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T u d a t és cselekvés
Az agitáció és a propaganda jelentőssége a szakszervezeti munkában

Szakszervezetünk elnöksége 
októberi ülésén áttekintette az 
agitáció és propaganda helyzetét 
és m eghatározta az ezzel kapcso�
latos főbb feladatokat. A tém a 
tárgyalását az te tte időszerűvé, 
hogy a postára is ható m egválto�
zott körülm ények között új gazda�
sági, politikai, társadalm i felada�
tok m egvalósítása került előtérbe. 
Ehhez az új helyzethez igazodóan 
kell végeznünk agitációs és pro�
paganda m unkánkat, am it nem

lehet kam pányjellegűnek tekinte�
ni, de nem  is reszortfeladat. Nagy 
politikai felelősséget igénylő, 
olyan folyam atos tevékenységnek 
kell lennie, am ely kapcsolódik a 
mozgalmi m unka valam ennyi te �
rületéhez, tisztségviselőkhöz, tes�
tületekhez egyaránt. Célja az, 
hogy m egism ertesse, népszerűsít�
se és elfogadtassa a tagsággal, a 
postás dolgozókkal az előttünk ál�
ló gazdasági, társadalm i, 
ideológiai feladatokat, mozgósít�
son azok végrehajtására.

lözhetetlen a konkrét feladatokra 
való m ozgósításban, az érzelm ek�
re  való hatásban. Erősíteni kell a 
szakszervezeti tisztségviselők kö�
rében a politikai kiállást, a  politi�
záló készséget. Többet kell foglal�
kozni a szóbeli agitációban ered�

m ényeinkkel, értékeinkkel. Jo b �
ban  érzékeltetni kell a  szocialista 
politika és gazdaság fejlődésének 
törvényszerűségeit, fő irányzatait 
a  tapasztalható feszültségek m eg�
értésének, m egoldásának segíté�
sével együtt.

Alkalmazkodva a körülményekhez

Tájékoztat, nevel, mozgósít

Az agitáció és propaganda a 
szakszervezeti feladatok m egva�
lósításának nélkülözhetetlen segí�
tője, a nevelőm unka, a töm egkap�
csolatok fontos eszköze. Szellemi 
képzést, nevelő funkciót és tuda�
tos társadalm i tettre való szerve�
ző szerepet egyaránt betölt. Hoz�
zájárul az ism eretek és tudniva�
lók terjesztéséhez, elsajátításához 
és alkalm azásához.

A nevelésben m utatkozó befo�
lyása az em berek szem léletének 
alakulásában és az őket körülve�
vő jelenségek m egértésében, gon�
dolkodásm ódjuk fejlesztésében 
érvényesül. Szervező funkciója a 
tettekre való serkentésre,* a ké�
pességeknek m eghatározott fel�
adatokra való m ozgósítására irá�
nyul.

A testület m egállapította, hogy 
szakszervezetünk agitációs és 
propaganda m unkája általában

megfelel az elvárásoknak. K ap�
csolódik a társadalm i valósághoz, 
fejlődésünk időszerű kérdéseihez, 
a  mozgalmi m unkához. Az elmúlt 
időszakban — összhangban a 
szakszervezeti élet egészével — 
az agitációban és a propagandá�
ban is előtérbe kerültek a gazda�
ság, a szolgáltatás, a  term elés, az 
elosztás és az életszínvonal kérdé�
sei. Nagy figyelm et fordítottunk a 
postás dolgozók gondolkodás-  
m ódjának form álására, tá rsadal�
m unk politikai, gazdasági és ideo�
lógiai eredm ényeinek bem utatá�
sára, a  jelenségek összefüggései�
nek felism ertetésére, m egérteté�
sére. Fontos feladatunknak te �
kintjük a postás dolgozók szakis�
m eretének, m űveltségének gaz�
dagítását, politikai és világnézeti 
nevelésüket, alkotó képességük, 
közösségi gondolkodásuk erősí�
tését.

Eszköze a demokráciának

Előtérbe kerültek a  m unka�
helyi kérdések és a m egoldásra 
váró gondok. Nagy fontosságot 
tu lajdonítunk a vezetőszervek és 
az alapszervezetek közötti m un�
kakapcsolat javításának, ezen be�
lül is a  tagsággal való szoros, élő 
kapcsolat erősítésének, és a nyil�
vánosság fokozásának.

Az agitációnak és a p ropagan�
dának is fontos színterei lettek a 
m unkahelyi dem okrácia fórumai. 
R endszerük kiépült, és m egbízha�
tóan működik. Mind jobb lehető�
séget nyújtanak a dolgozóknak a 
tervezésben, a vezetésben és a 
döntések előkészítésében, m egho�
zatalában való részvételhez. 
Számos példa bizonyítja, hogy a 
dem okratikusan előkészített in �
tézkedések (például a kollektív 
szerződés, a társadalm i vitára bo�
csátott tém ák) m egértésre, tám o�
gatásra ta lálnak a dolgozók köré�
ben.

A tájékozódás és tájékoztatás 
tartalm ában  és hatékonyságában 
jobb volt a korábbi időszakhoz

képest. A tagság igényli a gyors 
és pontos tájékoztatást. Mind ke�
vésbé fogadja el a felszínes m a�
gyarázatokat, elvárja a határozott 
és hiteles tájékoztatást.

Az agitáció és propaganda szer�
ves része a  szakszervezeti politi�
kai töm egoktatás és a tisztségvi�
selők képzése. Fejlődés tapasztal�
ható e téren  is. M egnövekedett a 
hallgatók aktivitása. Az érdeklő�
dés főként a jelenlegi gazdasági 
tém ák felé fordul.

Lehetne m ég tovább sorolni a 
tém ával kapcsolatos eredm énye�
ket, m egállapításokat, azonban 
előre kell tekintenünk, így a kö�
vetkezőkben a további feladatok�
ra  hívom fel a  figyelmet, azokra, 
m elyek az elnökségi határozatból 
adódnak, és a m indennapi m unka 
részévé kell, hogy váljanak.

A szakszervezeti m unka leg�
fontosabb agitációs és propagan�
daeszköze a szóbeli meggyőzés. 
Ez a form a közvetlen kapcsolatot 
terem t a szakszervezeti tisztség -  
viselő és a tagság között, nélkü-

'  Az agitáció segítsen abban, 
hogy a dolgozók jobban m egis�
m erjék s elfogadják az ország, a 
posta gazdasági realitásait, hogy 
nézeteiket ezekre alapozzák. Moz�
gósítson a  posta előtt álló felada�
tok, az ezekből lebontott m unka�
helyi tervek eredm ényes végre�
hajtására, a közönség igényeinek 
szakszerűbb, gyorsabb és kultu�
ráltabb  kielégítésére. Szorgal�
mazza a  színvonalas és gazdasá�
gos m unkát, a m unkafegyelm et, a 
takarékosságot, a személyes pél�
dam utatást és a felelősségtudatot.

N agyobb fegyelem szükséges a 
különböző határozatok, rendele�
tek, utasítások betartásában. Az 
agitáció legnagyobb ereje a sze�
mélyes példam utatásban, a  jól 
végzett m unkában, a tisztességes 
em beri m agatartásban, a  szavak 
és te ttek  egységében rejlik. Fon-  
tps helyet kell, hogy kapjon agitá -  
ciónkban a m unka és a m unka�
hely becsülete.

Az em lített eredm ények mellett 
is m egkülönböztetett figyelmet 
kell fordítani a m unkahelyi de�
m okrácia fejlesztésére. Erősíteni 
kell és segíteni a dem okratikus 
fórum ok nyílt, őszinte, alkotó lég�
körét. Bátorítani kell azokat a 
kezdem ényezéseket, am elyek . 
közvetlenül előmozdítják a dolgo�
zók aktivitását a term elésben és a 
közéletben egyaránt. M inden te �
rületen, hivatalban, üzem ben, 
m unkahelyen közelebb kell ke�

rülni az egyes rétegekhez, feltárni 
gondjaikat és azok m egoldásán 
m unkálkodni. A fórum okat, tes�
tületi üléseket m ég gondosabban 
kell tartalm ilag előkészíteni. Fon�
tos az érdekek feltárása, az igé�
nyek és lehetőségek m érlegelésé�
vel. O lyan döntéseket kell hozni, 
am elyeket az érdekelt kollektíva, 
réteg  m agáénak érez, és így a 
végrehajtásában tevékeny szere�
pet vállal.

A m unkahelyi dem okratizm us 
erősítése azt a m unkastílust köve�
teli, hogy a  döntést szervezett és 
fegyelm ezett végrehajtás köves�
se. Ez felveti annak  igényét, hogy 
javuljon a bizalm iak és rajtuk  ke�
resztül a tagság tájékoztatása a 
hozott döntésekről és feladatok�
ról.

Különösen fontos, hogy az agi�
táció és p ropaganda erősödjön a 
term elést segítő tevékenységben, 
mozgósítson a szocialista m unka -  
verseny - m ozgalm akra, a kezde�
m ényezőbb, hatékonyabb m un�
kára.

Tovább kell javítani az infor�
máció kétirányú, zavartalan 
áram lását. Lehetővé kell tenni a 
tagság vélem ényének, javaslatá�
nak  gyors, hiteles továbbítását. 
A hasznos javaslatokat be kell 
építeni a  vezető szervek m unkájá�
ba. Gondoskodni kell a  felveté�
sek, kérdések időbeni és érdem i 
megválaszolásáról.

A jó felkészültség nélkülözhetetlen

A szakszervezet m unkájának 
eredm ényességét m eghatározza a 
tisztségviselők felkészültsége, tá �
jékozottsága. K épzésük, tovább�
képzésük ezért fokozott felelőssé�
get igényel. Különösen fontos a 
bizalm iak oktatása, gyakorlati 
m unkára való felkészítésük. 
A szakszervezeti politikai töm eg�
oktatás továbbra is kiem elt fel�
adat. Erősíteni kell az ism eretköz�
vetítés, tájékoztatás meggyőző 
hatását. Az előadásokban jobban 
érvényesüljön a helyi jelleg.

A szakszervezeti m unka nyilvá- , 
nosságának jav ítására  jobban fel 
kell használni az írásos és szem �
léltető eszközöket, így a Postás 
Dolgozót, a középszervi híradó�

kat, az országos és a m egyei lapo�
kat, az Elnökségi Tájékoztatót és 
az információs jelentéseket.

Feladat tehát bőven van, ki�
váltképp ha  m eggondoljuk, hogy 
fenti felsorolásuk m ég nem  is te l�
jes. De hogyan is lehetne teljes, 
ha a felsoroltak egyikét- m ásikát 
helyenként nem  lehet vagy nem  
így lehet és kell alkalm azni. Ép�
pen ezért az elnökség határozatát, 
a  benne m egjelölt tennivalókat 
m egfelelően értelm ezve és a helyi 
körülm ényekhez igazítva kell az 
agitáció és p ropaganda feladatait 
kialakítani és aszerint dolgozni.

Megyeri László
titkár

Vége a% 1983-as esztendőnek. Ism ereteink sze �
rint a tagság várja és olvassa lapunkat, am it a több  
m int 37  OOO-es példányszám  is ékesen bizonyít.

Lapunkat, m int azt kedves olvasóink bizonyára  
észrevették, ez év ok tóberétől új technikával á llít �
ju k  elő. M ivel a jö v ő  esztendőben is eleget szeret �
nénk tenni tagságunk igényeinek, s a nagy szám ú  
előfizető i tábort szeretnénk megtartani, az előállí �

tás többletköltségeit nem  hárítjuk át olvasóinkra, s

m egtartjuk a lap 1,50 forintos árát. A tagságtól és az 
előfizetésgyűjtő aktivistáktól viszont azt kérjük, 
hogy az egy példányra ju tó  költség csökkentésének  
elősegítésére m inél több új előfizető t szervezzenek.

Ebben a rem ényben kíván m inden kedves o lva �
sónak öröm teli, sikerekben gazdag, békés és boldog  
új esztendőt

a szerkesztőség

Mellettük állunk
Befolyásolhatja-e egy, az elnyomás eszközeiben és mód�

szereiben egyáltalán nem válogató parancsuralmi rendszer 
magatartását a világ másik szögletében fekvő ország dolgo�
zóinak méltatlankodása, az elnyomottakért vállalt és kinyil�
vánított szolidaritása? Egy-két tiltakozó távirat még ciniku�
san félretolható. Csakhogy a szervezett dolgozók felháboro�
dása hamarosan túlterjed az országhatárokon, s a sérelmet 
szenvedő munkatársakkal és meghurcolt vezetőikkel való 
együttérzés egységes nemzetközi fellépésben nyilvánul meg. 
Ez pedig már megfontolásra késztető figyelmeztetés a legko�
nokabb katonai diktatúra számára is.

Tisztában vannak az összefogás erejével a szakszerve�
zetek, a harcuk fegyvertárában gyakran nyúlnak a szolida�
ritáshoz, akár erkölcsi vagy anyagi segítséget nyújtva a baj�
ba jutottaknak, újabb erőt adva harcuk folytatásához, akár 
szembeszállva az elnyomókkal, az emberi méltóság, a szak- 
szervezeti jogok, a szabadság elismerését követelve tőlük. 
Példák sokasága bizonyítja, hogy a világméreteket öltő tilta�
kozás nem marad pusztába kiáltott szó, előbb-utóbb enged�
ményekre készteti a demokráciát következetesen megtagadó 
kormányzatokat is.

E gondolatok jegyében rendezett december elején szoli�
daritási gyűlést a Postások Szakszervezete, kifejezve együtt�
érzését Uruguay dolgozóival, biztosítva őket erkölcsi támo�
gatásáról. A demonstrációban nem maradt szakszerveze�
tünk egyedül. Szándékában osztozott több ágazat szakszer�
vezete, s a gyűlésen képviseltette magát a SZOT is.

Miért éppen e távoli ország dolgozóival és szakszerve�
zeti vezetőivel vállalt szolidaritást ezúttal szakszerveze�
tünk? Azért, mert tengerentúli harcostársaink most emlé�
keztek vissza egységes szakszervezeti központjuk, a CNT 
megalakulásának 17. évfordulójára. Gyűlésünkön részt is 
vett a CNT emigrációban élő két képviselője. S az emigráció 
adja e nem kerek évforduló megünneplésének, valamint a 
nemzetközi összefogásnak az értelmét. A CNT ugyanis az
1975-ben puccs útján hatalomra jutott fasiszta katonai dik�
tatúra miatt külföldről kénytelen irányítani a hazájában 
föld alá kényszerített munkásmozgalmat.

Egy évszázad kemény harcának eredményeként alakult 
meg 1966-ban az egységes szakszervezeti központ, tömörítve 
az uruguayi dolgozók szakszervezeti mozgalmát. A harcok 
árán ugyan, de folyamatosan fejlődő demokráciát azonban 
egy évtizeden belül lerombolták a uralmat külső segítséggel 
magukhoz ragadó reakciós erők. Hatalmuk megszilárdítá�
sához elsősorban a munkásmozgalmat zilálták szét. Felosz�
latták a szakszervezeteket, székházaikat katonai börtönökké 
alakították át, s letartóztatták, felforgatás vádjával bebörtö�
nözték a munkások vezetőit, a haladó szellemű tudósokat, 
művészeket, közéleti személyiségeket.

Bár sokan belepusztultak a kínzásokba vagy bérgyilko�
sok áldozataivá váltak, mások egész életükre nyomorékok 
lettek, többen idegen földön kerestek menedéket, a munká�
sok nem adták fel a küzdelmet. A CNT emigrációban élő ve�
zetői továbbra is szervezik az uruguayiak szakszervezeti 
mozgalmát, a testvérszakszervezetek pedig támogatják 
munkájukat. Az egész világ haladó erőinek felháborodott 
tiltakozása a dolgozók ellenállásával együtt több alkalom�
mal is meghátrálásra késztette a diktatúrát.

Először kénytelenek voltak hozzájárulni a szakszerve�
zetek alakulásához, ügyelve ugyan arra, hogy a szakmákat 
minél kisebb, életképtelen egységekre bontsák. Ma már félig 
legálisan működik egy szakszervezeti központ, lehetőséget 
adva arra, hogy a CNT rajta keresztül szervezze a dolgozók 
küzdelmét. Legnagyobb győzelmük az volt, amikor az új al�
kotmánytervezetet, amely törvényesítette volna a diktatú�
rát, népszavazásra bocsátották, s a szavazók óriási többsége 
erre a mesterkedésre NEM-mel válaszolt.

A harcot tehát érdemes folytatni, nekünk pedig interna�
cionalista kötelességünk, hogy ezt támogassuk. A gyűlés 
résztvevői által a 80 ezer magyar postásszakszervezeti tag 
nevében elfogadott távirat, amely a szakszervezeti jogok ér�
vényesülését és a bebörtönzött szakszervezeti vezetők azon�
nali szabadon bocsátását követeli, a hasonló tiltakozásokkal 
együtt, nem söpörhető le az asztalról.
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Javult, de még tanuljuk a bizalmi munkát
A bizalm iak rendszeres felké�

szítéséről, valam int a szakszerve�
zet előtt álló feladatok m egvalósí�
tásában  betöltött szerepükről ren �
deztünk kerekasztal - beszélgetést 
a Budapesti Távbeszélő Igazgató�
ság Területi Szakszervezeti Bi�
zottságán. Dr. S zarka  György 
tszb - titkár segítségével először 
arra  a, kérdésre kerestünk vá�
laszt:

— H ogyan történ ik  a  b iza lm i�
ak felkészítése, k iválasztása?

Táncos Pál (Kábelfenntartó 
Üzem, szb - titkár): N álunk az a 
szokás, hogy a  rendszeres tanács�
kozásokat a titkár tartja. Ez a 
módszer bevált. így  ugyanis ál�
landóvá válik a kapcsolat, am ely 
— tapasztalatunk szerint — így 
sokkal közvetlenebbé, őszintébbé 
válik, s a  bizalm iak is tevéke�
nyebbek, kiváltképp, ha a köz�
ponti inform ációk továbbításában 
jobban alkalm azkodunk az üzem 
profiljához. A m egbeszéléseket 
így nem  nehéz összekapcsolni a 
bizalmi-  és a politikai oktatással.

K á d á r G yula  (Ferenc Távbe�
szélő Üzem, főbizalmi): A közel�
m últban fejeztem be egy kéthetes 
tanfolyamot, am elyen rendkívül 
érdekes előadások hangzottak el. 
Többek között a rra  is választ kap�
tunk, hogy m eghatárbzott felada�
tok esetén hogyan kell helyesen 
dönteni; hogyan élhetünk m egfe�
lelően a jogainkkal és a kötelessé�
geinkkel is. Viszont hangsúlyozni 
kell, hogy a korábbinál sokkal na�
gyobb gondot kell fordítani a  bi�
zalmiak kiválasztására.

H utás László  (Ferenc Távbe�
szélő Üzem, szb - titkár): Amikor 
négy esztendeje bizalm iválasztá�
sok voltak, m ég nem  voltak a fel�
adatok annyira ism eretesek, m int

most. így  aztán a bizalmi testület 
heterogén lett. A tananyagot — a 
Bizalmiakadémiát, a K érdezték -  
et — nem  túl nagy érdeklődés kí�
séri. Éppen ezért nagyobb hang �
súlyt adunk a helyi gondoknak, 
feladatoknak.

—  Szívesen vállalják-e a dol�
gozók a társadalmi munkát?

H utás László: Egyértelm ű vá�
laszt aligha lehet a kérdésre adni. 
Ha ugyanis azt mondjuk, hogy 
szabad időben senki sem végez 
szívesen társadalm i m unkát, igaz 
is, m eg nem  is. Hiszen főként a 
családi feladatok azok, amelyek-  
gátat szabnak. A gazdasági veze�
tők pedig — érthetően — nem  
örülnek a m unkaidőben ellátott 
társadalm i m egbízatásnak. Azón 
igyekszünk tehát, hogy m indenre 
kedvező időpontot találjunk; nem 
m indig sikerül.

— Es a csoportélet?

H utás László: A döntő több�
ségnél jó, gondot okoz azonban 
például a külszolgálatosok vagy a 
szétszórt m unkahelyeken dolgo�
zók esetében. De azt kell m onda�
nom, hogy egy jó bizalmi életet 
visz a  csoportba, éppen ezért dön�
tő fontosságú, hogy a tagok m i�
képpen választanak.

— Térjünk há t vissza  a k ivá �
lasztáshoz! M i a b iztosítéka  an �
nak, hogy megfelelő em bert sike �
rüljön találni?

Vámos G yörgy  (József T ávbe�
szélő Üzem, főbizalmi): Az sem 
bizonyos, hogy a megfelelő em �
ber vállalja - e a m egbízatást Az a 
tapasztalatom , hogy egyre nehe�
zebb a helyzet, m ert korlátozva 
van — a széles körű jogok ellené�
re  is — a bizalm iak mozgástere. 
A két legkényesebb kérdésben,

az évi bérfejlesztésben és az üdül�
tetésben, bizony, m eglehetősen 
nehéz dönteniök. Vagyis: azt kell 
m ondanom , hogy akkor válhat a 
bizalm iak m unkája hatékonnyá, 
ha m agának a szakszervezeti 
m unkának  a m egbecsülése és vé�
delm e is nő. Hozzáteszem ehhez a 
gondolathoz, hogy például a kü �
lönböző tervm ódosításoknál hiá�
ba írnak  elő a szám unkra többlet�
feladatokat, ha nem  terem tik meg 
hozzájuk a teljesítés feltételeit. 
Ha pedig önhibánkon kívül nem 
tud juk  a m egem elt te rvet teljesí�
teni, a szakszervezet h iába szól 
idejében, igen sok juttatástó l el�
esünk.

K ovács Józse f (Belváros Táv�
beszélő Üzem, szb - titkár): A  kivá�
lasztás és a felkészítés során kü�
lön gondot fordítunk arra, hogy a 
bizalm iakat m egtanítsuk a helyes 
viselkedésre, és önbizalm at ad �
junk  nekik a  megfelelő partneri 
kapcsolathoz. Fontosnak tartjuk  
ugyanis, hogy szakm ailag és em �
berism eretben is m egfelelőképp 
fölvértezzük őket.

— Találkozott-e a b iza lm iak  
elképzelése a fe ladatokról és a 
valóság?

K ára i K á zm é m é  (Lágym á�
nyos Távbeszélő Üzem, bizalmi): 
Négy éve választottak meg; kez�
detben nem  sokat tudtam  a m un�
káról, csak annyit, hogy be kell 
szedni a  bélyegpénzt. Am ikor az�
tán  az oktatás során mind többet 
tudtam  meg, kicsit megijedtem, 
de szerencsére kellem esen csa�
lódtam. Viszont az az érzésem, 
hogy a tananyag  nem igazán ér�
dekfeszítő; a legfőbb hasznot a jó 
em beri kapcsolatokban látom.

— M i a helyzet a helyettesek �
kel?

Csontos Lászlóné  (Erzsébet 
Távbeszélő Üzem, szb - titkár): 
A nnak idején a  helyettesek kivá�
lasztására kevésbé figyeltünk, 
m int a  bizalm iakéra. Sajnos, a 
helyettesek — . főként azok, akik 
előbbre léptek — nem  állnak a 
helyzet m agaslatán, a csoportok 
pedig nem  élnek a  visszahívás le�
hetőségével.

K ozabel Z su zsa n n a  (Belváros 
Távbeszélő Üzem, bizalmi): Az az 
igazság, hogy a  választásoknál a 
legtöbb helyen azt nézték, ki az, 
akire „rá lehet sózni” a helyettes -  
séget. Ez nem  te tt jót a szakszer�
vezet tekintélyének. A csoportok 
érdeklődése egyébként is leg�
többször m egreked az anyagiak�
nál; ha valam i bajuk van, sokszor 
nem  a bizalm inak m ondják el, 
úgy kell hátulról visszahallani.

K á d á r G yula: Pedig a bizalm i�
ak  kritikusak, sok kérdést vetnek 
fel. A  szakszervezet sokszor ru �
galm asabban tud  bizonyos term e�
lési gondokat megoldani, m int a 
szakvezetők. K evesen élnek azon�
ban  az ellenőrzési joggal.

K ára i K á zm ém é:  Ha segíteni 
kell, term észetesen lehet ránk 
szám ítani, de a szakszervezeti 
m unka nem  helyettesítheti a gaz�
dasági vezetést.

Dr. Szarka  György: A  bizalmi 
m unka eredm ényessége az alap�
szervezet m unkastílusának függ�
vénye is. Milyen a szakszervezeti 
m unka nyitottsága, érdem i, alko�
tó dem okratizm usa, önállósága és 
felelőssége. A tszb m unkájának 
fő törekvése az alapszervezetek 
segítése, m unkastílusuk javítása, 
s hogy kellő hangsú ly t kapjon a 
bizalmi feladat ellátásának az erő�
sítése.

Gyulay Zoltán

Határozatok nyomában

Rétegmunka a kézbesítők körében

M ozgalmas m unkanapot szer�
vezett novem ber 23- ára a B uda�
pest vidéki és a Soproni Posta-  
igazgatóság Területi Szakszerve�
zeti B izottsága m eghívottainak és 
tagjainak. A BUVIG - TSZB — a 
tavalyi tatabányai együttes ülés 
viszonzásául — Sopronba látoga�
tott. A tszb - k külön - külön m eg�
tarto tták  m unkatervük szerint so�
ros ülésüket, majd délu tán  együt�
tes ülésen találkozott a  két tes�
tület.

Az együttes ülés napirendje ez�
úttal a kézbesítők helyzetének ja �
vítására hozott 8/1982. szám ú kv-  
határozat érvényesülésének m eg�
vitatása és a további feladatok 
m eghatározása volt. Nem végez�
tünk  teljes vagy akár csak részle�
ges helyzetvizsgálatot. A kv - ülés 
óta eltelt időszakban végzett 
m unka keretének a központi ve�
zetőség határozatát tekintettük. 
M indenekelőtt kiemelt feladat�
ként kezeltük a határozatnak szé�
les körben való ism ertetését. Erre 
felhasználtuk a Postás Dolgozó 
januári szám át, a titkári értekez�
leteket, a  taggyűléseket, az alap�
szerveknél te tt látogatásokat. To�
vábbi feladatunk a  szervek veze�
tőivel a határozat m egism erteté�
se, a m intavételes kérdőívek 
egyes adatainak postaszerven -  
kénti feldolgozása és a  kézbesítők 
m unkáját akadályozó tényezők 
m egszűntetése.

A kézbesítőkre irányuló réteg�
politikai m unka a B udapest vidé�
ki Postaigazgatóságnál 2437, a' 
Soproni Postaigazgatóságnál 
1700 főt érint. Ez önm agában is 
m utatja a feladat nagyságát, sok�
oldalúságát.

Létszám, képzettség

A létszám ban m utatkozó m eg�
lehetősen nagy eltérés ellenére 
létszám hiány, illetve a norm a sze�
rinti tartaléklétszám  elégtelensé�
ge a B udapest vidéki Postaigaz�
gatóságnál tapasztalható. (Az ab �
szolút szám okban m utatkozó kü�
lönbséget a BUVIG négy m egyé�
je adja, szem ben a soproniakhoz 
tartozó három m al.) A létszám �

helyzet lem érhető a szabadság és 
a többletszabadnapok kiadásá�
nak adataiból, am elyek a Soproni 
Postaigazgatóságnál időarányo�
san jók: a  távollétek felm érése 
szerint az igazgatóságra százalé�
kosan m egállapított tartaléklét�
szám elegendő. A BUVIG - nál 
m utatkozó nehézségek az ötnapos 
m unkahét bevezetésével, a sza�
badságnapok változásával össze�
függésben m egnövekedett sza�
badnapok, a pálya elnőiesedésé�
vel kapcsolatban gyakoribb be�
tegség és egyéb távoliét nagy 
m ennyiségét a  norm a szerinti ta r �
taléklétszám  nem  fedezi. Kifeje�
zett létszám hiányról többnyire a 
nagyhivataloknál beszélhetünk. 
V izsgálnunk kell a  tartaléklét�
szám m eglétét és felhasználását. 
Ehhez szem pontokat kap tunk  a 
vita során.

A kézbesítők között a szakkép�
zettek aránya m indkét területen 
viszonylag jó. Alsó fokú képzés�
ben jelenleg a soproniaknál 
96- an, a BUVIG - nál 200- an vesz�
nek  részt. A postai kézbesítő és 
felvevő szakm ásító tanfolyamon 
eddig a  Soproni Postaigazgató�
ságnál 123- an, a B udapest vidéki�
nél 83- an vizsgáztak. A képzés 
decentralizálva folyik. Kiem elt 
feladatnak tekintjük  az általános 
iskolai végzettség megszerezteté -  
sét.

Bérintézkedések

A soproni terü leten  az idei saját 
bérpolitikai intézkedések 1446 
kézbesítőt érintettek; 883- an az 
átlagot m eghaladó bérfejlesztés�
ben részesültek. A B udapest vi�
déki Postaigazgatóságnál éven�
kén t rendelkezésre álló bérfej�
lesztés m értéke, szem beállítva a 
kézbesítői réteg szám arányával, 
nem  teszi lehetővé a m unkakör 
jelentősebb differenciálását.

Közism ert tény Pest megye 
bérhelyzete. Amíg az igazgatóság 
m ás m egyéiben a m unkaerő - in�
gadozás elfogadható m értékű, ad �
dig P est m egyében erőteljes. A h�
hoz, hogy jelentősen csökkenje�
nek ezek a feszültségek, további

központi bértám ogatásra lenne 
szükségünk.

Nem hanyagoltuk el a rész�
m unkaidős kézbesítők b érará�
nyainak vizsgálatát sem. Ennek 
eredm ényeként a folyó évben — 
saját hatáskörben — évközi bér-  
fejlesztésben részesültek.

A kézbesítők bérhelyzetét tel�
jes körben felm érjük, ennek ered�
m ényét összehasonlítjuk a m in�
tavétel adataival, s a levont követ�
keztetések képezik m ajd a követ�
kező bérpolitikai intézkedések 
alapját.

Munka-
és életkörülmények

A két tszb együttes ülése a kéz�
besítők m unka -  és életkörülm é�
nyeivel is foglalkozott. A sopro�
niak a kérdőívekben szereplő tá s�
kasúlyok alapján javaslatot készí�
tenek a kollektív szerződés módo�
sításához a m unkakörnek a 3. 
m unkakörülm ény - fokozatba való 
besorolására.

Tervbe vettük  a kézbesítők já �
ratjelzőinek felülvizsgálatát, 
olyan ütem ezéssel, hogy a legkö�
zelebbi létszám felm éréshez m ár 
új adatok álljanak rendelkezé�
sünkre.

A kézbesítők egyen -  és védőru�
ha - ellátását a m unkahelyeken fo�
lyam atosan figyelemmel kísérjük. 
Ezt a tém akört a soproni tszb jövő 
évi m unkatervébe önálló tém a�
ként is felveszi.

Az idén a Soproni Postaigazga�
tóságnál 7 kézbesítő kért és ka�
pott lakásépítési tám ogatást. 
A B udapest vidéki Postaigazgató�
ságtól 27- en igényeltek és kaptak 
kam atm entes kölcsönt, 8 - an pe�
dig térítésm entes tám ogatásban 
is részesültek. Az igazgatóságok 
valam ennyi kérelmezőnek,
am ennyiben a feltételekkel ren �
delkeznek, tudnak  tám ogatást 
nyújtani.

Szociális ellátás

Sopronban, V eszprém ben és 
Szom bathelyen üzemorvos m űkö�

dik. A z.utóbbi két helyen az idén 
sikerült a rendelést m egszervez�
ni. Győrött a rra  kap tunk  ígéretet, 
hogy az elhelyezés m egoldása 
u tán  az orvosi ó rakeretet m eg�
kapjuk. Itt az üzemorvosi rende�
lést jövőre lehetővé tesszük. 
Szom bathelyen a kézbesítők kö�
rében folyam atosán elvégzik a 
lúdtalp -  és visszérvizsgálatot. 
A veszprém i üzemorvos elvégezte 
valam ennyi dolgozó üzem egész�
ségügyi vizsgálatát. Tatabányán, 
Salgótarjánban és Vácott m ár 
megoldódott a dolgozók rendsze�
res orvosi felügyeletének gondja. 
E városokban lehetőség van a kö�
telező időszakos orvosi vizsgálat 
bevezetésére is.

A nem  teljes üzemorvosi háló�
zat hátrányainak csökkentésére 
m egkeressük a megyei egészség -  
ügyi szerveket. E lsősorban a kis-  
hivatali kézbesítők egészségügyi 
felülvizsgálatának m egszervezése 
okoz gondot. M ásrészről szakor�
vos által összeállított egészség -  
ügyi felvilágosító tájékoztatók ki�
adását tervezzük.

A kézbesítők körében is nőtt az 
üdülés iránti igény, de m ég nem  
éri el az egyéb területeken dolgo�
zók érdeklődését. K edvelt körük�
ben a  családos és az egészségi ál�
lapotuknak megfelelő gyógyüdü -  
lés. A keretelosztásnál figyelem�
be vesszük a fizikai m unkaterü le�
tekről érkező igények indokol�
tabb voltát. Legfőbb feladatunk�
nak a kézbesítők gyógyüdülte -  
tését tekintjük.

írásunkban  csupán a legfonto�
sabb tém akörökkel foglalkoz�
tunk. A vázolt feladatok sok és fe�
lelősségteljes m unkát adnak 
mind a szakm ának, mind a szak-  
szervezetnek. Szívesen vállaljuk 
ezt, m ert m egítélésünk szerint 
m egoldásuk m ár a  közeli jövőben 
is érezteti ha tásá t a kézbesítők 
helyzetének javulásában. Sőt, e 
nagy létszám ú réteg helyzetének 
javítása közvetlenül és közvetve 
kihat m ás rétegekre is, így hatvá�
nyozottan segíti a kongresszusi 
határozat m egvalósítását.

Bor Sándorné—Kiss József

K IT Ü N T E T É S E K

Szakszervezetünk elnökségének javaslatára — a N épszava j j  
Lap -  és K önyvkiadóval egyetértésben — a 65. sajtónap alkal-  j j  
m ából a  Szakszervezetek Országos Tanácsa a  N épszava tér -  f |  
jesztésében kiemelkedő m unkát végzettek közül a

Szakszervezeti Munkáért ezüst fokozatával

tün te tte  ki Im re Gábor hivatalvezetőt (Pesterzsébet 1 postahi-  lg 
vatal);

Szakszervezeti Munkáért oklevelet

adom ányozott Dóber Lajosné hírlaposztály - vezetőnek (Győr 2 j j  
postahivatal), H elem bai László  m ehiw ezető - helyettesnek 
(Pest megye), Polgár Róna  terjesztési előadónak (Budapesti | |  
H írlapterjesztő Üzem), V alen tin  János kézbesítő, brigádveze -  §  
tőnek (Csepel 1 postahivatal).

S o k a t ta n u ltu n k

Sikeres titkári tanfolyam a miskolci tszb-nél
A Postások Szakszervezetének 

rendezésében Miskolc—Tapolcán 
az szmt oktatási központjában a 
Miskolci Postaigazgatóság T erü�
leti Szakszervezeti Bizottságához 
tartozó titkárok novem berben 
egyhetes tanfolyam on vettek 
részt. A tanfolyam újszerű volt, 
hiszen a részt vevő 32 titkár egy 
tszb - hez tartozik. E sajátos vonás 
kedvező hatása m eg is m utatko�
zott a hét folyamán, az előadások 
és az ezt követő konzultációk köz�
vetlenek, és élénkek voltak.

A tanfolyam  időszerű volt, h i�
szen a Postások Szakszervezete 
félidős beszám olójának újbóli á t�
tekintése indokolt volt, m indany -  
nyiunk szám ára ú tm utatást adott 
a második félidőhöz.

M egyeri László  kv - titkár az in�
dításkor előadást ta rto tt a 
M SZM P Központi Bizottságának 
október 12- i üléséről, am elyen jö�
vőbeni feladatuk is szerepelt a na�
pirenden. Az előadások között 
hallottunk a tszb és az alapszer�
vezetek m unkakapcsolatáról, 
m unkam ódszeréről, a továbbfej�
lesztési lehetőségekről. Élénk volt 
a konzultáció az életszínvonal, a 
szociálpolitika időszerű feladatai�
ról, a béren kívüli ju ttatásoknak 
és a postás dolgozók m unkakörül�
m ényeinek alakulásáról.

Az egy hétre szóló tem atikán 
szinte végigvonultak a m unka�
helyi dem okrácia érvényesülésé�
nek és az alapszervezeti m unká�
nak időszerű kérdései és felada�

tai. Helyet kapott az előadásokon 
a postai tervkészítés folyam ata, a 
dolgozók nevelése, form álása, az 
időszerű jogszabályok értelm ezé�
se, a m unkaverseny - m ozgalom  
helyzete, az alapszervezetek 
pénzügyi elszám olásának rendje.

Az utolsó m unkanap program �
ja  fórum  volt; az szb - titkárok az 
igazgatóság vezetőjével, a postás 
pártbizottság, a tszb és a KISZ -  
bizottság titkárával találkozhat�
tak. A fórum on a titkárok 34 kér�
dést te ttek  fel a részt vevő veze�
tőknek, olyan ügyekben, am elyek 
dolgozóinkat foglalkoztatják.

Ö röm ünkre és m egelégedé�
sünkre szolgált, hogy a vezetők 
őszintén válaszoltak a felvetett 
kérdésekre, m inden kendőzés 
nélkül ism ertették a valós helyze�
tet, a lehetőségeket, a megoldás 
útját, módját.

A Postások Szakszervezetének 
osztályvezetője, K á n ya  G yula  ve�
zette a fórumot, majd a zárás so�
rán  értékelte, kedvezőnek ítélte a 
tanfolyam  m unkáját, beleértve a 
fórum on felvetett kérdések idő�
szerűségét, valam int a  vezetők 
körültekintő, határozott válaszait.

Mi, a tanfolyam hallgatói úgy 
érezzük, hogy az ilyen jól m eg�
szervezett és ilyen összetételű 
tanfolyam  elvégzése szám unkra 
ú jabb ism ereteket, erőt és bizta�
tást ad feladataink megfelelő ellá�
tásához.

Sasvári József

A XIII. évfolyam ába lépő Szak-  
szervezeti Szemle fejlődésének je �
lentős állomásához érkezett, jan u �
á r  elsejétől havi folyóirattá válik.

A Szakszervezeti Szemle je l�
lege, profilja a  jövőben sem válto�
zik, de változik külső m egjelenése 
és belső tartalm a. A m ainál szebb 
és gazdagabb folyóirat lesz, te r�
m észetesen tám aszkodva az el�
m últ 12 év tapasztalataira is. Cél�
ja  az, hogy a m agyar szakszerve�
zeteknek olyan rangos, tartalm as 
elm életi - társadalom politikai o rgá�
num a legyen, am ely tekintélyt, 
népszerűséget vív ki m agának, s 
új színt visz a m agyar sajtó sok�
színű palettájára.

Szerkesztőségét új terveinek 
m egvalósításában, a minőségi 
előrelépésben a jövőben tanács�

adó testü let is segíti majd. Tagjai 
kiváló felkészültségű szakem be�
rek: közgazdászok, szociológusok, 
történészek, kutatók, egyetemi 
tanárok.

A Szakszervezeti Szemle egy 
folyóirat a többi között, de szer�
kesztői a rra  törekszenek, hogy 
összetéveszthetetlenül sajátos 
arcélű, és egyéni hangvételű  le�
gyen m ind a m agyarországi folyó�
iratok, m ind a szakszervezeti 
mozgalom lapjai, kiadványai kö�
zött. A többi folyóirattól abban 
különbözik majd, hogy szakszer�
vezeti lesz: írásaiban m inden kér�
déshez, témához, problém ához 
annak szociális term észete, lénye�
ge felől közelít, az érdekvédelem  
és érdekképviselet szemszögéből 
vizsgálja.

A havonta megjelenő Szakszer�
vezeti Szemle terjedelm e 72 oldal 
lesz, ennek megfelelően alakul a 
folyóirat á ra  is. Egy példány ára 
18 forintról 12 forintra csökken, 
az éves előfizetési díj pedig 144 
forint lesz. Folyóiratot a jövőben 
is a N épszava Lap-  és Könyvki�
adó terjeszti.

A Szakszervezeti Szemle havi 
m egjelenése jelentős előrelépés, 
nagy lehetőség és felelősség, első�
sorban a szerkesztőség számára. 
A lehetőség azonban csak akkor 
válik valósággá, ha az egész szak-  
szervezeti mozgalom a m agáénak 
tekinti a folyóiratot és választott 
testületéi, apparátusa, intézm é�
nyei tám ogatják, segítik m unká�
ját.

SZÁM VIZSGÁLÓ BIZOTTSÁGOK, FIGYELEM!

M egjelent a szám vizsgáló bizottságok feladatait tartalm azó 
kézikönyv legújabb átdolgozott kiadása.

A könyv nagy segítséget nyújt a számvizsgáló bizottságok 
m unkájához. A számvizsgáló bizottságok a megfelelő péf-  
dányszám  beszerzéséről sürgősen gondoskodjanak!
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Becsületesen végzett 
hasznos munka

Nyolc vállalati gazdasági munkaközösség a POTI-ban

A gazdasági m unkaközösségek 
iránti igény kezdettől a Postai 
Tervező Intézetben volt a legna�
gyobb. 1982- ben hat alakult, idén 
pedig kettő. Az intézet 400 dolgo�
zójának csaknem  negyedrésze 
gmk- tag. H argita i A n ta l igazgató 
azt fejtegette, m iért karolta fel, és 
m iért tám ogatja m a is m űködésü�
ket.

— Létrejöttük alapvető oka, 
hogy a tervezői igények lényege�
sen nagyobbak, m int az intézet 
kapacitása. A POTI idei bevétele 
73 millió forint, a m unkaközössé�
gek tevékenységének várható 
eredm énye 6,2 millió forint. M ű�
ködésük nekünk  nem  hoz hasz�
not, de postai, illetve népgazda�
sági érdeket szolgálnak. Ami szá�
m unkra erkölcsi siker. A kérdés 
m ásik oldala — ugyancsak fontos 
—, hogy dolgozóink jelentős része 
úgy ju tha t jövedelem kiegészítés�
hez, hogy felkészültségének m eg�
felelő m unkát végezhet.

— N em  voltak, n incsenek súr �
lódások, ö sszeü tközések?

— Jó játékszabályokat ipar�
kodtunk kialakítani, s ez sikerült 
is. Mögötte sok vizsgálódás, elem �
zés — néha kem ény vita — van, 
végeredm énye azonban a köl�
csönös előnyök figyelembevétele. 
Eddig ezt senki nem  sértette meg. 
Tavasszal volt egy pénzügym i�
nisztérium i célellenőrzés, most 
pedig egy tételes ellenőrzés zajlik. 
A jegyzőkönyvek szerint sem m i�
féle szabálytalanság nem  történt. 
Tehát m unkaközösségeink nem �
csak hasznosan, hanem  becsüle�
tesen is dolgoznak.

— Persze belső ellenőrzést is 
ta rtunk  — m ondja dr. Jüngling  
G yörgyné  gazdasági igazgató -  
helyettes, aki a m unkaközösségek 
intézeti gazdája. Tőle tudom  meg 
a pontos adatokat is. — Hálózati 
terü leten  3 vgm k m űködik (itt a 
legnagyobb a kapacitáshiány), á t�
viteltechnikában egy, kapcsolás -  
technikában egy, építéstervezés�
ben kettő és rádiótechnikában
egy.

A m unkaközösségek szerződést 
csak az intézeten keresztül köt�
hetnek — veszi á t ism ét a szót 
Hargitai Antal. — Cél az, hogy a

postai érdekek érvényesüljenek. 
Egyfajta biztonsági szelepként 
m űködnek, levezetik azt a feszült�
séget, am elyet a kapacitáshiány 
okoz. Ezért csak intézeti dolgozók 
lehetnek  vgm k - tagok, csak értük  
vállalunk erkölcsi és anyagi fele�
lősséget. Nekik m inden feltételt 
m egadunk m unkájukhoz — a fe�
jen  kívül. S itt azt is elmondom, 
hogy a legjobb szakem bereink 
vállalták a gazdasági m unkakö�
zösségi tagságot.

— M ilyen  a gm k-k jövője?
— A jelenről azt m ondhatom , 

hogy tűzoltó m ódon kezdtek dol�
gozni, a M agyar Posta érdekében. 
L étjogosultságukat az határozza 
meg, hogy m ilyenek az igények 
az intézettel szem ben, s azokat 
hogyan tud juk  kielégíteni kapaci�
tásunkkal. 1984- es feladatainkat 
m ár ism erjük, s tudjuk, hogy 
olyan volum enű m unkát kapha t�
nak  a  m unkaközösségek, m int az 
idén. Az 1985- ös igényeket m ég 
nem  ism erjük. K ülönben az az ál�
láspontunk, hogy a havi m unka�
idő egyharm adánál ne vállalja�
nak  többet. A teljesítőképesség�
nek, a becsületes, jó m unkának 
vannak  határai.

H argitai A ntalnak egy értekez�
letre kellett m ennie, K aján  Péter 
tervezőm érnökkel, a G enplan  
vgm k  képviselőjével és Perlaki 
G yörgy  átviteltechnikai osztály -  
vezetővel, az Á tv ite l vgm k  tag já�
val folytattuk a beszélgetést.

— Az intézettől nagy segítsé�
get kaptunk a  m egalakuláskor, 
ami nélkül talán  nem  is tudnánk  
létezni. Sok m indent m eg kellett 
tanulnunk, am ihez nem  érte t�
tünk. Tanfolyamon nyílt erre le�
hetőségünk. Előtte csak egy lis�
tánk volt a m integy 60 rendelet�
ről, ha ezeket állandóan olvas�
nánk, akkor sem tudnánk  egyér�
telm űen, m it kell csinálnunk. 
O lyan kérdés is akadt, am elyben 
m ég a felettes hatóságoknál sem 
volt egyetértés. M űszaki fejünkre 
bízzuk a teendőket és a revizorra, 
aki eldönti, hogy jól csináljuk - e.

Elém teszik a „Napló fő-  
könyv”- et. Vaskos a dosszié, s 
ahogy a legfrissebb példányt ki�
húzzák, nem  győzöm szemm el

követni, legalább egy m éter hosz-  
szú, tele rubrikával, kért adatok�
kal.

— Egy kisiparostól fele annyi 
adatot kém ek. Pedig a cél az volt, 
hogy szaktevékenységünkre kon�
centráljunk, kevés adm inisztrá�
cióval. Ez, sajnos, nem  jö tt be.

— N incs hozzáértő  em ber az  
adm in isztrációra  ?

— Mi m agunk végezzük; nem  
mindegy, hány felé kell oszta�
nunk  a bevételt. Sokan azt hiszik, 
hogy ebből a m unkából m eggaz�
dagszunk. Pedig h á t! . . .

— Valóban elterjedt, hogy jól 
keresnek a vgm k-sok. Ö nöknél 
m ilyen  a fizetség?

— K éplettel érzékeltetve: Am i�
ért az intézet 100- at kap, azt mi 
70- ért vállalhatjuk. Ebből 20- at 
visszafizetünk a rezsiköltségekre, 
20- at tesznek ki az adók, egyéb 
költségek, m arad  30. Ezt átfordít�
va a hétköznapokra: egy személy 
egy évre körülbelül 60 ezer forin�
tos m unkát kap, annak a  30 szá�
zalékos tiszta jövedelm e 18 ezer 
forint, am i havonta 1500 forintot 
jelent. Ugye, ebből nem  lehet 
m eggazdagodni? l

— E z b izony nem  sok. Mégis 
m egéri ?

— Nagy előnye, hogy a feladat 
házhoz jön. A  másik, hogy azzal a 
m unkával ju tha tunk  egy kis 
többlethez, am ihez értünk. Egy-  
egy feladatnál m indenki m egkap�
ja  a m agáét, határidővel. Ki- ki 
úgy szervezi m unkáját, ahogyan 
akarja. Á ltalában otthon dolgo�
zunk. A m inőségre duplán kell vi�
gyáznunk, m ert m egbízóink — és 
az intézet is — nagyítóval vizsgál�
ják  terveinket. Eddig m ég nem  
volt reklamáció.

— És a gm k-n k ívü li kollégák �
ka l m ilyen  a kapcsolat?

— Féltünk az irigykedéstől, de 
szerencsére ez nem  következett 
be. Látják azt, hogy hazavisszük 
a m unkát, elég kem ényen m eg�
dolgozunk azért a  kis pénzért. 
K ülönben ők a legbiztosabb el�
lenőreink, hogy m unkaidőben ne 
foglalkozhassunk gmk- feladatok -  
kal.

— M ilyen m egbíza tása ik  van �
nak?

— A z  intézeti m unkák részfel�
adatai, de vannak  kisebb volum e�
nű igazgatósági igények, m elyek 
a m unkaközösségeknél gazdára 
találnak. Egész évre elosztjuk a 
feladatokat, de időnként adódnak 
tűzoltó m unkák  is, m elyeknek el�
végzése az intézet m erev szerve�
zetébe nem  fém ek bele. Ezek 
igazán a testreszabottak.

— M indkettő jüknél két gyer �
m ek van. N em  okoz családi súr �
lódásokat a vá lla lt többletm un �
ka?

— É rtük vállaljuk, m iattuk 
kell a több pénz. Van úgy, hogy 
éjszaka dolgozunk, a gyerekek 
m iatt, ők ne rövidüljenek meg.

— M ilyen  a  közösségen belüli 
együttm űködés ?

— Jó. Az átlagosnál jobb ké�
pességű szakem berek vannak  
egy - egy közösségben, szakm ai vi�
ták  term észetesen előfordulnak, 
de anyagiak soha. A m unka el�
kezdése előtt felosztjuk a felada�
tot, s ennek arányában  történik a 
díjazás. A közös felelősséget m in�
denki érzi, m ert ha valam iben 
buknánk, az teljes bukást je lente�
ne. Egyform án húz m indenki.

Bánhidi Éva
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Az SZVT Szervezési Szakosztály — Postás Szervezők 

i  Klubja és a Posta Számítástephnikai Védnöksége

sz e m é ly i s z á m ító g é p

!
 bemutatót, ismertetőt rendez felhasználóknak, 1984. janu- 

ár 26—27-én a Postás Művelődési Központban (Budapest «  
VI., Benczúr u. 27.).

A bemutató január 26-án 11.00 órától 17.00 óráig, 27-én 
9.00 órától 17.00 óráig látogatható.

A rendezvény célja az, hogy ismertetést adjon felhasz- «  
nálóknak a Magyarországon forgalomban levő személyi 
számítógépekről, a felhasználási lehetőségekről — ki- j 
emelten a Magyar Posta területén —, eddigi sikeres alkal-

I
 mazásukról.

A kiállítók célja az, hogy elősegítsék a tájékozódást, a 
1  legjobb típus kiválasztását, a műszaki, gazdasági munkát 
I könnyítő eszközök alkalmazását.

A bemutatón részt vesznek a személyi számítástechni- ;
I kai eszközöket fejlesztő magyar vállalatok is, prototípusok 1 

I  bemutatásával.

Minden postás dolgozót szeretettel vár a

RendezőségA Közlekedéstudományi Egyesület 

postai és távközlési tagozatának 

január havi programja

Január 10. (kedd) 15 óra, VI. Nép-  
köztársaság útja 3. Halász László: A 
kuvaiti hálózat építési és szerelési ta�
pasztalatai.

Január 18. (szerda) 9.00 óra, Posta 
Kísérleti Intézet, IX. Zombori utca 2. 
Dr. Kovács Gizella: Híradástechnikai 
alkatrészek és berendezések környe�
zetállósági vizsgálata a Posta Kísérleti 
Intézetben (Laboratórium látogatás).

Január 19. (csütörtök) 15 óra, VI. 
Népköztársaság útja 3. Erdőkövi Hen�
rik: Góckörzeti mintatervek készítésé�
nek tapasztalatai.

Január 24. (kedd) 15 óra, VJ. Nép-  
köztársaság útja 3. Traub Jenőné: A 
hírlapterjesztés önköltség- elszámolási 
és elemzési rendszerének főbb szem�
pontjai.

Január 25. (szerda) 15 óra, VI. Nép-  
köztársaság útja 3. Czigány Sebes�
tyén—Kántor Csaba: Vezeték nélküli 
rurál hálózatok kialakításának kérdé�
sei.

Január 26. (csütörtök) 15 óra, VI. 
Népköztársaság útja 3. Dr. Hegyi Gá�
bor: Rendszerjavaslat a műholdas te-  
levízióműsor- szórásra: a C- MAC- rend-  
szer. Majsai Mária ex librise

N apjainkban, sajnos, m ég elég 
gyakran halljuk, olvassuk, ta �
pasztaljuk, hogy gazdasági éle�
tünkben  az egyik legérzékenyebb 
pont a m unkaszervezés. A nép�
gazdaság belső tartalékainak to�
vábbi feltárásához, jobb kihasz�
nálásához, a  term elékenység fo�
kozásához, az önköltség csökken�
téséhez elengedhetetlenül szüksé�
ges a  m ár ism ert m unkaszervezé�
si m ódszerek m ellett ú jabbak  a l�
kalm azása. Ez a  m egállapítás a 
M agyar P o sta  esetében is igaz. 
A postán belül a PSZSZI m unka�
elemzési és m ódszertani csoportja 
e tém a gazdája. N éhány éve csak, 
hogy foglalkoznak a 3 M  m ód�
szerrel.

— M it je len t általánosságban  
a 3 M  m ódszer? — kerestük meg 
kérdésünkkel Felhős Györgyöt, 
az em líte tt csoport vezetőjét.

— M ozdulatelem zés, M unka �
ta n u lm ányozás és M unkakia la �
k ítá s  kezdőbetűiből állt össze e 
m ódszer neve: a 3 M, am ely az 
úgynevezett elem i időállandós 
m ódszerek egyike. O lyan eljárás 
ez, am elynek segítségével te rv �
idők állapíthatók m eg az em ber 
áltaj végzett, illetve befolyásolha�
tó m unkafolyam atok kivitelezésé�
re. Az elm ondottakból követke�
zik, hogy a szellemi m unka során 
e m ódszer nem  alkalm azható. 
U gyanakkor azt is m eg kell je �
gyeznem , hogy önm agában a 3 M 
alkalm azásától nem  szabad cso�

dá t várni a  feltételek m egterem té�
se nélkül. K am pányszerű alkal�
m azása sem célravezető, csak fo�
lyam atosan eredm ényes, és állan�
dó figyelmet követel.

— A  postának például m ely  
területén  haszná lták  m á r eddig  
a m unkaszervezés eszközekén t a 
3 M  m ódszert?

— Az első kísérleteket a posta 
ipari tevékenységében, pontosab�
ban  a Posta Központi Javító 
Ü zem ben végeztük, sikeresen. 
Ezen felbuzdulva kezdtük el a 
postaforgalm i folyam atok elem zé�
sét, m égpedig a 113- as postahiva�
ta l felvételi m unkahelyén. Az 
elem zéskor igyekeztünk általáno�
san és egységesen kialakított el�
rendezést kiválasztani, melyhez 
m inden esetben az ülőhelyzet ta r�
tozott. A  postaforgalom ban — itt 
elsősorban a hivatalokra gondo�
lok — a dolgozók testhelyzete a 
hagyom ányos m unka közben az 
ablakhoz viszonyítva 90 fok. Eb�
ből adódik, hogy ez az ülési mód 
sok fölösleges, körkörös m ozdula�
to t követel. Gondoljuk csak vé�
gig! Például a jobb kéz az asztal 
széléről felvesz egy postai levele�
zőlapot, átadja a bal kéznek, a bal 
kéz viszi tovább az átadóablak�
hoz. T ehát ez a fajta m unka egy�
oldalú testfordítást, hajlongást, a 
karra  és a vállra nehezedő fiókhú-  
zogatást, tologatást tesz szüksé�
gessé. Az elemzés során az is vüá-  
gossá vált, hogy ez a m unkam ód

a kétkezi m unka előnyeit sem ak�
názza ki.

— Vagyis ez a z t jelenti, hogy 
m u n ka  közben nem csak a z  ilyen  
testhelyzetben dolgozó fá ra d  ki, 
hanem  a m u n ka  tem pója is las�
sul, kevésbé termelékeny.

— Pontosan erről van szó. És 
ez bebizonyosodott a 3 M mód�
szer szerint kialakított új m unka�
helyi környezet és a m ozdulat�
elemzés u tán  m egkom ponált új 
m ozdulatok sorozatának alkalm a�
zásával. Ugyanis a részletes moz�
dulatelem zés során a m unkafo�
lyam atból k iiktattunk m inden fe�
lesleges, fárasztó és nehéz alap�
mozdulatot.

— M ilyenek az eddigi tapasz �
ta la tok ?

— H árom  postahivatalban dol�
goznak az új m ódszer szerint. 
Pestlőrinc 1 postahivatalban ve�
zettük be először. A régi épület le�
bontása u tán  Szeged 5 postahiva�
ta lba helyeztük át a m unkaasz�
talt, ezenkívül m ég Szeged 3 és 
D ebrecen 1 postahivatal a kísér�
let színhelye. A visszajelzések azt 
m utatják, hogy a 3 M m ódszer be�
vált. Most m ár csak azt szeret�
nénk  elérni, hogy m inél több hi�
vatalban vezessék be, hogy segít�
ségével egyre több postás dolgo�
zó m entesüljön a fölöslegesen ne�
héz kényelm etlen és fárasztó 
m unkam ozzanatoktól.

Czeglédi Cecília

Sokaknak jó, sokaknak nem

R ö v id íte tt m u n kah ét, 

h o s s z a b b o d o tt m u n kan ap
A  k ialakult helyzet m eglehető�

sen ellentm ondásos: am i a  több�
ségnek a postánál is előnyös, 
ugyanitt sokaknak kim ondottan 
hátrányos. Az 1982. jan u ár 1- től 
bevezetett 42, illetve 40 órás m un�
kahét ugyanis több ezer távbeszé�
lő - kezelő és távírász m unkaidejét 
m eghosszabbítja.

— M ár az ötnapos m unkahét 
előkészítésének időszakában kap�
tuk  az első jelzést arról, hogy az 
intézkedés a távbeszélő - kezelők 
m unkáját m egnöveli — m ondja 
Zachár Győzőné, a  Helyközi Táv�
beszélő Igazgatóság tszb - titkára.
— Az 1981 augusztusában tarto tt 
bizalmi testületi ülésen azt az ál�
talános vélem ényt tolm ácsolták a 
tisztségviselők, hogy az addig 7 
órás napi m unkaidejük — az 
ebédidőt is beleszám ítva — egy 
óra húsz perccel több lesz. És m i�
előtt m ég a gyakorlatban kipró�
bálták  volna a távbeszélő - keze�
lők, milyen rendkívüli m egterhe�
lést ró ez majd rájuk, m ég a 
20—25 éve ebben  a m unkakör�
ben dolgozó nők közül is nem  egy 
kijelentette: m egválik a postától.

— Sajnos, bekövetkezett — 
kapcsolódik a beszélgetésbe a 
távbeszélő - központ szb - titkára, 
K n a p p  K álm ánné, aki a  postánál 
eltöltött 28 esztendő nagyobb ré �
szét távbeszélő - kezelőként dol�
gozta végig. — 1982 első negyed�
évében csupán tőlünk huszonket-  
ten  m entek  el, és ez a szám  az év 
végére huszonhétre em elkedett. 
U gyanezt az arányt tükrözi az 
idei év: szeptem ber 1- ig huszon -  
hatan  vették a m unkakönyvüket. 
Egyszerűen nem  b írták  az idegfe�
szültséget, nem  szólva a többi 
szakm ai ártalom ról; a hangsza�
lag -  és halláskárosodásról, az ízü�
leti m egbetegedésről, ami m iatt a 
tartós betegállom ány is gyako�
ribb.

Aki m ég nem  próbálta, nem  
tudja, m it je lent ez a szinte kato�
nai fegyelm et igénylő m unkakör
— folytatja. — Végigülni, végig�
beszélni, kapcsolatot terem teni 
nyolc órán át, úgy, hogy a techni�
kai zavaroknak a kezelő éppen 
úgy ki van szolgáltatva, m int az 
előfizető. És a  postai dolgozó nem  
lehet türelm etlen, udvariatlan: a 
legkisebb fegyelm ezetlenségért

azonnal m egvonják tőle a ju ta l�
mat.

— Nem ellensúlyozza m indezt 
az ösztönző bérezés, sem a heti 
két szabadnap, am i nem  mindig 
esik a hétvégére — veszi vissza a 
szót a tszb - titkár. — Sőt m ég az 
sem, hogy — nem  kevés harc 
árán  — kezdem ényezésünkre, a 
M unkalélektani Laboratórium  
bevonásával, és a Postások Szak-  
szervezetének segítségével most 
m ár hosszabb technikai szünetet 
is ta rtha tnak  a  távbeszélő - keze�
lők; naponta összesen fél órát, 
10- 20 percekre elosztva. H iába 
jönnek az újak a régiek helyébe, 
h iába a m agas kezdőbér, a pótlé�
kok, a fluktuáció igen nagy, és ez�
zel m indaddig számolni kell, 
am íg a napi m unkaidő nyolc óra.

— Ami Csehszlovákiában hat 
vagy hét, a  Szovjetunióban és az 
N D K - ban ugyancsak hét — jegy�
zi m eg K napp K álm ánné. — De 
nem csak a m ás országok, hanem  
a m agam  tapasztalataiból is tu �
dom: m ár öt - hat órai szolgálat 
u tán  úgy érzi az em ber, teljesítő -  
képességének végére ért.

*
Az idén ősszel átadott 98 m un�

kahelyes, szőnyegpadlós, légkon�
dicionált, új kapcsolóterem  na�
gyon esztétikus lá tványt nyújt. 
Az egym ás mellett, m ögött ülő 
kezelők állandó hallózása, az ösz-  
szemosódó, majd az egym ástól 
élesen elváló hangfoszlányok szü�
net nélküli folyam ata azonban 
m ár rövid idő m últán  is rendkívül 
idegesítő. És m intha a gondolata�
im ba látna kísérőm , Zádori Is t �
vánná  központvezető, megjegyzi; 
a  terem  hangszigetelve van . .  .

Posta B a lázsnéval csak úgy tu �
dunk néhány szót váltani, hogy 
egyik kollégája azonnal a helyére 
ül. A postás családból származó 
három gyerekes asszony 1953 óta 
kezelő; m ég nyolc éve van hátra  a 
nyugdíjig.

— Ha nem  szeretném  a m un�
kám, nem  bírtam  volna ki ilyen 
sokáig — feleli a kérdésre. — Ne�
kem  m indig sikerélm ény, ha vég�
re összehozom az előfizetőket. De 
rendkívül fárasztó, hiszen nem �
csak velük kötelező az udvarias�
ság, hanem  otthon, a családban 
is. Régebben nem  volt bajom  az

egészségemmel, de a nyolcórás 
m unkarend  bevezetése óta több�
ször „elm ent m ár a hangom ”, be�
tegállom ányban is voltam  emiatt. 
Az állandó beszéden, a folytonos 
koncentráción kívül sok az adm i�
nisztratív m unka is, hiszen vala�
m ennyi hívás adatait pontosan 
rögzíteni kell. Azt az egy többlet�
órát ezért is érezzük három szor 
annyinak.

A 21 esztendős B ajusz E dit 
csupán egy éve dolgozik itt. 
Őszintén m egvallja: a  jó kezdőke�
reset, az IBUSZ - szoba m iatt je �
lentkezett.

— A duplán fizetett szombat-  
vasárnapi szolgálattal a  4400- at is 
m egkeresem  havonta; hol tudnék  
ennyit m áshol összeszedni? P er�
sze nagyon nehéz munka. Reggel 
m ég vidám an kezdem a napot, de 
körülbelül h a t óra elteltével m ár 
nagyon nehezen tudok m agam on 
erőt venni, „hogy tartsam  a for�
m ám ”. Hogy csinálnám - e a nyug�
díjig? ,Nem, ezt m ég elképzelni 
sem tudom  . . .

Zádori Istvánná igyekszik m eg�
érteni a gazdasági okokból előírt 
m eghosszabbított m unkaidőt. De 
hozzáteszi: am ikor hét évig ő is 
ebben a m unkakörben dolgozott, 
valam ivel könnyebben viselték el 
a  m egterhelést. Bár a technikai 
színvonal az ötvenes - hatvanas 
években nem  volt m agas, a  helyi 
és a helyközi hálózat kevésbé volt 
zsúfolt. K evesebb volt a  torlódás, 
a m eddő m unkam ozzanat, nem 
küszködtek létszám hiánnyal. És 
noha hat és fél órát ülni akkori�
ban sem volt könnyű a korszerűt�
len gépek mellett, a  m ínusz m ás�
fél óra nagyon sokat számított 
m unkabírásban.

*

A gazdasági kényszer valóban 
parancsoló erő. Érdem es lenne 
azonban kiszámítani, m it „ered�
m ényezhet” a  jelenlegi helyzet — 
távlatilag. Létszám ban, a beteg�
ségek m iatt kiesett m unkanapok�
ban. M ennyit képes teljesíteni 
egyáltalán a távbeszélő - kezelő 
m unkaidejének hetedik, nyol�
cadik órájában. - És akkor az em �
beri szem pontokról m ég egyetlen 
szó sem  esett.

L. Simon Zsuzsa
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A raktározáson felül

Ipari feladatok saját ötletekből
Nem ism eretlen helyre m en�

tünk  N agykanizsára. K orábban 
m ár írtunk  erről a nagyszerű kol�
lektíváról, csak éppen m ás ügy�
gyei kapcsolatban. Ezúttal lelkes, 
ötletekben kiapadhatatlan  újítók�
ként m utatkoztak be.

A Pécsi Postaigazgatóság 
20- 031- es elosztó rak tá rá t keres�
tük  fel Nagykanizsán. Takács 
László  raktárkezelőt, helyettesét 
Balassi Istvánt, K ozm a  Lóránt 
adm inisztrátort, és B erezva i Ti�
bor esztergályost találtuk  akkor a 
m unkahelyen. Éppen napi teen�
dőik összehangolására készültek. 
A raktárkezelő m utatta be kol�
lektíváját, és sorolta fel azok ne�
vét, akikkel akkor nem  tudtunk 
találkozni: a  Lenin  szocialista  
brigád  vezetője idősb Csordás 
G yula  segédm unkás, ifjabb Csor�
dás G yula  szerkezeti lakatos, Gál 
Lajos szerkezeti lakatos, Holl Is t �
ván  gépész, B urcsi János  motor-  
szerelő, Verrasztó G yörgy  festő, 
Rideg József segédm unkás, 
Csodrás G yuláné  takarító  és iro�
dai segédm unkás dolgozik közöt�
tük.

— M i a fe lada ta  ennek a 
m unkahelynek?  — kérdeztük Ta�
kács Lászlótól, hogy m inél telje�
sebb képet kapjunk a kollektívá�
ról.

— A laptevékenységünk a kö�
vetkezőkből áll: A  Posta Központi 
A nyaghivataltól hozzánk érkező 
anyagokat tároljuk, és osztjuk el 
a  négy megyei, és külön a  Pécs 
városi Távközlési Üzem számára. 
A rak tári m unka m ellett végzünk 
egyéb ipari tevékenységet is. Pél�
dául a külterületi levélszekrénye�
ket telepítjük, javítjuk, felújítjuk 
a Pécsi Postaigazgatóság terü le�
tén. Eddig a külterületi levélszek�
rényeket kisiparosnál rendelte 
m eg az igazgatóság, s bizony, 
nem  volt ritka eset, hogy a szük�
séges m ennyiséget 2—3 évi h a �
táridővel tud ta  csak vállalni. Ez 
tú l hosszú idő, hát m agunkra vál�
la ltuk  alaptevékenységünk m el�
le tt — válaszolta a raktárkezelő. 
S am ikor azt kérdeztem  tőle, 
hogy ekkora m unkaterület m el�
le tt hogyan tudnak  m ég többlet�
feladatokat is vállalni, széttárta 
két kezét, s csodálkozva nézett 
rám . Tekintete pedig szinte sugá�
rozta a ki nem  m ondott gondola�
tot: nincs ebben  semmi külö�
nös! . .  .

— Vállaltuk, há t teljesítjük. 
A vállalásra pedig a gazdasági 
szükségesség ösztönöz, ú jabb és 
ú jabb lendületet pedig a m unka -  
verseny - m ozgalom  ad.

Korlátozott mennyiségben, 

de nagyon olcsón

az igazgatóságon voltak m ég elbí�
rálásra. így  hát, a raktárkezelő 
föllapozta a dokum entációk m á�
solatait . . .

— N agyjából fél évtizedre visz-  
szam enve: 1978- ban beadtuk újí�
tási javaslatként az alépítm ények�
ben használt pvc ívcsövek h a j í tá �
sát. A Posta Központi A nyaghiva�
tal a debreceni m űanyaggyártól 
rendelte m eg korábban ezeket az 
ívcsöveket, azonban tú l drágán, 
darab ját 83 forintért készítették. 
Egy kisiparos nyolcvanért vállal�
ta  volna. Ezt mi itt, Nagykanizsán 
soknak találtuk, s elhatároztuk, 
hogy olcsóbban m egcsináljuk, és 
összedugtuk a fe jü n k e t. . .  Ko�
rábban  gázlánggal m elegítettük a 
m űanyag csövet, de gyakran 
m egégett, m egm erevedett, tört a 
hidegben. Aztán rájöttünk a m eg�
oldásra. Forró vízzel lágyítjuk, 
így  csupán öt forintba kerül egy 
pvc ív. E gyre - m ásra kaptuk a 
m egrendeléseket a Távbeszélő 
Igazgatóságtól, a Soproni Posta-  
igazgatóságtól, és persze saját cél�
ra  is gyártottuk, és gyártjuk; a

Pécsi Postaigazgatóság m ár nem  
igényel ívcsövet az A nyaghivatal�
tól. Azonban a többi igazgatóság�
nak  nem  tudunk  szállítani, m ert 
kapacitásunk véges. Az eddigi 
legnagyobb m egrendelésünk 600 
darabos volt.

K ávészünetet ta rto ttunk, majd 
lelkesen sorolja Takács László öt 
esztendő újításait:

— A jelzőszalag - felvágó gépet
1979- ben alkottuk meg. A Posta 
Központi A nyaghivatal a gyártól 
széles töm bökben kap ta  m eg a 
sárga jelzőszalagot, de 10 centi-  
m éteres csíkokra m ár nem  volt 
m ivel felvágni. (K orábban egy té-  
esz - melléküzem ág vág ta fel.) Az�
tán, hogy bevált a  vágógép, ellát�
tuk  felvágott szalaggal 1980- ban, 
81- ben, és 82 - ben a  Soproni, a 
Miskolci és a Szegedi Postaigaz�
gatóságot is.

— N yolcvanban a kis csigasor 
betétorsóinak fém helyett m ű�
anyagból való előállítását találtuk 
ki. Ez a  kis csigasor légvezetékek 
feszítésénél használatos szer�
szám. Gyártó cég nincs rá.

Máshol jobban hasznosítható

Takács László szólt az 1981- től 
papjainkig benyújtott újítási ja �
vaslataikról is. Ám, m ert az el�
m últ három  esztendő során akadt 
olyan újításuk, am elynek nem 
volt kim utatható hasznos eredm é�
nye, vagy ném elyiket nem  fogad�
ta  el a  Pécsi Postaigazgatóság, il�
letve egyik - m ásik m ég elbírálás 
a latt van, m egkerestük az igazga�
tóság anyagcsoportjának vezető�
jét, Ó vári Pétert. Ő válaszolt 
azokra a kérdésekre, am elyeket 
Takács László te tt fel nekünk  a 
Lenin brigád néhány újításának 
sorsával kapcsolatban. Ó vári P é�
te r  kiegészítő inform ációval kezd�
te tájékoztatásunkat. Elmondta, 
hogy a nagykanizsai Lenin szo�
cialista brigád különböző helyezé�
seket ért el a brigádm unka érté�
kelése során. M inden évben van 
legalább két újításuk, ebből te r�
m észetesen van, am it elfogad az 
igazgatóság, van, am it nem. 
A pvc ívcső h a jítá sán a k  hasznos 
eredm énye 205 ezer 605 forint 
volt a tárgyévben. Az 1981- es újí�
tásuk, a kis alakú osztólemez be�
vezetésének hasznos eredm énye 
30 ezer forint volt. A sárga jelző�
szalagot felvágó géppel 239 ezer 
200 forintot takaríto ttak  meg. 
A selejtezésre váró kis csigasorok 
ú jra  hasznosításához beépített 
m űanyag orsókkal 14 ezer forint 
hasznos eredm ényt értek el. Ta�
valy a külterületi levélszekrények 
kulcstörését m egakadályozó újí�
tásuknál azonban nem  volt kim u�
tatható  hasznos eredm ény.

— Idén m it n yú jto tt be a Le�
n in  brigád?  — kérdeztük Óvári 
Pétertől.

— Három  újításuk van  elb írá�
lás alatt. Az egyik az egyenes és 
elágazó ólomhüvelyt gyártó gép, 
a m ásik a  hatszor kettes sapkás

fej helyett végelzáró bura rend �
szeresítése, a  harm adik: sodrál le�
kötése önhordó légkábel 
tartókötelének borítójával.

— Leginkább a z egyenes és el�
ágazó ó lom hüvelyt gyártó gép 
érdekelne. Takács László szerin t 
nem  fogad ta  el a z  igazgatóság. 
M i lesz a  sorsa  ennek  a ta lá l �
m ánynak?

— Első hallásra rendkívül 
nagy horderejűnek tűn ik  ez a 
szerkezet. Csakhogy erre  inkább 
10- 20 évvel korábban le tt volna 
nagy szükség. M ert ú jabban  az 
ólom burkolatú kábelekről á tté r a 
posta a m űanyag szigetelésűekre. 
És itt m ár egészen m ás kötéstech�
nológiát kell alkalm azni. Érthető, 
hogy a készülék nem  kellően si�
keres fogadtatása fáj a  nagykani�
zsai Lenin brigád tagjainak, m ert 
nagyon sok m unkájukba került 
ennek m egalkotása.

— Vagyis a ta lá lm ánnya l el�
késtek, s m a  m ár hasznosítha ta t- 
lan?

— Nem, dehogy! — tiltakozott 
Ó vári Péter, s elm ondta biztató 
elképzelésüket az iíe ték esek  ne�
vében:

— Országos szinten a B uda�
pesti Távbeszélő Igazgatóság ká�
belfenntartó  üzem e foglalkozik 
ólomhüvely gyártásával. Úgy 
képzeltük, hogy átengedjük ne�
kik a gépet, s így, a találm ány 
mégis hasznossá v á ík , m ert ha�
zánkban m ég sok - sok kilom éter 
ólom burkolatú postai kábelt kell 
fen n ta rtan i. . .

Nos, itt fejeztük be a N agykani�
zsán m egkezdett beszélgetést P é�
csett, azzal, hogy Takács László�
é in a k  további m unkájukhoz, újí�
tó tevékenységükhöz sok sikert 
kívánunk.

Aszódi László Antal

A Postaügyi Értesítő 1982. jú -  
íu s  6- i szám ában kiírt felhívásra 
a beküldési határidőig, 1983. m á�
jus 30- ig 45 pályázó küldte be m ű�
vét, pontosabban műveit, össze�
sen 88 alkotást. A benyújtott m ű�
vek, visszaem lékezések világosan 
m utatják a postás dolgozóknak a 
postához fűződő mélységes kap�
csolatát, bem utatva a két háború 
közötti időszakot, a II. világhábo�
rú eseményeit, a felszabadulást, 
az újjáépítés korszakát és az azó�
ta m egtett u ta t a  postások, a dol�
gozó postások szemszögéből néz�
ve. Egy dolog nyilvánvalóvá válik 
e m űvekből: nem  a pénz volt a 
mozgató erő, hanem  az öntudat, a 
közönség m egbecsülésének m eg�
szerzésére való törekvés.

E m űvek szervesen egészítik ki 
a  közism ert személyiségek m a di�
vatos és a célzatosságtól sem 
m indig m entes m em oárirodal�
mát, lehetővé teszik a korszakok 
jobb megism erését. A m em oárok�
ban a posta fejlődésének leírásán 
jól végigkísérhetjük a postam es�
teri hivatalok nehéz helyzetben 
élő dolgozóinak az á ía m i alkal�
m azottak kedvezőbb életszínvo�
nalának eléréséért vívott küzdel�

mét. M ajd látjuk, hogy a felsza�
badulás után, m ár szervezetteb�
ben, hogyan törekedtek a posta -  
m esteri hivatalok mielőbbi álla-  
m osítására a dolgozók. Ebben az 
időszakban terjed ki a szakszer�
vezeti mozgalom a postásokra, s 
ez sokak m agatartásá t m eghatá�
rozza m ind a postai, m ind a tá rsa �
dalm i m unkában.

A pályázatról m eg lehet állapí�
tani, hogy eredm ényes volt, és ki�
írása  kedvező időre esett. A pá�
lyázaton részt vevő 33 nyugdíjas 
nem csak visszaemlékezett, ha�
nem  sokuk kiváló írói képesség�
ről is tanúbizonyságot te tt a  többi 
pályázóval együtt. A kiírás h iá�
nyosságának lehet minősíteni, 
hogy a terjedelm et illetően nem  
szabott korlátot. A m űvek terje�
delm e így 2 és 250 gépelt oldal 
között mozgott. Ez a körülm ény 
m egnehezítette a bíráló bizottság

m unkáját, mégis a vélem ény�
egyeztető és rangsort m egállapító 
tárgyalásokon a bizottsági tagok 
külön - külön kialakított sorsolásai 
nagyon jó egyezést m utattak. Az 
értékelések alapján nyilvánvaló�
vá vált, hogy nem  lehet csak 3 
m űvet díjazni. A Postam úzeum  
vezetősége ezért a bizottság ja �
vaslatát elfogadva a díjak szám át
7- re emelte.

A pályázat eredménye: II. díj, 
4000 forint, E rcsényi Lajos (Er�
csi); III. díj, 2500 forint, M ester 
Is tván  (Kőszeg) és Újházi László  
(Elek); IV. díj, 1500 forint Fejős 
Lajos (Budapest), R ónaki K ároly  
(Tamási) és dr. Váradi István  
(Budapest). D icséretben részesült 
és 500 forintos vásárlási u talványt 
kapott: Becsei K áro lyné  (Buda�
pest), B erki Józsefné  (Keszthely), 
B oti Sándor  (Budapest), Fábián  
Pál (Szeged), Füzes Sándor  (Bu�

dapest), G alambos Sándor  
(Pécs), K iss József (Pécs), Kovács 
A n n a  (Szombathely), dr. P azar  
Ferenc (Pécs), P álffy  Józse f (Ve�
lem), Pólya János  (Budapest), 
Sasvári József (Miskolc), Ug- 
róczky M ihály  (Budapest) és 
V asadi Sándor  (Budapest). A dí�
jazottak és dicséretben részesítet�
tek értékes bélyegeket, ajándék -  
tá rgyakat is kaptak Sípos József�
né: A  M agyar Posta függetlenné  
vá lásának története és a z 1867. 
évi első m agyar bélyegkiadás cí�
m ű kitűnő m űvével együtt.

Az eredm ényhirdetést köve�
tően dr. Váradi István bejelentet�
te, hogy a hírlapszolgálat meg-  
kedveltetésére díját felajánlja a 
B udapesti Postaforgalm i Szakkö�
zépiskola idén végzős tanulói kö�
zül a H írlapszolgálat című tárgy�
ból legjobb eredm ényt felm utató�
nak  a ju talm azására.

Végül m eg kell em líteni, hogy 
a zsűrizés m unkájában dr. B enkő  
József, dr. Csala János, K ása A n �
dor, M ódos Elemér, S záva  Is tván  
és V ántsa  Tibor m űködött közre. 
Áldozatos m unkájukért köszöne�
té t mondok.

Borsos Károly

A Hazafias Népfront Országos Tanácsa, a Szak- 
szervezetek Országos Tanácsa és az Országos Környe�
zet- és Természetvédelmi Hivatal országos

KÖRNYEZETVÉDELMI
PLAKÁTPÁLYÁZATOT
hirdet két kategóriában:

I. kategória 14—-18 éves korig 
II. kategória 18 éves kortól

Az alkotások hívják fel a társadalom figyelmét a 
környezetkárosító tevékenységre, a környezetvédelem 
eredményeire, megoldásaira. A plakátok célja a környe�
zetvédelmi propaganda jobbítása és elősegítése. Töre�
kedni kell a plakátok elkészítésénél, hogy közérthetően 
fejezze ki a témát.

A beküldött pályamunkákat képzőművészekből, 
környezetvédelmi szakemberekből álló zsűri bírálja el.

A plakátpályázatok jeligések, az Országos Környe�
zet- és Természetvédelmi Hiavatalhoz kell beküldeni 
őket.

Cím: Budapest, Költő utca 21., 1121

Beküldési határidő: 1984. március 1.

A borítékra kérjük ráírni: „Környezetvédelmi pla�
kátpályázat”. Külön zárt borítékban kell feltüntetni a 
pályázó nevét, lakhelyét, életkorát, foglalkozását, a bo�
rítékra a jeligét kell ráírni. A jeligét a pályaművön is fel 
kell tüntetni.

A plakát mérete: 54 x 80 centiméter.

Pályadíjak: I. kategóriában: egy 1. díj, 3000 forint, 
két 2. díj, 2000 forint, két 3. díj, 1000 forint. A II. kategó�
riában egy 1. díj, 5000 forint, két 2. díj, 3000 forint, két 
3. díj, 2000 forint.

A bizottság 1984. április 5-ig a pályaműveket elbí�
rálja és a nyerteseket 1984. május 5-ig értesíti.

A beküldött pályamunkákat a kiíró szerv nem jut�
tatja vissza a résztvevőknek, fenntartja a jogot arra, 
hogy kiállításokon bemutassa. A kiíró szerv a díjazott 
pályamunkák felhasználási jogát fenntartja magának. 
A nem díjazott pályamunkákért az esetleges későbbi 
felhasználás esetén a szokásos honoráriumot fizetik.

Hazafias Népfront Szakszervezetek
Országos Tanácsa Országos Tanácsa

Országos Környezet�
és Természetvédelmi Hivatal

Talán nem  neveznek szakmai 
önzőnek, ha kijelentem : alig van 
szerv, mellyel annyi és olyan szo�
ros kapcsolata lenne a lakosság�
nak, m int a posta. A jó kapcsolat 
a  kézbesítőnek is köszönhető, aki 
naponta megjelenik házunk tá �
ján, és akit szívesen m egvárunk, 
m íg á tért az utca egyik oldaláról a 
m ásikra, m ég akkor is, ha intésé�
vel tud tunk ra  adja: nem  érkezett 
küldem ényünk. Mit m ond m un�
kájáról az a kézbesítő, aki egy vi�
déki kisváros, V eszprém utcáit ró�
ja  felettesei és az ügyfelek m eg�
elégedésére? N ém eth  Ferenc 
kézbesítőnek előbb ezt a kérdést 
teszem  fel:

— N em  fáradt-e?
— Ha egész nap  otthon kellene 

egy helyben foglalatoskodnom , ki 
sem bírnám . Ez a napi 13 kilom é�
ter, m ajd a lépcsőkön, az új város�
részben a fel-  és lejárás az em ele�
tes töm bökön, hozzá tartozik az 
életemhez. Erőnlétet, egészséget 
és — nevetve m ondja — karcsú�
ságot köszönhetek neki. K enyeret 
adó „kocogó m ozgalom ban”, élek, 
a sportszerűtől annyi eltéréssel, 
hogy a lépésekkel egyidőben nem 
lendíthetem  karjaim at, m ert az 
egyikkel a vállam ról lógó bőr�
szatyrot kell tartanom , a m ásik�
kal m eg ezt a kis kétkerekűt h ú �
zom, am elybe a  szatyorba m ár 
nem  férő anyagokat rakom.

— Sok a z  ismerőse?
— V eszprém ben születtem , te �

le vagyok ism erőssel és baráttal, 
de az igaziakra 10 éves kézbesítő 
szolgálatom alatt tettem  szert. 
K örzetem ben 1400 családot ism e�
rek név szerint, s ha találkozom 
velük a város m ásik végén, ott is 
egym ásra ism erünk. Érdeklődni 
szoktak, de igyekszem  megelőzni 
a kérdezést azzal, hogy „m a nem 
volt sem m i”, vagy „bedobtam  a 
levélszekrénybe”, de sűrűn  elő�
fordul az is, hogy ezt kell m onda�
nom: „hagytam  értesítést, m ert 
h iába csöngettem !” Ilyenkor az�
tán  m ásnapra m egegyezünk, kivi-  
gyem - e újra a küldem ényt, vagy 
úgyis a  hivatal felé jár, s bejön ér�
te. M indenki Ferinek szólít, de 
hallottam  m ár Ferikét is m on�
dani.

— Szakszervezet?  Szocialista- 
brigád-m ozgálom  ?

—-  Amit a szakszervezet nyújt, 
azt m ár term észetesnek vesszük. 
A K ossuth Lajos Szocialista Bri�
gádnak vagyok a tagja, annak  a 
brigádnak, am ely m ár a bronz fo�
kozat eléréséig eljutott. Ez nagy 
szó, m ert fiatalok vagyunk, mégis 
m eg m ertük  pályázni az ezüst fo�
kozat elnyerését, vagyis felvettük 
a versenyt az idősebb szaktársak�
kal. Legutóbbi kiem elkedő tény�
kedésünk volt, s nagy m egtakarí�
táshoz vezetett az átköltözés az új 
postaközpontba. Egyszerűen ösz-  
szefogott a brigádunk. A m egta�
karított összeg közös kasszába 
megy, s m ajd egyszer az is a  mi 
javunkat fogja szolgálni.

— M unka  u tán  m ilyen  a pihe �
nés?

— O tthon dolgozva pihenge-  
tek. Van egy kis kertünk , ennek 
m űvelése az én feladatom . Nem 
is feladat ez, m ert szórakozva csi�
nálom. Amióta ez a kert m egvan, 
piacra nem  járunk. Aztán van 
egy 850- es Fiatunk. R engeteget 
kell ra jta  bütykölni. De megéri, 
am ikor beül az egész család, és 
irány a term észet! N em sokára na�
gyobb lesz az öröm, ha négyen ül�
jük  körül a te ríte tt asztalt: a 6 
éves éleseszű kisfiúnk mellé most 
várjuk a  — kislányt.

Jó  m unkát és u ta t kívánok a 
hátralévő kilom éterekhez. Né�
m eth Ferenc, a mi Ferink mielőtt 
színig töm ött táskájával és kis ko�
csijával eltűnne a  8 - as épület�
töm b mögött, visszakiált:

— Sajnálom, hogy Pesten la�
kik és nem  az én körzetem hez 
tartozik!

Én is sajnálom.

Postás Dolgozó 4

frissebb eredm ényeiket csak pa�
píron tud ták  bem utatni, m ert a 
m intapéldányok és a fotók éppen

Beszélgetésünket eredm ényes 
újító tevékenységük részletes ki�
kérdezésével folytattuk. Igaz, leg-

Portré Feriwl



Csak az újoncoknak 
nincs szakképzettségük

Igencsak a végére értünk  az
1983- as esztendőnek: ünnepek�
nek, megemlékezéseknek, egész 
éves m unkánkat értékelő, a  jövő�
be m utató m egbeszéléseknek né�
zünk elébe. Ilyen évente, decem �
berben megismétlődő értékelés 
és m egem lékezés a sajtónap. Egy 
ilyen rendezvényen találkoztam  
B esenyei Pállal, a nagykátai 
postahivatal kézbesítőbrigádjá -  
nak  vezetőjével, m ég tavaly de�
cem berben. Ugyanis akkor, Gö�
döllőn, A P est megyei H írlap és a 
H írlapkiadó Vállalat közös ü n �
nepségén, a lapterjesztésben élen. 
járó postás dolgozókat, kollektí�
vákat tün te ttek  ki és jutalm aztak 
meg. Besenyei Pállal, m int egye�
sített kézbesítővel, b rigád�
vezetővel, s m int m agánem berrel 
folytatott beszélgetésem  — gon�
dolom — m ost is időszerű.

— N agykátai születésű v a�
gyok, s 41 éves. M ajdnem  20 éve, 
hogy postás lettem. Ebből az idő�
ből m ásfél évtizede állandó körze-  
teskén t dolgozom. A hivatalban 
jó az összhang beosztottak és ve�
zetők között. H át m it m ondjak . . .  
m egszerettem  a postát, pedig ez 
az első m unkahelyem , s a köve�
telm ények is nagyok. Különösen 
fontos a kézbesítő és az ügyfél 
rendszeres kapcsolatában a  pon�
tos m unka m ellett a m agatartás, 
és az, hogy az irántunk m egnyil�
vánuló bizalom mal sohasem  sza�
bad  visszaélni. Nekem is m ond�
ják  sietős háziasszonyok vagy 
idős, rosszul látó bácsik, nénik: itt 
a buksza, vegyem  ki belőle a 
pénzt, ami nekem  jár. Én ettől 
tartózkodom. Nagyon kellem et�
len félreértések szárm azhatnak 
az ilyen túlzott bizalmaskodásból.

— A  kollektívának m it jelent 
ez a szó, hogy brigádm ozgalom ?

— O tt fog össze a brigád, ahol 
éppen a rra  szükség van. H a pél�
dául késik a hírlapzárlat, együtt 
m együnk ki a vasúthoz, m indenki 
pakol, számol, hogy behozzuk az 
időveszteséget. De a községben is 
végzünk társadalm i m unkát. Ta�
valy a sportpálya gyeptéglázásá -  
nál dolgoztunk. Egyébként éppen 
a m últ évben értük  el a  szocialista 
címet. Kicsit visszatekintve az 
időben, korábbi h ibákat is k ikü�

szöböltünk, m ert a brigád m indig 
tette, am it kellett, de a naplóveze�
tés elm aradt. Tíz éve átvettem  a 
naplóvezetést, úgyhogy ezzel m ár 
nincs gondunk, s egyik szaktárs�
nőnk, Ördögh Lászlóné  vállalta a 
kollektíva adm inisztrációjának 
vezetését.

I tt fejeztem be a brigád vezető�
vel a beszélgetést, hogy kollégái�
val is p á r szót válthassak. Talán 
m ég annyit róla, hogy 1980- ban 
építkezett, az új ház lassan elké�
szül. Családja nincs, de négyen 
vannak  testvérek, öccse 15 éve 
kézbesít N agykátán . . .

A 36 esztendős Juh á sz A ndrás  
csaknem  évtizede postás, rend�
szeres helyettes. Ennél többet 
nem  tud  m ondani m agáról, m ert 
sietnie kell a területre. T atár  Be�
lőné azonban elmondja, hogy 11 
éve dolgozik a postán, jelenleg 
forgalm i előadóként, korábban 
felvételes, m ajd távgépíró - kezelő 
volt. Férje is postás, rendszeres 
helyettes. H orváth  Ferencnéről 
kiderült, azelőtt a B udapest 70- es 
hivatalban volt pénzolvasó, de a 
fárasztó, időt rabló bejárástól el�
m ent a  kedve . . .  S term észete�
sen, ha m ár N agykátán jártam , a 
hivatal egészéről is tudakozód�
tam , így annak vezetője, H egedűs 
Istvánná  a következőket m ondta 
el:

— Ötödosztályú járási hivatal 
vagyunk. Harm incöt kishivatal 
tartozik hozzánk. N em  m ond�
hatom  azt, hogy hónapok alatt, de 
évente változik a létszám unk. El�
m ennek gyes- re, visszajönnek, 
m egszakítják a szülési szabadsá�
got, s néhány új dolgozóval is 
gyarapodunk. Sok a fiatal a h iva�
tal dolgozói között, az átlagos élet�
kor is 37—38 év. Szeretek a fiata�
lokkal dolgozni. Akik ide járnak  
gyakorlatra szakközépiskolából, 
tudom , vissza fognak jönni. így  
az utánpótlás is megvan.

— A hivatal létszám a a helyet�
tesekkel együtt 19 férfi és 31 nő. 
A tiszti m unkakörben egy szak�
társ férfi, a hírlapfelelős, a  többi 
nő. Szakképzettségünk aránya 
sem rossz, m ert csak azok képzet�
lenek, akik a  m últ év októbere óta 
jö ttek  ide. A kiket felveszünk, azo�
kat a lehető legrövidebb időn be�

lül beiskolázzuk alapfokon a Bu�
dapest vidéki Postaigazgatóságon 
keresztül. Jóm agám nak, helyette�
sem nek, Fejér Istvánnénak, a fő�
pénztáros Ö rdögh Lászlónénak 
és m int em lítettem , a hírlapfele�
lősnek tiszti képesítése van. 
A tiszti m unkakörökben dolgozók 
további 40 százalékának is m eg�
van az érettségije. A régi dolgo�
zóknak többnyire 8 általános vég�
zettségük van, bár kivétel is akad 
közöttük, m int Besenyei Pál, aki�
nek érettségije, és közgazdasági 
technikum i végzettsége van. Két 
éve pedig csak érettségizetteket 
veszünk föl.

A hétköznapi m unka, s annak  
elism erése is szóba került, am ikor 
Ördögh Lászlónét, a tiszti brigád 
vezetőjét kérdeztem :

— Igazgatói elism erést kapott 
a  legutóbbi értékeléskor a hiva�
tal, a  jó brigádm unkáért. A tiszti 
kom plexbrigád m ájusban érte el 
az ezüst koszorús fokozatot, ko�
rábban  pedig kétszer kap tuk  meg 
a bronz fokozatot. M agam ról any-  
nyit, hogy 3 éve vagyok brigádve�
zető, 14 éve postás N agykátán, de 
m ég 1958- ban kezdtem. Főpénz�
táros vagyok. Szeretem  a m unká�
m at, különösen ezért, m ert itt 
naprakészen kell dolgozni. Csalá�
dom m al 14 éve lakom  N agyká�
tán. Féljem  pénzügyi dolgozó, 
fiam is, ő is bejár a fővárosba.

V égezetül körülnéztünk egy ki�
csit a  hivatalban. A szemlélődés 
során bem utatottakat, tapasz tal�
takat, tényeket így fogalm azta 
m eg a hivatalvezető:

— Nem m ondhatom  azt, hogy 
m eg vagyok elégedve a hivatal 
m unkakörülm ényeivel. Szeret�
nénk, ha m ég ebben az évben el�
készülne a csatornabekötés, és a 
600- as telefonközpont korszerűsí�
tése sem ártana. Sajnos, ez u tób�
bira m ég csak ígéretet sem  kap�
tunk. De m aga az épület most 
elég jó állapotban van, 2 éve ta ta�
rozták . . .

Azt pedig, hogy itt a h ivatalban 
s a já rásban  hogyan dolgoznak a 
postások, úgy gondolom, az ügy�
felek hivatottak megítélni elsősor�
ban . . .

A. L. A.

Postatörténetünk tárházából

Innen- onnan
Van nekünk, postásoknak egy 

nagyon színes és gazdag képes�
könyvünk, négyszázötven éves 
m últunk, és a m ég fel nem  dolgo�
zott jelenünk.

A postára vonatkozó írásokat 
nem csak szaklapjainkban ta lál�
juk, meg, hanem  újságokban, ké�
peslapokban is. Találunk figye�
lem re m éltó feljegyzéseket még 
színvonalas irodalmi lapokban is, 
m int am ilyen A  H ét volt.

Száznegyven éve született K iss  
Józse f epigon költő, de kitűnő 
szervező és szerkesztő. 1890- ben 
fiatal írótársaival m egindította a 
Hét című irodalmi és politikai ké�
pes hetilapját a polgárosodó kö�
zéposztály szám ára. A lap m in�
den sorát, beleértve a legkisebb 
glosszákat, de m ég a szerkesztői 
üzeneteket is hozzáértők írták. 
A stílus és írásm űvészet mesterei. 
A könnyed, tehetséges, elegáns 
írások m ég m a is élvezetet nyúj�
tanak  az olvasóknak. A H ét iro�
dalmi anyaga egyenletesen m a�
gas színvonalú, méltó elődje volt 
a  később O stvát E rnő  szerkesz�
te tte Nyugat- nak.

A századfordulón a Hét messze 
kivált a kor sajtóterm ékei közül . 
Minden szám ában volt egy rovat, 
a címe: Innen-onnan. Ez rövid, 
szellemesen m egírt h íreket kö�
zölt. 1892- ben je lent m eg ebben a 
rovatban a postára vonatkozó 
alábbi kis h ír is.

SZEGÉNY HANKÁK SZE�
RENCSÉJE. Történik m ég szép 
dolog is a világon. H a a m. kir. 
postán m inden olyan rendben 
menne, m int a karikacsapás, ak �

kor m ár nem  történnének. Sze�
rencsére a m. kir. postán nem 
m egy m inden olyan rendesen. 
N éha elveszítenek ott m ég egy-  
egy posztkisztlit vagy egy - egy 
pénzeszsákot. Aki a posztkisztlit 
m egtalálja, az egész életére ú rrá  
van téve, és soha ki nem  tudódik 
róla, m iként lett virilista. Most 
azonban csak egy pénzeszsákot 
vesztettek el a  Kerepesi úton — 
úgy m ondják, volt abban  vagy 
egymillió forint. K ét szegény be�
csületes Á rva m egyei tót H anka 
találta meg. Szerencséjükre, volt 
annyi eszük, hogy m enten bevit�
ték  a zsákot a főpostára. Itt k ap �
tak  érte fejenként 100- 100 forin�
tot. Száz forint pedig nagy pénz 
egy szegény H ankának. Á rva m e�
gyében annál többje tán  csak a 
főispánnak van. A két H anka bol�
dog — am i nem  lenne, ha  be nem  
viszi hűségesen a zsákot a főpos�
tára. A millióval H anka nem  tu �
dott volna m it kezdeni, de száz fo�
rin ttal földesúm ővé lehet Árva 
várm egyében.

HETI POSTA cím alatt pedig 
szerkesztői üzeneteket közölt 
A Hét. Az alábbi szerkesztői 
üzenetet, az érthetőség kedvéért 
ném ileg ki kell egészíteni.

A m últ század utolsó negyed�
ében élt és alkotott Szentessy  
G yula  költő. Postai dolgozó volt 
haláláig. Egy ideig a főpostán, a 
mai B udapest 4 - esben, a  postán 
m aradó küldem ények osztályát 
kezelte, igen csinos fiatalem ber és 
tehetséges költő volt, és nagyon 
népszerű. Verses köteteit nem �
csak a szerelm es varrólánykák ol�

vasták  elragadtatva, hanem  az 
úrinők is elábrándoztak édesbú -  
san csengő rím ein szecessziós stí�
lusban berendezett selyem - csipke 
budoárjukban. Sajnálatos, hogy 
neki is, m int annyi más kortársá�
nak neve m a m ár m éltatlanul fe�
ledésbe m erült.

Szentessy Gyula, akinek tehet�
ségét Vajda János  is elismerte, 
m unkatársa volt a Hét- nek. Hogy 
nem  jelent m eg a  A H étben még 
több verse, annak  tragikus kim e�
netelű korai halála volt az oka.

Szentessy G yulának (kinek 
életrajzát és válogatott verseinek 
gyűjtem ényét e sorok írója állítot�
ta  össze, és m int egyetlen pél�
dányt, a Postam úzeum  m egvásá�
rolta) van egy nagyon kedves 
verse, címe M agdolna-utcában. 
A z  alábbi szerkesztői üzenet ezzel 
a  költem énnyel kapcsolatos.

HETI POSTA 

MAGDOLNA- UTCÁBAN.

Óriási plágium  a M agdolna - utcá�
ban. U gyanezt a verset m egírta 
m ár ugyanezekkel a szavakkal,

de tökéletes helyesírással a sze�
gény, nagytehetségű Szentessy 
Gyula. M áskor vagy Petőfitől lop�
jon, vagy egyáltalán ne lopjon, 
vagy pedig változtassa m eg az el�
lopott versnek legalább a címét!

Halmi Ida

„Játszani is engedd . .
M unkavédelem ről, tűzvéde�

lemről hallva az em berek többsé�
gének szükséges, de rendszerin t 
unalm as dolgok ju tnak  eszébe. 
M indnyájan részt vettünk  m ár — 
évente többször is — le - lecsukó-  
dó szempillákkal, leküzdhetetlen 
álm ossággal birkózva azokon a 
felvilágosító előadásokon, am e�
lyeknek értelm ét addig, am íg baj 
nincs, aligha látjuk.

Nem volt hát osztatlan az öröm, 
am ikor a Postai M űszaki D oku�
m entációs és Tájékoztatási Köz�
pontban is m eghirdették a  no�
vem beri m unkavédelm i ankétot. 
A zért rendezték  meg, m ert a Pos�
tások Szákszervezete - elnökségé�
nek állásfoglalása értelm ében fo�
kozottan kívánták  a dolgozók fi�
gyelm ét felhívni a m unkavédelm i 
tevékenység hatékonyságának 
növelésére.

U nalm as délelőttre készültünk 
tehát novem ber 8 - án, am ikor a 
PDK m unkavédelm i ankétjára 
gyülekeztünk, azonban alvás 
m égsem  le tt a dologból.

Az ankét rendkívül lebilincselő 
előadással kezdődött, am elyet dr. 
Z u d a r E ndre  főorvos az in fark tu�
sos m egbetegedésekről tartott. Az 
előadást követő kérdések m ár je �
lezték, hogy az alkalom hoz jól 
m egválasztott tém a képes ébren 
tartan i az érdeklődést.

Az igazi m eglepetés azonban 
csak ezután érte a  hallgatóságot. 
M unkavédelm i előadás helyett 
B oleráczky Jánosné  és M aur  
E m il vetélkedőt szervezett. Volt 
totó és villám kérdés, volt izgalom 
és jókedv. Észre sem  vettük  a m ú�
ló időt és azt, hogy a m unkavéde�
lem legfontosabb kérdései mind 
terítékre kerültek.

Az ankét szórakoztatva tan íto tt 
m eg ezen a délelőttön a legfonto�
sabb  tudnivalókra, és hogy mo�
solygós arccal álltunk fel egy „szi�
go rú ” program  végén, az nem  kis 
eredm ény.

*

A Posta Szociális H ivatal szak�
vezetője és szakszervezeti bizott�
sága is csatlakozott a  m unkavé�
delmi hónap program jához, és 
sok egyéb intézkedés m ellett fel�
h ívást intézett a m unka -  és a szo�
cialista brigádokhoz. A felhívás 
m unkavédelm i vetélkedőre hívta 
a brigádokat.

A felhívást brigádértekezlete�
ken ism ertették és a dolgozók kö�
zött rögtön az érdeklődés közép�
pontjába került. Az egységeknél 
nagy  volt a  lelkesedés, hisz m in�
denki felismerte, hogy évek óta 
az első olyan alkalom kínálkozik, 
am ely ném ileg összehozhatja a 
h ivatal legkülönbözőbb foglalko�

zású brigádjait. így  a konyhák�
ban, bölcsődékben, óvodákban, 
rak tárakban  és irodákban dolgo�
zók szám ára közös szereplési le�
hetőség adódott. Ezen felül nem �
csak kedvező alkalom terem tő�
dött a  brigádok közötti versengés�
re, hanem  a m unkavédelem  szín�
vonalának em elésére és az üzemi 
balesetek m egelőzésére is nagyon 
sok haszonnal kecsegtető lehető�
ség rejlett ebben  a készülődés�
ben. Ezt a felism erést m utatja, 
hogy a hivatal 21 brigádja közül 
16 je lentette be a vetélkedőn való 
részvételi szándékát.

A m unkavédelm i vetélkedőt 
noVember 9- én rendezték, 15 bri�
gád 2- 2 versenyzőjének részvéte�
lével, az érdeklődő brigádtagok 
és egységvezetők jelenlétében. 
A zsűri elnöke dr. Pfleger Ernő  
igazgató volt, tagjai pedig Sereg 
G yörgyné  párttitkár, R om hányi 
A n d rá sn é  szb - titkár és Som ogyi 
Lászlóné  osztályvezető.

A kérdéseket a Posta Szociális 
H ivatal m unkavédelm i szabályza�
tának  1983. évi függelékéből 
tesztlapokon H oványi László  
m unkavédelm i előadó állította 
össze. A m ásodik forduló u tán  öt 
brigád kiesett. A harm adik fordu�
ló volt a  legnehezebb: öt brigád�
nak szintén búcsúznia kellett, 
A kedvük azonban ném csökkent, 
a  háttérben  próbálták közösen 
megfejteni az ú jabb kérdéseket. 
A negyedik forduló végeztével el�
dőlt a verseny: 1. Központi Rak�
tár (Stejnkhol Ferenc, Gruber 
Zoltán), 2. Érdi óvoda (G öndör 
Jánosné, R édei Ferencné), 3. V. 
óvoda (B uliczka Jánosné, N agy  
A ndrásné).

A  vetélkedő hangulatából és 
utózöngéiből úgy tűnik, hogy a 
kitűzött célokon, a m unkavédelm i 
ism eretek bővítésén fölül a brigá�
dok összehívása az em beri kap�
csolatok erősítését is szolgálta.

Zimmermann Ottó 
Dr. Dobos Kovács Mihályné

A posta segítségével

K é t  p erc  a g y ő r ie k  egészségéért

G yanútlanul tárcsáztam  Győ�
rö tt a K özegészségügyi és J á r �
ványügyi Állomás egészségneve�
lési osztályának telefonszám át: a 
21- 188- at. A szom batokat, a va�
sár-  és ünnepnapokat kivéve 
ezen a számon az egészségneve�
léssel foglalkozó szakem bereknek 
kellett volna je lentkezniük — 
napközben. Este öttől pedig a lel�
ki segélyszolgálatnak. De nem  je �
lentkezett egyik sem. Helyette ze�
ne szólalt meg, aztán rám köszönt 
egy férfihang.

— Jó  napot kívánok! I tt a győ�
ri telefondoktor. N ovem ber fogá�
szati és egészségnevelési hónap, 
ezért m ost ezzel a tém ával kap�
csolatos felvilágosítást adok . ..

És nem  engedett megszólalni, 
csak m ondta, m ondta az okos - m a�
gáét:

— Ne hagyjuk az ételm aradé�
kot a fogak környezetében! Ezt a 
táplálékból m egtapadó lepedék 
mielőbbi eltávolításával érhetjük  
el, am inek közism ert lehetősége 
az étkezés u táni fogmosás. Ennek 
célszerű eszköze a  kis fejű, ritka 
csomózású, m űszálas fogkefe. Jól 
tisztít m aga a rágás is. Tanácsos 
az étkezéseket rágást igénylő éte�
lekkel, például gyüm ölccsel befe�
jezni. De a  fogm osást nem  pótolja 
a jó rágás sem  . . .

A m ikor elhallgatott, kerestem  
az osztály vezetőjét dr. B azsika  
Erzsébetet, hogy tőle érdeklőd�
jem:

— K i ez a  telefondoktor? K i 
ta lá lta  ki? H etekig, hónapokig, 
évekig ezt a  szöveget m orm olja-e  
a győri telefondoktor, vagy  van  
m ás ötlete, m ás célja is, m in t a 
helyes fogápolási tanácsadás?

— Igen, sok fontos távoli célja 
van az egészségneveléssel kap�
csolatosan — m ondta az osztály 
vezetője, és gydrsan hozzátette 
—, ennek  ellenére term észetesen 
nincs szándékunkban gépesíteni 
G yőrött az egészségnevelést. 
A közvetlen kapcsolat az iskolák�
kal, a gyárakkal, a vállalatokkal 
és az intézm ényekkel változatlan 
m arad, és az egészségneveléssel 
kapcsolatos könyveket is rendsze�
resen népszerűsítjük. A telefon-

doktor csak kiegészítője lesz 
m unkánknak. Rem élem , jó és 
kedvelt kiegészítője.

— M űszaki m inőségét tek in t �
ve „ ki” a telefondoktor?

— Egy egészen egyszerű és is�
m ert diktafon, TR 10 típusú, am e�
lyet 21 ezer forint helyett 5500 
forintért sikerült m egvásárol�
nunk. Ez a készülék akkor lép 
m űködésbe, ha  a telefon megszó�
lal. Itt a  helyiségben ilyenkor 
nem  csörög a telefon, hanem  
autom atikusan bekapcsol a gép 
és indul a szöveg. Az egyszerű 
diktafon persze nem  felelt m eg a 
mi céljainknak, rtiert a szalag egy 
idő u tán  lejár, és akkor h iába h ív�
nák  az érdeklődők a  telefondok�
tort, nem  „állna szóba senkivel”. 
Dr. P iskóty Gábor hédervári kör�
zeti fogszakorvos — civilben ezer�
m ester — átalakíto tta a  készülé�
ket: végtelenítette a diktafont. 
Szakm ai tanácsért előzőleg B uda�
pestre u taztunk a Rádiótechnikai 
Gyárhoz. Piskóty doktor ügyessé�
ge, találékonysága révén igen ol�
csón, m indösssze 7500 forintért 
varázsoltunk telefondoktort.

— Hol m ű kö d ik  hazánkban  
m á r hasonló?

— Tudom ásom  szerint B uda�
pesten, N yíregyházán, Békéscsa�
bán és K azincbarcikán. M ásutt 
általában 40 ezer forintba került a 
készülék, és persze — gyorsan 
hozzá kell tennem  — a posta jó 
szándékába, segítőkészségébe és 
kézzelfogható segítségébe, m int 
ahogy nálunk is. A posta segítsé�
ge nélkül nem  m ehettünk  volna 
semmire. A postásoknak, a m ű�
szaki em bereknek köszönhetjük, 
hogy létezik a telefondoktor Győ�
rött. Az intézkedés példásan 
gyors v o lt Ezt bizonyítják a leve�
lek is.

Az osztályvezető kezem be ad 
néhányat. Ezek közül az egyik a r�
ról beszél, hogy a K Ö JÁL egész�
ségnevelési osztálya 1983. június 
29- én kelt levelében kérte a Sop�
roni Postaigazgatóság vezetőjét: 
adjon engedélyt arra, hogy a 
T R —10 típusú készüléket telefon-  
doktorként m űködtessék. A vá�
laszt nyolc nappal a levél keltezé�

se u tán  m áris kézhez vehették, 
így  szólt:

„Értesítem , hogy kérelm ére a 
posta - vezérigazgató 34/1977. (Po. 
É. 16. sz.) VÍG. szám ú utasítása 
alapján a kereskedelm i forgalom �
ban kapható, elektrom os csatla�
kozással m űködő telefonüzenet�
rögzítő berendezés üzem be helye�
zését — a m ellékletben foglalt fel�
tételekkel — engedélyezem . Ha a 
közölt feltételekkel a berendezés 
üzem be helyezését kéri, úgy azt 
szíveskedjék a megyei távközlési 
üzem nek (Győr, 9001) bejelente�
ni . . . ”

Bejelentették. A további intéz�
kedés ugyanilyen gyors volt.

— M iről beszél m ajd  a  jövő �
ben a telefondoktor?

— Kizárólag olyan tém ákat vá�
logatunk össze, dolgozunk fel és 
veszünk hangszalagra, am elyek 
nem  igényelnek külön m agyará�
zatot és visszakérdezést. O lyano�
kat, am elyeket egyszeri hallás 
után az az em ber is m egért, aki 
nem  ism eri az orvoslást. Tém áink 
között szerepel m ég m ás fogászati 
kérdés is, továbbá a légúti m eg�
betegedés, a  helyes táplálkozás, a 
gyerm ekek helyes öltöztetése, 
táplálása és m egannyi okos — 
rem élem  célravezető — előadá�
sunk lesz a jövőben.

— G ondolkodnak-e annak  
m egoldásán, hogy legyen m ódja  
az érdeklődőnek vagy a v issza �
kérdezésre, vagy  a kérdezésre?

— Hogyne. Ahogy én az ezer�
m ester Piskóty doktort ism erem, 
rövidesen készít egy olyan készü�
léket, am ely hetente legalább 
egyszer lehetővé teszi azt, hogy a 
hívó kérdezhessen: m ire kíváncsi 
a továbbiakban, milyen előadáso�
kat hallgatna m eg szívesen, mi 
az, ami nem  érthető teljesen az 
előadásaink nyomán. Ez am olyan 
közvélem ény - kutatás lesz. Az é r�
deklődők ötleteit majd felhasznál�
juk  további egészségnevelési 
m unkánkban. Bízom abban, 
hogy m indnyájunk szám ára si�
kerrel — m ondta befejezésül dr. 
Bazsika E rzsébet osztályvezető.

Sindulár Anna
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Előző szám unkban  in terjú  
k e re té b e n  szám oltunk  be  
a z  év  végi csúcsfo rg a lo m �
ra  való fe lk észü lésrő l. 
M ost néh án y  k é p e t köz�
lünk e g y ré sz t m ég a z  e lő �
k észü le tek rő l, m á sré sz t 
m ár a  c s ú c s  k ezd e té rő l.

A P o sta  Központi J á rm ű te �
lep  vállalta, hogy jó  állapo�
tú  k o cs ik a t állít ki a  k a rá �
csonyi forgalom  ide jén . 
E zért e g y ré sz t e lő re  hozza 
a  m egelőző  k a rb a n ta rtá s t, 
m á s ré s z t a  sz e re lő n e k  — a 
sz ü k sé g h e z  igazodva — 
rendkívüli szom bati m ű�
szak o k a t sze rv ez .

✓

A csúcsfo rgalom  id e jé re  a 
Já rm ű te le p  a  re n d s z e re s  
napi 3 0 8  gépkocsin  felül 
2 2 8  k iá llítássa l seg íti a  bu �
d ap es ti pályaudvari fo rga�
lom lebonyolítását. 91 a l�
kalom  k ivételével a  g ép �
k o cs iv eze tő t is ő küldi.

A jól e lő k ész íte tt au tó p ark  
é s  a  kellő m u n k asze rv e �
z é s  b izonyára lehetővé t e �
sz i — az  idén e lső  alkalom �
mal —, hogy a p o s tán ak  ne 
kelljen  idegen  fuvarozóvál�
la latok  m unkájá t igénybe 
venn ie .

Még nem  az  igazi c sú c s , 
d e  m ár közelít a napi 50  
e z e r  csom aghoz , m egdup�
lázva a  tavasz i - nyári á tla �
got, hogy azu tán  a  h a jrá �
ban  6 0  e z e r  körül te tő z �
zön. A nem zetközi fo rga�
lom ilyenkor n égy - ö tszö rö �
s é re  növekszik . Ekkor a 
dolgozók lé tszám á t is m eg 
kell k é tsz e re z n i B udapest 
78 p o s ta h iv a ta lb a n .

Nagy se g ítsé g  ilyenkor a 
könnyen é s  b iz to n ság o san  
k eze lh e tő  eg ységdoboz.
¥

A gyű jtő jára tok ró l szállító -  
s z a la g ra  k erü lnek  a  c s o �
m agok. *

Irány ítószám ok sz e rin t kü�
lönböző görgősorokon  in�
du lnak  ú tjukra a  k ü ldem é�
nyek  . . .
¥

. . .  a  c sú sz d a  végén  az  
eg y  irányba ta rtó  c so m a�
gok ta lá lkoznak . #

Az azo n o s  ren d e lte té s i 
he ly re  szó ló  csom agok  
k o n té n e rek b en  ha ladnak  
tovább.
¥

A postavonatok  te lje s  ra �
kom ánnyal hagy ják  el a 
b u d ap esti irányítóhivata�
lok peron já t. #
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TELITALÁLAT
A totó meg a lottó — ezt ma 

már senki sem vitatja — világ�
szerte rendkívül népszerű. Nem�
csak a szerencsés nyertesek, ha�
nem a filmesek körében is. Kivált 
a vígjátékok készítői szeretik, hi�
szen olyan hálás lehetőségeket 
nyújtanak.

A témakör történetét senki sem 
dolgozta még fel, de annyi bizo�
nyos, hogy az ötvenes évek elején 
már az olasz mozikban nagy si�
kerrel vetítették a Megfoghatat�
lan tizenkettes című totófilmet. 
Az utána következő hosszú sor�
ban ott vagyunk mi magyarok is 
a Mese a tizenkét találatról törté�
netével, amely ugyan 1956- os, de 
a televízió jóvoltából már a fiata�
labb nemzedék is ismerheti.

Ha viszonylag későn is, de 
1982- ben a szovjet derűs műfaj 
egyik legismertebb mestere, Leo- 
nyid Gajdaj jóvoltából megis�
merkedhetünk a témakör jelleg�
zetes szovjet változatával, amely 
szerencsésen vegyíti a szatirikus 
és a burleszk elemeket, ami nem 
is csoda, hiszen a rendező 
Charles Chaplint tekinti mesteré�
nek. Amikor nála jártam Moszk�
vában, azt is elárulta, valahány�
szor, ha forgatni készül, újra meg 
újra levetítteti magának egy- egy 
klasszikus munkáját.

A Tizenkét szék, a Halló, itt 
Iván cár, A kölcsönkért gyufa al�
kotója ezúttal is hű maradt koráb�
bi énjéhez, s új komédiáját kirob�
banó jókedvvel, frissen, ötletesen 
indítja. Hőseivel egy üdülőhelyre 
induló zsúfolt vonat fülkéjében is�
merkedhetünk meg. Valamennyi�
en — furcsa véletlen — az újon�
nan megjelent szenzációs krimit 
olvasgatják. A fiatal sofőr, Koszt�
ja unszolására itt tölti ki egyikük, 
a szép Tanja, a neki ajándékozott 
szelvényt, amelyet azután a fiatal�
ember hanyagul az izgalmas ol�
vasmány két oldala közé helyez,

hogy később ez a. kis szórakozott�
ság számtalan bonyodalom forrá�
sává váljon.

Vladlen Bahnov (a forgató�
könyvíró) és Gajdaj jól bevált re�
cept szerint bonyolítja a históriát, 
amelynek tempóját csak itt- ott 
lassítják le a történés szövetéből 
kilógó — oda szervesen nem il�
leszkedő — dalbetétek.

A könnyen áttekinthető cselek�
ménysor egymáshoz illeszkedő 
jól kidolgozott gäggekre, vagyis 
tűzijátékszerűen robbanó kis tré�
fákra építkezik. A mulatságos öt�
letek jól viszik előre a bonyodal�
mat, egyszersmind igénybe ve�
szik a nézők nevetőizmait is. A to�
tószelvény — bármilyen kicsiny 
is — valóban alkalmas arra, hogy 
a felvonultatott hősöket bemutas�
sa, jellemezze, leleplezze, asze�
rint, hogy azok miként viszonyul�
nak a szerencséhez, illetve a kilá�
tásba helyezett nyereményhez. 
Ugyanakkor Gajdaj nem is titkol�
ja, hogy ellenszenves számára a 
pénzimádat, a kapzsiság, a speku�
láció, s minden olyan magatartás, 
amely antiszociális.

Fiatal — nálunk még kevésbé 
ismert — színészek: Algisz Arla- 
uszkasz (Kosztja), Szvetlána 
Amanova (Tanja) mint főszerep�
lők mellett viszontláthatjuk a ter�
metes Mihail Pugovkint, mint 
szemérmetlen spekulánst, a haj�
dan Magyarországon járt Nyina 
Grebeskovát, egy „magánüdülő” 
élelmes tulajdonosának szerepé�
ben (mellékesen ő Kosztja nagy�
nénje) és az esetlen Mihail Kok- 
senovot, mint mindig póruljáró 
bajkeverőt.

Kellemes kikapcsolódás a Teli�
találat. Helyzetkomikumai min�
dig elérik a kívánt hatást, és ki�
váltják a jóízű kacagást, ami nem 
utolsó szempont manapság.

Ábel Péter

Esztergomi nevezetességeink

A VÁR

A keleti részét erős kőfalak 
övezik. A gyalogos látogató elő�
ször ezt pillantja meg. A vár rend�
szere még a XIV. században ki�
alakult, s azután minden korszak 
tovább fokozta erejüket a maga 
haditechnikai vívmányaival. 
A bejáratot az átvezető hídon le�
het megközelíteni, amelyet a kül�
ső erődítési övezetből kiugró ron�
della tarthatott ágyútűz alatt. 
A belső várba a keleti kerek to�
ronytól, a Szolimán bástyától jól 
védett meredek és zegzugos kö�
zépkori falszoroson lehet feljutni.

Az északi rész még ma is feltá�
ratlan. Itt állt a középkori kápta�
lan és püspöki palotája a Szent 
István protomártír temploma.

A déli rész ma is egy kietlen és 
romos kaszárnya. Kazamatákban 
folytatódik tovább az épület, in�
nen vezet az út egy négy boltsza�
kaszból álló terembe. A XIX. szá�
zadban ezt tartották István király 
szülőhelyének.

A KÖZÉPKORI 
PALOTA

Először a kazamatákba jutunk. 
Itt találjuk a Vármúzeum kőtárát, 
a román kori Szent Adalbert szé�
kesegyház legjelentősebb farag�
ványait.

Az I. István király idejében épí�
tett székesegyház legkorábbi ma�
radványai hatalmas, tömbszerű 
oszlop-  és pillérfők, stilizált növé�
nyi dísszel és állatalakokkal. Eze�
ket a faragványokat lombardiai 
eredetű, az antik ornamentikát 
követő épületdíszek váltják fel. 
Ez a stílus, amely egész Európá�
ban a legnagyobb igényű román 
kori építkezéseket jellemzi, Esz�
tergomban a XII. században fon�
tos szerepet játszott, és hagyo�
mánnyá vált.

A kapuzatot később 1190 táján 
északnyugat- francia mesterek fe�
jezik be. Törekvésük azt a gondo�
latot fejezi ki, hogy a király és az 
érsek közötti békés együttműkö�
dés alapja osztozásuk a világi, il�
letve egyházi hatalmon. Ezt az 
egyezséget a kapuzaton a Jézus 
eljövetelét jövendölő próféták, az 
éberségre intő szentek, a Madon�
nát körülvevő angyali karok fel�
vonultatásával a keresztény vi�
lágrend egységében jelenítik 
meg.

A lakótorony földszinti terében 
az első helyiség falát reneszánsz 
falkép borítja, eredetileg nyilván 
a hét főerény ábrázolásával, közü�
lük négynek, a bölcsességnek, a 
mérsékletességnek, az állhatatos�
ságnak és az igazságosságnak az 
alakja maradt ránk. A palotaká�
polna a korai gótikus építészet 
egyik legelső közép- európai mű�
ve. Az északi oldal ülőfülkéin két 
férfifej, a déli bejáraton pedig 
küzdelemábrázolás látható. A fa�
lakat márványborítás fedi, a felső 
részén újtestamentumi témájú, 
Jézus élettörténetét elbeszélő 
kompozíciók sorakoznak. A ká�
polna előtti kis belső udvarban 
harmonikusan illeszkednek egy�
máshoz a kápolna és a palota 
homlokzata.

(A Bazilika látnivalóit külön 
cikkben ismertetjük.)

Zsatkovits Edit

Ismét összejöttünk
Postás ifjúsági klubok vezetőinek tanácskozása

Budapest és Miskolc után leg�
utóbb Debrecen, pontosabban az 
ottani Király Zsuzsanna postás 
ifjúsági klub vállalta a házigazda 
nem is mindig hálás szerepkörét.

Az előzetesen kiadott program 
teljesítéséről meg a jó hangulat 
megalapozásáról kitűnően gon�
doskodtak a „királyzsuzsanná-  
sok”. Mindenkit bőséges vacsora 
várt, majd játékos módszertani 
vetélkedő következett, no és per�
sze a diszkó. Voltak, akik csak 
másnap érkeztek a tett színhe�
lyére. Szép számmal összegyűl�
tünk a „hosszú napra”.

Először házigazdánké volt a 
szó. Végh László klubvezető mu�
tatta be otthonukat, életüket. Őt 
követte Kővári Miklós, a városi 
klubtanács elnöke. Tőle tájékoz�
tatást kaptunk a Debrecenben 
működő ifjúsági klubokról, s a 
klubmozgalomról általában. 
A „hallgatóság” rácáfolt a szóra, 
nem hallgatott, örvendetesen 
élénk volt.

Lazításként átsétáltunk az im�
pozáns Kölcsey Ferenc Művelő�
dési Központba, amely épület pil�
lanatnyilag a profivá lett Vojtina 
bábegyüttes otthona. Szabó Tibi, 
a bábosok vezetője kedvesen be�
szélt az együttes életének alakulá�
sáról, fejlődéséről.

Délután újra a klubban, Gyen�
ge László, a Debreceni Postaigaz�
gatóság KISZ- bizottságának tit�
kára tartott előadást, amit „sűrű 
vita” követett. Egy kicsit, úgy ér�
zem, el is kalandoztunk voltakép�
pen témánktól: a klubtól. Tölg- 
Molnár Gábornak, a PMK mun�

katársának módszertani előadása 
után szigorúan vett közös munka 
következett. Pálinkás Ilonának a 
Postások Szakszervezete munka�
társának vezetésével áttekintet�
tük az előző találkozó óta végzett 
munkákat, majd a hagyományok�
hoz híven meghatároztuk tenni�
valóinkat a következők szerint:

— 1984 márciusában a szegedi 
ifjúsági klub lesz a házigazdája a 
tavaszi klubtalálkozónak;

— nyáron 60 fővel ismét meg�
szervezzük Szántódon a klubtá�
bort;

1984- től a postás ifjúsági klu�
bok tagjainak egységes tagsági 
könyvet rendszeresítünk, mely az 
ország valamennyi postás ifjúsági 
klubjába belépésre jogosít.

Hideg volt aznap Debrecenben, 
mégis jólesett kimenni a levegőre, 
a jócskán füstös teremből. A „De�
lizsánsz ”- ba sétáltunk át, egy 
kedves postatörténeti kiállítóte�
rembe. A vacsora után a „Kari�
kás Táncház” kínált felüdülést, 
pihenést és szórakozást.

A vasárnap délelőtt már a bú�
csú jegyében zajlott. Sokan el�
utaztak a korai vonattal. Akik ma�
radtak, részt vehettek a városné�
zésen, amelyet Kozempel Zsuzsa, 
a tszb kulturális bizottságának 
vezetője kalauzolt. Ebéd előtt 
még egy rövid vetélkedőre is ju�
tott idő.

Ennyi a rövid tudósítás. Moz�
galmas, hasznos napoknak vol�
tunk részesei. Köszönjük Debren-  
cennek. Viszontlátásra Szegeden!

(té—gé)

E gy k lu b  — 
h ázon  k ív ü l

Legutóbb a Széchenyi- hegyen 
találkoztunk. A Budapest Szálló 
előtt*nég kellemes novemberi idő 
mind zúzmarásabbá vált, ahogy a 
fogaskerekű kapaszkodott egyre 
feljebb. A hegyet hideg, barátság�
talan köd ülte meg. Alattunk el�
tűnt a város. A kis csapat, onnan 
már gyalog, a tévé adótornyához 
igyekezett. Hivatalos nevén a Ma�
gyar Posta Mikrohullámú Köz�
pontjába. Látogatóba. Ezt a kirán�
dulással is felérő programot, a 
Postás Művelődési Központ mű�
szaki klubja szervezte.

— Jócskán messze esik a Szé- 
chenyi-hegy a Benczúr utcától, 
nemde? — szólítom meg Lénárt 
Mihályt, a klub vezetőjét.

— így igaz — mondja. — Fur�
csa klub vagyunk mi, amolyan 
házon kívüliek. Minden hónap�
ban másutt és másutt, és hozzá 
változó összetételben.

— Kérem, meséljen valamit a 
klubról! Mikor alakultak, mióta 
vándorolnak?

— Klubunk 1982 januárjában 
— új elképzelésekkel — kivált 
egy sokkal tágabb, heterogénebb 
közösségből. Addig azt hívták 
műszaki klubnak. Mi a nevet to�
vábbvittük. Akik maradtak — fő�
leg idősebbek, nyugdíjasok — „a 
technikai fejlődés baráti köre ” cí�
met vették fel — tájékoztat a 
klubvezető, akiről megtudom, 
hogy foglalkozását tekintve ve�
gyésztechnikus a Posta Kísérleti 
Intézetben.

— Újonc vagyok a klub élén. 
Még nincs egy éve sem, hogy elő�
dömtől, Antók Pétertől átvettem 
a stafétabotot. S be kell vallanom, 
sokszor aggódom egy- egy össze�
jövetelünk sikeréért.

— Gondolom, a többi klubve�
zető hasonlóképpen, a maga te�
rületén — próbálom biztatni.

— Bizonyára így van, de a mi 
esetünkben ez egy fokkal indo�
koltabbnak látszik. Mi nyitott 
klub vagyunk. Nem osztogatunk 
tagsági igazolványt, s nem sze�
dünk tagsági díjat, de minden 
olyan postai dolgozót szeretettel 
látunk programjainkon, akit érde�
kelnek a Magyar Posta műszaki 
berendezései, létesítményei, mű�
szaki vonatkozásai. Kérdés azon�

ban, hogyan tudom mindegyi�
küknek eljuttatni meghívóinkat? 
Bár van már egy névsorom, még�
is úgy érzem, ez kevés. Nem kívá�
nom túlbiztosítani magam, de 
nyugodtabb lennék, ha lenne már 
körülbelül 40- 50 fős törzsgárdám, 
amelyre biztosan számíthatnék.

— Beszélgetésünk elején azt 
mondta, hogy a műszaki klub, 
amolyan házon kívüli klub. Tel�
jesen elszakadtak volna, a Műve�
lődési Központtól?

— Korántsem. A PMK- val na�
gyon jó a munkakapcsolatunk, 
minden segítséget megkapok a 
szervezéshez, sőt a lebonyolítás�
hoz is. De egy valamit ők sem old�
hatnak meg. Például azt, hogy 
akik tudnak a programról, s sze�
retnének is azon részt venni, va�
jon ott tudnak- e lenni. Hiszen ők 
ife dolgoznak, valahol másutt. 
S minket csaknem mindenütt 
munkaidőben fogadnak.

— Milyen programokra em�
lékszik vissza szívesen az elmúlt 
időszakból?

— Nagyon jól sikerültek a Ma�
gyar Rádió stúdiójában tett láto�
gatásaink. Olyannyira, hogy rö�
vid időn belül háromszor kellett 
megismételni, persze mindig más 
és más résztvevőkkel. Örömmel 
számolhatok be a levélosztálycrzó 
automata gépsor, a népszerű Tos�
hiba megtekintéséről. Itt is újráz�
nunk kellett. De jó programnak 
bizonyult a József Távbeszélő 
Központban történt látogatásunk 
is. No, és persze igen sok érdeklő�
dőt vonzottak a tavaszi és őszi vá�
sársétáink.

— Gratulálok a sikerekhez. 
S még hozzáteszem, talán nem is 
baj, hogy olyan aggódó típus. 
Mire készül a klub decemberben, 
avagy Lénárt Mihály miért aggó�
dik legközelebb?

— Kivételesen a Postás Műve�
lődési Központban szervezzük 
összejövetelünket, ahol az új 
fényvezetős kábelekről lesz érde�
kesnek ígérkező filmvetítés és 
előadás.

— Ki sem kell mozdulni tehát 
a Benczúr utcából. Nincs ok ag�
godalomra. Legyen kétszeres az 
a decemberi siker!

Tölg- Molnár Gábor

Kiváló együttes lett a képzőművész stúdió

A Postás Dolgozó az év folya�
mán már foglalkozott a Postás 
Művelődési Központ Zilahy 
György képzőművész stúdiójá�
nak 25 éves jubileumával. Megír�
ta, hogy tavasszal kiállítás nyílt a 
stúdió tagjainak újabb műveiből. 
A kiállítást az 1982- ben egyéb irá�
nyú sokféle elfoglaltsága miatt el�
távozott festőművész tanár, Nagy
B. István nyitotta meg. Október�
ben volt a régi, a stúdió tagjai kö�
zül már kivált amatőr művészek 
sikeres kiállítása, melyet Bundik 
Zsigmond, a Művelődési Központ 
igazgatója nyitott meg. Novem�
ber 10- én pedig a 25 év alatt a 
stúdiónál oktató művészek kiállí�
tása nyílt meg. Tamás Ervin, Zi�
lahy György, Horváth Ferenc, 
Nagy B. István festő-  és Marczits 
István szobrászművész művein 
kívül a most oktató művészek: 
Ferk Ilona, Topor András és Kal�
már Hona művei is szerepeltek a 
kiállításon. A megnyitón dr. Dá�
vid Katalin művészettörténész az 
amatőr képzőművész mozgalom 
fontosságáról beszélt, ecsetelve 
az oktató művészek felelősségtel�
jes munkáját.

A kiállítás megnyitásával 
szinte egy időben, 11- én a Fővá�
rosi Művelődési Házban kihirdet�
ték a Kiváló Együttes idei orszá�
gos pályázatának eredményét, 
mely szerint 17 amatőr művészeti 
csoport nyerte el végleg a Kiváló 
Együttes címet, köztük a Postás 
Művelődési Központ Zilahy 
György képzőművész stúdiója.

Ez a „kiváló” cím, mely most 
már végleg megilleti a stúdiót, 
több fokozat elérése után vált le�
hetővé. Nagy ’‘megtiszteltetés és 
nagy öröm ez a tagságnak, és

újabb ösztönzés a további szor�
goskodásra, fejlődésre. Ez az 
eredmény a tagság munkáján kí�
vül a Művelődési Központ vezető�
ségének és az oktató művészek�
nek köszönhető. A 25 év alatt a 
művész tanárok egymást váltva, 
töretlenül folytatták az amatőr' 
művészek tehetségét kibontakoz�
tató, tapintatosan helyes mederbe 
terelő munkáját.

A művész tanárok közül ki kell 
emelni a fiatalon elhunyt Zilahy 
Györgyöt, akinek nevét a stúdió 
viseli. 1961- ben vette át Tamás 
Ervintől a kör vezetését és egy�
szeriben megkedveltette magát 
mély emberségével, humorával, 
szaktudásával. Korrektúrái él�
ményszámba mentek; nemcsak a 
bírált műnek szóltak, hanem az 
egész tagságnak, senkit sem 
bántva, mindenkit tanítva.

Felejthetetlenek voltak a To�
kajban rendezétt nyári művészte�
lepi tanulmányok, amelyeken a 
Művelődési Központnak és a Pos�
tások Szakszervezetének jóvoltá�
ból számos stúdiótag vehetett 
részt. Tokajban Zilahy elvezette 
őket kedvenc témáihoz: az öreg 
házakhoz, régi temetőkbe, a Bod�
rog partjára, a furcsa alakú fák�
hoz. Megmutatta, hogyan kell a 
lényeget meglátni, és a lényegből 
képet alkotni. Esténként filmvetí�
tések, előadások voltak, és az 
amatőrök között ott ültek az okta�
tó művészek: Tamás Ervin, Hor-  ZILAHI GYÖRGY: A Radnóti- sorozatból

váth Ferenc, Zilahy és a többi ta�
nár. Volt szalonnasütés, népdal, ményeit megmutató kiállítás egy Képzőművész Stúdió végleg el-  
festés, rajzolás, folytak szakmai hónap múlva Horváth Ferenc nyerte a Kiváló Együttes címet, 
viták, mindig Zilahy vezetésével, rendezésében megnyílt. Később a pár mondattal fel kellett idézni a

1966 májusában, az ikerfiainak stúdió felvette Zilahy György ne-  névadónak a régi tagok szívében 
születése utáni napon váratlanul vét. őrzött emlékét,
meghalt. A rövid életének ered-  Most, mikor a Zilahy György Ligeti Miklós
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Minél többen, minél többet 
sportoljanak, mozogjanak

A testedzésnek és sportnak 
fontos szerepe van a szervezet fi�
zikai- pszichikai képességének 
megőrzésében, az egészséges 
életmód folytatásában, a jó közér�
zet fenntartásában. Mindezek 
együtt hozzájárulhatnak a tevé�
keny életkor meghosszabbításá�
hoz.

Télen—nyáron 
rendszeresen

Az utóbbi időszakban az ifjú�
ság, a lakosság sportjának fejlesz�
tésére irányuló határozatok, aján�
lások nyomán, aktivisták tevé�
kenységének eredményeként 
megélénkült a tömegsport szerve�
zése, gyarapodtak a sport-  és sza�
bad idős programok, többen vet�
tek részt a meghirdetett esemé�
nyeken, megmozdulásokon. Fej�
lődés tapasztalható a testnevelés 
és a sport jelentőségének, kultu�
rális és nevelési szerepének meg�
ítélésében is.

A munkahelyi olimpia mozga�
lom négyéves múltja — a postán 
is — a bevezetésekor megfogal�
mazott célok helyességét igazolja, 
az üzemek, hivatalok sportélete 
fellendült, sok helyütt megvan 
ma már a rendszeres testedzés, 
mozgás lehetősége egész éven át.

A sportolási formák is tovább 
gyarapodtak, s az eddig jórészt a 
háziversenyekre, üzemi bajnoksá�
gokra épült versenyeztetés mel�
lett mind nagyobb érdeklődés és 
részvétel kísérte a kötetlen foglal�
kozásokat; közülük is a családos 
programok, játékos vetélkedők 
népszerűsége nőtt. Erőteljesen 
fejlődik a természetjárás. Sokol�
dalúan kimutatható hasznosságát 
tömegméretekben felismerték. 
A turisztika az egészséges mozgá�
son kívül változatos ismeretek 
nyújtásával segítheti a művelt�
ség, a látókör kiterjesztését, s a 
természet szépségeinek bemuta�
tásával az esztétikai nevelést is.

Az elmúlt években a szakszer�
vezetek kezdeményezésére lendü�
letet kapott a társadalmi pálya�
építő mozgalom is. Azóta több 
postai munkahelyen létesítettek 
kispályákat, alakítottak ki test�
edzésre alkalmas helyiségeket 
vállalati erőből, a dolgozók társa�
dalmi munkájával.

Figyelemre méltó a sportmoz�
galmat irányító tanácsi szervek 
tevékenysége is. Elsősorban a fő�
városban és a nagyobb városok�
ban szervezik eredményesen a tö�

megsportot, de a községekben is 
megteremtették a sportolás ki�
bontakozásának lehetőségeit.

Ne mindig 
csak ugyanazok!

A kedvező tapasztalatok ellené�
re azonban az is megállapítható, 
hogy a testnevelés, a szabad idős 
sport még nem vált szerves részé�
vé az emberek életmódjának. 
A rossz beidegződés, a szervezés 
és a feltételek elégtelensége ne�
hezíti a tömegek mozgósítását, 
gátolja a fejlődést.

Sokan vannak még, akik nem 
veszik tudomásul, hogy szerveze�
tük megfelelő fizikai állapotban 
tartása, egészségük megőrzése, a 
szabad idő igényesebb kihaszná�
lása saját érdekük és kötelessé�
gük is. Nem szabad beletörődni 
abba a sajnos, terjedőben levő fel�
fogásba, hogy a szabad idő hasz�
nosításának megítélésében a kü�
lönböző jövedelemszerző motivá�
ciók lényegesen erősebbek, mint 
a művelődés, a kikapcsolódás, a 
közösségerősítő sportolás indíté�
kai. Sokan nem tudják kellőkép�
pen mérlegelni, hogy a többlet-  
munkával együtt járó túlzott 
megterhelés mitől von el időt és 
energiát, nem válik- e a kulturáló-  
dás vagy a családi élet, hosszabb 
távon az egészség kárára.

A szabad idő hasznos eltöltése 
nem csupán szemléletformálás 
kérdése. Találkozunk olyan szer�
vezőkkel, akik nyilvárj kényelmi 
szempontból mindig azokra a cso�
portokra, munkahelyi kollektí�
vákra támaszkodnak, amelyek 
amúgy is lelkesek, és tevékenyen 
részt vesznek a közösségi meg�
mozdulásokon. Ugyanakkor elfo�
gadják és tudomásul veszik a be�
zárkózó, a közömbös emberek vi�
selkedését, keveset tesznek meg�
győzésükért, tudatuk formálásá�
ért.

Sajnos, a ' szakszervezeti szer�
vek hozzáállásában is van kifogá�
solni való. Több helyütt tapasztal�
ható, hogy a testedzés fontosságát 
tévesen ítélik meg, csak formális 
munkát végeznek, nem kezelik a 
mozgalmi munka más területével 
egyenértékűnek.

A tömegsport szervezéséhez az' 
akaraton kívül természetesen pá�
lya, tornaterem, felszerelés is 
szükséges. Sportéletünk egyik sú�
lyos gondja — és ez a postás 
sportmozgalomra is vonatkozik 
— a létesítményhiány. A sportte�

lepek, tornacsarnokok nagy fenn�
tartási költsége pedig a gazdálko�
dó egyesületeket arra ösztönzi, 
hogy azokat elsősorban a ver�
senysport részére tartsák fenn, 
vagy ha bérbe is adják vállalati 
rendezvényekre, a munkahelyek 
többsége rendszeresen nem tudja 
azokat igénybe venni, megfizetni. 
Gondot okoz továbbá az is, hogy 
a létesítmények kihasználhatósá�
ga nem mindig igazodik a mun�
kahelyek dolgozóinak szabad ide�
jéhez.

Ezek a megállapítások is azt a 
véleményt erősítik, hogy mozgás-  
és testkultúránk fejlesztésében 
nagyon sok még a tennivaló. Vég�
ső soron azt kell elérni, hogy a 
testnevelés valóban elfoglalja a 
társadalomban az őt megillető 
helyet, vagyis minél nagyobb tö�
megeket mozgasson meg, és hogy 
minél többen — a fiataloktól az 
idősekig — sportoljanak. A sokol�
dalúan képzett, egészséges ember 
nevelésének igénye kell, hogy ve�
zérelje a sportmozgalomban érde�
kelt szerveket és minden, e fontos 
területen dolgozó szakembert, va�
lamint aktivistát.

Tömegsportnaptár

Ezekben a napokban készül�
nek el a jövő évi tömegsport- nap�
tárak. Tervezésüknél továbbra is 
arra kell törekedni, hogy minden 
munkahelyen szervezzenek
sporteseményeket, alkalmakat. 
A megmozdulások színterei to�
vábbra is a munkahelyek, gazdái 
a szakszervezeti szervek legye�
nek. A már eddig is bevált ver�
senyformák mellett igyekezzenek 
olyan programokat előkészíteni, 
amelyek közelebb hozzák egy�
máshoz az embereket, családo�
kat. A kötetlen, játékos rendezvé�
nyek, hétvégi kirándulások stb. 
szórakoztatnak, elősegítik a kö�
zösségek kialakulását, teljesebbé 
tehetik a nemzedékek közötti 
kapcsolatokat.

A megmozdulások szervezésé�
re kitűnő lehetőségeket nyújta�
nak a munkahelyi szakszervezeti 
fórumok, taggyűlések. Ezeket fel 
lehet használni a testedzés nép�
szerűsítésére, például oly módon, 
hogy a tanácskozásokhoz sportos 
foglalkozásokat is kapcsolnak.

Gondolni kell azonban arra is, 
hogy azok a dolgozók, akik mun�
kahelyüktől távol laknak, elsősor�
ban a lakóhelyi környezetükben 
keressék a testedzési alkalmakat. 
Különösen a lakótelepeken, ame�
lyeken egyre több szabadidő- köz�

pont, tömegsport- egyesület ala�
kul az ott élők kikapcsolódásának 
szervezésére.

Ezeknek a lehetőségeknek a 
még jobb kihasználása végett is 
célszerű a szorosabb kapcsolat ki�
építése az illetékes (megyei, köz�
ségi, területi) sportirányító szer�
vekkel. A szakszervezeti bizottsá�
gok rendszeres tájékoztatást kér�
jenek tőlük programjaikról, s azo�
kat a munkahelyi közösségek kö�
rében is terjesszék!

Együtt a család
A jövő évben a munkahelyi 

olimpia mozgalom szervezési 
rendje szerint a területi szervek 
rendeznek olimpiai napokat. 
A sportünnepségek a tömegtest�
edzés népszerűsítését szolgálják. 
Programjaikban szerepeljenek 
versenyek, valamint olyan vetél�
kedők, szórakoztató játékok, ame�
lyek megkedveltetése hasznos és 
célszerű. Az éves eseménynaptá�
rak összeállításánál az alapszer�
vek emellett vegyék figyelembe a 
központi rendezvényeket, progra�
mokat is. Közülük is felhívjuk a 
figyelmet a következő esemé�
nyekre:

— a postás dolgozók hagyomá�
nyos tömegsportünnepélye, a 
kulturális és sportnap — időpont�
ja augusztus 4—5.;

— az országos postás termé�
szetbarát találkozó — színhelye 
Pécs és környéke lesz júniusban;

— Budapesten és a területi 
szervek székhelyein a tömeg�
sportbizottságok jövőre is meg�
hirdetik az üzemi bajnokságokat 
és a különböző emlékversenye�
ket;

— a népszerű postásvonat má�
jus 12- én Sopronba, október 
20- án pedig Egerbe indul. (Az 
eseményekről a Tömegsport Hír�
adók és versenyfelhívások adnak 
részletesebb tájékoztatást.)

— Az 1984. évi Los Angeles- i 
olimpia alkalmából meghirdetett 
olimpiai ötpróba akciók a felnőtt 
lakosság, a dolgozók segítő közre�
működését és tevékeny részvéte�
lét is igénylik. Ezért a szakszerve�
zeti szervek a rendezvényeket is 
segítsék!

Nyilvánvaló, hogy a tenniva�
lókhoz általános rece'ptet nem le�
het adni. A munkahelyeken kell a 
helyi sajátságok és hagyományok 
alapján megtalálni azokat a for�
mákat és módszereket, amelyek 
hatásosan segítik a dolgozók és 
hozzátartozóik sportolását, test�
edzését.

Bottyán János

1. Kiindulóhelyzet: alapállás. 
Helybenfutás 30 másodpercig.

2. Kiindulóhelyzet: alapállás. 
1—4. ütem: 4 lépés lábujjhelyen. 
5—8. ütem: 4 lépés sarkonjárás-  
ban.

3. Kiindulóhelyzet: terpeszál�
lás, karok a csípőn. 1—4. ütem: 
könyökkörzés előre négyszer. 
5—8. ütem: ellenkezőleg is.

4. Kündulóhelyzet: terpeszál�
lás, jobb kar magastartásban, bal 
kar mélytartásban. 1—4. ütem: 
malomkörzés előre négyszer.
5—8. ütem: malomkörzés hátra 
négyszer.

5. Kiindulóhelyzet: harántter�
pesz, kéz a csípőn. 1—2. ütem: 
szökdelés kétszer, jobb láb elöl. 
3—4. ütem: szökdelés kétszer, bal 
láb elöl.

6. Kiindulóhelyzet: törzsdön�
tés terpeszállásban, kéz a csípőn.

Négy ütemen keresztül törzskör-  
zés balra, majd 4 ütemen keresz�
tül jobbra.

7. Kiindulóhelyzet: ülés a szé�
ken, támasz a test mögött. Ollózás 
a levegőben 5 másodpercig. 1 má�
sodpercig pihenés, majd ollózás 
újból 15 másodpercig. •

8. Kiindulóhelyzet: hátsótá�
masz a szék ülőkéjén. 1—2. ütem: 
csípőemelés hátsó fekvőtámasz�
ba. 3—4. ütem: csípőleengedés 
hátsó támaszba.

9. Kiindulóhelyzet: terpeszál�
lás, kéz a csípőn. 1—2. ütem: ru�
gózás guggolásban. 3—4. ütem: 
szökdelés terpészállásban.

10. Kiindulóhelyzet: terpeszál�
lás, karok mélytartásban a test 
előtt. 1—4. ütem: mélyen belég-  
zés. 5—6. ütem: lélegzet- vissza�
tartás. 7—8. ütem: kilégzés.

Hamar Gábor
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József Attilá-nak egy téli versé�
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gondolat maga, a téli éjsza�
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1. és a függőleges 22. szám alatt.

VÍZSZINTES

1. Az idézet első része. 11. Ta�
karmánytároló. 12. A Halotti be�
széd szava. 13. Max ... — Nobel-  
díjas fizikus. 14. Eladnivaló. 15. 
Női név. 16. Elme (ford.). 17. Hí�
res lengyel labdarúgó. 19. Fordít�
va: görög eredetű szóösszetételek 
előtagjaként a vele kapcsolatos 
fogalom módosulását jelöli. 20. 
Francia filmszínésznő. 21. A for�
rasztáshoz nélkülözhetetlen. 23. 
Fasiszta rohamosztag. 24. Nincs 
okozat enélkül. 25. „Következő 
esztendők” latin rövidítése. 27. 
Morze- jel. 28. Juttatnak neki. 30. 
Budapesti színház. 31. Építkezést 
előkészít. 34. Olasz város. 37. 
Megszabadul. 38. Körülbelül 
négy hét (ford.). 39. Fekete, törö�
kül (ford.). 41. Volt ökölvívó baj�
nokunk. 42. Igekötő. 44. Szocialis�
ta országok szervezete. 46. Folyó 
a Szovjetunióban. 47. Rangjelzés. 
48. Annyi mint. 49. Figyelmezte�
tés. 50. Félig mond! 51. Litván fő�
város. 53. A televízió műsora. 55. 
Haragít.

FÜGGŐLEGES

1. Egyenlő (ism. id. szóval). 2. 
Táncdalénekesünk, akit csak utó�
nevén emlegetnek. 3. A Lajka is 
ez volt. 4. Község Nyugat- Ma-  
gyarországon. 5. Vaspálya. 6. Na�
gyon régi. 7. Hajó része. 8. A ter�
bium vegyjele. 9. Ízesítették. 10. 
Papi méltóság. 18. Időhatározó 
szó. 19. Öreg bácsi. 22. Az idézet
2. része. 26. Település. 27. Ökör 
lesz belőle. 29. Valaha írtak is rá. 
30. Hegedűtartozék. 32. Autótáro-  
ló- hely (angol). 33. Nagy sport-  
esemény (ford.). 35. Vágyakozó.
36. Verdi operahőse. 40. Üzemi 
OTP. 4L A szurkolók öröme. 43. 
Férfinév. 45. Kellemes ital. 47. 
Előtagként ellentétességet jelent. 
52. Szolmizációs hang. 54. Laza 
páratlanjai.

— Bánhidi —

Beküldési határidő: január 5.
Előző rejtvényünk helyes meg�

fejtése: Este van már, sietnek az 
esték. Álnokul, mint a tolvaj 
öregség.

Könyvutalványt nyertek: Be�
csei Károlyné (Budapest), Ma�
daras Jenőné (Zalaegerszeg), Rá- 
kóczy Károly (Bük), Szabó Haj�
nalka (Szombathely), Szász Mar�
git (Budapest).

FÉNYKÉPEZŐGÉP POSTÁSKÉZBEN

Birkás Sándor (Siófok) kiállítási fotója

Népszava emléktúra
A SZOT testnevelési és  sportosztálya, a Népszava és 
a Magyar »Term észetbarát Szövetség 1984. január 
29- én em léktúrát szervez a T erm észetbarátok Turista 
Társasága által 1910 januárjában rendezett és a Nép�
szavában m eghirdetett első túra em lékére.

Az em léktúrán részt vehet mindenki, aki em lékez�
ni kíván a sporttö rténeti esem ényre és a munkás-  
mozgalmi elődökre.

Az egykori túra Pom áz—Csikóvár—Lajos forrás— 
Dömör kapu—Szentendre útvonalon vezetett.

Az em léktúra résztvevőinek a Lajos forrás melletti 
Ságvári tu ristaházat kell érinteniük 10 és 14 óra kö�
zött. Jelen tkézéskor a résztvevők em léklapot kap�
nak.

A túra te ljesíthető  szervezett csoportokban, 
egyénileg vagy nyílt túra keretében.

A nyílt túrákat az MTSZ karszalagos túravezetői 
vezetik a pomázi HÉV- állomástól 9.00, a szentendrei 
HÉV- állomástól 9.30 órai indulással.

SZOT Magyar
testnevelési Népszava T erm észetbarát 

és sportosztály Szövetség
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