előtt egy újabb kulturális él�
mény: a kalocsai érseki palota és a múzeum 
megtekintése.

A délután a pihenésé, az üdülésé. Ennek 
megfelelő keretet adott a Szelidi-tó, egészen a 
késő délutáni visszaindulásig. A vidám nótá- 
zás közben már mindenki azt kérdezgette,

mikor lesz a legközelebbi kirándulás, hisz az 
állandóan máshol dolgozó helyetteseknek oly 
ritkán adódik lehetőségük arra, hogy találkoz�
zanak, elbeszélgessenek.

Jung Ferencné

Viszontlátásra, Norvégia!

Horváth Dezső

még testi fenyítésben is ré�
szesíthették.

A postát lóháton szállították. 
A futár a kürtjét megfújta, 
amikor a váltóállomás közelé�
be ért, hogy társa már nye�
regbe szállva várja. Nemzet�
közi megállapodások biztosí�
tották a postillion sérthetetlen�
ségét. Brüsszeltől Párizsig 44 
óra volt az út, Brüsszeltől 
Innsbruckig 5 nap, Brüsszeltől 
Granadáig 15 nap. Télen to�
vább tartott a rossz utak mi�
att.

A XVII. században kezdik 
nevüket Taxisnak írni a csa�
lád tagjai. Kiváltságaik a kö�
vetkező században veszélybe 
kerülnek, amikor egyrészt a 
városok látnak hozzá saját 
postaszolgálatuk kiépítéséhez, 
másrészt pedig Anjou Fülöo 
évi 175 ezer forint ellenében 
megvásárolja tőlük a posta 
jogát.

A posita végre csak 1815- 
ben, de akkor már teljesen és 
visszavonhatatlanul megszaba�
dul a hercegektől.

Az American Word-ből 
Dénes Géza

„Jó bornak nem kell cé�
gér” — mondja a közmondás. 
De, ha jót ittunk belőle, ak�
kor utána nem győzzük di�
csérni. Hasonló történt ve�
lünk Norvégiában.

A fjordok országába a Pos�
tások Szakszervezetének cse�
reüdültetése révén 21-en in�
dultunk egy meleg nyári reg�
gelen Budapestről. Sok-sok 
ismeretet szereztünk már elő�
re az ország életéről, látniva�
lóiról. Tudtuk, hogy a „nor 
dvég” név olyan népre utal, 
mely messze a titokzatos 
északon, a földgolyó peremén 
lakik, hogy az agyoncsipké�
zett tengerparton nyáron még 
éjfélkor sincs sötét, hogy ed�
zett északi barátaink a termé�
szet gyermekeinek vallják 
magukat, hogy zenéjük, köl�
tészetük, művészetük az 
egész világon megigézi az 
embereket... De nem tud�
tuk, hogy ebben az országban 
semmit sem szabad közönsé�
ges mértékkel mérni, hogy 
az ultima Thule ■ csodálata 
nemcsak a görög Pytheast Ti. 
e. IV. sz.), hanem a kis ma�
gyar csoportot is csodálatra, 
mély tiszteletre, bensőséges 
baráti érzések létrejöttére 
készteti.

nyeiket, gondjaikat, örömei�
ket, pedig a feladata nem 
olyan egyszerű, mintha egy 
épületiben dolgoznának.

— Miért lett postás? — 
kérdezem tőle. Erre rámcso�
dálkozik és visszakérdez:

— Miért, talán lehettem vol�
na más is ...?

Ezen jót derülünk, és me�
gint felidézzük a fodros szok�
nyás, ablak alatti settenkedő 
kislányt, aki folyton ott lábat- 
lankodott a postahivatalban.

— Idestova nyolc év telt el 
a hivatalvezetői tisztségben, 
mondjon egy emlékezetes kis 
epizódot! — kérlelem.

Meglepő, hogy nem a mun�
kájával, hanem egy kedveske�
déssel kapcsolatos esemény 
jut eszébe. Alig több, mint fél 
esztendeje dolgozott már itt�
hon, amikor 1976. június 10-én 
délelőtt megszólalj a művelő�
dési házból irányított hangos�
beszélő és szertekürtölte a fa�
lunak:

„Figyelem! Figyelem! Ugye 
kedves falubéliek, mindnyá�
jan azt hisszük, hogy ismerjük 
a postáskisasszonyt, aki itt 
cseperedett fel közöttünk!?

sem tudjuk, hogy Győrffy 
Médikének mi is az igazi neve. 
Most elárulom. Ma ünnepli a 
nevenapját. A most nyíló vi�
rágról Margarétának, azaz 
Margitnak nevezték el szü�
lei . . . ” — hangzott a hír, az�
tán megszólalt a zene, köszön�
tésül Médi-Margitkának... 
Honnan, honnan se, de perce�
ken belül annyi, de annyi ró�
zsát kerítettek a falu lakói, 
hogy Médi-Margit mozdulni 
sem tudott az irodában. Olyan 
volt az egész postahivatal, 
akár a rózsaerdő .. .

Ekkor érezte először a pos�
táskisasszony, hogy ő a falu 
lánya, itt a helye, és ép�
pen úgy kell szolgálnia a kö�
zösséget, mint elei tették: 
nagyanyja, édesapja, édesany�
ja. A postában és a postásban 
nem csalódhat senki, mert a 
postás mindent tud. A postás 
mindig segít. A postás jó hí�
reket közöl. A postás, ha akar�
ja, a faluba hozhatja az egész 
világot a levelekkel, a telefo�
nokkal, a csomagokkal... A 
postás orvosit hív, ha kell, és a 
beteg megenyhül, mert érzi, 
tudja: jó kezekben van ...

Norvég kollégáink a fővá�
rostól 40 kilométerre levő 
Skiphellén saját üdülőjükben 
osztályon felüli vendéglátás�
sal és kényelemmel, a norvég 
ételkülönlegességek garma�
dával vártak és üdvözöltek. 
Hamarosan otthon kezdtük 
magunkat érezni. Tíznapi ott- 
tartózkodásunk során gondos�
kodtak arról, bárhová is ve�
tődtünk, hogy gondtalanul 
szívhassuk magunkba az or�
szág tájainak szépségeit, 
megismerhessük látványossá�
gait, történelmi, nemzeti em�
lékeit, a norvég nemzeti ka�
rakter legjellegzetesebb voná�
sait.

Oslo, a főváros éppoly 
egyedi, különleges és változa�
tos, mint az ország maga. 
Melyik más fővárosban tudná 
az ember ugyanazon napon 
megcsodálni a szinte teljesen 
vad természetet és a világhí�
rű Edvard Munoh művésze�
tét? Vagy hol lehet egy buzgó 
bevásárló napot egy szikla�
parti fürdőzéssel folytatni és 
egy idilli fjordbeli hajózással 
lezárni? Van-e főváros, mely�
nek határain belül együtt ta �
lálható mezőgazdaság, erdő- 
gazdaság, halászat, bankélet, 
ipar, kultúra és éjszakai élet? 
Oslo 459 ezer lakosával a ki�
sebb fővárosok közé tartozik, 
de gazdagabb és sokrétűbb, 
mint ahogy ezt az ember a 
népesség számából várhatná. 
Több mint 60 galéria, gyűjte�
mények, múzeumok tekinté�
lyes száma várja a látogatót.

Sétát téve a Bygdy félszi�
geten viking hajók, a From 
sarkkutató és a RA II. ejtet�
tek minket is ámulatba. Meg�
tekintettük a világhírű Hol- 
menkollen . síugrósáncot, a 
nagyszerű Vigeland-parkot, a 
tiszteletreméltó Akershust, a 
szerénységével hivalkodó Par�
lamentet, a gondolatébresztő 
norvég falumúzeumot, a kirá�
lyi palotát,, az egyetemet, 
színházakat és sok mást.

Találkoztunk a város pol�
gáraival egy kedélyes város- 
,sétán a Karl Johan utcán, 
.hallgattunk koncertet az Os�
lói Filharmonikusok előadásá�
ban, s jó magyar módra vé�
gignéztük, hogy hol, mit. meny- 
nyiért lehet vásárolni. Ven�
déglátóink joggal büszkélked�
ve bemutattak néhány postai 
intézményt is. Az oslói Post- 
giro — és Postterminál a gé�
pesítés, a technológia és a szo�

ciális létesítmények minta�
példája. Az ország postafor�
galmának fele ide koncentrá�
lódik, annak ellenére, hogy 
területi illetékessége az or�
szág területének mindössze 
fél százalékára korlátozódik 
A levél-, csomag- és pénzkül�
deményeket feldolgozó „gyár” 
az általam eddig ismert leg�
magasabb fokú technikával 
ellátott irányítóközpont.

Postás kollégáink készsége�
sen elégítették ki kíváncsisá�
gunkat a technika és techno�
lógia, a munkaerő- és bérgaz�
dálkodás, a szociális ellátás és 
a szakszervezet-szakma kap�
csolatára vonatkozó kérdé�
seinkre adott válaszaikban.

A tenger és természet káp- 
rázata Norvégiában valóság. 
A fjordvidék bűvkörébe von�
zott mindaninyiunkat. A félel�
metesen fenséges birodalom 
örökké változó hangulatával 
mindenkire másképpen hat, 
mindenki számára más és más 
a mondanivalója. Számomra 
valamennyi emlék a szépség, 
a nyugalom, a háborítatlan 
csend élményét idézi, akár 
kellemes társaságban egy csé�
sze jó kávéval a kézben, akár 
a drammeni kiránduláson 
vagy esti halászhajóprogra- 
mon, netán egy hatalmas szik�
lán egyedül üldögélve szerez�
tem azokat. A táj békéje em�
lékeim közül az egyik legma�
radandóbb.

És végül a természet al�
kotta legnagyobb csodáról, az 
emberről. A vikingek utódai�
nak élete szorosan ölelkezik a 
földdel, az éggel és a vízzel. 
A természettel vívott küzde�
lemben az ember oldalán ál�
ló döntő tényező: a barátság, 
a kemény munka és a szilárd 
kitartás. A norvég nemzeti 
karakter legjellegzetesebb vo�
násai: a kötelességtudat, se�
gítőkészség, az egyén jogainak 
elismerése.

Barátaink a népek nemzet�
közi postás családjában test�
véreink lettek, akikkel a bú�
csú estéjén együtt ünnepeltük 
nemzeti hagyományaik sze�
rint a fellobbanó máglyák fé�
nyénél Szent Iván napját. És 
mire a parázs végleg elham�
vadt, másnap, családtagként 
búcsúztunk norvég kollé�
gáinktól.

Viszontlátásra Norvégia, vi�
szontlátásra barátaink Buda�
pesten !

Kövesdi Ferencné

Nos, ez nem így van. Még azt Sindulár Anna IDEGEN A CSALÁDBAN Z. Kovács József rézkarca
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Látogatóban Vas megyében
Hogyan érvényesül az együttes határozatok nyomán a munkahelyi demokrácia

Hogyan fejlődött, változott a munkahelyi demokrácia 
az elmúlt időszakban? Milyen változást hozott az 198? 
végén megjelent Mt—SZOT együttes határozat (közis�
mert nevén: az 1049- es)? Miként érvényesülnek a szak-  
szervezeti jogok Vas megye székhelyén, Szombathelyen, 
a kisvárosokban, a falvakban? Ezekre a kérdésekre ke�
restünk választ kétnapos Vas megyei utunk során.

Szombathely
Az 1-es hivatalban elsőként 

Péntek Kálmán hivatalveze�
tővel és Búza Pálné szb-tit- 
kárral beszélgettünk a 270 fős 
hivatal gondjairól, eredmé�
nyeiről, az alapszervezet te�
vékenységéről.

— Mi csak a kibővített szb- 
ülés fogalmát ismerjük — 
mondja Buzáné. — Minden 
megbeszélésünkre meghívjuk 
a 10 bizalmit is. Mivel az 
egész szakszervezeti mozga�
lomban a bizalmiak jog- és 
hatásköre a legszélesebb, 
szükségünk van véleményük�
re, állásfoglalásaikra. Emellett 
így „egyenesben” kapjuk, s 
adjuk az információkat, a vé�
leményeket.

— Legutóbb a tervtárgyalá�
son voltak vitáink — kapcso�
lódik a beszélgetésbe a hiva�
talvezető. E vitáink érdemib�
bek is lehetnének, ha nem 
májusban kapnánk meg a 
tervszámokat. Igaz ugyan, 
hogy például brigádvezetői ta �
nácskozásain az előterveket is 
véleményezzük, de az még 
csak tervezet, Az elmúlt év�
ben is gondunk volt a terv�
számokkal, észrevételeztük. 
hogy hivatalunk feszített, tel�
jesíthetetlen tervet kapott. 
Mivel dolgozóink érdemben 
elsősorban saját osztályuk, 
részlegük tevékenységét isme�
rik, főleg a rájuk lebontott 
tervet vitatják meg. Ezeket 
azután összesítjük, s így küld�
jük meg az igazgatóságnak.

— Hogyan történik és kikre 
terjed ki a vezetők évenkénti 
véleményezése?

— Hivatalunkban ez ideig 
a vezetőnek és helyetteseinek 
a munkájáról mondtunk min�
den évben véleményt. Ezt 
most az osztályvezetőkre is 
kiterjesztették. Ezt valóban jó 
dolognak tartjuk, hisz köz�
vetlen vezetőnk működése na�
pi munkánkat, a munkahelyi 
légkört is erősen befolyásolja.

— Nagyon kell vigyáznunk, 
hogy a vezetők véleményezé�
sének alapja mindig a végzett 
munka legyen, s ne csapjon át 
minősítésbe.

— Az évenkénti véleménye�
zés hasznos nekünk vezetők�
nek is, hiszen ez tevékenysé�
günk egyfajta kontrollja. 
Megmondom azonban azt is, 
hogy ennek a véleményezés�
nek a jó része nem hat az új�
donság erejével, hiszen az 
üzemi négyszög megbeszélé�
sein munkatársaim évközben 
is rendszeresen elmondják vé�
leményüket. Az évenkénti vé�
leményezés nagy előnye, hogy 
az egész tagság előtt, nyilvá�
nosan mondják el a véle�
ményt, s az igényeket. Lehet, 
hogy szerencsés helyzetben 
vagyok, de én mindig érzem 
a segítőszándékot, az előrelé�
pés. a fejlődés igényét.

Ezt követően bizalmiakkal 
beszélgettünk. Kirchmayer

Z oltánné a távbeszélősök, 
Nagy Sándorné a hírlaposok 
képviseletében mondta el, 
hogy a bizalmi önmaga nem 
alkothat véleményt, csak a 
csoportjára támaszkodva a 
többségi akaratot képviselhe�
ti. Például a béremelést is 
megbeszélik egymással, s ki 
is értékelik személyre szóló�
an, a szakvezetőkkel együtt.

Mivel mindkettőjüknek 
nagy bizalmicsoportjuk van, 
a munkát megosztják a he�
lyettessel, hiszen egyedül nem 
győznék.

— Mindkét csoportnál erős 
a gazdálkodást segítő tevé�
kenység is. Mi, távbeszélősök 
felvettük a kapcsolatot a na�
gyobb vállalatokkal, hogy hol 
és milyen új beruházás lesz, 
vagy milyen jelentősebb ese�
mény, rendezvény várható. A 
hírlaposok az új üzemekkel, 
lakótelepekkel teremtenek 
kapcsolatot, hogy hol és mi�
lyen újságot lehet indítani. 
Már több esetben javasoltuk 
a kézbesítőj árások módosítá�
sát az egyenletesebb terhelés 
céljából. Vagy például Bük�
fürdőn a nyilvános távhívó ál�
lomást javaslatunkra helyez�
ték át jóval forgalmasabb 
helyre.

— De nemcsak munkaiidő�
ben vagyunk együtt. Az el�
múlt évben hivatalunk kü�
lönböző csoportjai 17 helyen 
voltak kirándulni. Ugyancsak 
jól sikerült a szakszervezeti 
napok rendezvénysorozata, 
amely 3 napig tartott — 
mondja befejezésül az szb- 
titkár.

Amivel az 1-es hivatalban 
befejeztük, azzal kezdtük a
2-esben: a szakszervezeti nap�
pal.

Abért László hivatalvezető 
— aki régebben hosszú ideig 
volt szb-titkár — tájékoztatá�
sa szerint a közelmúltban tar�
tották meg a Vas megyei 
szakszervezeti napokat a Re�
mix gyárban.

— Ezen hivatalunkból is 
részt vettünk néhányan. A 
tanácskozás igen hasznos volt, 
hiszen a munkahelyi demok�
rácia érvényesüléséről volt 
szó, az 1049-es határozat tük�
rében. Az előadótól az elmé�
leten kívül praktikus gyakor�
lati tanácsokat is kaptunk. 
Ezenkívül más terület gazda�
sági vezetőivel és bizalmiaival 
véleményt cserélhettünk az 
elért eredményekről, a tenni�
valókról.

— Ha a különböző üzemi 
demokratikus fórumok nem 
volnának, akkor az általunk 
elért gazdasági és kulturális 
eredmények nem lennének 
ilyen szépek. Ezeket nem le�
het csupán postai szabályza�
tokkal, utasításokkal elérni.

— Lehet, hogy szerencsés 
összetételű a hivatal, hiszen 
75 dolgozónk közül szinte 
mindenki végez értékelhető 
társadalmi munkát, amibe 
erőteljesen „besegít” az átala�

kuló gondolkodásmód, a neve�
lés is. (Az elmúlt évben 23- 
an jártak állami iskolába, 
vagy ML középiskolába, illet�
ve egyetemre.)

— Azt azért nem értem,
hogy a demokráciáról rrüért 
kell még mindig sokat beszél�
nünk. Miért nem természetes 
ez mindenki számára, hiszen 
az életünk része. Egyébként 
ha a gazdasági vezető szemé�
vel nézem, akkor is érdemes 
így dolgozni: megosztom a
gondomat a dolgozókkal, s 
feltétlenül kapok javaslato�
kat, ötleteket, melyeket hasz�
nosítani tudunk.

— A kölcsönös információ�
hoz nagy segítség a jó bizal�
mi. Megfelelő információk 
nélkül viszont nem lehet jól 
dolgozni — kapcsolódik a be�
szélgetésbe Horváth Zoltán 
hivatalvezető-helyettes. Nem 
mondhatjuk, hogy minden 
rendben megy, de ma már a 
bizalminak szava és hatásköre 
van, nagyon is érdekli a tag�
ságot, hogy ki a bizalmi. Le�
hetnének még harcosabbak, 
de hát nehezebb a helyzetük 
mint a szakvezetőknek, hi�
szen ők nap mint nap a dol�
gozók között vannak. Úgy hi�
szem ez az alapkérdés, ahol 
jó a bizalmi, ott jó a szak- 
szervezeti munka. Nekünk 
gazdasági vezetőknek a bri�
gádvezetők mellett a bizalmi�
ak az alappilléreink. S ezt ne 
vegye túlzásnak, vagy szólam�
nak, mert ez valóban így is 
van.

— Ma már nem a világot 
kell egy-egy bizalminak meg�
váltania, hiszen vége a hős�
kornak, de hogy dolgainkat 
minél jobban végezzük, ahhoz 
igenis tenni kell. S nem is 
keveset. Ma mások a felada�
tok, mások a körülmények.

— Azt is tudjuk, hogy nem 
minden bizalmi igazi partner 
még. De hát ehhez egy-két év 
nem is elég. Ez hosszabb fo�
lyamat, főleg most, hogy még 
nagyobb a hatáskör. Ez még 
keményebb, megfontoltabb 
munkát követel a szakszerve�
zeti tisztségviselőktől.

— Egy ember, egy vezető 
önmagában nem tehet sokat. 
Kell a közös döntés, a kont�
roll, kellenek a vélemények, 
hiszen senki sem csalhatatlan. 
Az is igaz viszont, hogy az 
első számú vezetőkön múlik 
nagyrészt, hogy egy hivatalnál 
van-e, lehet-e munkahelyi de�
mokrácia. Nem jó vezető az, 
aki nem él ezzel a lehetőség�
gel. Enélkül csak rövid távú 
sikerekre számíthat.

— S amire mi még a felso�
roltakon kívül különösen 
büszkék vagyunk: nálunk
egyáltalán nincs létszámhi�
ány, s elenyésző a fluktuáció 
is. Mi itt a pályaudvaron 
egymásra utaltabbak vagyunk 
az átlagosnál. Egymás segíté�
se, megbecsülése nélkül el 
sem képzelhető a munkánk. 
Ebből is fakad, hogy közelebb 
kerülünk egymáshoz.

— Azt hiszem, mindezek 
összefüggenek a munkahelyi 
demokráciával. Ez és az állan�
dó létszám összefügg, kölcsön�
hatásban állnak egymással — 
mondja végezetül a hivatal- 
vezető.

Ezt követően a szomszédos 
épületbe, a megyei távközlé�
si üzembe látogatunk, ahol 
Szántó László üzemvezetővel, 
Balikó István szb-titkárral és 
két bizalmával: Galambos Pé�
terrel és Tóth Attilával be�
szélgetünk.

— Nálunk bizalmitestület 
működik — mondja az szb- 
titkár —, hiszen a 180 dolgo�
zót a megye egész területéről 
kellene összehívni tanácsko�
zásra, ami több okból is lehe�
tetlen volna. Munkakörülmé�
nyeink eleve meghatározták a 
testületi formát, s ez nálunk 
egyébként is jól bevált.

— Mi sem vagyunk mások, 
mint a forgalmi dolgozók, an�
nak ellenére, hogy jó néhány 
más jellegű és különleges 
gondunk és feladatunk is van. 
Nálunk is vannak még szép 
számmal olyanok, akiknél a 
jogok és a kötelességek össz�
hangja még — enyhén szólva 
— nem tökéletes. Jó néhá�
nyan vannak, akik csak a jo�
gaikkal vannak tisztában, s 
ennek nap mint nap hangot 
is adnak. (Érdekes, hogy ez 
fordítva sohasem fordul elő: 
mármint az, hogy valaki csak 
a kötelességeivel lenne tisztá�
ban. Vagy ez nem is érdekes? 
Ez így természetes?)

— Hogy kellőképpen tájé�
kozódjunk, és erre támasz�
kodva tudjunk intézkedni, 
minden területi munkaérte�
kezletre el kell mennie egy-egy 
gazdasági vezetőnek is, s tő�
lük öt napon belül jelentést 
várok, hogy milyen válaszra 
váró felvetések, gondok me�
rültek fel. A választ meg is 
adjuk, a szükséges intézkedé�
seket meg is tesszük. Az igaz�
sághoz tartozik, ezt viszont a 
kedvező munkahelyi légkörrel 
magyarázom, hogy nem túl 
sűrűn kell ilyen indítékból 
intézkednünk.

— Egyébként — folytatja 
az üzemvezető — nem az a 
döntő, hogy megéri-e demok�
ratikus módon vezetni. De ha 
csak ezt néznénk, akkor is 
azt mondhatjuk: megéri, hi�
szen megtérül. Kölcsönösen 
szükségünk van a tájékozott�
ságra, nekünk pedig kell a 
közösség alkotó ereje, böl�
csessége.

— Nálunk — s azt hiszem, 
ez nem hiba — a munkahelyi 
demokrácia nemcsak fórumok 
kérdése. Ügy érezzük, nem 
testületekben kell gondolkoz�
ni, hanem a tennivalókban, a 
tettekben.

— A tagság elégedett a bi�
zalmiak munkájával?

— Ha elégedettek, azt nem 
mondják, azt természetesnek 
veszik. De ha gondjuk van, 
azonnal úgy kezdik: miért vá�
lasztottunk meg, ha még egy 
beutalót sem tudsz elintézni. 
Szerintem azért a szakszerve�
zeti munka több ennél. Ez is 
része, de nem itt kezdődik, 
vagy végződik. Nekünk leg�
alább ilyen gondot okoz, hogy 
a változó munkahelyen és be�
osztásban dolgozókat még 
mindig nem tudjuk ellátni 
meleg étellel. Vagy, hogy a 
hálózatosok munkakörülmé�
nyei még meglehetősen mos�
tohák, vagy például az ösz�
tönzőt nehezen fizetik ki, sok�
szor két-három hónapos ké�
séssel kapjuk csak meg — 
mondja Galambos és Tóth 
szaktárs.

Utunk második napján a 64 
kis- és középhivatalt felölelő

Szombathelyi Jszb
területére utaztunk Pálffy Jó�
zseffel, a jszb titkárával. Tá�
jékoztatása szerint Velemtől 
Felsőcsatárig és Vasvártól 
Kőszegig több mint 300 szak- 
szervezeti tag tartozik a terü�
lethez.

Utazásunkat Kőszegen
kezdtük, eljutottunk Csepreg- 
re, Salköveskútra, Vassurány- 
ba, Toronyba, Felsőcsatárra és 
Velembe. Az út folyamán -vé�
gig érezhető volt a titkár és 
a tagok, bizalmiak közötti élő 
kapcsolat. Pálffy szaktárs 
mindenkit ismert, de ez nem 
is csoda, hiszen több mint há�
rom évtizede dolgozik a jszb 
területén, s azóta végez szak- 
szervezeti munkát is. A hiva�
talokat rendszeresen látogatja, 
sokszor napokig úton van. Ha 
erre nincs mpdja, akkor táv�
beszélőn tartja a kapcsolatot

az szb-tagokkal és a bizalmi�
akkal.

Kőszegen például elmond�
ták, hogy szinte nap mint nap 
beszélnek a titkárral, s ha 
kell, személyesen is találkoz�
nak. A hivatalnál a 9 fős szb- 
ből egyébként 2 tag van, akik 
minden lényeges dologról tud�
nak, és tájékoztathatják az ott 
dolgozókat.

Bérfejlesztésben a követke�
ző gyakorlat alakult ki. Vas�
vár és Kőszeg, a két IV. osz�
tályú hivatal közvetlenül az 
igazgatóságtól kapja meg a 
bértömeget, s ezt osztják fel 
a hivatalon belül. A kishiva- 
talok bérfejlesztéséről előzete�
sen a járási hivatal (Szombat�
hely 1) megyei előadója, a te�
rületi biztos és a jszb-titkár 
készít személyekre szóló ja�
vaslatokat, ezeket aztán a bi�
zalmiak véleményezik, s vál�
toztatják meg esetenként. 
Mint mondják, ezzel a gya�
korlattal a dolgozók meg van�
nak elégedve.

A csepregiek 14-en vannak, 
s mint bizalmijuk, Németh 
Gáborné és Doma Lajosné 
hivatalvezető mondja: Egy
ilyen kis közösségben mind�
annyian tudjuk, ki, mit és 
mennyit tesz a közért, dolgo�
zótársaiért. Mi az értekezle�
tektől függetlenül mindent 
megbeszélünk a tagokkal. Nap 
mint nap vitatkozunk, érve�
lünk, s értékelünk.

Egyik helyi (s gondolom, ez 
azért általános) gondjukba is 
beavattak. Elmondták, hogy a 
pénzfelvevők kétszer egymás 
után kaptak béremelést, most 
éppen 350 forintot, ugyanak�
kor az egyesített felvevők 
nem kaptak. Az igazságtalan�
ság ott kezdődik, hogy mivel 
három havonta „forognak” 
(ami előírás), mindegyikük el�
végzi mind a két munkát, de 
béremelést csak az kapott, aki 
pénzfelvevőnek van besorol�
va.

Meglátogattuk a számvizs�
gáló bizottság elnökét is, aki 
a salköveskúti egyedülkezelő 
hivatalban dolgozik. 33 éves 
postai pályafutása alatt már 
sok mindent megért. 1949 óta 
tevékenykedik a szakszerve�
zeti mozgalomban. Jelenleg 
fenti beosztásán kívül szak- 
szervezeti szemináriumot is 
vezet.

— Egy ilyen kis, 550 lelket 
számláló faluban a postás 
mindenes, időnként még adó- 
csökkentési ügyekben is eljá�
rok. A postás tulajdonképpen 
a születéstől a halálig elkíséri 
a lakosságot. Aki pedig tiszt�
ségviselő, az gondját viseli 
munkatársainak is. S azt hi�
szem, ebben minden benne 
van.

— Egyébként a járásunk te�
rületén nincsen meglepetés�

szerű intézkedés, hiszen a ta �
gokkal és a titkárral előre 
mindent megvitatunk, meg�
beszélünk — mondja Varga 
László, aki ezután elcsábított 
a szomszédos községbe, Vas- 
surányba, ahol felesége a fi�
ókposta vezetője, s 11 kör�
nyékbeli hivatal bizalmija. 
Mint elmondták — lehet, hogy 
nem szabályos, de igen hasz�
nos —, együtt látják el a pos�
tát és a bizalmiságot is.

— Mind a 11 hivatal dol�
gozójának ismerjük a munka�
helyi és szociális körülménye�
it. Véleményünket mindig fi�
gyelembe veszik, akárkivel is 
kapcsolatos. Nemcsak juta�
lomra, kitüntetésre javaso�
lunk, hanem ha kell, elma�
rasztalásra is. Akin kell, segí�
tünk, annak azért nagyobb 
örömmel, aki megérdemli, 
igaz, azt is elvárjuk, hogy jó 
munkájukkal válaszoljanak a 
segítségre.

A toronyi postahivatalban 
is találkoztunk bizalmival, 
Molnár Károlynéval. Elmond�
ta, hogy 7 kishivatal 25 dolgo�
zója tartozik hozzá, s szemé�
lyesen ismeri mindannyiukat. 
Akihez évközben nem jut el, 
azokat a nyári szabadsága 
alatt látogatja meg. Mint 
mondja, a tagok között ma 
már jóval nagyobb az érdek�
lődés a szakszervezeti munka 
iránt, már nagyon régen for�
dult elő, hogy a taggyűlés ér�
dektelenségbe torkollott vol�
na.

Utunk befejezéseként Fel�
sőcsatárra, a háromnyelvű 
(magyar, horvát, német), ha�
tár menti kis faluba utaztunk, 
Bosits Gusztávhoz, aki hosszú 
helybeli szolgálat után rend�
szeres helyettességet vállalt, 
de most éppen otthon helyet�
tesített, abban a szép fekvésű 
községben, az ízléses új pos�
tahivatalban.

— Amióta postás vagyok, 
azóta végzek szakszervezeti 
munkát is. Ennek immár 34- 
35 éve. Voltam már bizalmi, 
üdülési felelős, most a tt-fele- 
lősi teendőket látom el. Tit�
kárunkkal, Pálffy Józseffel 
mindennapos a kapcsolatunk: 
az a 40-50 kilométer nem vá�
laszthat el bennünket. Még az 
igazgatóság szellemi vetélke�
dőjén is egy csapatban verse�
nyeztünk.

Közben a nagy hőségben is 
jöttek-mentek az ügyfelek, 
szólt a telefon. Ha horvátul 
szóltak Bosits szaktárshoz, 
úgy válaszolt, ha németül kel�
lett megszólalnia, akkor se 
jött zavarba. (Az ilyen több�
nyelvű falu több nyelven be�
szélő postása ugyan miért is 
nem kap nyelvpótlékot?) Ez 
neki úgy volt természetes, 
magától értetődő.

Összegezhetők- e a kérdéseinkre kapott válaszok? Gon�
dolom, igen. Akikkel beszélgettünk — úgy tűnt — érzik 
a munkahelyi demokrácia lényegét. Hozzá mernek szól�
ni a hivatal, az üzem, ezen keresztül az igazgatóság 
terveihez, munkahelyük teljesítményét, légkörét nem�
csak munkájukkal, hanem véleményük nyilvánításával 
is igyekeznek befolyásolni. Ebben egyaránt támaszkod�
hatnak a dolgozók álláspontjára és a felsőbb vezetők�
nek, magának az igazgatóság vezetőjének a bizalmára.

Mezőii László
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A tt- felelős és a jszb- titkár Felsőcsatár postahivatala előtt

A Varga házaspár és Buús Ottó kézbesítő Vassurány fiókposta feljárata előtt



Megérdemelt dicséret és jogos bírálat
Mérlegen az amatőr művészeti csoportok munkája

Az idei májusi nyárban 
tartotta a Postás Művelődési 
Központ társadalmi vezetősé�
ge azt az értékelő megbeszé�
lést, amelynek középpontjá�
ban a házban működő amatőr 
művészeti csoportok munkája 
állt. Olyan hozzászólások 
hangzottak el, amelyek a nép�
művelők és a vezetők munká�
ját egyaránt jól segítették.

A társadalmi vezetőség tag�
jai már tudják, hogy akkor 
szolgálják igazán a Művelő�
dési Központ munkáját, ha 
érdemben szólnak hozzá. Le�
gyen az dicséret, avagy bírá�
lat. Mindkettőre égetően szük�
sége van mindenkor az alko�
tónak. A bírálat, ha jogos, le�
gyen bár kemény és fájó, 
mindig csak segít, mert javí�
tani késztet, előre visz. A di�
cséret, ha jogos, roppant jól�
eső, viszont ha nincs alapja, 
csak káros lehet. Hízeleg, s 
így — vesztünkre — nyugton 
ülni hagy.

A mi amatőrjeink sok jó 
szót érdemelnek. Az említett 
ülés után néhány csoportunk�
nak módja nyílt arra, hogy 
bemutatkozzék a vezetőség 
tagjai előtt. Röviden hadd mu�
tassam be most én is őket a 
Postás Dolgozó kedves olva�
sóinak.

A képzőművész stúdióról és 
a rajzkörről, kiállításaikról 
tudom, már sok szó esett a 
lapban, mégis, ha a ház ama�
tőr művészeti csoportjairól 
érdeklődnek, mindig ők ke�
rülnek az élre. Hogy miért? 
Mert megbízhatóan jók, lehet 
számítani rájuk. Munkájuk 
íve évről évre töretlen. Ezt

bizonyítja az a színvonalas 
zsűrizett kiállítási anyag is, 
amely pillanatnyilag a len�
gyelországi bemutatkozásra 
várakozik.

Egyik társadalmi vezetőségi 
tagunk kiállításainkról a ka�
talógust hiányolta. Teljesen 
igaza van, de erre azt mond�
hatnánk, hogy: idő . . . pénz . . . 
nyomda .. .  S tovább menve 
még: kiállítóterem . . . Eléged�
jünk meg egyelőre — hisz 
nincs más — a paravánokkal, 
a vendégkönyvvel, s a színvo�
nalas amatőr alkotásokkal.

Színjátszóink idén végre 
igazán befutottak. Nem hiába 
kényeztettük őket rendezőta�
nárral, mozgástanárral és be�
szédtanárral is. Sokfelé föl�
léptek. Játszottak gyerekek�
nek és felnőtteknek egyaránt. 
Színpad-, díszlet-, és fényigé�
nyes darabokat, irodalmi ösz- 
szeállításokat jelenítettek 
meg. Jó, ütőképes amatőr tár�
sulattá fejlődtek az elmúlt 
idényben. A társadalmi veze�
tőség tagjainak, hatásosan, 
drámaian, egy színpadra al�
kalmazott zenés összeállítást 
mutattak be Soós Zoltán ver�
seiből, Hátországi portya cím�
mel.

Hogy a Fáklya Művelődési 
Központban, föllépésükkor, a 
plakáton nem tüntették fel, 
hogy ők a PMK színjátszói, 
arról nem bizonyos, hogy mi 
tehetünk. Vagy talán mégis? 
A jövőben jobban figyelünk. 
Köszönjük. (Válasz egy veze�
tőségi tag hozzászólására.)

Az ülés utáni bemutatók so�
rát a bábcsoport nyitotta meg.

Arany János: „Bajusz” című 
nagyszerű művét dolgozták 
fel, élményszerűen. Nem ha�
gyományos bábelőadást, ha�
nem álarcos játékot láthat�
tunk. Az álarcok, jelmezek 
kitűnőek voltak. A feldolgo�
zás bátor és merész, például 
Arany János szövege közben 
népdalokat, néptáncokat és 
népi játékokat is hallhattunk, 
láthattunk. Csak gratulálni 
lehet a teljesítményhez.

Rövid bemutatkozó műsoru�
kat a társastánc klub „profi” 
párjai zárták. Profik, hiszen 
a D2 kategóriában már ver�
senyeken is részt vesznek. A 
klub tagjai, a házban folyó 
tánctanfolyamok sokadalmá�

ból mint a legtehetségesebbek 
verbuválódtak össze. A közön�
ség előtt szambát, három ro�
mán táncot, egy legényest s 
egy stilizált palotást adtak elő, 
szép sikerrel.

A vezetőségi tagok aznap 
délután nem láthatták a ba- 
lettosokat, sem néptáncosain�
kat. Nem mutatkoztak be sem 
a fotósok, sem a filmesek. Túl 
hosszú lett volna a műsor, s 
mi ízelítőt szerettünk volna 
csak adni, csupán néhány té�
telben. Reméljük megnyerte 
tetszésüket, s így továbbra is 
számíthatunk bíztató, dicsérő, 
avagy okosan bíráló szavaik�
ra.

Tölg- Molnár Gábor

Szűcs György uram a cigányok körében

Postaszállítás a betyárvilágban
Országszerte nagy érdeklő�

dés kísérte a Szegénylegények 
című filmet, mely a betyárvi�
lágnak Ráday Gedeon királyi 
biztos által történt felszámolá�
sából vette témáját.

A tévénézők vegyes érzel�
mekkel fogadták a népi ha�
gyományokban, mesékben, 
történetekben olykor rokon�
szenvesnek feltűntetett sze�
génylegények elleni fellépést. 
Olykor még sajnálták is a tár�
sadalommal szembehelyezkedő 
betyárokat, gondolván: azok a 
szegénységet pártfogolták; a 
gazdagok pénztárcáját kiürí�
tették, és a rablott pénzből a 
rászorulóknak juttattak. A va�
lóság azonban nem volt ilyen 
egyszerű, egyértelmű. Erről a 
kor postakocsisai, postavezetői 
személyes tapasztalataik alap�
ján másként vélekedtek.

A betyárvilág hazánkban az 
1867. évi kiegyezés után élte 
virágkorát. Háttérben a kor 
gazdasági, társadalmi nehézsé�
geit kell látnunk. A kiegyezés 
után, 1867 második felében el�
hagyták az országot a német- 
cseh származású zsandárok, 
akik az abszolutizmus rend�
szerét szolgálva vasmarokkal 
kézben tartották a közrendet, 
a közbiztonságot. Sokszor a 
legbecsületesebb emberben is 
gonosztevőt, vagy rebellist 
láttak. Az őket felváltó rend- 
fenntartó új szervezet, a me�
gyei, járási csendbiztosság a 
pandúrokkal nem volt képes 
feladatát maradéktalanul el�
végezni, sem kis létszámuk, 
sem rátermett személyek hiá�
nya miatt.

Érdekes postai vonatkozás: 
1876. május 21-én Zemplén 
megye főispánja Homonna 
postamesterét, Durcsinszky 
Gyulát nevezte ki a megüre�
sedett homonnai csendbiztosi 
állomásra, postai állásának 
felhagyása mellett. Végül is 
vagy meghagyták postai állá�
sát is, vagy a Ráday-féle 
rendteremtés után került visz- 
sza, de 1883-ban ismét Ho- 
monnán működött két kiadó�
val együtt.

Az abszolút uralmat felvál�
tó liberális-demokrata idő�
szak kénytelen volt lazábbra 
engedni a gyeplőt. Ezt a lazu�
lást használták fel egyesek — 
gazdasági szükségtől is hajtva 
bűncselekmények bátrabb el�
követésére. Működésük szín�
helye kezdetben az Alföld déli 
része, majd a Mátra, a Bükk 
erdősége volt. Cselekményük a 
postaszállítás ellen irányult, 
mint előbb is, mikor virtus�
nak számított az osztrák ha�

tóságnak a postakocsik ki�
fosztásával kárt okozni.

A kiegyezés utáni megvál�
tozott körülményeket a be�
tyárok nemcsak figyelmen kí�
vül hagyták, hanem a maguk 
módján ki is használták. 1870 
és 1880 között évenként átlag
8—10 nagy összegű posta�
rablást, útonállási követtek el, 
mely sokszor emberi életet is 
követelt. Mindez Ráday kor�
mánybiztos 1869. január 4- 
ével kezdődő tisztogató tevé�
kenységének ellenére történt. 
Ezek közül elevenítünk fel 
néhányat.

A Kalocsa, Izsák, Kerek�
egyháza és Kunszentmiklós 
közt fegyveres kísérettel köz�
lekedő postakocsi megtámadá�
sáról a rajta tartózkodók meg�
öléséről és a szállítmány el�
rablásáról lapunk 1980. au�
gusztusi számában korabeli 
kiadásra hivatkozva tájéko�
zódhattak lapunk olvasói.

Az esemény oly riadalmat 
akozott a postákocsisok köré�
ben, hogy azok az éjjeli szál�
lítást megtagadták.

Szerencsésebb eset volt
1869 tavaszán a Kiszomborból 
Szőreg felé közlekedő posta 
megtámadása. Ennek során a 
kocsis a karján, nyakán és a 
hátán több helyen lövéstől 
megsérült. Szerencsére erős 
lovai a lövésektől megijedtek, 
vágtába fogtak; ennek köszön�
hető, hogy a 8000 forintnyi ér�
ték hiány nélkül megérkezett 
Szőregre.

A vörösvári postalegényt
1870 januárjában ölték meg 
útközben 3000 forintért. Az 
esemény napján egy jól öltö�
zött úriember érdeklődött a 
postán; mikor indul a posta�
járat. A postalegényt megkér�
te, vigye el a legközelebbi ál�
lomásra, amit az meg is tett. 
Személye lehetett a tettes.

Nem volt biztonságos a ke- 
recsendi erdő sem, amelyben 
az Eger és Füzesabony közt 
közlekedő postakocsii átha�
ladt. 1870. november 14-én há�
rom fegyveres útonálló a ko�
csira lőtt. Az nem volt bátor�
talan, a rablók közé lőtt, majd

a szállított százezer forinttal 
elvágtatott.

A szegénylegények példáját 
olykor megtévedt postakeze�
lő „haramia” is követte. A 
zentai Radákovich elfelejtette 
a 16 400 forint értékű pénzes�
zacskót berovatolni. A gyanú 
rá terelődött, de mindaddig 
tagadott, míg Szegeden Rá�
day királyi biztos egyik vizs�
gálóbírója, Lauschek, vallo�
másra nem bírta. Így az el�
ásott pénz 20 forint híjával 
megtérült.

Miben látta a közvélemény 
a postarablás okait? A megla�
zult erkölcsökben, a rossz 
utakban, a bűnüldöző szervek 
hanyagságában? A rosszul fi�
zetett postakocsisok — tilalom 
ellenére — borravalóért bár�
kit felvesznek. A hatóság az 
utak karbantartására nem 
fordít gondot. A közmunkát 
pénzzel meg lehetett váltani, 
kevés volt a leszolgált köz�
munka. Az utak javítása ab�
ban állt, hogy sarat hánytak 
sárra. A rossz utak miatt 
tönkremennek a lovak. Az el�
csigázott lovakkal a járati 
rendet betartani nem lehet. 
Gyakori az 5—6 órás késés, a 
járatérkezés az éjjeli órákig 
elhúzódik, az éjszakai szállí�
tás csábítja az útonállókat. Az 
elcsigázott postalovak rossz 
úton az első szóra megállnak, 
míg jó úton a pihent ló úgy 
elporzik, hogy nem is látják a 
rablók. A nagy számú osztrák 
zsandár nyüzsgését nem pó�
tolják a szórványosan megje�
lenő pandúrok amit az elsza�
porodó betyárok a maguk 
hasznára fordítottak.

A helyzeten a postaigazgatás 
rendeleti úton is igyekezett se�
gíteni. Megszüntette a késő 
esti, hajnali járatokat, általá�
nossá tette az őrkíséretet, szi�
gorúan tiltotta a pénznek le�
velekben való küldését, he�
lyette az utalványforgalmat (a 
távirati utalványt 1868-ban, az 
expressz utalványt 1871-ben) 
országosan kiszélesítette. A 
pénzeslevél feladását a tar�
talom megolvasása mellett
1870-től csak a postautalvány 
mindenkori legnagyobb össze�
gén felüli értékben engedé�
lyezték.

A betyárvilágot célszerű ál�
lami rendelkezések és Ráday 
királyi biztos említett hatá�
sos működése szüntette meg, 
romantikája a nép körében 
ma is fellelhető.

Dr. Kamody Miklós

Táncház az óvodában
Nem sajnálják a túlórát

A Magyar Posta joggal büsz�
kélkedhet a 3-.as számot vi�
selő budapesti óvodájával, 
amely a Posta Oktatási Köz�
pont mögött, a Ra.binovits ut�
cában található. Ez az épület 
tökéletes. Mindenben igazodik 
a gyerekekhez. Kedves és egy�
szerű, játékos és színes. Nyílt 
és tiszta, minit a kicsik tekin�
tete. Itt minden az ő lépté�
kük szerint épült. Az az első 
emeleti tornaterem is, amely�
ben tavaly október óta, min�
den második csütörtökön dél�
után 5 órakor megjelent egy 
négytagú zenekar, két táncos 
kíséretében.

— Mi is történt ezeken a 
délutánokon a Rabinovits ut�
cában? — erről kérdezem Bíró 
Károiynét, az óvoda vezető�
jét.

— A Postás Művelődési Köz�
pont tavaly ősszel kedves 
ajánlattal keresett meg ben�
nünket: szívesen működtetné�
nek egy kihelyezett táncházat 
óvodánkban. Mi nagy-nagy 
örömmel fogadtuk a javasla�
tot, hisz tulajdonképpen régi 
vágyunkat tudtuk így valóra 
váltani. A gyerekeknek már 
megvettük a kis táncruhács�
kákat, készültünk, csak éppen 
az anyagiak hiányoztak ahhoz, 
hogy rendszeresen zenekart és 
táncosokat hívhassunk. A 
PMK ajánlatával ez is meg�
oldódott. A Darócz-együttes- 
ben pedig, szerencsére, olyan 
partnerekre találtunk, akik 
minden kívánságunkat telje�
sítették. Igazi, jó munkakap�
csolat alakult ki közöttünk. De 
erről beszéljenek inkább ők 
magúk.

— Az Észak-budai Áfész, 
Bem táncegyüttesének a zene�
kara vagyunk — tájékoztat 
Schlotter Ferenc, az együttes 
vezetője, primhegedűs. — 1979- 
ben alakultunk, s Arany Il-es 
minősítésünk van. Szép sike�
reink voltak eddig Tunéziá�
ban, Franciaországban, az 
NDK-ban és Belgiumiban is.

— Az együttes föláilása, a
foglalkozásokat nézve megle�
hetősen vegyes: bőgősünk
ugyanis vegyészmérnök, a 
kontrás a Műszaki Egyetem 
építészmérnök karának hallga�
tója, halgytáncosunk a tévé�
ben adminisztrátor, Horváth 
Pista, a férfitáncos, villamos- 
mérnök. Egyedül Herencsár 
Vikinek van zeneművészeti 
főiskolai végzettsége, ő cim�
balmon játszik, s hozzá gyö�
nyörűen énekel. Én magam az 
AGROKER műszáki előadója 
vagyok.

— Hogyan fogadták a Mű�
velődési Központ felkérését 
egy ilyen hosszú távú óvodai 
együttműködésre ?

— A fölkérést igaz örömmel 
és tisztelettel fogadtuk. Mind�
nyájan éreztük, hogy rendkí�
vül komolyan kell vennünk 
minden egyes fellépést, hogy�
ha azt akarjuk, hogy a gye�
rekekkel a végén ne vallj unk 
szégyent, hogy egy bizonyos 
szintig eljuthassunk. Tanme�
netet készítettünk, amelyhez

komoly segítséget kaptunk 
Osskó Endrénétől, a Bem 
táncegyüttes művészeti veze�
tőjétől és koreográfusától. So�
kat köszönhetünk Bíró Károly- 
nénak, de a többi óvónőnek 
is, tudásuknak, kitűnő peda�
gógiai érzéküknek, kedvessé�
güknek.

— Ezeken a csütörtökökön 
nemcsak egyszerű táncoktatás 
folyt nálunk — veszi vissza a 
szót Bíróné —, hanem olyan 
komplex foglalkozás, amelyben 
a tánc mellett jól megfért az 
ének, a játék, sőt a hangsze�
rekkel és a népi hagyomá�
nyokkal való ismerkedés is.

— A gyerekek eleinte csak 
ugrabugráltak. Sokszor még 
gondot okozott az is, hogy me�
lyik a bal kezem, melyik a 
jobb lábam. Aztán egyre in�
kább belejöttek, megszerették 
a zenészeket, a táncosokat. Ol�
dott lett a hangulat, haladó- 
sabb a munka. Végül eljutot�
tunk oda, hogy táncfűzéssel 
egy kerek műsor született, 
amelyet nem kis örömünkre 
kétszer is be tudtunk mutatni 
közönség előtt. A lányok a 
végére már a kifordulós, a 
fiúk a csapásmotívumokat 
gyakorolták nagy buzgalom�
mal, hogy öröm volt nézni 
őket.

Herencsár Viktóriát, az 
együttes cimbalmosát kérde�
zem:

— Vajon, hogy áll ma Ma�
gyarországon a táncházmozga�
lom?

— Sajnos, most kevesebb a 
lelkesedés. Persze nem a 
gyerekekről beszélek, mert ők 
aztán csinálják, csak legyen. 
Manapság, van egy rossz ízű 
profi—amatőr rivalizálás is. 
Pedig a mostaniak jó zeneka�
rok. Sokat segít a mozgalom�
nak a Sebő, Halmos duó. Nem�
csak az eddig végzett úttörő 
munkájukra gondolák, hanem 
a maira is: táncházvezető-kép- 
zöt csinálnak a Népművelési 
Intézettel karöltve. Szeretnék 
megmenteni az évszázadok óta 
kialakult ízeket, hangzatokat, 
játszási módokat. A mi zene�
karunk is céljául tűzte ki, 
hogy a Magyarországon fel�
lelhető összes dialektust meg�
szólal tatja.

— Továbbra sem mondunk 
le — hiszen a leghálásabb, bár 
nehéz feladat — a gyerekek�
kel való foglalkozásiról. Re�
méljük, hogy kedves, jó kap�
csolatunk a jövőben sem 
szakad meg a posta 3-ias óvo�
dájával.

— Mi is reménykedünk — 
fűzi hozzá Bíróné —, remény�
kedünk a Postások Szakszer�
vezete és a művelődési köz�
pont támogatásában, segítsé�
gében. Ennék a jó és hasznos 
kezdeményezésnek, nem sza�
badna, hogy vége szakadjon. 
A gyerekek nagyon szerették, 
a szülők és a munkatársaim 
nem sajnálták a túlórát, .. .  a 
zenészeket és a táncosokat 
pedig már eleget dicsértem. 
Nagyon szeretnék bízni az őszi 
folytatásban. Mert higgyék el, 
megéri.

— té- gé —
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Lelkes utánpótlás, népszerű tömegsport
Javul a Postás Sport Egyesület mérlege

A PSE 1899. augusztus 15-én 
alakult, tehát hazánk sport�
egyesületeinek egyik veterán�
ja. Az akkori alapító elnök, 
dr. Hennyei Vilmos mondotta, 
hogy „az állami alkalmazot�
tak között a postánál műkö�
dők végzik az egyik legnehe�
zebb szolgálatot. Ilyen körül�
mények mellett kétszeresen 
van szükségünk a testet edző 
és a lelket üdítő sport műve�
lésére.”

Ügy érzem, hogy a nyolc�
vannégy évvel ezelőtti felisme�
rés ma is időszerű. Célunk ma 
is a postás dolgozók testedzési 
lehetőségeinek kielégítése, és 
ez marad a jövőben is.

Közismert a sportnak, a 
testnevelésnek az emberfor�
máló ereje. Ezzel a lehetőség�
gel azonban helyesen kell él�
ni, és ennek segítése a felada-

Egyesületünknek 13 ver�
senyszakosztálya, természetjá�
ró-szakosztálya és tömegsport�
ja van.

A 13 versenyszakosztályból 
3 (a női torna, a férfi és a női 
asztalitenisz). A kategóriás. A 
kategóriájú az a szakosztály 
lehet, amelyben nemzetközi

tunk. Mindennapi életünkben 
is tapasztalhatjuk, hogy azok 
az emberek, akik valamikor 
sportoltak, fizikai, egészségi és 
egyéb szempontokból is más 
emberek, másképpen állnak a 
feladatok megoldásához, mint 
elpuhult társaik.

A PSE azelőtt hazánk leg�
jobb sportegyesületei közé 
számított. Most a második vo�
nalba tartozik, az úgynevezett 
megkülönböztetetten kezelt 
egyesületek közé. Ez a besoro�
lás az egyetemes magyar 
sportban igen komoly rangot 
jelent. A tíz kiemelt egyesület 
közé azért nem tartozhatunk, 
mert feltételeink ezt nem te�
szik lehetővé. A megkülönböz�
tetetten kezelt egyesületek kö�
zé tartozás azonban nemcsak 
rangot jelent, hanem komoly 
kötelezettséggel is jár.

szintű felkészítés folyik, spor�
tolói a nemzetközi középme�
zőnynek megfelelő eredmé�
nyeket érnek el, a szakosztály 
eleget tesz a sportági szakszö�
vetség által meghatározott 
szakmai követelményeknek.

További 5 szakosztályunk 
(női kézilabda, sakk, tájéko�

zódási futó. női és férfi teke) 
B kategóriás. Ebbe a kategó�
riába azokat az egyesületi 
szakosztályokat sorolják, ame�
lyekben a felkészülés megkö�
zelíti a nemzetközi középme�
zőny szintjének megfelelő kö�
vetelményeket, továbbá ki�
emelkedik utánpótlás-nevelé�
si tevékenysége, és sportolói�
nak eredményessége a hazai 
élvonallal szemben támasztott 
követelményeket kielégíti.

A C kategóriába azok az 
egyesületi szakosztályok ke�
rülnek, amelyek az A és a B 
kategória követelményeit nem 
elégítik ki, a felkészítés a ha�
zai átlagos igényekhez igazo�
dik, tevékenysége a tömeges 
utánpótlás-nevelés és a test�
edzés feltételeinek felel meg. 
Ebbe a kategóriába tartozik 
egyesületünknél az atlétika, a 
kajak-kenu, a kerékpár, a női 
röplabda és a labdarúgás.

Az egyes szakosztályokban 
folyó munka és kategóriába 
való sorolásuk többé-kevésbé 
összhangban van. Ezúttal nem 
szándékozunk a szakosztályok 
munkáját részletesen elemez�
ni, a versenyzőik által elért 
eredményeket felsorolni; ezt 
lapunk — sorra véve őket — 
folyamatosan megteszi. In�
kább a szakosztályok zömére 
jellemző munkával, illetve a 
többeket érintő gondokkal 
foglalkozzunk!

Az országos és a fővárosi 
sporthatóságok egyesületünk�
től elvárják az utánpótlás ne�
velését. Ennek a követelmény�
nek a PSE példásan megfelel. 
Vitathatatlanul igazolja ezt az 
állításunkat az ifjúsági tor�
násznőink sok kiváló helyezé�
se, a szakosztály sportiskolái 
működése és valóban élő szü�
lői munkaközössége. A férfi 
asztaliteniszezők különböző 
bajnokságokon 22 csapattal 
szerepeltek, s például NB li �
es csapatunk csupa ifjúsági 
versenyzőből áll. Hasonló 
munka folyik a női asztalite�
niszezőknél is.

Bár a kézilabdás lányok a 
legutóbbi bajnokságban gyen�
gécskén szerepeltek, a jövőre 
nézve reményt kelt az edzése�
ket rendszeresen látogató 100- 
120 tizenéves gyerek. Ugyan�
csak feledtetni próbálja a fel�
nőtt csapat kudarcát az ifjú�
sági röplabdás lányok első he�
lyezése.

A kajak-kenu-szakosztály 
mintaszerű utánpótlásnevelő 
munkája rövidesen válogatott 
versenyzőket, olimpikonokat 
ígér. Hasonló erőfeszítéseket 
tesz az egyesület azért is, hogy 
a kijelölt iskolákból a manap�
ság kevésbé népszerű atlétika 
számára minél több tanulót 
megnyerjen. S a felsorolás 
még mindig nem teljes.

A, B, C kategóriás szakosztályok

1. Kiindulóhelyzet: alapál�
lás. 1-2. ütem: páros lábon 
szökdelés előre. 3-4. ütem: El�
lenkező irányba.

2. Kiindulóhelyzet: szögál�
lás, kéz a mell előtt. 1-2. ütem: 
Karhúzás hátra kétszer. 3-4 
ütem: bal kar lendítése ma�
gas-, jobb kar lendítése mély�
tartásba, ikarhúzás kétszer. 
5-6. ütem: karhúzás hátra
kétszer. 7-8. ütem: bal kar 
lendítése mp'ly-, jobb kar len�
dítése magatartásba, karhú�
zás kétszer.

3. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, kar oldalsó középtar�
tásban. 1. ütem: balra törzs�
fordításban hajlítás előre, a 
bal boka érintésével. 2. ütem: 
kiindulóhelyzet. 3. ütem: jobb�
ra törzsfordításban hajlítás 
előre, a jobb bóka érintésével. 
4. ütem: kiindulóhelyzet.

4. Kiindulóhelyzet: alapál�
lás. 1. ütem: bal támadóállás, 
karlendítéssel előre magastar�
tásba, törzshajlítás hátra. 2. 
ütem: alapállás. 3. ütem: jobb 
támadóállás, karlendítéssel 
előre magastartásba, törzshaj�
lítás hátra. 4. ütem: kiindu�
lóhelyzet.

5. Kiindulóhelyzet: szögál�
lás, kar oldalsó középtartás�
ban. 1. ütem: bal láb és jobb 
kar lendítése előre, lábujjai

tenyérérintés. 2. ütem: kiindu- 
lóhelyzet. 3. ütem: jobb láb és 
bal kar lendítése előre, lábuj�
jai tenyérérintés. 4. ütem: ki�
indulóhelyzet.

6. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, kar oldalsó középtartás�
ban. 1-3. ütem: ugrás guggoló�
támaszba, térdrugózás három�
szor. 4. ütem: kiindulóhelyzet.

7. Kiindulóhelyzet: szögállás, 
kar oldalt a test mellett. 1. 
ütem: elernyesztett izmokkal 
láblenigetés, előre, háitra. 2. 
ütem: kiindulóhelyzet. 3. ütem: 
ellenkező lábbal is. 4. ütem: 
alapállás.

8. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, ikéz magastartásban. 1-2. 
ütem: karkörzés balra kétszer. 
3-4. ütem: törzsdöntés előre, 
törzsforgatással kaszálás jobb- 
ra-balra.

9. Kiindulóhelyzet: alapál�
lás. 1-3. ütem: szökdelés há�
romszor fokozatos lábterpesz- 
téssel. 4. ütem: kiindulóhely�
zet.

10. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, kar oldalsó rézsútos ma�
gastartásban. 1-2. ütem: kar�
leengedés oldalt mélytartásba, 
nyakhajlítás előre kilégzéssel. 
3-4. ütem: karemelés oldalt ki�
indulóhelyzetbe belégzéssel.

Osztie Géza

Javuló körülmények

Sportszer-ellátottságunk ma 
már megfelelő, és gazdálkodá�
sunk tavaly óta kiegyensúlyo�
zottá vált. A bizonylati fegye�
lem megszilárdult. Ezeket az 
eredményeket nagymértékben 
elősegítette a Postások Szak- 
szervezetével, a Posta-vezér�
igazgatósággal és a BTSH-val 
tavaly októberben megkötött 
bázisszervi megállapodás.

Létesítményeink aránylag 
jók. Vannak gondjaink, de bí�
zunk abban, hogy ezeket rövi�
desen sikerül megoldanunk. 
Ilyen például az atlétikai és a 
kis labdarúgópályák salakbo�
rításának felújítása. Ezek már 
annyira elhasználódtak, hogy

gyakori sérüléseket okoznak. 
Tekepályánkat műanyagborí�
tással kell ellátni, mert a 
szakszövetség jövőre már nem 
engedélyezi NB 1-es versenyek 
rendezését bitumenes pályán.

Az eredményesebb sport�
munka a tornatermekben is 
szükségessé tenne bizonyos át�
alakításokat. Ezek azonban 
költséges voltuk miatt ebben 
az évben valószínűleg elma�
radnak.

Egyesületünk vezetősége 
nagy gondot fordított arra, 
hogy az egyes szakosztályokat 
jól képzett edzőkkel ellássa. 
Ez az igyekezetünk — vélemé�
nyem szerint — sikerrel járt.

T ömegsport-rendezvények

Jelentős feladatunk a ver�
senysport mellett a postás dol�
gozók tömegsport-igényeinek 
kielégítése. Ennek viszont szép 
hagyományai vannak. Hogy 
mást ne említsek, 25 évvel 
ezelőtt alakult meg a Társa�
dalmi Tömegsport Bizottság.

A versenyformákat igyekez�
tünk beilleszteni a munkahe�
lyi olimpia mozgalomba. Atlé�
tikában, asztaliteniszben, eve�
zésben, kézilabdában, labda�
rúgásban, röplabdában, sakk�
ban, tekében rendezünk ver�
senyeket. Tömegsport-mozgal�
munk országosan is élen jár. 
Ezzel kapcsolatban néhány 
múlt évi adat: atlétikában 
1148-an léptek pályára, eve�
zésben 808-an szálltak vízrej 
az asztaliteniszezők 59, a lab�
darúgók 72, a röplabdázók 10, 
a sakkozók 23, a tekézők pedig 
26 csapattal szerepeltek verse�
nyeinken. Ez is azt bizonyítja, 
hogy igen nagy a testnevelés 
iránti igény.

A rendszeres üzemi bajnok�
ságokon kívül szakszerveze�
tünk irányításával minden év�
ben postás sportnapokat ren�
dezünk. Ezeken a megmozdu�
lásokon 800-1000 dolgozó szo�
kott részt venni. A postás 
sportnapok versenyszámait 
hangulatos családi kulturális 
és sportvetélkedők teszik szí�

nesebbekké, s tavaly óta ki�
bővültek a vízitelep rendezvé�
nyeivel. A tavalyi balszeren�
csésen rossz időjárás ellenére 
is nagy sikerük volt.

Ugyancsak népszerűek az 
országos postás természetba�
rát-találkozók. Ezeket éven�
ként más-más területi szak- 
szervezeti bizottság rendezi — 
„telt házzal”. Az idei, három 
napra terjedő találkozónak 610 
résztvevője volt.

A budapesti lakóhelyi spar- 
takiádon a XIV. kerület már 
harmadik éve az első helyet 
szerezte meg. Ehhez egyesü�
letünk nagy segítséget nyúj�
tott. A zuglóiak sportolási igé�
nyeinek kielégítéséhez a PSE 
nagymértékben hozzájárult 
azzal, hogy bekapcsolódott a 
„nyitott pólya”-akcióba. A ta �
pasztalat szerint a környék 
lakossága — főleg az iskolák 
— él is a lehetőséggel.

Célunk az, hogy az eddig el�
ért eredményeket megtartsuk, 
sőt bizonyos mértékben javít�
suk is. Ennek a feltételei meg�
vannak. Biztosítékot nyújt eh�
hez a Postások Szakszerveze�
tének, a Posta-vezérigazgató�
ságnak és a kerületi testneve�
lési és sportfelügyelőségnek 
eddigi és a jövőre nézve kilá�
tásba helyezett támogatása.

Dr. Ligetfalvi Sándor

P O S T A S  D O L G O Z O  
a  P o s tá s o k  S z a k s z e rv e z e té n e k  la p ja  

S z e rk e a z tS s é g : B u d a p e s t  X IV ., C h á z á r  A n d rá s  ■ IS. 
P o s ta c ím : B u d a p e s t ,  p o s ta f iá k  14. 140«
F e le lá s  s z e rk e s z tő :  B E N D A  IS T V Á N  

T e le fo n : 428-777
K ia d ja  a  N é p sz a v a  L a p - é s  K ö n v v k ia d ó  

B u d a p e s t  X III .,  V áci ú t  73. T e le fo n : 497-9S0 
L e v é lc ím : B u d a p e s t ,  p o s ta f ió k  43. 1553 

E g y s z á m la s z á m : M NB  215—51628 
F e le lá s  k ia d ó :  DR. JA N D E K  G É Z A  ig a z g a tó  

E lő fiz e té s i d íj  e g y  é v r e :  18 F t 
83—3247. Szikra L apnyom da, B udapest 

F e le lő s  v e z e tő :  C SÖ N D ES Z O L T Á N  v e z é r ig a z g a tó  
IS S N  0230—3701

Július az aratás hónapja. 
Keresztrejtvényünkben egy 
szép Nagy László-versidézet 
található. „Hófehér ingben ál�
lok a nyár közepén. / Illatos 
földeken súlyos a kéve. Di�
csérni termést. . .” Folytatás a 
vízszintes 5. és a függőleges 1. 
szám alatt.

VÍZSZINTES

1. A napozók kedvence, 5. A 
versidézet első része, 8. Leves�
reggeli a katonaságnál, 9. Név- 
elős jövendölő, 10. Nyaral, 11. 
Régi időszak, 12. Hu-llámtörő, 
13. A Dóra jelenti írója, 14. 
Töpörtyűdarab! 15. Római 
szám, 16. Strázsa, 18. Főúri 
lakhelyeik, 24. Mutatószó, 25. 
Kártékony növényzet, 27. Sakk, 
28. Futómadár, 29. A II. világ�
háborúban vált rettegetté, 31. 
Béke oroszul, 32. Itt németül 
(ford.), 33. Duplázva dunántúli 
város, 34. Puha fém, 36. Olasz 
folyó, 37. Szolmizációs. hang, 
38. Pozitív elektród, 40. Homo�
kos partrész, 42. Város az 
NDK-ban, 44. Költemény, 46. 
Moszat, 48. Lángoló, 49. Nyári 
munkás, 51. Kedélytelen 
(ford.), 52. Szintén ne, 53. Bün�
tetését tölti, 54. Francia név�
elő, 56. .. .  a fekete lovas, 57. 
Névelős nevelő, 60. Töltény, 
61. Kétjegyű mássalhangzó.

FÜGGŐLEGES

1. A versidézet második ré�
sze, 2. Ismerettel rendelkező, 
3. Alakulóban levő, 4. Vágta, 
5. Üj-Zéland őslakossága, 6. 
Dunántúli lakos (8400), 7. Jó 
angolul, 17. Szovjet vadászgép 
volt, 19. Hírügynökség, 20. 
Kacat, 21. Női, férfi becenév, 
22. A Tisza mellékvize, 23. 
Kertet művel, 24. Petrovics . . ,. 
26. Mesefilm (ford.), 28. Etet 
azonos hangzói, 30. . .. Lisa,
32. Francia dzsessz-zongorista 
személyneve, 35. Idegen taga�
dás, 36. Görög betű, 38. Név�
elős nem. 39. Ókori görög 
törzs, 40. Régi súlymérték, 41. 
Szilárd anyagot lazává tesz, 
43. Tűzre teszi, 45. Német név�
elő, 47. Járművezetővel kap�
csolatos, sok bajt okozó ige, 
49. Szégyenít. 50. Fűtőanyag, 
53. Fiatal nőstény szarvas, 55. 
Komárom megyei község, 58. 
Juttat, 59. Rénium. 60. Mással�
hangzó kiejtve.

— Bánhidi —
Beküldési határidő: augusz�

tus 10.
Előző rejtvényünk helyes 

megfejtése: Taliándörögd, Bell, 
VIT, Morse, HT1, Telstar.

Könyvutalványt nyertek: 
Balogh Tibor (Szolnok), Csí�
kos Antalné (Szatymaz), Da�
rab Károly (Rózsaszentmár- 
ton), Nagy Imre (Kisújszállás), 
Váradi Erzsébet (Kisújszál�
lás).

Toshiba Kupa
A sport és a munka mindig 

is szoros kapcsolatban volt, a 
nagynevű, gazdag cégek vi�
lágszerte egyesületeket tarta�
nak fenn, sportolókat támo�
gatnak, versenyeket patronál�
nak. Ez utóbbihoz hasonló 
kapcsolatról adunk itt számot, 
méghozzá házunk tájáról.

Budapest 72 Postahivatal 
szakszervezeti bizottsága és 
sportköre közösen szervezett 
egy kispályás női labdarúgó- 
tornát. Levélirányító gépükön 
keresztül állandó kapcsolatban 
vannak a Toshiba-céggel, s 
amikor jelezték, hogy az ipari 
óriás nevével fémjelzett sport- 
rendezvényt akarnak tartani, 
a japánok felkarolták a kez�
deményezést. Egy ezüstkupát 
csináltattak, és elküldték Bu�
dapestre.

Ez már kötelezettséget rótt a 
rendezőkre. Féltek egy kicsit, 
hogy felsülnek, attól tartottak, 
nem fogadják el a meghívást 
a felkért csapatok. Nos, épp 
az ellenkezője történt, a meg�
hívottakon kívül még 'jó né�
hány csapat jelezte, hogy szí�
vesen indult volna a tornán. 
Sajnos, újabb jelentkezések el�
fogadása szervezési nehézsége�
ket okozott volna, maradtak 
tehát idén a meghívottak: An�
gyalföldi SE, Békásmegyeri la�
kótelep SK, BM Központi 
Szerve Sportbizottság, Buda�
pesti Híradástechnikai Gép�
gyár, Csepeli Duna Mgtsz SK, 
Egri Lendület Sportkör, Szé�
kesfehérvári Postás Sportkör 
és a rendező Budapest 72 Pos�
tás SK.

A rossz idő ellenére sokan 
voltak kíváncsiak a mérkő�
zésre. Két díjért küzdöttek a 
csapatok: a rendező vándor�
serlegét a torna győztese, a 
Toshiba Kupát pedig a leg�
jobban szereplő postás sport�
kör kapta.

A csapatokat két négyes 
csoportba osztották. Itt kör�
mérkőzések voltak, majd az 
első helyezettek játszották a 
döntőt, a másodikok a harma�
dik helyezésért mérkőztek. A 
két postás csapatot külön cso�
portba kiemelték, így esélyese 
volt az „álomdöntőnek”. Saj�
nos, ez nem teljesült. A 72-es 
ugyan csoportelső lett, de a 
másik ágon az egriek diadal�
maskodtak, s a döntő: Egri
Lendület SE—Budapest 72 
3:0. Harmadik a Székesfehér�
vári Postás lett.

A vándorkupát Pálfalvi Jó- 
zsefné szb-titkár és Géczy 
István sportköri elnök adta át 
a győztesnek. A Toshiba ser�
legét a cég képviseletében H. 
Watanabe nyújtotta át a 72-es 
csapatának, ö  csak azért uta�
zott ide a távoli Japánból, 
hogy ezen az egynapos tornán 
részt vegyen.

Külön díjazták a legjobb ka�
pust: Dobrovitz Erzsébet (BM 
Központi Szerve) és a legjobb 
mezőnyjátékost: Kadler Zsu�
zsanna (Duna Mgtsz). A gólki�
rálynői címen 5-5 találatukkal 
hárman osztoztak: Hajas Ág�
nes (Székesfehérvári Postás), 
Horváth Gáborné (Budapest 
72) és Vajmi Csilla (Egri Len�
dület). Ezenkívül valamennyi 
csapat oklevelet és ajándéko�
kat kapott.

A tornának egyértelmű sike�
re volt. Az bizonyos, hogy lesz 
folytatása, csak a rendezők azt 
nem döntötték még el, hogy 
milyen formában. Valószínűleg 
a Toshiba-cég támogatása sem 
fog megszűnni, s remélhetőleg 
az évek folyamán ez a ren�
dezvény is fontos esemény 
lesz a sportegyesületek naptá�
rában.

Csala Lajos
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