
A POSTÁSOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

Az igények mellé több javaslat kell Tovább a lenini úton
A postai ifjúsági parlamentek tapasztalatai

Az Állami Ifjúsági Bizottság 
határozata értelmében 1984 
márciusa és decembere között 
az ifjúsági törvény végrehajtá�
sának részeként kellett megtar�
tani — immár ötödik alkalom�
mal — az ifjúsági parlamente�
ket. Ennek értelmében rendez�
ték meg a Magyar Postán is az 
ifjúsági parlamenteket, össze�
sen 245 helyen.

A 30 éven aluli dolgozók kö�
zül 13 201 fő, az összes fiatal 
61,3 százaléka vett részt a ta�
nácskozásokon, közülük
1799- en kértek szót és mondták 
el véleményüket, észrevételei�
ket.

A postaszervek igyekeztek 
ünnepélyessé tenni a fiatalok e 
sajátos fórumát. A mozgósítás�
ba a KISZ szervezeten kívül a 
párt és a szakszervezet is aktí�
van bekapcsolódott. Kiemelke�
dett színvonal, szervezés, akti�
vitás és mozgósítás szempontjá�
ból a Posta Rádió-  és Televízió�
műszaki Igazgatóság, a HTI, a 
Debreceni Postaigazgatóság, a 
Miskolci Postaigazgatóság és a 
Posta Központi Járműtelep fia�
taljainak ifjúsági parlamentje.

A szakmai vezetők időben 
összeállították beszámolóikat, 
az 1981—84. évi időszakról és a 
társadalmi szervekkel egyetért�
ve vázolták az elkövetkező 
évekre vonatkozó ifjúságpoliti�
kai intézkedési tervet. Elmond�
hatjuk, hogy a vezetői beszámo�
lók színvonalasak, jól felépítet�
tek voltak. Az eredmények mel�

lett őszintén szóltak gondjaikról 
is. Hangsúlyozták, hogy számí�
tanak a fiatalok kezdeményezé�
sére, aktivitására, lendületére a 
szakmai és társadalmi célok 
megvalósításáért.

A jó és eredményes munkát 
végző parlamentek mellett szól�
ni kell arról is, hogy néhány 
postaszervnél sajnos nem volt 
jó a mozgósítás, illetve egyes 
munkahelyeken — a legjobb 
szervezési munka ellenére is_ — 
érdektelenség mutatkozott. így 
pl. határozatképtelenség miatt 
a parlamentet el kellett halasz�
tani, illetve újra össze kellett 
hívni a Központi Hírlap Irodá�
nál, a Magyar Filatélia Vállalat�
nál, a HTI- nél a Nemzetközi 
Távbeszélő Központban, a BU-  
VIG területén pedig a Dél- Pest 
megyei Távközlési Üzemnél és 
a HALÉP- nél.

Általánosan elmondható, 
hogy a kishivatalok fiataljainak 
a parlamentjein volt a leggyen�
gébb az aktivitás. Volt néhány 
hely, ahol egyetlen hozzászóló 
fiatal sem volt.

Az ifjúság gondjainak jobb, 
közvetlenebb megismerése cél�
jából a tanácskozásokon aktí�
van részt vettek az igazgatósá�
gok, a Magyar Posta Központ�
jának és a Postások Szakszer�
vezetének a képviselői. Szinte 
valaménnyi parlamenten jelen 
voltak a megyei, a városi, illet�
ve a kerületi párt-  és KISZ-  
szervezetek képviselői is.

A leggyakoribb igények
A tapasztalatok szerint a fia�

talok legtöbbször a következő 
témákat érintették:

O lakáskérdés, lakáshelyzet, 
O bérezés, túlóra, másodál�

lás, mellékfoglalkozás,
O munkakörülmények javí�

tása, munkaszervezési kérdé�
sek,

O a postai szolgáltatások ja�
vításának a lehetőségei,

O ösztönzők, pótlékok széle�
sítésének az igénye,

O a 40 órás munkahét beve�
zetése, illetve kiterjesztése,

O a szervezetkorszerűsítés 
várható eredménye, hatásai,

O a munkaruha (méret, 
szín, korszerűség, esztétikum 
stb.),

O pályakezdés, a patronálok 
anyagi, erkölcsi elismerése,

O a kerékpárátalány össze�
gének az emelése,

O távbeszélő- kezelők 7 órás 
munkaidejének a visszaállítása,

O a munkásszálláson lakók 
helyzete,

O tanulás, továbbtanulás,
O a bevonulási segély he�

lyett leszerelési segélyt fizesse�
nek,

O a 31 forintos napidíj tart�
hatatlansága,

O a kishivatalok pénteki 
nyújtott szolgálatának a meg�
szüntetése,

O a rendszeres helyettesek 
kiküldetési átalányának a fel�
emelése,

O Az Alkotó ifjúság- mozga�
lom továbbfejlesztése, a pálya�
díjak újbóli felülvizsgálata,

O a sportolási lehetőségek 
szélesítése,

O a felújító nyelvvizsga kér�
dése.

A felsorolásból látható, hogy 
a legtöbb felvetett kérdés a fia�
talok igényeit fogalmazza meg, 
kezdeményezésekről nem ad 
számot. Az elhangzott kérdé�
sekre, javaslatokra a jelenlevő 
vezetők a helyszínen igyekez�
tek választ adni, néhány kér�
dést írásban válaszoltak meg.

A fiataloknak sok olyan jogos 
igényük volt, amit rövid távon 
maradéktalanul kielégíteni, 
megoldani a jelenlegi gazdasági

Fokozni kell
Összegezve az 1984. évi par�

lamentek tapasztalatait, a kö�
vetkezőket mondhatjuk el. 
A parlamentek általában elér�
ték céljukat, betöltötték felada�
tukat.

A vezetők beszámolói és az 
azt követő viták, hozzászólások 
reálisan, kritikusan értékelték 
az 1981—84. közötti időszakot, 
meghatározták az elkövetkező 
időszakra az ifjúságpolitikai el�
képzelések fő vonalait. A ko�
rábbi parlamentek felvetéseiből 
a reális és végrehajthatóy igé�
nyeket teljesítettük, de sajnos 
maradtak visszatérő, ismétlődő 
gondok is. Ilyen például a la�
káshelyzet.

A tanácskozások tartalmát, 
színvonalát, szervezését tekint�
ve fejlődés látható, érezhető a 
korábbi tapasztalatok megfele�
lő hasznosítása. A résztvevő fia�
talok száma az előzőekhez ké�
pest növekedett, de némileg 
csökkent az aktivitás, a hozzá�
szólók száma. Ennek okai közt 
szerepel nyilván a munkahelyi 
demokrácia erősödése, vagyis a 
fiatalok a mindennapi munká�
juk során elmondják észrevéte�
leiket gondjaikat, és ott, hely�
ben meg is kapják rá a választ. 
Általános jelenség sajnos, hogy 
a fiatalok társadalmi aktivitása 
csökken, közéletiségük nem 
megfelelő. A szabad idős ren�
dezvényeket, megmozduláso�
kat nem kellően látogatják, 
melynek több oka van: a terüle�
ti széttagoltság, az eltérő mun�
karend és az érdektelenség.

Ahhoz, hogy az ifjúsági par�
lamentek rendszere fejlődjön, a

viszonyaink közt nem lehet (pl. 
lakás, napidíj, bérezés). Termé�
szetesen ez nem azt jelenti, 
hogy ezeket a gondokat levesz-  
szük a napirendről. Továbbra is 
keressük a kiutat, a lehetőséget 
e jogos igények kielégítésére.

A helyi hatáskörben nem 
megoldható kérdéseket értéke�
lő jelentésben továbbították a 
munkahelyi vezetők a Magyar 
Posta Központjának személyze�
ti és munkaügyi szakosztályá�
hoz. (Az átszervezés következ�
tében az ifjúságpolitikai témák 
a munkagazdasági szakosztály�
hoz kerültek át.)

az aktivitást
fiatalok magukénak érezzék, és 
megrendezésüket várják, szük�
ségesnek tartsák, azok munká�
ját aktivitásukkal segítsék:

□ A szakmai szakosztályok 
és a posta vezetőinek a válasza�
it meg kell küldeni a középfokú 
postaszerveknek, azért, hogy 
azok megfelelő fórumokon is�
mertethessék az ifjúsággal.

□ A vezetők törekedjenek 
arra, hogy konkrét, érdemi in�
tézkedések történjenek, a felté�
telek megteremtődésével a jo�
gos és reális igényeket, javasla�
tokat oldják meg.

□ A javaslatok, feladatok 
végrehajtását mindenfajta el�
lenőrzés során, így a hivatali 
szemléken, felügyeleti ellenőr�
zéseken, az ifjúságpolitikai 
munka részeként rendszeresen 
ellenőrizni kell.

□ A posta Ifjúsági Bizottsá�
ga kísérje figyelemmel az ifjú�
sági parlamenteken elhangzot�
tak sorsát. Az éves munkaterv 
alapján rendszeresen számol�
tasson be egy- egy postaszervet 
azok megvalósításáról.

□ A fiatalok közéleti aktivi�
tásának fokozására a jövőben 
szélesebb körű propaganda-  
munka, fokozott és folyamatos 
segítés és mozgósítás szüksé�
ges.

Ha mindezek megvalósulnak, 
a fiatalok igénye az ifjúsági par�
lamentek megrendezése iránt 
valószínű növekszik és a követ�
kező parlamentek előkészítésé�
ben és munkájában még töb�
ben vesznek majd részt.

Földi Antal 
Dr. Juhász Pálné

A munkaverseny- mozgalomban 1984- ben elért 
eredményeinek alapján

KIVÁLÓ IGAZGATÓSÁG 
kitüntetésben

a Helyközi Távbeszélő Igazgatóság és 
a Miskolci Postaigazgatóság részesült.

A Magyar Posta elnökének és a Postások Szak-  
szervezete elnökségének

ELISMERŐ OKLEVELÉT

a Rádió- és Televízió-műszaki Igazgatóság

DICSÉRŐ OKLEVELÉT

a Posta K özponti Hírlap Iroda,
a Posta Szám ítástechnikai és Elszámoló Inté �

zet és
a Budapesti Postaigazgatóság kapta.

*

A kitüntetetteken kívül elismerésre méltó ered�
ményt ért el múlt évi munkájával a Szegedi Posta-  
igazgatóság, a Központi Anyaghivatal, a Postai 
Tervező Intézet és Beruházási Iroda, a Központi 
Járműtelep, a Központi Távíró Hivatal és a Posta 
Oktatási Központ.

Hónapokon át tartottak az előkészületek az ország 
kommunistáinak, egész dolgozó népének nagy esemé�
nyére, az MSZMP XIII. kongresszusára. Négy napon 
át követhettük szinte óráról órára az új kongresszusi 
központ falai között zajló eseményeket a televízió jóvol�
tából; tanulmányozhattuk részletesen a viták, felszóla�
lások szövegét, a határozatot a napi sajtóban. A párt 
legfelső fórumán elhangzottak most újabb öt évre meg�
határozzák politikánk, gazdaságunk, társadalmi éle�
tünk irányvonalát, az itt született program egész nem �
zetünk programjává vált.

Az MSZMP 871 ezer tagjának képviseletében 930 
küldött tárta a politikai vezetés és az ország közvélemé�
nye elé az elmúlt öt esztendő eredményeit, gondjait, és 
összegezte hazánk negyven esztendős történetének fej�
lődését, korszakos jelentőségű vívmányait. Ezek elévül�
hetetlenek, még akkor is, ha társadalmunkban a közel�
múltban lényegesen megváltozott nemzetközi politikai 
és gazdasági viszonyok a korábbinál nehezebb helyze�
tet teremtettek, s éppen ezért ezen a kongresszuson az 
eredmények méltatása mellett bíráló — és önkritikus
— vélemények is hangot kaptak. E vélemények azon�
ban azzal az optimista kicsengéssel összegeződtek, 
hogy megvédjük a szocializmus alapvető vívmányait, 
megszüntetjük az eladósodási folyamatot, tovább javít�
juk a gazdasági egyensúlyt, megőrizzük az ország fize�
tőképességét.

A kongresszusi vitában munkások, parasztok, ér�
telmiségiek, párttagok és pártonkívüliek, valamennyi 
réteg képviselői részt vettek, s valamennyi, a társadal�
mat foglalkoztató kérdésre őszinte, nyílt választ kaptak. 
Az elfogadott határozat leszögezi: „a következő évek�
ben élénkíteni kell a gazdasági fejlődést” — s ezért 
mindannyiunknak nagyon sokat kell tennünk, hiszen 
ez az ország életszínvonal- politikájának is kulcskérdé�
se. A jövedelmek, juttatások növekedésének csak a tá r�
sadalmi termelés értékének gyarapodása lehet a forrá�
sa — s ez sürgeti a termelés, a szervezés, a nevelés 
minden területén a munka jobbítását.

Kádár János vitazárójában így fogalmazott: „Csak 
azt kérem: értsünk egyet abban, hogy a dolgozók nagy 
rétegeiben a jövedelmek és a keresetek növeléséhez, a 
juttatásokhoz, a kedvezményekhez mindenekelőtt a 
gazdasági és pénzügyi alapokat kell megteremteni, 
mert ha nem, akkor légvárakat építünk, s abból nagy 
károk származhatnak . . . Felelősen most ezt mondha�
tom, és kérem, hogy fogadják el: ezekkel a központi 
kérdésekkel a párt- , az állami, a gazdasági vezetés fog�
lalkozik. A lényeg, hogy munkával teremtsük meg a jö�
vedelmek növelésének alapjait, fedezetét.”

Az anyagi javak megszerzése azonban csak egyik 
kérdése társadalmunknak. Nem mindegy az sem, ho�
gyan élünk. Az ideológiai, kulturális tényezők legalább 
oly fontosak egy nép életében, mint az anyagiak. S a 
kongresszusi vita és a határozat e kérdésekre is választ 
adott. A nők, a fiatalok, a nyugdíjasok helyzete, a lakás�
hoz jutás lehetőségei és a vállalati gmk- k, a műszaki, 
tudományos felkészülés és az árak alakulása mindenkit 
foglalkoztató témák, s ezek megnyugató rendezését is e 
magas fórum határozataitól várja a közvélemény.

Nem véletlen, hogy a „munka kongresszusán” ma�
ga a munka mind sürgetőbb igénye került előtérbe. 
A határozat valóra váltása éppen a munkahelyeken 
kezdődhet meg, s ehhez segítséget nyújt a szakszerve�
zeti mozgalom is. Mint Gáspár Sándor felszólalásában 
fogalmazott: a szakszervezetekben dolgozó kommunis�
ták és az egész mozgalom — hivatásának megfelelően
— a maga eszközeivel támogatja a kongresszus doku�
mentumaiban megfogalmazott célok elérését. A szak-  
szervezetek segítik a rend, a fegyelem megszilárdítását, 
a szervezettség növelését, a fokozott takarékosságot, 
minden alkotó erő kibontakoztatását.

Rácz Judit

VILÁ G  PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK !

XXX. ÉVFOLYAM,

4. SZÁM

1985.
ÁPRILIS

ÁRA: 2 FORINT



A fiatalok foglalkoztatása, képzése
Nemzetközi tanácskozás Moszkvában

A Közalkalmazottak és Ro�
konszakmabeli Dolgozók Nem�
zetközi Szövetsége Postai és 
Távközlési Tagozata március 
26. és 28. között Moszkvában 
tanácskozott. A tanácskozás 
házigazdája a Szovjet Postai és 
Távközlési Dolgozók Szakszer�
vezete volt.

A tanácskozás témája a szak-  
szervezeti érdekvédelmi és ne�
velő munka nagyon fontos kér�
dése, a fiatalok foglalkoztatása, 
szakképzése, át-  és továbbkép�
zése volt. A téma fontosságát és 
időszerűségét igazolta a részt�
vevők száma (41 ország mint�
egy 120 küldötte), a tanácsko�
zás aktivitása és egységes állás-  
foglalása a legfontosabb kérdé�
sekben.

A tagozathoz tartozó országo�
kon kívül jelen voltak európai 
kapitalista, észak-  és dél- ameri�
kai, afrikai, ázsiai országok, va�
lamint Ausztrália postai és táv�
közlési szakszervezetének, to�
vábbá 7 nemzetközi szervezet�
nek a képviselői (Arab Postai és 
Távközlési Szövetség, Latin�
amerikai Hírközlési Dolgozók 
Szövetsége, Nemzetközi Táv�
közlési Szövetség, Szakszerve�
zeti Világszövetség, Közalkal�
mazottak és Rokonszakmabeli 
Dolgozók Nemzetközi Szövetsé�
ge, Demokratikus Nemzetközi 
Nőszövetség, Demokratikus If�
júsági Szövetség). Szakszerve�
zetünk háromtagú delegációval 
vett részt a tanácskozás munká�
jában.

A tárgyalandó téma és a ta�
nácskozás megfelelő előkészíté�
sére korábban létrehozott bi�
zottság — amelynek szakszer�
vezetünk is tagja volt — által 
kidolgozott alapdokumentum 
és szóbeli előterjesztés megfele�
lő alapot, jó indítást adott a ta�
nácskozás munkájához. A meg�
nyitás és üdvözlő szavak után 
elhangzott szóbeli kiegészítőt 
követően 42 felszólaló, csaknem

valamennyi ország és szervezet 
képviselője mondta el vélemé�
nyét.

A felszólalók hangsúlyozták, 
hogy a tanácskozás több okból 
is nagyon időszerű, így többek 
között:

O 1985- öt az ENSZ a fiata�
lok évévé nyilvánította,

O ebben az évben Moszkvá�
ban kerül sor a Világifjúsági 
Találkozóra,

O a felgyorsult és rohamo�
san fejlődő technika alkalmazá�
sában egyre fontosabb szerepet 
töltenek be a fiatalok.

Ez a fejlődés megköveteli a 
képzés, át-  és továbbképzés 
magasabb színvonalát, ehhez a 
megfelelő eszközöket, feltétele�
ket. A technika fejlesztése nem�
zeti, de egyben nemzetközi is, 
ami az országoknak olyan kö�
zös gondjuk, feladatuk, mint 
például a foglalkoztatottság, a 
fejlesztés munkaerő- felszabadí�
tó hatása, a technika bonyolult�
sága és a bérezés közötti ellent�
mondás és annak feloldása stb.

Az új technika bevezetésével 
gyors és jó szakképzés párosul�
jon, az elméleti képzés mellett 
azonban nagy figyelmet kell 
fordítani a gyakorlati ismeretek 
elsajátítására is. A felszólalók 
felvetették, hogy a női munka-  
vállalók képzettsége, szakkép�
zettsége alacsonyabb a férfiaké�
nál, a képzettek is esetenként 
alacsonyabb munkakörben tud�
nak csak elhelyezkedni, mint 
amire a szakképzettségük jogo�
sítaná.

A küldöttek megállapították, 
hogy a tanácskozás olyan idő�
szakban zajlott le, amikor már 
hosszabb ideje nagymérvű 
fegyverkezés folyik a világon, 
ez elvonja az anyagi eszközö�
ket, bénítja a haladást, ugyan�
akkor növeli a feszültséget. 
A kapitalista és a fejlődő orszá�
gokban egyre csökken a mun�

kahelyek száma, növekszik a 
munkanélküliség, ami különö�
sen súlyos gond a fiatalok és a 
nők körében. Egyidejűleg szű�
külnek a szociális lehetőségek, 
romlanak az élet-  és munkakö�
rülmények.

A résztvevők kifejezésre jut�
tatták akaratukat a fegyverke�
zés csökkentésére, a béke meg�
védésére, és vágyukat a népek 
közötti egyetértésre, a konflik�
tusok békés úton történő rende�
zésére. A világ fiataljai körében 
egyre inkább kibontakozik a 
háborúellenes mozgalom, ami a 
béke megőrzésének jelentős té�
nyezője. A konferencia résztve�
vői felkérték az országok pos�
tásszakszervezeteit és az igaz�
gatásokat, hogy vegyenek részt 
a fegyverkezés elleni harcban, 
tegyenek meg mindent a lesze�
relésért, a béke védelméért.

40 éve annak, hogy a II. vi�
lágháború véget ért. A konfe�
rencián kifejezésre jutott, hogy 
nem lehet elfelejteni a Szovjet�
unió áldozatvállalását, a szovjet 
nép szenvedését a felszabadító 
harcokban. A résztvevők hálá�
jukat fejezték ki mindazoknak a 
népeknek, országoknak, ame�
lyek hozzájárultak ahhoz, hogy 
május 9- ét a győzelem napja�
ként ünnepelhetjük.

A kétnapos ülés befejező ak�
tusaként záróokmányt fogadott 
el a tanácskozás. Ebben megfo�
galmazódtak a már említett 
gondok, eredmények és felada�
tok. A résztvevők úgy döntöt�
tek, hogy az anyagot eljuttatják 
a Nemzetközi Munkaügyi Szer�
vezethez is, azzal, hogy a fiata�
lok foglalkoztatásával, képzésé�
vel át-  és továbbképzésével 
kapcsolatos gondok feloldásá�
ban segítséget kér.

A konferencia harmadik nap�
ján iskola-  és üzemlátogatáson 
voltunk. Megnéztük azt az isko�
lát, amelyben a moszkvai táv�
közlési szolgálat részére képez�

nek műszerészeket. Az elméleti 
képzés mellett — amely egyben 
középfokúnak megfelelő állami 
iskolai végzettséget ad — jól 
felszerelt, a gyakorlati ismere�
tek elsajátítására alkalmas ka�
binetek állnak rendelkezésre.

A külföldi delegációk egy 
csoportja — közöttük mi is — 
az iskolalátogatás után a Köz�
ponti Távíróhivatalt nézte meg. 
A hivatal óriási mérete szokat�
lan volt számunkra, de az ada�
tok is. A napi távíróforgalom itt 
eléri a félmillió, forgalmasabb 
időszakban (például nagy ün�
nepek) megközelíti vagy eléri 
az egymillió darabot. Megtalál�
hatók itt a hagyományos tech�
nika mellett a legkorszerűbb 
berendezések is.

Ami különösen megnyerte 
tetszésünket, az a hivatal szo�
ciális, üzem- egészségügyi és 
kulturális ellátottsága. Külön 
kiemelhető az egészségügyi 
komplexum, ahol a belgyógyá�
szat, fogászat, nőgyógyászat 
mellett a fizikoterápiás kezelé�
sekre is van lehetőség, a gyógy�
szerek ott helyben kiválthatók. 
Saját szakszervezeti könyvtár, 
klub és színházterem áll a dol�
gozók rendelkezésére.

Összegezve elmondhatom, 
hogy a moszkvai nemzetközi ta�
nácskozás jól szervezett volt, el�
érte a kitűzött célt, az őszinte 
eszmecserét, egymás megérté�
sét a fontos kérdésekben. 
A szakszervezeti szerveknek 
hasznosítaniuk kell a konferen�
cia tapasztalatait a mindennapi 
munkában, és folyamatosan ér�
tékelni annak végrehajtását.

Csak az elismerés és köszö�
net hangján lehet szólni a szov�
jet postásszakszervezet tisztség�
viselőinek, rendezőinek a szer�
vező munkájáról, a szívélyes, 
elvtársi fogadtatásról és ven�
dégszeretetéről.

Megyeri László

A pénzügyi fegyelmet sem nélkülözheti a mozgalom
Tájékoztató szakszervezetünk 1984. évi gazdálkodásáról

Az elnökség márciusi ülésé�
nek napirendjén szerepelt az 
1984. évi szakszervezeti gazdál�
kodásról készített beszámoló. 
Ebben részletes áttekintést ad�
tunk az év pénzügyi tevékeny�
ségéről, apparátusi, területi és 
alapszervi szinten egyaránt.

A központi vezetőség appará�
tusa a költségvetésben elő�
irányzottaknak csupán a 87,1 
százalékát használta fel. A terü�
leti szakszervezeti bizottságok a 
költségvetésben előirányzottak�
nak a 82 százalékát használták 
fel. Viszonylag azért kedvezőbb 
a felhasználás, mert 1984- ben 
— a tervezettel szemben — 
még hitelezett utazási utalvá�
nyokkal tudták az aktívák utaz�
tatását megoldani.

Több év óta először fordult 
elő, hogy alapszerveink a tag�
díj bevételi terv eddig megszo�
kott 1- 2,5 százalékos túlteljesí�
tésével szemben csak 99,7 szá�
zalékra teljesítették az előirány�
zatot.

A tagdíjfizetés helyzetét vizs�
gálva megállapítható, hogy a 
tényleges állományba tartozók 
98,7 százalékának volt rendezve 
a tagdíja, míg 1983. év végén 
ugyanez 99,6 százalék volt. 
E számadatok arra utalnak, 
hogy a tagdíjfizetési készség 
csökkent, ezért erre minden 
szinten fokozottabban kell fi�
gyelni.

Alapszerveink 1984. évi gaz�
dálkodása a költségvetésben 
tervezett 1 251 000 forintos for�
góalap- felhasználással szem�
ben ismét többlettel zárult.

Az a tény, hogy az alapszer�
vek vagyona ismét gyarapo�
dott, önmagában nem káros — 
1984- ben már igen kis mérték�
ben —, s ha emellett a tagság 
igényeit kielégítették, a politi�
kai célokat megvalósították és 
az ésszerű takarékosságot al�
kalmazták, akkor még örvende�
tes is.

Az alapszervezetek bevételé�
nek jelentős részét, 55 százalé�
kát a tagdíjból származó alapré�
szesedés adja. Az elmúlt évi 2,4 
százalékos túlteljesítéshez vi�
szonyítva az 1984. évi alapré�
szesedés 0,2 százalékkal alacso�
nyabb a tervezettnél.

Az alapszervi felhasználások 
14,1 százalékkal magasabbak 
az előirányzottnál. A túllépések 
jó része az egyéb szociális, kul�
turális és sportfelhasználások�
nál jelentkezik. A szociális ki�
adásoknak mintegy felét a 
szakszervezeti segélyek (intéz�
ményes és rendkívüli) teszik ki, 
ami elvileg örvendetes. Az in�
tézményes segélyek összege kö�
tött (600, illetve 1200 forint), ter�
vezése nehéz, de viszonylag 
reálisra sikerült. A rendkívüli 
segélyek egy főre eső átlaga 769 
forint, ami magasabb az elmúlt 
évinél, de alatta marad az alap�
szervezetek által a költségve�
tésben tervezett 854 forintos át�
lagnak. Ez az átlag a segélye�
zettek létszáma növekedésé�
nek, valamint a tervezettel 
szembeni kifizetett segélyösz-  
szeg csökkenésének a követ�
kezménye. A 2 617 000 forint 
rendkívüli segélyből 2 300 000 
forintot kaptak a nyugdíjasok 
és a nagycsaládosok, valamint 
a gyermeküket egyedül neve�
lők.

A segélyezés összességében a 
lehetségestől jelentősen elma�
radt. Amíg a költségvetés 
6 210 000 forintos segélyezési 
előirányzatot tartalmazott, való�
jában az alapszervek csak 
6 031 000 forintot fizettek ki.

A tervezett, illetve tényleges 
segélyezésnek tagdíjbevételben 
számított részaránya 18,6. illet�
ve 18 százalék a lehetséges 20 
százalékkal szemben. Az alap�
szervezeteknek erre jóval na�
gyobb gondot kellene fordíta�
niuk.

Az egyéb szociális felhaszná�
lás viszont a tervezettnél 26,2

százalékkal magasabb. A túltel�
jesítés ellenére meg kell jegyez�
nünk, hogy az alapszervezetek 
az idősek éve alkalmából tör�
tént felmérést nem használták 
fel kellőképpen a nyugdíjasok�
kal kapcsolatos gondoskodásra. 
A nyugdíjasokkal összefüggő 
felhasználások 1 438 000, a nő�
napi, anyák napi, gyermeknapi 
kiadások pedig évente 2 749 000 
forintot tettek ki.

A kulturális kiadásokat 137,6 
százalékra teljesítették szak-  
szervezeti szerveink. Ezek kö�
zül kiemelkednek a kulturális 
rendezvények, a kirándulások 
a kulturális beszerzések költsé�
gei.

A szervezési felhasználások�
ból 2049 társadalmi aktíva, bi�
zalmi részesült jutalomban, 
amelynek átlaga 376 forint volt. 
Ez az átlag évről évre örvende�
tesen nő.

Az alapszervezetek pénz-  és 
értékcikkállománya az 1983. év 
végi helyzethez képest 
5 053 000 forinttal csökkent, 
ami csaknem teljes egészében 
abból adódik, hogy a SZOT a 
beutalójegyeket csak 1985 első 
negyedévére adta ki.

A Magyar Posta átszervezé�
sének a következtében különö�
sen a budapesti alapszerveknél 
történnek lényeges változások, 
(megszűnés, összevonás), így az 
1985. évre szóló (első negyed�
évi) beutalójegyekből az érin�
tettek nem is kaptak.

Évek óta visszatérő gond az 
olyan üdülőjegyek elhelyezése, 
amelyekre nincs jelentkező. 
Több alkalommal javasoltuk, 
hogy e jegyeket jutalomként 
adják oda a társadalmi aktívák�
nak, nyugdíjasoknak, annál is 
inkább, mert az 1983. évi 36 000 
forintos veszteséggel szemben 
1984- ben már 59 000 forint érté�
kű üdülési lehetőség veszett 
kárba. A jövőben az eddigiek�
nél fokozottabb munka szüksé�
ges e területen is.

Központunk 1984- ben
2 060 000 forint értékben adott 
ki a tszb- ken keresztül alap�
szervezeteinknek a Nemzeti 
Színház felépítésének támoga�
tására indított akció keretében 
bélyeget értékesítésre. Az el�
adott és befizetett bélyegek ér�
téke 1 393 000 forint (67,6 száza�
lék). Ezzel az eredménnyel nem 
lehetünk megelégedve, különö�
sen azért nem, mert néhány 
alapszervezet még ma sem kez�
dett hozzá a propagáláshoz, a 
bélyegek értékesítéséhez.

A szakszervezeti bizottságok�
nál a társadalmi tulajdon védel�
me és a vagyonkezelés bizton�
ságos. A pénzügyi eszközök 
számbavétele havonta, az álló-  
és fogyóeszközök leltározása 
évente egy alkalommal törté�
nik. A vagyonkezelés biztonsá�
gáról a revizori ellenőrzések 
számolnak be, olyan hiányossá�
got, illetve mulasztást az elmúlt 
évben sem állapítottak meg, 
melynek következtében köz�
ponti intézkedésre lett volna 
szükség.

A jól szervezett, összehangolt
— a pénzügyi fegyelmet meg�
tartó — munka egyik alapfelté�
tele gazdasági eredményeink 
még jobbá tételének, a szerve�
zettségben és a tagdíjfizetési 
készségben az elért eredmé�
nyek további növelésének. 
A szakszervezeti mozgalom a 
tagság jogos igényeit csak a 
pénzügyi feltételek maradékta�
lan megléte esetén elégítheti ki.

Az elmúlt év számadatai mö�
gött a tagság részéről bizalom 
és megértés, a szakszervezeti 
tisztségviselők részéről áldozat�
kész társadalmi tevékenység 
áll. Ezért valamennyi tisztségvi�
selőnek. Szakszervezeti tagnak
— akik vállalt kötelezettségeik�
nek eleget tettek — ezúton is 
köszönetét mondunk.

Machács Jánosné

KITÜNTETÉSEK
Hazánk felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából a 

Népköztársaság Elnöki Tanácsa a
Szocialista Magyarországért Érdemrend

kitüntetést adományozta Kóczián Andrásnak, a központi 
vezetőség alelnökének; az

Április Negyediké Érdemrend

kitüntetést Hegedűs Istvánná központi vezetőségi tagnak; 
a

Munka Érdemrend ezüst fokozatát 
Vámos László művelődésiház- igazgatónak (Szegedi Posta-  
igazgatóság), Brzoboháty Lajosné szb- titkámak (Buda�
pesti Postaigazgatóság); a

Munka Érdemrend bronz fokozatát 
Ribényi Emőné tt- bizottsági vezetőnek (Pécsi Postaigazga�
tóság), Velkei István központi vezetőségi tagnak (Budapest 
70. postahivatal),

A Magyar Posta elnöke
Kiváló Munkáért

kitüntetésben részesítette Karsai István tszb- tagot (Hely�
közi Távbeszélő Igazgatóság), Lakatos Albert szb- titkárt 
(Szegedi Postaigazgatóság), Németh Géza jszb- titkárt 
(Sopron 2. postahivatal), dr. Szabó Gyula központi vezető�
ségi tagot (Debreceni Postaigazgatóság) és Tóth Istvánná 
politikai munkatársat (Rádió-  és Televízió- műszaki Igazga�
tóság tszb),

Elnöki Dicséretben

részesítette Barta Ernő szb- tagot (József Távbeszélő 
Üzem), Gárdus Béláné szvb- elnököt (Borsod megyei Táv�
közlési Üzem), Lakrovits Gyuláné jszb- titkárt (Dabás 2. 
postahivatal) és Mészáros Ernőt, a szombathelyi postás 
sportkör elnökét.

Elnöki Elismerést

kapott Derecskéi Gyula munkavédelmi felügyelő (Posta 
Építési Üzem), Hazai Gábor szb- titkár (Rádió-  és Televí�
zió- műszaki Igazgatóság Országos Mikrohullámú Köz�
pont), Juhász Mihályné szb- tag (Budapest 112. postahiva�
tal), Kiss Ferenc szb- tag (Ferenc Távbeszélő Üzem), 
Magyrits Róbert jszb- titkár (Újszentiván postahivatal), 
Paulik Vincéné szb- titkár (Székesfehérvár 1. postahivatal), 
Vinkó Lajos jszb- titkár (Nagykanizsa 1. postahivatal) és 
Wágner Józsefné szb- tag (Miskolc Városi Távközlési 
Üzem).

rösezred hősi halottainak em�
léktábláját. Ünnepi beszédet 
Reiff Frigyes mondott, a koszo�
rút pedig Bakos Béláné és 
Skultéti Antal helyezte el a 
szakszervezet székházában levő 
emléktáblánál.

Dr. Németh Adalberta

A szakszervezeti mozgalom mindig nagy figyelmet fordított a képzés�
re. a munkásoknak a szakszervezeti munkába való bevonására, a dol�
gozók vezetővé nevelésére. Ezért szervezte a SZOT Oktatási Intézete a 

munkáskáderképző tanfolyamot.
A tanfolyam célja az, hogy a fizikai munkás, művezető vagy technikus 
munkakörben dolgozó — már jelenleg is valamilyen társadalmi funkci�
ót betöltő (bizalmi, főbizalmi, szb- tag. szocialista brigádvezető, KISZ-  
vezető stb.) — a szakszervezeti munkához kedvet, elhivatottságot érző 
munkások számára elméleti, politikai, gyakorlati alapot nyújtson. Is�
merjék meg a hallgatók társadalmunk politikai, ideológiai és gazdasági 
céljait, ezen belül a ma fő feladatait, s azok gyakorlati megvalósításá�
nak útjait, módszereit. A tanfolyam tegye képessé a résztvevőket a 
szakszervezeti mozgalomban különböző tisztségek ellátására.

A tanfolyam résztvevői korszerű formában feldolgozzák az ML Esti 
Középiskola tananyagát és elsajátítják a szakszervezeti alapismerete�
ket, és erről bizonyítványt kapnak. Az új ismeretek elsajátítása mellett 
a tanfolyam elősegíti a politikai- mozgalmi munkához szükséges kész�
ség. munkastílus és munkamódszer megismerését és gyakorlását, 
olyan vezetői készségelemek kialakítását, melyek a mozgalmi munká�
ban nélkülözhetetlenek.

A tanfolyammal kapcsolatos egyéb tudnivalók:
Helye: Balatonfüred, SZOT Oktatási Intézet
Ideje: 1985. október 21. —1986. március 14.
Napi elfoglaltság: 8 óra.
A tanfolyam alatt vállalatától a hallgató átlagkeresetet kap.
A tanfolyami ellátás ingyenes.
A hetenkénti hazautazáshoz az útiköltséget az intézet adja.
Pályázati feltételek:
— Munkásállományú vagy közvetlen termelést irányító munkakör;
— A szakszervezetben vagy az ifjúsági mozgalomban szerzett tiszt�

ségviselői gyakorlat;
— 35 év alatti életkor;
— Egy hónapnál hosszabb időtartamú mozgalmi iskolai képzésben 

eddig nem vett részt.
A pályázat módja:
— Pályázhatnak egyének, illetve szakszervezeti bizottságok, párt-  és 

KISZ- szervezetek, vállalatok, intézmények egy vagy főbb személlyel.
— A pályázatokat 1985. június 30-ig kell benyújtani az illetékes 

iparági- ágazati szakszervezeti központ szervezési és káderosztályára.
— Egyéni pályázatot csak a vállalati szakszervezeti bizottságon ke-  

-  resztül lehet benyújtani.
A pályázat tartalmazza a pályázó:
— önéletrajzát,
— káderkérdőívét,
— az szb javaslatát, melyet a szakszervezeti bizalmi, az illetékes 

gazdasági vezető és a pártalapszervezet titkára aláírt.
Az egyéni pályázatokat az alapszervezetek akkor is továbbküldik a 

szakmai központnak, ha a pályázó kérelmét az szb nem támogatja.
A pályázatokat a SZOT és az iparági- ágazati szakszervezetek illeté�

kesei bírálják el. A döntésről 1985. szeptember 25-ig a pályázók értesí�
tést kapnak.

SZOT Oktatási Intézet Igazgatósága 
Balatonfüred

P ostás Dolgozó 2

Hagyományainkhoz híven 
szakszervezetünk veteránjai, a 
vöröskatonák, a Szocialista Ha�
záért Érdemrenddel kitüntetet�
tek ebben az évben is megün�
nepelték a Tanácsköztársaság 
kikiáltásának évfordulóját, és 
megkoszorúzták a Postás Vö-

Emlékezés a Vörösezredre



A részesedési alap felosztásáról

csökkenő ösztönzés?

1985. január 1- vel a bérszín�
vonal szabályozását felváltotta 
a keresetszínvonal szabályozá�
sa. Ez több szempontból is újat 
jelent. így például:

O egyformán kell elbírálni a 
dolgozók részére kifizetett díja�
zásokat, függetlenül attól, hogy 
azok a béralap vagy az érde�
keltségi alap terhére lettek- e el�
számolva;

O a vállalatok — így a posta 
is — maguk döntik el, hogy el�
sősorban a bért, vagy az érde�
keltségi alapot fejlesztik- e;

O lényeges változás, hogy 
az érdekeltségi alap (régi meg�
nevezéssel: részesedési alap) 
terhére előre, évközben semmi�
féle jogcímen nem lehet kifize�
tést teljesíteni. Vagyis: csak az 
előző évben már megtermelt 
nyereségből képzett anyagi ösz�
tönzési célú érdekeltségi alap�
ból lehet a tárgyévben a dolgo�
zók részére fizetni;

O a jóléti és kulturális ala�
pot továbbra is ki lehet — túllé�
pés esetén ki kell — egészíteni 
az érdekeltségi alapból, de ez a 
dolgozók anyagi érdekeltségi 
célú kifizetéseit nem terheli.

A Magyar Posta ez évi tervé�
ben — az 1985- ös kifizetésre — 
a keresetszínvonalon belül kifi�
zetésekre mintegy 190 millió fo�
rint anyagi ösztönzési célú ér�
dekeltségi alapot irányzott elő. 
Ennek képzését az 1984. évi 
gazdasági eredmények lehető�
vé tették.

Az alap felosztása

Az érdekeltségi alapból első�
sorban a középfokú postaszer�
veknek kell adni akkora össze�
get, amekkorát az 1984. évi bel�
ső érdekeltségi rendszer kereté�
ben munkájukkal kiérdemel�
tek, de a múlt évben nem fizet�
tek ki. Ez 89,5 millió forint, ami
6,6 napi bérnek felel meg.

Az átlagon belül a napok szá�
ma postaszervenként nagyon 
eltérő. Az 1984. évi szervezeti 
felépítésben a legkevesebb 0,7, 
a legtöbb 11,3 nap volt. Ezek'az 
új szervezetben az összevoná�
sokkal némiképp módosultak.

Ezt a nagy szóródást két té�
nyező idézte elő. Egyrészt az
1984. évi évközi felhasználás el�
térő gyakorlata, másrészt a bel�
ső érdekeltségi rendszer, illetve 
az abban meghatározott feltéte�
lek teljesítése, vagy nem teljesí�
tése. A belső érdekeltségi rend�
szer keretében kiérdemelt 
anyagi ösztönzésre felhasznál�
ható érdekeltségi alap napjai�
nak száma — a múlt évi postai 
szervezetben — 4,9 és 13,1 nap 
között mozog.

Másodsorban ebből az alap�
ból kell fedezni az 1985- ben 
esedékes törzsgárdajutalmakat. 
Továbbá a múlt évben a közép�
fokú postaszervek között folyó 
munkaversenyben kiérdemelt 
kitüntetésekkel járó jutalmakat. 
Ezekre a posta központilag adja 
az összeget, így 2,7 napnak 
megfelelő, mintegy 35 millió fo�
rint alapot központi kezelésben 
tart.

A két kötelezettség teljesítése 
után fennmaradó rész saját el�
határozás szerint használható 
fel. Ennek terhére a Magyar 
Posta elnökének és a Postásoki 
Szakszervezetének együttes 
döntése alapján a középfokú 
postaszervek két nap többletki�
fizetési lehetőséget kaptak. 
A központi kiegészítéssel a kifi�
zethető év végi részesedés elér�
te az 1984. évi szintet.

A középfokú szervek 

döntései

A középfokú postaszervek te�
hát ez évben átlag mintegy 8,6 
napnak megfelelő anyagi ösz�
tönzési célú kifizetésekkel ren�
delkeznek. Saját hatáskörben 
döntik el, hogy ebből mennyi 
év végi részesedést, prémiumot 
és jutalmat fizetnek ki, továbbá 
hogyan jutalmazzák a munka�
versenyben kitűnt dolgozókat, 
kollektívákat.

A múlt évben készült felhasz�
nálási előirányzat a döntési sza�
badságot ugyan némiképp be�
folyásolja, a keresetszabályo�
zással kialakított új gazdálkodá�
si feltételek között azonban cél�
szerű ennek felülvizsgálata, új�
raértékelése. El kell dönteni, 
hogy:

•  mennyi legyen az az ösz-  
szeg, amellyel a múlt évi mun�
kaeredményeket jutalmazzák 
(ez történhet év végi részese�
dés, prémium vagy jutalom 
formájában);

•  mennyi maradjon meg az 
idei évközi kifizetésekre. Ennek 
összege és felhasználása nem 
közömbös az 1985. évi tervtelje�
sítést illetően. A munkaver-  
seny- mozgalom eredményeinek 
évközi értékeléséhez célszerű 
anyagi fedezetet tartalékolni.

Cikkünk megjelenésekor a 
középfokú postaszervek a dön�
tésen már túl vannak, az év vé�
gi részesedést kifizették. Szán�
dékunk a dolgozók tájékoztatá�
sa volt az elért eredmények 
alapján teljesíthető kifizetések�
ről, továbbá elő kívánjuk segí�
teni az új keresetszabályozással 
megváltozott gazdálkodási kör�
nyezetben való eligazodást.

Tóth Pálné

1984 rendhagyó évnek számít 
a postai újítómozgalomban. Az 
április 12- én életbe lépett új 
Posta Újítási Szabályzat a ko�
rábbinál lényegesen ösztön�
zőbb feltételeket teremtett az 
újító- , alkotó munkához.

Valószínűleg ez is hozzájá�
rult, hogy az elfogadási arány 
kivételével a mozgalom vala�
mennyi fontos mutatójában ki�
magasló eredményt hoztak az 
elmúlt év újításai a Magyar 
Postának.

111 396 200 forint — nem té�
vedés, több mint százmillió fo�
rint — a kimutatható postai 
eredmény, és ez mindenképpen 
figyelemre méltó teljesítmény.

Az elmúlt évben mintegy 
300- zal nőtt a javaslattevők szá�
ma, amely mintegy 6 százalé�
kos fejlődés. A munkamozgal�
mak egymást erősítő kapcsola�
taiban itt figyelemre méltó, 
hogy a 4621 javaslattevő több 
mint 60 százaléka szocialista 
brigádtag. Az 5- 6 százalék kö�
rüli fejlődési trendet meg kelle�
ne őrizni ahhoz, hogy belátható 
időn belül legalább minden ti�
zedik postás dolgozónak legyen 
újító gondolata.

A 2552 benyújtott javaslatból
1984- ben 1237- et fogadtak el 
újításként, s ha több évre visz-  
szatekintünk, azt látjuk, hogy 
az elfogadási arány 50 százalék 
körül stabilizálódik a postán, 
vagyis csak minden második ja�
vaslatból lesz újítás.

Egészen más a helyzet a 
hasznosítási arányt illetően. Az 
1980 óta eltelt négy évben is 
100 százalék fölött van a hasz�
nosítási arány, ami első megkö�
zelítésben furcsának tűnhet. Mi

Ha egyenes következtetést 
akarnánk levonni, azt mondhat�
nánk, az eredmény több mint a 
duplája, az ösztönzés pedig 
csak szinte a fele az előző év�
nek. Mit írtunk erről az 1983. 
évi novemberi számunkban?

„Az újítási díj mértékére vo�
natkozó szabályozás egyértel�
műen az újítói érdekek szem 
előtt tartásával változott. Ki�
indulási díjkulcs 8 százalék. 
Az újítás átadása esetén pedig 
az átadónál jelentkező haszon 
20 százaléka. Ezen értékeket 
díjkulcsnövelő, illetve díjkulcs- 
csökkentő tényezők befolyásol�
hatják. ”

1983- ban örültünk a táblázat�
ban látható 3,1 százaléknak. 
Mert ha máshol nem, de leg�
alább a kalkulált újításoknál 
közelítsen a díjkulcs a szabályo�
zás adta lehetőséghez. Itt ter�
mészetesen sok mindent figye�
lembe kell venni, ha értékítéle�
tet mondunk. Elsősorban azt, 
hogy az elmúlt évben több 
nagy értékű, milliós eredményt 
hozó újítást hasznosítottak, és 
ezeknél a befektetett szellemi 
tőke arányában lényegesen ala�
csonyabb díjkulcs állapítható 
meg. Vagy itt van a munkaköri 
kötelesség kérdése, ami eseten-

Még mindig az ösztönzésnél 
maradva az anyagiakon túl 
nem árt szót ejteni irányítási, 
szervezési kérdésekről sem. Az 
újítási feladattervek, előszerző�
dések, pályázatok olyan eszkö�
zök, melyekkel az elképzelt, 
tervbe vett postai feladatok 
megvalósítására lehet az újító 
gondolatokat mozgósítani.

Ha ehhez még hozzátesszük, 
hogy ezt a hasznosított újítá�
soknak mindössze 10 százaléka 
(132 újítás) hozta, akkor a kima�
gasló jelző sem túlzás, hiszen az 
átlag meghaladja a 800 000 fo�
rintot.

Mint az a mellékelt kis ábrá�
ból is látszik, az említett ered�
mény mögött a mozgalmi oldal 
erősödése tapasztalható. Egyre 
többen érzik, hogy a posta meg�
újulásában a postás dolgozók 
innovatív készségének is jelen�
tős szerepet szán a posta veze�
tősége. Ez a szándék az új sza�
bályozásból, úgy hisszük, egy�
értelműen kitűnik. A dolgozók 
készségéről pedig beszéljenek a 
számok és ami mögöttük van.

viheti ezt a mutatót 100 száza�
lék fölé? Két dolog, az egyik, 
hogy nem abban az évben 
hasznosítanak újításokat, ami�
kor elfogadják, a másik pedig, 
hogy más vállalattól, posta�
szervtől átvett újításokat is 
hasznosítanak. Tartósan min�
denképpen a több területen 
hasznosított újítások vihetik e 
mutatót 100 százalék fölé. Lát�
szik tehát, hogy a postaszervek 
adják- veszik a széles körben 
hasznosítható újításokat, ez ör�
vendetes tény.

Hogyan állunk az ösztönzés�
sel?

Az eddig elmondottakból úgy 
tűnik, meglendült a postai újító�
mozgalom. Az ösztönzőbb felté�
telek mozgásba hozták a dolgo�
zók fejében rejlő belső tartalé�
kokat. Nézzük, mit mutat a gya�
korlat, milyen az anyagi ösztön�
zés az új szabályozás lehetősé�
gein belül. Segítségül álljon itt 
egy táblázat:

ként szintén díj kulcscsökkentő 
tényező lehet. Ezzel együtt az a 
véleményünk, hogy nincs „túl�
fizetés” ma a postai újítómozga�
lomban, a szűkmarkúság to�
vább él.

Találkozhattunk olyan újítás�
sal, amelyre megadták ugyan 
az új, 8 százalékos kiindulási 
díjkulcsot, de díjkulcsnövelő té�
nyezőt — mivel energiamegta�
karítást eredményezett az újítás 
— már nem vettek figyelembe. 
Nagyon valószínű, hogy nem 
egyedi a példa, hiszen elég 
nagy a szórás az eredményala�
pon fizetett újítási díjkulcsok�
nál. Amíg Debrecenben 6,3 szá�
zalék vagy a Budapesti Posta-  
igazgatóságon 4,5 százalék, ad�
dig a TIG- nél például majdnem 
ötmilliós eredmény mellett 
mindössze 30 ezer forintott fi�
zettek ki ezen a soron. Az igaz�
gatóságok közül az említett ket�
tőn kívül csak Sopronban és 
Szegeden fizettek 3 százalék fö�
lött.

A mélyebb és tényszerűbb 
vizsgálatot természetesen a 
postaszerveknek maguknak 
kell majd elvégezniük, és úgy 
gondoljuk, hogy egy ilyen elem�
zés szakszervezeti szerveink ér�
dekképviseleti munkájának is 
része lehet.

Már a feladattervek kiírásá�
nál is igen szélsőséges a kép a 
postaszerveknél. 0- tól 66- ig 
szórt a kiírt feladattervi pontok 
sora 1984- ben. Az összes (280) 
kiírt pontból 84- et oldottak meg 
újítással és ez nem mondható jó 
aránynak. A kiíráson túl tehát 
egyértelműen gond van a belső

tartalommal és a kiírást követő 
mozgósítással.

A tartalmi gondok talán há�
rom fő téma köré csoportosítha�
tók. A megoldandó feladat 
szakmailag nincs eléggé körül�
írva, a kiíráson belüli különdí-  
jak nem ösztönöznek, nem áll�
nak arányban a kiírt feladattal, 
és sok olyan feladatot írnak ki, 
amelyek évek óta megoldatla�
nok, a feltételek hiánya vagy 
más miatt.

A mozgósításban mindezt te�
tézheti a rossz gyakorlat, ami�
kor is a kiírást követően az ösz-  
tönösség a jellemző, vagyis ha 
jelentkezik újító, akkor talán 
megoldás is születik. Kevés he�
lyen él még ma az a módszer, 
amit évek óta „szajkózunk” 
szakmai és szakszervezeti fóru�
mokon, hogy ne csak a feladat 
keresse az embert, hanem az 
újítómozgalom irányításáért, 
szervezéséért felelős szakembe�
rek, társadalmi tisztségviselők, 
aktivisták keressék meg, és ha 
szükséges, szervezzék akár cso�
portba — komplexbrigádba — 
azokat a „fejeket”, amelyekben 
a megoldás valószínűsége rej�
lik.

S ha már a díjazásnál említet�
tünk példákat, tegyük meg itt is 
azzal a szándékkal, hogy az em�
lítettek talán kicserélik kedvező 
tapasztalataikat, módszereiket.

Kezdjük a pozitív példákkal:

•  a Rádió-  és Televizómű-  
szakí Igazgatóság 66 feladatter�
vi pontot írt ki az elmúlt évben, 
és ebből 23- at, a hasznosított 
újításoknak 14 százalékát meg 
is oldották;

Május 14. (kedd), 15 óra, VI.. Nép�
köztársaság útja 3. Biczó Ágnes— 
Kontra Lászlóné: A számítógépes 
költséginformációs rendszer koncep�
ciója.

Május 15. (szerda), 9.30 óra, VI., 
Benczúr utca 27. (Postás Művelődési 
Központ). Dr. G. Tóth Károly: A mű�
holdas távközlés és műsorszórás szere�
pe és lehetőségei _ Magyarországon. 
Tormási György: Újabb országos fe�
désű tévéprogram sugárzásának a le�
hetőségei. Jász Gábor: A kábeles tele�
víziórendszerek helyzete és szerepe a 
hírközlésben. Bartha József: A kábe�
les televíziórendszerek hazai fejleszté�
sének feladatai.

Május 17. (péntek) 14 óra, VI. Nép-

•  a Budapesti Postaigazga�
tóságnál (azt szoktunk monda�
ni, hogy a forgalomban nehéz 
újítani) 15 pontot írtak ki, és 
12- t meg is oldottak;

•  kiemelnénk még a Mis�
kolci Postaigazgatóságot, ahol 
25 kiírt feladatból 16- ot megol�
dottak.

Vannak természetesen iga�
zán negatív példáink is:

O a Magasépítési Üzemben 
kiírtak 34 feladattervi pontot, 
megoldás egyre sem érkezett;

O hasonló a helyzet a BU-  
VIG- nál. Itt 15 témát írtak ki, 
megoldás nem született;

O és hogy „profikat” is em�
lítsünk, hiszen a Pécsi Posta-  
igazgatóság az újítások terén is 
a jók között szokott lenni,
1984- ben a 17 kiírt feladatból 
csak hármat valósítottak meg.

Ha mindezt mérlegre tesz-  
szük, mondhatjuk, ez is olyan 
terület, ahol még feltáratlan tar�
talékok rejlenek.

A postai újítómozgalom 1984. 
évi eredményei a leírtaknál 
sokrétűbb elemzésre is lehető�
séget adnának. E rövid írás ke�
retében arra szerettünk volna 
rávilágítani, hogy a kimagasló�
nak ítélt eredmények hátteré�
ben — nem kisebbítve azokat 
— a továbblépés céljából érde�
mes mélyebben is vizsgálódni. 
Reméljük, ezt a postaszervek 
meg is teszik és a postás újítói 
hagyományok segítve a meg�
újulást, tovább élnek.

köztársaság útja 3. A távközlési világ�
nap alkalmából Távközlés a fejlődé�
sért címmel több előadásból álló meg�
emlékezést tartanak.

Május 22. (szerda), 15 óra, VI., Nép-  
köztársaság útja 3. Marsovszky 
László: A Posta Kísérleti Intézet szá�
mítástechnikai koncepciójának kiala�
kítása.

Május 28. (kedd). 15 óra. VI., Nép-  
köztársaság útja 3. Horváth Csaba A 
3M munkaszervezési módszer alkal�
mazása a postahivatali felvevő munka�
helyek korszerű kialakításában.

Május 29. (szerda). 15 óra, VI.. Nép-  
köztársaság útja 3. Horváth László— 
Szegedi László: Tájékoztató a British 
Telecomnál tett látogatásról.

A hetedik szakszervezeti ifjúsági napok keretében a Szakszervezetek 
Budapesti Tanácsa, a KISZ Budapesti Bizottsága, a Fővárosi Közleke�
désbiztonsági Tanács és a Fővárosi Munkavédelmi Felügyelőség

Munkavédelmi, közlekedésbiztonsági 
és a szabadidős baleset-megelőzési ismeretekből

vetélkedőt hirdet.

A vetélkedő célja:
A fiatalok munka-  és egészségvédelmi, közlekedésbiztonsági, vala�

mint a szabadidős balesetelhárítási ismereteinek bővítése, azok gya�
korlati alkalmazásának a megismertetése.

Részvételi feltételek:
A  vetélkedőn részt vehetnek a budapesti gazdálkodó szervezetek 3 

főből álló csapatai. A csapattagok életkora nem haladhatja meg a 35 
évet és munkavédelmi beosztású vezető vagy dolgozó, valamint gépko�
csi- előadó a vetélkedőn nem vehet részt.

A verseny lebonyolítása:

1. A jelentkezők részére postai úton megküldik, vagy személyesen 
átvehetik az előselejtező kidolgozandó, írásos feladatait. A beküldött 
feladatokat bíráló bizottság értékeli.

2. A legmagasabb pontszámot elért 15 csapat részt vesz az 1985. 
szeptemberi nyilvános döntőben.

3. Az előselejtező írásbeli feladatai igényelhetők:
— a Szakszervezetek Budapesti Tanácsának munkavédelmi osztá�

lyától Budapest VI., Dózsa György út 84/b. 1415
— a Szakszervezetek Budapesti Tanácsának kerületi szakmaközi bi�

zottságainál.
4. Az írásos feladatok beküldési határideje: 1985. június 1.
A  döntőben részt vevő csapatok díjazása: I. díj: 15 000, II. díj: 12 000, 

III. díj: 9000, IV. díj: 6000, V. díj: 4500, VI. díj: 3600 forint.
A helyezést el nem ért csapatok értékes tárgyjutalomban részesül�

nek.
SZÍN Operatív Bizottság

A feladattervek szerepe

Nőtt az újítási kedv

Év eredménye Kifizetett újítási díj Díjkulcsátlag

, „ . eredménv eszmei eredmény ossz. díj
__________ (ezer *l) alapon (E Ft) alapon (%)

1983. 46 754,2 1 451,1 4 387 7 2 936,6 3,10 9,38

1984. 111 396,2 2 193,1 2 936'9 1,97 4,61
0 130,0

Mészáros József

*3^  2  *3^  iäfc

A Közlekedéstudományi Egyesület 

postai és távközlési tagozatának 

május havi programja

P ostás Dolgozó 3

Kimagasló eredmény,



Hasznos időtöltés
A Miskolc városi Távközlési 

Üzem KISZ- vezetősége a for�
radalmi ifjúsági napok tisztele�
tére az üzemben hobbikiállítást 
rendezett.

A kiállításon igen szép, ízlé�
ses összeállításban különféle 
gyűjtemények, alkotások és rit�
kaságok láthatók. Mintegy an�

nak bizonyítékául, hogy az 
üzem dolgozói szabad idejüket 
kulturáltan töltik el.

A kiállítást rendező KISZ- ve-  
zetőség az eredményes társa�
dalmi munka szervezéséért a 
városi KISZ- bizottságtól meg�
kapta a Városért vándordíját, 
plakettet és oklevelet. H. D.

Elsőként a postások közül

Április 4. Érdemrend

Emlékezés a Nagyságos Fejedelemre

Filatéliai csemegék Kecskeméten

Több vetélkedő  
— növekvő m űveltség

Az utóbbi hónapokban a Bu�
dapest 70- es hivatalnál csak�
nem egymást érik a különböző 
vetélkedőkre való felhívások, 
vetélkedésre csalogató plaká�
tok. Mindenki kedve szerint vá�
laszthatott, hogy milyen formá�
ban szeretné összemérni tudá�
sát, s versenyezhetett egy- egy 
osztály csapatában, vagy mint 
brigádtag a szocialista brigádok 
vetélkedőjén.

A versenyzésre való felkészü�
lés különös bizsergést hozott a 
hivatal életébe. Legjobban ez a 
szakszervezeti könyvtárban ér�
ződött, amikor is a szellemi to�
tók kitöltésekor, vagy a döntők 
előtt közkézen forogtak a lexi�
konok és a különböző szak�
könyvek.

A legjátékosabb, a legvidá�
mabb talán a KISZ- esek és a 
nyugdíjasok klubja körében le�
bonyolított „Kell a jó könyv” ol�
vasópályázat kérdéseit feldol�
gozó vetélkedő volt. A könyvtár 
az országos pályázatra meg�
adott kötelező irodalomból állí�
totta össze a kérdéseket, s a 
versenyzőknek megfelelő pél�
dányban adott könyveket. 
A résztvevők az elolvasott mű�
vek ismeretében biztosan vála�
szoltak a feltett kérdésekre, s a 
verseny végén a pályázati la�
pok helyes kitöltésén fölül — 
amelyekkel még sok értékes ju�
talmat is nyerhetnek az orszá�
gos sorsoláson — egy kellemes 
és vidám délután emlékével tá�
vozhattak a könyvtárból.

Elmélyültebb felkészülést 
igényelt a jelentkezőktől a ha�
zánk felszabadulásának és a 
Postások Szakszervezete meg�
alakulásának 40. évfordulójára 
rendezett „40 év szabad hazá�
ban” című vetélkedő. A Postás 
Dolgozóban megjelent, vala�
mint a szakszervezeti bizottság 
által az osztályok dolgozóihoz 
külön is eljuttatott felhívás 
élénk érdeklődésre talált, s már

a vetélkedő „bemelegítőjében” 
is — azaz a szellemi totó kitölté�
sében — sokan részt vettek. Ezt 
követően baráti, munkatársi 
alapon, vagy egy- egy brigád 
tagjaiból alakult csapatok hoz�
záfogtak a megadott irodalom 
feldolgozásához. Hogy a jegy�
zékben szereplő könyvek a 
könyvtárban megtalálhatók le�
gyenek, abban készséggel segí�
tett a Forgalmi Posták Pártbi�
zottsága, a szakszervezeti bi�
zottságuk és nem utolsósorban 
a központi könyvtár is.

A hivatali döntőn a vetélkedő 
játékos jellegét, változatosságát 
elősegítette a központilag kitű�
nően szerkesztett anyag, a té�
makörök sokszínűségével, a fel�
adatok különböző megoldási le�
hetőségével. A csapatok telje�
sítménye lelkiismeretes, alapos 
munkáról tett tanúságot.

Ugyanez mondható el a szak-  
szervezeti bizottság által hirde�
tett — szintén a 40. évforduló 
tiszteletére rendezett — általá�
nos műveltségi vetélkedő dön�
tőjéről is, amelyen a szocialista 
brigádok mérték össze ismere�
teiket. A versenyen érződött, 
hogy a hónapok óta tartó állan�
dó felkészülés során szerzett is�
meretanyag már magabiztossá�
got adott a csapatoknak. Hogy 
az azonos témakörben a tudás 
mennyivel elmélyültebbé vált, 
jól mérhető volt a kérdésekre 
adott helyes válaszok arányá�
ból. Az eredményhirdetésnél 
mindenki egyformán érezte, 
hogy nem dolgoztak hiába sem 
a kérdések összeállítói, sem a 
versenyzők a felkészüléskor.

Az ilyen vetélkedők nem 
csak dolgozóink tudását gyara�
pítják, remek alkalmat nyújta�
nak a szabad idő jó hangulatú, 
mégis hasznos eltöltésére, a kö�
zösségi, kulturális élet fellendí�
tésére is.

Horvátth Károly

Az ünnepélyes megnyitón 
Horn Dezső, a MABÉOSZ el�
nöke üdvözölte a kiállítókat és 
a közönséget. Beszédében ki�
emelte: ez a kiállítás is bizony�
ságát adja annak, hogy a filate-  
lista tevékenység nemcsak szó�
rakozás, hanem politikai esemé�
nyek tükrözője és a bélyegkibo�
csátás szerény ihletője is lehet.

Karcsú alakját, rugalmas 
mozgását, az egész lényéből 
áradó derűt bármely fiatal lány 
megirigyelhetné.

— Boldog, elégedett ember 
vagyok. Olyan korban élhetek, 
amikor a jóra való törekvés egy 
egész társadalomnak a célja, és 
mert évtizedeken át azt a mun�
kát végezhettem, aminek a 
szebb életbe vetett hit volt a 
mozgatórugója.

Akkor már a 62- es hivatal�
ban, a spedicióban dolgozott. 
Három esztendővel később ke�
rült a mozgalomba, ahol 1957- ig 
a sportosztály munkatársa volt. 
Ezek az évek különösen emlé�
kezetesek számára: aktív spor�
tolóként, majd élsportolóként 
sorra aratta a győzelmeket csa�
patával a nagypályás női kézi�
labdában; „zsinórban” tizen�
egyszer nyertek magyar baj�
nokságot.

A meghatározó élményt 
azonban mégis az jelentette He�
gedűs Istvánnának, hogy 
1948- ban ismerkedett meg 
azokkal a sajnos, ma már nem 
élő, kiváló postásokkal, Básta 
Rezsővel, Mészöly Gézával, 
Csáki Lászlóval, akiktől életre 
szóló elkötelezettséget, munka-  
és ügyszeretetei tanult.

— Hat kerületi titkárság mű�
ködött akkoriban együtt az or�
szágban a postaigazgatóságok�
kal, hogy a körülbelül kilenc�
ven helyi csoport tevékenysé�
gét összefogja,.. segítse. Ennek 
voltak fáradhatatlan irányítói 
hajdani tanítóim, akik, állítom, 
vérbeli szakszervezeti politiku�
sok voltak. A mozgalom ezek�
ben az időkben minden eszkö�
zével a gazdasági eredmények 
javítására törekedett: szervezett 
és propagált, fejlesztett és to�
vábbfejlesztett, rengeteg fel�
adata között például a munka�
verseny elindításáért, fellendí�
téséért. És legalább ennyi ener�
giát fektettek a tisztségviselők 
abba is, hogy megszervezzék az 
intenzív szakszervezeti oktatá�
sokat, melyeken a postás dolgo�
zók a politikai alapfogalmakat 
ismerték meg.

1952 óta tagja a Postások 
Szakszervezete központi veze�
tőségének. Az akkor lezajlott
V., s az ezt követő többi kong�
resszusnak azokat az irányelve�
it, hogy a postások műveltségi, 
szakképzettségi színvonalát ál�
landóan emelni, kulturális, 
sportigényeiket kielégíteni kell, 
máig meghatározó érvényűnek

tartja. És legalább ilyen fontos�
nak a szakszervezet tömegkap�
csolatának az erősítését, a felvi�
lágosító, ismeretterjesztő mun�
ka javítását, a nyílt és őszinte 
eszmecserét, amelyet meggyő�
ződése szerint a posta vezetői�
nek és a tisztségviselőknek 
mindig együtt kell szorgalmaz�
niuk.

1962- től nyugdíjba vonulásá�
ig a szervezési és káderosztály 
vezetője, 1963- tól a központ 
pártalapszervezetének a titkára 
volt. Lehetetlen feladatot nem 
ismerő gazdasági, politikai irá�
nyító, a munkát mindig számon 
kérő, szigorú főnök, aki azon�
ban „verekedni” is tudott be�
osztottjaiért.

— Ebben is kezemre járt a 
szerencse. Olyan ragyogó mun�
katársaim voltak, akik szerettek 
és akartak dolgozni, ezért én is 
becsültem, szerettem őket.

— Nem, nem unatkozom 
most sem — nevet a kérdésen. 
— Társadalmi munkát három 
helyen is végzek: a szakszerve�
zet központi vezetőségében, a 
PSE elnökségében s a XIV. ke�
rületi pártbizottság fegyelmi bi�
zottságának a tagjaként. Rend�
szeresen járok úszni, és termé�
szetesen végigszurkolom a lá�
nyok valamennyi kézilabda�
meccsét. Van elég dolgom ott�
hon is, egy jól sikerült, szép há�
zasságban. egy ugyancsak 
„szakmabeli” férj oldalán.

Számos kitüntetése mellett a 
Szakszervezeti. Munkáért és a 
Munka Érdemrend arany foko�
zatának, a Felszabadulási Em�
lékérem, valamint a Sport Ér�
demérem kitüntetésnek is birto�
kosa. A legrangosabbat a mi�
nap a Parlamentben nyújtották 
át neki. A Felszabadulásunk 40. 
évfordulóján először kiosztott 
Április 4. Érdemrendet.

Nem sokan kapták meg az 
országban.

S. Zs.

Országos bélyegkiállítás 
nyílt március 29- én a kecske�
méti Erdei Ferenc Művelődési 
Központban. Ezzel az esemény�
n é l  ünnepelték meg a MA�
BÉOSZ égisze alatt működő bé-  
lyeggyűjtő körök tagjai hazánk 
felszabadulásának 40. évfordu�
lóját. A kiállítás összefoglalása 
volt annak az eseménysorozat�
nak, amelynek keretében or�
szágszerte közönség elé léptek 
anyagaikkal a filatelisták, hogy 
méltóképpen köszöntsék az ün�
nepet.

A tárlók anyagai felölelték az 
elmúlt 40 év történetét, az újjá�
építés korszakától egészen nap�
jaink történetéig. Egyúttal a bé�
lyegeken és a levelezőlapokon 
felidézték a felszabadítás hősi 
harcait, tisztelegtek az elesett 
hősök emléke előtt.

Mikes Kelemennek, Rákóczi 
Ferenc hűséges kamarásának 
levele nénjéhez, Rodostó 1735. 
március 25. . . .  Hat órakor, 
mikor fel szokott öltözni, a há�
zába megyek, de micsoda ijed�
ségbe nem esém, mikor meglát�
tam, ábrázatja — aki is termé�
szete szerint mindenkor piros 
lévén — úgy elsárgult, mintha 
sáfránnyal megkenték volna. 
Édes Néném, kérjük az Istent, 
hogy tartsa meg ezt a nagy em�
bert, akit ellenségei is nagyra 
tartanak . . .

Április 8. . . . Az Isten ár�
vaságra téve bennünket és ki- 
vévén ma közülünk a mi édes 
urunkat és atyánkat három 
óra után reggel. Hullassuk bő�
séggel könnyeinket, mert nagy 
árvaságra jutottunk . . .  így 
távozott 250 évvel ezelőtt az ár�
nyékvilágból II. Rákóczi Fe�
renc, a magyarországi szövet�
kezett rendek vezérlő fejedel�
me; földi maradványai az általa 
annyira szeretett Kassa város 
székesegyházának kriptájában 
nyugszanak.

Rákóczi Ferencnek a magyar 
nemzet függetlenségének és 
szabadságának védelmében 
szerzett érdemeit, az általa ho�
zott áldozatot az idők távlatá�
ban mindjobban értékeljük, 
írásom nem kíván hivatottabb 
méltatóival versenyre kelni, 
csupán az általa létrehozott pos�
tahálózat működésére utaló két

dokumentumot szeretném a 
mai postásoknak bemutatni, 
tisztelegve ezzel emléke előtt 
halálának évfordulóján.

D
A fejedelemnek Borsod me�

gyéhez intézett rendelete, mely�
ben bejelenti és indokolja a fő�
postamester személyében bekö�
vetkezett változást. Felhívja a 
vármegyét, hogy a Kosovics 
Márton postaigazgató által kí�
vánt segítséget a szolgálat érde�
kében adja meg.

Méltóságos, tisztelendő, 
nagyságos, nemzetes . . .  uraim.

Üdvözlet és minden jót. Az 
időnek változó sorsához képest, 
több hazánk közjavát illető dol�
gok között az posták állapotjait, 
mely nagy zűrzavarban vala, 
már alkalmasint másfél eszten�
dőiül fogva (ha előbeni follya-  
matjának sokféle fogyatkozá�
sokkal egyesített rendjét elhal-  
gatjuk is), nem szükség hosszas 
leírással az nemes vármegye 
eleiben terjesztenünk, mint�
hogy jól tudjuk, tapasztalhatta 
ki- ki, és legközeleb azon érde�
mes fiai édes hazánknak, az 
kiknek a nemzetséges ügynek 
elősegítésében leggyakrabban 
magok kímélési nélkül gyako�
roltatott gyülekezésük. Szüksé�
ges lévén annak okáért arrul is

olly bizonyos rendet szabnunk, 
az melly szerint mind in com-  
muni (közügyben) mind pedig 
in privato (magánügyben) is az 
megkívántató communicatiok 
(érintkezések) egyenes ösvényi 
reducaltassanak (helyreálíttas-  
sanak); rendeltük nemzetes vi�
tézlő Kosovics Márton hívün�
ket, tapasztalt activitásához 
képpest nemcsak azon egy ma�
gyar igaz vér, hanem a confede�
rate (szövetség) által is mind 
egy megduppláztatott nemzet�
séges szeretetheti láncai egy�
ben kapcsolt hazánkban az pos-  
taságbéli hivatal directorának| 
olly instructiót adván eleiben! 
melynek küvettésével az eddig] 
tartott comfusiok (zavarok) el-  
hárétassanak. De mivel olly 
közjóra célozó intentumunk 
(szándékunk) az közönséges 
concursust (összejövést) megkí�
vánja, akartuk az nemes vár�
megyének eleiben terjeszteni, 
egyszersmind intimálni (tudat�
ni) is, hogy azon postaságbéli 
rendes hivatal anyival is in�
kább jó folyamatra eredvén, ki�
ki abbul kiáradó javát tapasz�
talhassa. Valamikor megneve�
zet directorunk kiadott inst-  
rukctioja szerint, vagy az idő 
forgásához képest occuráló (elő�
forduló) szükségekre nézve az 
nemes vármegyéhez recuralni 
(fordulni) fog, az nemes várme�
gye mind azoknak önkint való 
készséggel következő prospe-

ráltatásával (sikerre juttatásá�
val) mutassa meg, melly szíve�
sen kívánja mindeneknek a 
nemzetséges jót kimunkálódni. 
És mivel ezen szükséges szolgá�
lat alkalmatos személyeket kí�
ván, megnevezett director hí�
vünk requisitiójához (megkere�
séséhez) képpest postamester�
ségre és veredáriusságra, az ho�
lott kívántatni fog, olly subjec-  
tumok (személyek) áÜétásával 
subveniáljon (legyen segítségé�
re) a nemes vármegye, az kik 
azon terhes szolgálatnak egé�
szen megfelelhessenek és alkal-  

, matosaknak tapasztaltathassa-  
nak. Egyébként fentcimzett 

.urasoktoknak jó egészséget kí-  
’vánunk.

Kelt Munkács mezőváro�
sunkban, 1707. augusztus 5- én.

Fentcimzett uraságtoknak 
szolgálatára készen

Rákóczi Ferenc sk.
Aszalai Ferenc sk.

Kosovics Mártonnak, a ma�
gyarországi posták direktorá�
nak körlevele Kassa, Eperjes és 
Lőcse postamestereinek, mely�
ben bejelenti a posták irányítá�
sának átvételét, és figyelmezteti 
őket a szolgálat gondos ellátá�
sára.
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Látogatók a testvérmegyéből
A Budapest vidéki Postaigaz�

gatóság és a területi szakszer�
vezeti bizottság meghívására 
hazánkba látogatott a szovjet�
unióbeli Kemerovónak, Nógrád 
megye testvérmegyéjének pos�
tás delegációja, viszonozva ma�
gyar kollégáik látogatását.

Itt- tartózkodásuk rövid egy 
hete alatt megismerhették ha�
zánk egy kis részét, Nógrád és 
Komárom megyét, fővárosun�
kat, a magyar tél számukra szo�
katlan enyheségét, a téli vásár 
színes forgatagát. Több szak�
mai és baráti találkozón vettek 
részt, ahol ismerkedhettek a 
magyar postások hétköznapjai�
val, örömeivel és gondjaival.

Szathmári Géza igazgató, 
munkatársaival, a társadalmi 
szervek képviselőivel együtt 
megismertette őket az igazgató�
ság szakmai tevékenységével. 
Mundruczó Kornél tszb- titkár 
a Postások Szakszervezetének 
a felépítését, ezen belül a terü�
leti szakszervezeti bizottság te�
vékenységét, időszerű felada�
tait ismertette. Őszintén szóltak 
gondjainkról, problémáinkról. 
A tájékoztató után a vendégek 
elmondták, hogy az elhangzot�
takból saját tevékenységükre, 
gondjaikra ismertek.

A vendégek elmondták, hogy 
náluk is gazdaságtalanok a 
fiókposták és az I—III. osztályú 
hivatalok, így élénken érdek�
lődtek a Magyar Posta, s ezen 
belül a Buvig kezdeményezései

iránt, ahogyan ezeket a hivata�
lokat igyekszik rentábilissá ten�
ni (pl. gyógyszerszolgálat, Vo�
lán- jegyek árusítása stb.).

Náluk a beruházások nem 
tartoznak a posta kötelékébe. 
Ha például új lakótelepet adnak 
át, ott már eleve a lakótelep tar�
tozékaként megépíti a kivitele�
ző a postahivatalt is. Általános 
jelenség ott is, hogy a postások 
bére elmarad az iparban dolgo�
zókétól. A műszerészek béré�
nek 70 százaléka alapbér, a töb�
bi a prémiumból és a pótlékok�
ból tevődik össze.

A Postások Szakszervezeté�
nek a székházában Csáki Lász- 
lóné főtitkár a delegációt kötet�
len, baráti beszélgetésen fogad�
ta. Elmondta, hogy szoros kap�
csolat alakult ki a szovjet szak-  
szervezettel, mi is készülünk a 
moszkvai szimpozionra. Rövi�
den tájékoztatta az elvtársakat 
a hazánkban ez évben zajló je�
lentős évfordulókról, esemé�
nyekről. Hazánk felszabadulá�
sának 40. évfordulóját említve 
valamennyiünk nevében kife�
jezte háláját a szovjet népnek 
azért, amit tettek, azért, hogy 
ma mi is a szocializmust épít�
hetjük. A Magyar Posta tevé�
kenységét ecsetelve mutatta be 
a Postások Szakszervezetének 
helyét, szerepét e közös munká�
ban, e közös feladatvállalásban.

A vendégek elmondták, hogy 
a nagy földrajzi távolság ellené�
re az előttünk álló feladatok és 
gondok hasonlók. Ők is készül�

nek pártjuk XXVII. kongresz-  
szusára, a győzelem 40. évfor�
dulójára.

Sajnos, a posta náluk sem 
tudja a lakosság igényeit teljes 
mértékben kielégíteni. Ötéves 
tervüket becsülettel akarják tel�
jesíteni a meglevő nehézségek 
ellenére is. Fő céljuk a takaré�
kosság valamennyi területen, 
kevesebb villanyt, benzint 
használhatnak fel. Munkaerő�
gondjaik is vannak, a háború 
alatt született generáció gyer�
mekei most kezdenek dolgozni, 
és ők kevesebben vannak. En�
nek ellenére fontos feladat a 
termelékenység növelése, de 
remélik, hogy megoldják a gon�
dokat, ha béke marad a vilá�
gon.

A delegáció tagjai élénken ér�
deklődtek szombat- vasárnapi 
nyitva tartásunk, ötnapos mun�
kahetünk és a megszűnt vasár�
napi hírlapmegjelenés iránt. Ez 
utóbbi kérdésben szakszerveze�
tünk kezdeményezését, elért 
eredményét rendkívül figye�
lemreméltónak tartották.

Az igazgatóság szakmai és 
társadalmi vezetői abban a re�
ményben búcsúztak a szovjet 
kollégáktól, hogy e pár nap ma�
radandó emlék lesz a számuk�
ra; mind több kemerovói pos�
tásnak mesélnek hazánkról, 
igazgatóságunkról, a magyar 
postás dolgozókról.

Bor Sándorné

A rákoskeresztúri autóbusz�
állomásról indul a 61E jelzésű 
gyorsjáratú az Örs vezér térre. 
Hátul, a peronon ketten állnak: 
az egyik igazi szép fiú. Fekete, 
lombos haja mint az ében. Ar�
cát apró szeplők tarkítják. Neki 
háttal a lányka áll, kezében sú�
lyos táska tele könyvekkel, fü�
zetekkel. Oldalt áll nekem, csak 
fitos kis orra bomlik ki vállára 
omló szőke hajából. A fiú most 
megérinti a lány karját, de az 
durcásan felrántja a vállát. Kis 
szünet. A fiú szomorúan lehajt�
ja a fejét. Ide, a kocsi belsejébe

Ne búsuljon, 
Kisöcsém...
nem hallatszik mit mond, csak 
a szája jár, de látszik, hogy kö�
nyörög. A lányka még durcá-  
sabban rántja meg magát, mire 
a fiú összerezzen.

Az Örs vezér téren a lányka 
lelép a buszról, a fiú hosszan 
néz utána, de amaz csak elsiet 
büszkén, sértődötten, míg bele 
nem olvad a tömegbe. A fiú 
nekidől egy villanyoszlopnak. 
Nagyot sóhajt. Mi mehet végbe 
ennek a fiatalembernek a lelké�
ben? Milyen vihar? A szerelem 
sötét verem, jobban leveszi lá�
báról az embert, mint a testi be�
tegség. Mert betegség ez is. 
Emlékszem, magam is . . .  rég 
volt, de mennyit szenved�
tem . . . Kilépek a tömegből, s 
— ilyet még nem tettem — átfo-

Ajánlom kész szolgálatomat 
Kegyelmeteknek.

Isten minden kívánta jókal 
áldja meg kegyelmeteket. Mi�
vel Fölséges Urunk kegyelmes 
parancsolatjábul az egész ma�
gyarországi posták rendben va�
ló vitelét ujob kiadandó instruc-  
tio mellet nékem kölletik vég�
hez vinnem, jóllehet már a’ Ti�
szán innét alkalmasint rendben 
vettem, s actu (most) fáradozom 
rendben vételével, még azért 
által a Tiszán kegyelmetek felé 
is penetrálhatok (eljuthatok) 
hogy az üdő alatt is fogyatkozás 
az levelek communicatiojában 
(továbbításában) és haza szol�
gálatában ne legyen, akartam 
kegyelmeteknek hiteles (es�
kümből fakadó) kötelességem�
től származót tisztembül értésé�
re adnom: Ki- ki maga élőt vi�
selvén nemzetséges ügyéhez 
való szeretetét és az Confoede-  
ratióhoz (szövetséghez) való kö�
telességét, s hazájához való vér-  
ségét, úgy alkalmaztassa ma�
gát, hogy minden postamester 
egy simpla postára 8, s másfélre 
pedig 10, veredárius simplára 6, 
másfélre pedig 8 jó erőss posta�
lovakat, vasas posta három és 
két kocsikat, három és két pos-  
talegént egy szinü, kék vagy 
veres ruhában, az kürtjök sinó-  
ra veres és feir cérnábul egyvel-  
gessen rojtossan lévén, készen 
tartsák, az lovakon semmi ma�
gánok való dolgot ne tétessen, 
hanem egyedül az haza szolgá�
latára tartassanak, másként az 
instructióban feltett kemény 
büntetést el nem kerülik. Ellen�
ben assecuráltatnak (biztosít�

tatnak) ő kegyelmek, kinek- ki-  
nek Fölséges Urunktul elren�
deltetett fizetése minden angá-  
riának (negyedévnek) elein ál�
talam kiadatik. Lovainak nyár�
ban füvelő helye a’ nemes vár�
megyéktől, télben penig abrak�
ja a’ nemes comissariatusságtul 
(hadbiztosságtól) kiadatik, és az 
előbeni szabadságokban mind 
postamester és mind veredárius 
uraimék magok személyekben, 
curiális (nemesi) házokban 
megtartatnak. Utak, hidak, gá�
tok reparatiojára (kijavítására) 
nézve requiráltassanak (keres�
tessenek meg) a’ tekintetes ne�
mes vármegyék tisztei, noha ar-  
ticulariter (törvényes rendelke�
zés szerint) is ő nagyságokat s ő 
kegyelmeket illeti mindazonál�
tal Fölséges Urunktól alázatos 
instantiámra (kérésemre) meg-  
parancsoltatott azoknak végbe�
vitele. Kérem iterato (ismétel�
ten) is közönségessen kegyel�
meteket, így értvén a’ dolgot, 
magát ki- ki ezekhez alkalmaz�
tatni neheztelje. Remélem rövid 
nap személyem szerint is meg�
láthatom. Kívánom láthassam 
jó egésségben.

Dátum Kálló die 17. Augusti 
1707.

Kegyelmeteknek

kész szolgáló jóakarója
Kosovics Márton 
magyarországi 

posták direktora mp.

P. S. Postamester uraimék 
ki- ki magának pariálván (lemá�
solván) ezen levelemet, veredá-

gom a fiú vállát együttérző ba�
rátsággal:

— Ne búsuljon, kisöcsém — 
mondom —, el kell felejteni!

A fiú csak pislog. Én meg 
folytatom sajnálkozva:

— Az ember ne fusson olyan 
kocsi után, amelyik nem veszi 
fel! Legközelebb maga emelje 
fel a fejét barátom, s rá se néz�
zen, ha újra jön.

A fiú végre megszólal:
— Azt azért mégsem érdem�

li. Azért haragszik, mert elfelej�
tettem bedobni a levelét a pos�
taládába.

— Milyen levelét?
— H át. . . egy kérdőív volt 

benne kitöltve. Szakszervezeti 
tanfolyamra iratkozott be a pos�
tásoknál. Mert postás. És most 
őt vonják felelősségre, hogy hol 
a kérdőív.

— Szóval postás a kislány?
— Kislány? — néz csodál�

kozva. — Az édesanyám!
Dénes Géza

riusainak is adja ki in paribus 
(másolatban). Az ordináriának 
az elküldésére minden héten 
szerdát és szombatot observál-  
ván (kijelölvén) ezen kívül nem 
obligáltatik (köteles) elküldeni, 
úgy igyekezik mindazonáltal 
azt promoveálni (szállítani), 
hogy egy postárul a’ másikra 
azon napokra érkezhessék el az 
ordinária. Senki stafétáját in�
gyen nem tartozik promoveálni 
(továbbítani), hanem a’ki akar 
staffetát küldeni, ott, a’hol ex-  
pediálja (feladja), exolvalja (fi�
zesse ki) egészen az utolsó pos�
táig, hogy abbul az adjungálan-  
dó paleta (csatolandó kísérőok�
mány) szerint ki- ki postamester 
és veredárius uraimék közül az 
salariumot (járandóságát) kive-  
hesse.

Címzés az irat külzetén:

Nemzetes N. N. kassai, eperjesi 
és lőcsei postamester uraknak, 
tisztelt barátom- uraimnak.

Gyorsan,
gyorsabban,
leggyorsabban

Alatta a lőcsei postamester 
érkeztetési adata: Megkaptam 
Lőcsén 1707. augusztus 24- én 
reggeli három órakor.

Az első irat eredetije a Bor�
sod megyei Levéltárban, a má�
sodiké az Országos Széchényi 
Könyvtár kézirattárában talál�
ható.

Dr. Kamody Miklós

Nemcsak maguknak festették
— Jaj, de szép! Jaj, de ked�

ves! Ezt nézd meg! Figyeld a 
színeket! A fényt!

— Gyere ide te! Gyorsan! 
Nagyon szép. És ezt postások 
csinálták . .. Szabad idejükben. 
Mivé lehettek volna, ha tanul�
hatnak annak idején . . .?

— Ezt figyeld meg!.. . Látod 
a napsütést...? Érzed ...? Aho�
gyan odatűz a ház falára . . . 
Csodálatos. Olyan, mintha itt 
lenne, mintha te lennél o tt. . . 
Olyan, mintha én lennék o tt. . . 
Ez a festmény az enyém . . .  Ne�
kem csinálták. Érzem a Nap 
melegét. Itt siklik a bőrö�
mön . . .  És figyeld csak! Erről 
pontosan lehet látni, érezni, 
hogy ez tavaszi Nap. Csak ta�
vasszal képes így sziporkázni, 
fényleni a Nap. Tavasszal, ak�
kor, amikor távolodik a Földtől, 
mintha ölelgetné, mintha .. .

Két nő beszélget az egyik 
festmény előtt. Úgy tűnik, mű�
értők. Úgy tűnik, a csillagászat�
ban is járatosak.

Kik lehetnek?

Nem zavarhatom őket a mű�
élvezetben, de szerencsém van. 
A teremőr, Németh Ferencné is�
meri őket, és ezt súgja:

— Az egyikük Reska Erzsé�
bet, a Graboplast egykori tele�
fonközpontosa, a másik a barát�
nője, Veöreös Jánosné, szintén 
nyugdíjas telefonközpontos. 
Bocsánat, mindketten telefon-  
alközpontosok.

Minden kiállításon ott van�
nak, minden tárlatot megnéz�
nek. Nyugodt lélekkel mondha�
tom róluk, hogy műértők.

Lépjünk vissza a terembe! 
Mert teremben vagyunk Győ�
rött, a Bajcsy- Zsilinszky út és a 
Gorkij utca sarkán, a Győr 1. 
postahivatal már csaknem telje�
sen lebontott épülete mellett

magasodó üvegkalitkában, 
szaknyelven: a műszaki C épü�
letben.

A Postások Szakszervezete 
az amatőr postás képzőművé�
szek vándorkiállítására csinos 
kis katalógust adott ki, amely�
ben ismerteti a kiállított műve�
ket. A katalógus borítóján ez 
áll: Magyar postás amatőr kép�
zőművészek kiállítása. Alatta a 
jelzés, hogy eddig merre járt 
már a kiállítás anyaga: Bécs, 
Budapest, Miskolc, Debrecen, 
Szeged, Pécs, Sopron. És most 
a vándorút befejezéseként 
Győr. A tömör bevezetőben ezt 
írja Megyeri László, a Postások 
Szakszervezete központi veze�
tőségének titkára: „A magyar 
postás amatőr képzőművészek 
bemutatkozása határainkon 
innen és túl immár több esz�
tendős hagyományra tekint 
vissza. 1980-ban sikeresen sze�
repeltek közös kiállításon Ró�
mában, 1984-ben szeptember 
11-tői 21-ig pedig az Osztrák 
Postaigazgatás meghívására 
Becsben mutatkoztak be. Méltó 
viszonzása volt ez az osztrák 
postás képzőművészek előző 
évi budapesti kiállításának. 
A Bécsben bemutatott és ez év 
márciusában Győrött kiállított 
28 alkotó 60 képe — az ország�
nak szinte minden tájáról kül�
dött üzenet csokraként színvo�
nalasan képviseli a magyar 
postás amatőr képzőművésze�
tet . . . ”

Magam is szívesen gyönyör�
ködtem a képekben, és öröm�
mel nyugtáztam: igazuk van a 
telefon- alközpontos műértők�
nek, mert Katona Imre Mor-  
zsolás című képén olyan eredeti 
falusi- tavaszi, sziporkázó nagy 
fényt árasztó a hangulat, hogy 
az ember csakugyan ott érzi 
magát az öreg néni mellett, aki 
kukoricát morzsol. Másik képe

is kiváló. A címe: Vízhordás. 
Szürke színeivel, megtört asz-  
szonyalakjával kitűnően pél�
dázza az alig múltat: a nők, a fa�
lusi nők nehéz életét, a messzi 
kútról a vízhordást és mindazt 
ami ezzel járt. Mert a kép nem 
vízhordás egyszerűen, hiszen 
eszébe juttatja a nézőnek mind�
azt, ami a falusi nő vízhordásá�
val együtt járt: a főzést, a mo�
sást, a mosogatást, a kenyerek 
dagasztását, a gyermekek neve�
lését — a szürke hétköznapo�
kat, a kemény, szigorú életet.

Lázár András: Szürkeruhás 
hölgy című képe csak addig 
„szürke”, amíg az ember nem 
látja a képet. Ahogy rápillant, 
már alig érzékeli a szürke színt. 
Az egész képen uralkodik a me�
legség — a hölgy piros, derűs-  
vidám kalapja, amelyet fölfog�
hatok a boldogság, a szeretet, a 
szerelem — az örökkévalóság 
színének is . . .

Ligeti Miklós egyszerűnek 
tetsző Tűzfal című képe megle�
pő gondolatgazdagságról árul�
kodik. A néző hirtelen nem fog�
hat fel mást, mint a szemébe öt�
lő, bármelyik városból származ�
ható emeletes ház tűzfalát. Ez a 
kép azonban nem ennyi csu�
pán. Ligeti Tűzfalának vörös 
színe a hajnalba, a holnapba 
lát. Lenn az utca még sötét, 
mert az órák hajnalt jeleznek, 
de a festő tűzpiros képe a tűz�
falra vetődő kelő Nap fényeit 
ecsetelve arra enged következ�
tetni: csak az éjszaka volt sötét 
— várhatóan derűs, csodálatos 
lesz a mai nap . . .

Felsorolhatnám az összes 
festményt, mert hiszen vala�
mennyi elgondolkodtató és gon�
dolatokat ébresztő, de helyszű�
ke miatt csak kiragadott példá�
kat adhatok. Igen, kiragadotta-  
kat, mert a felsorolás nem rang�
sorolás, csupán spontán ötlet.

Sindulár Anna

Ismét az Országházban
A Magyar Népköztársaság 

Elnöki Tanácsa a 75. nemzetkö�
zi nőnap alkalmából a béke vé�
delmében, szocialista hazánk 
építésében, a dolgozó nők élet-  
és munkakörülményeinek javí�
tásában kifejtett kimagasló 
munkásságának elismerése�
ként Rátkai Ferencné postás 
nyugdíjasnak a Munka Érdem�
rend ezüst fokozatát adomá�
nyozta.

Már gyermekkorában meg�
kedvelte a postai munkát Do-  
moszlón, ahol nagynénje volt a 
postamester. Életpályául is a 
postát választotta 1941- ben. 
Gyakorló éveit Miskolc 4- es 
postahivatalban töltötte, majd a 
postakiadói képesítést 1943- ban 
a Kassai Postaigazgatóságnál

szerezte meg. Miskolc után 
újabb állomáshelye Eger 1. pos�
tahivatal volt, ahol nyugdíjazá�
sáig távírókezelőként dolgozott. 
Férjhez ment, házasságából két 
fiúgyermek született. 1947- ben 
Egerben bekapcsolódott a nő�
mozgalomba. Eredményesen 
vett részt a választási munkák�
ban. Társaival békegyűléseket 
szervezett. Az egri megyei ifjú�
sági béketalálkozó előkészítésé�
ben és szervezésében tevéke�
nyen közreműködött.

Időközben fiai iskolába kerül�
tek. Megválasztották az iskolai 
szülői munkaközösség elnöké�
nek. Ott végzett eredményes 
munkájáért az Oktatásügy Ki�
váló Dolgozója jelvényt és okle�
velet kapott. Eredményes párt-  
és más társadalmi munkáját 
többször emléklapokkal, okle�
velekkel és kitüntető jelvények�
kel ismerték el. 1958 novembe�
rében országgyűlési képviselő�
vé választották. Az államigaz�
gatási és ipari bizottság tagja�
ként vett részt az országgyűlés 
munkájában. Sokat segített a 
hozzá forduló postások gondjai�
nak a megoldásában. Szívügye 
volt, hogy Eger városa mielőbb 
korszerű postaépületben kap�
jon telefonközpontot. Időköz�
ben elvégezte a Marxista- Le�
ninista Esti Egyetemet. A helyi

Hazafias Népfrontnál elnökségi 
és bizottsági tag volt. Eredmé�
nyes munkájáért megkapta a 
békemozgalom aranyjelvényét, 
valamint a Kiváló Társadalmi 
Munkáért kitüntető jelvényt. 
Példamutató postai munkájáért 
két ízben is megkapta a Kiváló 
Dolgozó kitüntetést.

1977- ben ment nyugdíjba. Az 
egri postás nyugdíjasklubot 
megalakulása óta vezeti, igen 
eredményesen.

Az elmúlt évek felidézése 
után a kitüntetés átvételének 
perceiről faggatom Rátkainét:

— Mit érzett, amikor átvette 
a magas kitüntetést?

— Nagyon boldog és megha�
tott voltam, hogy újból ott le�
hettem a Parlamentben, ahol 
képviselő koromban sok emlé�
kezetes napot töltöttem. Este á 
Vigadóban ünnepi műsoron 
vettünk részt. Felejthetetlen él�
mény volt.

— Milyen tervei vannak?
— Szeretnék az egri postás 

nyugdíjasklubban még sok jó, 
hangulatos rendezvényt és ki�
rándulást szervezni.

Kitüntetéséhez gratulálunk, 
terveinek megvalósításához to�
vábbi eredményes munkát és jó 
egészséget kívánunk.

Horváth Dezső
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Tízéves a telephelyi kézbesítés

Követőkre vár egy célszerű, gazdaságos módszer
Székesfehérváron rövidesen 

jubilál: tíz éve működik, és jól 
vizsgázik a telephelyi kézbesí�
tőszolgálat. Másfelé még nem 
próbálkoztak vele. Idegenked�
nek tőle? Pedig már tekintélyes 
irodalma is van. A bevezetését 
megelőző tervezeteken, előter�
jesztéseken kívül még 1977- ben 
vitaindító cikket közölt róla a 
Posta című szaklap (senki sem 
ragadott tollat, hogy néhány 
méltató szót leírjon vagy akár 
aggályainak hangot adjon); 
több alkalommal is foglalkozott 
vele a Fejér megyei Hírlap; a 
Posta- vezérigazgatóság meg�
szerkesztette és kiadta a Posta�
kezelési Utasítás (A/2 Szab.) ki�
egészítéseként a Telephelyi 
Kézbesítési Utasítást; értekez�
letek, előadások témája volt, 
több éves tapasztalatairól ösz-  
szefoglaló készült, s az egész — 
minden érdeklődőnek rendel�
kezésére álló — dokumentáció 
már majdnem minden igazgató�

ságot végigjárt. Kitalálói mégis 
csak saját hazájukban marad�
tak próféták.

— Pedig az élet hívta létre 
— mint azt Cser János hivatal-  
vezető a tőle megszokott lendü�
lettel elmondja —, az ipar, a vá�
ros fejlődése, a telepszerű, tö�
meges lakásépítés. Egyre sza�
porodtak a címhelyek, át kellett 
szervezni a kézbesítőjárásokat, 
újakat kellett kialakítani. Azaz�
hogy kellett volna, sőt kellene 
ma is. Csakhogy ennek két aka�
dálya is van. Még egy olyan, vi�
szonylag új postahivatalban, 
mint Székesfehérvár 2, sem tu�
dunk már újabb kézbesítőknek 
helyet szorítani, másrészt az 
ipar erős elszívó hatása miatt 
alkalmas jelentkezőt se nagyon 
találunk erre a kényelmesnek 
egyáltalán nem mondható 
munkakörre. Gondolom, a töb�
bi, hasonlóképpen fejlődő vá�
rosban sem térnek el nagymér�
tékben az adottságok.

érdekvédelem (a fizikai munka 
csökkentése), sőt a kettős ér�
dekvédelem (jobb kiszolgálás) 
körét is érintik.

— A telephelyi kézbesítők 
teljesítményéről és munkakö�
rülményeiről összeállított kimu�
tatás szerint — veszi át a szót 
Lencsés György szb- titkár, 
munkaköre szerint kézbesítőel�
lenőr — hatan négyórás, hatan 
pedig hatórás munkaidőben lát�

ják el feladatukat. Egynek a ki�
vételével főállású dolgozóként 
állnak a hivatallal munkavi�
szonyban, és valamennyien 
szakszervezeti tagok. Az egyet�
len kivétel házfelügyelői mun�
kája mellett mellékállásként 
vállalta a kézbesítést. Ő termé�
szetesen a főállása révén a He�
lyiipari és Városgazdálkodási 
Dolgozók Szakszervezetének 
tagja.

Nincs mostohagyermek

Mindenkinek kényelmesebb

— Volt azután még egy kö�
rülmény *— ez is szükségkép�
pen általános —, amely ugyan�
csak gondolkodásra késztetett. 
Az új lakótelepekre (városré�
szekbe) beköltözők java része 
fiatal. Napközben dolgoznak, a 
lakások üresek, a könyvelt kül�
deményekről a kézbesítő kény�
telen értesítést hátrahagyni. 
Következésképpen szinte ha�
tártalanul növekszik a letéti 
küldemények száma, a bővítés 
lehetőségének hiányában mind 
a postásoknak, mind a feleknek 
egyre elviselhetetlenebbé válik 
a hivatali kézbesítés. A kör itt 
bezárul. . . mindenképpen ki 
kell belőle lépni. Szerencsére 
minden lakótömbben adódik 
olyan személy, aki egészségi 
okokból vagy családi körülmé�
nyei miatt teljes napi elfoglalt�
sággal járó munkát nem tud 
vállalni, de rövidített és könnyí�
tett szolgálatot szívesen ellát. 
Ez adta az ötletet ahhoz, hogy 
az új lakótelepeken kísérletkép�
pen négy-  vagy hatórás elfog�
laltságot igénylő járásokat ala�
kítsunk ki, amelyeken belül a 
helyben lakó kézbesítő három�
négyszáz méteres körzetben 
minden címhelyet elér. A kül�
deményeket a lakására szállít�
juk, ugyancsak otthon számol�
tatjuk le, sőt a sikertelen kézbe�
sítési kísérlet miatt nála mara�
dó könyvelt küldeményeket a 
címzett egy meghatározott fo�
gadóóra alatt tőle ugyancsak a

lakásán veheti át. A kísérleti 
szakaszban az NDK- ban szer�
zett tapasztalatok nyomán al-  
kézbesítésnek mondott eljárást 
véglegesítésekor, illetve kiter�
jesztésekor telephelyi kézbesí�
tésnek, a kezdeti főkézbesítőt 
pedig közvetítőnek neveztük el.

— Véglegesítésről, sőt kiter�
jesztésről hallhattunk az 
imént. Ezek szerint a kísérlet 
bevált . . .

—. Határozottan. Bár kisegí�
tő megoldásként, átmeneti lehe�
tőségként nyúltunk utána, any-  
nyi előnyét tapasztaltuk, hogy 
az induláskor berendezett öt 
kézbesítőjárást fenntartva ha�
marosan újakat szerveztünk. 
Ma tizenkét telephelyi kézbesí�
tőt foglalkoztatunk, és a szolgá�
lat bővítésénél ugyancsak ezt a 
formát helyezzük előtérbe. 
A rendszer tartalmazza — bizo�
nyos tekintetben még kedve�
zőbb körülményekkel is — a 
kézbesítőszolgálat nélkülözhe�
tetlen, továbbá a fejlődésével 
együtt járó elemeit. Megvalósul 
a kézbesítendő anyag előre 
szállítása, a levélszekrények út�
ján való kézbesítés, emellett a 
címzettekkel szorosabbá válik a 
kézbesítő kapcsolata, a fogadó�
órák révén pedig — főként az 
ügyfelek részéről — kényelme�
sebb a letéti kezelés (hivatali 
kézbesítés).

— Itt már olyan szempon�
tok is felmerültek, amelyek az

— A részmunkaidős dolgo�
zókat, tudjuk, a legtöbb helyen 
mostohagyerekként kezelik. 
Szolgálati egyenruhát termé�
szetesen nem kapnak a telephe�
lyi kézbesítők, de a hivatal ve�
zetőjével együtt nagyon ügye�
lünk arra, hogy a bérfejlesztés�
ből arányosan részesüljenek, és 
az egyéb jutatásokból se ma�
radjanak ki. A hivatal rendelke�
zésére álló keretből még példa�
mutató munkájuk elismerésére 
is gondolunk.

— Napi munkájuk miatt 
ugyan nem kell a hivatalba be�
jönniük, ennek ellenére meg�
van velük az állandó kapcsola�
tunk. Az okirati ellenőrzésen fe�
lül havonta a helyszínen ellen�
őrizzük munkájukat, elsősor�
ban a fogadóóra rendszeres 
megtartását. Ilyenkor módunk 
van arra, hogy tájékozódjunk 
gondjaik, kívánságaik felől. Ezt 
az alkalmat azonban nem kell 
megvárniuk, látogatásunk idő�
pontja egyébként is kiszámítha�
tatlan, levelezőkönyvük útján 
bármikor előadhatják közölni�
valójukat. Hogy azután minden 
együtt legyen, közvetítőjük, Bo- 
dó Béla, aki naponta találkozik 
velük, egyúttal a bizalmijuk is. 
Nem hinném, hogy sok olyan 
munkahelye lenne a postának, 
amelyen a szétszórtság ellenére 
ennyire szoros kapcsolat lenne 
a csoporttagok és a bizalmi, il�
letve a szakszervezeti bizottság 
között.

— A közvetítőről már több�
ször is szó esett, nézzük meg 
most közelebbről, mi is a fel�
adata.

— A rendszernek lényege — 
tájékoztat ismét Cser János —, 
hogy a kézbesítendő küldemé�
nyeket kiszállítjuk a járásba. 
Tehát gépkocsira feltétlenül 
szükség van. Különösebb gon�
dot ez azonban nem okoz, mert 
a hírlapok szétosztására rend�
szeresített kocsi a közvetítő ál�
tal igényelt időben éppen sza�
bad. így a telephelyi kézbesítés 
még segíti is a gépkocsik jobb 
kihasználását. Meg kell még je�
gyeznem, hogy egy közvetítő — 
a járások nagyságától és a köz�
tük levő távolságoktól függően 
— tíz- tizenkét telephelyi kézbe�
sítőt tud ellátni. Bodó Béla 
munkaideje jelenleg teljes mér�
tékben ki van használva. Újabb 
járások szervezésekor tehát 
még egy közvetítő munkakört 
is létesítenünk kell, és ez termé�

szetesen kocsiigénnyel is együtt 
jár. Munkájáról azonban be�
széljen ő maga!

— A napot természetesen az�
zal kezdem — folytatja az is�
mertetést Bodó Béla —, hogy a 
hivatalban a kiosztótól egy té�
telben, a kezelési utasítás elő�
írásai szerint, átveszem a telep�
helyi kézbesítők küldeményeit. 
Ezekkel én vagyok megterhel�
ve. Ugyanígy igénylem a fő�
pénztártól címletenként részle�
tezve az utalványok kifizetésé�
hez szükséges készpénzellát�
mányt. Ezután én osztom ki a 
kézbesítőkre a küldeményeket, 
elvégezve az ezzel járó admi�
nisztrációt, majd a járatjelző 
szerint sorra felkeresem a kéz�
besítőket. Előbb leszámoltatom 
őket előző napi munkájukról, az 
ellátmányról, átveszem a kéz�
besítetten küldeményeket, az�
után átadom az aznap kézbesí�
tendő anyagot.

A Kun Béla- lakótelepen, Ja�
kó Jánosnénak a Rákóczi út 24. 
számú ház VIII. emeletén levő 
lakásában találkozunk ismét 
Bodó Bélával. Meghozta a pos�
tát. Táskájából előkerül kismé�
retű, Sharp típusú szalagos szá�
mológépe, csatlakoztatja az 
elektromos hálózathoz, és máris 
egyenként bekopogja a kifize�
tett utalványok összegét. Az 
egyenleg szépen egyezik Jakó 
Jánosné összesítésével.

— Kézbesítője válogatja — 
jegyzi meg a közvetítő —, itt 
nagyon ritkán fordul elő, hogy 
utána kelljen számolni.

Megtörténik az átadás- átvé�
tel, és Bodó szaktárs folytatja 
útját. Mi még egy rövid beszél�
getésre igénybe vesszük a kéz�
besítő- háziasszony idejét.

— Majdnem kezdettől fogva, 
1975 októberétől dolgozom te�
lephelyi kézbesítőként. Egész�
ségi állapotom miatt leszázalé�
koltak, ez a munka azonban na�
gyon jól megfelel nekem. Fér�
jem szerzett tudomást erről a 
munkalehetőségről, ő ugyanis 
szintén a kettes hivatalnál dol�
gozik. A lakótelepen és a Rákó�
czi úton kézbesítek, a házak la�
kásomtól 300 méteren belül es�
nek. 520 címhelyem van, ebből 
körülbelül 10 közület. Van kö�
zöttük két óvoda, egy szociális 
otthon, több üzlet. Családi ház 
nincs a körzetemben, 12 lépcső�
házat kell megjárnom, de vala�
mennyi liftes.

Csak tudnának már címezni...

Indulásra készen a közvetítő

— Hogyan alakul napi idő�
beosztása?

— Tíz óra tájban érkezik Bo�
dó szaktárs. Eléggé pontosan, 
mindössze 10- 15 perces eltérés�
sel, úgyhogy igazodni tudok 
hozzá. Mire jön, nyugodtan el�
készülök a reggeli és a délelőtti 
házi munkával, s az iskolából 
hazajövő lányomat is kész ebéd 
várja. Leszámolás és az új 
anyag átvétele után rendezem a 
küldeményeket, beírom a kéz�
besítőkönyvbe az ajánlott leve�
leket, s mindjárt indulok is kéz�
besíteni.

— A majdnem tíz év alatt si�
került megismernem a lakókat, 
és jó kapcsolatot teremteni ve�
lük. Van, akinek megbeszélt 
időben viszem el a küldemé�

nyeket; vagy ha várható, hogy 
a címzettet délután otthon talá�
lom, még egyszer megkísérlem 
a kézbesítést. Ha ekkor se sike�
rül, értesítőt hagyok nála, hogy 
a fogadóórán átveheti a külde�
ményt. Úgy érzem, engem is 
kedvelnek a lakók, érdeklőd�
nek utánam, ha hosszabb ideig 
nem viszek nekik postát.

— A fogadóóra nem zavarja 
meg családi életüket?

— Hozzá tartozik a mun�
kánkhoz, így rendezkedtünk 
be. Nagyobb jövés- menés több�
nyire csak nyugdíjfizetéskor 
van. Élve azzal a lehetőséggel, 
hogy a letéti küldeményekért 
nem kell messzire menni, a 
nyugdíjasok nyugodtan vállal�
nak munkát a járandóságuk ér�

Pontos az egyenleg

Néhány hibás bankjegyet ki kell cserélni.. .

kezésének pontosan megállapí�
tott napjára is. Ilyenkor tizen- ti-  
zenöten is megfordulnak laká�
sunkon a kijelölt órában. Más�
kor gyérebb a forgalom.

— És a felek igazodnak a 
fogadóórához?

— Mondhatom, hogy igen. 
Egyrészt az értesítőn is fel van 
tüntetve az ideje, másrészt min�
den házban feltűnő felirat tu�
datja a lakókkal, hogy itt én 
kézbesítek, hol lakom, és mikor 
vehetők át nálam a küldemé�
nyek. Ezenkívül a „cégtáblá�
mon" is rajta van a „nyitvatar-  
tás”. Persze, ha előre tudom, 
valaki csak kicsit később tud el�
jönni, nem zárkózom el, de az is 
előfordult, még a kezdetén, 
hogy nyakig voltam a főzésben, 
amikor valaki becsengetett, és 
akkor elnézését kértem, hogy 
most nem állhatok rendelkezé�
sére. így aztán tudomásul vet�
ték, hogy a kézbesítés hivatalos 
munka, amely ugyan őket szol�
gálja, de megszabott rendje 
van. Kialakult tehát a jó kap�
csolatom a körzetem lakóival, 
és igazán nincs okom panaszra.

— Nem is a fogadóórával 
van bajunk, mint inkább a 
helytelen vagy hiányos címzé�
sekkel, meg azzal, hogy a lakók 
nem írják rá nevüket a levél-  
szekrényükre. Nem teszik lehe�
tővé a pontos kézbesítést, az�
után a postát szidják . . . Volt 
olyan elköltöző lakó, aki nem 
volt hajlandó elárulni új címét. 
Hogyan küldjem utána a még 
ideérkező postáját? .. . Jófor�
mán minden nagy házban talál�
hatók azonos nevű lakók. Eme�

let és ajtószám azonban nincs a 
címzésben. Végig kell kérdez�
getnem őket, kaphatnak- e a fel�
adótól levelet. De mit csináljak, 
ha nincsenek otthon? Vannak, 
akikkel megállapodtam, hogy 
átadják egymásnak, ha nem ne�
kik szól a küldemény. De ezt 
csak a közönséges levéllel vagy 
lappal tehetem meg. Szóval. . .  
nem az én dolgom, hogy a négy 
órámban megtanítsam az em�
bereket arra, hogy hogyan kell 
megcímezni egy postai külde�
ményt . . .

„Kézbesítője válogatja” — je�
gyezte meg Bodó Béla a leszá�
molás pontosságára vonatkoz�
tatva. A szolgáltatás minősége 
azonban nem pusztán a kézbe�
sítőkön múlik. Nyugodtan 
mondhatjuk: kézbesítőjárása
válogatja. És itt a minősítés el�
sősorban a lakók összetételére 
utal. (A fővárosban sem vethető 
össze Óbuda Békásmegyerrel.) 
A közvetítő a hivatalba vissza�
térőben a kézbesítőjárások kö�
zelében fekvő felvevő postahi�
vatalokban idegen hivatali kéz�
besítésre leadta a telephelyi 
kézbesítőktől a fogadóórán át 
nem vett küldeményeket. Két 
járásból összesen 23 külde�
ménynek a kézbesítését kellett 
ilyen formán még egyszer meg�
kísérelni, mielőtt feladójának 
visszaküldenék. Mennyire iga�
za volt Jakó Jánosnénak: a pos�
ta és a közönség kapcsolata 
nem csak a kézbesítőkön (te�
gyük hozzá: a postahivatalok 
dolgozóin) múlik.

Benda István
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A gyerekek rajzoltak, az óvónők meséltek
Március 13- án és 14- én egy�

más után két megnyitót is tar�
tottak a Postás Művelődési 
Központban. Az első napon dél�
előtt a budapesti, a debreceni 
és a szegedi postás óvodák rajz�
kiállítását tárták a látogatók 
elé, míg a másodikon a postás 
óvónők II. országos vers-  és 
mesemondó versenyének a 
résztvevőit köszöntötték.

A rendezvények megszerve�
zéséért és példás lebonyolításá�
ért a művelődési házat és a Pos�
ta Szociális Hivatalt illeti a di�
cséret. A köztük létrejött remek 
együttműködést lassan már 
nem is kell külön említenünk. 
Hiszen ez a rendezvény a soka�
dik már „összes műveik” sorá�
ban, ennek köszönhetően pedig 
a személyes kapcsolatokban is 
annyira jó az összhang, hogy az 
eredményt szinte természetes�
nek vehetjük.

A kiállítás gyermekrajzainak 
tablóit szemlélve valóságos öt�
letparádét láthattunk: színes, 
gazdag, eleven világot, amely�
nek meghatározó hangulati ele�
me a vidámság, sőt olykor az 
irónia volt. Vegyük csak pél�
dául a fonalszálak ketrecrácsa 
mögé bújtatott szomorkás állat�
seregletet, s a fölöttük kifüg�
gesztett táblát, mely szerint: 
„Az állatok etetése tilos!”.

Povázson Józsefné átveszi az 1. díjat dr. Pfléger Ernő igazgatótól

Avagy az ékességeire igen 
büszke szívószáltollas, peckes�
tarajos kakast, és a fogpiszkáló�
tüskéit rémisztőén meregető 
nagy hatalmú sündisznócskát.

És ha ennyi játékosság, derű 
sugárzik az óvodai műhelyek

Hazánk, Magyarország
Tudjátok- e mi a haza? Tette 

fel a kérdést a hajdani iskolás�
könyv. Nos, láthatatlanul vala�
hogyan ezt a kérdést feszegeti 
Kis József rendező legújabb 
színes, impozáns dokumentum�
filmje, amely a felszabadulás 
negyvenedik évfordulója tiszte�
letére készült. Szerencsére 
azonban az ünnepi alkalom ko�
rántsem befolyásolta az alkotó-  
csoportot. Nem olyan művet 
óhajtottak közönség elé vinni, 
amely ünnepélyesen, tisztes 
unalommal, politikailag gondo�
san kicentizve dolgozza fel a té�
mát, s ily módon eleget tesz va�
lamennyi szempontnak.

Kis József mindenekelőtt a 
maga Magyarország- képét kí�
vánta a nézőknek bemutatni. 
E kép mintegy harmincöt esz�
tendő művészi tapasztalataira, 
dokumentumfilmes gyakorlatá�
ra, számtalan rövidfilm feldol�
gozott élményére épült. S, 
ahogy a szociográfusok, az egy�
kori falukutatók az ismeretlen 
Magyarországot szerették vol�
na felfedezni, úgy ő is többnyi�
re azt kutatta: mi újat mondhat 
és főleg mutathat, hiszen témá�
ját nemhogy minden nézője is�
meri, de erről többé- kevésbé 
határozott képe is van. Kielégí�
teni tehát a moziban ülőket 
csak akkor lehet, ha meglepheti 
őket.

A szokatlan feldolgozáshoz, 
szokatlan szerkezetet válasz�
tott. Nem történetileg vagy 
földrajzilag haladt előre, hanem 
embereket választott ki. Ismer�
teket és ismeretleneket, és meg�
szólaltatta őket közvetlen kör�
nyezetükről, munkahelyükről, 
hivatásukról, arról, hogy mint 
és hogyan látják Magyarorszá�
got, miért érzik hazájuknak. 
Többszörös vetületben formáló�
dott, csiszolódott tehát az a kép, 
ami végül is kialakul, ami a ki�
választás révén végül is Kis Jó�
zsef saját Magyarország- víziója.

Hála a jól megválasztott ri�
portalanyoknak, a rendhagyó 
szerkezetnek a Hazánk, Ma�
gyarország nem az iskolás�
könyv Magyarországa, hanem 
olyan ábrázolat, amely itt lakó�
nak és külföldön élőnek egy�
aránt szuggesztíven megmutat�
ja ezt az országot, és azt is, ho�
gyan lett annyi balsors és vi�
szály után valóban az itt élő kü�
lönféle nemzetiségek és termé�
szetesen a mi hazánk.

Szöveg és látvány a filmben 
egymást erősíti. A látható haza 
szépségeit két fiatal operatőr 
Baranyi László és Mertz 
Loránd tolmácsolja, részletező�
en de egyúttal nagyvonalúan. 
A földrajzi adottságok mellett 
azonban a film nem feledkezik 
meg arról sem, hogy a viharos 
múlt mit jelentett ennek a kis 
országnak, s elsősorban lakói�
nak. Az emlékezés fájdalma ép�
pen úgy helyet kap, mint a je�
len eredményeinek büszkesége, 
s a felszabadító harcok immár 
sárguló archív felvételei.

Lángokban született phőnix 
ország vagyunk!

A film e képek felsorakozta�
tásával többek között azt is jel�
zi: milyen hatalmas utat tettünk 
meg, s továbblépve már arról 
beszél: milyen eredményeket 
értünk el. Szól természetesen a 
gondokról is, bár magától érte�
tődően az ünnepi alkalomhoz il�
lően a hang inkább a pozitívu�
mokra tolódik át.

A Hazánk, Magyarország 
okosan politizál.

Nem a politikusokkal, állam�
vezetőkkel mondatja el: mire le�
hetünk büszkék, hanem a mun�
kással, a termelőszövetkezeti el�
nökkel, a gyárigazgatóval, a 
kisvendéglőssel, a tudóssal,; a 
művésszel, az egyházi vezető�
vel. S így válik a film egyszers�
mind cáfolattá a rosszindulatú 
külföldi propagandával szem�
ben.

Az elgondolkodtató, jó mon�
danivaló — és ez külön érdem 
— filmszerű köntösben jelent�
kezik. A Hazánk, Magyarország 
látványnak is szép film, és a 
benne megszólalók „ankétja” 
rengeteg olyan értékre mutat 
rá, amelyről valljuk be őszintén 
magunk sem hallottunk. (Gon�
dolok itt a tiszakécskei epizód�
ra!)

Kis József mindezt rendezői-  
leg igen jó ritmusban, fordula�
tosán tolmácsolja. Nem időzik 
el feleslegesen egyetlen epizód�
nál sem, hanem igyekszik vál�
tozatos, sokoldalú lenni. Nyil�
vánvalóan maradhat a „vége” 
szó után a nézőben hiány, hi�
szen a kötött idő nem engedi, 
hogy mindent bemutassanak, 
de az adott koncepció keretei 
között azt hiszem a maximum 
sikeredett.

Ábel Péter

termékeiből (ami mögött az 
óvónők nagyon is komolyan ve�
endő munkája áll), akkor nyu�
godtak lehetünk; gyermekeink 
pedagógiai és emberi szem�
pontból egyaránt jó kezekben 
vannak. Talán nem kell külön 
bizonyítanunk, hogy a felnö�
vekvő emberkék életében az 
óvodai évek minden szempont�
ból (az esztétikai érzék, a kreati�
vitás fejlődése stb.) döntő, meg�
határozó szerepet játszanak.

Az óvónők munkája termé�
szetesen nemcsak az ecset, a 
gyurma vagy a hurkapálcika öt�
letes felhasználásának játékos 
tanításából áll. Mert a tudás, az 
ismeret átadásának legfonto�
sabb eszköze mégis, és még 
mindig a szó. A szavakkal való 
bánni tudás, a mese vagy a vers 
előadása, megformálása és 
szemléltetése továbbra is az 
óvónő képességeinek, ráter�
mettségének egyik fokmérője.

S hogy ki milyen varázslatra 
képes a szavak erejével, azt le�
mérhettük — a zsűri segítségé�
vel — a vers-  és mesemondó�
verseny során. A környékbeli 
óvodákból csoportosan érkező 
apróságok révén még „szakmai 
közönségre” is találtak a ver�
senyzők. A kicsik nem zavartat�
ták magukat a kissé szokatlan 
környezettől; ha a mesélő értet�
te a dolgát, egy pillanat alatt 
meghódíthatta őket.

A legtöbb esetben ez így is 
történt, sőt az egyik versenyző 
olyan váratlan meglepetéssel is 
szolgált, amelytől a gyermekek 
szinte megmámorosodtak. Egy 
jókora üveggömbben pici, szí�
nes halacskákat hozott szemlél�
tető eszközként, és ennek az�
után, no meg a mesének, nem 
lehetett ellenállni. Nagyszerű

volt az ötös óvoda bábos pro�
dukciója is: a kiscsibéit védel�
mező kotlós a gyermekeket kér�
te meg, figyelmeztessék, ha kö�
zeledni látják az álnok rókát. 
Ennek a rőtbundájú ravaszdi�
nak így aztán nagyon megne�
hezedett az élete, egy perc 
nyugta sem volt: a kicsik extá�
zisba jöttek már a füle hegyé�
nek látványára is.

A versenyzőkét a zsűri „mű�
sorszáma” követte, mely a hall�
gatóság körében legalább akko�
ra érdeklődést keltett, mint az 
izgalmakban gazdag vetélkedő. 
Szakszerű észrevételeivel a zsű�
ri, élén Szécsi Vilma rendező�
vel, osztatlan elismerést aratott. 
Hasznos tanácsokat, értő, segítő 
bírálatokat, és nem utolsósor�
ban biztatást a folytatáshoz — a 
díjakon felül ezt is nyereség�
ként könyvelhették el a ver�
seny résztvevői.

A helyezettek okleveleit és 
díjait végül dr. Pfléger Ernő, a 
Posta Szociális Hivatal igazga�
tója adta át. Valamennyi ver�
senyző emléktárgyat kapott, hi�
szen mindenki készült, dolgo�
zott, izgult eleget, és ezt a ren�
dezőség el akarta ismerni.

Mégis álljon itt a nyertesek 
neve: az első díjat az ötös óvoda 
bábcsoportja: Csáki Sándomé, 
Povázson Józsefné és Ván Klá�
ra nyerte. A Postások Szakszer�
vezetének különdíja megosztott 
második helyezést tett lehetővé, 
így második díjat kapott: Fe- 
renczi Lászlóné Szegedről és 
Rácz Pétemé az ötös óvodából. 
Harmadik helyezést ért el Zsar- 
nóczai Andrea, a hármas óvo�
dából.

Krisz

Szegedi festők Kecelen
Mint mindenütt, Kecelen is 

megtelt a művelődési központ 
kiállítóterme, ahol első ízben 
rendezték meg a Szegedi Pos�
tás Képzőművész Kör alkotói�
nak munkáiból álló kiállítást.

A Szeged környéki postások 
főként az Alföld motívumvilá�
gából építkező festményei, va�
lamint az emberábrázolás szép, 
konstruktivista képei igen te�
hetséges, már szinte önálló al�
kotókra vallanak.

Említésre és figyelemre mél�
tók Hegyesi Róna virágcsend�
életei, portréi. Tájképei nyugal�
masak, beletartoznak a háttér�
ben feltűnő tanyák. Részletei�
ben tiszták expresszív összhatá�
sukban mégsem nélkülözik a 
regényes elemet. Talán így le�
hetne megfogalmazni: a kép�
szerűség túlnő benne a valósá�
gon. Ifj. Csarejs Jánost a festői 
feladat érdekelte, amikor az 
Apám című portréját megfes�
tette; technikailag rutinos virtu�
ozitással oldja meg feladatát. 
Ha ezen az úton halad, tehetsé�

ges festővé válhat. Lajó Mária 
képeinek tisztasága, nemes 
egyszerűsége elragadó, az ál�
mok világához hasonlítható. 
Legmegragadóbb azonban a 
Fekete főkötős parasztasszo�
nyok című festménye. Virág�
csendéletein a napfény csillogá�
sa, a fény vibrálása, áttörése ér�
ződik.

Csarejs Jánosné Angyal 
Gabriella képein érződik a naiv 
világ, gyermekien tiszta lét, a 
nemes csengés. Katona Imre 
stílusában a realista irányzat 
híve, nagy mesterségbeli tudá�
sa jellemzi. Tájképein szélesre 
tárul a mennybolt és kéken vi�
lágít, vagy a képen feltűnt ala�
kok erőteljes árnyéka szikráz-  
tatja körülöttük a fényt. A ló bé�
késen tappog az út sorában, ko�
pár ágak hajlanak a színes 
szoknyájú parasztasszonyok 
fölé. E festményei mutatják leg�
élesebben, milyen közel jár a 
romantikus festészethez.

Ábrahám Mária

Beszélnek- e róla vagy nem, 
esemény- e egyáltalán? Tény, 
hogy van, s a széles zenei skála 
egyik „leütése” az övé. Vannak 
védelmezői, támadói és a közö�
nyösek. A jazz pedig játszik, él, 
s hogy mi — művelődési házról 
van szó — vele, vagy nélküle, 
erről kérdez e glossza.

Mert valahogy „más” ez a ze�
ne, amerikai is, néger is, euró�
pai fülnek nem a megszokott. 
Disszonáns, néha groteszk, kü�
lönleges. Néha olyan, mint ép�
pen ez a világ, ahol éhen hal�
nak is, jóllaknak is.

Boris Vian kisregényének 
„előszócskája” jut az eszembe: 
„csak két dolog van: a szere�
lem, mindenfajta szerelem a 
csinos lányokkal, meg a New 
Orleans- i muzsika . . . ” Meg azt 
is írja, igaz a „Tajtékos na�
pok ”- ról, de én a jazzre is ér�
tem, hogy: „... anyagi megva�
lósulása lényegében a valóság 
ferdített és hevített hangulatú 
kivetítéséből áll egy szabályta�
lanul hullámos, torzításos refe�
rencia- síkra. ”

Talán sokaknak furcsa ez a 
megközelítés, de én, amikor 
megismertem, magával raga�
dott. Különösen „hevített han�
gulata”, szabályos szabályta�
lansága, hangos, „jó hangú” ki-  
vetettsége. Szeretem a jazzt.

Népművelői pályafutásom

rövid hét éve alatt örömet is ho�
zott, bút is. Az első hónapoktól 
fogva „programba loptam”. 
Volt aki megvetett érte, de 
gyűltek híveim is. Volt kiugrás 
és volt bukás, de pódiumon volt 
a New Orleans- i muzsika, s leg�
többször a legjobb hazai formá�
ciók.

Miért akkor a „vele, vagy 
nélküle” alcím?

Azért, mert eljutottunk a III. 
PMK jazznapokig, s az első na�
pon Binder Károly ismert jazz-  
zongorista, tanár, nagylemezes, 
volt sikeres zenekarvezető, ér�
dektelenség miatt nem tudta 
megtartani koncertjét. Igaz 
„csupán” az Esti Hírlap közölte, 
meg a Rádió két műsora, meg 
600 meghívó és számtalan sten�
cil. Igaz, lehet, hogy akit érde�
kelt, épp mással volt elfoglalva 
(1. Boris Vian első tételét), vagy 
fáradt volt, vagy a fentiek elle�
nére sem tudott róla, vagy ép�
pen jegye volt a „Macskákéra. 
Lehet, hogy nem volt jó az idő 
(neki), vagy influenzás volt, va�
lahogy nem jött össze.

A második nap, a PMK telt 
házával, igen sok díszvendég�
gel; óriási siker. Szabados 
György és BDES.

Mit lehet itt tenni? Vele, vagy 
nélküle? Mit szólsz New Or�
leans? S mit szólnak önök?

Tölg-Molnár Gábor

Várnai Zseni 1919. május el�
sejére írt szép verséből idé�
zünk. Beküldendő: vízszintes
1., függőleges 40., 37., vízszin�
tes 29. és 13.

VÍZSZINTES
1. Az idézet 1. része. 12. Fű�

szert! 13. Az idézet 5. része. 14. 
Állami bevétel. 15. Folyó Nyu-  
gat- Európában. 16. Tisztít. 17. 
Kacér. 19. Arany, franciául. 21. 
Pázsit. 22. Tó Ázsiában. 23. 
Friss. 26. Görög betű (ford.). 29. 
Az idézet 4. része. 32. Táplál�
ják. 34. Csonka Bea! 35. Az em�
beri szervezet számára nélkü�
lözhetetlen. 36. Néma vész! 37.
. . . útfélen. 38. Színházakban, 
mozikban is található. 39. 
Ázsiai pénzegység. 40. Lovak 
nagyobb csoportja. 42. Katonai 
jármű. 44. Neves írónk (Tibor).
45. Tréfás történet. 47. London 
szórakoztató városrésze. 48. 
Fordított, ellentétes kötőszó. 49. 
Petőfi több versében így emlé�
kezik az 1848- as honvédtábor�
nokról. 51. Tiltószó. 52. Gyilkol�
ja (ford.). 53. . . . carte. 54. Férfi�
név. 56. A talajban található só�
fajta. 57. A létfenntartás fontos 
eledele.

FÜGGŐLEGES
1. Komika (Zsuzsa). 2. Folya�

mi kavics. 3. Leszármazottja. 4. 
Ásványolajforgalmi Vállalat. 5.

Párás levegő. 6. Klementina-  
részlet! - 7. Folyó Svájcban. 8. 
Kevert Zola. 9. Kiejtett mással�
hangzó. 10. Fél Egmond! 11. 
Lobog (ford.). 18. Van, létezik.
20. Régen a fonás eszköze volt 
(a- val a végén). 24. Oldószer�
nek használt folyadék. 25. Föl�
döntúli lény. 27. Vés valamibe.
28. Vas. 30. Idegen olaj. 31. Va�
jon bekövetkezik? 33. Kockázta�
tott pénzösszegek. 36. Orvosi 
recept. 37. Az idézet 3. része. 
38. Római császár. 40. Az idézet 
2'. része. 41. Észak- afrikai fővá�
ros. 42. Régi magyar személy�
név. 43. Mutatószó. 44. Véradó.
46. Napszaka. 48. Előkelő. 50. 
Pénzintézet. 52. A Tiszába ömlő 
kis folyó. 55. Személyes név�
más. 56. Volt fasiszta szervezet 
névbetűi.

— Bánhidi —

Beküldési határidő: május 2.
Előző rejtvényünk helyes 

megfejtése: Kun Béla, Teleki 
P., Vörös őrség, A Visegrádi, 
Arad.

Könyvutalványt nyertek: ifj. 
Készéi László (Nagyszentjá-  
nos), Körmendi Péter (Almás-  
neszmély), Orbán Rózsa (Kecs�
kemét), Pál Károlyné (Tapol�
ca), Pugymer Lajosné (Nyír�
egyháza).
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Nagyobb figyelmet a tömegsportra!

Sikeres emlékversenyek

A két év múlva megalakulá�
sának fél évszázados jubileu�
mát ünneplő Pécsi Postás Sport 
Egyesület, február utolsó nap�
ján a zsúfolásig megtelt postás�
klubban tartotta beszámoló és 
vezetőség- választó közgyűlését.

Négy év sportmunkáját dr. 
Pazar Ferenc ügyvezető elnök 
ismertette. Elmondotta, hogy a 
részben állandóan cserélődő ki�
lenctagú elnökségben az elmúlt 
négy évben semmiféle változás 
nem történt. A lelkes vezető 
kollektíván kívül — a társadal�
mi szervek segítségével — ez 
idő alatt sikerült a hosszú ideje 
vajúdó szakosztályokat is talpra 
állítani. Az egyesület létszáma 
a pártoló tagokkal együtt 600 
körül mozog. Ebből aktív spor�
toló, a tömegsportban rendsze�
resen résztvevőkkel együtt 250.

Gazdaságilag mostanában 
nehezebb a helyzet. Nemcsak 
az anyagiak tekintetében, ha�
nem a felszerelések, sportsze�
rek minőségét, beszerzési lehe�
tőségét illetően is. A szakszer�
vezet megérti ezt, és segítséget 
nyújt, így a postás sportolók — 
szerény keretek között ugyan, 
— de semmiben sem szenved�
nek hiányt.

A szakosztályok közül a leg�
népszerűbb, leginkább reflek�
torfényben levő a labdarúgás, 
amelynek az útja az utolsó négy 
esztendőben eléggé göröngyös 
volt. Az első csapat állandóan a 
megyei I. osztály végén kullo�

gott; klikkek alakultak, felütöt�
te fejét az anyagias szemlélet. 
A vezetők előbb szép szóval 
próbáltak az elégedetlenkedők�
re hatni. Amikor ez nem hasz�
nált, a sokszor inkább csak 
hanggal, mint lábbal, szívvel 
küzdő „sztároknak” megkö�
szönte működésüket és helyet�
tük a futballt igazán szerető fia�
talokat állított a csapatba. A pá�
lyán szinte azonnal gyökeres 
fordulat történt. Azóta a Pécsi 
Postás a bajnokság középmező�
nyében foglal helyet. Az után�
pótlás pedig kitűnő. Az
1983— 84- es bajnokságban 
mind az ifjúsági, mind a serdülő 
csapat aranyérmes lett.

A kosárlabda- szakosztály 8 
csapatot szerepeltet. Az utóbbi 
években — főleg a férfi első 
csapatnál — határozott javulás 
mutatkozik. A csapat az eléggé 
erős Nyugati NB Il- es bajnok�
ság középmezőnyének biztos 
együttese. A nők szintén az NB 
II- ben játszanak. Két éve kerül�
tek fel a megyei I. oszályból.

A természetjáró- szakosztály 
félszáz tagja, sajnos, változatla�
nul inkább az idősebb korosz�
tályból kerül ki. E szakosztály�
nak nagy ünnepe-  volt az
1984-  es esztendő, amikor is — 
1975 után — ismét Pécsett ren�
dezték meg az Országos Postás 
Természetbarát Találkozót. 
Ezen a szakosztály tagjai — bár 
a fő szervező a szakszervezet tö�
megsportbizottsága volt — ki�
vették részüket a rendezés 
munkáiból.

Az egyesület tömegsportbi�
zottságának munkája vissza�
esett. Ennek oka elsősorban a 
személyi változásokban kere�
sendő. Ennek ellenére tömeg�
sportunk az utóbbi négy évben 
sem volt lebecsülendő. Bár a 
szervezést zömmel a szakszer�
vezet végezte, derekasan segí�
tett a sportegyesület is. És hogy 
nem akárhogyan, azt mutatja a 
legutóbbi két budapesti orszá�
gos tömegsport- találkozó, ahol 
a pécsiek mindkétszer a máso�
dik helyet foglalták el.

A hozzászólásokból kitűnt, 
hogy az egyesület vezetősége 
az elmúlt időszakban határozot�
tan fejlődött. Kidomborodott a 
kollektív vezetés. Előtérbe ke�

rült a nevelő tevékenység. Kü�
lönösen a tömegsportot kell 
koordinálni a szakszervezettel, 
a KISZ- szel és a városi sportve�
zetőséggel. Nagyobb figyelmet 
kell fordítani a tagszervezésre.

Ezután a kiemelkedő sport�
munkát végzők jutalmazására 
került sor. Ketten Igazgatói Di�
cséretben, hárman pénzjuta�
lomban részesültek. Majd a vá�
lasztás során a közgyűlés elfo�
gadta a jelölő bizottság javasla�
tát. A nyugdíjba vonult Gara�
mi János helyett az új társadal�
mi elnök Krasecz Zoltán lett. 
Az ügyvezető elnöki teendőket 
továbbra is dr. Pazar Ferenc 
látja el.

Tavaszi József

Március 1- én délután egy�
másnak adták a kilincset a köz�
gyűlésre érkező sportolók, kül�
döttek. Nagy érdeklődés kísérte 
a közgyűlést, a kezdés idejére 
majdnem megtelt a tanácste�
rem.

Az elnök, Zsákay Zoltán ér�
tékelte az 1981 óta végzett mun�
kát. Örömteljes tériként állapí�
totta meg, hogy a területi szak-  
szervezeti bizottság legmessze�
menőbb támogatásával az 
egyesület újjászerveződött, és a 
létrehozott szakosztályok mel�
lett, új alapokból kiindulva a tö�
megsport fejlesztését helyezte 
előtérbe.

Az elnök önkritikusan megál�
lapította, hogy a szakosztályok 
életében, sajnos, visszaesés mu�
tatkozott, a tömegsportban vi�
szont a várakozásnak megfele�
lően szerepeltek a postás dolgo�
zók.

Legeredményesebb a labda�
rúgó- szakosztály volt. Ez a 
szakosztály a legnépszerűbb, a 
legnagyobb tömegeket vonzó, s 
a legstabilabb is Debrecenben, 
Nyíregyházán és Szolnokon is. 
Az egyesület évente „Felszaba�
dulási”, „Alkotmány” és „No�
vember 7” kupa mérkőzéseket 
rendezett. Sajnos, saját pályája 
nincs az egyesületnek. A Ga�
lamb utcai minipályát a Hálép 
és a Magasépítési Üzem KISZ-  
fiataljai társadalmi munkában 
felújították. Ez azonban csak 
házi üzemi bajnokságra alkal�
mas.

A sakkszakosztály is eredmé�
nyesen szerepelt a városi I. osz�
tályú csapatbajnokságon. Mun�
kájukat a rendszeresség jellem�
zi. Minden évben emlékver�

senyt rendéznek április 4- e és 
november 7- e tiszteletére, 20- 25 
résztvevővel. 1983- tól a tszb- vel 
közösen a fiatalon elhunyt szak�
osztályvezető tiszteletére Erdős 
Ferenc emlékversenyt rendez�
nek területi jelleggel.

Az asztaliteniszezők minden 
évben részt vettek a városi és a 
megyei versenyeken, s eredmé�
nyesen képviselték a postás szí�
neket.

Atlétikai szakosztály nem 
működik, de 1983- ban az egye�
sület a tszb- vel közösen Gáli 
Károly atlétikai versenyt írt ki, 
s ezt évente megrendezik.

1984- ben az egyesület életé�
ben nagy esemény volt a 60 
éves jubileum. Az olimpia szel�
lemében ebből az alkalomból 
megyei olimpiai napokat, majd 
szeptember 15- én a jubileumi 
díszközgyűlés után területi 
olimpiai napot rendeztek, ami 
szintén nagy tömegeket von�
zott. A jubileumi versenysoro�
zat befejezéseként az egyesület 
novemberben országos sakk�
versenyt rendezett.

Egyesületünknek igen jó a 
kapcsolata a tszb- vel és a szak�
vezetőkkel. Munkánkhoz a le�
hetőséghez képest megfelelő 
anyagi és erkölcsi segítséget 
kapunk — mondta befejezés�
ként az egyesület elnöke.

A hozzászólásokat követően 
a közgyűlés 5 fős elnökséget és 
3 fős számvizsgáló bizottságot 
választott. Elnöknek ismét Zsá�
kay Zoltánt választották, aki 
megköszönte a bizalmat, és ígé�
retet tett arra, hogy a jövőben is 
mindent megtesznek a postás 
dolgozók sportolásáért.

Kozempel Zsuzsanna

A PSE női tornaszakosztályá�
nak kezdeményezésére hazánk 
felszabadulásának 40. évfordu�
lója tiszteletére március 
20—21- én kétnapos nemzetközi 
női torna kupaverseny zajlott le 
a Budapest Tornacsarnokban.

A résztvevők között voltak 
olyan csapatok — az NSZK- be-  
li VTF Hamburg teljes csapat�
tal, a TSV Kronshagen ifjúsági 
csapattal; a lengyel Storni 
Olsztyn teljes, az osztrák TS 
Voralberger pedig ifjúsági csa�
pattal —, amelyekkel a PSE 
tornászlányainak már koráb�
ban is voltak sportkapcsolatai, 
míg az NDK- beli TSC Berlin 
csapatát ezen a kupán ismerték 
meg. A meghívottak között sze�
repelt még egy teljes román 
csapat is, de sajnálatos módon 
az utolsó pillanatban az influen�
za nem kímélte a nagybányai 
tornászlányokat — akikkel pe�
dig szintén először találkozhat�
tak volna a mieink —, így a 
részvételt kénytelenek voltak 
lemondani.

A csapatok már a hét elején 
megérkeztek a fővárosba.

N em csak hazai m ezőnyben
Nemzetközi versenyt nyertek a PSE tornásziányai

A verseny előtti mindkét nap 
délelőttjén edzettek, délután pe�
dig pihenésként és kikapcsoló�
dásként városnéző sétát tettek.

A Postás Nemzetközi Női 
Torna Kupa megnyitója márci�
us 20- án a versenyek színhe�
lyén, a Budapesti Tornacsar�
nokban volt. Bottyán János, a 
PSE elnöke köszöntötte a kupa�
verseny valamennyi résztvevő�
jét, az osztrák, a lengyel, az 
NDK-  és az NSZK- beli sport�
küldöttséget. Mint mondta: 
„Egyesületünk örömmel ké�
szült fel és adott otthont e ver�
senynek, hiszen ez a találkozó 
is azok közül való, amely nem�
csak a sportolók baráti együtt�
működését segíti, hanem a né�
pek közötti kapcsolatok erősö�
dését és elmélyítését is szolgál-
. ffja.

Molnár Katalin a gerendán

Bár odakinn zuhogott a kora 
tavaszi eső, a tornacsarnokban 
folyó versengés forró hangula�
tát, izgalmait azonban ez sem 
csökkentette. A csapatverse�
nyek mellett ekkor zajlottak le 
a felnőtt és ifjúsági egyéni ösz-  
szetett versenyek is.

A Magyar Országos Torna�
szövetség titkára, Szuh Csaba, 
a kupaverseny igazgatója el�
mondta, hogy öröm részt venni 
az egyesület által rendezett 
nemzetközi versenyen, és látni 
a lelkes versengést. Az utóbbi 
években sajnos egyre ritkáb�
bak az olyan nemzetközi verse�
nyek, amelyeket egyesületek 
rendeznek és szerveznek. Leg�
többen a szűkös pénzügyi hely�
zetre hivatkoznak, pedig ez 
nem lehet akadály, kizáró ok, 
amint ezt a PSE kupaversenye 
is igazolja. Ez remélhetőleg pél�
da lesz más, illetékes egyesüle�
teknek is, hiszen ezeknek a ver�
senyeknek kiemelkedő szere�
pük van. Egyfelől fontos össze�
tevője a sportdiplomáciának, 
másfelől pedig szinte felmérhe�
tetlen ezek szakmai haszna. 
Nemcsak azért, mert a látottak 
alapján el tudja helyezni magát 
egy- egy szakosztály a verse�
nyen nyújtott teljesítmény alap�
ján a nemzetközi ranglistán, ha�
nem azért is, mert külföldi ta�
nulmányutat pótló tanulási le�
hetőséget is nyújt.

Benke Attiláné Balikó Györ�
gyi, a PSE vezető edzője a ku�
paversenyen a teljes postás tor�
nászcsapatot felvonultatta. Az 
„A” keret két tehetséges tagját: 
Ladányi Andreát és Simon 
Máriát, az ifjúsági keret tagját: 
Molnár Katalint, a serdülőke�
ret tagjait: Pálfálvi Erikát és 
Szilágyi Beátát, valamint a volt 
válogatott kerettagot, Traja- 
nosz Andreát.

Az NDK- beli TSC Berlin női 
szakosztályának vezető edzője, 
dr. Hannelohre Generlich már 
nem először vett részt a magyar 
postás tornászlányok versengé�
sén, viszont a három ifjú tor�
nászhölgy most ismerhette meg 
nemcsak a PSE tornászlányait, 
hanem Magyarországot is. Az

edzőnő elismerően nyilatkozott 
a postáscsapatról, mint mondta, 
teljesítményük Ladányi And�
reával az élen egy jó nemzetkö�
zi átlagnak felel meg. Maga a 
verseny széles skálájú, mert a 
legjobbat teljesítők mellett van 
néhány nem túl jó formában le�
vő versenyző is. Saját csapatá�
val sem volt egészen elégedett, 
mert az idei világbajnokság 
egyik résztvevő jelöltje, a 15 
éves Katrin Weidensdorfer ál�
tal elért magas pontszámok 
mellett a csapat másik két tagja 
nem tündökölt. Ez a verseny 
valójában a résztvevők képes�
ségének a tesztelését szolgálja. 
A postás nemzetközi női tor�
nászkupa jelentőségét a saját 
szempontjából a vezető edzőnő 
abban látja, hogy két újabb, ál�
tala még nem ismert csapattal 
vehette fel a kapcsolatot, az 
NSZK- beli Hamburg és a len�
gyel Olsztyn csapatával. Elis�
merően szólt a találkozó és a 
versenyek szervezettségéről, a 
kulturált edzési és versenyzési 
lehetőségekről.

A Storni Olsztyn csapat edző�
je, Zbigniew Zolnierowicz már 
sokszor járt Magyarországon, 
jól ismeri a PSE tornaszakosz�
tályát is, hiszen 1976 óta szinte 
évente találkozott a két csapat, 
hol Lengyelországban, hol Bu�
dapesten. Mind a szervezéssel, 
a versenyek lebonyolításával, 
mind pedig az ellátással elége�
dettek. A csapat, amelyet elkí�
sért, nem tartozik a legerőseb�
bek közé. Véleménye szerint az 
ő szempontjukból talán kedve�
zőbb lett volna, ha külön verse�
nyeznek az ifjúságiak és külön 
a felnőtt csapatok.

A 20- án lezajlott versenyek 
eredményei:

Csapatversenyben 1. PSE 
146,65, 2. Olsztyn 142,90, 3. 
Hamburg 134,85 ponttal.

Egyéni felnőtt versenyben: 1. 
Ladányi Andrea (PSE) 38,10, 2. 
Simon Mária (PSE) 36,65, 3. 
Beata Wisniewska (Olsztyn) 
35,30 ponttal.

Az ifjúsági verseny első he�
lyezettje Weidensdorfer Katrin 
(Berlin) 37,70, 2. Molnár Kata�

lin (PSE) 36,80, 3. Chuc Karoli�
na (Olsztyn) 36,00 ponttal.

Március 21- én, a kupaver�
seny másnapján a szerenkénti 
döntő zajlott az ifjúságiaknál és 
a felnőtteknél külön- külön. 
A győztesek: Ugrás: 1. Ladányi 
Andrea (PSE) 19,40. Korlát: 1. 
Ladányi Andrea 18,30. Geren�
da: 1. Simon Mária (PSE)

19,20. Talaj: 1. Ladányi Andrea
19,00.

Ifjúságiak:
Ugrás: 1. Weidensdorfer

Katrin (Berlin) 19,075. Korlát: 
Weidensdorfer Katrin 19,30. 
Gerenda: Molnár Katalin
(PSE) 18.90. Talaj: Weidensdor�
fer Katrin 19,05.

Az izgalmakban bővelkedő 
versengéssorozatot a résztve�
vők tiszteletére rendezett foga�
dás zárta. Másnap még hangu�
latos program várta a tornászlá�
nyokat, Szentendrére kirándul�
ok-  Czeglédi Cecília

A felemáskorlát legjobbjai: 1. Ladányi Andrea,
2. Rychlik V. (Storni Olsztyn), 3. Trajanosz Andrea
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