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Igazodva az élet követelményeihez
Beszélgetés Megyeri László kv-titkárral 

az MSZMP szakszervezeti politikájának végrehajtásáról

Az MSZMP Központi Bizott�
sága októberben tárgyalta meg 
a párt szakszervezeti politikáját 
és határozatot fogadott el a 
szakszervezetekben dolgozó 
párttagok feladatairól. Nagy 
jelentősége van annak, hogy ez 
a téma napirendre került. A Po�
litikai Bizottság 1966- os és 
1974- es határozata átfogóan 
foglalkozott a párt szakszerve�
zeti politikájával. Megállapítá�
saik tartalma változatlanul he�
lyes, de azóta az élet új tapasz�
talatokat hozott, új módon vet 
fel korábban is ismert kérdése�
ket. Ezért volt időszerű áttekin�
teni pártunk szakszervezeti po�
litikájának elveit és gyakorla�
tát.

A Központi Bizottság állás-  
foglalása reálisan szól a szak-  
szervezetek szerepéről, tevé�
kenységéről és feladatairól. 
Hangsúlyozza, hogy a magyar 
szakszervezetek tevékenysége 
az élmúlt évtizedekben nagy 
változáson ment keresztül: 
nagyra értékeli, hogy gazda�
gabb lett és új minőségi jegye�
ket is tartalmaz. A magyar 
szakszervezeti mozgalomnak 
olyan politikai, jogi és mozgal�
mi lehetőségei vannak, ame�
lyek jó alapot adnak ahhoz, 
hogy eleget tudjon tenni a nö�

vekvő követelményeknek. El�
foglalta helyét, és betölti szere�
pét a társadalomban. Munkája 
konkrét és nélkülözhetetlen. 
Részese a hatalomnak, nem�
csak segítője a végrehajtásnak, 
hanem részt vesz a politika ala�
kításában is. A dolgozókat érin�
tő elvi ügyekben és résztémák�
ban sem országos, sem üzemi 
szinten nem döntenek a szak-  
szervezetek véleményének 
meghallgatása, figyelembevéte�
le nélkül.

A Központi Bizottság ülése 
után Gáspár Sándor, a Szak-  
szervezetek Országos Tanácsá�
nak elnöke az MSZMP Politikai 
Akadémiáján tartott beszédet, 
elemezve a határozatot, rámu�
tatva a szakszervezetek idősze�
rű tennivalóira. Mint megfogal�
mazta: az élet állandóan maga�
sabb mércét állít az egész társa�
dalom, így a szakszervezetek 
elé is. A szocialista építésben 
előttünk álló feladatok megkö�
vetelik, hogy a szakszervezetek 
még inkább a lenini gondola�
tokhoz híven töltsék be hivatá�
sukat. Ezért a következő idő�
szak várható teendőit figyelem�
be véve kell végiggondolnunk a 
szakszervezeti mozgalom fejlő�
désének irányát és munkamód�
szerét.

tikai igények újfajta feladatokat 
adnak a szakszervezeti mozga�
lomnak. S új munkamódszerek 
alkalmazásának szükségessé�
gét jelenti az is, hogy a posta 
önálló népgazdasági ággá vált, 
s így a postásszakszervezet köz�
ponti vezetőségének feladatai is 
másképpen alakulnak. A meg�
változott körülmények a mun�
kánkkal szemben támasztott 
igények növekedésében is meg�
mutatkoznak, s ez nemcsak 
szervezeti, hanem tartalmi olda�
láról is befolyásolja a tenniva�
lók meghatározását.

— A szakszervezetek kettős 
funkcióját még kiteljesedetteb�
ben és szoros összhangban kell 
alkalmazni. Nagyon fontos a 
termelést, a gazdálkodást, a 
szolgáltatás színvonalát segítő 
szakszervezeti munka előtérbe

állítása, de az érdekvédelmi te�
vékenységben — s szorosan ez�
zel összefüggően a nevelőmun�
kában — is jóval több konkrét�
ságra van szükség. Az érdekvé�
delem ma már jóval összetet�
tebb, bonyolultabb mint koráb�
ban volt; nem lehet „általában” 
az érdekeket védeni, képvisel�
ni, hanem fel kell tárni, egyez�
tetni kell az egyes területek, 
egységek, csoportok, kollektí�
vák érdekeit — s ez széles látó�
körű, a helyi ismereteken felül 
a társadalom feladatait és gond�
jait is ismerő emberek munká�
ját követeli meg. Az érdekvéde�
lem anyagi, szociális oldalát, 
ennek a feltételrendszerét is 
konkrétan kell kialakítani — s 
hogy ez kedvező legyen, azt 
megfelelő gazdasági tevékeny�
séggel kell alátámasztani.

Összhang a két fo funkció között

Megismerni a feladatokat

Az októberi KB- ülés nem�
csak megjelöli a szakszervezeti 
mozgalom fejlődésének irányát, 
hanem rámutat mindazokra a 
tennivalókra is, amelyek a ma�
gyar szakszervezetek előtt áll�
nak. S hogy egy- egy szakma 
mennyit profitál ezekből az út�
mutatásokból, az gyakorlatilag 
azokon az embereken múlik, 
akik a szakszervezeti mozga�
lomban — vezetőként vagy bár�
milyen funkcióban — tevéke�
nyen részt vesznek. Megyeri 
Lászlóval, a Postások Szakszer�
vezetének titkárával arról be�
szélgettünk: mit jelent ez a ha�
tározat a postások számára; 
hogyan kell fejleszteni a mun�
kát mind a tartalom, mind a 
módszerek tekintetében, a gya�
rapodó, minőségileg magasabb 
színvonalú feladatok megoldá�
sához.

A Központi Bizottság állás-  
foglalásával egyetértve minde�
nekelőtt meg kell fogalmazni a 
sajátos feladatokat. S e megha�
tározás nem lehet egysíkú, több 
lépcsőben kell a feladatokat ki�
alakítanunk, hiszen más a köz�
ponti vezetőség feladata, s má�
sok az alapszervezetek konkrét 
teendői. Nagyon lényeges az ál�
lásfoglalás ismertetése — ezt a 
feladatot, egészen az alapszer�
vezetekig, az év közepéig végre 
kell hajtanunk —, ez azonban 
nem azonos a konkrét feldolgo�
zással. A teendőket úgy kell ki�
alakítani az állásfoglalás isme�

retében, hogy mindenütt meg�
értsék és elfogadják az embe�
rek, majd alkalmazzák is a gya�
korlatban. A KB állásfoglalása 
a sajátos, helyi feladatokat nem 
tudja megoldani — nem is azért 
született —, a gyakorlati meg�
valósítás csak saját tevékenysé�
günkkel történhet — hangsú�
lyozta Megyeri László. — Lé�
nyegesnek tartom, hogy a fel�
adattal való foglalkozás pusztán 
az állásfoglalás ismertetésével, 
a tennivalók kijelölésével ne zá�
ruljon le — hiszen a most meg�
fogalmazottak számunkra hosz-  
szú távú teendők meghatározá�
sát jelentik. Az éves progra�
mokban a munkatervekben 
mindenütt folyamatosan ér�
vényre kell juttatni a tételesen 
kidolgozott teendőket. Ez annál 
is sürgetőbb, hiszen a közeljö�
vőben összegezni kell — a moz�
galom minden szintjén — az el�
múlt időszak eredményeit, 
gondjait, s a következő kong�
resszusunk feladatait is ki kell 
dolgoznunk.

— Milyen új vonásokat tar�
talmaz a határozat?

— Az új gazdasági körülmé�
nyekhez alkalmazkodó, igazodó 
szakszervezeti feladatokat kell 
megoldanunk. Megváltozott 
külső és belső feltételek között 
kell dolgoznunk. A társadalom 
fejlődése, a szocialista építés 
eredményei és nehézségei, a 
megváltozott társadalmi és poli�

— Mi a központi vezetőség, 
illetve a közép- és alapszerve�
zetek feladata az állásfoglalás 
feldolgozásában ?

— Központi vezetőségünk 
ülésén foglalkozott a Központi 
Bizottság ülésén elhangzottak�
kal, s tájékoztattuk a középszer�
vek titkárait, továbbá beépítet�
tük az oktatás valamennyi for�
májába az állásfoglalás feldol�
gozását. A Postások Szakszer�
vezetének elnöksége megfogal�
mazott egy irányelvet az állás-  
foglalásból adódó főbb felada�
tokra vonatkozóan. Ebben az 
első pontban szerepel a terme�
lést segítő tevékenység. Szük�
ségesnek tartjuk, hogy a szak-  
szervezeti szervek, vezető testü�
letek rendszeresen elemezzék a 
szolgáltatási tevékenységet! és 
pontosan határozzák meg a 
tervhez igazodó munkájukat. 
Segítsék elő — hangsúlyozta a 
Postások Szakszervezetének tit�
kára —, hogy korszerűbbé, ha�
tékonyabbá váljon a gazdálko�
dás, a posta egész munkája gaz�
daságosabb legyen. Továbbra 
is előtérben kell hogy maradjon 
a munkaidővel való jobb gaz�
dálkodás, a belső tartalékok ki�
használása, az ésszerű takaré�
kosság. Számítunk a szocialista 
munkaverseny- mozgalom ko�
moly segítségére, a mozgalom 
tartalmi fejlődésére, a szellemi 
és fizikai munkaterületek jobb 
együttműködésére, a tervekhez 
jobban igazodó vállalkozások�
ra, az újítómozgalomban rejlő 
lehetőségek kihasználására.

— S hogy visszatérjek az ér�
dekvédelemre, itt is megpróbál�
tuk munkánkat jobban a köve�
telményekhez igazítani. Pél�
dául folyamatosan vizsgáljuk 
egy- egy munkaterület különbö�
ző dolgozói rétegek helyzetét, 
de ezt a rétegmunkát még fej�
leszteni kell, az igények és lehe�
tőségek ütköztetésével kell ki�
alakítani a vizsgált rétegek ér�

dekvédelmi politikáját. Ebben 
is számítunk a saját kezdemé�
nyezésre; a legjobb érdekvéde�
lem ott valósulhat meg, ahol 
helyben, a munkahelyen tud�
ják, hogy mit szeretnének elér�
ni, s esetleg javaslatot is adnak 
rá, hogyan képzelik a megol�
dást. Azzal azonban mindenütt 
tisztában kell lenni: nem lehet 
csak igénysort felállítani — az 
érdekvédelem a hatékony mun�
ka szoros együttjárója. S ehhez 
még annyit tennék: jobban kell 
figyelni mindenre, amivel az 
élet-  és munkakörülmények, a 
szociális lehetőségek javításá�
hoz hozzájárulhatunk. Nem 
szabad elveszni hagyni az üdü�
lési beutalókat télen, ősszel 
sem; rendszeresen figyelemmel 
kell kísérni nyugdíjasaink sor�
sának alakulását, s amikor 
szükséges, segítenünk kell 
őket.

— A munkahelyi demokrá�
cia segíti a dolgozók részvéte�
lét a tervezésben, a gazdasági 
feladatok kialakításában. Ho�
gyan élnek ezzel a lehetőséggel 
a postánál?

— A Magyar Posta területén 
kialakult ez a fórumrendszer. 
A munkahelyi demokrácia 
megvalósításának feltételei 
megvannak, működnek a fóru�
mok, és folyamatos fejlődés ta�
pasztalható munkájukban. Vi�
szont a munka egyre inkább 
igényli is a szélesebb részvételt 
a döntések előkészítésében, 
meghozatalában, a végrehajtás 
ellenőrzésében. Űj a demokrati�
kus jogosítványok között pél�
dául a gazdasági vezetők véle�
ményezésének kiszélesítése. Ez 
új feladattal bízza meg a testü�
leteket, a szakszervezeti csopor�
tokat és a bizalmiakat egyaránt. 
Felkészülten, jól kell élni vele. 
Tartalmában javítani kell a 
munkahelyi demokrácia vala-

(Folytatás a 2. oldalon)

Helytállás hóviharban
A szeszélyes tél mindig ne�

héz feladatot ró a szábadban 
dolgozó postásokra. Különös 
próbatétel elé állította a Szege�
di Postaigazgatóság műszaki, 
forgalmi, végrehajtó és irányító 
szervezetét a január 26- án és 
február 10- én bekövetkezett 
rendkívüli időjárás, mely szélvi�
harral és jegesedéssel a légve�
zetékes hírközlési rendszerek 
jelentős részét átmenetileg 
megbénította, és zavarokat oko�
zott a postaforgalmi szolgálat 
ellátásában is.

Az igazgatóság területén 
1970 óta jelentős mennyiségű 
helyi és körzetkábel épült, en�
nek ellenére még a kisebb váro�
sok és apró falvak zömének 
uralkodó hálózattípusa a légve�
zeték és a légkábel. Ennek 
többsége 30—40 éves. Az utób�
bi években jelentős anyag-  és 
munkaóra- ráfordításokkal több 
irányt teljesen felújítottak. Saj�
nos, a rendkívüli időjárás, a 
tapadó hó, a jegesedés és a szél�
vihar olyan mértékben megter�
helte a légvezetékeket, ami�
lyenre állékonyság és szilárd�
ság szempontjából méretezve 
nincsenek, így válogatás nélkül 
szakadtak el új és régi huzalok, 
légkábelek, törtek ki ép oszlo�
pok és betonlábak.

Békés megyében január 
25- ről 26- ra virradóra mintegy 
300 oszlop kitört, körülbelül 
1000 megdőlt. Az ítéletidő meg�
rongált 13 helyközi légvezeté�
kes irányt és 17 községet vágott 
el a külvilágtól. Csongrád me�
gyének a Tiszától keletre eső 
része szenvedett jelentős káro�
kat. Itt 7 oszlopsor rongálódott 
meg és 6 község távbeszélő�
szolgáltatása szűnt meg átme�
netileg. Bács- Kiskun megyének 
nyugati részét érintette tapadó 
hó formájában a kedvezőtlen 
időjárás; a huzalok keresztmet�
szetét megnövelve szakadáso�
kat okozott, valamint a vezeté�
kek átviteli jellemzőit megvál�
toztatva a vivőfrekvenciás ösz-  
szeköttetéseket tette üzemkép�
telenné.

A vihar által legjobban súj�
tott Békés megyében az irá�
nyok többsége megrongálódott. 
A legjelentősebb kárt az oszlop-  

1 sorok 50- 90 százalékos megron�
gálódása okozta a Battonya— 
Dombegyháza, Kétegyháza—

Bánkút—Medgyesegyháza,
Szeghalom—Füzesgyarmat, 

Sarkad—Kötegyán viszonyla�
tokban. Az üzemben január 
utolsó 5 napján szinte mindenki 
reggel 6- tól este 6- ig dolgozott, 
1031 túlóra merült fel, és mint�
egy 900 ezer forint értékű 
anyag épült be a hálózatba. 
Csongrád megyében Szentes és 
Hódmezővásárhely térségében 
keletkeztek jelentős károk, a

Csanádpalota—Mezőhegyesi 
irány pedig 10 kilométer hossz�
ban teljesen tönkrement. Ere�
deti állapotába való visszaállítá�
sát nem is tervezi az igazgató�
ság.

A jelentős károk rövid időn 
belül való helyreállításával szá�
molni nem lehetett, az igazgató�
ság távközlési és műszaki osz�
tályán tömegzavar- ügyeletet 
szerveztek. Szakbizottság ala�
kult, amely három szakaszban 
való helyreállításról döntött. 
Felmérték az anyagkészletet és 
a munkaerő- kapacitást.

Első lépésben a külvilágtól 
elvágott helyekkel legalább egy 
ideiglenes összeköttetés létesí�
tése volt a feladat. Ez három na�
pon belül megvalósult. Az egy�
idejű munkát a postások, bele�
értve a hálép dolgozóit is, nem 
győzték, ezért az igazgatóság 
segítséget kért és kapott a hon�
védségtől, a határőröktől és a 
rendőrségtől.

A helyreállítás második sza�
kaszában mérlegelés alapján az 
eredeti állapot visszaállítása, 
vagy az ideiglenes összekötteté�

sek számának növelése volt a 
cél.

A harmadik szakaszban — 
mely jelenleg is tart — annak 
mérlegelése folyik, hogy érde�
mes- e eredeti állapotába vissza�
állítani a sérülékeny, túlterhelt 
irányokat, vagy helyettük in�
kább a távlati fejlesztési tervek�
ben előirányzott kábelépítés va�
lósuljon meg. Helyenként ki�
sebb huzalszámot és több vivő�
frekvenciás csatornát tervez�
nek.

Még folyamatban volt egyes 
területeken a január 26- án be�
következett tömegzavarok után 
létesített ideiglenes összekötte�
tések véglegesítése, amikor feb�
ruár 10- én mindhárom megyére 
kiterjedő, de súlyosságában te�
rületenként eltérő szélvihar tört 
ki. Ismét tönkretette a fáradsá�
gos munkával megépített össze�
köttetéseket. Kevesebb oszlop 
tört ki ugyan, viszont annál 
több vezeték szakadt el. A leg�
kritikusabb helyzet ekkor is Bé�
kés megyében alakult ki.

Február 11- re tovább romlott 
a helyzet, mert a hófúvások 
miatt a hibahelyek megközelít-  
hetetlenné váltak. 19 helység�
nek nem volt távbeszélő- kap�
csolata. Egy napig 12, két napig 
6, három napig 1 község volt el�
vágva a külvilágtól.

A menetrendszerű postajára�
tok nem indultak el, vagy a hó�
ban megrekedtek. Zavarok ke�
letkeztek így mind a forgalmi, 
mind a műszaki szolgálatban. 
Az erősáramú hálózat rongáló�
dása miatti áramkimaradás kö�
vetkeztében az akkumulátorok 
egyes központokban kimerül�
tek, és a CB- központok leálltak. 
Február 11- én és 12- én, szom�
bat, vasárnap lánctalpas jármű�
vek igénybevételével a honvéd�
ség és a határőrség segítségé�
vel sikerült több viszonylatban 
egy- egy LB összeköttetést léte�
síteni.

Csongrád megyében 8 köz�
séggel szakadt meg a távbeszé�
lő- kapcsolat. Szentes és Csong�
rád, valamint Hódmezővásár�
hely és Szikáncs között 20 osz�
lop dőlt ki összefüggően. Apát�
falva, Nagylak, Öttömös, Szi�
káncs, Eperjes, Szentes, Derek-  
egyház térségében a honvédség 
segítségével és járműveivel si�
került a szakadt légvezetékeket 
megközelíteni és helyreállítani.

A február 10- i vihar Bács-  
Kiskun megye középső és déli 
részén rongálta meg a hálóza�
tot. Egy község volt elvágva 
egy napig a külvilágtól. Nagy 
erőkkel kezdték meg a helyre-  
állítást, de több kocsi elakadt a 
hóban, így például a Bácska 
szocialista brigád dolgozói 11 
kilométeres gyaloglás után ér�
tek haza 10- én éjfélkor, majd 
másnap reggel, rövid pihenő 
után indultak a Kiskunfélegy�
háza és Gátér közötti szakaszra, 
ahol 11 oszlop dőlt ki és 16 szál 
vezeték volt a vasútárokban. 
Február 11- én hatvanan dol�
goztak három művezető irányí�
tásával a helyreállítási munká�
kon.

Mivel mindkét vihar legna�
gyobb mértékben Békés me�
gyét érintette, az itt dolgozó 
műszaki és forgalmi dolgozók, 
távbeszélő- kezelők, gépkocsive�
zetők igénybevétele volt a leg�
nagyobb. Különösen kivették 
részüket a munkából a távköz�
lési üzemnél Szabó János mun�
kacsapatának tagjai, Csabai 
Pál tótkomlósi, Szabó Béla 
szeghalmi és Venyige Lajos sar-  
kadi körzetmester és a körzet 
dolgozói. Papp László és Hege�
dűs László művezető a hely�
színen irányította a munkát. 
Kolompár János orosházi mű�
szerész nem tudott lakhelyére 
hazautazni. Három napon át 
bent tartózkodott a központban, 
és részt vett az áramkörök vizs�
gálatában.

Tímár Lajos



Minden arcra emlékszem

Nyugdíjba vonulása alkalmá�
val Munka Érdemrend ezüst fo�
kozatú kitüntetést kapott 
Szantner György, a hévízi 
SZOT- Postás üdülő vezetője. 
A megtisztelő elismerést kis há�
ziünnepség keretében Csáki 
Lászlóné, a Postások Szakszer�
vezetének főtitkára nyújtotta át.

Ennyi lehetne egy hír az új�
ságban. Ha azonban egy kör�
nyezetét befolyásoló ember fe�
jezi be aktív pályafutását, ak�
kor — mindannyiunk okulására 
— nem elégedhetünk meg a be�
vezetőben leírt két mondattal. 
Ezért beszélgettem el a kitünte�
tés átvétele után Szantner 
Györggyel.

— Mettől meddig volt az 
üdülő vezetője?

— Hosszú pályafutásom 
alatt különböző szakmai és 
szakszervezeti területeken dol�
goztam, de az utolsó évtizedre 
emlékszem vissza a legszíve�
sebben, melyet Hévízen töltöt�
tem. A stafétabotot március vé�
gén adom át utódomnak.

— Kikre emlékszik vissza a 
beutaltak közül?

— Turnusonként 205 beutal�
tat fogadunk. Ez évente mint�
egy 6000 gyógyulni, pihenni vá�
gyót jelent. Évekre visszamenő�
leg minden egyes arcra emlék�
szem. Ha valaki 5-6 évvel ez�
előtt már járt nálunk, s most is�
mét megjelenik, ismerősként 
köszöntjük egymást.

— Volt-e munkájában vala�
milyen jelentősebb sikerélmé�
nye?

— Vezetésem ideje alatt 
egyetlen írásos panaszt sem ka�
pott sem a SZOT, sem a Postá�
sok Szakszervezete. Minden 
gondot, bajt sikerült helyben 
orvosolnunk. Ezt a szó legszoro�
sabb értelmében is mondom, 
hiszen a főorvosasszonnyal, dr. 
Moll Károlynéval is jó volt a 
betegek kapcsolata. Öröm volt 
vele dolgozni.

— Nagy élettapasztalat kell 
ehhez a munkához. A szakszer�
vezeti munka is sokat segített 
nekem, megismertem az embe�
reket . . .  szeretni kell őket. Egy 
üdülővezetőnek mindig készült�
ségben kell lennie, reggel, dél�
ben, este. Nem szabad sajnálni 
az időt. Én még vasárnap is 
mindig körülnéztem, megkér�
deztem, ki hogy van, ízlik- e az 
ebéd, vagy a vacsora.

Amikor egy- egy új beutalt-  
csoport érkezett — általában

Igazodva az élet 
követelményeihez

(Folytatás az 1. oldalról)

mennyi megnyilvánulását. E fó�
rumok akkor töltik be rendelte�
tésüket, ha mind többen hallat�
ják szavukat, őszintén feltárják 
a gondokat és jobb tájékozta�
tást nyújtanak a helybeli, az 
egész postát érintő, sőt a nép-  
gazdasági helyzetét bemutató 
tényekről, gondokról. A soka�
kat érintő kérdésekről társadal�
mi vitákat kell rendezni. Ilyen 
volt például a törzsgárdasza-  
bályzat vagy az ötnapos mun�
kahétre való áttérés megvitatá�
sa, s rengeteg vélemény hang�
zott el, olyan javaslatok, ame�
lyek nélkül nem is tudtuk volna 
megoldani ezeket a kérdéseket. 
A bizalom erősítése nélkülözhe�
tetlen jó dolgok születéséhez — 
s ebben van óriási szerepük a 
szakszervezeti bizalmiaknak.

— Milyen lehetőségek rejle�
nek a nevelőmunkában?

— A nevelés nem pusztán az 
oktatást jelenti. Az egész szak-

szervezeti munkában jelen kell 
lennie a nevelő funkciónak. 
Meg kell ragadni minden lehe�
tőséget a szemléiét alakítására. 
A fórumok jó működtetése sem 
képzelhető el a politikai tájéko�
zottság, a műveltség, a közéleti 
aktivitás, a mozgalmi életben 
szerzett jártasság nélkül. Na�
gyon fontos a területpolitikai te�
vékenység is, hiszen a postás 
dolgozók közül nagyon sokak 
munkája egy- egy területhez kö�
tődik, s hogy ott jó légkörben, 
megfelelő hatékonysággal, ked�
vező munkakörülmények kö�
zött dolgozhatnak- e, az nagy�
ban függ a helyi tanácsoktól, a 
helybeli párt-  és szakszervezeti 
szervekkel való együttműkö�
déstől. S a jó együttműködés 
abban rejlik, hogy érezzék a le�
hetőségeket és a nehézségeket, 
segítsenek a postásoknak, ha 
szükséges. Ebben eddig is sok 
támogatást kaptunk, s a postá�
sok közéleti tevékenységét álta�
lában elismerik az ország min�
den táján.

Képzés új ötletekkel

Január 30- tól február 3- ig a 
Helyközi Távbeszélő Igazgató�
ság, valamint a Rádió-  és Tele�
vízióműszaki Igazgatóság
18—18 titkára foglalta el a 
SZOT balatonfüredi oktatási 
központ tantermeit. Az első elő�
adás és konzultáció mindjárt 
feladataink kellős közepébe re�
pített bennünket, Megyeri 
László kv- titkár jóvoltából. Az 
egész szakszervezeti mozgalom 
lényegéről, a XI. kongresszus 
határozataiból adódó feladatok�
ról, a kv félidős beszámolójáról 
és természetesen az MSZMP 
KB 1983. október 12- i állásfog�
lalásáról kaptunk tömör, lé�
nyegre törő ismertetőt és tehet�
tük fel kérdéseinket.

A naponta 8 órán át tartó fog�
lalkozásokon a legkülönfélébb 
témákban „öntötték” belénk az 
ismeretanyagot. Hallottunk elő�
adást a tervkészítés folyamatá�
ról, a gazdasági és jövedelem�
szabályozási rendszerről; az újí�
tó-  és szocialista munkaver-  
senymozgalom helyzetéről, a 
hazánk felszabadulása 40. év�
fordulójára kezdeményezett 
munkaversenyről; az életszín�
vonal, a szociálpolitika időszerű 
feladatairól; a munkahelyi de�
mokrácia érvényesítésének fel�
adatairól; az alapszervezetek 
gazdálkodásáról, pénzügyi el�
számolásának rendjéről; az 
szmt- k és az ágazati szakszerve�
zetek kapcsolatairól; s mind�
ezek mellé az időszerű jogsza�
bályok értelmezéséről, alakulá�
sáról.

Újszerűén érdekes volt, hogy 
nemcsak hallgatói voltunk az

előadásoknak, hanem mi, hall�
gatók tartottunk néhány témá�
ban kiselőadást. Ezek az elő�
adások megmutatták munkánk 
eredményeit, hiányosságait is. 
Mindenképpen jók és tanulsá�
gosak voltak, hogy egy- egy té�
mában „kozmetikázás” nélkül, 
összefoglalhattuk munkánk 
lényegét, s bizony, meg is bírál�
tuk egymást, ha arra szükség 
volt. Őt ilyen előadás hangzott 
el: a Kiváló Dolgozó kitüntetés 
elfogadásának folyamatáról; a 
beszámoló taggyűlések tartal�
máról, arról, hogyan készülnek 
fel a bizalmiküldöttek, s mi a 
titkár feladata a felkészítésben; 
hogyan tájékoztatja a titkár a 
bizalmitestületi ülésről a tagsá�
got; mi legyen egy félévi mun�
katervben alapszervezeti, kö�
zépszervezeti (tszb) és felső 
szinten.

Végén csattan az ostor, 
mondja a közmondás, hát itt is 
ez történt. A továbbképzés vé�
ge felé kaptunk egy- egy 
13 + 1- es tippszelvényt. Nos, 
nem labdarúgással kapcsolat�
ban kellett választ adni, hanem 
szép sorjában a tanultakat visz-  
szakérdezték tőlünk. Ravasz 
dolog volt. Az újítási díjat meg�

érdemli a feltaláló, meg a kér�
déseket kiagyaló is. Megizzad�
tunk rendesen, mire kitöltöttük 
a tesztet.

A győztes Hazai Gábor, az 
Országos Mikrohullámú Köz�
pont titkára lett, aki egy kérdés 
kivételével valamennyire jó vá�
laszt adott. A tesztben a „dobo�
gós” helyeket a szervezők díjaz�
ták, egy első (12 + 1 találat), egy 
második és holtversenyben 
négy harmadik díj talált gazdá�
ra.

Az előadásokat követő kon�
zultációkon a két tszb is képvi�
seltette magát — a HTI részéről 
Szilágyi Sándomé tszb- tag, az 
RTV- től Munka Béla tszb- tit-  
kár vett részt a megbeszélése�
ken. Ez szintén újításnak szá�
mított. Ugyanis egy korábbi 
egyhetes titkári továbbképzés 
után elég sok energia használó�
dott el arra, hogy a különleges 
igazgatósági gondokat, kérdé�
seket tisztázzuk, értelmezzük. 
Most ezt helyben elintéztük, 
nyitott kérdések nem marad�
tak. Pontosabban maradtak, de 
azokat az utolsó napon tehettük 
fel, amikor a két igazgatóság 
hallgatói külön konzultációt tar�
tottak a gazdasági vezetőknek,

valamint az MSZMP- , a KISZ-  
titkámak és természetesen a 
tszb- titkámak, vagy megbízott�
jának jelenlétében. Érdemes 
volt megfigyelni, hogy a kérde�
zők a tanultak alapján milyen 
körmönfont kérdéseket tettek 
fel, tehát a rendezők megnyu�
godhattak, a hallgatók nem pa�
zarolták idejüket feleslegesen a 
tanfolyamon. A válaszadók di�
cséretére legyen mondva, ők is 
„kivágták” magukat, s végered�
ményben e kérdezz- felelet 
„mindkét fél” számára hasznos 
tanulságokat hozott. A titkárok 
több javaslatot is felvetettek.

Két rokonterület titkárai vol�
tak együtt, ami igen hasznos 
volt, és tulajdonképpen gazda�
ságos is, hiszen egy előadást 
két igazgatóság titkárai hallhat�
tak egyszerre. A 36- os létszám 
pedig még minden tekintetben 
„kezelhető” volt.

A tematika körültekintő ösz-  
szeállítása mellett nem jutott 
kellő idő minden előadásra, il�
letve konzultációra. Több idő 
szükséges a közgazdasági terü�
letre, de nem ártana a jogi kér�
désekre fordítható időt is növel�
ni.

Végeredményben a tovább�
képzés igen hasznos volt, ami�
hez jelentősen hozzájárult a kel�
lemes környezet, s az is, hogy 
egész nap együtt voltunk és a 
helyi gyakorlati tapasztalatokat 
egymás között értékelhettük. 
Önkritikus szemléletünk bizo�
nyára saját munkánkban is ja�
vulást fog eredményezni.

— mohai —

KITÜNTETÉSEK
A nemzetközi nőnap alkalmából a Magyar Népköztársa�

ság Elnöki Tanácsa a
Munka Érdemrend bronz fokozatát

adományozta Petrov József né szb- titkámak (Nyíregyháza 
1 postahivatal);

a.Szakszervezetek Országos Tanácsa a
Szakszervezeti Munkáért arany fokozatát

adta Kotlár Sándomé szb- titkámak (Szeged 1 postahiva�
tal), a

Szakszervezeti Munkáért ezüst fokozatát
Petroczky Jánosné bizalminak (Miskolc városi Távközlési 
Üzem);

a Magyar Posta elnöke
Kiváló Munkáért

kitüntetést adományozott Bakos Emőné szb- titkámak (Ta�
polca 1 postahivatal) és Szabó Károlyné jszb- titkámak 
(Mór postahivatal),

Elnöki Dicséretben
részesítette Sikos Sándomé szvb- elnököt (Helyközi Távbe�
szélő Igazgatóság belföldi távbeszélő- központ),

Elnöki Elismerésben
részesítette Czappán Elemémé szb- titkárt (Budapest 114 
postahivatal), Krasznai József né bizalmit (Miskolci Zavar�
vizsgáló Üzem) és Horváth Györgyné szb- tagot (Postások 
Szakszervezete).

A forradalmi ifjúsági napok alkalmából a Szakszerveze�
tek Országos Tanácsa a

Szakszervezeti Munkáért ezüst fokozatát
adta Szabó Zoltán tszb közgazdasági bizottsági tagnak 
(Dél- Pest megyei Távközlési Üzem).

A Magyar Posta elnöke
Kiváló Munkáért

kitüntetést adományozott Szilágyi Sándomé tszb- tag, tt-  
felelősnek (Helyközi Távbeszélő Igazgatóság távközlési 
forgalmi osztály),

Elnöki Dicséretben
részesítette Szollár Károly ifjúsági klub vezetőségi tagot 
(Budapesti Hálózatépítő Üzem),

Elnöki Elismerésben
részesítette Máté Róna tszb- tagot (Nagykanizsa 1 posta-  
hivatal).

M indennapi feladatunk
Kimondva vagy kimondatla�

nul mindenkit érdekelnek a 
munkahelyi demokrácia gya�
korlatának kérdései. Ennek 
megfelelő jelentőséget és nyil�
vánosságot adtunk a rendszeré�
ről és érvényesítéséről szóló 
postai szabályozásnak, ígérve, 
hogy sarkalatos kérdéseire la�
punkban rendszeresen vissza�
térünk. Ezúttal a mostani sza�
bályozás lényegéről és céljáról 
teszünk közzé néhány gondola�
tot.

A munkahelyi demokrácia fo�
lyamatos fejlesztésének egyik 
lényeges eleme, hogy az eddigi 
tapasztalatok alapján tovább 
növelje a szabályozás keretjel�
legét, ezzel együtt az önállósá�
got is, így fokozódik a dolgozók 
közvetlen beleszólása munká�
juk, munkakörülményeik alakí�
tásába.

Az együttes határozat igazo�
dik a Postások Szakszervezeté�
nek szervezeti felépítéséhez, 
ennélfogva a testületek jog-  és 
hatáskörének bővülésével a 
szakszervezeti fórumok munka�
helyi demokratikus jogokat is 
gyakorolnak, vagyis munka�
helyi demokratikus fórumok is 
lettek. Új a szabályozásban, az 
is, hogy jobbá és ésszerűbbé te�
szi a fórumok közötti munka-  
megosztást, jobban igazodik a 
mindenkori igényekhez, a tár�
gyalandó témákhoz.

A szabályozás a véleménye�
zési jogkört is kiterjeszti. Egy�
részt a vezetők éves munkájá�
nak véleményezése kiterjed a 
bizalmiakkal partner gazdasági 
vezetőkre is; másrészt a szak-  
szervezeti bizottságok vélemé�
nyezési hatásköre kiterjed a 
munkáltatói jogok gyakorlására 
is (megbízás, felmentés, kitün�
tetés, minősítés).

Arra kell törekedni, hogy a 
tagság jobban megismerje joga�
it, lássa a munkahelyi demokrá�
cia gyakorlati értelmét és le�
gyen tudatában annak, hogy 
kötelességének maradéktalan 
teljesítése megalapozottabbá 
teszi jogainak gyakorlását. 
Ezért valamennyi szakmai és 
szakszervezeti vezető közremű�
ködése szükséges ahhoz, hogy

a postás dolgozók és a szakszer�
vezeti tagok megismerjék a 
munkahelyi demokráciára vo�
natkozó előírásokat, és kellő�
képpen eligazodjanak közöttük.

A munkahelyi demokráciá�
nak nemcsak az érdekvédelem 
a feladata, hanem a megoldá�
sok legmegfelelőbb megkeresé�
se, a kollektív vélemények ki�
alakítása. A vélemények kiala�
kításakor számolni kell azzal is, 
hogy nem lehet, és nem kell 
mindent egyforma erővel támo�
gatni, képviselni, jobban kell 
differenciálni, rangsorolni. 
Több figyelem szükséges ah�
hoz, hogy az együttműködéssel 
megvalósítható közös munka 
ne szorítkozzon a bér és a juta�
lom elosztására, hanem terjed�
jen ki a szervezési feladatokra, 
a szolgáltatás színvonalának 
emelésére, a munkafegyelem 
megszüárdítására. Látni kell a 
közös munka értelmét, amely�
nek célja a megalapozottabb, a 
munkahelyi kollektívára job�
ban támaszkodó vezetés meg�
valósítása.

Ma még a munkahelyi de�
mokrácia érvényesülésének 
színterein, a fórumok munkájá�
ban is bizonyos mértékig a 
kampányjelleg érvényesül. Tö�
rekedni kell azonban arra, hogy 
a vélemények ütköztetése, a 
többségi vélemények formálása 
már a bizalmicsoportokban el�
kezdődjön, és folyamatosan be�
épüljön a napi munkahelyi te�
vékenységbe.

Az ismertetés folyamata elin�
dult. Valamennyi vezetőnek, 
szakszervezeti tisztségviselőnek 
az együttes munkája kell ah�
hoz, hogy a postás dolgozók 
megismerjék és tudatosan gya�
korolják az együttes végrehaj�
tásban foglaltakat. EhheZ" nyúj�
tunk további segítséget azzal is, 
hogy a tagság által felvetett 
kérdésekre lapunkban mód�
szerbeli útmutatásokat adunk. 
Kérjük, hogy kérdéseiket, ja�
vaslataikat juttassák el a lap 
szerkesztőségéhez, vagy köz�
vetlenül a Postások Szakszerve�
zetének szervezési és káderosz�
tályához.
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csütörtökön — hosszú évek óta 
minden alkalommal tájékoztat�
tam őket az igénybe vehető 
szolgáltatásokról, a szokások�
ról. Ha valakinek valamilyen 
gondja volt, lehetőleg azonnal 
orvosoltuk. Azt vallottam, 
mindeki adja elő nyugodtan 
kérdéseit, kívánságait — akkor 
bizonyosak lehetünk, hogy ven�
dégeink otthon érzik magukat.

— Annak is nagyon örülök, 
hogy az üdülő 75 dolgozójából 
sikerült egy jó csapatot ková�
csolni. Voltak ugyan gondjaink 
egymással, de megtanultam azt 
is, hogy kivel hogyan bánjak, 
miként lehet egy- egy embert 
lelkesíteni, jó munkára serken�
teni.

— Sok örömöm volt ebben a 
munkában, hiszen a beutaltak 
az üdülés végeztével nemegy�
szer könnyezve búcsúztak, s 
hálálkodtak a kellemes környe�
zetért, a jó ellátásért, és állapo�
tuk javulásáért.

— Az üdülő karbantartásá�
ban, fejlesztésében is elértem 
gyakorlatilag mindazt, amit 
akartam. Tulajdonképpen min�
den vágyam teljesült.

— Valóban?
— Egy azért még maradt. 

Most, hogy elmegyek nyugdíj�
ba, s hazaköltözöm Kecskemét�
re — ahol azért nyugdíjasként 
is dolgozni fogok az szmt- nél 
vagy a lapkiadó vállalatnál —, 
kérek majd egy kéthetes beuta�
lót Hévízre, hogy kezeltethes�
sem a reumámat, hiszen erre 
aktív korombem nemigen gon�
doltam. Emellett, s ez sem mel�
lékes, viszontláthatom — ha�
csak két hétre is — szeretett 
üdülőmet, s több mint 200 gyó�
gyulni vágyó postás társamat 
is.

Mezőfi László

Demokrácia —  felelősség
— A közéletiség, a nyíltság, 

az őszinte szó ma már nélkü�
lözhetetlen alkotóelemei a 
szakszervezeti munkának. Ön 
hogyan látja a fejlődés lehető�
ségeit?

— Folyamatosan fejleszteni 
kell az együttműködést a posta 
és a szakszervezet különböző 
szervei között. Arra kell töre�
kedni, hogy a postai feladatok 
megoldásában és az érdekvéde�
lemben végzett közös munka 
nagyobb nyüvánosságot és na�
gyobb elismerést kapjon. 
A szakszervezeti munka lénye�
ge az alapszervezeti tevékeny�
ség; s ennek fejlesztésében még 
nagyon sok lehetőség van. Na�
gyon lényegesnek tartom a to�
vábbiakban is az alapszervezeti 
munka erősítését, a bizalmiak, 
a szakszervezeti csoportok tevé�
kenységének színesebbé, kéz�
zelfoghatóbbá, határozottabbá 
válását. S talán a leglényege�
sebb: a szakszervezeti munka 
egészében a tagság öntevé�
kenységére, társadalmi munká�

jára jobban kell építeni. Legyen 
nagyobb az igény minden szak-  
szervezeti tag véleményére, ja�
vaslatára, s vonják be az embe�
reket sokkal inkább a döntések�
be és a végrehajtás ellenőrzésé�
be is. A szakszervezeti munka 
tervezésének kétirányúsága is 
erre buzdít: a felsőbb szintű ha�
tározatok végrehajtása, de en�
nek során jobban figyelembe 
venni a tagságot foglalkoztató 
kérdéseket. Ezáltal erősödik az 
egyéni felelősségvállalás is. 
S ha jobban előkészítik a ren�
dezvényeket, olyan témákat 
tárgyalnak meg, amelyek érin�
tik, foglalkoztatják a tagságot, 
ha érvényre jut a többségi ál�
láspont és akarat, s ha a határo�
zatot fegyelmezetten végrehajt�
ják, akkor javul a testületek 
kollektív munkája. Lényegében 
így tudunk eleget tenni a Köz�
ponti Bizottság ülésén született 
állásfoglalásnak — fejezte be 
nyüatkozatát Megyeri László.

Rácz Judit



Igények —  lehetőségek
Tájékoztató szakszervezetünk költségvetéséről

A szakszervezetek és a SZOT 
költségvetési irányelveinek ki�
egészítését a SZOT elnöksége 
1983 októberében tárgyalta és 
hagyta jóvá. Áttekintette az 
1980. évben kialakított tervezé�
si irányelveket, és megállapítot�
ta, hogy azok összességükben 
alkalmasak hosszabb távon is a 
politikai célok megvalósítására; 
kiegészítésükre időközönként, 
újabb igények felmerülésekor 
van szükség. Ezért, a szakszer�
vezetek jelzéseit mérlegelve,
1984. január 1- i hatállyal az el�
nökség a következőképpen fog�
lalt állást: „Az intézményes 
(szülési, temetési) segélyek cí�
mén folyósított összegek reál�
értéke csökkent, és ma már 
nem jelentenek megfelelő 
anyagi segítséget. ” így a szülé�
si segélyek összege 400- ról 600 
forintra, a temetési segély 
800- ról 1200 forintra emelkedett 
az eddigiekben érvényes folyó�
sítási előírások alapján.

Ennek ismeretében készült, 
majd került taggyűlés, illetve 
bizalmiküldött- értekezletek na�
pirendjére az alapszervezetek 
1984. évi költségvetése. A terv�
szerű gazdálkodás egyik alap-  
feltétele a tagság mind széle�
sebb rétegeinek igényeit kifeje�
ző, a valós lehetőségekkel szá�
moló költségvetés. Ennek főbb 
követelményei:

— a rendelkezésre álló anya�
gi eszközök segítsék a feladatok 
zavartalan ellátását, a politikai 
célok megvalósítását,

— a tervezésnél — ahol erre 
lehetőség van — az eddigieknél 
nagyobb mértékben támasz�
kodjanak a jóléti és kulturális 
alapra,

— segélyezésnél a szociális 
körülményeket még jobban 
mérlegeljék, és kevesebb tag�
nak, de nagyobb összegű se�
gély folyósítását tartsák első�
sorban szem előtt,

— fontos feladat a segélye�
zésről a tagság rendszeres tájé�
koztatása és az arról való gon�
doskodás, hogy e tevékenység a 
tagság fokozottabb ellenőrzése 
mellett történjen,

— az igények és a lehetősé�
gek összhangját az ésszerű ta�
karékosság elvének megtartá�
sával kell kialakítani.

Szakszervezeti bizottságaink 
költségvetései biztos bevételi 
forrásokra épültek, s a kiadások 
rendeltetésszerű, mértéktartó 
felhasználásokat tükröznek. Az 
1984. évi tervekből kitűnik 
mindaz, amit a SZOT- elnökség 
költségvetési irányelveinek ki�

egészítése tartalmaz. Az alap�
szervezeteink jelentős része a 
költségvetés készítésénél fel�
mérte bevételként a már ez 
ideig elszámolt, s az 1984- ben 
felhasználható forgóalapok 
mértékét. Kiadásaik egy részé�
re e pénzösszegek nyújtanak fe�
dezetet.

Az alap-  és középszerveknek, 
valamint a központi vezetőség 
apparátusának a tervezett be�
vételei 1984- ben 8,9 százalékkal 
haladják meg az előző évi elő�
irányzatot. A bevételek mint�
egy háromnegyed része, 33,4 
millió forint, a tagdíjból ered.

Fegyelmezett tagdíj gazdálko�
dásra kell törekedni, nagy gon�
dot kell fordítani a tagdíj tárgy�
havi fizetésére, a hátralékokat 
pedig csökkenteni kell. A tag�
díj gazdálkodásra is ható ténye�
ző a szervezettségi szint javítá�
sa, a tervezett 97,9 százalékos 
arány elérése.

Szákszervezeti központi tá�
mogatás címén 1984- ben 
3 070 000 forint szerepel az 
alapszervezeti tervekben. Ezt 
az összeget, amely az összes 
bevétel 15,4 százalékát teszi ki, 
a területi szakszervezeti bizott�
ságok javaslata alapján közvet�
lenül az alapszervezetek kap�
ták.

A szakszervezeti bizottságok 
bevételei 1984- ben 1,6 millió fo�
rinttal haladják meg az előző 
évi tervezett összeget. A na�
gyobb bevételi előirányzatok 
folytán a felhasználások is je�
lentősebb mértékben növeked�
nek. A növekedést legfőképpen 
a segélyezési célokra felhasz�
nálható összeg módosítása, va�
lamint a társadalmi aktívák ju�
talmazási keretének növelése 
eredményezi.

A szociális jellegű alapszer�
vezeti költségek nagyobb részét 
az intézményes és a rendkívüli 
segélyek összege képezi. Össze�
sen 6,2 millió forint. Az intéz�
ményes segélyeknek meghatá�
rozott összegük van, a rendkí�
vüli segély átlag 854 forint. Az 
éves tagdíjbevételi tervhez vi�
szonyított segélyezési rész�
arány az elmúlt évi 17- ről 18,6 
százalékra emelkedett, de még 
mindig a bruttó tagdíj tervezhe�
tő 20 százaléka alatt maradt.

Az alapszervezetek részére 
készített, 1984- re vonatkozó 
költségvetés- készítési útmuta�
tónkban külön felhívtuk a fi�
gyelmet a már korábban elfo�
gadott elvekre, amelyek szerint 
a szociális segélyeket differen�
ciáltan, a valóban rászorulók�

nak. lehetőleg nagyobb összeg�
ben folyósítsák. Ezt az év folya�
mán kiemelt feladatként kell fi�
gyelemmel kísérni.

Az egyéb szociális felhaszná�
lások előirányzata 306 ezer fo�
rinttal több az elmúlt évinél. 
A növekedést elsősorban a 
nyugdíjas szakszervezeti tag�
ság céljaira, valamint a gyer�
mekünnepek. szociális rendez�
vények kapcsán felmerülő ki�
adásokra fordítják. Erre is kü�
lön kitérünk, és kértük az alap�
szervezeteket, hogy különös 
figyelemmel és körültekintéssel 
tervezzék a nyugdíjas szakszer�
vezeti tagokkal összefüggő ki�
adásaikat (búcsúztató, találkozó 
stb.). A szociális célú kiadások 
az összes alapszervi felhaszná�
lásnak mintegy 50 százaléka.

A kulturális kiadások az elő�
ző évhez viszonyítva 3 százalék�
kal csökkennek. Az összes alap�
szervezeti felhasználás 14,8 szá�
zalékát teszik ki. A csökkenés 
ellenére a könyvtári előirányzat
— igaz, nem jelentős összeggel
— növekszik.

A sportra felhasznált össze�
gek — részarányukat tekintve
— a kiadások 3,4 százalékát te�
szik ki. A SZOT elnöksége a 
költségvetési irányelvek kiegé�
szítésénél kiemelte a tömeg�
sport fejlesztésének szükséges�
ségét. Ezt útmutatónkban is 
hangsúlyoztuk.

Mint az eddigiekből is kitű�
nik, tovább növekszik a szak-  
szervezeti szervek által kezelen�
dő pénz összege. A bruttó tag-  
díjbevételek 50 százaléka visz-  
szakerül az alapszervezetekhez,
13,5 százalék pedig a területi 
szakszervezeti bizottságok költ�
ségvetési előirányzatában sze�
repel. A gazdálkodás minden 
szervnél pontos és lelkiismere�
tes munkát tesz szükségessé, 
nagyobb figyelmet igényel a 
szakszervezeti bizottságok dön�
téseiben, a számvizsgáló bizott�
ságok tevékenységében. A tár�
sadalmi tisztség vállalásával 
minden aktívának, aki pénz-  és 
értékcikk- kezeléssel foglalko�
zik, éreznie kell a felelősséget. 
A szakszervezeti tagság és az 
szb- k felelőssége is nő: igényes�
nek kell lenni a beszámoltatá�
sok során.

Az alapszervezeteken, a tag�
ságon múlik, milyen hatéko�
nyan állítják anyagi eszközei�
ket, a gazdálkodás pénzügyi fel�
tételeit a szakszervezeti célok�
nak, a postás dolgozók érdekei�
nek szolgálatába.

Machács Jánosné

Kellene egy munkaközösség
Vgmk- sorozatunkban sokféle 

tapasztalatot szereztünk jó né�
hány postaszervnél. Olyan 
helyen azonban még nem jár�
tunk, ahol nem működik gazda�
sági társulás. A Posta Központi 
Távíró Hivatalban éppen ezért 
arra voltunk kíváncsiak, mi az 
oka annak, hogy még nincs ná�
luk ilyen munkaközösség. Elő�
ször a hivatal fejlesztési osztá�
lyára látogattunk el, ott már ko�
rábban felmerült a vgmk- alakí-  
tás gondolata.

Horváth Pál osztályvezetőt 
nem a különféle készülékekkel 
körülbástyázott íróasztalánál, 
hanem a tanácsteremben talál�
tam, sok- sok kiterített papírlap 
között.

Van rá igény
— Vágjunk témánk köze�

pébe!
— Egy évvel ezelőtt vetettük 

fel, hogy bizonyos gondok meg�
oldására, enyhítésére kellene a 
munkaközösség. Hogy mik 
ezek a gondok? Egymáshoz 
kapcsolódnak. Kevesen va�
gyunk a feladatok megoldásá�
hoz. Tizennyolcán voltunk, hat 
régi dolgozónk kilépett, jött 
helyettük három fiatal, kezdő.

— Visszatérve a munkára. 
Hivatalunk sok külső céggel 
dolgoztat, s erre mindig is szük�
ség lesz. Egyrészt vannak nagy 
munkák, melyekhez nekünk 
elegendő erőnk nem lehet, más�
részt olyanok, amelyek nem a 
profilunkhoz tartoznak. Ne�
künk a műszaki előírásokat kell 
elkészítenünk, s végig irányíta�
nunk, ellenőriznünk a fejleszté�
si tevékenységet. Ez a papír�
munka nem elégíti ki mérnö�
keinket, a gyakorlati munka 
öröme elmarad. Ugyanakkor a 
feladatok ellátása nagy felké�
szültséget, különleges szakis�
meretet igényel. Még valami 
hiányzik. Az alkotómunkából 
leszűrődő tapasztalatok nem a 
mi tudásunkat gyarapítják. 
Összetettebb szerkezetek kifej�
lesztése munkaidőben kivitelez�
hetetlen. Nekünk a szolgáltató 
tevékenységet kell kiszolgál�
nunk.

— Milyen feladatokat vál�
lalhatna a vgmk?

— Vannak olyan munkák, 
melyeket nem ésszerű kiadni 
idegen cégeknek, ugyanis a, 
megoldás során rendkívül gya�
kori a információigény. Ilyen 
például a display- s táviratfel�

dolgozás. A vgmk előnyös kere�
tet adna e fejlesztés megoldásá�
hoz. Jelenleg egy mérnökünk 
munkaköri feladatához tartozik 
ez, a fejlesztésben azonban töb�
ben részt tudnának venni, mun�
kaidőn kívül. Azért csak kívül, 
mert munkaidejüket teljesen ki�
töltik saját feladataik. Nagyjá�
ból ismerjük azoknak a mun�
káknak a körét, melyeket vál�
lalni lehetne, de mivel eddig 
még határozott megbeszélés 
nem volt a munkaközösség lét�
rehozásáról, nem tudni, miben 
igényelnék a segítséget. Márpe�
dig ettől függ a vgmk összetéte�
le, sőt létrejötte is, mert ha a kí�
nált munkák rosszul jövedel�
meznek, érthetően nem vállal�
ják.

— Kívánatos lenne, hogy le�
hetővé tegyék mérnökeink köz�
reműködését azokban a mun�
kákban, melyeket idegen válla�
latoknak adnak ki. Ez az alkotói 
tevékenység nemcsak az 
egyénnek, hanem a postának is 
hasznos lenne, s esetleg vgmk 
keretében is megoldható.

— Még nincs eldöntve a bel�
ső szabályozás sem. Például az, 
hogy milyen szintig vehetnek 
részt a munkaközösségekben a 
vezetők. Mert ha az osztályve�
zető is vgmk- tag, akkor gondos�
kodni kell arról, ki adja ki, el�
lenőrizze, kérje számon a mun�
kát. Ehhez valamilyen érdekelt�
séget kell teremteni. Ha viszont 
az osztályvezető nem lehet tag, 
számolni kell azzal, hogy ez a 
poszt nem lesz vonzó. Úgy lá�
tom, hogy a gazdasági munka-  
közösségek létalapja átmeneti. 
Megoldanak bizonyos feszültsé�
geket, de újakat teremtenek. 
Főleg azért, mert nem lehet 
mindenkit bevonni ebbe. Jelen�
leg azonban ezt a kiskaput nyi�
tották ki, és ezt nem szabad ki�
használatlanul hagyni. Mert ha 
nálunk nem teremtődik meg ez 
a lehetőség, dolgozóink elmen�
nek oda, ahol megadják nekik. 
S ezt tudomásul kell venni.

Kurucz István igazgató szb-  
ülésről jött. Könnyű volt kitalál�
nom a témát: bérfejlesztés. Is�
merve jövetelem célját, ebből 
indulhattunk ki.

— A vállalati gazdasági 
munkaközösségek létrehozását 
sürgeti bérhelyzetünk is, annak 
ellenére, hogy idén kiemelt fej�
lesztési lehetőséget kaptunk a 
struktúraváltás miatt. Hivata�
lunkban nagy a munkaerőmoz�
gás, dolgozóink egyötöde cseré�
lődik évente. Megtartó hatású 
lehet, ha helyben adunk lehető�
séget mellékjövedelem szerzé�
sére.

— Miért nem éltek koráb�
ban e lehetőséggel?

— A vezetők helyzete nehéz. 
Minden munkaterületen lét�
számgondunk van. Viszont 
nincs meg mindenütt a vgmk 
alakításának feltétele. Például 
ilyen a táviratfelvétel és - to�
vábbítás. Persze lehet, hogy ha 
tovább gondolkozunk, találunk 
valamilyen megoldást. Gon�
dunk tehát az, hogy ha egy- két 
területen létrehozunk munka-  
közösséget, milyen feszültséget 
teremt ez másutt. Erre csak a 
gyakorlati tapasztalatok adnak 
majd választ. A kérdőjelek elle�
nére most már lépnünk kell. 
Legjobbak a feltételek a beren�
dezéseket szerelő és javító cso�
portban. Náluk egyértelműen 
meghatározható, hogy mennyi 
idő alatt és mennyiért lehet el�
végezni bizonyos munkákat. 
A fejlesztésen is szükségét lá�
tom a munkaközösségnek, itt 
annak eldöntése okoz gondot, 
tagja lehet- e a közösségnek aí  
osztályvezető.

KI lehet tag?

— Erről mi a véleménye?

— Úgy gondolom, hasznos, 
ha az osztályvezető is tagja a 
vgmk- nak, hisz a témák leg�
jobb ismerője. Viszont a mi 
gondunk az, hogy a kapcsolódó 
feladatokat hogyan oldjuk meg.

— Még egy szakterület van, 
amelyen esetleg vgmk- val elé�
gíthetjük ki az igényeket. Egyre 
több olyan országos rendez�
vény van — például a Sport�
csarnokban —, amelyre nem�
csak telexállomást, hanem ke�
zelőket is kémek tőlünk. Mivel 
az utóbbiak folyamatos mű�
szakban dolgoznak, megint 
csak gondöt okoz, hogyan old�
ható meg a többletfeladat mun�
kaidőn kívül. Ezen még gondol�
koznunk kell.

— Száz szónak is egy a vége, 
mi is meg akarjuk teremteni a 
vállalati munkaközösségek ala�
kulásának feltételét. Erre sar�
kall bennünket a kapacitás-  
hiány és a fluktuáció. Dolgo�
zóinknak azonban meg kell ér�
teniük, hogy a különböző mun�
katerületeken a feltételrendszer 
nem azonos. Ezért hatásuk sérti 
egyértelmű. Mindegy, vállal�
juk. Majd a gyakorlat megmu�
tatja, hogyan tovább.

Bánhidi Éva

A részesedési alap felosztása
Az 1983. évi részesedési alap 

felhasználását és az év végi ré�
szesedés kifizetését a Postások 
Szakszervezetének Elnöksége 
március 13- i ülésén tárgyalta. 
A Magyar Posta elnökével ho�
zott együttes döntésről az aláb�
biakban adunk tájékoztatást:

A Magyar Posta 1983. évi 
gazdálkodását 4030,6 millió fo�
rint eredménnyel zárta. Ez 
mintegy 218 millió forinttal ke�
vesebb, mint a tervezett ered�
mény. Örvendetes, hogy az 
eredmény felosztása során — a 
csökkent nyereség mellett — a 
dolgozók keresetének növelése 
végett a bruttó részesedési alap 
a tervezetthez képest mintegy 
170 millió forinttal magasabb 
lett. Az emelés összege majd�
nem teljes egészében fedezte az 
önerőből megvalósított bérfej�
lesztés adóterhét. így a nettó 
(kifizethető) részesedési alap 
minimális mértékben, körülbe�
lül 18 millió forinttal lett keve�
sebb a tervezettnél. Ez a csök�
kenés arányos a nyereséglema�
radással.

A képzett nettó részesedési 
alap 244,6 millió forint, s ez 20,2 
napra eső bérnek felel meg.

Milyen kötelezettségeknek 
kellett eleget tenni?

A nettó részesedési alapból 
— a jogszabály előírásának 
megfelelően — elsősorban a jó�
léti és kulturális alapot kellett 
kiegészíteni 65 millió forinttal. 
Teljesítette a posta a törzsgár-  
daszabályzatból eredő kötele�
zettségét is. Mint tudjuk, a múlt 
évben kétszer fizettek törzsgár-  
dajutalmat, együtt mintegy 53 
millió forint összegben. Ez a ki�
fizetés az 1983. évi eredmény 
alapján képzett részesedési ala�
pot csak 23 millió forinttal ter�
helte, mivel a törzsgárdajuta-  
lomnak tárgyévi kifizetésére 
való áttérését a posta az előző 
évről tartalékolt 30 millió forint 
részesedésből fizette. A kitünte�
tésekkel járó pénzjutalmakat is 
központilag adta a posta, ezen a 
címen 9 millió forintot fizettek 
ki.

A kötelezettségek teljesítése 
a felhasználható részesedési 
alapot 8 napi bérnek megfelelő 
mértékben csökkentette.

Milyen mértékű részesedési 
alappal gazdálkodhattak a kö�
zépfokú postaszervek?

A középfokú postaszervek a 
belső érdekeltségi rendszer ke�
retében 1983- ban legföljebb 11 
nap részesedési alapot képez�
hettek. Ezt a maximumot a 19 
gazdálkodó középfokú posta�
szerv közül csak 9 érte el. 
A képzett napok átlaga 10,7. 
Ezen belül a legkisebb részese�
dési alap 7 napi bérnek megfe�
lelő összeg volt, két középfokú 
postaszervnél.

A 10,7 napból a postaszervek
— 2,3 napot évközben hasz�

náltak fel különböző jogcíme�
ken (prémium, jutalom, tanul�
mányi ösztöndíj stb.);

— a kitűzött feladatok telje�
sítéséért prémiumként és juta�
lomként még 0,6 napot fizettek 
ki;

— az évközi bérfejlesztés 
adójaként 2,9 napnak megfelelő 
összeget fizetnek be központi 
részesedési alapra;

— a megmaradt 4,9 napot 
pedig év végi részesedésként 
tervezik kifizetni.

Az év végi részesedési napok 
száma az átlagon belül posta�
szervenként nagyon eltérő: két 
postaszervnek nincs saját év 
végi részesedése, öt postaszerv 
pedig 6—6,8 nap közötti része�
sedést tud kifizetni. A differen�
ciálódást egyrészt az eltérő gaz�
dálkodási eredmények, más�
részt a szintén eltérő évközi fel�
használási gyakorlat alakította 
ki.

Mennyi lesz az év végi része�
sedés?

Az előző évekhez hasonlóan 
az idén is lehetőség volt arra, 
hogy a középfokú postaszervek 
év végi részesedését központi�
lag kiegészítsék. A központi ki�
egészítés mértéke egységesen 4 
nap. Ez több, mint az előző 
években volt. A nagyobb mér�
tékű kiegészítést a cikk elején 
ismertetett eredményfelosztás 
tette lehetővé.

Fentiek szerint tehát a posta�
szervek március végén átlag 8,9 
nap év végi részesedést fizet�
hetnek ki.

Január 23- tól 5 napig tartott 
az alapszervezeti kulturális, agi-  
tációs és propagandafelelősők 
tanfolyama Miskolctapolcán. 
A képzésen általában olyan 
tisztségviselők vettek részt, 
akik már hosszabb ideje állnak 
ezen a poszton, így a sok hasz�
nos új ismeret szerzésén kívül 
lehetőség nyílt a gyakorlati ta�
pasztalatok kicserélésére is.

A résztvevők az 5 nap folya�
mán először az általános szak-  
szervezeti ismereteket tekintet�
ték át. Megtanulták, hogy mit 
kell tudni a szakszervezetek 
helyéről, szerepéről a fejlett 
szocialista társadalomban, s a 
munkahelyi demokrácia gya�
korlásának legfőbb kérdéseiről, 
de hallottak előadást a posta 
gazdasági munkájáról, az 
1983- as terv teljesítéséről, az ez 
évi elképzelésekről is. Gazda�
sági jellegű kérdések — függet�
lenül attól, hogy kultúrfelelősök 
voltak jelen — igen gyakran 
felmerültek, vissza- visszatérő 
gondolat volt a munkaverseny, 
a munkában való helytállás, a 
munkaszervezés s nem utolsó�
sorban a munka anyagi, erköl�
csi elismerése.

Természetesen a legtöbb időt 
a „saját szakma”, a művelődés,

a kulturális nevelés, a propa�
ganda tennivalóinak elsajátítá�
sa kötötte le. Szó volt a szak-  
szervezeti nevelőmunkáról, a 
munkahelyi művelődés lehető�
ségeiről, a postai szakoktatás 
helyzetéről s végül, de nem 
utolsósorban a szakszervezeti 
agitációról és propagandáról.

Nagy hangsúlyt kaptak — az 
időben korlátozott lehetőségek�
hez képest — a gyakorlati jel�
legű ismeretek. Ezt a célt szol�
gálta egy módszertani előadás 
és a diósgyőri Vasas Művelődé�
si Központ tevékenységének 
helyszíni tanulmányozása.

A tanfolyam házigazdája a 
Szakszervezetek Borsod me�
gyei Tanácsának oktatási köz�
pontja volt. Kényelmes szállás�
ról gondoskodtak, s megterem�
tették az oktatás és a tanulás 
utáni kikapcsolódás valameny-  
nyi feltételét.

A résztvevők az értékeléskor 
elmondták, hogy igénylik az 
ilyen együttléteket, hogy a tan�
folyam sok új ismeretet adott, s 
az elhangzottak birtokában 
több energiával és tudással vé�
gezhetik tovább gazdasági és 
társadalmi munkájukat.

Kovácsné Szabó Margit
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Névadójuk Villám István
A közelmúltban névadó 

közgyűlést tartott az MHSZ 
kecskeméti rádiósklubja. Az ed�
dig „Aranyhomok” néven is�
mert klub, helyi munkásmoz�
galmi mártír nevét vette fel az 
MHSZ főtitkárának engedélyé�
vel.

A névadó a postánál a szá�
zadfordulón segédmunkásként 
kezdő, majd szorgalmas tanu�
lással távirda- vonalíelyigyázó-  
vá lett Villám István, a kecske�
méti és megyei munkásmozgal�
mi vezetők egyike volt. A Ta�
nácsköztársaság alatt a postai 
ügyek direktóriumi megbízott�
jává nevezték ki. Később az 
igazságügy és az árvaellátás is 
hozzá tartozott. Az ellenforrada�
lom hatalomra jutásakor a töb�
bi munkás vezetővel együtt le�
tartóztatták. 1919. november 
19- én a fehérterrorista Héjjas-  
banda fogházából több elvtár�

sával együtt elhurcolta, és 
Kecskemét határában, Szikrán 
kioltotta harcos életét.

A névadó közgyűlés ünnepé�
lyességét emelte, hogy azon 
részt vett Villám István lánya 
(hat gyermeke közül még há�
rom él, és a jelenlevő volt a leg�
kisebb gyermeke), unokája és 
dédunokája is.

A névviselést engedélyező 
okirat átadásakor Szabó Jenő 
klubtitkár a tagság nevében 
ígéretet tett, hogy a névadó em�
lékét méltóképpen ápolják, és 
harcos példáját követve nevelik 
a klub tagságát hazaszeretetre, 
helytállásra.

A vendégek — a közgyűlés 
emlékéül — a névviselési okirat 
fotókópiáját megkapták. A név�
adó unokája kért szót, és köszö�
netét mondott a család részéről.

Mező István

Postaavatás
Szombathelyen
Mindig öröm számunkra, ha 

egy új létesítményt. tudunk 
átadni. A posta, mint az ország 
legrégebbi múltra visszatekintő 
szolgáltató nagyvállalata, mely�
nek kiterjedt hálózata van ha�
zánkban, igen sok korszerűtlen 
hivatallal kénytelen még min�
dig feladatát ellátni.

Ezért is örülünk annak, hogy 
népgazdaságunk fejlődésével 
mi, a postások is szolgáltatá�
saink minőségi színvonalának 
emelésére, kulturáltabb körül�
mények közötti kielégítésére és 
nem utolsósorban az ott dolgo�
zók munkakörülményeinek ja�
vítására új létesítményt tudunk 
megnyitni — mondta megnyitó 
beszédében Holper Márton, a 
Soproni Postaigazgatóság kép�
viselője.

Az összességében alig több 
mint 80 négyzetméter hasznos 
alapterületen megnyitott hiva�
tal kitűnő feltételekkel, magas 
színvonalon tudja Szombathely 
déli városrészének postaforgal�
mi igényeit kielégíteni. A hiva�
talban mindazok a tárgyi felté�
telek megvannak, amelyek a 
közönségszolgálat igényeinek 
kielégítéséhez ezen a területen 
belátható időn belül szüksége�
sek lesznek. A létesítmény a 
postának 1,5 millió forintba ke�
rült. Korszerű bankpult rend�
szerű belsőépítészettel, önki-  
szolgáló előtérrel, csomagrak�
tárral és kellő nagyságú szociá�
lis résszel ellátva készült.

Pálffy József

Kérdések. —Miért van az, 
hogy ugyanazt a történelmi idő�
szakot másként írják meg a tör�
ténészek egy bizonyos idő eltel�
te után? Mi a véleménye Ne-  
meskürty István munkásságá�
ról? Miért lett ilyen nagy divat a 
memoár? Mit jelent a levéltári 
titok? Hogyan telik el egy napja 
a történész kutatónak?

Ezeket a kérdéseket — s még 
folytathatnám — Szombathe�
lyen, az 1. sz. postahivatalban 
tették fel Karsai Eleknek, a 
SZOT főlevéltárosának, aki Vas 
megyei előadókörútja alkalmá�
val találkozott postás dolgozók�
kal is. Amíg az ismert törté�
nész, több népszerű könyv szer�
zője, a magyar szakszervezeti 
mozgalom történetének egyik 
felelős gondozója beszélt a má�
sodik világháború egyes kérdé�
seiről, amerikai tanulmányútjá-  
nak érdekes tapasztalatairól, a 
történetírás és kutatás gondjai�
ról és feladatairól, e sorok írója 
megfigyelhette a hallgatóságot.

Arra voltam kíváncsi, hogy 
milyen az emberek érdeklődé�
se, hogyan rezonálnak azokra a 
válaszokra, amelyeket az elő�
adó adott a feltett kérdésekre. 
Örömmel tájékoztatom a lap ol�
vasóit, hogy szívderítő figyel�
met és aktivitást tapasztaltam. 
Olyannyira, hogy ott, a szom�
bathelyi postahivatal hangula�
tos alagsori helyiségében elgon�
dolkodtam: mi, szakszervezeti 
aktivisták és tisztségviselők is�
merjük-e eléggé a történelem 
iránt megnyilvánuló mai ér�
deklődést, kellően figyelembe

Noteszlapok
vesszük- e azt például az okta�
tásban, a propagandában, épí- 
tünk-e rá a szakszervezeti ne�
velőmunkában ?

Ápolni? — Az egyik testületi 
ülésen hallottam ezt a megfo�
galmazást: a szakszervezetnek 
ápolnia kell kapcsolatait a tö�
megekkel. Érthető az a jószán�
dékú figyelmeztetés. Mindany-  
nyian tudjuk, miről van szó. 
Mégis, érdemes egy kicsit eltű�
nődni ezen a kijelentésen.

Mi a bajom vele? Azt gondo�
lom, kevés az, hogy csak ápol�
juk tömegkapcsolatainkat. 
A szakszervezetek és a töme�
gek kapcsolata a szakszerveze�
tekről szóló lenini tanítások 
egyik alapvető kérdését jelenti. 
Ezért bizton állíthatjuk: nem 
elég ápolni a tömegkapcsolato�
kat. Nekünk, szakszervezeti ak�
tivistáknak és tisztségviselők�
nek együtt kell élnünk, gondol�
kodnunk az emberekkel, napra�
készen ismernünk a szakszer�
vezeti tagság érzéseit, hangula�
tát, igényeit, törekvéseit. Ennek 
viszont egyik feltétele a szemé�
lyes kapcsolat az emberekkel. 
Tapasztalatból mondhatjuk: ezt 
semmi nem pótolja. Még a le�
vél, a telefon sem. Mindannyi�
an érezzük: őszinte, nyílt vála�
szokat várnak az emberek, s

nem általános, kibúvó magya-  
rázgatásokat. Igénylik, hogy 
megkérdezzék őket, hallgassa�
nak rájuk, figyelembevegyék 
jelzéseiket, osztozzanak gondja�
ikban. Ehhez pedig nem elég 
csak úgy általában ápolni a tö�
megkapcsolatokat. Különösen 
kevésnek tűnik akkor, ha be�
legondolunk: a tömegkapcsolat 
egyszerre cél és eszköz a szak-  
szervezeti mozgalom számára.

Demokrácia. — Könyvtárnyi 
irodalma van a görögöktől nap�
jainkig. Szinte nincs értekezlet, 
gyűlés, konferencia, amelyen 
ne hallanánk, s alig akad jelen�
tés, testületi előterjesztés, írá�
sos publikáció, amelyben ne ol�
vasnánk. Mégis, néha olyan ér�
zése támad az embernek, mint�
ha éppen a lényegről feledkez�
nénk meg. Arról, hogy a de�
mokrácia nem keret, fórum el�
sősorban, hanem gondolkodás, 
magatartás, életmód. És stílus. 
Munkastílus, életstílus. Nem�
csak gyűlésen vizsgázunk de�
mokráciából, hanem döntése�
inkben, választásainkban. És 
nemcsak a munkahelyen, ha�
nem a családban, az utcán, szó�
rakozásainkban, emberi kap�
csolatainkban is. Nap mint nap' 
ellenőrizhetjük: a demokrácia 
benne van minden megnyilat�
kozásunkban: mozdulataink�
ban, gesztusainkban, arckifeje�
zésünkben, de még vállverege-  
téseinkben, kézfogásunkban is. 
Mindabban, amit s ahogyan te�
szünk.

Kárpáti Sándor

Új üzemorvosi rendelő 
Egerben

Az egri postás dolgozók sokéves álma telje�
sült. Megkezdte rendelését az Eger 1 megyei 
postahivatalban berendezett új postás üzemor�
vosi rendelő.

A városban dolgozó postás dolgozók egyre 
jobban kérték az üzemorvosi rendelő létesíté�
sét. Igényüknek különböző fórumokon hangot 
is adtak.

Az elmúlt évben a dolgozók kérése a Miskolci 
Postaigazgatóságon megértésre talált. Ősszel 
megkezdődött az üzemorvosi rendelő kialakítá�
sa, majd berendezése. A január 31- i üzembe 
helyezési eljárás során a rendelő helyiségét és 
berendezését kifogástalannak találták. így 
dr.Szoó Gyula belgyógyász szakorvos és dr. 
Bükkerdő Pálné asszisztens február 1- én heti 5 
órában elkezdte a rendelést.

Kállay Albert

Ha én ezt a klubban 
egyszer elmesélem . . .

Miért is ne? Mondanivalója, 
megoldandó szakmai feladata, 
munkasikere sok embernek 
van. Olyan fórum, amelyikén 
mindezekről beszélni lehet, jó�
val kevesebb. E kevesek közé 
tartozik az, amelyről érdemes, 
sőt kell is beszélni.

A Postás Szervező Klub már 
többször tanúbizonyságát adta 
annak, hogy léte, munkája szer�
vesen kötődik a Magyar Posta 
előtt álló feladatok megoldásá�
hoz. Rendezvényeik egyre in�
kább azt a szemléletet tükrözik, 
hogy a klub nem lehet érzéket�
len a posta gondjai iránt, s így 
mindenkor köteles teret adni 
annak a szándéknak, amely elő�
revisz, és az adott feltételeket 
tényként elfogadva is igyekszik 
a továbblépés lehetőségeit ke�
resni.

Nyitva az ajtó

A klub hatéves múltra tekint 
vissza. A jelenlegi vezetőség 
(tagjai újak és régiek egyaránt) 
mindössze egyéves. Mégis sike�
rült a haladó hagyományokat 
folytatva a Postás Szervezők 
Klubját nyílttá tenniük, azaz 
olyan közösséget formálniuk, 
amely szívesen fogad soraiba 
bárkit, aki igényli azt, hogy fó�
ruma legyen az értéket hordozó 
gondolatok kicserélésének, tud�
ván: a szakismeretek elmélyíté�
se a gyakorlatban termelő erő�
vé válik.

A személyi és professzionális 
számítógépek nagy sikerű és 
komoly érdeklődést kiváltó be�
mutatója (január 26—27- én a 
Postás Művelődési Központ�
ban) után a klub újabb rendez�
vénnyel hívta egybe az érdeklő�
dőket, és adott lehetőséget szá�
mukra egy háromnapos szak�
mai konferencián való részvé�
telre március 1. és 3. között Ba-  
latonfenyvesen. Ez az összejö�
vetel az ilyenfajta szakmai ta�
nácskozások sorában (1981. ok�
tóber, Tokaj; 1982. október, Ba-  
latonfenyves után) a harmadik 
volt.

A program előadásai nagy�
szerűen tömörítették azokat az 
időszerű információkat, ame�
lyek ismerete ma elengedhetet�
len ahhoz, a postáról alkotott ál�
talános képhez, amelynek alap�

ján ki- ki napi feladatát is job�
ban kapcsolni tudja az egész 
szervezet működéséhez. A pos�
ta gondjaival való azonosulás 
ugyanis nem szűkíthető le ki-  
nek- kinek napi szorosan vett 
munkájára. Az elszigetelten 
végzett munka ideig- óráig meg�
oldás lehet, azonban a fejlődés 
nem tűri a lemaradókat.

Szerencsére a klub hatóköré�
be egyre többen tartoznak azok 
is, akik — akár naponta — fon�
tos döntéseket hoznak. A közös 
programokban való részvételük 
duplán értékes. Egyszerre taní-  

■ tanak és tanulnak, adják és ve�
szik át a tapasztalatokat. Ezt a 
nyereséget természetesen vala�
mennyi résztvevő magáénak 
tudhatja.

Nem célom, hogy a progra�
mot itt teljes részletességgel 
közreadjam, mégis néhány elő�
adás említését — azok értékére 
való tekintettel — fontosnak 
tartom.

Az első nap előadását Ritter 
Péter, a Postások Szakszerveze�
te közgazdasági osztályának ve�
zetője tartotta. Előadásának té�
mája a postásértelmiség helyze�
tének elemzése volt. Az elmon�
dottak értékét az adta, hogy 
nemcsak diagnózist adott, ha�
nem a már megtett intézkedé�
sek ismertetésével a terápiára 
is utalt. A délutáni program 
ugyan változott a tervezetthez 
képest, mégis a kelet- szlovákiai 
meghívottak helyett beugró 
Bató András (Posta Központi 
Járműtelep, szervezési osztály-  
vezető), Madarász Gézáné 
(PSZSZI, csoportvezető), Csor�
ba Imre (PSZSZI, gazdasági 
elemző) és Pintér Aladár 
(PSZSZI, osztályvezető) színvo�
nalas előadásával kárpótolta a 
hallgatóságot.

Négyük közül — teljesen ön�
kényesen — kiemelem Csorba 
Imre érdekes előadását, amely�
ben a Magyar Posta készletgaz�
dálkodásában használható né�
hány matematikai módszert is�
mertetett. Az előadás jól mutat�
ta be azt, hogy egy gyakorlati 
kérdés megfelelő matematikai 
modellezéssel hogyan közelít�
hető meg, és tehető kézzelfog�
hatóvá a számítógépes megol�
dás szempontjából. Külön be�
csületére vált az előadónak az, 
hogy az eddigi munka kudar�
cait sem hallgatta el, vállalva

azt, hogy egy- egy jó felvetésből 
nem mindig születik olyan 
eredmény, mint amilyet szeret�
nénk.

A konferencia második nap�
ján a vidéki postaigazgatósá�
gok (Sopron, Szeged, Pécs) kép�
viselői tartottak előadásokat 
számítástechnikai fejlesztéseik�
ről. A délutáni program is gaz�
dag volt. A vezeték nélküli ága�
zat új szolgáltatásairól a Rádió-  
és Televízióműszaki Igazgató�
ság igazgatóhelyettese, G. Tóth 
Károly beszélt. Feltétlenül ki�
emelést érdemel Gyimesi Jó- 
zsefné (Szegedi Postaigazgató�
ság, gazdasági igazgatóhelyet�
tes) előadása a távbeszélőköt�
vényről. A szegedi kísérlet a 
népgazdaság más ágaiban is ki�
próbált módszert használja. En�
nek lényege: hiteltermelés az 
anyagi erőforrások megfelelő 
átcsoportosításával.
• A konferencia harmadik, 

szombati munkanapján két elő�
adás hangzott el. A szervezési 
és számítástechikai szakterület 
gondjainak sajátos megközelí�
tését adta Mihálik Péter (MPK 
munkaügyi szakosztály, főelő�
adó) előadása Elvárás és bére�
zés a szervezési- számítástechni�
kai munkaköröknél címmel.

Nézzünk a jövőbe!

A dicséret mellett talán 
egyetlen hiányosságot említek. 
Elmaradtak — sajnos, azt kell 
mondanom: előre láthatóan — 
az előadásokat követő konzultá�
ciók. No, nem arról van szó, 
hogy tervezve sem voltak. Sőt, 
program szerint tisztes idő ju�
tott volna egy- egy kérdéskör 
megvitatására. De hát 5- 7 elő�
adás egy napra sok. Másrészt 
az előadók sem mindig marad�
nak időn belül, elvéve ezzel el�
sősorban az előadásokat záró 
konzultáció (amit nem pótolhat 
kinek- kinek spontán eszmecse�
réje) idejét.

A legközelebbi konferenciát 
szervezők feladata, hogy mérle�
geljék az itt leírtakat, s eszerint 
alakítsanak ki egy minden 
szempontból kedvező progra�
mot. Ehhez pedig vala�
mennyiünk nevében csak a leg�
jobbakat kívánom.

Szilas Péter

Csak tiszta forrásból. . .
Ez a szép, mély értelmű gon�

dolat a postatörténeti adatok 
merítésére is vonatkozik. A tör�
téneti tényeket hiteles forrásból 
ajánlatos származtatni, sem 
szóbeszédből, sem mások közlé�
seiből. Forrás értékű az adat�
közlés, ha megjelölik, hol talál�
ható a hivatkozott dokumen�
tum, hogy annak valódisága el�
lenőrizhető legyen. A közle�
mény valódiságát az olvasó ál�
talában elfogadja, csak akkor 
támadnak kétségei, ha való�
színűtlen megállapítással talál�
kozik. Néhány postatörténeti 
merítési hibára mutatnék rá.

A Postás Dolgozó 1981. évi 2. 
száma A legelső postamester 
címmel cikket közölt, amely 
utalt dr. Szádeczky Lajos posta�
történésznek 1870- ben a Posta 
Közlönyben megjelent közle�
ményére, amelyben Gergely 
mestert jelölte meg a legelső 
postamesternek. Forrásként hi�
vatkozott a Budapesti Szemlé�
ben 1861- ben megjelent Az An�
jouk és műveltségünk c. tanul�
mányra. A tanulmányban Vass 
József az Anjouk vámpolitikájá�
ról írt (35., 36. oldal), és itt tesz 
említést Gergely mesterről: „A 
vámadó alapjául a III. Endre

alatt készített szabályzat szol�
gált. Az esztergomiak vámadó 
fejében a káptalannak éven�
ként húsz budai márkot (480 frt 
pp.) fizettek. Az újabb vámhi�
vataloknál fizetendő adó hason�
ló volt az esztergomihoz.
A nagymihályi vámháznál
(Zemplén megyében) Gergely 
mesternek a kassai csatában 
(1313) véghezvitt dicső fegyver�
tényeiért, I. Károlytól nyert 
adománylevele szerint, lengyel 
sóval terhelt minden szekértől 
négy darab só, üres szekértől 
egy nyolcadrész márk, vásárra 
hajtott minden lótól s szarvas-  
marhától egy bécsi dénár fizet�
tetett.” Vass József a forrást 
Szirmai Antal: Notitia Hungá�
riáé . . .  Comitatus Zemplenien-  
sis pag. 12. Cassoviae 1789. 
(Zemplén vármegye ismerteté�
se) c. művében jelölte meg. 
Szirmai Antal Zemplén megye 
ismertetésének 34. paragrafusa 
alatt azt írja, hogy a Kassa mel�
lett vívott döntő ütközetben ma�
ga Károly király is részt vett. 
A harcokban kitűnt a Sztáray 
grófok őse, Gergely mester, a 
nagymihályi Lőrinc fia, bizo�
nyítja ezt az a kiváltságlevél, 
amellyel vámszedési jogot (pri�

vilégium teloniale) kapott a csa�
lád. Ebből egy részlet fordítás�
ban: „Amikor a hűtlenség őrü�
letétől elvakulva Miklós fia De�
meter ' övéivel és a trencsényi 
Csák Máté teljes hatalmával.. .  
ellenségként szembeszállt, és 
csatát kezdett felségünkkel 
Kassa városa mellett, ahol fé�
nyes győzelmet arattunk, akkor 
a fent nevezett Gergely mester 
a harc kíméletlen forgatagába 
vetve magát, dicséretre méltó 
módon a királya iránti hűség�
ben akart elesni; a harc forgata�
gában testét saját vérében és 
verítékében áztatva felségünk 
szeme láttára dicséretre méltó 
módon harcolt. . .  Ugyanabban 
a Nagymihálynak nevezett fal�
vóban neki adományozzuk a 
vámszedés jogát olyképpen, 
hogy minden sóval rakott sze�
kér után . . . ” a többi egyező a 
Vass- féle közléssel. Tehát sem 
az eredeti forrásban (Szirmai 
1789), sem a Vass- féle hivatko�
zásban (1861) nincs szó semmi�
féle postamesterségről, vám-  és 
postaház birtokba adásáról. 
A Posta Közlöny SZ. A. nevű 
írója (1870) nem lehetett azonos 
Szádeczkyvel, mert azt Lajos 
névre keresztelték, és minden
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Törődjünk többet 
egészségünkkel!

A korszerűen felszerelt fogor�
vosi rendelőben csend honol. 
A rendelési idő véget ért. 
Dr. Debreczeni Antal fogorvos 
műszereit rendezgeti. Kissé fá�
radtnak látszik, de készségesen 
válaszol kérdéseimre.

— Doktor úr! Ön nap mint 
nap találkozik rendelőjében a 
Járműtelep dolgozóival. Álta�
lában milyennek találja fogaik 
állapotát?

— Őszintén meg kell monda�
nom, hogy az összkép nem va�
lami kedvező. Meglehetősen 
sok elhanyagolt fogazatú em�
berrel találkozom. Különösen a 
fiatal szakmunkások és az ipari 
tanulók fogazata gondozatlan. 
Pedig ebben a korban, a 14. és 
18. életév között kellene a fo�
gakkal a leginkább törődni. Ne 
várja senki, hogy a fogorvos 
menjen a betegért! Ide a beteg�
nek kell eljönnie, mégpedig ide�
jében és önként.

— Milyen általános egész�
ségkárosító következményei le�
hetnek a fogak elhanyagolásá�
nak?

— Fájós, hiányos fogazattal 
nem lehet folyamatosan rágni. 
Ennek következtében a gyo�
morba csak nagyjából megrá�
gott étel kerül, mely a gyomrot 
rendkívüli mértékben terheli. 
Ennek következményei: emész�
tési zavarok, álmatlanság, rossz 
közérzet. Ezenkívül a beteg fog 
körül kialakult gyulladásos gó�
cok allergiás tünetekkel, ízületi 
bántalmakkal, kiütésekkel, haj�
hullással járhatnak együtt.

— Tudjuk, hogy a fogszu�
vasodás korunk népbetegsége. 
Mit tanácsol? Hogyan őrizhet�
nénk meg jobban fogaink épsé�
gét?

— A fogakkal azt kell tenni, 
amire valók. Rágni kell velük. 
Rágás közben a fogágyra válta�
kozó nyomás nehezedik, ami ál�

tal a fogágy érrendszerébe friss 
vér kerül. Ezáltal szinte átöblí-  
tődik a fogágyazat. Ügyeljünk a 
változatos, fehérjedús táplálko�
zásra! Együnk sok zöldséget, 
gyümölcsöt, lehetőleg nyersen! 
Fogyasszunk sok tejterméket: 
tejet, sovány sajtot! Kerüljük a 
sok szénhidrátot tartalmazó éte�
leket: cukrot, csokoládét, édes 
süteményt! Édesítésre használ�
junk szintetikus édesítőszere�
ket! Elengedhetetlen a szájhi�
giénia betartása. Naponta leg�
alább háromszor mossunk fo�
gat, hogy a felgyülemlő lepedék 
ne maradjon tartósan a fogaza�
ton. Lehetőleg fluort tartalmazó 
fogkrémet (Fluorita, Amodent 
4, Mentadent) használjunk! 
Évente legalább kétszer keres�
sük fel a fogorvost, hogy vizs�
gálja át fogainkat!

— És végül: hogyan érzi 
magát a Járműtelepen? Meg 
van elégedve munkakörülmé�
nyeivel?

— Jól érzem magam, és meg 
vagyok elégedve. Nézzen körül! 
Állíthatom, hogy kevés ilyen 
rendelő van az országban. Ez a 
csehszlovák gyártmányú Chira-  
dent fogászati szék hidrauliku�
san emelhető, süllyeszthető, és 
minden irányba dönthető. 
A légturbinás fúróberendezés 
300 ezret fordul percenként. 
Kezelés közben a fogat vízzel és 
levegővel párhuzamosan hűti. 
A fogászati röntgennel gyorsan 
felderíthető a fogak állapota. 
A műszerek javításáról, pótlá�
sáról a Járműtelep gondosko�
dik. Nagyon szorgalmas asz-  
szisztensnőm van Kapitány 
Mihályné (Zsuzsika) személyé�
ben. Ilyen körülmények között 
öröm dolgozni.

— Jó egészséget és jó mun�
kát, doktor úr! Köszönöm a be�
szélgetést.

Dávid Zoltán

A  dolgozók visszajönnek
Szocialista munkaverseny a Bács-Kiskun megyei Távközlési Üzemnél

Bács- Kiskun nemcsak a Sze�
gedi Postaigazgatóság, hanem 
az ország legnagyobb megyéje 
is. Az itt működő távközlési 
üzem nem tartozik a könnyű 
helyzetben levők közé. Nagy te�
rületen egyszerre kell üzemel�
tetni, fenntartani korszerűtlen 
légvezetékes hálózatokat, LB-  
központokat, valamint korszerű 
kábelhálózatot és crossbar köz�
pontokat, ami széles skálájú fel-  
készültséget kíván. 255 fős lét�
számának 80 Százaléka 25 szo�
cialista brigádban dolgozik.

— Tavalyi feladataink nem 
voltak látványosak — kezdi a 
beszélgetést Gyenes Géza, az 
üzem fiatal vezetője. — Az év 
nagyobb feladatain már szinte 
túl voltunk, amikor felfigyel�
tünk a hazánk felszabadulásá�
nak 40. évfordulójára indított 
munkaversenyre szóló felhívás�
ra. Csatlakozásul a dolgozók 
többletvállalásai három feladat�
körre összpontosultak: az állo�
másbekapcsolások számának 
150- nel, a hálózatbontás értéké�
nek 600 ezer forinttal, a fenntar�
tási munkaórák számának 
2000- rel való növekedésére. 
Ezeket a vállalásokat az év vé�
gére sikerült teljesíteni.

— Nem kis gondot okozott 
és a dolgozók nagy megértését 
kívánta az év során az 5 száza�
lékos üzemanyag- megtakarítás 
és az anyagellátás bizonytalan�
sága.

— A napi munka eredmé�
nyessége a brigádok közötti jó 
munkakapcsolatnak, a megye

nagyvallalataival, intézményé�
ivel való együttműködésnek kö�
szönhető. Ez munkánk elisme�
rését is jelenti. Távközlési fel�
adataink ellátásában jelentős 
segítség a HTI ceglédi góc�
üzemével és az igazgatóság 
tervezőivel kötött szocialista 
szerződés. Fontos feladatnak te�
kintjük a távbeszélő- szolgálta�
tás javítását, mert a kecskeméti 
központ bővítéséig a telefoná�
láshoz nagy türelem kell. Ezért 
nagy gondot fordítunk arra, 
hogy a bővítmény idei üzembe 
helyezése zavartalan legyen.

— Meggyőződésem — foly�
tatta Ortelli Tibor, az szb titká�
ra —, hogy a jelen gazdasági 
körülmények közt demokratiz�
mus nélkül nem lehet irányíta�
ni. Nagy szerepe van a munka-  
verseny- mozgalom által terem�
tett jó munkahelyi légkörnek 
abban, hogy a dolgozók magu�
kénak érzik a postát a gondjai�
val együtt. Ennek tudható be, 
hogy az üzemtől korábban el�
ment dolgozók egy része vissza�
jött. Évente rendszeresen szer�
vezünk kommunista műszakot, 
melybe az üzem minden részé�
ből bekapcsolódnak. Még a fel�
mondását töltő dolgozó is úgy 
érezte, ott a helye. 1983- ban 
1007 órát teljesítettünk, a bevé�
tel az igazgatóság lakásépítési 
alapját gyarapította.

— A szocialista brigádokat 
időben bevonjuk a feladatok 
megbeszélésébe, segítjük őket 
a célok kialakításában. A szo�
cialista munkaverseny nyílt

verseny. Az elismerésre számí�
tásba vehető szocialista brigá�
dok helyezését a brigádok veze�
tőinek kell megvédeniük kol�
lektívájuk önértékelése alapján 
a brigádvezetői fórumon. Már�
ciusban a termelési tanácsko�
zást követően összeállnak az 
1984. évi üzemi szintű fő célok. 
Ezekhez a gazdasági vezetők a 
feltételeket igyekeznek megte�
remteni. A párt- , KISZ-  és szak-  
szervezeti tisztségviselők moz�
gósító munkájukkal segítik, 
hogy a felszabadulás 40. évfor�
dulójának tiszteletére méltó 
munkaverseny- eredményeket 

éljünk el.
— Az. együttműködés nem�

csak a gazdasági munkában 
nyilvánul meg. Évente változó 
székhellyel megtartjuk az 
üzemen belüli labdarúgótornát, 
melyet a mindenkori házigaz�
dák szerveznek. Jók a kapcsola�
taink a postahivatalok dolgozói�
val is, keressük a közös progra�
mokat. A május elsejei felvonu�
láson együtt képviseljük a pos�
tát. 1983- ban Nagybaracska és 
Tompa CB rendszerre való át�
térését is közösen ünnepeltük 
meg fehér asztal mellett. A bri�
gádok gondoskodását jelzi a 
nyugdíjasok patronálása, isko�
láknak nyújtott segítség, a 
rendszeres gyermeknapi műso�
rok szervezése, és természetes, 
hogy idén is megemlékeztünk 
az üzem nődolgozóiról.

Az üzemvezető- helyettes, Uj- 
sz ó l sz í Imre szerint a gazdasági 
munkaközösségek és a szocia�

lista brigádok kapcsolata zavar�
mentes. Jelenleg 2 működő és 1 
jóváhagyás előtt álló vgm segíti 
az építési, szerelési munkákat. 
Tagjaik mind szocialistabrigád-  
tagok is, ezáltal a brigádok mű�
velődési, szocialista együttélési 
vállalásai nem szenvednek 
csorbát.

A kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó brigádok jellemzője, 
hogy szívükön viselik munka�
helyük sorsát is, kezük munká�
jával hozzájárulnak munkakö�
rülményeik javításához vagy a 
korszerű körülmények megóvá�
sához. A kecskeméti munkakö�
rülmények nem a dolgozók 
miatt mostohák. Joggal elvár�
ják a szociális alapellátást, 
melyhez a megfelelő terület és 
a dolgozók társadalmimunka-  
felajánlása évek óta megvan. 
Közös érdek a vállalkozások, 
kezdeményezések felkarolása, 
az újítómozgalomba való be�
kapcsolódás. Serkentően hatott 
a szocialista brigádokra, hbgy 
üzemi hatáskörben bírálhatjuk 
el és díjazhatjuk az újítások je�
lentős részét. 34- ből 32 elfoga�
dott és bevezetett újítás segítet�
te 1983- ban a napi munkát.

Befejezésnek az szb- titkár 
gondolatai kívánkoznak: A dol�
gozók képesek eredményt elér�
ni a felszabadulási munkaver�
senyben, hiszen a mozgalmat 
sajátjuknak érzik, sok okos ja�
vaslattal, kezdeményezéssel se�
gítik, munkájukat adják hozzá.

Olajos Árpád

Önkéntes tűzoltó
A Budapest 78 Mozgóposta 

Főnökség által indított Robur 
gépkocsijárat éppen az Erzsé-  
bet- híd felől közeledett a Rákó�
czi úton a Keleti pályaudvar 
felé, amikor a benne ülők tüzet 
észleltek. Az Otthon Áruházzal 
szemben, a Lakberendezési 
Áruház betűreklámja égett, s 
szemmel láthatóan gyorsan ter�
jedtek tovább a lángok. Megha�
zudtolta volna önmagát Ku- 
gyelka György járatkísérő, ha 
nem kéri a pillanatig még habo�
zó gépkocsivezetőt, Nagy Ti�
bort, a Posta Központi Járműte�
lep 3- as garázsának dolgozóját, 
hogy forduljanak vissza oltani.

Ugyanis a járatkísérő önkéntes 
tűzoltó.

Végül is másodpercek alatt 
egyetértett a két fiatalember, se 
szó, se beszéd, máris visszaka�
nyarodtak a Baross téri felüljá�
ró előtt, át a záróvonalon. Ám 
nem volt idő azon gondolkodni, 
hogy szabályos- e ez, vagy sem. 
Mindössze néhány úrvezető 
akadékoskodott a Robur varga�
betűje miatt.

Talán fél perc múlva már ott 
volt a postásautó a Lakberende�
zési Áruház előtt. A kísérő igazi 
tűzoltóügyességgel felkapasz�
kodott a Robur tetejére a gép�
kocsi poroltójával. Megrántotta 
a szelepet záró karikát, de nagy 
megdöbbenésére a csapszeg 
bennragadt. Ekkor a gépkocsi-  
vezető is közbeavatkozott, s ket�
ten feszegették ki. Már csak 
egy erőteljes ütés kellett az ütő�
szegre, s Kugyelka György első 
célzásra eltalálta a tűz fészkét a 
porsugárral.

postatörténeti írásán a Lajos 
név szerepel. Szádeczky Lajos 
az első postatiszti tanfolyamo�
kon a postatörténet tanára volt. 
Az 1889- ben kiadott tankönyvé�
ben (A postaügy fejlődésének 
története) e- korról így ír: „Az 
Árpádok kihaltával a XIV. és 
XV. század folyamán a futárok 
intézménye nemcsak tovább 
fejlődött, hanem nagyobb kiter�
jedést is nyert. A XIV. század 
folyamán uralkodott Anjou- ház, 
utána a többi idegen dinasztia 
nagyobb összeköttetést létesí�
tett a külfölddel. A nápolyi kirá�
lyi házból származó Róbert 
Károly (1308- 1342) fenntartotta 
érintkezését olaszországi roko�
naival, majd szorosabb össze�
köttetésbe lépett Lengyelor�
szággal, miután a lengyel király 
leányát, Erzsébetet nőül vette. 
Az összeköttetést rendes posta 
hiányában követek és futárok 
által tartotta fenn.” Nincs bizo�
nyítva, hogy: „Ebben az időben 
nevezte ki Róbert Károly a leg�
első postamestert Gergely mes�
ter személyében . . . ” ahogyan a 
Posta Közlöny — és ennek nyo�
mán a Postás Dolgozó — azt 
előadta.

Egy másik merítési hiba. 
A korabeli dokumentum felüle�

tes olvasása más értelmezést 
adhat a szövegnek. II. Rákóczi 
Ferenc 1707. március 23- án ezt 
írja Bercsényi Miklós főgenerá�
lisnak: „Ezen districtusban
(körzetben) a posták szervezeti 
mind megvannak, de hol öreg 
asszony, hol gyalog paraszt em�
ber, hol talám (a talán szó régi 
változata) falábú koldus is 
hordja a leveleket. . . ” Ez a Sze�
pesi János főpostamester levál�
tása előtti helyzetet tükrözi. 
Szepesi nem tartott rendet, nem 
ellenőrizte a posták működését, 
állását csupán jövedelemforrás�
nak tekintette. Rákóczi le is vál�
totta. Márki Sándor történész 
II. Rákóczi Ferencről 1919- ben 
írt nagy munkájában úgy idézi, 
hogy a „talám” szót kihagyja, 
és mint tényt állapítja meg, 
hogy falábú koldus hordja a le�
velet. (M. S. id. mű II. kötet, 
355. oldal. Márki szövegét átve�
szik az utódok. A dr. Hennyey 
Vilmos által összeállított A ma�
gyar posta története c. mű 109. 
oldalán ez áll: ........A hadi álla�
pottal járt, hogy a posták egy 
részének olykor helyét el kellett 
hagyni, ami a levélszállításban 
zavart és késedelmet okozott. 
A fejedelem maga megjegyzi, 
hogy némely postának csak a

neve van meg, s a leveleket 
öregasszony, gyalogos paraszt, 
falábú koldus hordja.” így vál�
tozik át a feltevés ténnyé.

Egy harmadik mellémerítés: 
1682. július 19- én Thököly Imre 
hadparancsot adott ki Szilvás�
újfaluban, melynek 13. pontja 
szerint: „Valaki a sírására, por�
tára, csatára és egyéb szolgálat�
ra küldetik s nem menne, vagy 
abban híven nem járna, meg�
haljon érette.” (Megjegyzem, 
hogy II. Rákóczi Ferenc 
1705- ben kiadott Hadi regulájá�
nak egyik pontja ugyanezt tar�
talmazta.) A szövegben sírá�
sa = őrség, porta = portya, 
azaz Thököly korának divatos 
harcmodora: váratlan rajtaütés 
felderítés vagy zsákmányszer�
zés céljából. Ä porta szót dr. 
Szádeczky Lajos posta szónak 
olvasta és közölte említett tan�
könyvében, s ezt dr. Hentz La�
jos A posta, távíró és távbeszélő 
története c. tankönyvébe is át�
vette. A postára küldés és harc�
ba menés megtagadásának sú�
lyossága nem azonos; nem is 
lett volna méltányos azonos 
büntetéssel megtorolni.

Ezért ajánlatos csak tiszta 
forrásból meríteni.. .

Dr. Kamody Miklós

Igyekezniük kellett azért is, 
mert észrevették, hogy valaki a 
betűreklám fölötti ablakot nyi-  
togátja, hogy onnan próbáljon 
oltani poroltóval. Szerencséjére 
a postás fiatalemberek meg�
előzték, mert ha sikerül előbb 
kinyitnia az ablakot, úgy lehet, 
az alulról jövő lángok megége�
tik, a füst pedig pillanatok alatt 
betölti a helyiséget.

Dicséretet érdemel Kugyelka 
György járatkísérő, a 78- as pos�
tahivatal járatosa, és Nagy Ti�
bor gépkocsivezető.

Az eset március 8- án, 18 óra 
körül történt. . .

Aszódi László Antal

Bizonyítási eljárás
Meglehetősen szűkiben va�

gyunk szórakoztató filmek�
nek . . .  Ez a megállapítás az 
utóbbi időben már több ízben is 
elhangzott. S legyünk őszinték, 
nem is alaptalanul. A néző 
pénzéért kikapcsolódni akar, s 
nem mindegy, hogy ilyen igé�
nyét hogyan és miképpen elé�
gítjük ki. Kielégítjük — mond�
tam —, és nem kiszolgáljuk. 
A kettő ugyanis korántsem 
ugyanaz. A műsorpolitika a 
várható kasszasiker reményé�
ben nem engedheti a jó ízlés alá 
a mércét, ugyanakkor magától 
értetődően túl magasra sem ál�
líthatja. Persze az ilyenszerű 
megállapítások mindig elméleti 
jellegűek maradnak, ha nem tá�
masztja alá őket valamiféle pél�
da.

A most bemutatandó japán 
krimit, a Bizonyítási eljárást, 
mintha éppen ezért vették vol�
na meg.

Maga a műfaj: a detektívtör-  
ténet a legtudományosabb 
elemzések szerint is olyan ol�
vasmány, amely főként szóra�
koztatni akar, a figyelmet leköt�
ni. (Ha jól van megírva, úgy eh�
hez annyi többlet járul, hogy 
észrevétlenül gondolkodásra 
serkent, a nyomozóval való 
együtt figyelésre, s arra is ösz�
tönöz, hogy lehetőleg a leleple�
zés előtt mi magunk rájöjjünk: 
ki is a tettes. (Emellett bizonyos 
mértékű ismereteket is közve�
títhet a színhellyel kapcsolat�
ban, a történés időpontjára vo�
natkozólag, és természetesen 
mint hátteret bemutathatja azt 
a társadalmi közeget, amelyben 
játszódik.)

Ha ilyen igénnyel nézzük a 
Bizonyítási eljárás fordulatos 
históriáját, meg lehetünk elé�
gedve. A forgatókönyv ugyanis 
egy olyan bűntényt választ ki�
indulási pontjának, amely a fel�
kelő nap országában, vagyis a 
számunkra kevéssé ismert eg�
zotikus környezetben játszódik, 
így, ha nem is elemző igénnyel,

de bepillantást nyerhetünk egy 
távoli ország hétköznapjaiba. 
Növeli az érdekességet, hogy a 
nyomozás két szálon folyik: az 
áldozat kilétének megállapítá�
sába bekapcsolódik az Egyesült 
Államok rendőrsége is. Közö�
sen kutatják: miért is kellett 
meghalnia egy néger fiatalem�
bernek szülőhazájától távol, ép�
pen Japánban.

A logikai játék mozaiklapjai 
fokozatosan illeszkednek egy�
máshoz. Először az áldozat sze�
mélyére derül fény, majd a név 
birtokában kilétét állapítják 
meg. Családi körülményei már 
előrelépést jelentenek, s felvil�
lantanak — ha emlékképek�
ként is — bizonyos politikai kö�
rülményeket, s megkérdőjele�
zik a japán—amerikai kapcsola�
tok hitelességét, őszinteségét. 
Legalábbis abban a vonatko�
zásban, ahogy a japán nyomozó 
érez vendéglátói iránt, és nem 
utolsósorban, amint az ameri�
kaiak fogadják messziről érke�
ző kollégájukat. E szemléletnek 
s indulatoknak mélyek a gyöke�
rei. Mélyebbek, semmint azt 
egy krimi érzékeltetni tudná. 
E tekintetben a Bizonyítási eljá�
rás inkább látleletnek fogható 
fel.

Ami a műfaj technikai részét 
illeti: a számunkra ismeretlen 
Szato Dzsunja rendező fölé�
nyes biztonsággal pergeti a cse�
lekményt, mutatja be a szerep�
lőket, ismertet meg a bűnügy 
körülményeivel. Színészgárdá�
jában olyan nevek tűnnek fel, 
mint mellékszerepben a világ�
hírű Toshiro Mifune (Akira Ku�
rosawa sztárja). A rendezés jó 
érzékkel a látványra is ügyel, a 
drámai csomópontokra, s ha né�
hol melodramatikussá válik, 
vagy túlságosan is bevált meg�
oldásokat alkalmaz, elnézzük, 
mert a színhely és a körülmé�
nyek, a számunkra egzotikus 
környezet leköti figyelmünket.

Ábel Péter
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Nagy távolságú pénzbedobós 
adapter — ez lett a végleges el�
nevezése annak a készüléknek, 
amely Rákosi Tibor és Németh 
Lászlóné soproni újítók ötlete 
nyomán már a gyakorlatban is 
megállta a helyét. Az utóbbi 
évek talán legjelentősebb pos�
tai, de a Soproni Postaigazgató�
ság történetében mindenkép�
pen a legnagyobb jelentőségű 
újítást fogadták el, és vezették 
be az elmúlt év végén. Ma már 
42 olyan nyilvános állomás mű�
ködik az igazgatóság területén, 
amely az újítók adapterének se�
gítségével lehetőséget nyújt a 
belföldi és a nemzetközi távhí�
vásban való részvételre olyan 
helységekből is, amelyeknek a 
központja erre nem lenne alkal�
mas. Ugyanis a győri központ�
ban elhelyezett egységek, amel�
lett, hogy ugyanazt lehetővé te�
szik, mint egy győri főállomás�
nak, megoldják azt is, hogy a 
díjat ott számolják el, ahonnét a 
beszélgetést kezdeményezik. 
Az újítás kalkulált éves ered�
ménye, gazdasági haszna 6,4 
millió forint, s ennek alapján az 
újítók százezer forint újítási dí�
jat vehettek fel.

Rákosi Tibor 1971- ben végez�
te el a felsőfokú távközlési tech�
nikumot, s három évvel később 
a Soproni Postaigazgatóság táv�
közlési osztályára került előadó�
nak, ahol a pénzbedobós készü�
lékek, műszerek és átviteltech�
nikai berendezések fenntartásá�
val foglalkozott. Nyolc éve 
szinte állandóan újít. Eddig el�
fogadott újításainak száma eléri 
a húszat, s nagy részük a leg�
több gondot okozó pénzbedo�
bós készülékekkel kapcsolatos.

Tipikus műszaki ember. Ke�
vés szó, logikus gondolkodás s 
végtelen szerénység. Ahogy az 
újításáról kérdezem, látom, szí�
vesebben megmutatná, vagy 
tán meg is csinálna közben egy 
adaptert, mint a hozzá nem ér�
tőnek meséljen arról, ami neki 
olyan egyszerű.

— Hogyan születik meg egy 
ilyen jelentős újítás, honnan 
jött az első gondolat?

— A Balaton északi partján 
sokat jártam kiküldetésben. 
Láttam és állandóan tapasztal�
tam, hogy szinte lehetetlen on�
nan telefonálni, pedig elvileg a 
távhívásra megvan a lehetőség. 
Azt is láttam, hogy milyen so�
kan szeretnének külföldre tele�
fonálni, s milyen nagy haszna 
lehetne ebből a postának. Vala�
mit tenni kellene. Akkor — 
1981 végén — már működött a 
győri új központ, ahonnan 1982 
júniusától a nemzetközi távhí�
vásba is bekapcsolódhattak az 
előfizetők. Tudtam, hogy még 
hosszú ideig nem lesz a postá�
nak lehetősége arra, hogy a Ba�
laton környékén a távbeszélő�

Kirkovits István igazgató átadja az újításért járó díjat

gondokat megszüntesse, új köz�
pontrendszert alakítson ki. Va�
lahogy azt kellene megoldani, 
hogy ezek a nyilvános állomá�
sok Győrhöz legyenek kapcsol�
hatók, közvetlenül, tehát a helyi 
központ küktatásával. Ilyen 
nagy távolságra azonban csak 
megfelelő adapter segítségével 
lehet az átviteli utat megépíte�
ni. Ilyen adapter, mint kiderült, 
már létezett, a Posta Kísérleti 
Intézet fejlesztette ki korszerű, 
elektronikus, de nyugati import 
alkatrészekkel, aránytalanul 
drágán. Másik hibája, hogy 
csak vivős átviteltechnikai csat�
lakozásra alkalmas. így tovább 
kellett lépnem, míg kidolgoz�
tam egy olyan adapter ötletét, 
amely mindezeket a hátrányo�
kat kiküszöböli, s egyben meg�
oldja azt, hogy ne csak vivős át�
viteltechnikai útra, hanem kör�
zetkábelen való átvitelre is al�
kalmas legyen. Kizárólag hazai 
elemekből, a korábbihoz képest 
tizedrésznyi költséggel, tömeg-  
gyártásra alkalmas adapterre 
adtam be újítási javaslatomat.

— Mi történt az újítással?
— Kísérleti szerződést kötöt�

tünk az igazgatósággal. S ekkor 
kezdődött az elméletileg kidol�
gozott elképzelés gyakorlati 
megvalósítása. Úgynevezett
deszkamodellt készítettem, s 
mintapéldány segítségével
Győr és Sopron között kipró�
bálhattuk a készüléket. Persze 
a kísérlet során sok hiba adó�
dott, ezeket azonban sorban ki�
küszöböltük. Közben bekapcso�
lódott a felmerülő műszaki ne�
hézségek megoldásába Németh 
Lászlóné üzemmérnök, akivel 
egy szobában dolgoztunk.

— így lett Németh Lászlóné 
is társszerzője az újításnak.

— Én nem gondoltam elő�
ször arra, hogy különösebb ré�
szem lesz az újításban. Az 
áramkörök megfelelő kialakítá�
sa, a biztonságosabb működés 
megoldása volt az én felada�
tom. Ehhez otthon tanulmá�
nyoztam a szakirodalmat, s a 
deszkamodellen kikísérleteztük 
a legjobb megoldást. Már én is

több újítást adtam be 1974 óta, 
most is dolgozom egy ötleten. 
Ebben az újításban — amelyet 
Tiborral együtt dolgoztunk ki 
— az volt a szép, hogy végig 
részt vehettünk a megvalósítás�
ban, sőt a gyártásban is. 
Ugyanis a javító- szerelő üzem�
nél most alakult vállalati gazda�
sági munkaközösségnek mi is 
tagjai lettünk, s még ebben az 
évben további 50 egységet 
gyártunk a készülékből.

— Az újítás szakvéleménye�
zője Hajnal Sándor volt. Mag�
dics Rudolf mint csoportvezető 
gazdája az újításoknak, ezért 
tőle kértem értékelő véleményt: 
mit jelent ez az újítás az igaz�
gatóságnak ?

— Két nagyon fontos prog�
ram megvalósítását segítette 
szinte , egy csapásra. A nyüvá-  
nos állomások fejlesztését és az 
idegenforgalmi helyek távbe�
szélő- ellátását. Megoldotta a be�
szélgetések ideje alatti jelátvi�
telt, ami a tarifaimpulzusok, így 
a helyes díjazás feltétele. Lehe�
tővé tette a körzetkábelen való 
jelátvitelt is, így.már nemcsak a 
Balaton partján, hanem He�
gyeshalomtól Bük- fürdőig vala�
mennyi idegenforgalmi terüle�
ten üzembiztosán működnek 
ezek az állomások. Jelentős 
többletbevételt hoztak már ed�
dig is. Az újítás jelentősége túl�
nő az igazgatóságon, ezért átvé�
telre felajánlottuk a többi terü�
leti igazgatóságnak is. A Debre�
ceni Postaigazgatóság ugyan 
már elfogadott egy hasonló jel�
legű újítást, ez az adapter azon�
ban jelfogós, tehát elektro�
mechanikus szerkezet, a mi újí�
tásunk szerint gyártott készü�
lék viszont már elektronikus 
megoldású, kisebb, könnyebb 
és lényegesen olcsóbb. A meg�
alakult vgm ki tudja elégíteni a 
többi igazgatóság igényét is, 
már ebben az évben.

Ez az újítás is azt igazolj^, 
hogy az ötleteket érdemes ki�
dolgozni, mert nemcsak erköl�
csi elismerést hoz, anyagüag is 
megtérül a fáradozás.

Dr. Molnár Sándor

Még tart a kísérlet

A dolgozók megkedvelik
Hivatalos vélemény a 3m módszerről

Joggal merülhet fel azokban 
az olvasókban a kérdés, akik a 
Postás Dolgozó előző számai�
ban megjelent, a 3m munka-  
szervezési eljárás postai alkal�
mazásáról szóló cikkeinket ol�
vasták, hogy végül is milyen ez 
a módszer. Alkalmazható- e a 
fölvetett szempontok, vélemé�
nyek alapján, van- e perspektí�
vája a postahivatalokban? Ha 
igen, akkor müyen további lé�
pések várhatók? Hogyan véle�
kednek e módszerről a Magyar 
Posta Központjának és a 
PSZSZI- nek az illetékesei?

Ezeket a kérdéseket boncol�
gattuk Kimer Györgynével, a 
szervezési osztály és Lukács 
Endrével, a postaszakosztály fő�
előadójával, valamint Soltész 
Gusztávval és Felhős György- 
gyel, a PSZSZI munkaelemző 
és módszertani csoportjának 
munkatársával.

— A 3m módszer bevezeté�
sével, illetve alkalmazásával a 
Magyar Posta legfőbb célja — 
kezdi a beszélgetést Kimer 
Györgyné — a hivatalokban 
dolgozók munkájának meg�
könnyítése. Tehát a módszer át�
vételéről és alkalmazásának to�
vábbi tökéletesítéséről nem sza�
bad lemondani, ráadásul ezzel 
az ügyfelek kiszolgálása is meg�
gyorsul.

— Kimer Györgynével telje�
sen egyetértek — szól közbe 
Soltész Gusztáv. — Nem állha�
tunk meg e módszer tökéletesí�
tésével félúton. Akik 20- 25 éve 
dolgoznak már a régi módszer 
szerint, lehet, hogy megszok�
ták, és talán ezért is tartják 
jobbnak, de az egyoldalú moz�
gás miatt előbb- utóbb kimutat�
ható és sajnos, helyrehozhatat�
lan károsodást, kopást szenved�
nek. Célunk a munkahely hu�
manizálása. És erre egyértel�
műen alkalmas a 3m. Ergonó�
miai szempontok szerint ponto�
san felmérhető, mennyivel 
csökken a mozdulatok száma az 
új módszerrel.

— Hogyan került a 3m a 
Magyar Postához?

— A 3m- et mint szervezés�
módszertani szabadalmat még 
a KPM vásárolta meg — mond�
ja Kimer Györgyné —, de csak 
a posta adaptálta, vállalva az 
úttörő szereppel járó nehézsé�
geket, esetleges buktatókat is. 
Valamennyien szívügyünknek 
tekintjük, és pontról pontra 
figyelemmel kísérjük a mód�
szer sorsának alakulását. 
A munkaasztal kialakítása csa�
patmunka eredménye. A terve�
zőkből és alkalmazókból álló 
szakértőbizottság értékelte a 
múlt évben telepített 3 kísérleti 
munkaasztalról szerzett közvet�

A SZOT Balatonfüredi Oktatási 
Intézetének pályázati felhívása 

munkáskáderképző tanfolyami részvételre 
az 1 9 8 4 /8 5 -ö s  oktatási évre

A szakszervezeti mozgalom mindig nagy figyelmet fordí�
tott a képzésre, a munkásoknak a szakszervezeti munkába 
való bevonására, a munkások és általában a dolgozók ve�
zetővé nevelésére. E célból szerveződött az intézetben a 
munkáskáderképző tanfolyam. Pontosabban azért, hogy a 
fizikai munkás, vezető vagy technikus munkakörben dol�
gozó — már jelenleg is valamüyen társadalmi funkciót be�
töltő (bizalmi, főbizalmi, szb- tag, szocialistabrigád- vezető, 
KISZ- vezető stb.) — a szakszervezeti munkához kedvet, 
elhivatottságot érző munkások számára elméleti, politikai, 
gyakorlati alapot nyújtson, képessé tegye őket arra, hogy a 
szakszervezeti mozgalomban különböző tisztségeket el 
tudjanak látni.

A tanfolyam résztvevői feldolgozzák az ML Esti Középis�
kola anyagát, valamint a szakszervezti alapismereteket, s 
erről bizonyítványt kapnák. Az új ismeretek megszerzése 
mellett a tanfolyam elősegíti a politikai, mozgalmi munká�
hoz szükséges munkastílus és munkamódszer elsajátítását, 
olyan vezetői készség kialakítását, mely a mozgalmi mun�
kában nélkülözhetetlen.

A tanfolyammal kapcsolatos tudnivalók:
— A tanfolyam helye: Balatonfüred, SZOT Oktatási In�

tézet,
— A tanfolyam ideje: 1984. október 22—1985. március 1.

len tapasztalatokat, figyelembe 
véve nemcsak a módszert, ha�
nem a körülményeket is.

— Az értékelés során helyt�
állóknak bizonyultak-e azok a 
kifogások, amelyeket az új asz�
talok mellett dolgozók korábbi 
riportjainkban elmondtak ?

— Az értékelés eredményei 
teljes mértékben azonosak az 
elhangzott észrevételekkel. 
Nemkülönben a végső követ�
keztetés — az új módszer jobb, 
mint a hagyományos — arra 
kötelez bennünket, hogy a kifo�
gások figyelembevételével a 
módszert tovább tökéletesítsük 
a szabadalom megszabta korlá�
tokon belül. Ennek eredménye: 
3m módszer szerint működő 50 
asztal telepítése ez év januárjá�
ban. Ezzel párhuzamosan né�
hány napos oktatás keretében 
az érintetteket is betanítottuk, 
hogyan kell az új munkahelyen 
dolgozni.

— A három kísérleti asztal 
alkalmazásakor fölmerült ész�
revételek, kifogások — mond�
juk ki: hibák — lehetőség adta 
korrigálásával készült el az 
újabb 50 asztal. Ezzel lezárt�
nak tekinthető a módszer töké�
letesítése is?

— Szó sincs róla! Az új asz�
talokat egyéves úgynevezett 
nyúzópróbának vetjük alá. 
Majd újabb értékelés követke�
zik, melynek végső eredménye 
a véglegesített típusbútor szab�
ványtervezete lehet.

— Félhős Györgyöt kérde�
zem arról, hogy milyen lénye�
gesebb változásokat hajtottak 
végre az újabb 50 asztalnál?

— Elsősorban a fiók méreteit 
és azzal a súlyát módosítottuk, 
hogy könnyebben és célszerűb�
ben lehessen kezelni, illetve 
használni. A levelek tárolására 
szolgáló bal oldali rekesznél a 
görgők futásának tökéletlensé�
ge, valamint a jobb oldalon levő 
fiók sok bosszúságot okozó mé�
rethibája elsősorban technikai 
kérdés, és egy kicsit a gyártók 
„bűne”. Most ezeket szigorúan 
a terv szerint készíttettük el. 
A kicsinek ítélt asztalfelületet 
úgy növeltük, hogy 3 helyett 
csak 2 levélbedobó nyflást 
hagytunk meg, az így megma�
radt szabad asztalfelületen már 
jól elhelyezhető a telefonkészü�
lék is. Az 50 asztal nyúzópróbá�
ja során sem szünetel a fejlesz�
tés. Valószínű, hogy módosítjuk 
néhány asztal bedobónyílásá�
nak elhelyezését, és ezzel to�
vább növeljük a munkafelüle�
tet. Gondot okozott mindhárom 
kísérleti helyen a mérleg el�
helyezése. Sajnos, ezen nem tu�
dunk egyelőre segíteni. Igaz, az 
ez idő szerint használt mérle�
gek nagy helyet foglalnak, vi�
szont korszerűbb mérlegeket az 
importkorlátozások miatt a kö�
zeljövőben nem tudunk besze�
rezni. A kényelem további javí�
tása végett az 50 asztalnál nö�
veltük az oldalszekrények kö�
zötti távolságot, az asztal láb-  
szerkezetének magasságát, 
hogy a székeket akadálytalanul 
lehessen ki-  és begörgetni.

— Lukács Endrét kérdezem, 
hogy milyen szempontokat vet�
tek figyelembe az 50 új asztal�
nál?

— AiZ asztalokat egy átlagos 
forgalmú egyesített felvételi 
munkahelyre tervezték. Egyet�
len szempontot határoztunk 
meg az asztal elhelyezésénél: a 
műszaki adottságot. Mint pél�
dául a bankkorlát könyöklőlap�
jának 72- 78 centiméteres ma�
gasságát, az üvegsíkon belüli 
rész legfeljebb 20 centiméteres 
méretét; de ezek a méretek 
egyúttal a bankkorlát szab�
ványméretei is. Jelentős ténye�
ző volt még az igazgatóságok 
vállalkozókedve, az új iránti fo�
gékonysága.

— Gondoltak-e a nagyobb 
postahivatalok más felvételi 
munkaköreire is?

— A múlt év decemberében 
már elkezdődött a pénzfelvételi 
munkaasztalok 3m szerinti 
tervezése, és ha minden jól 
megy, március végére az első 
három elkészül. Ezeket kísérleti 
üzemeltetésre adjuk ki, és 6 hó�
nap után, a tapasztalatokat 
hasznosítva, egy nagyobb szé�
riát újabb egyéves nyúzópróbá�
ra bocsátunk.

— Fölsorolna néhány pos�
tahivatalt, amelyben január�
ban új asztalokat helyeztek el? 
Akad ezek között olyan hely, 
ahol valamennyi asztal az új 
módszer szerint működik?

— A második kérdésre vála�
szolok előbb: Vác 1 és Kapos�
vár 1 postahivatalban vala�
mennyi egyesített felvételi 
munkahelyre ilyen asztal ke�
rült. De hadd jegyezzem meg, 
hogy most nem a teljes telepí�
tés volt a célunk. Az asztal töké�
letesítésének csak használ, ha 
mellette összehasonlításként ott 
a régi is, és így több hivataltól 
kapunk véleményt. Ami pedig 
a telepítés helyeit illeti: Buda�
pesten a 62- esben hármat, az 
5- ösben kettőt helyezett el az 
igazgatóság, míg a további 45 
vidékre került. Például Szeged�
re, Debrecenbe, Székesfehér�
várra, Békéscsabára, Győrbe 
stb.

— Az új asztalok gyakorlati 
tapasztalatait mikor és ho�
gyan összegzik?

— A Posta Munkalélektani 
Laboratórium és a PSZSZI kér�
dőívet állít össze, eszerint a hi�
vatalok értékelik az új asztalo�
kat, egyúttal javaslatokat is ké�
rünk a módosításra. A beérke�
zett véleményeket, javaslatokat 
feldolgozzuk, és a szükséges 
módosításokat elvégezzük. 
E munkát két szakaszban ter�
vezzük, egy előzetes értékelést 
kérünk augusztusban, majd a 
véglegest jövő januárban.

Úgy tűnik, hogy a l m a  pos�
tán bevált módszerként köny�
velhető el. Reméljük, hogy ma�
guk a legközvetlenebbül érde�
keltek, a hivatalokban szolgála�
tot teljesítő postás dolgozók is 
lassan megbarátkoznak vele. 
Hiszen mindez az ő érdekükben 
történik.

Czeglédi Cecília

A Közlekedéstudományi Egyesület 

postai és távközlési tagozatának 

április havi programja

Április 11. (szerda), 10 óra, VI. Nép- 
köztársaság útja 3. Számítástechnika a 
Posta Rádió- és Televízióműszaki 
Igazgatóságon — a PRTMIG műszaki 
napja. Előadások: Marsovszky László: 
Vezeték nélküli automatikus irányító- 
rendszer; dr. G. Tóth Károly: A 
PRTMIG irányításának számítógépes 
támogatása és kapcsolata a VN AIR- 
rel; Pataki Klára: Felmérések számí�
tógépes értékelése; dr. Papp Ottó: 
Számítógépes döntéselőkészítési rend�
szer alkalmazása a PRTMIG középtá�
vú beruházásainak tervezésénél; 
Nyerges Emöné—Stefler Sándor: 
Mikroszámítógép-hálózattal vezérelt 
távfelügyeleti rendszer.

Április 12. (csütörtök), 15 óra, VI. 
Népköztársaság útja 3. Borsos Károly: 
A távközlésfejlesztési politika kritikus 
pontjai.

Április 17. (kedd), 15 óra, VI. Nép �
köztársaság útja 3. Kovács László: 
Különböző külföldi videotext-szolgála- 
tok — egy hazai kísérleti hálózat kilá�
tásai.

Április 18. (szerda), 15 óra, VI. Nép- 
köztársaság útja 3. Szivi László: A  
postai és távközlési dijak nemzetközi 
összehasonlítása az önfinanszírozás 
szempontjából.

Postás Dolgozó 6

— A heti tanulmányi idő: 5 nap.
— A napi tanulmányi elfoglaltság: 8 óra.
— A tanfolyam alatt a hallgató vállalatától átlagbért

kap.
— A tanfolyami ellátás térítésmentes.
— A heti hazautazás költségét az intézet fedezi.
Pályázati feltételek:
— Munkásállományú vagy közvetlen termelést irányító

munkakör,
— A szakszervezetben vagy az ifjúsági mozgalomban

szerzett tisztségviselői gyakorlat,
— 35 év alatti kor,
— mozgalmi iskolai képzésben 1 hónapnál hosszabb 

időtartammal nem vett részt.
A pályázat módja:
— A pályázatokat június 30-ig kell benyújtani az ille�

tékes iparági, ágazati szakszervezeti központ szervezési 
és káderosztályára, a vállalati szakszervezeti bizottságon 
keresztül.

— A pályázatnak tartalmaznia kell:
•  önéletrajzot,
•  káderkérdőívet,
•  az szb javaslatát, melyet a szakszervezeti bizalmi, az 

illetékes gazdasági vezető és a pártalapszervezet titkára tá- 
mogatólag aláír.

A pályázatokat a SZOT és az iparági, ágazati szakszerve�
zetek illetékesei bírálják el. A döntésről augusztus 3Írig 
értesítik a pályázókat.

SZOT Balatonfüredi Oktatási 
Intézet igazgatósága



Verseny a javából

„. . . telten szép, élénk, jó illa�
tú, üde, kellemes, élvezetes . . . ”

A jelzőket hallva vajon mire 
gondol az olvasó? Igen, már 
hallom is: „tipikus”, Akkor to�
vább megyek: „édeskés”, „tes�
tes”. S még pár jelző, s újra kér�
dem, vajon mire gondol az olva�
só? „Fáradt”, „bágyadt”, „unal�
mas”. És aztán hallgassák meg 
ezeket: „edényízű”, „egérízű”, 
„szúrós”. Most mire gondol�
nak?

Eljutottunk a jó illatú széptől 
a szúrós szagú rosszig. Szép és 
rossz. A jelzők ugyan megfér�
nének egymás mellett, de most 
borversenyen vagyunk.

Ha „szép” a bor, ha a kis öb�
lös poharakon át, a gyertya 
fényében „tiszta- tükrös” — jól 
van kezelve —, már megfelelő 
minőséget jelez, „rossz” nem le�
het. .De lehetnek még hibák. 
Mert most, a kéz néhány köröző 
mozdulata után, hogy a meg�
perdült ital illataromája egység�
ben szálljon fölfelé, a bíráló 
szem után odahajol az orr, s bi�
zony, jócskán ronthat- javíthat 
az összbenyomáson, mielőtt 
még a nyelv, a szájpadlás s a to�
rok kimondaná végső ítéletét.

Mertz Árpád borász és dr. 
Ásvány Ákos, a Borminősítő In* 
tézet igazgatóhelyettese, két 
nemzetközileg is elismert szak-  
tekintély bírál a Postás Művelő�
dési Központ kertbarát körének
IX. borversenyén. Rekord ne�
vezés: 83 féle- fajta bor érkezett 
a zsűri elé. Űjborok, óborok, 
gyümölcsborok. Fehérek, vörö�
sek. A kóstolás a kora délután�
ból a késő estébe nyúlik. De aki 
behozta a „Török szultán ”- t, az

„Árvácská”- t, a „Zugló”- t, a 
„Sziget”- et, a „Szüret”- et. .. 
stb. stb., kivárjá a végét.

Nyolcvanháromszor hangzik 
el a jelige, s mellé, hogy olasz-  
rizling, muskotály, bánáti vagy 
szlanka, vagy irsai, oportó, ve�
gyes, csemege, kadarka, s még 
ki tudja, hány fajta, hány név. 
A gyümölcsök közül — a szőlő 
most nem gyümölcs! — kajszi, 
meggy, ribizke a listán. Meg 
van egy nagyon jó csipke. (A 
zsűri azt mondja, majdnem „to�
kaji”.)

Ezen a versenyen öröm a 
részvétel. Mindenki, aki elhozta 
borát, voltaképpen éves mun�
kájának termékét hozta el, sőt 
több évi munkájának termékét 
(lásd: óborok). S mindenki bol�
dogan kínálja körbe a pohara�
kat, s örül, ha másnak ízlik, ha 
a nyelvükkel csettintenek a 
kóstolás után.

A zsűri ítéletekor csend van. 
Hallgatják a bírálatot. Tanul�
nak belőle, hogy jövőre még 
jobb borral koccinthassanak. Jó 
egészséget hozzá!

Tölg- Molnár Gábor

A ház mindenki előtt nyitva áll
Nagy kő esett le a szívükről a 

közelmúltban azoknak, akik 
szeretik a Szegedi Postás Mű�
velődési Házat. Az épület 
ugyanis Szeged olyan részén ta�
lálható, amelyet lakóházak épí�
tésére jelöltek ki. Hét- nyolc éve 
hangzott el először, hogy a mű�
velődési ház is áldozatául esik a 
szomszédos lakótelep terjeszke�
désének, öt éve pedig már pon�
tosan is megjelölték: a hetedik 
ötéves terv első évében csá�
kány alá kerül az épület. Mind�
ezek után kellemes meglepetés 
volt az a levél, amelyben tavaly 
novemberben a szegedi tanács 
illetékesei közölték: elálltak ko�
rábbi tervüktől, s belátható 
időn belül nem tervezik a mű�
velődési ház lebontását. Azt fe�
lesleges firtatni, hogy miért szü�
letett ez az újabb döntés, s 
mennyi szerepe van benne a 
postások több fórumon elhang�
zott kérésének, mennyi a taka�
rékosabb szemléletnek, s 
mennyi annak a felismerésnek, 
hogy a már harmincezer em�
bernek otthont adó lakótelep�
nek még csak hasonló közös�
ségi létesítménye sincs, a pos�
tás művelődési otthon pedig 
nyitva áll nemcsak a postás dol�
gozók, hanem a szeged- tarjáni 
lakosok előtt is.

Minderről azért írtunk ilyen 
részletesen, mert a tervezett fel�
számolás alapvetően befolyá�
solta a művelődési ház tavalyi 
programjait, a megmaradás vi�
szont kedvezően hat az idei 
tervekre. Vámos Lászlónak, aki 
huszonötödik éve vezeti a mű�
velődési házat, gondolnia kel�
lett a jövőre, ezért 1983- ban is 
folytatta az előző évben meg�
kezdett gyakorlatot: a klubokat

és az ismeretterjesztő előadáso�
kat „bevitte” az igazgatóságra, 
a régi tanácsterembe. Az már 
más kérdés, hogy ott olyan gyö�
keret vertek ezek a rendezvé�
nyek, amelyet nehéz lesz elsza�
kítani: kétszer- háromszor na�
gyobb a látogatottságuk, mint 
korábban a művelődési házban. 
Úgy látszik, munkaidő után szí�
vesebben maradnak ott hely�
ben egy- egy rendezvényre a 
postások, mintha ki kellene 
mozdulniuk az épületből, emel�
lett a jelek szerint a város szí�
vében több érdeklődő ember ta�
lálható, mint a lakótelepen.

Persze a sok érdeklődőhöz el�
engedhetetlen a megfelelő 
program. Ezzel sincs gond, 
mert mind a négy klub (hangle�
mezbarát- , kertbarát- , termé�
szetjáró-  és nyugdíjas- ) foglal�
kozásait, valamint az ismeret-  
terjesztő előadásokat jó érte�
lemben vett megszállott embe�
rek vezetik. Havonta általában 
egy- egy foglalkozást tartanak 
minden klubban, illetve isme�
retterjesztő sorozatban, mindig 
a hallgatók által kért témákból. 
Két sorozatra különösen büsz�
kék, hiszen hasonló nincs a vá�
rosban. Az egyik, a Képzőmű�
vészet és zene címet viselő, ta�
valy ősszel indult, nyolc elő�
adásból álló sorozat, amelyben 
Európa híres képtárait mutat�
ják be diákon, s melléjük a ké�
pekkel összefüggő zenét hall�
gathatnak a résztvevők. A má�
sik büszkeség az immár máso�
dik esztendeje futó Szegedről 
szegedieknek sorozat, amely is�
mert vagy kevésbé ismert sze�
gedi nevezetességekbe kalau�
zolja el az érdeklődőket. A soro�
zat népszerűsége néha minden

várakozást felülmúl: százhetve�
nen vettek részt például a feb�
ruári programon, amelyben az 
alsóvárosi templomot mutatták 
be.

A művelődési ház évente va�
lamivel több mint egymillió fo�
rinttal gazdálkodik. Ennek az 
összegnek nyolcvan százalékát 
— nem kis szó — saját rendez�
vényeinek bevételéből szerzi, s 
csak húsz százalék a támogatás. 
Tavaly 185 ezret kaptak a Sze�
gedi Postaigazgatóságtól,
háromezret az igazgatóság 
szakszervezeti bizottságától, s 
90 ezret a Postások Szakszerve�
zetétől. Ez utóbbi nagyon jól 
jött, ennek felhasználásával 
tudtak új berendezést vásárolni 
a klubszobába, hangfalakat és 
erősítőket venni, s megjavítani 
a tetőt a biliárdszoba felett. 
Minderre a saját erő már kevés 
lett volna. Az idén — vagy eset�
leg jövőre — újabb elodázhatat�
lan munka következik: szükség 
van ugyanis az épület külső új�
rafestésére. Ez több százezer fo�
rintot igényel, így azután ismét 
csak a szakszervezet támogatá�
sában reménykednek a szege�
diek . ..

A fentiek ismeretében termé�
szetes, hogy mindent megtesz�
nek a bevétel növeléséért. Min�
dent megtesznek — de mindent 
azért nem engednek meg, még 
ha kecsegtető is lenne anyagi�
lag. Elutasították például egy 
nem postás dolgozó kérelmét, 
aki lakodalmat akart rendezni a 
házban . .. Tartják magukat ah�
hoz, hogy a művelődési háznak 
mégiscsak a művelődést kell 
szolgálnia. Jó bevételt hoz a 
260- 270 gyerekkel működő ba�
lettiskola, és kifizetődők a sza�

bás- varrás tanfolyamok, ame�
lyeket újabban már kihelyezett 
formában, Szeged környéki 
községekben is tartanak. Bevé�
teli forrás a biliárdszoba is: a 
hét két napján csak a postáso�
ké, a többi napon idegenek is 
jöhetnek, de csak olyanok, akik 
kiváltották a tagsági igazol�
ványt.

A művelődési ház szombat— 
vasárnap moziként is üzemel, s 
ez a mostoha szegedi moziviszo�
nyok között anyagi előnnyel 
kecsegtet. Bár csupa sikerfil�
met játszanak, az érdeklődés 
változó: van, hogy nemcsak 
megtelik a 282 férőhelyes mozi�
terem, hanem még rendkívüli 
előadást is be kell iktatni, más�
kor alig lézengenek a terem�
ben. Egy harmincezres, mozi 
nélküli lakótelep szélén szinte 
hihetetlen ez a közömbösség. 
Pedig a ház vezetői még a gye�
rekekre is gondolnak: számuk�
ra három hónapon keresztül 
bérlettel látogatható matinét 
szerveztek kéthetenként, vasár�
nap délelőttre. A februárban 
kezdődött akciótól azt várják, 
hogy a felnőtteket is 
odaszoktatja a postásmoziba . . .

S ha már a propagandánál 
tartunk: a ház műsorkínálata 
nyomdai formában, havonta 
négyezer példányban jelenik 
meg. A postás dolgozók kérés 
nélkül megkapják, a rendszeres 
látogatóknak postázzák, a töb�
bit pedig a hírlapkézbesítőkkel 
dobatják be az újságokkal 
együtt a levélszekrényekbe, el�
sősorban a szomszédos lakóte�
lepen. Ezzel is jelezni akarják: a 
ház mindenki előtt nyitva á ll. ..

Reigl Endre

az enyém tetszett a legjobban
Az egyik képen űrhajó száll 

fel, a másikon zsiráf, elefánt, ró�
ka heverészik a fűben, a harma�
dikon egy holló áll a telefonon. 
A legjellemzőbb viszont, a min�
den elhelyezési szempontot fi�
gyelmen kívül hagyó, a rajzlap 
jobb felső sarkában magányo�
san mosolygó bohóc. Mu�
szorgszkij, ha végigsétálhatna a 
galérián, lehet, új művet kom�
ponálna, Egy gyermekrajz- kiál-  
lítás képei címmel.

A hollóról és a telefonról azt 
is ki lehet találni, hogy postás 
dolgozók csemetéi ragadtak 
színes ceruzát, hogy beküldhes-  
sék a Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóság Területi Szakszer�
vezet; Bizottságának gyermek�
raj z- pályázatára műveiket.

A mai modem gyerekek már 
másképp játszanak, tanulnak, 
élnek, mint annak idején nagy�
apáik, de rajzolni még mindig 
ugyanúgy szeretnek — 24 ver�
senyző 104 rajza érkezett be —, 
csak a téma más. Muszorgszkij 
még négyökrös szekeret, tánco�
ló kiscsibéket lát a képeken, a 
mai kisiskolások versenyautót, 
rakétát, műholdat festenek rajz�
lapjukra.

A beküldött munkákból a 
Bitskey Gábor művészettörté�
nész vezette zsűri 31- et válasz�
tott ki, s ezeket február 16- tól 
lehetett megtekinteni a TIG 
Horváth Mihály téri épületé�
ben. A kiállítás megnyitójára az 
ifjú művészeket is meghívták,

sütemény és üdítő várta őket, 
hozzá Borsányi Irén műsora a 
telefonos elefánttal és sok más 
kedves gyermekdallal. Ezután 
következett a legizgalmasabb 
pillanat, a könyvjutalmak át�
adása. Néhány rajzot elkülde�
nek majd az ez évi, hasonló jel�
legű indiai pályázatra. A többi 
alkotás és a kiállítás pedig szép 
lassan elfelejtődik. Azaz még�
sem. Hisz évek múlva is fel le�
het majd lapozni a vendégköny�
vet, és elolvasni, mi is volt a lá�
togatók véleménye. Most csak a 
versenyen is indult Z. Mariann 
bejegyzését idézzük: Nagyon 
örülök az első kiállításomnak, 
az enyém tetszett a legjobban.

Csala Lajos

Táncolni jó

— De még jobb, ha tud is az 
ember — teszi hozzá Guller Já�
nos, a társastánc- tanfolyam ve�
zetője.

A Postás Művelődési Köz�
pont egyik földszinti termében 
tanulnak, gyakorolnak szomba�
tonként a tanfolyam résztvevői. 
A csoportok ilyenkor kora dél-  
előttől estig váltják egymást. 
Guller tanár úrral az egyik óra�
közi szünetben beszélgetünk.

— Nyolcadik éve, 1976 óta 
vezetem a tanfolyamot a PMK-  
ban. Akkoriban sem voltak 
gondjaink a létszámmal, de er�
re az évfolyamra minden eddi�
ginél többen jelentkeztek. 
A kezdő csoportban 110- en, a 
haladón 85- en tanulnak. Ezen�
kívül működik még a ’81- ben 
alapított táncklub is 35 taggal. 
Ők a legtehetségesebb és a leg�
hűségesebb tanítványaim.

— Mivel magyarázza ezt a 
rhegnövekedett érdeklődést, ho�
lott a hétköznapi gyakorlatod 
látva azt gondolhatnák, az 
ilyesmi fölött eljárt az idő? 
Vagy legalábbis nem korszerű, 
nem divat ma tánciskolába 
járni.

— Azt hiszem, tudom, mire 
gondol. De nem állítanám, 
hogy a társas szórakozás, a bi�
zonyos normák által szabályo�
zott társas élet kiment volna a 
divatból. Az, amit a 70- es évek�
ben láthattunk, inkább csak a 
régi, konvencionális kötöttsé�
gek fellazulásának folyamata 
volt. És a fiatalok akkor is kiala�
kítottak maguk között egyfajta 
szokásrendet, amely azután a 
társas élet kereteit alkotta. Az 
új, határozottabban körülírt 
normák most vannak kialakuló�
ban, de az igény még korábban 
keletkezett. Miért lett volna kü�
lönben olyan elsöprő sikerük a 
táncházaknak, miért lett divat 
egy csapásra a dinamikus tor�
na, a jazz- balett vagy akár az 
aerobic?

— Úgy érti, hogy a fiatalok 
formát keresnek? Tartalma-

I sabb, kulturáltabb szórakozás�

ra vágynak? Hogy ennek pél�
dául a tánc is eszköze lehet, és 
a tánciskola fórum?

—■ Pontosan. Bár ők ezt bizo�
nyára nem így fogalmazzák 
meg. A tanítványaim, a gyere�
kek — ahogyan szólítom is őket 
— egyszerűen csak jól akarják 
érezni magukat. Mivel foglalko�
zunk itt a tánciskolában? Én tu�
lajdonképpen a tradicionális 
anyagon át a mozgáskészséget 
akarom fejleszteni. Nem célom, 
hogy hibátlanul megtanítsam 
az angol keringőt vagy akár a 
charlestont. Talán könnyebb el�
magyaráznom egy példán, mire 
gondolok. Vegyük például a 
diszkót! Ott ugyebár mindenki 
úgy táncol vagy mozog, aho�
gyan akar, de leginkább csak 
ahogyan tud. Szerintem ott csu�
pán az érzi valóban jól magát, 
akinek van valami természetes 
érzéke a mozgáshoz, és netán 
még jól is áll neki az, amit csi�
nál. A többiek pedig megpró�
bálják utánozni őt, de nem hin�
ném, hogy aki másol, ugyan�
olyan jól mulatna.

— Nálam megtanulnak vala�
mit, azt szeretném, hogy legyen 
annak a fiúnak vagy lánynak 
egy jól elsajátított, biztos moz�
gáskultúrája, amelyet majd ott 
használ fel, ahol szüksége lesz 
rá. Ha diszkóban, akkor ott. 
A lényeg az, hogy ne érezze 
magát sutának, elfogódottnak, 
mert akkor vége a szórakozás�
nak.

— Tanár úr! Az ön foglalko�
zása tánc- és illemtanár, vagy 
legalábbis sokáig így hívták, 
így van-e még ma is?

— Hogyne! De még a legkö-  
töttebb tánclépéseket sem vo�
nalzóval tanítom, és az illem-  
szabályokkal ez még inkább 
így van. A társas érintkezés 
bármely helyzete bármikor 
megköveteli, hogy az alkalom�
nak leginkább megfelelő maga�
tartást tanúsítsuk. Ehhez pedig 
nem tankönyv kell, hanem gya�
korlat. Készséggé kell fejleszte�
ni a társaságban való megjele�
nést. Hogy lehet ezt gyakorol�
ni? Elmondanék egy esetet. 
Egyszer magam köré szólítot�
tam a gyerekeket, és az egyik 
lánynak nem jutott szék, állva 
maradt. Én néhány mondat’ 
után felálltam, hoztam egy szé�

ket, majd folytattam a beszélge�
tést. Azóta, ha így leülünk, min�
den fiúnak csak úgy jár a sze�
me, nem maradt- e valaki szék 
nélkül.

— Vagy egy másik történet. 
Tudja- e például, honnan ered a 
„Szabad?” szócska, amellyel a 
férfi táncra kéri a nőt? A rokokó 
korából, amikor is a kérdés 
még így hangzott: „Szabad le�
gyen esedeznem, hogy vélem 
egy táncot lejtsen!” Nos, ma 
egy kicsit rövidebb, ugye? De a 
gesztus megmaradt. Es így ka�
nyarodhatunk vissza ahhoz, 
amit maga mondott. Ahhoz, 
hogy a fiatalokban újra felme�
rült — ha szabad így monda�
nom — az igényesség igénye.

Mert a forma, ahogyan és ami�
lyen szabályok szerint közele�
dünk egymás felé, nos, ez vál�
tozhat az idők során, de hogy 
csak tisztázott és valamilyen 
rendszerbe foglalt konvenciók 
útján érthetjük meg egymást 
igazán, az ma is épp úgy igaz, 
ahogyan már az ókorban is igaz 
volt.

— Ezt úgy értsem: a megér�
tett és ezért vállalt kötöttségek�
kel kövezett úton haladhatunk 
szabadon?

— Igen. De én még hozzá�
tenném — táncról és fiatalokról 
lévén szó —, az ember játékos 
lény, és a tánc is egyfajta játék. 
A test örömteli játéka. A játé�
koknak szabályaik vannak, a 
táncnak koreográfiája. Ezt kell 
megtanulni, hogy a tánc való�
ban az lehessen a táncosnak, 
ami: a felszabadult életöröm ki�
fejezési eszköze.

Pintér Károly

Több mint százfőnyi érdeklődő körében nyi�
totta meg február 10- én Juhart Istvánná, a Ma�
gyar Posta postaszolgáltatási igazgatója Miskol�
con, a Borsod—Miskolci Múzeum három termé�
ben „Az észak- magyarországi posták története” 
elnevezésű kiállítást. A kiállítást a Postamúze�
um, a Bélyegmúzeum, valamint a Borsod- Aba-  
új- Zemplén és a Heves megyei Múzeumi Igaz�
gatóság közös vállalkozása révén rendezték.

A kiállítás célja az, hogy bemutassa Észak- Ma-  
gyarország hírközlésének (posta, távíró, távbe�
szélő, rádió, televízió) múltját, jelenét és fejlődé�
sének távlatait. Bár a Miskolci Postaigazgató�
ság hazánk legfiatalabb területi postaigazgató�
sága, de postahivatalai közül Vilmány, Tállya, 
Bodrogkeresztúr, Tokaj már négy évszázadnál 
is hosszabb idő óta lát el postai szolgáltatásokat. 
A kiállítás a hírközlés ezeréves történetét kor�
szakokra bontott tablókon, dokumentumokkal, 
hiteles levéltári okiratok fénymásolataival mu�
tatja be, ismertetve a kor társadalmi, politikai, 
katonai viszonyait. A kiállítás a múltat, a jelent 
és a jövőt képviseli, érdekes, ízléses, a fejlődést 
hűen mutató, látványos elrendezésben.

Az írásos anyagon és a postatörténeti képek 
kópiáin kívül igen érdekesek a postaforgalmi 
kezelési eszközök, valamint a távközlési beren�
dezések a szolgáltatások kezdetétől a napjaink�
ban használt korszerű rendszerekig. Igen látvá�
nyosak az 1820—1850 korabeli postás egyenru�
hák és fegyverek. A bélyegkiállítás a bélyeg-  
gyűjtőknek szerez nagy örömöt.

Ami pedig a legfontosabb, a kiállított beren�
dezésekhez hozzányúlni szabad. A telefonok 
egy részét és a távgépírót működés közben bár�
ki kipróbálhatja.

A kiállítás minden korosztálynak szól. Na�
ponta átlag 60- 70 érdeklődő látogatja. Októbe�
rig tekinthető meg. A látványos, nagy szakérte�
lemre valló rendezésért külön dicséret illeti az 
észak- magyarországi posták történetének bú�
várját, a kiállítás rendezőjét, dr. Kamody Mik�
lóst.

Horváth Dezső
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Előkelő helyezés — összefogással

Látványos vetélkedés helyett családi programok
A szabad szombat bevezetése 

sok tekintetben csalódást is kel�
tett, hiszen a rövidített munka�
hét mindkét szabad napját csak 
nagyon kevesen tudják pihe�
néssel tölteni: kulturálódásra, 
sportolásra szinte alig jut idő. 
Az utóbbinak tömeges méretű 
kiterjesztése ezért nemhogy fel�
gyorsult volna, hanem megtor�
pant. Azok a felnőttek, akiket 
nem szoktattak hozzá idejeko�
rán a rendszeres testedzéshez, 
kikapcsolódás alatt még mindig 
a televíziót értik, semmint a 
mozgást a hegyekben, a sport�
pályákon.

JÓ

munkamegosztás
Nem könnyű a dolguk hát a 

vállalatok, intézmények társa�
dalmi szervezeteinek sem, hogy 
a meghirdetett programokra 
megfelelő számú jelentkezőt to�
borozzanak. Hogy azonban 
mégsem lehetetlen, jó példa a 
Budapesti Postaigazgatóság 
törzse, melynek alapszervezete 
a legjobbak közé került 

»1983- ban a munkahelyi olimpia
II. kategóriájában.

Tóth Tibortól, a tszb kulturá�
lis és sportfelelősétől, valamint 
Zsolt Páltól, az alapszerv, és 
Vajtai Imrétől, a KISZ sportfe�
lelősétől arra kértünk választ: 
hogyan és milyen sportágak�

ban sikerült mozgósítani a törzs 
dolgozóit.

— A tavaljn jó eredményt el�
sősorban azzal értük el, hogy a 
központi és a saját rendezvé�
nyek propagálását, szervezését 
minden esetben összehangol�
tuk, nem dolgoztunk „kétfelé” 
— mondta Zsolt Pál. — A szo�
ros kapcsolatot persze meg�
könnyíti, hogy egy épületben 
vagyunk. Bár a feladatokat 
nem osztottuk szét mereven, a 
fiatalok által kedvéit verseny-  
szerű sportoknak (atlétika, lab�
dajátékok) a KISZ a gazdája, a 
természetjáró programokat pe�
dig általában a szakszervezet 
állítja össze.

— A Pali vezette családos 
autóbusz-  és gyalogtúrák olyan 
népszerűek — szól közbe Tóth 
Tibor —, hogy egy különjárat is 
elkelne számukra. Az igazgató�
ság önköltségi áron igényelhető 
saját autóbuszára ugyanis any-  
nyi a jelentkező — tavaly pél�
dául 89 alkalommal adtuk ki az 
alapszervezeteknek —, hogy 
időnként a járműtelepről ké�
rünk pótlást, de ez persze drá�
gább megoldás.
. — Tavaly tíz alkalommal 

hirdettünk egynapos országjá�
rást — veszi vissza a szót Zsolt 
Pál —, többek között Gyön�
gyös —Mátraháza—Kékestető�

re, hosszabb sétákat is közbeik�
tatva. Kombináltunk vonat-  és 
hajóutazást gyalogtúrával Sió�

fok— Balatonfüred—Koloska-  
forráshoz, rendeztünk emellett 
kirándulást csak gyerekeknek. 
Tata környékére, és külön a 
nyugdíjasok számára a Velen�
cei- tóhoz. Szerveztünk ezenkí�
vül többnapos programokat, 
olykor külföldre is.

Szintén nagyon sikeresek 
voltak az evezős túrák. Az igaz�
gatóság 8 kielbootjából kettőt a 
törzs használ, s ezek májustól 
szeptemberig mindig foglalva 
voltak. Nagyon sokan — össze�
sen 1500 alkalommal — kérték 
el tavaly a törzs által vásárolt 
négy bérletet, mellyel, felmuta�
tásra mindennap, bárki, bármi�
kor, majdnem valamennyi bu�
dapesti uszodába és strandra 
beléphetett.

M egoldás 

a teremsportokra
— Nehezebb helyzetben vol�

tak a teremsportokat kedvelő 
fiatalok — kapcsolódik a be�
szélgetésbe Vajtai Imre —, mi�
vel tudvalevőleg kevés az ilyen 
létesítmény. A törzs KlSZ- szer-  
vezete ezért kétoldalú együtt�
működési szerződést kötött a 
közeli Postaforgalmi Szakkö�
zépiskolával: mi hetente egy�
szer használhatjuk tornatermü�
ket, az iskolások pedig látogat�
hatják pinceklubunkat. Ezt a le�
hetőséget egyéni gimnasztiká�
ra, de főleg kosárlabdázásra 
egyre többen kihasználják. 
A fiatalok rendszeresen átjár�
nak, sportolás után pedig beül�
nek valahová egy pohár sörre, 
kávéra, s ez a közösségi szelle�
met is erősíti.

Szeretnek a fiatalok asztalite�
niszezni is, a legnépszerűbb 
sportág azonban a vegyes röp�
labda, az V. kerületi KISZ- bi-  
zottság ilyen tornáin évi 18- 20 
alkalommal veszünk részt. So�
kan furcsállják a röplabda „ve�
gyest”, de nálunk annyira be�
vált, hogy üzemi bajnokságokra 
is bátran merjük ajánlani. Emlí�

1. Kiindulóhelyzet: alapállás. 
Helybenfutás 30 másodpercig. 
(5 másodpercig gyorsabb, 5 má�
sodpercig lassúbb tempó.)

2. Kiindulóhelyzet: alapállás. 
1. ütem: lábujjállás. 2. ütem: 
alapállás. 3. ütem: sarokállás. 4. 
ütem: kündulóhelyzet.

3. Kiindulóhelyzet: helyben-  
járás, 4 lépés magas térdeme�
léssel, 4 lépés sarokemeléssel.

4. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás. 1. ütem: szökkenés lábke�
resztezéssel. 2. ütem: vissza ki�
indulóhelyzetbe.

5. Kiindulóhelyzet: terpesz-
állás, kéz csípőn: 1—2. ütem: 
törzshajlítás előre. 3—4. ütem: 
törzshajlitás balra. 5—6. ütem: 
törzshajlítás előre. 7—8. ütem: 
törzshajlítás jobbra.

6. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, kar oldalsó középtartás�
ban. 1. ütem: test előtt karke�
resztezés. 2. ütem: karlendítés 
oldalra. 3—4. ütem: karkörzés 
befelé.

7. Kiindulóhelyzet: alapállás. 
Szökdelés páros lábon, 90 fokos 
fordulatokkal, 4 ütemen keresz�
tül jobbra, majd 4 ütemen ke�
resztül balra.

8. Kiindulóhelyzet: alapállás.
1—2—3. ütem: kilépés balra tá�
madóállásba, kar oldalsó közép�
tartásban, rugózás háromszor. 
4. ütem: kiindulóhelyzet.
5—6—7. ütem: kilépés jobbra 
támadóállásba, karlendítés ol�
dalsó középtartásba, rugózás 
háromszor. 8. ütem: kiinduló�
helyzet.

9. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, mindkét kar bal oldalsó 
középtartásban. 1. ütem: törzs�
fordítás jobbra és kartartáscse-  
re. 2. ütem: törzsfordítás balra, 
kartartáscsere (körülbelül 
nyolcszor, tízszer ismételni).

10. Kiindulóhelyzet: alapál�
lás. Helybenjárás. Járás közben 
karemelés belégzéssel, karleen�
gedés kilégzéssel.

A tomagyakorlatokat mindig 
nyitott ablak mellett végezzék!

Hamar Gábor

tést érdemel még — szintén az
V. kerületi KISZ szervezésében
— a Verőcemaroson minden 
évben megtartott sportnapok, 
amelyen 1000—1200 fiatal méri 
össze erejét röplabdában, grá�
nátdobásban, fejelésben, labda�
rúgásban. A mi fiataljaink ott is 
mindig képviseltetik magukat, 
s a múlt évben, a 80 tagú cso�
port alatti kategóriában, össze�
sített II. helyezést értek el. Ez�
zel kapcsolatban említeném 
meg azt, a többek által felvetett, 
és a Postások Szakszervezeté�
nek már jelzett kifogást, hogy a 
munkahelyi olimpia értékelési 
módszere elavult. A pontozás 
ugyanis „darab- darab” alapon 
eseménycentrikus, azaz nem 
vehető tekintetbe, hogy hányán 
vesznek részt a sporteseménye�
ken.

— A jövő tendenciája — 
mondja ismét Tóth Tibor — 
nem az igazgatóságok közti, a 
tömegsporttól bizony már ré�
gen elszakadt, látványos vetél�
kedés, hanem a tét nélküli, kö�
tetlen, családias programok. 
Ezt kívánja elősegíteni a tszb, a 
mellette működő sportbizott�
ság, karöltve a sportfelelősök�
kel. Az évi több mint 200 ezer 
forint sporttámogatást — 
amelynek egy részét az igé�
nyeknek megfelelően osztjuk 
szét az alapszervezetek között
— általában mindenhol ilyen 
jellegű sporttevékenység ösz�
tönzésére kellene fordítani.

Örömhír végül a testedzést 
kedvelőknek, hogy a mindig 
túlzsúfolt római- parti üdülő „ki�
segítésére” röplabda-  és tenisz�
pályát épít igazgatóságunk Du�
nakeszin, a régi munkásszálló 
parkjában. Az átadást augusz�
tus 20- ra tervezzük, s a külön�
böző feladatokra máris sok tár' 
sadalmi munkás jelentkezett 
Ugyancsak erre a közösségi cél 
ra ajánlotta fel a törzs alapszer-  
vezete a munkahelyi olimpia jó 
helyezéséért kapott pénzjutal�
mának mintegy felét.

Simon Zsuzsanna

Paál László a XIX. századi 
tájfestés kiemelkedő egyénisé�
ge volt. Erdélyben született, 
édesapja postamesterségből 
tartotta el — szegényesen — 
családját. A művész fiatalon, 
harminchárom éves korában 
hunyt el Franciaországban, 
1879. március 3- án

VÍZSZINTES

1. Vulkanikus kőzet. 6. A Bo�
gáncs írója. 12. Üdülőhely a Ve�
lencei- tó partján. 14. Paál 
László műveinek felkutatója 
(Béla). 15. A jelen. 16. Mértani 
fogalom. 18. Elsüti a fegyvert. 
19. Amerikai szexbomba. 21. Itt 
volt postamester Paál László 
édesapja. 24. Tagadószó. 25. 
Mesterséges nyelv, jelentése 
utód. 27. Valódi. 28. Lóbiztatás. 
29. Francia regényíró. 31. Tudo�
mányos szerv névbetűi. 32. 
Fém. 33. Szolmizációs hang. 34. 
Latin és. 36. Duplázva mellébe�
szélés. 37. Görög betű. 39. Maró 
folyadék. 40. Paál László fest�
ménye. 44. Angol sör. 46. 
van, gödör is van (népdal). 48. 
Amerikai filmszínész. 50. Női 
név becézve. 51. Idegen három. 
52. A nyelv igéje. 53. Műterem. 
55. Porcelán termékeiről híres. 
57. Gyümölcs, szeszes lében.

58. ír katonai szervezet. 60. 
A japán teaházak hölgye 
(ford.). 61. Idegen tagadás. 62. 
Latin nap. 63. Szúr.

FÜGGŐLEGES

1. 1873-ban érkezett e fontai- 
nebleau-i erdő peremén levő 
művészfalucskába Paál László. 
2. Az ezüst vegyjele. 3. Itt szü�
letett Paál László. 4. Keleti 
nép. 5, Római számok. 7. Igekö�
tő. 8. Tölcsérszerű fehér virág. 
9. Színművész (ford.). 10. Mor�
zejel. 11. Paál-festmény. 13. 
Halfajta. 16. Seregi egynemű 
betűi. 17. Panaszszó (ford.). 20. 
Régi. 22. Német tojás. 23, Kar�
dot forgat (költ.). 24. Sportesz�
köz, 26. Állati lak. 28. Lokomo�
tív . . .  30. . . .  Troli (Heine). 34.
. . . vihar — Paál-festmény. 
35. Paál-festmény. 36. Ének�
hang. 38. Bontanék. 39. Ruhaki�
egészítő. 40. Francia várbörtön 
(ford.). 41. Nagy edény. 42. Ez a 
hal nem hal. 43. Stroncium. 45. 
Hárfa. 47. A tisztjelöltét, hadap-  
ródot hívták így. 49. Szín 
(ford.). 53. A kén és a bór vegy�
jele. 54. Zacskós ital (ford.). 56. 
Decigramm. 59. Fedd.

— Bánhidi —

Beküldési határidő: április 8.

Saját tanmedence kellene

A kajak-kenusok nehéz éve után

Hozzávetőleges adatok sze�
rint az országban évente mint�
egy hatezer- , a Postás Sport�
egyesületben pedig legalább 
hatszáz 9- 14 éves gyerek ismer�
kedik meg a kajak- kenu sport�
tal.

Ez a szám önmagában sejn 
lebecsülendő, de még többet 
mondanak az utóbbi öt eszten�
dőben — a szakosztály 
1978- ban történt feléledése óta 
— elért eredmények: 1982- ben 
a versenyzőgárdából hatan 
kaptak arany- , négyen ezüst- , 
öten bronzjelvényes minősítést. 
A sikerek egyrészt az edzői lét�
szám megduplázásának, Fejős 
István vezetőedző, Kovács Jó�
zsef, Gilicze András, Kindl 
László szakszerű, lelkiismere�
tes munkájának volt köszönhe�
tő. Rendkívül nagy segítséget 
jelentett másrészt, hogy Békás�
megyeren, a Zipernowsky úti 
iskola igazgatónője, dr. Szilárdi 
Imréné és a tantestület vala�
mennyi feltételt megteremtett 
mind az utánpótlás toborzásá�
hoz, mind a rendszeres torna�
termi edzésekhez. A többi hét 
iskolában engedélyezett tobor�
zással így lehetővé vált, hogy 
évente legalább 100 tanuló jár�
jon edzésre, de ennél sokkal 
többen ismerkedtek meg a vízi 
élettel, tanultak meg evezni. Ez 
már tömegsport méretű tevé�
kenység.

A fejlődésnek ez a szép íve 
azonban megszakadt 1983- ban:

a szakosztály létszáma 60 tagú�
ra csökkent, és az öt ezüst, vala�
mint a három bronz minősíté�
sen kívül aranyjelvényt senki 
nem érdemelt ki.

Amint arról Makai Attila, a 
kajak- kenu szakosztály vezető�
je tájékoztatta lapunkat, a meg�
torpanás több okra is visszave�
zethető. Az egyik az, hogy ta�
valy két edzőjük megvált az 
egyesülettől, és mivel egy edző 
legfeljebb 30- 35 gyerekkel fog�
lalkozhat eredményesen, a má�
sik kettő a legjobb akarattal 
sem tehetett eleget a követel�
ményeknek.

A másik ok az volt — és ez a 
megcsappant létszámra is ma�
gyarázat —, hogy a gyermekek 
a nyolc általános iskola befejez�
tével elérték a választás korát: 
ki szakközépbe, ki gimnázium�
ba iratkozott, ki dolgozni ment, 
de mindenképpen „váltott”, és 
ezért szükségképpen máshová, 
messze került az egyesülettől. 
Nagy szerepet játszott a lemor�
zsolódásban az a tény is, hogy a 
túlnyomórészt Békásmegyeren 
lakó tanulóknak csupán este 
7- től 9- ig adott lehetőséget a 
Népstadion, hogy tanmedencé�
jében és erőfejlesztőjében edz-  
dzék magukat. Ezt a lehetetlen 
beosztást — a tíz év körüli gye�
rekek hosszú utazás után, az éj�
szakába nyúlóan értek haza — 
teljes joggal ellenezték a szü�
lők, eltiltva csemetéiket a spor�
tolástól.

A tavalyi nehéz év után azon�
ban ismét éledezik a szakosz�
tály. Kovács József szakedző 
mellé máris leszerződtettek két 
segédedzőt, s a már befejezett 
első, sikeres tavaszi toborzással 
160 tagúra töltötték fel a létszá�
mot.

Mindez még kevés lenne áz 
egyéb feltételek megteremtése 
nélkül. Tárgyalásokat folytat�
nak ezért a római- parti Kalász 
utca egyik eladó telkének a 
megvételére. A remélhetőleg 
rövid időn belül birtokba vehe�
tő területen szeretnék felépíteni 
az önálló tanmedencét és az 
erőfejlesztőt, továbbá egy hajó�
építő műhelyt. A járműteleppel 
ezenkívül olyan saját hajószállí�
tó- kocsit gyártanak, mellyel 
végre a kajakok, kenuk nagy 
távolságra való szállítása — 
többek között vidéki versenyek�
re — is megoldódik.

A számítások szerint ezek az 
elképzelések öt éven belül való�

ra válthatók. Ezután pedig — 
hosszabb távon — azt tervezik, 
hogy a római- parti postás üdülő 
medencéjét befedik, s a vizét
2- 3 fokkal felmelégítve téli 
edzésekre is alkalmassá teszik.

Ha tehát az újra megerősített 
edzőgárda hű marad a szakosz�
tályhoz, és ha a frissen tobor�
zott tanulókból sem morzsoló�
dik le több a szokásosnál, min�
den esély megvan arra, hogy az 
országosan az első három neve�
lőegyesület közé tartozó PSE 
kajak- kenu sportága ismét 
megizmosodik. Feltehetően 
annyira, hogy az 1978 és 1982 
között szép teljesítményeket 
felmutató szakosztály a B kate�
góriát is megpályázhatja.

Segítséget remélve céljaik 
eléréséhez a posta illetékes 
szerveitől is, melyek az önálló�
sodás után bizonyosan hatható�
sabban támogatják majd a Pos�
tás Sportegyesületet.

— simon —
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