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Kongresszustól kongresszusig

A gazdasági munka segítése; 
az élet- és munkakörülmények javítása

Szakszervezetünk XII. kongresszusára készülve számot kívá�
nunk adni a tagságnak az eltelt öt év munkájáról, s arról, hogy 
mit tett a Postások Szakszervezete a XI. kongresszus határoza�
tainak végrehajtásáért A kongresszusra való készülődés jegyé�
ben lapunkban folytatásokban közöljük a központi vezetőség ér�
tékelését a különböző munkaterületekről.

Elsőként a gazdasági tevékenységről, a Ma�
gyar Posta VI. ötéves tervének várható teljesí�
téséről, s arról a munkáról számolunk be, ame�
lyet a Postások Szakszervezete végzett a gazda�
sági mutatók teljesítésének segítésével, a dolgo�
zók aktivitásának fokozásával. E tevékenység 
céljairól, a feladatokról — a teljesség igénye 
nélkül — Péntek Petronella, a központi vezető�
ség titkára nyilatkozott lapunknak.

— Elsőrendű célként tűztük ki, hogy a dolgo�
zók mozgósításával, a szakszervezeti mozgalom 
sajátos eszközeivel segítsük a posta VI. ötéves 
tervének végrehajtását. E céllal összhangban 
legfontosabb feladatunknak tekintettük — s 
napjainkban is az —, hogy segítsük a szolgálta�
tások mennyiségi és minőségi színvonalának 
megtartását és helyenkénti emelését: a gazdál�
kodás eredményességének javítását és a takaré�
kosságot.

— Hogyan sikerült ezt teljesíteni ?

— Januárban a kongresszuson a tények és 
számok tükrében már pontos mérleget lehet ké�
szíteni. A népgazdaság ismert nehézségei ter�
mészetesen a postát is érintették: a VI. ötéves 
terv fejlesztési feladatai csak részben teljesül�
nek. Mégis eq. elmúlt négy és fél'év munkájá�
nak alapján már most meg lehet állapítani,

hogy a gondok és nehézségek ellenére eredmé�
nyes öt esztendőt zárhat a posta. A tervcélok�
nak megfelelően valamennyi szolgáltatásnál 
érezhetően fokozódott a korszerűsítésre irá�
nyuló törekvés, nőtt a termélekenység és javult 
a kapacitások kihasználása. Emellett olyan je�
lentős változások történtek a Posta életében, 
mint az, hogy 1983 júliusától önálló ágazatként 
működik: ezt követte a posta szervezetének és 
irányításának korszerűsítése, belső szabályozá�
si rendszerének fejlesztése. Ez utóbbi várható�
an megteremti a lehetőségét annak a követel�
ménynek, amelyet a kongresszusi határozatban 
így fogalmaztunk meg: „tovább kell fokozni a 
dolgozóknak a tervezésbe való bevonását és tu�
datosabb, érdemibb közreműködését”.

— Mit tett ennek érdekében a szakszerve�
zet?

— Szeretném hangsúlyozni, hogy a tervezés 
demokratizmusának szélesítésén, a szakszerve�
zeti testületeknek és a dolgozóknak a tervek ki�
alakításában való érdemibb részvételén már 
évek óta tudatosan dolgozunk. Űj utakat, mód�
szereket próbáltunk ki, például az előtervek, az 
intézkedési tervjavaslatok elkészítését. Ezek a 
megoldások a korábbinál tágabb teret nyitottak 
ahhoz, hogy a dolgozók hasznosítható javaslatai 
felszínre jussanak, s beépüljenek a munkaprog�
ramokba, vagyis a döntés előkészítése valóban 
szélesebb társadalmi alapokra helyeződött. S a 
most bevezetendő belső szabályozási rendszer 
— amelyet szakszervezetünk elnöksége is meg�
tárgyalt, helyesnek értékelt és támogatott — 
újabb lépés ahhoz, hogy az önállóság és felelős�
ség egyidejű növelésével a tervezés demokratiz�
musa tovább szélesedjen. Az imént vázolt folya�
matnak hallatlanul nagy értéke, hogy lényege�
sen kedvezőbbé tette a tervek és a munkaver-  
seny- vállalások összhangját — hiszen a postai 
feladatok teljesítésében mindig nagy szerepe 
volt a szocialista munkaversenynek. Nem köz�
hely, hanem tény, hogy a postáskollektívák, a 
szocialista brigádok becsületes, jó munkája, 
szakmaszeretete, a legfrissebb feladatokhoz 
való azonnali alkalmazkodásuk és a többlet�
munka- vállalások mindig érdemben segítik az 
éves, az ötéves feladatok végrehajtását.

— Hogyan értékelhetők a szocialista mun�
kaverseny eredményei?

— A versenymozgalom célja az volt, hogy a 
vállalások az alapvető tennivalók megoldását 
segítsék, hogy valóban kézzelfoghatók legye�
nek. Ehhez az is szükséges, hogy a gazdasági 
vezetők is határozottan jelöljék meg azokat a 
feladatokat, amelyekhez a munkatársak a szo�
cialista kollektívák segítségét kérik. Azzal is 
tisztában voltak a gazdasági vezetők, hogy az 
eredményes versenyhez gondoskodni kell a fel�
tételekről, s hogy megfelelő értékelési rendszer�
rel, ösztönző módszerekkel a korábbinál jobban 
lehet lelkesíteni az embereket. A versenyidő�
szak egészét értékelve elmondható: e célokat 
maradéktalanul elértük. Rendkívül figyelemre 
méltó, hogy a postás dolgozók az elsők között 
nyilvánították csatlakozási szándékukat az
1983- ban indult felszabadulási, s az 1984- ben 
kezdődött kongresszusi munkaversenyhez. 
Éreztette kedvező, mozgósító hatását a szocia-  
listabrigád- vezetők VI. országos tanácskozása 
is, amely meghatározta a mozgalom további fel�
adatait, a mindenkori követelményekhez való 
rugalmas alkalmazkodást. Segítette a verseny 
szervezését az is, hogy a munkaverseny köz�
ponti szabályozása változott, a postaszervek tág 
lehetőséget kaptak arra, hogy a helyi sajátos 
feladatok megoldását saját munkaverseny- sza-  
bályzatukkal mozdítsák elő, a vállalások tételé�
től az értékelésig, az anyagi elismerésig. Hasz�
nosnak bizonyult az is, hogy nagy figyelmet for�
dítottunk a verseny nyilvánosságára, a jó mun�
ka megismertetésére a területi üléseken és a 
sajtónkban egyaránt.

— Az intenzív gazdálkodás előtérbe helye�
zésének, a hatékonyabb munkának jó tartalé�
ka az újítómozgalom. Ebben milyen eredmé�
nyek születtek ?

— Az. újítók és feltalálók 1982- es országos ta�
nácskozása előtt a postán is részletesen foglal�
koztunk az újítómozgalom kérdéseivel, a gon�
dokkal és a „hogyan tovább”- bal. Az új Postai 
Újítási Szabályzat a viták és javaslatok alapján 
készült el, és a korábbiaknál lényegesen ösztön�
zőbb feltételeket teremtett az újító- alkotó mun�
kához. A Központi Újítási Tanács — amely
1984- ben ünnepelte 25 éves fennállását — el�
lenőrző, konzultatív és tanácsadó tevékenysé�
gével nagymértékben hozzájárult a mozgalom 
eredményességéhez, az egységes szemlélet ki�
alakításához. A beszámolási időszakban folya�
matosan nőtt a benyújtott javaslatok és a javas-  
lattevők száma; a posta újítói, feltalálói alkotói 
munkájuk elismeréseként 17,3 millió forint díja�
zásban részesültek (az előző öt esztendőben 7,5 
millió forintot kaptak). Az újítások hasznos 
eredménye viszont háromszorosára, kereken 
283 millió forintra nőtt, s ez arra utal, hogy bár 
kevésbé szűkmarkúak az összegek megállapí-  
tói, még mindig élnek ilyen jelenségek a postá�
nál.

— Hogyan alakultak a postás dolgozók élet-  
és munkakörülményei?

— A gazdasági feladatok eredményes végzé�
se mellett célul tűztük ki az elért életszínvonal 
megtartását. Az előző kongresszus úgy fogal�
mazott, hogy ehhez szükséges a postások béré�
nek és keresetének a népgazdasági átlagot 
meghaladó emelkedése, hogy ezzel a bérlema�
radás megszűnjön vagy mérséklődjön. Ehhez 
természetesen állami támogatásra van szükség. 
A bérek és keresetek az elmúlt öt év alatt a ter�
vezettet meghaladó ütemben nőttek, annak el�
lenére, hogy a népgazdasági gondok miatt köz�
ponti,-  bérintézkedésre nem volt lehetőség. 
A posta bérszínvonala várhatóan 41,2 százalék�
kal emelkedik az év végéig, s hasonló mérték�
ben nő a postások átlagbére és átlagkeresete is, 
bár ez utóbbi szerényebb mértékű az adózott 
bérfejlesztés miatt. Ezt a bérfejlesztési lehetősé�
get a posta vezetőivel közösen hozott konkrét 
intézkedésekkel sikerült megteremteni, például 
az éves bérfejlesztésen felül 1984- ig 1 százalé�
kos adómentes bérfejlesztéssel, preferenciákra 
benyújtott és megnyert pályázatokkal, önerős 
bérfejlesztéssel. A tervezettnél nagyobb ütemű 
bérfejlesztés mellett sem volt azonban lehető�
ség tervszerű bérpolitika kialakítására, mert a 
különböző területeken mutatkozó krónikus lét�
számhiány, kiemelt fontosságú postai feladatok 
megoldása, egyes bérpótlékok szinten tartása 
kényszerű bérintézkedéseket is szükségessé 
tett. Csak néhány példa: az ötnapos munkahét 
mellett fenn kellett tartani az alapszolgáltatáso�
kat. A szombaton, vasárnap és ünnepeken dol�
gozó postások részére összevont munkahelyi 
pótlékot rendszeresítettünk, s több bért adunk 
a korábbinál a szabad időben, a túlmunkában 
dolgozó s a készenlétet vállaló dolgozóknak is. 
Öt év alatt kétszer emeltük a műszakpótlékot és 
a pénzkezelési pótlékot, rendeztük a mozgópos�
tái utazószemélyzet és a pénzszállítók biztonsá�
gi pótlékát. A fenntartási munkákon dolgozók 
részére ösztönző bért vezettünk be, a teljesít�
ménybérezést kiterjesztettük a hálózatépítés�
nek csaknem egészére.

— Sikerült- e teljesen megoldani a bérgon�
dokat?

— Ezek kétségtelenül enyhültek, de még 
nem oldódtak meg. Ezt jelzik a létszámgondok,

s erre utal a szakképzett dolgozók aránya is. Ja�
vulás természetesen itt is van, hiszen a fizikai 
munkakörökben ma már jóval gyakoribb a 
szakmunkás- bizonyítvány, mint korábban. De 
a hálózatos, továbbá néhány forgalmi és ipari 
munkaterületen még most is kevés az ember. 
Budapesten a legkedvezőtlenebb a helyzet. 
A kedvezőtlen munkakörülményeket, az erős 
intenzitást és a nagyobb követelményeket 
igénylő munkahelyeket még ma sem tudjuk 
vonzóvá tenni megfelelő bérrel. S amiről még 
beszélnünk kell: a kongresszusi határozatban 
megfogalmazódott a bérrendszer korszerűsíté�
sének igénye is. Módosult a népgazdasági bér�
rendszer, s ennek következtében a postánál is 
lényegesen változott a helyzet. A módosítási ja�
vaslatot tárgyaló testületeket rendkívül nagy 
aktivitás jellemezte. Bérrendszerünk korsze�
rűbb lett, megszűnt néhány különleges, ma 
már nem ösztönző eleme, viszont a postások 
többségének véleménye alapján megmaradt a 
fokozati díj. A legnagyobb előrelépést a munka�
idő- változással értük el. A posta 1982 januárjá�
ban az elsők között tért át az ötnapos, 42 órás 
munkahétre. Az áttérés előkészítése egy évig 
tartott, és széles körű társadalmi vita előzte 
meg. A postások 76,4 százaléka ma már szabad 
szombatot élvezhet, tavalytól pedig a két és 
több műszakban dolgozók számára lehetőség 
nyílt a negyvenórás munkahétre való átállásra; 
ez az év végéig meg is történik. Idén megszűnt 
a vasárnapi hírlapkézbesítés is; a kézbesítők 
hétfőtől péntekig dolgoznak, szombaton túl�
munkát vállalhatnak.

— Hogyan szolgálja a postcis dolgozók érde�
keit a kollektív szerződés ?

— A kollektív szerződés — a postaszervek 
függelékeivel együtt — jól szolgálja a postai cé�
lokat és a dolgozók érdekeinek védelmét. 1981 
óta kilenc alkalommal módosult, s az előkészí�
tésben mindig részt vettek a dolgozók. A lénye�
gesebb módosítások egyike a bérrendszer 
előbb említett korszerűsítése, illetve az ötnapos 
munkahét bevezetéséből adódó munkarendvál�
tozás. Az Mt—SZOT együttes rendelete alap�
ján, amely a törzsgárda rendszerének fejleszté�
sére vonatkozik, a Magyar Posta törzsgárda-  
szabályzatának felülvizsgálata is megtörtént, s 
az új szabályzat 1982. január 1- től lépett hatály�
ba. Lényegesen változott a törzsgárdataggá vá�
láshoz szükséges idő, és a törzsgárdatagsági fo�
kozatok közötti várakozási idő. A fiatalok régi 
kérése teljesült azzal, hogy az új szabályzat öt 
évet ír elő törzsgárdataggá váláshoz, s ötéven�
ként emelkedik a fokozat. Megváltozott a jutal�
mazás rendszere is: a rendelkezés értelmében 
nem évente fizetjük a hűségjutalmakat, de nőtt 
az egy összegben adható pénz nagysága. A pos�
tás dolgozók jó munkája teremtette meg az ala�
pot az ugyancsak régi és indokolt kérés teljesí�
téséhez: a jutalmaknak a fordulóévek betöltési 
évében való kifizetéséhez. A Magyar Postának 
jelenleg 45 700 törzsgárdatagja van, az összlét-  
szám 68 százaléka. Az erkölcsi elismerés mellett 
évente 31- 32 millió forint anyagi jutalomban ré�
szesülnek.

— Fejlődött- e a jogsegélyszolgálat?

— Az elmúlt öt évben maradéktalanul és 
eredményesen működött ez a fórum a dolgozók 
érdekében a munkahelyi jogvitákban, a társa�
dalombiztosítási, polgári és családjogi ügyek�
ben. Évente több mint háromezer ügyben nyúj�
tanak segítséget a dolgozóknak, s azok bizalom�
mal keresik fel a jogsegélyszolgálatot, mert 
többségükben kedvezően zárulnak ügyeik, jog�
vitáik, és rengeteg utánjárástól mentesíti őket.

Rácz Judit

A POSTÁSOK SZAKSZERVEZETENEK LAPJA



Tájékozott dolgozók -  megfontoltabb választók
Választási előkészületek Újpesten és Nagykőrösön

Szinte be sem fejeződtek még 
az országgyűlési és a tanácsi 
választások, máris új választás�
ra készül az ország. Szeptem�
berben, októberben a szokásos 
ötéves ciklus leteltével szak-  
szervezeti tisztségviselői válasz�
tások lesznek, amelyek termé�
szetesen a postások közösségét 
is érintik.

A közelgő választások re�
formjairól már lapunk is adott 
tájékoztatást. Munkatársaink 
arra a kérdésre keresték a vá�
laszt, hogy az elvi döntések mi�
ként valósulnak meg a gyakor�
latban, hogyan készülnek fel 
egy- egy területen az új felada�
tokra, az elkövetkező ötéves 
időszak munkájára.

A Dél- Pest megyei Távközlé�
si Üzem szakszervezeti bizottsá�
gának titkárát, Halász József�
ijét és az üzem legrégibb szak-  
szervezeti bizalmiját, Baross 
Lászlót kérdeztük az előkészü�
letekről, a feladatokról és az el�
múlt öt év eredményeiről.

— A szakszervezeti munka 
különlegességét nálunk az 
üzem sajátos  ̂ felépítése adja. 
Központunk Újpesten van, de a 
megyében 14 egységünk dolgo�
zik ugyanannyi bizalmicsoport�
tal — kezdi munkájuk bemuta�
tását Halász Józsefné. — így 
aztán a telefon fontos szerepet 
játszik a szervezés gyakorlatá�
ban, hiszen nemegyszer va�
gyunk kénytelenek így intézni 
ügyeinket. Ennek ellenére az 
elmúlt öt évben már hatéko�

nyan tudtunk együtt dolgozni, 
amit talán eredményeink is iga�
zolnak. A Dél- Pest megyei Táv�
közlési Üzem dolgozói kollektí�
vája a tszb értékelése szerint az 
egyik legjobb közösség a terüle�
ten. A szakmai munka színvo�
nala fokozatosan emelkedik, és 
közben a társadalmi szervek je�
lentős közreműködésével az el�
múlt öt évben egy célért dolgoz�
ni tudó egységes csapat ková-  
csolódott össze.

Egy- egy szabadidő- rendezvé�
nyen a 200 fős üzem szinte vala�
mennyi tagja részt vesz. A dol�
gozók kimagasló sporteredmé�
nyeket értek el a postás sport�
napok rendezvényein, csaknem 
az egész üzem bekapcsolódott a 
munkahelyi olimpia versenyei�
be. De a látogatottság, a részvé�
tel nem csökkent a kulturális 
vetélkedők, a színházlátogatá�
sok és más közös programok al�
kalmával sem.

— Az élénk közösségi élet 
egyik biztosítéka az üzemben 
dolgozó sok fiatal lelkesedése 
— mondja Halász Jószefné —, 
de bizonyára jó hatással van 
rendezvényeink résztvevőire, 
hogy a munkahelyi vezetők is 
rendszeresen sportolnak, sza�
bad idejük nagy részét is a dol�
gozók között töltik.

— Az üzem vezetését, annak 
módszereit tanítani kellene — 
kapcsolódik a beszélgetésbe 
Baross László, aki 1964 óta 
szakszervezeti bizalmi, jelenleg 
a nagykőrösi távbeszélő- köz�
pontban. — Nem volt mindig 
ilyen jó a helyzet, én megértem 
már néhány vezetőt. A maiak 
mellett igazi öröm a szakszerve�
zeti munka, amelyben érezzük 
fontosságunkat és szerepünket 
a dolgozók körülményeinek ala�
kításában.

— Az összefüggés a szakmai 
és társadalmi munka hatékony�
sága között nyilvánvaló — ve�
szi át ismét a szót Halászná.,— 
Ezért a mostani választásokat 
különösen fontosnak tekintjük, 
hiszen a dolgozók nemcsak egy�
szerűen rólunk fognak véle�
ményt mondani, hanem szinte 
az üzem teljes tevékenységéről.

Az előkészítésben ezért is lehet 
döntő szerepe az elvégzett 
munka értékelésének és a dol�
gozók lehető legjobb tájékozta�
tásának a választás új elemei�

ről, a lehetőségekről. Nem bíz�
hatunk semmit a véletlenre. 
A tájékoztatás már elkezdődött. 
Augusztus 15- ig ütemtervet ké�
szítünk a választások meneté�
ről, ebben szerepel az ötéves 
munkánk értékelésétől kezdve 
a bizottságok kijelöléséig min�
den részlet. A vezetőségválasz�
tó ülést például a dabasi főköz�
pontban tartjuk októberben.

— Addig is fontos, hogy a 
dolgozók tisztában legyenek az 
új lehetőségeikkel, a bizalmivá�
lasztás új elemeivel, a kettős je�
lölés módjával stb. — mondja 
Baross László. — Kis bizalmi�
csoportunk egyben munkahelyi�
közösségünk és brigádunk is. 
A tájékoztatásban a négyszem�
közti beszélgetések, a brigádér�
tekezlet, és nem kis részben a 
Postás Dolgozó legutóbbi, vá�
lasztással foglalkozó számai is 
szerepet játszanak.

— Az szb jelen lesz vala�
mennyi bizalmitanácskozáson, 
amelyen a választások történ�
nek — egészíti ki a programot 
Halász Józsefné. — Mindent 
tudni akarunk, és mindenről tu�
datni akarjuk a dolgozókat.

Beszélgetőpartnereink lelke�
sedése nem hagy kétséget afe�
lől, hogy a választási előkészü�
letek alaposak lesznek. Kézen�
fekvő tehát a kérdés, vajon mi�

ért szeretik ezt a munkát, sze�
retné- e Halász Józsefné és Ba�
ross László, ha tisztségükben a 
dolgozók bizalma ismét meg�
erősítené őket.

— A bizalmi tevékenység ki-  
szélesedése, a közös ügyekbe 
való nagyobb beleszólás lehető�
sége érdekessé, izgalmassá tet�
te ezt a munkát — mondja Ba�
ross László. — A több mint 
húsz év alatt, amióta ezt vég�
zem, megszoktam, hogy ne 
önös érdekekért, hanem a kis 
közösségünkért dolgozzak. 
Nemsokára ugyan nyugdíjba 
megyek, de ha ismét megvá�
lasztanak, tovább csinálom.

— Laci bácsi a nagykőrösi 
főközpontban a rangidős — 
egészíti ki a „kortesbeszédet” 
Halász Józsefné. — Fiatalok kö�
zött dolgozik, akik igénylik 
nagy tapasztalatát, nemcsak bi�
zalmiként, hanem mint az idő�
sebb barát, munkatárs segítsé�
gét is. Az szb pedig igen nagyra 
értékeli a sokéves, magas szín�
vonalú munkáját. Ami engem 
illet, 1981- től (azóta az üzem ve�
zetője Polócz Sándor — a 
szerk. megj.) nagy öröm ezt a 
munkát végezni, hiszen a szak�
vezetők támogatják és igénylik 
a társadalmi szervek aktivitá�
sát. A jó légkör megteremtésé�
ben, a munkasikerek elérésé�
ben már ez a közös akarat érvé�
nyesült. Még vannak kiakná�
zatlan lehetőségeink, új felada�
tok, amelyek megoldásában szí�
vesen segíteném továbbra is az 
üzem kollektíváját ebben a 
tisztségben — persze ha a dol�
gozók is így gondolják.

A Dél- Pest megyei Távközlé�
si Üzemben tehát választásra 
készülnek. Jó öt évét zárnak, és 
az elkövetkező fél évtized — 
látva Halász Józsefné és Baross 
László ügyszeretetét — talán 
még jobb lesz. Mert az ilyen 
tenni akaró, lelkes emberekre 
mindenhol szükség van. Azért 
természetesen ebben a kérdés�
ben a végső szót az üzem tagsá�
ga mondja ki — a választáso�
kon.

(áts)

A postás sportnapok előkészíté�
sében még részt vett, de az ünnepélyt 
már nem érhette meg. A versenyek 
napján a szervezetét lassan emésztő 
alattomos kór megállította szívveré�
sét. 71 évet élt.

1947-től dolgozott a postán, 10 
éven át a Lágymányos Távbeszélő 
Üzemben műszaki rajzoló volt. Innen 
a Postások Szakszervezetének buda�
pesti bizottságához került sportfele�
lősnek. 1969-től nyugdíjazásáig a Pos�
ta Dokumentációs és Tájékoztatási 
Központban dolgozott muzeológusi 
beosztásban.

A sportot egy emberöltőn át szolgálta. 55 munkás esztendőt 
töltött el a mozgalomban. 1935-től I. osztályú atléta volt, és a fel- 
szabadulás utáni években a postások gyalogló csapatának tagja�
ként több magyar bajnokságot is nyert.

1950-től sportpályafutását a sportvezetésben folytatta, az at�
létikai szakosztályt 1983-ig irányította, társadalmi munkában, 
közben egy éven át az egyesület elnöki teendőit is ellátta.

A szakszervezeti sportmozgalom fellendítésében kezdettől 
fogva tevékenyen részt vett. Mindig is szívügyének tekintette a 
postás dolgozók tömegsportjának szervezését. „Preszi bácsi” val�
lotta, hogy propaganda nélkül elvész a sport a méla csendben. 
Szívósan győzködött a testedzés népszerűsítéséért, terjesztéséért. 
Ideje javát a munkahelyeken és a Postás-pályán töltötte. Min�
denkit ismert és mindenki ismerte őt. Becsülték és tisztelték 
szorgalmát, emberségét, komoly sportszakmai felkészültségét. 
A testnevelés és sport kiváló dolgozója volt és Kiváló Társadalmi 
Munkáért kitüntetést is kapott.

Preszi bácsi önkritikus sportember volt. Elégedettséget talán 
sohasem érzett, mert mindig többet és jobbat kívánt nyújtani. 
Életének reprezentatív műve a Postás Társadalmi Testnevelési 
és Tömegsport Bizottság létrehozása volt, amelyet haláláig, 27 
éven át irányított. Ugyancsak nevéhez fűződik az azóta színvo�
nalában és méreteiben is kiemelkedő sportnapok megrendezése. 
Huszonöt alkalommal örülhetett alkotásának. A huszonhatodi�
kat már nem láthatta, a kérlelhetetlen halál elragadta tőlünk.

A postások sportmozgalmának lelkes és rendíthetetlen híve 
távozott az élők sorából. Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Pillanatkép a Hajdú-Bihar megyei Távközlési Üzem június 21-i 
KRESZ-vetélkedőjéről

A SZOT meghívására július 
5. és 9. között hazánkban tartóz�
kodott a Német Szakszervezeti 
Szövetség (DGB) vezető szintű 
küldöttsége. Július 8- án a Pos�
tások Szakszervezetének szék�
házában aktívaértekezleten vet�
tek részt. Mintegy 300 szakszer�
vezeti tisztségviselő, aktíva je-  
lenlétéban Emst Breit elnök — 
aki korábban a Német Postások 
Szakszervezetének elnöke volt 
— tájékoztatást adott a szak-  
szervezeteknek a Német Szö�
vetségi Köztársaságban betöl�
tött szerepéről.

CSÁKI LÁSZLÓNÉ főtitkár 
vezetésével július 9. és 12. kö�
zött 3 tagú küldöttség tartózko�
dott Lengyelországban. Tanul�
mányozták a lengyel postás és 
távközlési szervezetek szerepét, 
tevékenységét, megbeszélése�
ket folytattak a szakszervezetek 
közötti kapcsolatok létrehozásá�
ról, erősítéséről.

*

NYUGAT- EURÓPA demok�
ratikus közvéleménye egyre 
erőteljesebben ítéli el az 
NSZK- ban érvényben lévő fog�

lalkoztatási tilalmat, amely sze�
rint baloldali, kommunista né�
zeteket valló személyek nem 
dolgozhatnak állami alkalma�
zásban. Az elmúlt 13 év alatt 
mintegy 6000 postahivatali dol�
gozó, kézbesítő, tanár, vasúti al�
kalmazott lett áldozata e tila�
lomnak.

*

AZ AUSZTRÁL Postai és 
Távközlési Egyesület (APTU) 
határozatot hozott a nők hátrá�
nyos megkülönböztetésének 
felszámolására. Fontosnak tart�
ja a nők egyenjogúságának 
megteremtését, bevonásukat a 
szakszervezeti mozgalomba és 
a vezetői tisztségekbe történő 
választásukat. Az egyesület ve�
zetősége nőbizottságot hozott 
létre.

Húszfős postás csoport vehe�
tett részt a Portások Szakszer�
vezete által szervezett norvégiai 
csereüdültetésen. Már maga a 
hír, amely a részvételt tudomá�
sunkra hozta, igen nagy érdek�
lődést váltott ki. Egy általunk 
kevésbé ismert, nagy területű, 
és hazánknál jóval ritkábban 
lakott országban fogunk két he�
tet eltölteni. Egy négyzetkilo�
méterre 11 lakos jut (nálunk 
107). Megszámlálhatatlan fjord 
hosszabítja meg amúgy sem rö�
vid tengerpartját.

Történelmüket a vikingkortól 
számítják, és a IX. századból 
már fennmaradt történelmi do�
kumentumaik vannak. Név sze�
rint ismerjük néhány világhírű 
írójukat, művészüket.

Postájáról tudtuk, hogy külö�
nösen az utóbbi években igen 
sokat fejlődött, korszerű postai 
és távközlési szolgáltatást nyúj�
tanak.

Nagyon rövid és nem is pon�
tos ez a felsorolás. Igen nagy 
várakozással voltunk eltelve, 
amit csak fokozott az a körül�
mény, hogy közülünk többen 
életükben először utaztak repü�
lőgépen.

Már a megérkezésünkkor 
rendkívül kellemes meglepetés�
ben volt részünk. Oslo repülő�
terén, a Norvég Postás Szak-  
szervezeti Szövetség képviselői 
vártak. Norvégiában ugyanis 
még külön szakszervezetbe tö�
mörülnek a postaaltisztek és 
postatisztek.

Autóbusszal vittek állandó 
szálláshelyünkre, az Oslótól 
35- 40 kilométerre fekvő Skip-  
hellibe, ahol a postaaltisztek 
üdülője van. Az üdülő egy nagy
— minden komforttal felszerelt
— épületből és 17 külön házból 
áll. Gyönyörű vidéken, egy 
fjord partján fekszik.

Norvég barátaink olyan 
programot készítettek, amely�
nek felsorolása is meghaladja 
egy beszámoló kereteit, és egy 
életre felejthetetlenné tették 
ott- tartózkodásunkat. Nem tud�
nék sorrendet felállítani a látot�
tak szépsége és érdekessége 
szerint, és ha mégis megte�
szem, ez önkényes és szubjek�
tív. A Vygeland- park a maga 
monumentalitásával és az ott 
látható szobrok finom kifejező�
képességével, a skanzen, a vi�
kinghajók csodálatos, történel�
met árasztó látványával, a régi 
parasztházak, a Kontiki hajó, a 
RA I., a RA II., a sarkkutatók 
bátorságát bemutató dokumen�
tumok, a hajókirándulás, vagy 
egyáltalán azok a tájak, ame�
lyek gyönyörűek, de sohasem 
egyformák.

Nem volt érdektelen ez az 
üdülés szakmai szempontból 
sem. Norvég barátaink gondos�
kodtak arról, hogy bepillantást 
nyerjünk a levélfeldolgozás, a 
szállítás, a csekkleszámolás és a 
postai bankszolgálat technoló�
giájába. Nem volt módunk arra, 
hogy tanulmányozzuk távközlé�
si szolgálatukat, annyit azon�
ban megállapítottunk, hogy

egyetlen megrongált nyilvános 
állomást sem találtunk, és ter�
mészetesen mindegyik kifogás�
talanul működött. Feltűnő — 
feltűnő?, talán természetes — a 
nagy tisztaság. Ez nemcsak a 
telefonfülkékre vonatkozik. 
A város, Oslo területe Budapes�
tével azonos, lakosainak száma 
viszont csak 400 000. Ebből 
adódik, hogy nincs tömeg, 
nincs egészségtelen zsúfoltság. 
A belváros üzletei ragyognak. 
Nyüzsgés talán csak a kikötők�
ben észlelhető.

A városnéző séta során is ne�
héz volna sorrendet meghatá�
rozni, hogy mi szebb és érdeke�
sebb. A városháza monumentá�
lis freskóival? A királyi vár 
vagy a régi királyi vár, amely 
erődként szolgált, és ma is ritka 
múzeumi szépség? A síugró 
sánc? A parlament, ahová min�
den teketória nélkül bemehet�
tünk, és tanúi lehettünk egy 
parlamenti felszólalásnak? 
Vagy a dóm, az egyetem? . . .  
Nehéz a választás. Mindeneset�
re érdekes látvány volt, hogy 
egy óriási középület építése 
folyt, de ettől a forgalom ugyan�
úgy zajlott, mintha mi sem tör�
ténne; az építkezés határait 
muskátlis ágyások övezik. Min�
den látnivalónál azonban mara�
dandóbb élményt jelentett nor�
vég barátaink és általában a 
norvég emberek őszinte ven�
dégszeretete, egyszerű ember�
sége és közvetlensége.

Pammer JánosErnst Breit elnök, Csáki Lászlóné főtitkár és Gáspár Sándor SZOT-elnök az aktívaértekezleten
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Sümegi Margit
1915 — 1985

Negyvenhét szocialista brigád a Krisztina ll-ért

Ha nem is olvasnák a gyászkeretes 
tudósítást azok a munkatársak és ak�
tivisták, akik gyakran megfordulnak 
szakszervezetünk székházában, akkor 
is hamarosan keresni kezdenék a leg�
változatosabb feladatokra mindig jó 
szívvel és vidám kedvvel vállalkozó 
Sümit. Hol a portán üdvözölte a bejö�
vöt vagy távozót, hol a telefonköz�
pontban köszönt rá kapcsolás közben 
a jelentkezőre, hol a legkülönbözőbb 
munkakörökben való helyettesítés 
közben intézte a tagok ügyeit, s egy�
két jó szó nélkül senkit sem engedett 
elmenni. Vagy ki ne találkozott volna 

vele a különféle rendezvényeken, a sportnapoktól a hangverse�
nyekig, amint a rendezőknek segít.

1929 óta postás, 1945-től pedig tagja a pártnak és a szakszerve�
zetnek. Először Celldömölk postahivatalban volt kézbesítő, az�
után postakiadó, majd a Soproni Postaigazgatóságon osztályve�
zető, később a Posta-vezérigazgatóságon előadó. 1957-től nyugdí�
jazásáig a Postások Szakszervezete szociális osztályának mun�
katársa. Odaadó lelkiismerettel intézte az üdültetéssel kapcsola�
tos feladatokat. Nyugdíjazása nem jelentett félrevonulást, a kö�
zösségért dolgozott, míg csak betegsége le nem vette lábáról.

Munkásságáért miniszteri elismerésben részesült. A Szakszer�
vezeti Munkáért arany fokozatú kitüntetését már nem vehette át 
ünnepélyes keretek között. 70 évesen végleg távozott.

Emlékét kegyelettel őrizzük.

A K risztina  II. a hatodik ötéves terv kiemelt 
feladata. Teljes költsége megközelíti a kétm illi�
árd fo r in to t Elkészülte nagyban hozzájárul Bu�
dapest telefonhálózatának bővítéséhez, több évti�
zedes gondokat szám ol fel. A fe ladat azonban  
olyan óriási, hogy a K risztina  központ négy�
százharm inc dolgozója képtelen lett volna elvé�
gezni. Ezért tizenhét szocialista brigádja felhí�
vással fordult a Budapesti Távbeszélő Igazgató�
ság többi brigádjához, hogy segítsenek pótválla�
lásaikkal. E felhívásra harm inc segítőkész bri�
gád jelentkezett a z igazgatóság üzemeiből, majd  
jú lius 30- án ünnepélyesen szerződést kötöttek. 
A gazdasági és politikai szervek, valam int a bri�
gádok vezetői aláírásukkal garantálták a m unka  
elvégzését.

Az új beruházás jelentőségé�
ről és a szocialista brigádok se�
gítőkészségéről elsőként Már�
ton Józseffel, a Krisztina Táv�
beszélő Üzem vezetőjével be�
szélgettünk, akit postaszerte 
csak mint tűzoltó embert emle�
getnek, mert ahová kerül, ott 
rövid idő alatt rendet csinál, 
mint ahogy nemrégiben a Ká�
belfenntartó Üzemben is.

— Az új Krisztina telefon-  
központ építése, illetve a terület 
hálózatának rekonstrukciója el�
odázhatatlan feladat volt, hi�
szen csaknem harmincötezren 
várnak telefonra. Sürgette az új 
központ építését a berendezé�
sek műszaki elavultsága is. Az 
új Krisztina központ harminc�
ezres kapacitású, crossbar 
rendszerű, ARF—101 típusú fő-

A postai munka jellegéből 
fakadóan sok dolgozó telephe�
lyen kívül dolgozik. Ők a válto�
zó munkahelyű, kirendelésben 
és külszolgálatban levő dolgo�
zók. Az ilyen fajta munka min�
dig többletköltséggel jár. 
A költségek fedezetére az érde�
keltek átalányt, vagy eseten�
kénti elszámolással kiküldetési 
díjat kapnak, amelyet á posta
— a jogszabályi előírás szerint
— az egyéb költségek terhére 
folyósít.

A postai költségátalány- rend�
szerben az évek során lényeges 
módosítás nem történt. Időkö�
zönként csak az összegek mó�
dosultak. Ugyanakkor a körül�
ményekben nem kis változások 
következtek be. Ilyen volt pél�
dául az ötnapos munkahétre 
való áttérés, az ezzel kapcsola�
tos munkarendváltozás; ugyan�
csak széles körben valósult 
meg a naponkénti hazajárás 
stb.

Az átalányrendszer korszerű�
sítését sürgette szakszerveze�
tünk XI. kongresszusa is, ami�
kor határozatában feladatul 
tűzte ki, hogy „az alkalmazott 
átalányok indokoltságát és 
mértékét egységesítésük feltéte�
leinek megteremtése végett fe�
lül kell vizsgálni. Időközben 
módosult az idevonatkozó köz�
ponti rendelkezés, illetve jog�
szabály is. A Minisztertanács 
elnökhelyettesének 1982- ben 
megjelent rendelete kötelezően 
előírta, hogy a külszolgálatos 
munkaköröket a kollektív szer�
ződésben meg kell határozni. 
Előírta továbbá, hogy o már 
megállapított átalányokat 
időközönként felül kell vizsgál�
ni. A nem időszerű átalányo�
kat meg kell szüntetni, az in�
dokolatlanul magas összegű 
átalányok összegét pedig csök�
kenteni kell.

A kollektív szerződés 1983. 
évi módosításának vitájában az 
elnökség és a központi vezető�
ség úgy határozott, hogy az áta�
lányokat komplexen kell felül�
vizsgálni és azt követően a mó�
dosításra javaslatot tenni. A fel�
adat megoldásához a Magyar 
Posta Központja valamennyi 
költségátalányra teljes körű sta�
tisztikai felmérést és helyzet-  
elemzést végzett. Ezzel egyidő-  
ben a központi vezetőség mel�
lett működő közgazdasági mun�
kabizottság a helyszínen vizs�
gálta az átalányok megállapítá�
sának és kifizetésének gyakor�
latát.

A rendszer módosításának 
előkészítésekor mind a szakma, 
mind a szakszervezet nagy fele�
lősséggel és körültekintéssel 
dolgozott. Az átalányok módosí�
tott rendszeréről, az ezzel kap�
csolatban teendő főbb intézke�
désekről szóló előterjesztéseket 
az elnöki értekezlet és az elnök�
ségi ülés 1983. október—no�
vemberben tárgyalta meg. A ki�
alakított rendszerhez külső 
szervek (Állami Bér-  és Munka-

IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK

Milyen lesz az átalányok új rendszere?
ügyi Hivatal, Pénzügyminiszté�
rium, Igazságügyi Minisztéri�
um) egyetértését is meg kellett 
kérni.

Most jutottunk el oda, hogy 
az átalányok új, egységes rend�
szere végleges formát öltött.

Az átalányok fajtái
A telephelyen kívül végzett 

munka többletköltségeinek fe�
dezetére háromféle átalány ál�
lapítható meg:

•  ellátási díjátalány,

•  kiküldetési vagy

•  külszolgálati átalány.

Az ellátási díjátalányban és a 
kiküldetési átalányban részesü�
lők körét, az átalány mértékét 
és a folyósítás feltételeit köz�
ponti utasítás szabályozza. 
A külszolgálati átalányban ré�
szesülőket személy szerint és az 
átalány összegét a középfokú 
postaszervek határozzák meg.

Kik jogosultak ellátási 
díjátalányra?

Ebben az átalányformában 
csak a hálózatépítő és - fenntar�
tó fizikai foglalkozásúak és köz�
vetlen termelésirányítók (mű�
vezetők, építésvezetők, körzet�
mesterek) részesíthetők. Az áta�
lány akkor folyósítható, ha:

— a dolgozó az állandó lakó�
hely közigazgatási területén kí�
vül dolgozik és naponta nem 
tér haza; vagy

-  naponta hazatér ugyan, de 
lakóhelyétől legalább napi 10 
órát távol tölt.

A távol töltött időbe be kell 
számítani a napi munkaidőn kí�
vül a munka utáni tisztálkodási 
időt, a munkaközi szünetet, az 
igénybe vett közlekedési esz�
köznek a lakóhely és a munka�
hely közötti menetidejét, az 
esetleges várakozási időt, a he�
lyi közlekedési időből legföl�
jebb egy órát. A napi távol töl�
tött időtől függően az átalány 
összege változik.

Arányosan csökkenteni kell 
az ellátási díjat azokkal a na�
pokkal, amelyeken a dolgozó 
nem végez munkát, vagy ha az 
állandó lakóhelyén dolgozik.

Kiküldetési átalányt 
kapnak

A létszámszerv külön utasítá�
sára különböző meghatározott 
helyeken kötelesek dolgozni:

— a rendszeres helyettesek,
— az ellenőrzési osztályok

létszámába tartozó biztosok, va�
lamint

— az üdülő-  és nyaralóhe�
lyen szolgálatot teljesítők.

Az egyes tevékenységeknél 
az átalányok összege arányos a 
kiküldetésben töltött átlagos 
napok számával. Az átalány 
összege — az ellátási díjhoz ha�
sonlóan — csökken, ha a dolgo�
zó nem dolgozik, vagy ha a ki�
rendelés helye azonos a lakó�
hellyel, valamint a területi biz�
tosok esetében, ha a létszámhi�
vatalnál foglalkoztatják.

Kiknek állapítható meg 
külszolgálati átalány?

A szabályok szerint kétféle�
képpen teljesíthető külszolgá�
lat:

— ha a dolgozó munkaköre, 
beosztása folytán napi munká�
ját egészben vagy jelentős rész�
ben nem a telephelyen, hanem 
meghatározott külső területen 
(mint például: körzetben, sza�
kaszon, vonalon stb.) végzi, 
vagy

— ha a dolgozó havonta leg�
alább 8 napon át rendszeresen 
telephelyén kívül dolgozik.

A kollektív szerződés 12/B 
paragrafusa szabályozza azokat 
a munkaköröket, amelyek ezek�
nek a feltételeknek megfelel�
nek. Ilyenek többek között a táv�
beszélőkészülék- javító és - sze�
relő műszerész, a gépkocsiveze�
tő, a minőségi, a műszaki ellen�
őr, a postai oktatótiszt stb.

A külszolgálatos munkakö�
rökben a középfokú postaszer�
vek saját hatáskörben átalányt 
állapíthatnak meg. Az átalány 
összegét a jogszabályban előírt 
mérték alapulvételével a kül�
szolgálatban töltött napok ará�
nyában kell meghatározni. Az 
így megállapított összeget fél 
évig változatlanul kell folyósíta�
ni. Csökkenteni csak akkor le�
het, ha a tárgyhóban bármilyen 
címen munkában töltött napok 
száma nem éri el az átalány 
alapjául szolgáló időtartamot. 
Fél év múlva a tényszámok 
alapján az átalány mértékét fe�
lül kell vizsgálni. Ennek ered�
ményétől függően az összeget 
— ha szükséges — módosítani 
keü.

Mit lehet külön 
elszámolni?

A megállapított átalányok 
csak az élelmezési költséget 
foglalják magukba. A közleke�

dési költséget a felmerüléskor 
külön kell elszámolni. Az uta�
zásnál gazdaságossági okokból 
elsősorban személyvonatot kell 
igénybe venni. Amennyiben a 
kirendelés helye személyvonat�
tal nem érhető el, vagy csak 
nagy időveszteséggel, akkor a 
kirendelő hivatal engedélyezhe�
ti a gyorsvonattal vagy autó�
busszal való közlekedést.

Nem foglalja magába az áta�
lány továbbá a szállásköltséget 
sem. Azokra a napokra, ame�
lyeken a kiküldetésben levő 
dolgozó nem utazik lakóhelyé�
re, utólag elszámolhatja a való�
ban felmerült szállásköltséget. 
Megszállni elsősorban postai 
vendégszobában kell. Ameny-  
nyiben erre lehetőség nincs, ak�
kor magánszállást kell keresni. 
Végső esetben vehető igénybe 
— a kirendelő hivatal vagy 
igazgatóság előzetes engedélyé�
vel — IBUSZ fizetővendég�
szolgálat vagy szálloda.

A Postai Építési Üzemnél az 
ellátási díjon felül — amennyi�
ben postai szállásra nincs lehe�
tőség — szállásköltség- átalányt 
lehet megállapítani.

További tennivalók

Az utasítások megjelenését 
követően az átalányokat szep�
tember 30- ig felül kell vizsgál�
ni. A módosított szabályoknak 
megfelelően meg kell állapítani 
az új átalányokat, és azokat ok�
tóber 1- től kell folyósítani. Vár�
ható, hogy az átalányban része�
sülők köre és az átalányok ösz-  
szege megváltozik. Természete�
sen azok a dolgozók, akik részé�
re az új szabályozás nem teszi 
lehetővé átalány megállapítá�
sát, a jövőben esetenként szá�
molják el a kiküldetéssel, a kül�
szolgálattal kapcsolatos költsé�
geket.

Kompenzálás

A felülvizsgálat eredménye�
ként meg kell állapítani az eset�
leges keresetveszteségeket. 
Ezek visszapótlásáról a közép�
fokú postaszervek a szakszerve�
zeti bizottságokkal egyetértés�
ben döntenek. Kompenzálni 
alapbéremelés formájában le�
het. Ennek forrásfedezetéről 
valamennyi postaszervnek ez 
évi bérfelosztásánál gondoskod�
nia kellett. A szakszervezeti 
szerveknek a felülvizsgálatban 
és a döntésben tevékenyen és 
teljes felelősséggel kell részt-  
venniük. Gondot kell fordítani 
arra, hogy valamennyi érdekelt 
dolgozó a rá vonatkozó új sza�
bályt megismerje, s 'megfelelő�
en tájékozódjon az anyagi ren�
dezés módjáról.

Tóth Pálné

központ lesz, tíz konténer foga�
dásához szükséges belső egy�
séggel. A központ építésével 
egyidőben történik a hálózatre�
konstrukció és - bővítés is. Hogy 
csak körvonalazzam, milyen 
óriási munkáról van szó: az elő�
fizetői kábelhálózat bővítésénél 
felhasznált kábelekben levő ér�
párok hossza 96 425 kilométer; 
ha az egyenlítőn kihúznánk, 
majdnem két és félszer érné kö�
rül a földet. Az új Krisztina köz�
pont üzembe helyezésével a je�
lenlegi 7A—2 rendszerű régi fő�
központ, valamint a megszűnő 
Vár és Szabadság- hegy mellék�
központ területén a szolgálta�
tást a két Krisztina főközpont 
összesen ötvennyolcezer állo�
mással látja majd el, ezenkívül 
az új Krisztina központba kap�
csolják át a szabadság- hegyi 
központ előfizetőit és a Zugliget 
központ területén működő állo�
másokat. A Krisztina II. belépé�
sével 13 340 új állomás kapcsol�
ható majd be Budapest telefon-  
hálózatába. Ebből a posta 
1985- ben 6250, 1986- ban 7090 
állomást helyez üzembe az I., 
II., illetve a XII. kerületben. Az 
új központ forgalmi áteresztő 
képessége lényegesen nagyobb 
lesz, mint a régié, és természe�
tesen a volt mellékközpontok 
állomásai is bekapcsolódnak a 
távhívásba és az időmérésbe. 
Nyilvánvaló, hogy ezt az óriási 
munkát a Krisztina négyszáz�
harminc dolgozója elvégezni 
nem tudná, ezért szocialista bri�
gádjaink az igazgatóság brigád�
jaihoz fordultak segítségért. 
Nagyon örülök, hogy az igazga�
tóságnak majd minden üzemé�
ből csatlakoztak a felhíváshoz. 
Menet közben havonta értékel�
jük a brigádok munkáját, és a 
munkák után a teljesítmények 
alapján differenciáltan jutal�
mazzuk az embereket.

— Ahhoz, hogy novemberre 
átadjuk a Krisztina Il- t, igen jó 
együttműködésre van szüksé�
günk — veszi át a szót dr. Szar�
ka György tszb- titkár. — A kü�
lönböző külső vállalatok mun�
káinak elcsúszása miatt mi, 
postások, csak az utolsó pilla�
natban kezdhetünk dogozni, és 
két- két és fél hónap alatt szinte, 
félévi munkát kell elvégez�
nünk. Szakszervezetünknek is 
érdeke, hogy az új központot 
minél előbb átadjuk, és minden 
segítséget megadunk a brigá�
doknak, hogy vállalásaikat tel�
jesíteni tudják. Éppen ezért a 
Magyar Posta Központja mun�
kagazdasági osztályával egyet�
értésben százezer forinttal kí�
vánjuk ösztönözni a munkában 
részt vevő embereket.

— Szakszervezetünk azért 
kezdeményezte és azért tartja 
fontosnak az új beruházás segí�
tését, mert ezzel jelentősen hoz�
zájárulhatunk a budapestiek 
közhangulatának javításához 
— mondja Csáki Lászlóné, a 
Postások Szakszervezetének fő�
titkára. — De ahhoz, hogy a 
brigádok eredményesek legye�
nek, szükséges lesz az is, hogy 
a gazdasági vezetők folyamato�
san gondoskodjanak számukra 
a munkafeltételekről. Ne for-  
duljón elő, hogy a dolgozók ott 
állnak munka nélkül. A brigá�
dok és a gazdasági vezetők kö�
zötti együttműködés tehát na�
gyon fontos, és akkor szakszer�
vezetünkben is ritkábban hal�
lunk majd megjegyzéseket a 
Krisztina hibáiról. Igaza van 
annak a felszólalónak, aki azt

mondta: minden felajánlás any-  
nyit ér, amennyit megvalósí�
tunk belőle. Mi természetesen 
minden segítséget megadunk, 
hogy a brigádok felajánlásaikat 
teljesíthessék.

— Ha az új Krisztina köz�
pontot üzembe helyezzük, ak�
kor egy olyan állapotot szünte�
tünk meg, amely már hosszú 
évek óta irritálja a budapestie�
ket és bennünket is — kapcso�
lódik a beszélgetésbe Valter Fe�
renc távközlés- szolgáltatási 
igazgató. — Óriási munka vár a 
hibaelhárításban és a nyilván�
tartásban dolgozókra. De itt 
nem egyszerűen egy nagy be�
ruházás megvalósításáról van 
szó, hanem arról is, hogy helyre 
kell állítanunk szakmánk, szol�
gáltatásunk becsületét. Én a 
posta központjának nevében 
megígérem, hogy minden esz�
közzel segítünk, hogy a kitűzött 
határidőre, november közepére 
az új crossbar központ üzembe 
helyezhető legyen.

Különösen nagy jelentősé�
gűnek tartom a társüzemek se�
gítségét — folytatja Schneider 
József, a Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóság vezetője —, mert 
ezt a munkát csak teljes össze�
fogással tudjuk elvégezni, mind 
a négyezer dolgozónk összefo�
gásával. De nem csak Bu�
dapestről jönnek segíteni, ha�
nem vidékről is, ami azt jelenti, 
hogy vidéki kollégáink is felis�
merték, hogy itt országos je�
lentőségű beruházásról van szó. 
Amikor egy öreg nyugdíjas�
nak az új Krisztina központ 
építéséről beszéltem, ő azt 
mondta: „tudod, nagyon rendes 
emberek dolgoznak a Távbe�
szélő Igazgatóságnál, de arra 
vigyázzatok, hogy legyen fel�
adatuk, mindig tudják, mit kell 
csinálniuk, és akkor nem ma�
rad el az eredmény.” Most, 
hogy a szerződést aláírtuk, nem 
marad más hátra, mint az idő�
vel való versenyzés. De remé�
lem, ezt a versenyt is megnyer�
jük, és azt is, hogy a brigádok 
teljesítménye ugyanolyan lesz, 
mint amilyen a vállalásuk.

— A mi huszonkét fős brigá�
dunknak az új telefonközpont 
belépésével huszonnégyezer 
címváltozást kell átvezetnie — 
mondja Magdusné Timku Er�
zsébet, a Távbeszélő Tudakozó 
és Névsorszerkesztő Hivatal ve�
zetőhelyettese. — Júniusban 
komplexbrigádot hoztunk létre 
a tennivalók elvégzésére. Több 
száz munkaórát vállaltunk a 
számváltoztatással kapcsolatos 
feladatok ellátására, és az olyan 
munkákat is elvégezzük, ame�
lyek nem munkaköri feladata�
ink. Igaz, a szabad időben vég�
zett munkáért pénzt is fogunk 
kapni, óránként harminc forin�
tot, de mi nem csak a pénzért 
vállaltuk el ezt a feladatot.

— Mi sem azért — mondja 
végül Zomborka Zoltán főköz�
pont- fenntartó műszerész, a Be-  
tulander szocialista brigád ve�
zetője. — Amikor olvastuk a 
felhívást, úgy gondoltuk, hogy 
szakmánk hírnevéért is köteles�
ségünk csatlakozni. Ugyanis a 
mi szakmánknak valamikor ré�
gen nagy volt a megbecsültsé�
ge, és mi ezzel a pótfelajánlás�
sal is szeretnénk visszaszerezni 
ezt. Meg aztán, ha mi tizen�
nyolcán olyan feladatot ka�
punk, amelynek értelme van, 
akkor szívesen segítünk.

Udvarhelyi András

Dr. Szarka György tszb-titkár: A szakszervezet minden támogatást 
megad a szerződésben részt vevő brigádoknak

P ostás Dolgozó 3



Boglárlelle, Honvéd utca 24. Megérkeztünk

Nyaka Lajos vezető eligazítást tart a recepciónál

A stúdióban Balogh Sándor programszervező szorgoskodik

Kedélyes csevegés az épület csillogó- villogó halijában

Óbertné Kozma Ágnes könyvtáros olvasnivalót kínál egy nyaralóvendégnek

Legújabb
balatoni
üdülőnk

Jelentős mértékben javultak idén a 
postások üdültetésének feltételei. Jú�
lius 10- től már teljes üzemben műkö�
dik és fogadja a nyaralókat az új bala-  
tonboglári SZOT- Postás üdülő. A 660 
személyes impozáns, külső és belső 
kiképzésében esztétikus üdülő — 
mint ahogy az épület halijában elhe�
lyezett emléktábla hirdeti — a SZOT 
szervezésében, a Postások Szakszer�
vezetének a kezdeményezésére és a 
Magyar Posta anyagi eszközeivel 
épült.

A SZOT- Postás közös üdülő egyút�
tal azt is jelenti, hogy a beutalójegyek 
felével (110 szoba) a SZOT rendelke�
zik. így is — a Balaton partján — 
ezentúl turnusonként 330 postással 
több töltheti el nagyszerű körülmé�
nyek között szabadságát, mint az el�
múlt években.
' Az I/A kategóriás új létesítmény 
116 fős kiszolgáló személyzetet foglal�
koztat. A kulturált szórakozásnak 
szinte valamennyi kelléke az igénybe�
vevők rendelkezésére áll. A 480 négy�
zetméteres társalgóban egyidőben 240 
vendég tartózkodhat kényelmesen, a 
presszó 130 személyes, harmadosztá�
lyú árakkal. Minden szinten színes té�
vé nyújt változatos szórakozást, hi�
szen az állandó műsorok mellett a ki�
válóan felszerelt stúdióból videoprog-  
ramokat is sugároznak (Csillagok há�
borúja — a gyerekeknek). Az unalom�
űzésről külön programszervező gon�
doskodik. A kéthetes időszakokban 
hajó-  és buszkirándulások, múzeum-  
látogatások, balatoni műemlékek 
megtekintése, sőt borkóstoló és füredi 
savanyúvízrkóstoló is szerepel a kíná�
latban. Esténként táncmulatságok, 
szórakoztató műsorok (például Sas Jó�
zsef előadása), lemezhallgatás, sakk-  
bajnokság színesítheti, gazdagíthatja 
a választékot. Természetesen minden 
szabadon választható. A nyaralók ren�
delkezésére áll a 3000 kötetes kölcsön-  
könyvtár is, amely máris nagy népsze�
rűségnek örvend. Az üdülő szolgálta�
tásaihoz tartoznak még a játékköl�
csönzés mellett a rendszeres gyer�
mekfoglalkozások is. A programveze�
tők ezenkívül lehetőséget teremtenek 
valamennyi boglárlellei kulturális 
rendezvényen való részvételre is.

A kiszolgáló létesítmények közül 
külön említésre méltó a remek ízléssel 
berendezett étterem, amely 530 négy�
zetméteren egyszerre 370 vendég el�
helyezését és étkeztetését teszi lehető�
vé. A korszerű konyhában nagy kapa�
citású berendezések segítik a munkát. 
Egy alkalomra 1200 adag ételt képe�
sek előállítani benne. Mindez úgy le�
hetséges, hogy az üdülőnek saját hús�
üzeme és cukrászata is van. Ezek az 
üzemek a tervek szerint jövőre ellát�
ják áruval a környék összes SZOT-  
üdülőjét is.

Ha már a jövőről esett szó, meg kell 
említeni, hogy Nyaka Lajos üdülőve�
zető és munkatársai, valamint az 
üzemvezetők már most gondolkoznak 
a nyaralási lehetőségek bővítésén, a 
szórakoztatás más, egyéni és társas 
formáin. A 2 + 1 ágyas szobák egybe�
nyithatok, így jövőre a tervek szerint 
nagycsaládosok is kaphatnak már be�
utalót a Balaton legkorszerűbb üdülő�
jébe. Ugyancsak a következő évre tel�
jesen elkészül a létesítmény tágas ud�
vara is, sportpálya, játszótér, füves na�
pozó áll majd a nyaralók rendelkezé�
sére. Az elképzelések szerint jövőre a 
vendégek saját szobájukban tévézhet�
nek az egyénileg kölcsönözhető ké�
szülékekkel.

A példás összefogással, amiből a 
postás dolgozók is részt vállaltak — 
ahogy a fent idézett emléktábla hirde�
ti: a jelen és a jövő dolgozói számára 
— épült új üdülő minden évben má�
justól októberig nyújt bizonyára élmé�
nyekben gazdag nyaralást a postások�
nak is a magyar tenger déli partján.

Jó pihenést Balatonbogláron!
Á(ts)
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A konyhában már javában készül a sok finomság

Strandolás után jólesik az ebéd a szép környezetben

Délutáni pihenő: kinek-kinek ultipartival, a kényelmes társalgóban . . .

• • • vagy a Balaton hűsítő vízében és napsugaras partján

Menjünk mi is ebédelni!



Postásszakkör 
általános iskolásoknak

Nívódíjasok

Utcai fülkéből — nemzetközi távhívás
A postás dolgozók utánpótlá�

sa valamennyi postahivatalnál 
gondot okoz. Ezért már évekkel 
ezelőtt megkerestük a Pályavá�
lasztási Intézetet, hogy a pálya-  
választás előtt álló fiatalokkal 
ismertessék meg a postai mun�
kalehetőségeket is. A 6—7—8. 
osztályos tanulók üzemlátoga�
tás címén fel is keresték hivata�
lunkat, Szombathely 1 postahi�
vatalt, de az egyszeri látogatás 
kevés volt ahhoz, hogy életre 
szóló hivatásként a postát vá�
lasszák.

Az utánpótlás gondjai egyre 
sürgetőbbé váltak, és arra ösz�
tönöztek, hogy az eddiginél töb�
bet tegyünk. Ismételten felke�
restük a Pályaválasztási intéze�
tet, és javaslatot tettünk posta-  
forgalmi pályaválasztási szak�
kör létesítésére. Az intézettől 
hathatós segítséget kaptunk a 
szakkör szervezéséhez, irányí�
tásához.

Az igazgatóság oktatási cso�
portjával történt egyeztetés és a 
szükséges szervezés után feb�
ruár 13- án — az országban el�
sőként — 14 kisdiák részvételé�
vel megalakult a Postásszak�
kör. Az iskolák és a gyerekek 
részéről meglepően nagy volt 
az érdeklődés. A gyerekek hírét 
vitték a szakkörnek, így már a 
következő foglalkozáson öttel 
többen jelentek meg.

A hivatal vezetőire a szerve�
zés után is nagy feladatot ró a 
szakkör működtetése. Ebben a 
munkában segítségére sietett a

Posta és Távközlés Kiváló Bri�
gádja címmel kitüntetett Sava-  
ria szocialista brigád. A szakkö�
ri foglalkozások megkezdése 
előtt munkatervet készítettek. 
A foglalkozásokra való felké�
szülés is különös gondosságot 
tesz szükségessé: a postai szak�
nyelvet le kell fordítani a gyere�
kek nyelvére. Mindezt úgy, 
hogy érdeklődésüket kellőkép�
pen felkeltse. Ezért különösen a 
gyakorlati foglalkozásokat igye�
keztek színessé tenni. Nagy si�
kert aratott a tanulók körében a 
pénzolvasó-  és bankjegyszám�
láló- gép, a kötegelőgép, a táv�
gépíró és a távbeszélő- központ. 
A brigádtagok igyekeztek a 
postai munka sokszínűségét be�
mutatni és a posta népgazdasá�
gi hasznosságát hangsúlyozni. 
A gyerekek figyelmesen hall�
gatták az előadásokat, és lelke�
sen vettek részt a gyakorlati be�
mutatókon.

A szakkör iránt a vártnál na�
gyobb volt az érdeklődés, ezért 
szeptembertől ismételten meg�
szervezzük hivatalunkban a 
postaforgalmi szakkört.

Búza Pálné

A NÉPSZAVA Lap-  és Könyvkiadó 
gondozásában megjelent a Kisvállal�
kozók jogszabálygyűjteménye című 
összeállítás. A joganyag lezárásának 
ideje: 1985. január 1. A sok hasznos is�
meret mellett a kiadvány tartalmazza 
a magánszemélyek (munkaközössé�
gek) által nem, vagy csak külön enge�
déllyel végezhető tevékenységek felso�
rolását.

A z újítómozgalom évtizedek óta jelentős szere�
pet töltött be a posta műszaki, forgalm i és m un�
kavédelmi feladatainak megvalósításában. 
A legeredményesebb újítások külön elismerésére 
a M agyar Posta K özpontja újítási nívódíjat ala�
p íto tt 1984- ben. A Postás Dolgozó 1985. jún iusi 
szám a ismertette az újítómozgalom kitüntetettje�
it, közöttük az újítási nívódíjpályázaton  
1984- ben díjat nyert dolgozókat.

Nívódíjban a tárgyévet megelőző évben hasz�
nosított, legjobbnak ítélt 3 újítás részesülhet, eze�
ket a legjobb forgalmi, m űszaki és egyéb kategó�
riájú újítások közül választják ki a Postás Újítá�
si Tanács közreműködésével a szakm a és a szak -  
szervezet képviselői.

A  nívódíjak együttes keretösszege 10 000 fo �
rint; forrása a központi érdekeltségi alap.

A  m eghirdetett pályázatra a Posta Rádió -  és 
Televízióm űszaki Igazgatóság 3, a Posta Építési 
Üzem 2, a Budapesti Postaigazgatóság 2, a Sop�
roni Postaigazgatóság 3, a Szegedi Postaigazga�
tóság 3 újítást terjesztett fel. 1985- ben tehát 5 
postaszerv 13 db újítást javasolt nívódíjra.

A bíráló bizottságnak nem  volt könnyű felada�
ta — főképpen a helyezések megítélésekor. Végül 
is a m űszaki kategóriában szereplő, jelentős al�
kotói tevékenységet, hiánypótló eredeti megol�
dást tartalmazó, nagyjelentőségű újításokat tar�
totta nívódíjjal jutalm azandóknak. A  sorrendet 
pedig a fe ladat bonyolultsága, az újítással elér�
hető megtakarítás, a távbeszélő - forgalomra gya�
korolt hatása, a szolgálat kiterjesztése döntötte 
el. A z  újítások színvonalára jellemző, hogy az 
eredetileg kiírt 10 000 forin tot a M agyar Posta 
K özpontja 12 000- re emelte fel.

Veres Irén

Hírvivők a tatárjárás után
Mint a Postás Dolgozó januá�

ri számában írtuk, a tatárjárás 
után hanyatlani kezd a magyar 
hírvivés, mint országos és 
nagyrabecsült intézmény. III. 
István korában, 1165- ben a hír�
vivők ispánja, Mikud ott szere�
pel az első országos méltóságok 
között, egy fontos monostor- ala�
pítólevél megerősítésénél. A vá-  
radi tüzesvas próbák második 
perénél, 1208- ban már ott talál�
juk ítélőbíróként Váradon Tom�
pát, a királyi hírvivők ispánját. 
Fejér György oklevéltudósunk 
azt írja a hírvivőkről, hogy kö�
zönségesen hirdetők, „akiket a 
király avagy ispán a népet tu�
dósítani rendelt.” Az utóbbi 
megnevezés „használatbavéte�
le az írásokban nem erősíti 
meg, vásártereken meg heti vá�
sárokon végzett kikiáltásukat; 
megidézésre pecséttel küldet�
tek a felekhez bizonyításként.” 
Péter király már így küldte kö�
veteit a bajorokhoz, így rendel�
kezik a hírvivőkről I. László ki�
rály első törvénykönyve, vala�
mint Kálmán törvénykönyvé�
nek két törvénycikkelye is, 
„meg II. Andrásé bizonyosan 
elég erősen”.

Nyilvánvalóan pecséttel 
küldték a hírvivőket, bizonyítja 
hajdani tudósunk, oklevelek ki�
vonatait idézve: „Pecséttel idéz�
tek. A hírvivők közül többeken 
a várispánságok földjén éltek, 
hasznukra gyümölcsöztethették 
a nekik juttatott részbirtokot. 
Megyei főnökük, mesterük is 
volt a hírvivőknek, azonfölül a 
dénár- adó s egyéb tartozások 
begyűjtője és bevezetője is a 
Megyében.” írja végül Fejér 
György a magyar hírvivőkről 
szóló eszmefuttatásában.

Sokan eleshettek a tatárdúlás 
idején, ezt láthatjuk későbbi ok�
leveleinkből. 1245- ben Miklós, 
a királynéi hírvivők ispánja a 
Komárom megyei Karván két 
ekeföldnyi földet (legalább 240 
mai holdat), vele két halászóhe�
lyet és egy kaszálót ad el bizo�
nyos Köbölényi Péternek.

1252- ben alapítja meg IV. Bé�
la király a turóci premontrei 
apátságot, s a Csallóközben lé�
vő Kulcsodon és bizonyos 
Negyven nevű faluban említe�
nek királyi hírvivőket. Kulcso�
don a határ fele az övéké ma�
rad, a másik felét, a Cseles vizé�
től délre kapják meg a monos�

tor népei. Azt is leírják, hogy az 
utóbbiak élelmet szolgáltatnak 
a frátereknek, akik nem a hírvi�
vőkkel együtt laknak. Mindkét 
helyen, Kulcsodon és Negyven�
ben is 30- 30 hírvivő családfőt 
sorolnak föl az alapítólevélben.

— A Győr megyei kulcsodiak-  
ról később, 1266- ban azt írják, 
hogy fele részben mentesek a 
dénáradótól, felerészben pedig 
pénzadóval tartoznak a királyi 
udvarnak, tehát hírvivői szolgá�
lataikat a birtokért való adózás 
felerészének vették.

1255. decemberében a pozso�
nyi vár hét hírvivőjét sorolják 
föl, kik perbefogták Sápi Boton 
pozsonyi várjobbágyot, mivel 
az elfoglalta a pozsonyi vár két 
darab földjét. Boton kiváltságá�
ra hivatkozik, melyet a királytól 
kapott, a malmát ért valamilyen 
kára miatt.

1269- ben írják, hogy a hírvi�
vők Fejér megyében lévő két el�
hagyott birtokát, Fáncsot és a 
Simontomya melletti Menyődöt 
töbörcsöki szabad besenyők ké�
rik a királytól. Béla király nekik 
adja a két birtokot szolgálatai�
kért; a hírvivők országos ispán�
ja, Pobor ispán bevezetése által 
elkészíttetvén az adományleve�
let.

Ugyancsak 1269 körül a Fe�
jér és Pilis megye határán fek�
vő Költőt, mint királyi hírvivők

és tárnokok Szolgagyőr várá�
hoz tartozó üres és elhagyatott 
birtokát adományozza el a ki�
rály a nyulakszigeti apácáknak. 
(A tárnokok a királyi javak be�
gyűjtői és őrzői voltak.) Az em�
lített Koltó Tordas és Tárnok 
vidékén feküdt.

1278 körül Erzsébet királyné 
a Koppány és Szántó környéki 
Dadát, a királynéi hírnökök 
hajdani faluját adományozza el 
a nyulakszigeti apácáknak. Ez a 
helység is üres, írják az oklevél�
ben. Viszont a Somogybán lévő 
Süsün még 1282- ben is élnek 
királynéi hírvivők, akik elfog�
lalták a Tolna megye határán 
fekvő Gyalán határát, mint haj�
dani királynői birtokot. A gyalá-  
ni testvérek Mária királyné 
megerősítésére hivatkoznak, és 
Tamás alkancellár, a határjárás 
leírása után azzal zárja a peres 
iratot, hogy Gyalán egykor is a 
helybeli nemesek birtoka volt.

1284- ben Erzsébet királyné 
beleegyezik, hogy a Somogy 
megyei Atádon az ő hírnökei�
nek 6 háztartásra való vissza�
maradt földjét fia, /V. László a 
királyi szekerészek főnökének 
adományozza a kunok ellen 
győzedelmes harcot vívott ifjú 
Bágyoni Lukácsnak. Jelen van�
nak a szomszédok, többek kö�
zött András királynéi tárnok, és 
János, Pósa fia, a királynői hír�
vivők ispánja. János ispán itt lé�
vő birtokrészét nem engedi át, 
ellentmondott.

Róbert Károly korára, helye�
sebben már az Arpád- kor végé�
re, a várak nagy része várurak 
kezére kerül, akik már a maguk 
felelősségére tartják fönn várai�
kat, gazdálkodnak a várbirto�
kon, és maguk választják ki ka�
tonáikat, embereiket. A királyi 
hírvivőket már csak mint haj�
daniakat említik. 1334. január�
jában Miklós, nádori albíró már 
a nádor egyik emberét küldi 
két alperes megidézésére, ter�
mészetesen pecséttel. 1335- ben 
Péter, királyi titoknok is a saját 
emberével idéztet meg Viseg-  
rádra két peres ellenfelet. 
1345- ben írják bizonyos He-  
tényről: „földje egykor Komá�
rom és Bána várának lovászaié, 
hírvivőié”.

Egykorú latin nyelvű írá�
sokból fordította:

Hegedűs László

A Soproni Postaigazgatósá�
gon Holndonner László villa�
mosmérnök, távközlési és mű�
szaki igazgatóhelyettes szobájá�
ban szinte ingerük az embert a 
tárgyak az újításra. Aprócska 
múzeum ez a Magyar Posta tör�
ténetéből: telefon, távíró . . .  te�
lefon, távíró . . .  a múltból.

Szegény Bell és szegény töb�
biek, akik a telefont feltalálták, 
akik korszerűsítették, akik újí�
tásaikkal jobbá, tökéletesebbé 
tették telefonjainkat, de sokat 
szidják őket okkal és ok nélkül. 
Rohanó világunkban mindenki�
nek minden sürgős, de legsür�
gősebb a telefonálás.

Változik a világ.
Tegnapelőtt még örültünk 

annak, hogy megszűnt a teke-  
rős telefon.

Tegnap még tapsoltunk, 
hogy kezelő közreműködése 
nélkül hívható Győrött és Mo-  
sonmagyaróvárott bárki.

Ma teringettézünk, ha nem 
kapunk országos, illetve nem�
zetközi vonalat.

így jó ez, hiszen változik a vi�
lág.

Egy levelet tartok a kezem�
ben, amelyet két fiatal soproni 
postás kapott a Magyar Posta 
Központjától. A címzett Rákosi 
Tibor távközlési szaktechnikus, 
a távközlési ellenőrzési osztály 
dolgozója és Németh Lászlóné 
üzemmérnök, a beruházási osz�
tály dolgozója. A levélben ez 
állt:

„Kedves Kolléga! Örömmel 
értesítem, hogy a Magyar Posta 
által első ízben meghirdetett 
újítási nívódíjpályázaton első 
helyezést ért el. A díjak ünne�
pélyes átadása ez év május 
25- én, szerdán délelőtt 11 óra�
kor lesz Budapesten, a Magyar 
Posta Krisztina körúti központ�
jában. Az ünnepélyen szíves�
kedjék megjelenni. Kartársi üd�
vözlettel . . . ”

Nagy meglepetés és nagy 
öröm volt mindez.

A meghívásra mindketten 
megjelentek, és Valter Ferenc 
távközlés- szolgáltatási igazga�
tótól átvették a megtisztelő er�
kölcsi és anyagi eüsmerést.

Az újítás értelmi szerzője, ki�
vitelezője Rákosi Tibor. Vele 
beszélgettem: hogyan, mint
kezdődött, hogyan folytatódott? 
Hogyan és mennyiben örülhe�
tünk mi, telefonálni akarók en�
nek a nagysikerű újításnak?

A nívódíjas újító örömmel és 
lelkesen mesélte:

— Egészen egyszerűen kez�
dődött. A Soproni Postaigazga�
tóság területét járva: Győr- Sop-  
ron, Vas és Veszprém megyé�

ben gyakran hallottam a pa�
naszt: sok az idegenforgalmi te�
rület a három megyében, és 
mind az őslakók, mind az idelá�
togatók bel-  és külföldi turisták 
hiányolják a telefonálás lehető�
ségét, a távhívást. A panasz va�
lós, az igény jogos volt. . . De 
hogyan, miként lehetne ezen 
segíteni? Ismerve szorult gaz�
dasági helyzetünket; se pénz, 
se posztó — hogyan lehetne ki�
elégíteni a jogos igényt újabb 
és újabb költséges beruházások 
nélkül? Ezen tanakodtam. Kitől 
kérhettem volna tanácsot?

A könyveimtől. Tanultam, ol�
vastam, tanultam, olvastam .. . 
és végre sikerült. Segítőtársra 
is akadtam Németh Lászlóné 
üzemmérnökben, a beruházási 
osztály dolgozójában. Jól ismer�
tük egymást, mert előzőleg hét 
évig együtt dolgoztunk.

— Az újítás műszaki lényege 
egy adapter, amelyik két rész�
ből áll. Köznyelven szólva: az 
eszéből, amelyet a győri tele�
fonközpontban kellett felszerel�
ni, és annak segítő társából, 
amelyet abban a központban 
szereltünk fel, amelynek nyil�
vános állomásait alkalmassá 
akartuk tenni a belföldi és a 
nemzetközi távhívásra, még ha 
a helység távol is van Győrtől, 
így például a Balaton északi ré�
szének nagy forgalmú helysé�
geiben: Balatonalmádin, Füre�
den, Révfülöpön, Keszthelyen, 
de ilyen készülékek vannak 
most már Veszprémben, Szom�
bathelyen, Rajkán, Mosonma-  
gyaróvárott, Bükfürdőn, Rá-  
bafüzesen, Körmenden, Kősze�
gen, Szentgotthárdon és így to�
vább, főként a nagyobb idegen-  
forgalmi helyeken, összesen 
mintegy száz.

A telefonkészülékek — az 
újítás, azaz az adapter segítsé�
gével — két fontos dolgot „ta�
nultak meg”. Először is felhívni 
az ország vagy Európa bármely 
városát távhívás útján. Másod�
szor: időarányosan „bekasszí�
rozni” a beszélgetési díjakat. Az 
újítással a készülékek erre al�
kalmasak. És ezzel el nem vitat�
ható az újítóktól, hogy igen 
nagy jót tettek a lakosságnak és 
a területen üdülőknek, mert bő�
vítették a Magyar Posta korsze�
rű szolgáltatásait.

Méghozzá olcsón!
Egy- egy önálló, új utcai nyil�

vános telefonállomás létesítése 
70—90 ezer forintba kerül. Az 
adapter elkészítése mindössze 
15 ezer forintba, és a Sopron�
ban megalakult gazdasági 
munkaközösség gyártja, nem�
csak a három megye területére, 
ad mindazon postaigazgatósá�
gok részére is, amelyek meg�
rendelik. A pécsiek eddig tizen�
négyet szereltek fel, és újabb 
húszat rendeltek. A miskolciak 
harmincat kértek, huszonné�
gyet elszállítottak, a többinek a 
gyártása most van folyamat�
ban. A többi postaigazgatóság 
még várakozik . . .

Néhány mondat az újítással 
foglalkozó vaskos okmányból: 
„.. . Egy pár CLB adapter (újí�
tás előtti) ára 103 ezer, egy pár 
távolsági adapter (újítás utáni) 
ára 15 ezer forint, így egy pár 
esetében a megtakarítás 88 
ezer. . .  50 pár készülék figye�
lembevételével 4,4 millió forint. 
A szolgáltatás kulturáltsága 
azonban forintban nem mérhe�
tő. Felbecsülhetetlen . . .  Az újí�
tásért javasolt összeg: 100 ezer

forint, amelyet 85—15 százalék 
arányban kell kifizetni Rákosi 
Tibornak és Németh Lászlóné-  
nak, mert ilyen arányban vet�
tek részt az újítás elvi és gya�
korlati megvalósításában. . . ” .

Némethné újításbeli része — 
mint a hivatalos okmány igazol�
ja — 15 százalék. Az újítás már 
készen volt, amikor ő „belé�
pett”. Miért volt erre szükség? 
Azért, mert az adapter központi 
egysége a pénzbevételező jele�
ket bizonytalanul továbbította, 
így ez nem maradhatott, mert a 
készülékek mellé csőszt vagy 
pénzbeszedőt állítani lehetet�
len. Némethné két áramköri 
módosítást ajánlott és ezzel 
megoldódott az automatikus 
pénzbeszedés.

Az újításnak nagy előnye 
még az is, hogy az adapter ha�
zai anyagokból, nyolcvan mun�
kaóra alatt elkészíthető. Segít�
ségével a nyilvános állomások 
2, 10, és 20 forintos érmével 
működnek. így a három megye 
területén, — sőt most már a pé�
csi körzetben is — több, mint 
kétmillióan élvezhetik mind a 
helyi lakosok, mind a külföldi 
turisták.

Rákosi Tibor változatlanul 
könyvimádó, gondolkodó em�
ber. Szabad idejének egy részét 
családjával, a szeptemberben 
első osztályba lépő Évával, és a 
negyedik osztályos Viktóriával, 
másik részét könyveivel tölti. 
Sőt, újabban az olvasás mellett 
egyéb „szórakozása” is van. Be�
iratkozott az igazgatóságon 
szervezett Basic- tanfolyamra.

Úgy hírük ez fél esztendős lesz, 
de ha közben újabb tanulni va�
lók kerülnek az asztalra, akkor 
meghosszabbítják a tanulási 
időt.

— Tervez- e másik, fontos 
újítást? — érdeklődtem.

— Igen, hogyne. Ha az em�
ber szüntelenül tanul, olvas, fel�
halmozódik a tudása, többet és 
jobban lát a világ dolgaiból, és 
ez arra ösztönzi, hogy újat, job�
bat, korszerűbbet alkosson. 
A tudást kamatoztatni keü, 
csak így van értelme.

— Készülő újításának mi a 
lényege ?

— Bocsásson meg, de ez ti�
tok. Merő kabalából csupán 
annyit mondhatok, hogy a befe�
jezéshez közelgő újítás a CB rá�
diók használatával kapcsolatos.

— Mi a véleménye a nívó�
díjról és az újításokról az újí�
tási felelősnek, Lőrincz János-  
nénak?

— Boldogok és büszkék va�
gyunk. Az országos pálmák kö�
zül a legszebbet, az első díjat, 
mi soproniak hpztuk el. Ez nem 
kis dolog.

— Hány újításuk van az 
idén, az első félévben?

— Koüégáink hat hónap 
alatt 89 újítást nyújtottak be. 
Ezekből bevezettünk 54- et, és 
ezekkel a kalkulált megtakarí�
tás 1,3 millió forint.

— Milyen eredményt mutat 
az elmúlt öt esztendő újítási 
statisztikája?

— Igen szépet. Öt év alatt — 
1980. január 1- től 1984. decem�
ber 31- ig — 1140 újítást adtak 
be a dolgozók. Ebből elfogad�
tak 422- t, és a megtakarítás 17,2 
millió forint. Úgy vélem, ez is 
dicséretes.

De mennyire!
Sindulár Anna
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Szakszervezetünk elnöksé�
ge júniusi ülésén egy olyan pos�
tai réteg élet-  és munkakörül�
ményeinek a helyzetét és a fej�
lesztésére vonatkozó javaslato�
kat tárgyalta, amely mintegy 
4300 főt érint. Nevezetesen a 
hálózatépítő és - fenntartó dol�
gozókról van szó. Az előterjesz�
tést a központi vezetőség mel�
lett működő közgazdasági bi�
zottság készítette, csaknem 
egyéves előkészítő munka alap�
ján.

A feladat végrehajtásánál a 
munkabizottság a hangsúlyt a 
helyszíni látogatásra helyezte. 
Azt tűztük magunk elé, hogy 
minél több dolgozóval, lehető�
leg munka közben találkoz�
zunk, csoportos beszélgetés ke�
retében. Az ország egész terüle�
tén 20 üzemnél végeztünk fel�
mérést. Ennél több azoknak a 
munkacsapatoknak a száma, 
amelyeket a különböző közsé�
gekben, városokban kerestünk 
meg.

Egy- egy igazgatóság terüle�
tén a helyszíni látogatásunkat 
szándékosan ütemeztük 1984 
utolsó hónapjaira, mivel így 
magunk is jobban meggyőződ�
hettünk az időjárás okozta ked�
vezőtlen munkakörülmények�
ről, a dolgozók szociális ellátá�
sáról, illetőleg a hiányosságok�
ról.

Ilyen körültekintő munkával 
készült el az elnökség részére a 
bizottság 20 oldalas szöveges je�
lentése, 5 oldalas javaslata a fej�
lesztésre és a 13 táblázatból álló 
melléklete.

Az eddigiekből is érzékelhe�
tő, hogy még e terjedelmesebb 
írásban sem tudjuk az egész 
előterjesztést ismertetni, ezért 
csak a helyzetet jellemző meg�
állapításokra korlátozzuk is�
mertetésünket.

A hálózatos munka
A posta összlétszámához vi�

szonyítva a hálózatos dolgozók 
rétege nem sorolható a legna�
gyobbakhoz, azonban a műsza�
ki végrehajtásban részarányuk 
és tevékenységük meghatározó 
szerepet tölt be. A munkakörül�
mények szempontjából pedig 
az egyik legkedvezőtlenebb 
munkaterület. Az árokásás, ká�
belfektetés, oszlopállítás nehéz 
fizikai igénybevétellel jár. Az itt 
dolgozók az év minden szaka�
szában kiszolgáltatottjai az idő�
járásnak, ami fokozza a kedve�
zőtlen sajátosságokat. A munka 
pedig nem lehet az időjárás 
függvénye. Itt még nem mellőz�
hető munkaeszköz az ásó, a la�
pát, a csákány, a fejlődés és gé�
pesítés ellenére sem.

Mindezek a körülmények 
kedvezőtlenül hatnak a munka�
erő- ellátásra, tükröződnek a 
dolgozók összetételében és kva�
lifikáltságában, gondot okoznak 
az utánpótlásnál.

Az elnökség megállapítása: 
„A hálózatos dolgozókra" — 
mind az építés, mind a fenntar�
tás és hibaelhárítás terén — az 
utóbbi években növekvő fel�
adat hárult. Ugyanakkor kapa�
citás-  és munkaerőhiány miatt 
évekig még azoknak a munkák�
nak az elvégzése is veszélyez�
tetve volt, amelyeknél az anya�
gi és egyéb feltételek rendelke�
zésre álltak. Országosan szük�
ségessé vált a szabad időben 
végzett munka 30, majd 40 fo�
rintos normaóra- díjazásért. Sor 
került a fenntartás évének kez�
deményezésére, a vidéki üze�
mek dolgozóinak budapesti ki�
rendelésére és a nyilvánostáv-  
beszélő- program meghirdetésé�
re.

Az elnökség elismeri mind�
azokat az intézkedéseket, ame�
lyek az utóbbi években e téren 
a technika és technológia fej�
lesztésével, a nehéz fizikai mun�
ka korszerűsítésére és könnyí�
tésére megvalósultak, noha eze�
ket még korántsem lehet befe�
jezettnek tekinteni.”

A dolgozók

A hálózatos dolgozók létszá�
ma igazgatóságonként 400 és 
500 között van, az összlétszám-

Felm érés a hálózatos dolgozók élet -  é s  m unkakörülm ényeirő l
nak 8—10 százaléka. A Kábel�
üzem jellegéből adódóan ez 46 
százalék.

A hálózatépítő üzemeknél a 
tényleges létszám a tervezett 
szinten van vagy annál na�
gyobb. Megítélésünk szerint ez 
a teljesítménybérezés bevezeté�
sének tulajdonítható. A szak�
munkás és betanított munkás 
arány kielégítőnek ítélhető, bár 
itt már nagyobb szóródással is 
találkozunk.

A távközlési üzemek létszá�
ma helyenként a tervnél na�
gyobb (például debreceni, sze�
gedi, soproni igazgatóság), míg 
másoknál alatta maradt a terve�
zettnek (például a miskolci és a 
pécsi terület). A szak-  és betaní�
tott munkások aránya — né�
hány kivételtől eltekintve — 
szintén kedvező. Szembetűnő�
en nagy a segédmunkáslétszám 
a debreceni igazgatóság terüle�
tén. Indokolt lenne a területi 
szakszervezeti bizottságnak a 
besorolási gyakorlatot megvizs�
gálnia. (Megjegyzés: fél év el�
teltével átsorolhatok betanított 
munkásnak.)

A létszámmozgás a vizsgált 
postaszerveknél összességében 
eléggé nagy. Legnagyobb a há�
lózatépítő üzemeknél a betaní�
tott, valamint a segédmunká�
soknál. Megnyugtató azonban, 
hogy 34- gyel többen jöttek e te�
rületekre, mint amennyien ki�
váltak.

A vizsgált félévben a munka�
idő alakulása jónak minősíthe�
tő, mivel a ledolgozható napok
87,9 százalékát dolgozták le.

Az életkort és a szolgálati 
időt elemezve megállapítottuk, 
hogy a dolgozók 30 százaléká�
nak 3 évnél rövidebb a postai 
munkaviszonya. Ahogy a szol�
gálati idő hosszabbodik, úgy 
csökken a dolgozók aránya. 
Például 16—25 év közötti szol�
gálati ideje a dolgozók mindösz-  
sze 12 százalékának van. Egy 
másik példa szerint a hálózat-  
építő üzemeknél a dolgozók 61 
százalékának van 15 évnél rövi�
debb szolgálati ideje.

Ha az életkorra vetítve foly�
tatjuk az elemzést, az előző ta�
pasztalat még bizonyosabbá vá�
lik. A mintavétel szerint 30 
éven aluli az összlétszám 44 
százaléka, ami körülbelül
10—15 éves szolgálati .időnek 
felel meg.

Mindez arra enged következ�
tetni, hogy a hálózatos dolgozók 
ezt a megerőltető munkát csak 
átmeneti időre vállalják, nem 
honosodnak meg. Kiválnak, 
vagy jobb esetben a posta 
egyéb területén keresnek mun�
kát.

Az iskolai végzettség megle�
pő, mert 470- nek hiányzik a 8 
általánosa. Ez a dolgozók 18 
százaléka. Az 51—60 év közötti 
dolgozók 34 százalékának nincs 
meg az alapműveltséget adó 
végzettsége, ez tőlük már nem 
is várható. Az alacsony iskolai 
végzettség összefüggésben van 
a munka jellegével. (Meg kell 
jegyeznünk, hogy valamivel 
jobb a helyzet a távközlési üze�
meknél.) Ez természetesen a 
szakképzettségen is látszik. 
Gondot okoz egyrészt, hogy a 
képzés az igazgatóságok szék�
helyén folyik, másrészt a tan�
anyag nem eléggé korszerű.

Életkörülmények

A bérezési forma jellemzően 
eltér az építésnél, illetőleg a 
fenntartásnál. Az előbbinél
1983- tól teljesítménybérezés 
van, míg az utóbbinál továbbra 
is időbért alkalmaznak, amely�
hez 1985- től kapcsolódik egy 
feltételekhez kötött ösztönző-  
rendszer. A kétféle bérezési for�
ma a munkák eltérő jellegéből 
következik.

Az átlagbéreknél szembetű�
nő, hogy a felmérésbe bevont 
végrehajtó egységek között lé�
nyeges eltérések tapasztalhatók 
az azonos munkakörben foglal�
koztatottaknál. Ezt az érintettek 
kifogásolják. Szerintünk is vi�
tatható a munkaerőpiac- indok�
lás.

A teljesítménybérezés beve�
zetését általában helyeslik az

érdekeltek. Több vonatkozás�
ban normakorrekciót, illetőleg 
a helyi viszonyok rugalmasabb 
kezelését tartják szükségesnek. 
A debreceni hálép kivételével 
havonta 400—800 forinttal nö�
vekedett a dolgozók keresete.

A fenntartás terén legkedve�
zőbb a zavarelhárítók és a kör�
zetmesterek átlagbére. Néme�
lyeknél jelentős tényező a gép�
kocsiátalány és a lakáskészen�
léti díj. Többen nem tartják 
egyenletesnek a lakáskészenlé�
tek elosztását, ami pedig jöve�
delemtényező.

A túlóradíjak a felmérés idő�
szakában nagy szóródást mu�
tattak, ezért további elemzést 
tartunk indokoltnak.

A szabadidős munkavállalás�
ról megoszlanak a vélemények. 
A többség nem szívesen vállal 
ilyen munkát, mert a hét végén 
inkább hazautaznak. Sajnos, 
olyan esetet is elmondtak, hogy 
a kifizetés több hónapot késett.

A területi szervek figyelmébe 
ajánljuk az alapórabérek rend�
szeres növelését, mivel ezt a 
legtöbb helyszínen igényelték.

A kiegészítő jövedelmekről a 
megkérdezettek többségénél 
őszinteséget és tárgyilagosságot 
tapasztaltunk. Az ebből szár�
mazó jövedelem mértéke is hul�
lámzik az évszaktól függően, és 
üzemenként is igen változó a 
kép.

Vidéken szinte minden meg�
kérdezettnek van kertje, vagy 
besegít a háztáji állattartásba, 
illetőleg a gyümölcs-  vagy nö�
vénytermesztésbe. így van ez a 
bejárók és munkásszállón la�
kók esetében is.

A felmérés szerint a dolgozók 
40 százalékának van családi há�
za, 31 százalékának főbérlete, 
29 százalékának egyéb lakása. 
Albérlet alig akad, jellemző a 
családtagi viszony. A helyben 
lakók aránya területenként el�
tér. A bejárók aránya 40 száza�
lék körüli, többségük 10—30 ki�
lométert utazik. A megkérde�
zetteknek csupán 16 százaléka 
lakik munkásszállón. A mun�
kásszállítás iránti igény növek�
szik, többségében korszerű au�
tóbuszokkal történik.

Munkakörülmények

Egyértelműen megfogalma�
zott igény, és táblázatunk is azt 
tanúsítja, hogy a telephelyek 
szociális ellátottságán javítani 
kell. Láttunk korszerű, jó ellá-  
tottságú körzetmesterséget 
(Szigetvár, Nagykálló), de az el�
lenkezőjét is (Nyírbátor, Fehér-  
gyarmat). Budapesten a kábel�

fenntartó üzemben, mivel sem 
elegendő vízmelegítő, sem zu�
hany nincs, megoldatlan a napi 
tisztálkodás is.

A változó munkahelyen dol�
gozók szociális ellátása még 
rosszabb. Meggyőződtünk ar�
ról, hogy sokszor még kézmosá�
si lehetőség sincs. A lakókocsik�
ban is csak átöltözésre van le�
hetőség, sajnos fűtésre, világí�
tásra, tisztálkodásra és étkezés�
re nincs.

Amíg a postás dolgozóknak 
csaknem 40 százaléka veszi 
igénybe az üzemi étkeztetést, 
addig a vidéki hálózatos dolgo�
zók csak elenyésző számban. 
Az otthonról hozott hideg éle�
lem kulturált elfogyasztásához 
az alapfeltételeket sem tudják 
megteremteni. Nem egy helyen 
tapasztaltuk, hogy a hideg 
munkásszállító autóbuszban 
vagy valamelyik udvarban áll�
va ebédeltek a dolgozók. Véle�
ményük nem kívánkozik a nyil�
vánosság elé.

Kedvező, hogy az üzemorvosi 
ellátást igénybe tudják venni a 
dolgozók, persze nem mindig 
helyben.

A kapott válaszok és a látot�
tak szerint a munka-  és védőru�
ha- ellátás nem megnyugtató. 
A felszerelések kiadása késik, 
sok a kifogás a minőségre, a 
mérettartásra, a színtartóságra 
stb. Némelyik igazgatóság —■ 
elmondás szerint — eszmei ki�
hordási időt állapított meg, s 
amíg az le nem telik, nem cse�
rélik ki a védőruhát. Szomorú, 
de néhol szakadt gumicsizmá�
ban ásták az árkot, hiányos, 
rongyos öltözékben dolgoztak 
novemberben. Az esőkabátok 
változatlanul átáznak, a kátrá�
nyos, vazelinos ruhák tisztítását 
a Patyolat nem vállalja.

A válaszok és a látottak fényt 
derítettek a rendelkezések hely�
telen végrehajtására (nem szab�
vány szerinti ellátás, kihordási 
idő stb.), az utasítások hiányos 
ismeretére. Ebből adódik, hogy 
a felső szintű szabályozások a 
beszerzés, az ellátás során tor�
zulnak. (Például biztonsági öv�
ből négyféle szabvány van. 
Tudják- e ezt a beszerzők?)

A munkahelyi közérzetet be�
folyásolja az anyaghiány, a kis�
gépek, műszerek hiánya, a 
rossz szerszámellátás. így aztán 
sok a munkaátcsoportosítás, a 
kapacitás nincs eléggé kihasz�
nálva. Arra a kérdésre, elége-  
dettek- e munkájukkal, nagyon 
eltérő válaszdkat kaptunk. 
A fiatalok türelmetlenebbek a 
hiányosságokkal szemben. 
A gépesítést az idősebbek sem 
tartják kielégítőnek. Sok válla�

Szociális ellátottság

a telephelyen a munkahelyen
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latot említenek, amelyek meg�
előzték a postát. Kellene aljnö�
vényzetvágó- , árokfúrógép, 
emelőkosaras gépkocsi, a mo�
torkerékpárok cseréje gépko�
csikra stb.

A munkahelyi légkört fele�
fele arányban jónak, illetőleg 
közepesnek ítélik. Az emberek 
többsége ismerősi, baráti kap�
csolatban van egy- egy munka�
csapatban. A vezetőkkel való 
kapcsolatot csaknem azonos�
nak minősítették az egymás kö�
zötti kapcsolattal. Alátámasztot�
ták a vezetők fontos szerepét a 
munkahelyi légkör megterem�
tésében.

S zervezeti é le t

A szakszervezeti munkában 
legfontosabbnak az érdekvédel�
mi tevékenységet tartják. 
A bér-  és jutalomelosztásban 
való részvétellel többségében 
meg vannak elégedve, bár a bé�
rek növekedését eléri az árak 
emelése, ezért helyzetük bizo�
nyos romlásáról beszélnek. 
A kezdő bérek magasabb szint�
jét tartanák jónak. Várakozás�
sal említették a fenntartási ösz�
tönző bevezetését. Figyelemmel 
kísérik a segély, a fizetési elő�
leg, valamint a lakásépítési köl�
csön juttatását.

A bizalmival a kapcsolatuk 
közvetlen, az szb- titkárt már 
nem mindenhol ismerik. Sze�
rintük nincs kellő lehetőségük 
arra, hogy bekapcsolódjanak a 
szakszervezeti életbe, a tájékoz�
tatást hiányosnak ítélik.

Kulturális téren inkább a ki�
rándulásra van igény. Az üdü�
lés iránt szerény az érdeklődés, 
a családos beutalókat azonban 
hiányolják.

A brigádmozgalom kereté�
ben egymás és a közösség érde�
kében szívesen és önzetlenül 
vállalnak kétkezi munkát.

A szakszervezeti rétegmun�
kát még jobban sajátos helyze�
tükhöz kellene igazítani, hogy 
azt kapják, amire igényük van, 
s ez javítaná a szakszervezet te�
kintélyét, segítené az ellent�
mondások felszámolását.

H elyzetük javítása

A tapasztalatok alapján az el�
nökség felkérte a Magyar Posta 
Központját az alábbiakra:

•  Az éves- ötéves üzemfej�
lesztési tervek kialakításánál e 
terület kiemelten szerepeljen, 
és határozottabb előrelépés tör�
ténjen az üzemek és telephe�
lyek korszerűsítésében.

•  A fizikai munka könnyíté�
sére gyorsított ütemben szerez�
zenek be korszerű és országo�
san elterjedt gépeket (például 
oszlopgödörfúró gép, emelőko�
saras gépkocsi, aljnövényzetvá-  
gó gép stb.). A következő terv�
időszakban valósuljon meg a 
motorkerékpárok cseréje gép�
kocsira.

•  Vizsgálja felül és korsze�
rűsítse a hálózatos dolgozók 
képzését. Ennek keretében ja�
vasolja a képzés decentralizálá�
sát, és a mai követelményeknek 
megfelelő tananyag kidolgozá�
sát.

•  Fokozottabban ellenőriz�
ze és kérje számon a területi 
szervektől a rendeletekben, 
utasításokban előírtak érvénye�
sítését, különös tekintettel a 
munka-  és védőruha- juttatás�
ban, valamint a minimális hi�
giéniai és szociális ellátásban 
még mindig tapasztalható laza�
ságokra, hiányosságokra.

•  A szakszervezet központi 
apparátusával közösen vizsgál�
ják meg:

a) a körzetmesterségek 
egyenruhával való újbóli ellátá�
sának indokoltságát,

b) mely munkakörökben in�
dokolt a jégeralsó és - felső fe�
hérneművel, valamint meleg 
sapkával való ellátás,

c) a hálép- eknél az építőipar�
ban országosan elterjedt pénte�

ki bérfizetés bevezetésének le�
hetőségét,

d) e területen a rehabilitáció�
nak az eddigieknél jobb lehető�
ségét.

A hálózatépítés terén feltárt 
gondok, hiányosságok jelentős 
része az előírások meg nem tar�
tásából, a kellő figyelem hiá�
nyából származik. Ezekre az el�
nökség felhívja az igazgatósá�
gok figyelmét, egyúttal a 
tszb- k, valamint az alapszervek 
feladatává teszi, hogy jog-  és 
hatáskörükkel élve hassanak 
oda, hogy a terület dolgozóinak 
jogos igényeit kielégítsék.

O A saját hatáskörű dönté�
sekben kapjon nagyobb hang�
súlyt a hálózatos munka na�
gyobb arányú gépesítése, az 
üzemek és telephelyek (körzet�
mesterségek) korszerűsítése, a 
szociális ellátottság javítása. Ez 
nemcsak az új létesítményekre 
érvényes, hanem a még hosz-  
szabb távon üzemelő elavultak�
ra is. Ezekben és a változó te�
lephelyen, illetőleg a szabad�
ban dolgozóknál is az előírás 
szerinti higiéniai és szociális el�
látás elemi szintjéről gondos�
kodni kell.

O Általában nem kielégítő a 
munkaterületek előkészítése, a 
munka szervezése. El kell érni, 
hogy csak kellően előkészített 
munkákra lehessen munkacsa�
patokat küldeni, gondoskodva a 
minimális ellátási színvonalról.

O A távközlési üzemeknél 
célszerű szorgalmazni a lakás�
készenlétek egyenletesebb 
megszervezését és elosztását, 
mivel a jelenlegi módszer a jö�
vedelmek aránytalan szóródá�
sához vezet.

O Hathatósan intézkedjenek 
a munka-  és védőruha- ellátás 
még mindig meglevő és jelzett 
általános, illetve helyi hiányos�
ságainak felszámolására. Hatá�
rozott és azonnali intézkedést 
igényel a kátrányos, vazelinos 
védőruhák tisztításának megol�
dása ott, ahol ez még rendezet�
len. Az érintett szakszervezeti 
szervek fordítsanak nagyobb fi�
gyelmet e kérdésre, éljenek el�
lenőrzési és számonkérési jo�
gukkal!

O Az éves bérfejlesztés el�
osztásánál:

a) gondoskodjanak a hálóza�
tos dolgozók alapórabérének 
rendszeres karbantartásáról;

b) érjék el, hogy a minimális 
kereset a segédmunkásoknál se 
legyen 3000 forint alatt!

O A brigádok szervezését 
azoknál a munkacsoportoknál 
szorgalmazzák és segítsék, 
amelyeknél a dolgozók leg�
alább fél éve együtt dolgoznak!

O Az új normák gyakorlati 
alkalmazása során esetenként 
vagy tartósan felmerült nehéz�
ségek rugalmas rendezését a 
tényleges helyzetnek megfele�
lően kezdeményezzék a területi 
szakszervezeti szervek!

O Figyelembe véve a mun�
katerületek sajátosságait, a ne�
héz körülményeket, a tszb- k és 
az alapszervek segítsék a cso�
portszellem, csoportélet erősíté�
sét! Legyen kiemelt feladat az 
itt dolgozó szakszervezeti tiszt�
ségviselők felkészítése! A tag�
ság igényeit felmérve szervez�
zék a képzést, a tájékoztatást, 
szervezzenek évenként belföldi 
kedvezményes kirándulást, 
hogy a dolgozók ezek által is 
közelebb kerüljenek a mozgal�
mi élethez!

Az elnökség határozott ab�
ban is, hogy az előterjesztést és 
az állásfoglalást valamennyi 
érintett postaszerv és szakszer�
vezeti szerv kapja meg, s szük�
ség szerint tűzzék napirendre e 
témát. A közgazdasági bizott�
ság egy év múlva felméri és je�
lentést készít az elnökségnek a 
határozat végrehajtásáról.

Megítélésünk szerint a vizs�
gálat és az elnökség határozata 
nagymértékben hozzájárul a 
hálózatos dolgozók élet-  és 
munkakörülményeinek, szociá�
lis ellátottságának javításához.

Kovács József

Postás Dolgozó 6



Az egyén és a társadalom érdeke 

az egészséges életmód
A testkultúra és ezen belül a 

testnevelés és a sport helyzete, 
az emberek szabad idejének 
hasznos, tartalmas kitöltése el�
választhatatlan a társadalom 
fejlődésétől. Éppen ezért az ér�
deklődés iránta általánossá 
vált. Fontosságát a társadalom 
elfogadta, s látja, hogy a testne�
velés és a sport egyértelműen 
hozzájárul az ifjúság fizikai 
erőnlétének növeléséhez, a la�
kosság egészségesebb életmód�
jának kialakításához. Életünk 
során bebizonyosodott, hogy az 
egészség és a megfelelő fizikai 
állapot nélkül elképzelhetetlen 
a sokrétű feladatok ellátása, a 
harmonikus, tartalmas emberi 
élet.

A gazdasági és műszaki fejlő�
dés, az urbanizáció és a kénye�

lem azonban kedvezőtlen kö�
vetkezményekkel is járt. Moz-  
gásszegényebb lett az emberek 
életmódja, növekedett a szív-  és 
érrendszeri, az idegrendszeri 
megbetegedések száma.
A rendszeres sport és turisztika 
napjainkban sem vált a lakos�
ság életmódjának szerves részé�
vé.

A szakszervezetek — így 
szakszervezetünk is — megha�
tározó szerepet töltenek be a 
sport, a turisztika fejlesztésé�
ben, az egészségügyi propagan�
dában. Az elmúlt időszakban a 
sportéletnek szinte minden te�
rületén születtek igen fontos 
döntések. Az elmúlt esztendők�
ben bevezetett munkahelyi 
olimpia- mozgalom is a szabad�
idősport fellendítését szolgálta.

Számvetés öt évről

Szakszervezetünk elnöksége 
rendszeresen foglalkozik a pos�
tás dolgozók testnevelésének, 
tömegsportjának helyzetével, 
időszerű kérdéseivel, s kijelöli 
legfontosabb tennivalóinkat. 
Legutóbb júniusi ülésén érté�
kelte az elmúlt 5 év tevékenysé�
gét, s határozta meg feladatain�
kat.

Megállapította, hogy a Postá�
sok Szakszervezete sporttevé�
kenységének középpontjában 
az elmúlt időszakban is a sza�
badidő- sportolás és feltételei�
nek javítása állt. A munkahelyi 
olimpia- mozgalom bevezetése 
kedvezően éreztette hatását, 
különösen a 80- as évek elején, 
sikeresen mozgósította a postás 
dolgozókat a testedzésre, a kö�
zös megmozdulásokra. A köz�
ponti, területi vagy üzemi szer�
vezésű sportesemények, prog�
ramok rendszerességével, szín�
vonalával tömegeket vonzott. 
A testnevelés és sportmozga�
lom fejlődése a munkahelyi 
olimpia- mozgalom második 
szakaszában 1983- tól megtor�
pant.

Külön figyelemre méltó, 
hogy a rendszeres sportolásban 
részt vevő postás dolgozók szá�
ma minden esztendőben meg�
haladja a tíz- , a természetjáróké 
a tizenhatezret.

Különösen ott mozgósítanak 
eredményesen, ahol a szabad�
idősportnak már korábban is 
hagyományai voltak, és a felté�
telekről is jobban gondoskodni 
lehetett.

A postás szabadidősport nép�
szerű programjai közé tartoztak 
mindig a társadalmi ünnepekre 
hirdetett emlékversenyek és 
kupatalálkozók, amelyek közül 
különösen jelentősek voltak a 
hazánk felszabadulásának és a 
Postások Szakszervezete meg�
alakulásának 40. évfordulójára 
rendezett programok. Legna�
gyobb tömegsport- rendezvé�
nyeink a postás kulturális és 
sportnapok, amelyek a sportve�
télkedésen felül hasznosan se�
gítik a munkahelyi kollektívák 
és családtagjaik találkozását, a 
baráti és szakmai kapcsolato�
kat.

Az elmúlt esztendőkben nö�
vekedett az igény a kötetlen jel�
legű, kevésbé pályaigényes 
programok iránt. A már emlí�
tett természetjárás népszerűsé�
ge mellett sok érdeklődőt vonz 
a szintén hagyományos postás�
vonat, s különösen az utóbbi 
időben közkedveltté váltak és 
sok helyütt meghonosodtak a 
munkahelyi kollektívák, szocia�
lista brigádok város-  és tájisme�
reti vetélkedői. A postás termé�
szetkedvelők népszerű találko�
zóin, az országos természetba�
rát- találkozókon rendszeresen 
több s'záz postás vesz részt. 
A hagyományos formák újak�
kal gazdagodnak, bizonyítva a 
tömegsport sokrétű lehetősé�
gét. Példaként említhetjük a 
Szolnok vagy Csongrád megyei

kerékpártúrákat, vagy a Zalá�
ban rendszeressé váló koco�
gást.

A rendezvények — vallják 
egyértelműen a postások, a pos�
tás családok — a természeti 
szépségek bemutatása mellett 
hazánk történelmi, kulturális, 
néprajzi és művészeti értékei�
nek megismerését is szolgálják.

Mindezen rendezvényeink 
mellett igen sok helyen szokás�
sá váltak a szakszervezeti szer�
vek tömegsportbizottságai által 
irányított házibajnokságok, 
üzemi versenyek. A hétről hét�
re kiírt találkozók jó alkalmat 
nyújtanak rendszeres mozgás�
ra. Budapesten, a vidéki igazga�
tóságok székhelyein 4- 5 sport�
ágban rendeznek bajnokságo�
kat. A szakszervezeti szervek a 
sporteseményeket igen helye�
sen, gyakran összekapcsolják 
egyéb politikai vagy kulturális 
rendezvényekkel, továbbá a 
szakszervezeti napokkal. A hi�
vatali, üzemi közösségek kap�
csolódnak más egyesületek, in�
tézmények rendszeres sportéle�
téhez is. Mindezekkel a lehető�
ségekkel együtt azonban bőví�
teni kellene a lehetőleg egész 
éven át tartó folyamatos foglal�
kozásokat. Mindenekelőtt a kol�
lektív sportolási lehetőségek 
fejlesztését, kiszélesítését kell 
szorgalmaznunk.

A fejlődést, a lehetőségek bő�
vítését érzékeltetik a megszapo�
rodott pályaépítési akciók. Ezek 
során 17 sportlétesítmény 
épült, többek között kispályák, 
horgásztanyák, de jelentős a 
postai pénzekből épült létesít�
mények száma is. Példaként a 
szegedi tekecsamok vagy az el�
múlt esztendőben vásárolt mis�
kolci pálya említhető.

A postás sport hírnevét 20 
sportegyesületünkben mintegy 
2000 versenyző öregbíti. Közü�
lük a budapesti Postás Sport 
Egyesület női tomaszakosztá-  
lya, férfi és női asztalitenisz 
szakosztálya, az MHSZ Postás 
Repülőklub nemzetközileg is el�
ismerésre méltó eredményeket 
ért el.

Nemzetközi sportkapcsola�
taink egészségesen fejlődtek és 
szélesedtek az utóbbi eszten�
dőkben, ebből igen tevőlegesen 
kivették részüket területi szak-  
szervezeti szerveink is.

A testedzéssel és a sportolás�
sal kapcsolatos nevelő, szerve�
ző, felvilágosító munka színvo�
nala összességében javult. 
A szóbeli agitáció mellett a test�
kultúra népszerűsítésével, ered�
ményeink közlésével rendszere�
sen foglalkoznak az országos 
postás lapok és a területi hír�
adók.

Szakszervezetünk elnöksége 
megállapította, hogy a sokirá�
nyú erőfeszítések eredménye�
ként minden korábbi időszak�
nál több testedzési alkalom, le�
hetőség kínálkozik. Soha ennyi�
en nem vettek részt — ha so�

kan csak alkalomszerűen is — 
a tömegsportban.

Ugyanakkor tapasztalható, 
hogy a sport, a rendszeres test�
edzés napjainkban nem tölti be 
teljes mértékben a postás dol�
gozóknál (családoknál) — ez 
ma társadalmi jelenség is — azt 
a szerepet, amelyet az egyéni és 
közösségi érdekek megkíván�

nának. Elszaporodtak azok a 
megbetegedések, kóros elválto�
zások — ezek velejárójaként 
nőtt a munkából kiesett napok 
száma —, amelyek rendszeres 
mozgással jórészt megelőzhe�
tők lennének. Ezért is van pó�
tolnivaló a sportolási kedv fel�
keltésére irányuló agitációban, 
nevelőmunkában.

Feladatok a jövőben

A kedvezőtlen jelenségek a 
postások körében is felbukkan�
tak. Megjelenésük, kialakulá�
suk több okkal is magyarázha�
tó. így többek között hiányzik a 
szülői ház és az iskola példamu�
tatása. A pusztán szóbeli ösz�
tönzés nem elégséges a rend�
szeres mozgás iránti vonzalom 
növeléséhez. A sport iránti kö�
zömbösség legjobban az újon�
nan munkába álló fiataloknál 
érezhető.

A megnövekedett szabad idő 
nem a várt életmódváltozást 
hozta. A tapasztalatok azt iga�
zolják, hogy a családok jelentős 
része szabad idejét jövedelem-  
pótló munkával tölti.

Nehezíti a folyamatos sporto�
lást munkahelyeink szétszórtsá�
ga, a több műszakos szolgálat. 
A szakszervezeti sportmozga�
lomnak nagy gondja, hogy a 
társadalmiaktíva- hálózat elöre�
gedését egy- egy területen nem 
sikerült megállítani. A fiatalok 
köréből ma — részben objektív 
okoknál fogva — kevesen vál�
lalnak szabad időt terhelő elfog�
laltságot.

Komoly nehézség a létesít�
mények hiánya, vagy a gyak�
ran indokolatlanul nagy bérleti 
díj.

Végezetül a rendszeres test�
edzés szokássá válását még je�
lentős mértékben gátolják a tö�
megsporttal szembeni helytelen 
nézetek.

Szakszervezetünk elnöksége 
a tapasztalatokat összegezve 
hangsúlyozta, hogy a sport-  
munka változatlanul a szak-  
szervezeti mozgalmi, politikai 
munka szerves részét képezi. 
A sport, a testedzés kedvezően 
befolyásolja az alkotókedvet, a 
munkaerő újratermelését, javít�
ja a dolgozó kollektívák teljesít�
ményét, s teljesebbé teszi a kü�
lönböző generációk közötti kap�
csolatot.

Céltudatos munkával végső�
soron azt kell elérnünk, hogy 
minél több gyermek és felnőtt 
rendszeresen, folyamatosan 
sportoljon.

Ezért a jövőben is kiemelt 
szerepet kell betölteniük az 
olyan jól bevált kezdeményezé�
seknek, mint

— a postás- alapszervezetek 
üzemi bajnokságai különböző 
sportágakban,

— a postás kulturális és 
sportnapok, területi sportna�
pok, kirándulások postásvonat-  
tal,

— a postás természetbarátok 
találkozói, rendszeres túrái,

— a szocialista brigádok vá�
ros-  és tájismereti versenyei,

— postás- vízitúrák,
— a kevésbé pályaigényes 

sportolási lehetőségek (például 
kempingezés, kerékpártúra 
stb.)

— a postásszülők gyerme�
keinek nyári sporttáborozása.

Törekedni kell arra, hogy 
minden évszakban legyenek tö�
megsportrendezvények, verse�
nyek.

Az elnökség lehetőséget 
adott — az olimpiai napok ren�
dezvénysorozata mellett — a 
postás területi és országos ver�
senyek feljutásos rendszerének 
kialakítására, és helyesel min�
den jó, új kezdeményezést.

Javítanunk kell a sportléte�
sítmény- ellátottságot, a megle�
vő anyagi lehetőségek még cél�
szerűbb összpontosításával és 
társadalmi munkaakciókkal.

Az elnökség felhívta a testü�
letek figyelmét a társadalmi ak�
tívák rendszeres képzésének, 
továbbképzésének szükséges�
ségére, a postás- versenysport 
irányításának, befolyásolásá�
nak indokoltságára.

Szakszervezetünk elnöksége 
végül elismerését és köszönetét 
fejezte ki a testületeknek, tiszt�
ségviselőknek, aktivistáknak az 
elmúlt esztendőben a tömeg�
sport szervezésében kifejtett, 
végeredményben jó eredmé�
nyeket felmutató munkájáért. 
Egyúttal felkérte és felkéri a 
szakszervezeti szerveket, hogy 
irányító, tudatformáló tevé�
kenységükkel kezdeményezzék 
a testnevelés, a sport, a turiz�
mus fejlesztését. Tegyenek meg 
mindent, hogy a szakvezetők ez 
irányú igyekezetüket minde�
nütt jelentőségének megfele�
lően támogassák.

Somogyi Szabolcs

Egy ország filmiparának 
színvonalát magától értetődően 
nem az a néhány művészfilm 
jelzi, amelyet a mozijaink be�
mutatnak. Vonatkozik ez külö�
nösen Japánra, ahol az évente 
gyártott sok száz filmből a nem�
zetközi fesztiválokra készülő 
produkciók csupán elenyésző 
részét képezik a roppant egész�
nek, s egyetlen színt mutatnak 
csak a sokszínű palettából.

Természetszerűleg jóval na�
gyobb azoknak a munkáknak a 
száma, amelyeket a tudomány, 
a kritika kommersznek nevez. 
Ilyen munka a Dzsunja Szato 
rendező forgatta Ádáz hajsza. 
S mint ilyen, bizonyos mértékig 
jobban jellemző a Felkelő Nap 
Országa filmiparának egészére, 
mint Kurosawa Akira remek�
művei.

S itt álljunk meg egy pillanat�
ra!

A kommerszről kétfélekép�
pen beszélhetünk. Az igényes 
kritikus és a közönség szemszö�
géből. Az előbbi általában leke�
zeli az ilyen jellegű készítmé�
nyeket, mert nem akarnak 
mást, mint szórakoztatni. Az 
utóbbi (és erről szinte felesle�
ges szólni) éppen ezért keresi 
előszeretettel az ilyeneket, mert 
szórakozni akar.

A két szembenálló álláspont 
igazáról vitatkozni lehet, de 
egyet mindenképpen le kell 
szögezni. Szórakoztatni és szó�
rakozni nem bűn, s moziba já�
rási szokásainkon, illetve mű�
sorpolitikánkon múlott, hogy a 
helyzet idáig fajult. Az igazság 
ugyanis az, hogy a színházba 
járók között is jócskán akadnak 
olyanok, akik csupán szórakoz�
ni akarnak, s az ilyenek magá�
tól értetődően nem a Hamlet-  
hez mennek! Ugyanis vannak 
olyan típusú színházak, ame�
lyek a Hamletet adják, és van�
nak olyanok, amelyek kabarét, 
operettet játszanak, s ezekre

mégsem mondjuk egyetemlege�
sen, hogy kommersz. A mozik�
nál ez a szelekció eddig csak 
részben valósult meg.

Visszatérve az Ádáz hajszára: 
a film krimi. Hőse, Morioka 
ügyész, megmagyarázhatatlan 
csapdába kerül. Rablással vá�
dolják, s minden jel, tanú, kö�
rülmény ellene szól. Letartóz�
tatják. Ő azonban megszökik, 
és kettős szorításban: a tör�
vénnyel és törvénytelen bandi�
tákkal szemben egyaránt a ma�
ga igazáért harcolva igyekszik a 
rejtélyt felderíteni, ártatlansá�
gát bebizonyítani, az igazi bű�
nösöket leleplezni.

Szórakoztató- e mindezt figye�
lemmel követni?

Kétségtelenül.
A cselekmény fordulatos, iz�

galmas, bizonyos ideig logikus. 
Van benne szerelem, szép lány. 
Akadnak persze olyan részletek 
is, amelyeket nehéz elhinni, de 
hát legyünk őszinték: a kom�
mersz lélektana bizonyos naivi�
tást is feltételez a néző részéről 
abban az esetben, ha a hőst szí�
vébe zárta és a vetítés tarta�
máig hajlandó azonosulni vele.

A technikai színvonalra, a 
hollywoodias kivitelezésre nem 
lehet panasz. Dzsunja Szató-  
nak, a rendezőnek és Kobajas-  
hi Szecuónak, az operatőrnek 
kisujjában van a mesterség 
minden csínja- bínja. A színé�
szek jók.

A baj inkább abban keresen�
dő, hogy a forgatókönyvírók kö�
vetnek el néminemű bakugrá�
sokat. Egy bizonyos ponton a 
cselekmény átvág a politikai 
krimi műfajába, majd bizonyá�
ra forgalmazási okokból és ta�
lán a cenzúra miatt is sci- fibe, 
és végül ismét visszatér napja�
ink társadalmi valóságába. Ez a 
kanyargás pedig végső soron a 
hihetőség rovására megy.

Ábel Péter

Heinrich Böll halálára

Nagy veszteség érte a világ�
irodalmi életet. Július 16- án 
hatvanhét éves korában el�
hunyt Heinrich Böll német író. 
A magyar olvasók tíz művét is�
merhették meg. Keresztrejtvé�
nyünkben rá emlékezünk. Be�
küldendő: vízszintes 1., 11., 19., 
50. és a függőleges 6., 41.

VÍZSZINTES
1. A csoportkép hölggyel cí�

mű regény főhősének kereszt�
neve. 5. Szibériai folyó. 9. Franz 
Kafka híres műve. 10. Jugo�
szláv fillér. 11. H. Böll szülővá�

rosa. 12. Féldrágakő (így is ne�
vezik). 13. Vágóeszköz. 14. La�
tin hold. 15. Igevégződés. 16. 
Amper és Kelvin. 17. Nyílás a 
jégen. 19. 1972- ben kapta Böll 
ezt a díjat. 23. Fogoly. 26. Mó�
kus. 28. Játékfigura. 29. Nagy 
levelű növény. 30. A határozói 
igenév képzője. 31. Római pénz. 
33. Küzdelemben kezdemé�
nyez. 34. A szerelem görög iste�
ne. 36. Gőz. 37. Napszak. 38.
. .. sszum (prémes állat). 40. 
Várom a leveledet. 42. Fizikai 
képesség. 43. Rugós ágybetét

(ford.). 44. Óriáskígyó (ford.). 
45. Kötőszó. 47. Érzékszervünk 
(ford.). 48. Vége németül 
(ford.). 50. H. Böll regénye. 54. 
Folyóvíz útja. 55. Önkényeske�
dő ember névelővel. 56. K- val 
az elején a gerinctelenek pán�
céljában található. 57. A hét ve�
zér egyike. 58. Előfordul.

FÜGGŐLEGES
1. Akinek van otthona. 2. Irá-  

nyítószáma 2526. 3. Női bece�
név. 4. Irodalmi alkalmazott 
(rég.). 5. Névelős tetőfedő
anyag. 6. H. Böll műve. 7. Érté�
kes érc. 8. Szovjet vadászrepü�
lőgép volt. 17. Bolgár pénz. 18. 
Női név. 20. Folyó a Szovjet�
unióban. 21. Mulató. 22. Háziál�
lat. 24. Az egyik szülő. 25. Fővá�
rosunk a középkorban. 27. Fog. 
29. . . .  fári (mesebeszéd). 32. 
Ételízesítő. 33. Morzehang. 34. 
Csapadék. 35. Pödrő. 36. A drót 
nélküli távközlés orosz úttörője. 
37. Származás. 39. Műszál. 41. 
Lukács Gyögy írta H. Böllről: 
Nyugat- Németország . . .. 42. 
Híres sajtfajta. 46. Baljóslatú 
jel. 48. Folyó Nyugat- Európá-  
ban. 49. Kereskedik. 51. Férfi 
becenév. 52. Hiányos hír! 53. 
Olaj egyneműi.

— Bánhidi —

Beküldési határidő: szeptem�
ber 10.

Előző rejtvényünk helyes 
megfejtése: Prága, Varsó, Mir, 
Helsinki, Bukarest, Bécs.

Könyvutalványt nyertek: 
Ágotay Bamáné (Sopron), 
Barta Gyuláné (Magyarbánhe-  
gyes), Gáli Szilárdné (Nagy-  
szentjános), Nagy Imréné (Ba-  
konyjákó), Zrínyi Róna távköz�
lési brigád (Csongrád 1).
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DUNAKESZITŐL TASSIG
K ultu rá lis és sportnapok egyszerre több színhelyen

Indul a férfi és női távgyaloglók népes mezőnye

A postások a tömegsportmoz�
galom országos ünnepét a ha�
gyományokhoz híven augusz�
tus első hetének végén tartot�
ták. De mint Péntek Petronella, 
a Postások Szakszervezete köz�
ponti vezetőségének titkára a 
rendezvénysorozat megnyitó�
ján mondta: ezúttal hazánk fel-  
szabadulásának és a Postások 
Szakszervezete megalakulásá�
nak 40. évfordulóját is ünnepel�
te a mintegy 1500 főnyi résztve�
vő. Hiszen büszkén tekinthet�
nek a postások az elmúlt évtize�
dek megvalósult társadalmi, 
gazdasági, politikai és kulturá�
lis fejlődésére, melyben kiemel�
kedő helyre került a sportolás, 
a testedzés. A jövőben is fontos 
szerepet kapnak a már jól be�
vált sportrendezvények, így a 
postás kulturális és sportnapok.

N yitán y a R óm ain

Az idén is a gyermekúszással 
és az evezéssel kezdődött már 
augusztus 2- án, pénteken dél�
után az országos postás kultu�
rális és sportnapok programja.

— Az egyik szemünk sír, a 
másik nevet — mondták a gyer�
mekúszás versenyének lebo�
nyolítói, Papp János és Kuti 
János. — Nagyon örülünk an�
nak, hogy eddig soha nem ta�
pasztalt érdeklődés és részvétel 
volt, 68 apróság mérte össze 
úszástudását. De bánt bennün�
ket az, hogy a vidékiek közül 
csak Miskolcról — ismét Vígh 
Józsi bácsi tanítványai — jöttek 
el. Ők viszont most is kitettek 
magukért. A második osztályos 
Katal Katalint alig egy éve ta�
nította meg úszni az idős mes�
ter, élete első versenyén csupa 
dobogós helyeket szerzett. Bo�
zo Andrea már két évvel ez�
előtt is a csapat erőssége volt, 
nemcsak kitűnően úszik, ha�
nem — mint bevallotta — kitű�
nő tanuló is. Az első helynél 
nem adta alább. Szilvást Beat�
rix szintén a régiek közül való, 
úgy nyilatkozott, hogy a legna�
gyobb kikapcsolódást az úszás 
jelenti számára; ő is minden 
úszásnemben az első három kö�
zött szerepelt. A Juhász testvé�
rek, Klára és Hajnalka, sem 
hoztak szégyent Józsi bácsira a

A családi vetélkedő győztesei át�
veszik a díjakat

3. hellyel. Egy legényke is volt 
a miskolci csapatban, a 10 éves 
Borossi Gergely. Igaz, hogy ő 2 
éve tud úszni, de kétszer is első 
lett.

Míg a legifjabbak a gyermek-  
medence habjait szelték, az 
evezés szerelmesei is vízre 
szálltak a Dunán. Makai Attila, 
a verseny felelőse igazán elége�
dett lehetett, hiszen jóval töb�
ben vettek részt, mint a korábbi 
országos találkozókon.

— Maradék nélkül akkor 
örülnék, ha a BUVIG és a Mis�
kolc mellett a többi vidéki igaz�
gatóságon is fölfedeznék végre 
a tömegsportnak az evezést. 
Egy- két kivétellel szinte minde�
nütt meg vannak az evezés föl�
tételei, csak mozgósítani kelle�
ne, mint például a TIG- nél, a 
Központi Postaszerveknél és a 
BUVIG- nál történt, ahol min�
den hajónemben indítottak ver�
senyzőt. Viszont a résztvevők 
között színvonalas versengés 
alakult ki. Gyakran másodper�
cek döntötték el a helyezettek 
sorrendjét; a kajak férfi egyes�
ben már mérni sem lehetett a 
két harmadik helyezett közti 
időkülönbséget. A legnépsze�
rűbb az idén is a férfi kajak 
egyes, kettes és a vegyes páros 
valamint a férfi kétpár- evezős 
és a vegyespáros volt; legkeve�
sebben a női kajakosok indul�
tak.

Új versenyek, 
új helyszínek

Amikor a PSE- pályán szom�
bat reggel lezajlott az ünnepé�
lyes megnyitó, a tassi horgász�
tanyán a pecások már a halfogó 
verseny végéhez közeledtek. 
A sportnapok történetében elő�
ször — hogy még színesebb le�
gyen a program — a horgászat 
mellett a teniszezésben is ver�
senyre kelhettek a postások. 
A horgászhelyek kisorsolása 
után nyolc nő és tizenkilenc fér�
fi dobta be a csalit már reggel 
hat órakor a vízbe; a budapesti�
ek és a BUVIG mellett Pécs és 
Debrecen postásai versenyez�
tek' a festői környezetben egé�
szen 9 óráig, a mérlegelésig. 
Szomolányi Tibor, a Postás 
Horgászegyesület elnöke, mint 
versenyfelelős elmondta, hogy 
90 darab halat (összesen 34 178 
grammot) fogtak, ezt azután a 
versenyzők szétosztották egy�
más között. Az abszolút első he�
lyezett a TIG dolgozója, Sipos 
László, gyerekkorától kezdve 
szenvedélyes horgász, felesége 
— aki szintén rajthoz állt — tő�
le leste el a halfogás mestersé�
gét. Sőt, már nagyobbacska lá�
nyuk is hódol e sportnak. Mint 
mondták, számukra ez nyújtja 
a legteljesebb kikapcsolódást, 
ráadásul az egész család étel�
kedvence a hal. A szintén 
TIG- es Nagy Imréné nemcsak 
csapatban, hanem egyéniben is 
első helyezést ért el. 3. éve hor�
gászik — a férj vitte „bűnbe” őt 
is —, és a szerencsés kezűek kö�
zé tartozik, mert horgára min�
dig ráakad a nagy hal. A végső 
sorrend: férfi egyéniben meg�

osztott első díjat Sipos László 
(TIG) és Szerdahelyi Szabolcs 
(Debrecen); a kétfős csapatok 
versenyében első a TIG (9719 
pont), második a Bp. IG. (6736 
pont) és 3. a Debrecen (4067 
pont). A résztvevők egybehang�
zó véleménye az volt, hogy jó 
lenne, ha sűrűbben rendezné�
nek horgászversenyt, hiszen a 
Postás Horgász Egyesület 480 
tagot számlál, tehát nagy az 
igény erre.

A sportnap másik újdonsága 
a teniszezés volt, melyet Duna�
keszin, a Budapesti Postaigaz�
gatóság idén májusban átadott 
pihenő-  és sportcentrumában 
rendeztek meg. Itt van a buda�
pesti postások első saját tenisz�
pályája. Rendkívül kellemes 
környezetben és kulturált kö�
rülmények között játszhatnak 
itt e sportág kedvelői. Most — 
épp újdonsága miatt, meg talán 
túl „arisztokratikus” sportnak 
tekintik sokan — igazgatósá�
gonként csak 1- 1 nő és férfi je�
lentkezhetett. Kár, mert né�
hány területen ennél jóval na�
gyobb volt az érdeklődők szá�
ma. Mint Kuvik Páltól, a moz�
góposta csomagfeldolgozó és 
vámközvetítő üzem sportfelelő�
sétől megtudtuk, náluk leg�
alább 4- 5- en is szívesen bene�
veztek volna. Míg a nők játéká�
ban inkább a lelkesedés domi�
nált, a férfiaknál már egészen 
jó színvonalú küzdelem alakult 
ki. A jövőre nézve — ha a teni�
szezés is „befut” — egyetlen 
aggasztó dolog van: kevés a jó 
minőségű pálya.

Az atlétika 
megőrizte varázsát
Az atlétikai verseny nyitánya 

a Stefanik Pál nemzetközi gya�
loglóverseny volt; nőknek 5, a 
férfiaknak pedig 20 kilométe�
ren. A benevezett külföldiek 
közül a lengyel és az NSZK- be-  
li versenyzők indultak, míg az 
olasz és a román gyaloglók az 
utolsó pillanatban előre nem lá�
tott nehézségek miatt lemond�
ták a részvételt. A postások ez�
úttal is kitettek magukért, mert 
mindkét nemben győzelmet 
arattak. Ezt követően szomba�
ton és vasárnap az atlétika 
egyéb ágaiban zajlottak a ver�
senyek. Mint Éder Ferenc, az 
atlétikai tömegsportbizottság 
vezetője megfogalmazta: az at�
létika vonzása nem változtott, 
megőrizte varázsát, hiszen 
mintegy 300 postás versenyzett. 
Az idén is a pécsiek, a debrece�
niek és a TIG sportolói bizo�
nyultak a legeredményesebb�
nek. A legnépszerűbb sportág 
pedig a 100 méteres női és férfi 
síkfutás, valamint a 3 ezer mé�
teres férfi gyaloglás volt; min�
den igazgatóságtól indultak 
versenyzők. Bánszky Júlia, a 
debreceniek biztos embere pl. 
10 éve vesz részt a sportnapok 
atlétikai viadalain, a súlylökés 
mellett a futószámok a kedven�
cei. Harangozó István tszb- tit-  
kár nem véletlenül mondta, 
hogy a két legnépszerűbb, leg�
erősebb sportág náluk a futball

mellett az atlétika. De föltűntek 
az idén teljesen új arcok, új ne�
vek is, mint például a pécsi Ge-  
isz Ferencé, aki kiemelkedően 
jó eredménnyel, 2 méterrel 
nyerte a férfi magasugrást.

Az illetékesek véleménye 
szerint jó lenne az atlétikában 
ezt a színvonalat megtartani. 
Ehhez nagyban hozzájárulhat�
na a versenyzők mellett a sport�
vezetők és felelősök lelkes szer�
vező munkája, valamint a né�
pes szurkolótábor, amely az 
idén is nagy odaadással biztatta 
a versenyzőket.

És a legnépszerűbb...
A futball aratta a legnagyobb 

sikert mind a résztvevők — 
valamennyi igazgatóság bene�
vezett a férfi, kilenc a női és 
idén először 8 az öregfiúk verse�
nyébe —, mind a nézők számát 
illetően. Néhány adattal tá�
masztotta ezt alá Igló József, a 
labdarúgó társadalmi bizottság' 
helyettes vezetője: a két nap 
alatt a 66 mérkőzésen 270 gól 
született. A meccsek NB I és li�
es játékvezetőkkel egyszerre 
két pályán folytak. Kiemelkedő 
eredményt a BUVIG- os lányok 
értek el, egyetlen gólt sem kap�
tak a két nap 4 mérkőzésén. 
Egy előre nem tervezett meccs 
is lezajlott. A Postások Szak-  
szervezetének csereüdülésen 
részt vevő olasz vendégei álltak 
ki a szakszervezet munkatársai�
val egy igen barátságos mérkő�
zésre. A vendégek 4:l- es vere�
séggel hagyták el a pályát.

A többi labdajátékokon, a 
lábtenisz, a tollaslabda, a feje�
lés, valamint a röp-  és kézilab�
da meccseken is szép számú 
volt a részvétel és az érdeklő�
dés. A tollaslabdázók a mérkő�
zéseiket az idén a közeli Eg-  
ressy úti szakközépiskola új tor-  
nátermében, végre ideális kö�
rülmények között vívták. 
A színvonalas versengés meg�
lepetést is hozott, mert a szege�
diek férfi csapata szép játékkal 
az első helyet szerezte meg. 
A TIG és a KPSZ lányainak 
csatájából most a TIG- esek ke�
rültek ki győztesen. A lábte�
niszben — a pécsiek orra elől 
— a szegediek vitték el a leg�
jobbaknak kijáró érmet. Vala�
mennyi igazgatóság nevezett és 
indított csapatot fejelésben, itt a 
vidékieknek kedvezett a szeren�
cse: Pécs, BUVIG, KPSZ, TIG 
sorrend alakult ki.

A röplabdások vezetője, dr. 
Fejes Béla sem volt maradékta�
lanul elégedett.

— Örömteli tény, hogy hosz-  
szú idő óta először az idén mér�
kőztek férfi röplabdacsapatok a 
sportnapokon, viszont aggoda�
lomra ad okot az, hogy a nők 
kevesebb csapattal vettek részt, 
mint korábban — mondta. 
A Központi Postaszervek győz�
tes lányai 5 év után a TIG mö�
götti második helyet tudták 
csak megszerezni maguknak. 
A férfiaknál az 5 csapatból 3 
majdnem azonos képességű — 
RTV, TIG, Bp. IG. — vívott 
egymással izgalmas meccset. 
A kézilabdázók az idén először 
új formátumú versenykiírás — 
a selejtezők körmérkőzéses sza�
bálya — szerint játszottak. 
A változás oka, mint Molnár 
Attilától, a kézilabdások veze�
tőjétől megtudtuk, nem más, 
mint hogy minél több színvona�
lasabb, izgalmasabb mérkőzés 
legyen, és reálisabb sorrend 
alakuljon ki a résztvevők kö�
zött. Egyetlen momentum za�
varta meg a jó hangulatú mér�
kőzések légkörét: a BUVIG csa�
patának eredményét egy jogta�
lanul szereplő játékos miatt tö�
rölni kellett. Ezzel sajnálatos 
módon kizárták magukat az ér�
tékelésből is..

Az asztaliteniszben — a PSE 
egyik élsportjához méltó nagy 
versengés alakult ki, noha a ne�
vezéshez képest kevesebben in�
dultak. Továbbra is Debrecen,

Veszélyben a kapu

Pécs, a Központi Postaszervek 
és a TIG asztaliteniszezői ját�
szanak meghatározó szerepet e 
sportágban.

A teke és társai
— A férfiak mezőnye mindig 

telített, és a vidéki versenyzők 
közt szinte minden alkalommal 
fölbukkan egy- egy tehetség — 
mondta Bertalan Sándor, a te-  
kézők vezetője. — Az idén ilyen 
volt a soproni Vessző József, aki 
a verseny utolsó pillanatáig 497 
fával volt a legjobb. A TIG- esek 
Elekes Lehel kabalája, az utolsó 
dobás, most is meghozta a várt 
eredményt, mert 507 fával biz�
tosította nemcsak saját, de csa�
patának első helyét is. A nőknél 
csak annyival volt rosszabb a 
helyzet, hogy Miskolc és Debre�
cen nem indított csapatot. 
Egyébként itt is nagy küzdelem 
folyt.

A lövészet iránt óriási érdek�
lődés mutatkozott. Valamennyi 
igazgatóság benevezett, így 11 
női és 11 férfi csapat vetélke�
dett. Érdekes, hogy a két nem 
legjobbjai azonos, azaz 137 kör�
rel győztek. Ä sportág népsze�
rűségét bizonyította, hogy a le�
zajlott verseny után még igen 
sokan próbálták ki célbalövő 
tudásukat.

A sakkban többnyire a volt 
versenyzők küzdöttek egymás�
sal. Iványi Gábor, a sakkozók 
vezetője meg is jegyezte, jó len�
ne, ha az amatőrök sokkal na�
gyobb számban és bátrabban 
jelentkeznének.

A családi vetélkedőre való 
nevezéssel ezúttal nem éltek az 
igazgatóságok; csak kevesen in�
dítottak két csapatot, de volt 
olyan is, amely egyet sem indí�
tott. Végül tizenhárom család 
vetélkedett hét számban egy�
mással. Pedig az egyik legked�

Összpontosított figyelem

vesebb színfoltja a sportnapok�
nak épp a családi vetélkedő. 
Reméljük, nem merül a feledés 
homályába. Csak meg kell kér�
dezni azokat a családokat, pél�
dául a Pátkai famíliát, amely 
évek óta részt vesz benne, hogy 
maguknak is milyen élmény 
együtt sportolni, küzdeni a jó 
eredményért. Az izgalom azon�
ban most sem maradt el, előfor�
dult, hogy a versenybírónak 
kellett a családi perpatvart le�
csillapítania. Ennyire azért nem 
szabad komolyan venni a ver�
senyt.

Nemcsak sportnap

. . . hanem kulturális is e ren�
dezvénysorozat. Az idei törek�
vés az volt, hogy a sport és a 
kultúra még inkább egyensúly�
ban legyen egymással. A Nép�
szava egy könyvstandon kínál�
ta kiadványait, és ezért rendez�
tek kirakodóvásárt is, ahol a 
népművészek portékáit lehetett 
nézegetni, megvásárolni.
A gyerekeket nem is ez vonzot�
ta igazán, hanem a nonstop 
filmvetítés. Csak a valódi gye�
rekműsor idejére függesztették 
föl ezt, hogy egy jó ízű közös 
éneklés után újult erővel foly�
tassák egészen a díjkiosztó és a 
programokat záró ünnepségig. 
Sajnos, az igazi nagy látványos�
ság, a szombat délutáni légipa�
rádé ezúttal az előző nap bekö�
vetkezett sportrepülőgép- sze-  
rencsétlenség miatt maradt el. 
A soroksári ifjúsági fúvós zene�
kar sem volt igazi formában a 
szombat esti koncerten. Viszont 
a 10- ig tartó diszkózene sokakat 
perdített táncra.

Czeglédi Cecília

(A részletes sporteredménye-  
ket lapunk következő számá�
ban közöljük. Szerk.)

A „magyar—olasz” résztvevői
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