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Nehéz, de szép feladat 
a dolgozókról való gondoskodás

A Postások Szakszervezetének kongresszusá�
ra  készülve a központi vezetőség felm érte az 
előző kongresszus óta eltelt időszak eredm énye�
it, s szám vetést készített arról, m ennyiben 'sike�
rült valóra váltani a határozatokat. Előző szá�
m unkban a gazdasági m unka segítésével fog�
lalkoztunk. Most a talán  m indenkit legköze�
lebbről érintő kérdést, a szociálpolitikát elemez�
zük, ehhez N ém eth Istvánná  önálló csoportve�
zető volt segítségünkre.

— H ogyan sikerült eleget tenn i a kongresz- 
szuson  m egszabott fő  céloknak?

— A népgazdasági szintet m eghaladó szo�
ciálpolitikai intézkedéseket hajtott végre a pos�
ta. Ez rendkívül pozitív dolog, m ég akkor is, ha 
figyelembe kell vennünk, jelentős volt az elm a�
radásunk, ami indokolta az átlagosnál több tö�
rődést, anyagi ju ttatást. S ha összegezést készí�
tünk, feltétlenül szót érdem el: a jó koncepció 
önm agában nem  lett volna elegendő, ha a te rü �
leti szervek nem  ennyi odaadással, lelkesedés�
sel végezték volna a m unkájukat, ha nem  tettek

volna m eg m indent a következetes végrehajtá�
sért. A kongresszus határozatának megfelelően 
sikerült a postán megőrizni a szociális ellátás�
ban elért színvonalat, egyes terü leteken pedig 
— például a lakásépítés tám ogatásánál, a lakás�
hoz ju ttatás segítésében, az üdültetésben — je�
lentős m értékű fejlődésről adhatunk  számot. 
E redm ényeinket m eg kell becsülni m ár csak 
azért is, m ert nehéz gazdasági körülm ények kö�
zött, viták sorozatában, s gyakran kompromisz -  
szumok árán  jöttek létre. Dolgozóink a neheze�
dő gazdasági helyzetben, az életkörülm ények 
érezhető feszültségei m iatt a korábbinál n a �
gyobb igényekkel fordultak a szakszervezethez, 
anyagi lehetőségeink korlátozottsága viszont 
határt szabott a jogos igények m aradéktalan  ki�
elégítésének. Az étkezési díjak, üdülési költsé�
gek egy részét a dolgozókra kellett áthárítani, a 
legnehezebb körülm ények között élő réteget — 
a kisnyugdíjasokat — viszont a korábbiaknál 
jobban igyekeztünk segíteni.

— A postás dolgozók a m egterm elt javak el�
osztásában aktívabban vettek részt, s így te r�
m észetszerűleg igazságosabbá vált a ju ttatások 
..odaítélése is". Továbbá fejlődött a szociális te r�
vezés rendszere. A dolgozók bá trabban  nyilvá�
nították vélem ényüket, a szakszervezeti testü le�
tek pedig határozottabban éltek jogköreikkel, s 
a korábbiaknál határozottabban várták  el, kér�
ték számon a vezetőktől a kitűzött feladatok

m aradéktalan  végrehajtását. A posta a VI. öt�
éves terv idején a m unkavédelem re és a szociá�
lis ellátásra összesen több m int 4,4 m illiárd fo�
rintot tervezett — egym illiárddal többet, m int 
az előző tervidőszakban. A várható tényleges 
felhasználás körülbelül 6 milliárd forint lesz. Az 
összeg nagyságát indokolják m indazok a fel�
adatok, am elyeket az öt esztendő alatt „soron 
k ívü l” kellett megoldani, valam int az árak  
em elkedése. E pénz előterem tését a dolgozók 
jobb m unkája alapján született gazdasági ered�
m ények te tték  lehetővé.

— Sikerült-e ja v íta n i a dolgozók m u n ka kö �
rü lm ényein?

— Ezt a nagy feladatot szakszervezetünk fo�
lyam atosan napirenden tartotta. Előző kong�
resszusunk határozata alapján 24 életveszélyes 
állagú postahivatal rekonstrukcióját kellett el�
végezni; m a ott ta rtunk, hogy 19- et sikerült 
m egépíteni, helyreállítani, 4 nagy és 1 kisebb 
postahivatal rekonstrukciója a beruházási forrá�
sok csökkenése m iatt a tervezettnél jóval las�
sabban  halad. Term észetesen közvetlen életve�
szély m ár egy hivatalnál sincs. 168 új postahiva�
tal épült viszont az öt év alatt, ezenkívül több 
száz épületet újítottak fel és korszerűsítettek, 
tehá t több ezer em ber m unkakörülm ényein si�
kerü lt javítanunk. Az új hivatalok zöme a te rv �
időszak első éveiben épült, az erre fordítható 
összegek csökkenése m iatt azonban ism ét növe�
kedett a korszerűtlen postahivatalok szám a — s 
az itteni m unka — és szolgáltatási körülm ények 
jav ítása ism ét hosszú évekbe telik. Feltétlenül 
em lítésre méltó azonban, hogy a meglévő épü�
letekben a m unkakörülm ények jav ítására m eg�
közelítőleg kétm illiárd forintot fordítottunk, az 
eredetileg tervezett összegnek több m int a h á �
romszorosát.

— M ilyen  teendőik lesznek a jövőben a 
m unkakörü lm ények  további jav ítá sára  ?

— Az öltözők és higiéniás helyiségek m oder�
nizálására, rendbehozására 98 millió forintot 
fordítottak a postánál, a program ozott összeg�
nél 21 százalékkal többet. M indezek ellenére 
m a m ég jó néhány  szociális helyiség szorul kor�
szerűsítésre, illetve helyenként m ég az elemi 
egészségügyi követelm ények m egterem tése a 
feladat. A m esterséges szellőzés, k lím aberende�
zések állapota is kívánnivalót hagy m aga után. 
Ezeket felm érték, intézkedtek a típusváltásra és 
a folyam atos karbantartásra . A fizikai m unka 
gépesítését is nagyon várják  dolgozóink, de ez 
is m eglehetősen vontatottan halad, e téren  a 
posta m ás ágazatokhoz képest eléggé elm ara�
dott.

— M ilyen  a m unkavédelm i, a baleseti hely �
ze t a postáná l ?

— Jog -  és hatáskörüknél fogva elnökségünk 
rendszeresen beszám oltatta a postaszervek ve�
zetőit és a szakszervezeti szerveket a te rü le tü �
kön folyó ezirányú tevékenységükről. A posta 
vezetői 1981- ben beszám oltak erről a m unkáról 
az Országos M unkavédelm i Bizottság előtt is, s 
ezután számos kedvező intézkedés született, 
nagym értékben elősegítve a m unkavédelm i 
helyzet javulását. A hiányosságok felszám olásá�
ra  átfogó postai program  készült — s ennek 
végrehajtása közben beigazolódott: az anyagi 
ráfordítások m ellett a több figyelemmel is sokat 
lehet javítani a helyzeten. Kedvező folyam at in�
du lt el, új szemlélet van kialakulóban, ezt kell 
továbbfejleszteni. 1983. januártó l hatályba lé�
pett a posta új m unkavédelm i szabályzata; s 
b ár a m unkavédelem  irányításában tavaly jú li�
usban  változás ^ r ié n t,  a szakszervezetek to�
vábbra  is tevékenyen közrem űködnek a m un�
kavédelem ben, a  balesetek m egelőzésének 
m inden lehetséges form ájában. Az eltelt öt esz�
tendőben a szakszervezet központilag több or�
szágos m unkavédelm i ellenőrzést tartott, példá�
ul a védőeszközök beszerzését, tárolását, hasz�

nálatát, a targoncák üzem eltetését, a gázpalac�
kok kezelését, valam int a m unkavédelm i szem �
lék hatékonyságát vizsgálták. M egállapították, 
hogy a hiányosságok feltárása ugyan m egtörté�
nik, de ezt nem  m indig követi gyors, hathatós 
intézkedés, és szám talan esetben elm arad az in�
dokolt felelősségre vonás. A baleseteket kiváltó 
okok gyakran személyi, m agatartásbeli ténye�
zők; a technológiai fegyelem  m egsértésére és az 
ellenőrzés hiányosságaira utalnak, am elyeken a 
jövőben feltétlenül változtatnunk kell, hiszen 
tragédiák  okozói lehetnek.

— A  posta  dolgozói körében lényeges kérdés 
a m u n ka - illetve a védőruha. S ikert arattak-e  
a z  új egyenruhák?

— Az előző kongresszus határozatának  m eg�
felelően a m unkavédelm i szabályzat alapján 
egységesítették a különböző m unkakörök ellá�
tásához szükséges védőruhákat és - eszközöket. 
Ez az intézkedés m egszüntette a postaszervek 
között levő ellátási különbségeket. A mai gon�
dok: nem  tud ják  m indenütt beszerezni a szük�
séges védőeszközöket, illetve egyes postaszer�
vek a ruháknál úgynevezett eszmei kihordási 
időt állapítottak meg, vagy helytelenül, a védő�
ruhák  tisztítását a dolgozókra akarták  á th áríta �
ni. Ilyen esetekben azonnali intézkedés történt 
a dolgozók védelm ére. Az új egyenruha kialakí�
tásá t közvélem énykutatás előzte meg, s most 
m ár lassan m egoldódnak a kezdeti problém ák, 
gyorsabban, jobb m inőségben kapják  kézhez az 
egyenruhát a dolgozók. N éhány postaszerv 
azonban kom olytalanul gondolkodik ebben az 
ügyben, nem  követelik m eg dolgozóiktól az 
egyenruha szabályszerű viselését, a kulturált 
megjelenést.

— M ilyen a m unkásszá llások és a m unkás-  
szá llítás helyzete?

— Több a női m unkásszállásunk, de főként a 
fővárosban m ég így sem elegendő. Új szállások 
épültek, s m ás vállalatoktól vásárolt helyek is 
segítették az igények jobb kielégítését. Szak-  
szervezetünk a kongresszusi határozatnak m eg�
felelően hozzájárult a korszerűtlen m unkásszál�
lók m ás célra való hasznosításához, ha az igé�
nyeket m ásutt, jobb körülm ények között tudják 
kielégíteni. M a m integy 2300 dolgozónk él m un�
kásszállásokon. 1600 dolgozót szállítanak ku ltu �
rá lt körülm ények között m unkahelyükre, illet�
ve telephelyeikre. A járm űvek  jobb kihasznált�
ságát m ég nem  sikerült m egvalósítani, s az el�
használódott járm űvek  pótlása is gondot okoz.

— A  m unkahe ly i étkezés egyre több ember�
nek szívügye. H ány dolgozóról gondoskodnak  
a ju tta tá s  keretében?

— Csaknem  egyharm adával nőtt a m unka�
helyi étkezést igénylők száma, 24 ezerről 30 
ezerre; dolgozóinknak megközelítőlég a fele ve�
szi igénybe ezt a szolgáltatást. Szakszerveze�
tünk  határozott kérésére a  postás nyugdíjasok 
részére is sikerült m egőrizni a kedvezm ényes 
étkezés lehetőségét. Az élelm iszerárak em elke�
dését a postánál általában ötven - ötven száza�
lékban osztották m eg a vállalat és a dolgozók 
között, s ezt is szakszervezeti eredm énynek te �
kintjük. A jóléti és kulturális alap 42—44 száza�
lékát fordítják általában a m unkahelyi étkezte�
tés tám ogatására, ez évente m integy 130—140 
millió forintot jelent. S az ellátás színvonala is 
javult. Több új beruházásra kerü lt sor, rekonst�
rukciók is tö rténtek  a saját konyhák fejlesztése 
céljából. Többek között elkészült a debreceni, a 
pécsi 600 adagos és a K risztina II. 300 adagos 
konyha és étterem . Több nagykapacitású tálaló -  
konyhát adtak  át (például a TIG, a Nyilvános 
Távbeszélő Üzem) és számos konyhát felújítva, 
korszerűsítve vehettek birtokukba dolgozóink.

— A Postások Szakszervezetének régi ne �
m es hagyom ánya  a lakáshoz ju tá s  tám ogatá �
sa. M it te ttek ez ügyben a z  előző kongresszus  
óta?

— M unkáltatói kam atm entes kölcsönben a 
posta az elm últ 15 év alatt több m int tízezer, a 
legutóbbi öt évben pedig m ajdnem  ötezer dol�
gozót részesített. Bővültek a  tám ogatási form ák 
és növekedett a különféle építkezésekhez folyó�
sítható összeg. 1983- tól az egységes lakásépítési 
alap a kölcsönök forrása. A társadalm i m unka 
bevételéből képzett alap bővülését a szakszer�
vezeti szervek szorgalmazzák, ezzel is növelve 
az anyagi forrásokat. Szám ottevő segítséget je�
lentett a dolgozóknak a term észetbeni tám oga�
tás is. A különböző kölcsönök odaítélésénél 
m indenütt kiemelt figyelm et fordítottak a fizi�
kai dolgozók, a nagycsaládosok, a családalapító 
fiatalok igényeire, s egyre jobban érvényesül�
nek a m unkaerőgazdálkodási és szociális szem�
pontok. A budapesti dolgozók, főként a fiatalok, 
a kisjövedelmű családok lakáshoz ju tási esélyei 
a legkedvezőtlenebbek. E lnökségünk javasolta 
a posta vezetőségének a budapesti dolgozók la�
kásépítésének kiemelt tám ogatását. Szorgal�
m aztuk a szervezett építési akcióba való bekap�
csolódást, s a fiatalok első önálló lakásának 
m egterem téséhez postai tulajdonú garzonház 
felépítését — ám ennek m egvalósítása még 
nem  zökkenőmentes.

— H ogyan a laku ltak  az üdülési lehetősé �
gek?

— Egyre több a kedvezm ényes, illetve a 
gyógy-  és családos üdültetésben részt vevője 
száma. Hévízen és Boglárlellén a SZOT - tal kö�
zösen á tad tuk  az üdülőket, ezzel 370 hellyel nőtt 
az üdültetési lehetőség. A posta vállalati üdülői�
ben sikerült megőrizni a jó színvonalat, s 254 
hely gyarapodásával az üdülésben részt vevők 
szám át is növelhettük. B alatonfenyvesen az új 
épületben üdülőszobák, konyha és étterem  ka�
pott helyet, a zirci gyereküdülőnket korszerűsí�
tették, új szociális épülettel és sportpályával te t�
ték még barátságosabbá. Nagyon népszerűvé 
vált a gárdonyi kem pingünk, s a balatonarácsi 
önellátó, ötvenöt szobával rendelkező üdülőnk. 
S több vendéget fogadnak a postaszérvek által 
kezelt üzemi üdülők is. A rászorultaknak igye�
keztünk anyagi segítséget is adni az üdüléshez. 
A kis keresetű dolgozóknak és nyugdíjasoknak 
200 forintos utalványokkal csökkentjük a beu�
talójegyekért fizetendő összeget, illetve ilyen 
utalványokkal já ru lunk  hozzá az utazási költsé�
gekhez. Ezen kívül a nagycsaládosok m ég to�
vábbi kedvezm ényben is részesülnek. Postás 
dolgozók és gyerekeik üdülhettek  szakszerveze�
ti segítséggel jónéhány külföldi országban is.

— A nyugdíjasokkal való törődés is régi ha �
gyom ány Önöknél. H ogyan segítik az örege�
ket, a nagycsaládosokat?

— A  nagycsaládosok és a gyerm eküket 
egyedül nevelők évente két alkalom m al segélyt 
kapnak, erre évente 7 millió forintot fordítunk. 
A rászorulók szociális m érlegelés alapján kap�
nak segélyt, s erre egyre nagyobb az igény. 
A nyugdíjasainkkal való törődés az elm últ 
években fokozottabban indokolt volt. 1982- ben 
és 1984- ben felm értük a kis nyugdíjjal rendel�
kező volt szaktársaink helyzetét, a több m int 16 
ezer nyugdíjas postás közül 1982- ben és
1984- ben több m int hétezer részére utaltunk 
különböző összegeket. Szociális helyzetükre, 
egészségi állapotukra való tekintettel e tervidő�
szakban 300 volt dolgozónk szám ára központi�
lag kivételes nyugellátást kezdem ényeztünk, a 
legnehezebb körülm ények között élőknek ez 
havi 200—400 forint em elést jelentett. A rászo�
rulók életkörülm ényeinek jav ítására negyven 
szociális otthoni férőhelyet vásárolt a posta az 
utóbbi öt évben. De úgy érezzük, nagyon sokat 
jelent nyugdíjasaink szám ára a rendszeres ta �
lálkozás a fiatalokkal, az időközönként m egtar�
tott baráti összejöveteleken való részvétel, az 
érdeklődés hogylétük iránt. S ezt a hagyom ányt 
szeretnénk tovább ápolni.

Rácz Judit

Kongresszustól kongresszusig



Választástól választásig

Ha a választásokat megelőző 
hónapokban fel is gyorsulnak 
az előkészületek, tu lajdonkép�
pen valam ennyi tisztségviselő 
— ha komolyan veszi önkéntes 
kötelezettségeit — m egbízatá�
sának kezdetétől erre az öté�
venként ismétlődő esem ényre 
készül. Vagy azért, hogy válasz�
tóinak bizalm át élvezve újból 
elnyerje ezt a m egtiszteltetést, 
vagy hogy a m aga helyébe a 
feladatokra méltó személyt 
ajánlhasson a dolgozók közös�
ségének.

❖

— M egbecsüljük azokat a 
tisztségviselőket — m ondja K e �
resztes M ihály, a Szegedi Pos�
taigazgatóság Területi Szak-  
szervezeti B izottságának titkára 
— akiket több alkalom m al is, 
esetleg évtizedeken keresztül 
folyam atosan m egválasztanak, 
de nem  hagyhatjuk  szám ításon 
kívül a term észetes cserélődést. 
Van, aki az idő m úlása, m ás az 
előm enetele m iatt kénytelen á t�
adni tisztségét. Á llandóan veze�
te tt nyilvántartásom ban a te rü �
let valam ennyi szakszervezeti 
feladatköre m ellett — legyen az 
központi vezetőségi vagy tszb -  
tagság, szb - titkárság vagy füg�
getlenített állás, beleértve saját 
beosztásom at is — betöltőjének 
neve u tán  szerepel a szám ítás�
ba vehető utódé, utódoké is. Ha 
azután az élet úgy hozza, hogy 
valam elyik jelöltről le kell m on�
danunk, kihagyom  a névjegy�
zékből, de rövid időn belül 
igyekszem m ással pótolni. 
„Zöld füzetem ben” azonban 
nem  rejtegetek öncélú feljegy�
zéseket, „rem énységeinket” 
nem  hagyjuk szunnyadni, m in�
den lehetőséget m egragadunk 
arra, hogy felkészítsük őket 
várható fc1 adataikra.

Ilyen körülm ények között bi�
zonyára nem  fog gondot okozni 
H ódm ezővásárhelyen az októ�
beri választások alkalm ával, 
hogy Lörincz Pál szb - titkár 
m ár nem  vállalja újabb öt évre 
eddig betöltött társadalm i fel�
adatait.

— K ét év m úlva nyugdíjba 
megyek. Úgy láttam , helye�
sebb, ha a következő választási 
időszakot nem  törjük meg sze�
m élycserével; jusson ideje arra 
utódom nak, hogy a határozato�
kat m unkaterve szerint végre�
hajtsa. De leköszönésre késztet 
engem  a hivatalban az utóbbi 
években lezajlott egészséges 
nem zedékváltás is. M egfiatalo�
dott a vezetőség, fiatal a párt-  
alapszervezet titkára, m ég a 
K ISZ - titkár is fiatal korcsoport�
jában.

— Úgy véli, nem  tud n a  lé�
pést ta rtan i az új m un ka stílu s �
sal?

— Erről nincs szó. Az em lí�
tett változások idején én képvi�
seltem a folyam atosságot. Na�
gyon jó kapcsolatot építettünk 
ki a szakvezetőkkel, a többi tá r�
sadalm i szervezettel, és együt�
tes m unkával jó m unkahelyi 
légkört, helyes szemléletű kö�
zösséget alakítottunk ki. Utódo - ' 
m at nem  eresztem  el üres kéz�
zel. Húsz esztendeje betöltött' 
titkárságom  folyamán megőriz�
tem  m inden m unkatervem et, 
azokat őrá hagyományozom. 
Nem azért, hogy befolyásoljam 
vele; rábízom, hogy m it illeszt 
be m unkam ódszerébe.

— Sablon am úgy sem hasz�
nálna. A körzeti hivatalok kiala�
kulásával a mi alapszervünk a r�
culata is megváltozik. Tizenegy 
kishivatal fog H ódm ezővásár�
hely 1. körzetéhez tartozni, az 
alapszerv létszám a a nyugdíja�
sokkal körülbelül 260 lesz. En�
nek megfelelően az eddigi hét�
tagú szb is két személlyel bő�
vül, és több eddigi tisztségvise�
lő vezetői beosztása m iatt kicse�
rélődik. Úgy tervezzük, hogy 
három  tagja, közülük az elnök 
vidéki legyen. Az is újdonság 
lesz az alapszerv életében, hogy 
az eddigi összevont taggyűlés 
helyébe a m egalakítandó bizal�
m itestület m unkája lép.

— /tz  em lített változásod 
m iatt m ár jún iusban  m egvá�
lasztottuk a jelölőbizottságot, 
legyen ideje a dolgozókkal való 
beszélgetésre, a szavazás ala�
pos előkészítésére. A jelölőbi�
zottság tagjai m egm agyarázták, 
hogy a bizalmin kívül m iért kell 
egyidejűleg küldöttet is válasz�
tani. Most úgy látszik, m inden 
rendben  megy.

— Eddig két bizalm icsoport�
ban zajlott le a választás. A h ír�
lapkézbesítők volt bizalm ijának 
nyugdíjazása m iatt három  sze�
mélyt is jelöltek a tisztségre, 
ketten azonban visszaléptek. 
A m egm aradt harm adik jelölt 
személyével a tagság egyetér�
tett. Több név kerü lt szóba a bi�
zalmi tisztségre a kézbesítők 
csoportjánál is, a választás idő�
pontjára azonban egyetlen je �
lölt m aradt, és bizalm at kapott.

— A hivatal m unkájának 
szem pontjából sem közömbös
— kapcsolódik a beszélgetésbe 
G yarm ati M ihály  hivatalvezető 
—, hogy kik töltenek be szak�
szervezeti tisztséget. Ezért fi�
gyelem m el kísérjük  az előké�
születeket, és segítjük a jelölő-  
bizottság m unkáját. A szakm á�
juka t m ár gyakorlatból jól értő, 
viszonylag fiatal tagokból álló 
tisztségviselő - gárdának örül�
nénk. Nem baj, ha mozgalmi ta �
pasztalataikat a m unka folya�
m án szerzik meg. Még a várha�
tó nehézségek árán  is lehetővé 
tesszük, hogy képezzék m agu�
kat, elősegítjük, hogy tanfolya�
mot végezzenek. Szakszervezeti 
ténykedésüket azután is tám o�
gatjuk, azzal a meggyőződéssel, 
hogy ez az áldozat bőven m eg�
térül.

— H ódm ezővásárhelyen  
alaposan fe lkészü ltek  a vá lasz �
tásokra. Ez je llem ző  a többi 
alapszervre is? — kérdezem  a 
tszb titkárától.

— Eddig m ég úgy tapasztal�
tam, hogy igen. Igyekeztünk is 
ehhez m inden segítséget m eg�
adni. M ájusban titkári értekez�
letet tartottunk. Ekkor ism ertet�
tük  intézkedési tervünket, és el�
láttuk  a titkárokat az előkészü�
letekhez szükséges, általunk 
szerkesztett nyom tatványokkal. 
Ism erte ttük  velük az alakuló�
ban levő körzetek határait, 
hogy melyik körzeti szb - hez 
hány hivatal, m ekkora létszám 
fog tartozni. Jú liusban  egyna�
pos eligazítást ad tunk  a tudn i�
valókról a jelölőbizottsági elnö�
köknek.

— M ilyen segítséget adott a 
m un ká h o z a „zöld fü z e t”?

— A jelölendő alapszervi tit�
károk személyét egyeztettük a 
szakvezetőkkel, a pártbizottsá�
gokkal és a KlSZ - szervezetek -  
kel. M ondhatom, még eddig 
nem  kaptam  ilyen hathatós se�
gítséget a választások előkészí�
téséhez sem a párttól, sem a 
szakvezetőktől.

— A füzet segítségével azt is 
előre m eg tudom  mondani, 
hogy a szervezet- korszerűsítés, 
valam int személyi okok (nyug�
díjazás, vezetői m egbízatás 
stb.) m iatt a bizalm iak 25—30, 
az szb - tagok 35—40, s az alap -  
szervi titkárok m integy 45 szá�
zaléka fog kicserélődni. U gyan�
akkor a tisztségviselők m egosz�
lása életkor, m unkakör és p árt�
tagság szerint a 80- as választá�
sokhoz viszonyítva nem  módo�
sul kim utathatóan.

— Szívesen elfogadják a 
dolgozók a jelöltséget?

— Ezt nem  hoztam  volna 
szóba a káder - előkészítéssel 
kapcsolatban, nehogy dicsek�
vésnek tűnjön. De mivel a kér�
dés elhangzott, azt kell m onda�
nom, hogy igen. S hogy ez nem  
alaptalan kijelentés, hadd em �
lítsem  meg, hogy ezt a Szak-  
szervezetek Csongrád megyei 
Tanácsa is — összehasonlítva 
m ás ágazati szakszervezetekkel
— m egállapította.

Reméljük, hogy ez a lelkese�
dés a  választások u tán  is m eg�
m arad, és az elkövetkező öt év�
ben mozgalmas szervezeti éle�
te t eredményez.

B. I.
*

— A választásokkal össze�
függő feladatokról az alapszervi 
szb - titkárokkal kibővített tszb -  
ü lésen ad tunk  tájékoztatást 
m ég m ájus végén — kezdi a be�
szélgetést Zachár Győzőné, a 
Helyközi Távbeszélő Igazgató�
ság tszb - titkára.

— Ezt követően — a közpon�
ti vezetőség határozatának a 
szellem ében — elkészítettük a 
választási intézkedési tervet, s 
azt titkárokkal kibővített testü �
leti ülésen m egvitattuk és elfo�
gadtuk.

— Az elm últ időszakban á t�
tekintettük  a tszb különböző 
szintjein a szervezeteket, a 
m egválasztandó tisztségviselő�
ket. M egállapítottuk — s ez ne 
tűnjék  szerénytelenségnek —, 
hogy az elm últ kongresszus óta 
kialakított szervezeti rendszer 
jól szolgálta a feladatok végre�
hajtását, elősegítette a szakszer�
vezeti dem okrácia szélesítését, 
a dolgozók bevonását a felada�
tok m eghatározásába, végre�
hajtásába, ellenőrzésébe.

— N álunk Érden, a Hálózat�
fenntartó  góc szb terü letén  
szintén indító értekezleten be�
széltük meg, hogy a szakszerve�
zeti bizottság tagjai közül kik 
dolgoznak megfelelően,, s kit ja �
vasolunk az elkövetkezendő 5 
évre is az szb - be — kapcsolódik 
a beszélgetésbe Lichtenberger 
Tamás, a gócüzem szb - titkára.

— 6 éve dolgozom Érden, s 
két éve látom  el az szb - titkári 
teendőket. H a a tagság elége�
dett eddigi m unkám m al, s bízik 
bennem , én a m agam  részéről 
szívesen vállalom továbbra is e 
megtisztelő társadalm i munkát. 
Gócüzem ünkhöz 7 hálózatfenn�
tartó  üzem  tartozik; területileg 
szétszórtak vagyunk, nehéz ösz-  
szefogni a  tagságot, mégis, 
vagy ta lán  éppen az összevont 
taggyűlés m ellett döntöttünk. 
Az új szervezeti felépítésből 
adódóan az eddigi 5 tagú szb - t 7 
tagúra  szeretnénk bővíteni.

— M iként a laku lt a szerve �
zettség?

— A HTI évek óta arról volt 
híres, hogy szervezettségi szin�
tünk  m egközelítette a 100 szá�
zalékot. Ez m ost az átszervezé�
sek s m ás okok következtében 
csökkent. A gócüzem területén 
is egyik legfontosabb felada�
tunk  szervezettségünk javítása.

— N éhány üzem ünknél 
gyenge a szociális ellátottsá�
gunk is. Sürgősen javítanunk 
kell a miskolci, a hatvani és a 
m artfűi m unkakörülm énye�
ken. N agy örömöt szerzett, 
am ikor K ecskem éten és Siófo�
kon elkészült az új üzemi épü�
let, s az itt dolgozók azóta az ed�
diginél jóval kedvezőbb körül�
m ények között végezhetik m un�
kájukat.

— H ány fő s  b iza lm itestü le �
tet terveznek?  — kérdezem  is�
m ét Zachár Győzőnét.

— Területi és szakm ai szét�
tagoltságunk m iatt alapos m eg�
fontolás u tán  m integy 145 fős 
bizalm itestület létrehozását 
tervezzük. A megfelelő, gyors 
inform ációáram láshoz szüksé�
günk van ekkora testületre.

— Hol tartanak a vá lasztási 
m unkákban?

A  jelölőbizottságok m ár az 
augusztus 23- ai kibővített tszb -  
ülés u tán  m egkezdték m unká�
jukat, sőt a  napokban m ár befe�
jeződnek a bizalm iválasztások 
is. A bizalm icsoportok kialakí�
tásánál törekedtünk arra, hogy 
m indenütt m eglegyen a szak�
m ával a partnerkapcsolatunk. 
Legközelebbi feladatunk az ok�
tóber 26 - ára tervezett bizalm i�
testületi ülés lesz, am elyre kol�
lektív m unkával készülünk fel. 
Em ellett term észetesen az alap�
szervezetek választással kap�
csolatos m unkáit is folyam ato�
san figyelemmel kísérjük, azok�
hoz helyszíni segítséget nyúj�
tunk. S végül igen nagy várako�
zással tek in tünk  a Postások 
Szakszervezetének XII. kong-  
i. sszusa elé, am elyen — rem él�
jük  — igazgatóságunk te rü le té�
ről is megfelelő szám ban vehe�
tünk  részt. — mez —

Vendégek Görögországból
Szakszervezeti delegáció látogatása hazánkban
H osszabb beszélgetésre saj�

nos nem  ju to tt idő a Postások 
Szakszervezetének m eghívásá�
ra  augusztus 12. és 16. között 
B udapesten tartózkodó görög 
delegáció tagjaival. A központi 
SZOT Iskola társalgójában, két 
program  között m arad t egy ke�
vés idő arra, hogy Spiropoulos  
Rovertossal, a Távközlési Szö�
vetség elnökével, a görög köz�
ponti szakszervezet („SZO T”) 
titkárával helyettesei: Poulis
Savas  és K ostan ta to s Spiros, 
valam int a szövetség központi 
tanácsának tagja: K astan io tis  
H ristos  tá rsaságában  váltsunk 
néhány szót látogatásuk céljá�
ról.

A vendégek elm ondták, hogy 
a kapcsolatot 1984 decem beré�
ben vették fel a m agyar testvér�
szakszervezettel. A Távközlési 
Szövetség — mely a Postafor�
galmi Szövetséggel együttesen 
képviseli a görög postás dolgo�
zók érdekvédelm ét — IV. kong�
resszusára ekkor h ív ták  m eg 
Csáki Lászlóné  főtitkárt.

A delegáció viszontlátogatá -  
sának legfontosabb célja az 
volt, hogy a kontak tust most 
m egerősítsék, tovább fejlesszék 
a két szakszervezet között. 
Ezért folytattak tárgyalásokat a 
Postások Szakszervezetének 
vezetőivel, m elynek során 
együttm űködési tervezetet is 
összeállítottak: többek között a 
további tapasztalatcserék, vala�
m int az esetleges csereüdülte�
tés lehetőségeiről.

M egem lítették a tisztségvise�
lők, hogy nem  csupán a m a�
gyar, hanem  a többi szocialista 
ország szakszervezetével is sze�
retnék  felvenni a kapcsolatot. 
Ez ügyben já rtak  m ár a Szov�

jetunióban, B ulgáriában, az 
ND K - ban, s készülődnek Cseh�
szlovákiába. Tapasztalatokat 
k ívánnak  gyűjteni em ellett a 
kapitalista országokban is; tá r�
gyalni ezek kom m unista, de�
m okratikus, haladó pártjaival.

A küldöttség tagjai arról is 
beszám oltak: hazájukban je len�
leg azért folyik elsősorban harc, 
hogy a görög szakszervezetek 
szerkezetét m egváltoztassák, új 
form át kapjon az érdekvéde�
lem. E nnek lényeges eleme, 
hogy a dolgozók — akiknek a 
két postásszövetségben 100 szá�
zalékos a szervezettségük — 
valam ennyi, a vállalatokat és a 
saját szem élyüket érintő k é r�
désben egyarán t aktívan részt 
vegyenek, beleszólhassanak a 
döntések előkészítésébe. A gö�
rög szakszervezeti tagoknak, 
így a postásoknak is, m a m ég 
m eglehetősen passzív szerep 
ju t az érdekvédelem ben. Hogy 
ennek ellenére ilyen m agas a 
szervezettség, annak  az az oka, 
hogy vezetőik nagy eredm énye�
ket értek  el a bérem elési kérdé�
sekben. A bban például, hogy 
az infláció m értékével — ami 
tavaly 18, az idén 16 százalékos 
volt — lépést ta rtsanak  a kere�
setek, a drágulással arányosan 
em elkedjenek a bérek. Ebben 
1981 óta, a dem okratikus szelle�
m ű P apandreu - korm ány alatt, 
nem  kevés sikert könyvelhet�
nek el.

A társadalm i ju ttatások k iter�
jesztéséért szintén következete�
sen harcolnak a görög szakszer�
vezeti vezetők. Nagy vívm á�
nyuk volt a m últ évben például, 
hogy azoknak a szülőknek akik 
nem  tud ják  elhelyezni gyerm e�
keiket óvodában, bölcsődében, 
a m unkaadók külön pótlékot

adnak. G örögországban ugyan�
is a gyerm ekintézm ények szin�
tén m agánkézben vannak, s a 
dolgozók 60 százaléka nem  tu d �
ja  m egoldani gyerm eke elhelye�
zését.

A rra a kérdésre, mi érdekelte 
elsősorban a küldöttséget h a �
zánkban, azt felelték beszélgető 
társaim : sokkal több, m int
am ennyire futotta az idejükből. 
A tárgyalásokat azonban a szo�
ros program ok ellenére is ered �
m ényesnek tartották. Já rta k  a 
Belváros Távbeszélő Üzem ben, 
a tudakozóban, ahol m indent 
alaposan m egtekintettek. Nem 
m arad t ki a program ból a 10- es 
hivatal m eglátogatása, szem é�
lyes találkozás a helyi gazdasá�
gi, társadalm i vezetőkkel. Sze�
repelt a program ban Balaton 
körüli utazás, a postás üdülők 
felkeresése is. És term észetesen 
budapesti városnézés is. Erről 
az élm ényükről úgy nyilatkoz�
tak a vendégek, hogy b ár ha l�
lották m ár h írét K elet- Európa 
„kis P árizsának”, mégis m eg�
lepte őket szépsége, a francia 
fővároshoz hasonló sajátos h an �
gulata.

Búcsúzóul pedig az tették 
hozzá: látogatásuk öröméhez
m ár az a puszta tény is hozzájá�
rult, hogy 40 év óta először ta �
lálkozhattak B udapesten a két 
szakszervezeti ágazat vezetői. 
Ebből az alkalomból, s rem él�
hetőleg a jövőben m ind inkább 
gyümölcsöző jó kapcsolat rem é�
nyében k ívántak  valam ennyi 
m agyar postás dolgozónak to�
vábbi sikeres m unkát, a leg�
őszintébb jókívánságuk, baráti 
üdvözletük tolm ácsolására kér�
ve lapunkat.

— Simon —

A delegáció tagjai székházunkban

A KISZ KB 1982. decem ber 
9- i határozata alapján az idén 
augusztus 29- től szeptem ber 
1- ig G yőrben volt a m unkásfia�
talok II. országos találkozója. 
K ét évvel ezelőtt D ebrecen volt 
a házigazda.

A találkozó célja volt: bővíte�
ni a m unkásfiatalok szakmai, 
politikai ism ereteit, erősíteni a 
KISZ töm egbefolyását, m egis�
m ertetni Győr- Sopron megye 
életét.

A postát 40 fős delegáció kép�
viselte, akik két alkalom m al 
vettek részt szakm ai fórumon. 
A ugusztus 30- án tájékoztatást 

kap tak  a m egyeszékhelyen fo�

lyó postai m unkáról, az ered�

m ényekről és a feladatokról. 

Á ttekintették a m unkáshatáro�

zat időarányos végrehajtásának  
helyzetét. A ugusztus 31- én Do- 
ros Béla, a M agyar Posta elnök-  
helyettese tájékoztatót tarto tt a 
posta VII. ötéves (ervi elképze�
léseiről, szólt az aktuális ifjú�

ságpolitikai kérdésekről, m ajd a 

fiatalok kérdéseire Válaszolt.

A négy napig tartó  rendez�
vény gazdag kulturális és sport-  
program m al, látványos bem u�
tatókkal és vetélkédőkkel tette 

em lékezetessé a résztvevőknek 

az ott töltött időt.

F. A.

KITÜNTETÉSEK
A N épköztársaság Elnöki 

Tanácsa G ondos Istvánné- 
nak, a Posta Központi Táv�
író H ivatal szb - titkárának 
nyugdíjba vonulása alkal�
mából a

Munka Érdemrend bronz
fokozatú kitüntetést adom á�
nyozta.

A ugusztus 20- a a lkalm á�
ból a m űvelődési m iniszter 
által adom ányozott

Szocialista Kultúráért 
kitün tetésben  részesült 
K ra kk  József politikai fő�
m unkatárs (Postások Szak-  
szervezete)

Kiváló Munkáért 
kitüntetést kapott K önczöl 
Éva  politikai m unkatárs 
(Budapest vidéki Postaigaz�
gatóság tszb)

Miniszteri Dicséretben 
részesült dr. Süm eghy G yu- 
láné  m űvészeti előadó (Pos�
tás M űvelődési Központ)
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B ézik bácsi m eséi
Tündérmajorban

A munkavédelem ma és holnap

Szokatlan, különös hangok, 
látszólag oda nem  illő zajok ver�
ték fel a bakonyi erdők csendjét 
Z irc - Tündérm ajorban augusz�
tus vége felé. Az itteni postás�
gyerm eküdülőben több m int 
három  héten  át, nem  a pinty 
pintyegett, nem  a tücsök ciri�
pelt reggeltől késő estig.

A festői környezetbe „nem il�
lő ” zajokat személyi szám ítógé�
pek produkálták, és akik elő�
csalták a hangokat, a tábor la �
kói voltak, 7—14 éves gyere�
kek.

Az idei nyár utolsó két üdül�
tetési tu rnusában  — szakszer�
vezeti gyerm eküdülőben első�
ként az országban — a szak-  
szervezet központjának a kez�
dem ényezésére kísérleti szám í�
tástechnikai (BASIC- ) oktatást 
szervezett a PSZEI és a POKI 
két lelkes m atem atikusa, Erdé �
ly i Tibor és G arádi János. A 
m ájusban  m egszületett gondo�
latot a PSZEI és a POK I veze�
tője azonnal tám ogatta, m egte�
rem tve az oktatáshoz szükséges 
tárgyi és em beri feltételeket, 
így  a két szakem ber hozzálát�
hato tt ahhoz a m unkához, 
am elynek első — kétségtelenül 
sikeres — állom ásáról szerzett 
tapasztalatok alapján lehet a jö�
vőt tervezni.

A nyár utolsó két tu rnusának  
lakói előbb fiúk, m ajd lányok 
voltak. A lányok oktatóját, G a�
rádi Ján o st kerestük m eg a zá�
rás előtt Tündérm ajorban. 
A pillanatok alatt népszerűvé 
vált oktatónak a találékony 
gyerm eki elme azonnal új nevet 
adott az oktatás kezdetén. Ő 
lett a gyerekek Bézik bácsija, 
aki jól m egtervezett oktatási 
program ját m ár az első napok�
ban kénytelen volt su tba  dobni. 
A szám ítógépek varázsa alá ke�
rü lt gyerekek bizony nem  m in�
dig voltak tekintettel ebédre, ta �
karódéra, közös k irándulásra 
vagy Bézik bácsi fáradtságára.

— A lányok érdeklődése 
m inden képzeletet felülm úl — 
m ondja G arádi János. — 102 
gyerekkel 7 csoportban foglal�
kozunk, rendszerint délelőtt. 
A délutáni közös elfoglaltság 
u tán  azok, akik különösen é r�
deklődnek, ú jra beülhetnek a 
könyvtárban berendezett okta�
tókabinetbe. De sokan itt m a�

radnának  a közös foglalkozá�
sok, a tévé vagy akár az evés és 
az alvás helyett is. Persze a  két 
hét alatt túlságosan sokat nem  
lehet végezni, de nem  is ez a 
cél. Sok gyerek eddig csak h ír�
ből ism erte ezeket a gépeket. 
Volt olyan, aki a kezdet kezde�
tén  a billentyűket sem m erte 
megnyomni.

Itt m egtanulják  m űködtetni a 
gépeket, elsajátítják az a lapu ta�
sításokat, szórakozva tanulnak  
angol szavakat, m egteszik az el�
ső lépéseket a „birtokbavétel” 
felé. De egy hé t u tán  gépre vi�
szik a tisztasági verseny ponto�
zását, a szobanyilvántartást, te �
há t a játékok m ellett a m aga�
sabb szintű hasznosításról is fo�
galm at alkothatnak.

G arádi János a tapasztalatok 
birtokában m ár a jövőt is te rve�
zi. Azt szeretné, hogy a követ�
kező években m inden olyan 
postásüdülőben, ahol gyerekek 
is vannak, legyen ilyen oktatás, 
sőt a lehetőségek szerint videó�
zás is. Zircen pedig a rendsze�
res oktatás m ellé szaktábort is 
szervezne, am elyben m ár hala�
dókkal is foglalkozhatna.

— Ha ez a k ísérlet gyakorlat�
tá  válik, nem  lesz lebecsülendő 
a propaganda hatása sem. 
A postán is m indinkább terjedő 
szám ítástechnika szám ára szak�
em berek kellenek, és nem  
m indegy, hogy milyen körből 
toborozzuk őket. A korszerű 
technika bem utatása, ism erte�
tése pozitív módon változtatja 
m eg a gyerekek postáról alko�
to tt képét. Ú jra születhetnének 
a postásdinasztiák.

G arádi János alaposan végig�
gondolt, nagyszerű tervét m ég 
számos érvvel tudná kiegészíte�
ni. A lányok azonban az egész 
beszélgetés alatt féltékeny pil�
lantásokkal követték m inden 
szavát, és az idő m úlásával egy�
re csökkent a türelm ük, m ert 
elraboljuk tőlük a tábor legfon�
tosabb em berét. Nem is sokáig 
várato tt m agára az első tü re l�
m etlenül, kétségbeesetten  fel�
csattanó üde gyerekhang:

— Bézik bácsi, segíts! — és 
G arádi János rohant rendbe 
szedni az összekuszálódott 
program ot, és m e sé lt .. . m e�
sélt . . .

—(ts)

A Postások Szakszervezeté�
nek az Elnöksége augusztus 
9 - én a M agyar Posta előterjesz�
tésében m egtárgyalta és kiegé�
szítésekkel elfogadta a posta 
1984. évi m unkavédelm i helyze�
téről és a Posta M unkavédelm i 
Szabályzatának a m ódosításá�
ról készített írásos dokum entu�
mokat. Az elért pozitív eredm é�
nyeket elism erve az elnökség

m egállapította, hogy a m unka -  
védelem  területén  a jövőben 
több figyelm et kell fordítani az 
üzemi balesetek megelőzésére, 
a balesetek csökkentésére. Se�
gíteni kell ezt a tevékenységet a 
rendelkezésünkre álló m inden 
eszközzel, fel kell használni a 
fejlett technika és szabályozási 
rendszer, a szakirodalom  jó 
módszereit.

A szabályzat

A m unkavédelm i szabályzat 
m ódosítását több, a posta és a 
m unkavédelem  területén  bekö�
vetkezett változás te tte idősze�
rűvé. Csak gondoljunk a M a�
gyar Posta önállóvá válására és 
szervezetének korszerűsítésére, 
valam int a m unkavédelem  álla�
mi irányításának  1984. évi be�
vezetését követően m egjelent 
új jogszabályok vaskos m ennyi�
ségére. Az ebből adódó felada�
tokat egy korábbi cikkünkben 
részletesen ism ertettük.
A PMVSZ m ódosítása, a m in�
dennapi élethez történő igazítá�
sa fontos feladat és szükségsze�
rű  m unka. Nem  kevesebb az a 
m unka sem, am it — a területi 
sajátosságok szem előtt ta rtásá �
val — a helyi függelékek m ódo�

sítása jelent. M indez alapvető 
követelm ény abból a szem pont�
ból, hogy az érdekelt dolgozók 
világosan felism erjék, milyen 
ju tta tásaik  és jogaik, valam int 
kötelezettségeik vannak  m in�
dennapi m unkájuk  balesetm en�
tes végzése során.

A továbbiakban a m unkavé�
delem  m eghatározott részeivel 
k ívánunk  foglalkozni, am elyek�
nél a jövőben feltétlenül előre�
haladást kell elérni ahhoz, hogy 
a m unkavédelm i összkép a pos�
tán  kedvezőbben alakuljon. 
A teljességre törekvés nélkül 
olyan fontos részkérdéseket ra �
gadunk  meg, am elyeknél a leg�
több gondot tapasztaltuk , és 
előbbre lépésre van szükség.

Az üzemi balesetek

Az üzemi balesetek alakulá�
sát vizsgálva, am íg népgazda�
sági szinten az üzemi balesetek 
szám a — ezen belül a halálos 
és csonkulásos balesetek is — 
csökkent, addig a posta helyze�
te  összességében stagnáló. 
Igaz, k ism értékben csökkent a 
kivizsgálást igénylő balesetek 
száma, de az egy balesetre jutó 
táppénzes napok szám a nagy�
m értékben, 13 százalékkal 
em elkedett. Lényegében tehát 
több volt a súlyosabb baleset.

Sok kérdést vetnek fel ezek a 
tények; vajon m ilyen volt az el�
m últ időszakban a balesetek 
megelőzését elősegítő tevé�
kenység? A balesetek vizsgála�
tánál feltárták - e a valódi oko�
kat, okláncolatokat? Történt- e 
megfelelő intézkedés hasonló 
balesetek megelőzésére? Azo�
kat végrehajtották - e? És még 
sorolhatnánk tovább. Ezekre és 
egyéb kérdésekre keresünk  vá�
laszt, am ikor a SZOT kezdem é�
nyezésére célellenőrzéseket ta r �
tunk  a végrehajtó  postaszervek�
nél. A tapasztalatokat értékel�
jük  és hasznosítani szeretnénk 
további m unkánkban. Az ellen�
őrzések alkalm ával nagyító�
üveg alá kerül saját m unkánk 
is. H ogyan tevékenykednek a 
végrehajtó postaszerveknél a 
társadalm i m unkavédelm i el�
lenőrök, m iként hajtják végre a 
Postások Szakszervezetének a 
m unkavédelem m el összefüggő 
határozatait.

A balesetek megelőzése céljá�
ból kifejtett gazdasági és tá rsa �
dalm i erőfeszítést m inden eset�
ben közös feladatnak kell tekin�
teni, annak  m indannyiunk kö�
zös ügyévé kell válnia. Nem 
szabad helyt adni az egym ásra 
m utogatásnak, az egym ás m un�

kájának a lekicsinyítésére, s 
konkrét intézkedések során az 
egym ásra várásra. A késedel�
mes végrehajtásnak  sok eset�
ben ú jabb  problém a, súlyosabb 
esetben tragédia a következm é�
nye.

A m unkavédelm i helyzet te �
rü letén  bekövetkezett változá�
sok igénylik, hogy tovább erő�
södjön a balesetek  helyes ki�
vizsgálásának a gyakorlata, a 
m unkavédelm i szem lék haté�
konysága, valam int a m unkavé�
delm i oktatás és a propaganda -  
tevékenység.

M inden szinten elvárható, 
hogy a balesetek vizsgálata az 
előírásoknak m egfelelően tö r�
ténjen. A bizottság m inden 
résztvevője aktív  részese le�
gyen a valódi okok feltárásá�
nak. Sajnos ellenőrzéseink so�
rán  m ég m indig találkozunk 
olyan esetekkel, am ikor a m un�
kavédelm i előadó egy szem ély�
ben végzi ezt a felelősségteljes 
m unkát. A baleset vizsgálatát 
követően a bizottságnak állást 
kell foglalnia, hogy milyen in�
tézkedések szükségesek hason�
ló balesetek m egakadályozásá�
ra. Vajon ezek az intézkedések 
m inden esetben elérték a k í�
ván t eredm ényt?

A helyi m unkavédelm i szem �
léknek  kell feltárniuk azokat a 
hiányosságokat, am elyek a bal�
esetek  megelőzését, a m unka -  
körülm ények jav ítását céloz�
zák. Továbbra is igényeljük, 
hogy a gazdasági vezető m in�
den esetben szem élyesen vezes�
se a helyi m unkavédelm i szem �
lét, ism erje m eg önm aga is a te �
rü let gondjait, s tegyen m egfe�
lelő intézkedést a m ég m eglevő 
gondok felszám olására.

Az oktatás hasznossága

A balesetek, a foglalkozási 
m egbetegedések m egelőzésé�
nek egyik leghatékonyabb esz�
köze a m unkvédelm i oktatás és 
vizsgáztatás, az agitációs és 
propagandam unka. A m unka -  
védelm i oktatás és vizsgáztatás 
színvonalát nem  tartjuk  m egfe�
lelőnek. Az oktatás általában 
formális, a mozgófilmek, a ta b �
lók, a m akettek által nyújto tt le�
hetőségeket az előadók alig 
használják ki.

Sok esetben az oktatási 
anyag egyszerű felolvasása, a

m unkavédelm i ok tatást igazoló 
jegyzőkönyv aláírása történik 
meg, az előadó nem  győződik 
m eg arról, hogy vajon a hallga�
tók elsajátították - e a szükséges 
m unkavédelm i ism ereteket. 
Sajnos találkoztunk olyan ese�
tekkel is, am ikor a dolgozóval 
utólag íratták  alá a jegyzőköny�
vet, de az illető oktatása nem  
tö rtén t meg.

További feladataink közé ta r �
tozik a m unkahelyi italozás 
visszaszorítása. Figyelm eztető 
szám adat, hogy m inden ötödik

balesetet szenvedett dolgozó al-  között, am ikor hiányzik a sze-  
kohol befolyásoltsága alatt sé-  m élyes példam utatás, a felvilá-  
rü lt meg. Tudjuk, igen nehéz gosítás és meggyőzés agitatív 
gátak  közé szorítani, teljesen ki-  ereje és a szabályokat megsze -  
iktatni a m unkahelyi alkoholfo-  gő dolgozók következetes fele-  
gyasztást olyan körülm ények lősségre vonása.

A munkavédelem 
a termelés szerves része

A szociális tervben  lévő m un�
kavédelm i fejlesztési tenn iva�
lók számos gazdálkodó szerve�
zetnél elszakadtak a végrehaj�
tásuk  alapvető hordozójától és 
feltételétől, a term elés, a szol�
gáltatás fejlesztésétől, a m űsza�
ki fejlesztéstől, valam int az álló-  
és forgóeszköz- fejlesztéstől. P e�
dig a m unkavédelem  a te rm e�
lés, a gazdálkodás szerves ré �
sze, így hatékony fejlesztése 
nem  elkülönítve, hanem  csak 
azzal összhangban és együtte�
sen történhet. E rre a VII. öt�
éves tervek  készítésénél foko�
zott gondot kell fordítani, hogy 
az irányelvekben m eghatáro�
zott célok m egvalósuljanak. 
A posta egész terü letén  beveze�
te tt m űszeres felm érések, m un�
kahelyi térképek nagym érték�
ben elősegítik a reális m unka -  
védelm i tervek elkészítését. E r�
re a VII. ötéves te rv  irányelvei 
m ellett igen nagy szükségük 
van a m unkavédelm i tervek  ké�
szítőinek.

A m unkavédelem  szerves ré �
szét kell képeznie a környezet-  
védelm i feladatoknak. K orunk 
egyik fő feladata: megóvni kör�
nyezetünket a káros behatások�
tól; a vizek, a föld, a levegő

szennyezésének m egakadályo�
zása, m ert ellenkező esetben 
beláthatatlan  negatív következ�
m ények elé nézhetünk. Szerény 
anyagi lehetőségeink birtoká�
ban gondoskodnunk kell a te rv �
szerű felhasználásról, és vétkes 
m ulasztásnak számít, ha valaki 
a m eglévő lehetőségeket sem 
használja ki. M eggyőződésünk, 
hogy ezen a terü leten  is lehet és 
kell is előbbre lépni.

Egyes terü leteken nem  kielé�
gítő a védőruha -  és a védőesz�
köz- ellátottság. A hiányosságok 
egy része a gyártókat és a for�
galm azókat terheli, m íg a rak tá�
rozásban és a szétosztásban a 
postán belül is akadnak  gon�
dok. A gyártásban  és a forgal�
m azásban alapvető hiányosság 
a szegényes választási lehető�
ség, s sok esetben a rossz m inő�
ség. A végrehajtó  postaszervek�
nek a jövőben nagyobb körülte�
kintéssel kell kiválasztaniuk és 
beszerezniük a szükséges védő�
eszközöket, majd azokat előírás 
szerint raktározni és karban tar�
tani. Figyelem m el kell kísérni 
azt is, hogy a m eghatározott 
m unkaterületen  a dolgozók 
kapják  m eg és használják is a 
védőeszközöket.

A tisztségviselők szerepe

A  szakszervezeti szervek a 
m últban és az átrendezést kö�
vetően is sokat te ttek  a dolgo�
zók élet-  és m unkakörülm énye�
inek a javítására. A m unkavé�
delem  nem  nélkülözheti a tá rsa �
dalm i tisztségviselők széles tá �
borát, hiszen többségük közvet�
lenül a term elésben, a végre�
hajtásban  tevékenykedik, így 
közvetlenül érzékelik a h iá�
nyosságokat, a hibákat, s a jel�
zéseik, kezdem ényezéseik alap�
ján  számos gond megoldódik. 
Ez nem  azt jelenti, hogy elége�
dettek  lehetünk. Számos terü le�
ten  javítani kell az üzemi bal�
esetek megelőzésére kifejtett te �
vékenységet, az agitációs és 
propagandam unkát. A tisztség -  
viselők m unkavédelm i oktatá�
sát a jövőben is szorgalmazzuk. 
A szakszervezeti választásokat 
követően több új társadalm i el�
lenőr képzését kell m egolda�
nunk, felkészíteni őket az öt�
éves ciklusra.

A m unkavédelm i helyzet ösz-  
szességében, ha kism értékben 
is, de javuló irányzatot m utat az

elm últ időszakban. A kedve�
zőbb szám szerű eredm ények a 
m unkavégzéssel közvetlenül 
összefüggő üzemi baleseteknél 
m utatkoznak, míg a m unkába 
m enetkor, illetve jövetkor bekö�
vetkezett baleseteknél további 
növekedés tapasztalható. Saj�
nos a balesetek súlyossága is 
nagym értékben hozzájárult a 
pozitív eredm ények tom pításá�
hoz.

További feladat a M agyar 
Postán, egy szervezett m unka -  
védelm i apparátus kialakítása, 
am ely tud ja vállalni a jelentke�
ző feladatok m egoldását. Ehhez 
a kezdeti lépések m ár m egtör�
téntek  és a feltételek is adva 
vannak.

Erőfeszítéseket kell tenni a 
m unkakörülm ények tervszerű 
fejlesztésére is. N épgazdasági 
szinten m integy félmillió dolgo�
zót foglalkoztatnak kedvezőtlen 
m unkakörülm ények között, 
am ely arányaiban a M agyar 
Postára is jellemző, ezt a te rv �
időszakban csökkenteni kell.

Simon Attila

A Közlekedéstudományi 
Egyesület Postai 

és Távközlési Tagozatának 
október havi programja

Október 8. (kedd) 14 óra, VI.. Nép-  
köztársaság útja 3. Risztics Péter: Tel�
jesítés modellezése mikroprocesszoros 
rendszerekben.

'S*

Október 10. (csütörtök) 15 óra, VI., 
Népköztársaság útja 3. Dr. Tamay 
Kálmánná: ISDN helyzete Olaszor�
szágban (Tanulmányúti beszámoló).

zella: Réses hidegkötések alkalmazá�
sa a hálózatban.

a*
Október 22. (kedd) 15 óra, VI., Nép-  

köztársaság útja 3. Dr. Heller Kriszti�
na: Tanulmányút angliai távközlési 
vállalatoknál.

Október 17. (csütörtök) 15 óra, VI., 
Népköztársaság útja 3. Dr. Kovács Gi-

•a*
Október 30. (szerda) 14 óra, VI.. 

Népköztársaság útja 3. Czigány Sebes�
tyén—Kántor Csaba: Rurál hálózatok 
góckörzeti tervezésének kérdései.
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Tíz nap Sanssouci
35 fős ifjúsági csoportunkat 

köszöntötte augusztus közepén 
az új form aruhás légikisasz-  
szony, a MALÉV B udapest— 
Berlin já ra t fedélzetén.

A schönefeldi repülőtéren 
vendéglátóink, a m agdeburgi 
és a karl - m arx - stadti postaigaz�
gatóság képviselői vártak  ben�
nünket. Itt a csoport kétfelé 
vált, 20- an K arl- M arx - Stadtba, 
mi pedig a Berlin melletti Pots-  
dam ba vettük  utunkat. Csopor�
tunk  tagjai alig tud ták  a szám �
talan, gondosan megőrzött kul�
tú rtörténeti em léket befogadni, 
am it a Sanssouci park  kastélya�
iban láttunk. P rogram unkban 
ezenkívül szerepelt kora éjsza�
kai fürdőzés, kellem es sétahajó�
zás a potsdam i tavakon, vacso�

ra a postaigazgatóság vezetőjé�
vel és a társadalm i szervek kép�
viselőivel, k irándulás Berlinbe 
és ősi ném et városokba, vala�
m int a Harz - hegységbe. Egy 
egész napot töltöttünk Európa 
egyik legszebb kisvárosában, 
W ernigerode - ban. H alberstadt 
közelében a buchenw aldi kon�
centrációs tábor egyik m ellék�
táborában  elhelyeztük az em lé�
kezés koszorúit.

A hazautazásunk előtti n a �
pon tartalm as és hasznos üzem -  
látogatást te ttünk. A halber -  
stadti posta vezetői m egm utat�
ták  a különböző szolgálati egy�
ségeket. Sok hasonlóságot fe�
deztünk fel az itteni és a hazai 
postaszolgálat között. Feltűnt 
azonban, hogy itt a felek és a 
postai dolgozók m ennyivel nyu -  
godtabbak és m ennyivel job �
ban tisztelik egym ást.

A m agdeburgi postaigazgató�
ság részéről vezetőnk F ranz  
M essner, tolm ácsunk és m in�
den ügyes - bajos dolgunk in té�
zője Éva D rüg  asszony volt. Ne�

kik köszönhetjük a 10 nap 
Sanssoucit, ami annyit tesz m a�
gyarul, hogy: „gond nélkü l.”

Meszlényi Ferenc

Az élet muzsikája

A bécsi operettet a század�
előn két m agyar m űvész újítot�
ta meg: Lehár Ferenc és K ál�
m án  Imre. B ár m unkásságuk  a 
császárvároshoz kötötte őket, 
érzéseikben zenei gyökereiket 
tekintve m égis m egm aradtak 
m agyarnak, ami annyiban is 
érthető, hogy B udapesten ta �
nultak, ott sajátították el a kom�
ponálás m esterségét. Műveik 
többségét ugyan Bécsben m u�
ta tták  be, de a m agyar prem ier 
a legtöbb esetben ham arosan 
követte az első alkalm at.

íg y  esett meg, hogy míg a le�
genda szerint H om éroszért hé t 
város versengett (s mindegyik 
az övének vallotta), addig Le-  
hárt és K álm ánt B udapest és 
Bécs követelte; egyik a szárm a�
zás m eg az érzelem, a m ásik a 
letelepedés és a m űködés jo�
gán. Mi, m agyarok Lehár eseté�
ben m egelőztük az osztrákokat, 
hiszen a m ester életéről m ég a 
ném a kor szakban a kom ponista 
személyes felléptével forgat�
tunk  filmet. K álm án Im re élet�
útját viszont a ném et nyelvterü�

leten örökítették m eg először, s 
azt m ondani sem kell, hogy 
operettjeik sorban leltek megfil-  
m esítőkre itt is, ott is.

A z  élet m uzsiká ja  tehá t nem 
az első K álm án Imre - monog -  
ráfia, de abból a szemszög�
ből az, hogy a szovjet forgató�
könyvíró: Jurij N agih in  a zene�
költőt nem  osztrák m uzsikus�
nak tekinti, s jelentőségét ab �
ban határozza meg, hogy m un�
kái egy egész korszak zenei íz�
lését, élm ényvilágát form álták 
ki.

M anapság a beat korszaká�
ban, a musical előretörésének

idején ta lán  az operett anakro�
nisztikus, idejétm últ valami, de 
senki sem  vitatja, hogy m ég 
m indig igen nagy az érdeklődés 
iránta, s m egvannak hívei, ra �
jongói. Nekik szól Az élet m u�
zsikája.

S m iért készült a film m a�
g y a r - s z o v je t kooprodukció -  
ban? — teheti fel joggal ezek 
u tán  a kérdést az olvasó. A m a�
gyarázat egyszerű. A harm adik 
ország, ahol K álm án Im re nép�
szerűségé a leghatártalanabb, 
az a Szovjetunió. Ezt az a tény 
is jelzi, hogy 1944- ben, am ikor 
m ég javában  tom bolt a háború,

a távoli Szverdlovszkban filmre 
vitték a Csárdáskirálynőt.

P alásthy György, a gyerm ek�
filmek hazai specialistája igye�
kezett is a kínálkozó lehetősé�
get m aradéktalanul kihasznál�
ni. Mozgalmas, fordulatos tö rté�
netet vitt a felvevőgép elé, 
am ely nyom on követi K álm án 
Im re életútjának főbb állom á�
sait, bem utatva gyerekkorától 
m uzsikussá válását, harcát az 
elism ertetésért, karrierjét, sze�
relm eit, szem besülését a tö rté �
nelm i sorsfordulókkal és term é�
szetesen örökzöld operettjeinek 
legkedveltebb slágereit.

H agyom ányos értelem ben 
vett mozit kapunk  tehát derűs, 
könnyes és rom antikus epizó�
dokkal. M ásfél óra kellem es ki-  
kapcsolódást, jó színészekkel, 
áradó dallam okkal. Egy elsüly -  
lyedt világ tám ad fel a vásznon, 
és egy olyan em ber élete pereg 
le előttünk, akinek m indene 
volt a muzsika, s aki az életben 
és a m űvészetével egyarán t hó�
dítani tudott.

Ábel Péter

Lakodalom 
a nyugdíjasklubban

Nem  az a fontos az em ber 
hány  éves, csak a szíve legyen 
fiatal — állítja az egykori da�
locska, és ez be is igazolódott az 
egri postás nyugdíjasklubban. 
Viszont az eset egyben cáfolja 
is azt a m ondást, mely szerint a 
házasságok az égben köttetnek, 
m ert jelen esetben a házasság 
az egri postás nyugdíjasklub�
ban „köttetett”. Pontosabban: a 
k lubban tarto tták  a közelm últ�
ban  a klubtagok két kedves 
k lubtársuk, Lósky Jenő  és 
Szűcs Róbertné Venczel M ar �
git, a közkedvelt M anyika h á�
zasságkötésének ünneplését.

A hivatalos házasságkötésen 
jelen voltak a k lubtagok is, élen 
a klubvezetővel. Az új házaspár 
a hivatalos házasságkötés alkal�
m ával szakszervezetünk kerü �
leti bizottságától kéthetes h á �
zaspárt beutalót kapott H ajdú�
szoboszlóra. V isszaérkezésük 
u tán  rendezte m eg tiszteletükre 
a klub a hangulatos lakodalm i 
ünnepséget, mivel házasságkö�
tésük a nyugdíjasklubhoz fűző�
dik.

M indketten özvegy, m agá�
nyos postás nyugdíjasok voltak.

Itt ism erték  m eg közelebbről 
egym ást, és itt érlelődött meg 
bennük  a gondolat, hogy egy�
m áshoz kötik életüket. A k lub�
tagság  öröm m el vette tudom á�
sul, m ikor ezt a szép elhatározá�
sukat bejelentették. A tagság 
összetartozását és szeretetét je l�
lemzi a sok szép virág és sü te�
mény, am it a lakodalm i k lub�
délu tán ra elhoztak és ünnepé�
lyessé varázsolták a helyiséget, 
valam int a lakodalm i asztalt.

A klubvezető is köszöntötte 
az ünnepeiteket: boldog, öröm �
teli életet és jó egészséget k í�
vánva á tad ta a területi szak-  
szervezeti bizottság és a klub 
ajándékát, m ajd következtek a. 
pohárköszöntők, a jók ívánsá�
gok.

A jó hangulato t csak fokozta 
a vidám  zene. V acsora u tán  a 
vendégsereg eljárta az ünnepei�
tekkel a lakodalm i m enyecske�
táncot.

A lakodalm i k lubdélután  egy 
életre szóló kedves esem ény 
m arad  m ind az ünnepeltek, 
m ind a k lubtagok em lékezeté�
ben.

Horváth Dezső

1960-1970
(A cím ben je lze tt időszak  

esem ényeinek leírásához az  
időszerű  dokum entum okat, va �
lam in t H orn D ezső írásos és 
szóbeli visszaem lékezéseit 
haszná ltam  fel.)

A  szakszervezetek — így a 
Postások Szakszervezete — te�
vékenységének fellendítésében 
igen jelentős esem ény volt az 
1957. évi X. teljes ülés, amely 
tisztázta a szakszervezetek he�
lyét, szerepét a szocializmus 
építésében, a párthoz, az állam �
hoz való viszonyát. íg y  leszö�
gezte, hogy „.. . a szakszerve �
zetek a p ro le tárd ik ta túra  a lap �
já n  állnak, s ez m eghatározza  
v iszo n yu ka t a pro le tá rd ik ta tú �
ra pártjához és állam ához. ”

A  szakszervezet előtt állt az a 
feladat is, hogy az ellenforrada�
lom által okozott ideológiai zűr�
zavar m aradványait felszám ol�
ja, növelje a tisztségviselők és a 
szakszervezeti tagság tisztánlá�
tását. M indehhez szükség volt 
az ellenforradalom  alatt m egla�
zult töm egkapcsolat erősítésé�
re, a tagság jogos igényeinek 
m egoldására, a politikai m eg�
győző m unka erősítésére.

AVI.

kongresszus
Ezek -  s m ás -  feladatok 

m egoldásában jelentős előrelé�
pés volt a Postások Szakszerve�
zetének a VI. kongresszusa, 
am it 1960 novem berében ta rto t�
tak meg. A központi vezetőség 
beszámolóját B esenyei M iklós 
tartotta, aki H orn D ezsőnek  a 
SZOT vezetésébe tö rtén t m eg�
választása u tán  lett a szakszer�
vezet főtitkára.

A beszámoló m egállapította, 
hogy a postás dolgozók becsüle�
tes, jó m unkájának eredm énye�
ként a posta II. 3 éves tervének 
fő céljait teljesítette, sőt a tervet 
körülbelül 200 millió forinttal 
túlteljesítették. N őtt a telefon-  
központok befogadóképessége: 
154 ezerről 172 ezerre, a posta -  
hivatalok korszerűsítésére csak 
1959- ben több m int 17 millió fo�
rintot fordítottak, 500- zal szapo�
rodott a  gépkocsiállomány; Bu�
dapesten  és a nagyobb vidéki 
városokban m egszűnt a lófoga�
tú  szállítás, áltálban korszerűb�
bek lettek a postai szolgáltatá�
sok.

M indezt nagyban segítette a 
dolgozók öntevékeny, saját kez�
dem ényezésükre m egindult, és 
viharos gyorsasággal kibonta�
kozó szocialista brigádm ozga�
lom, m elynek célja m ár akkor a 
hárm as jelszó volt: szocialista 
módon dolgozni, tanulni, élni. 
Az Élüzem és Kiváló Dolgozó 
cím ért folyó versenyek is igen 
jó eredm ényeket hoztak. Ki�
bontakozott az újítási m ozga�
lom is, mivel többek között a 
központi újítási tanácsot is lé t�
reh ív ta szakszervezetünk. J e �
lentős volt a III. országos pos�
tás újítási kiállítás is, am it több 
m int 8 ezren tekintettek  meg.

Az üzemi dem okrácia je len�
tős tényezőjévé váltak a term e�
lési tanácskozások, m elyeken a 
dolgozók 85- 90 százaléka vett 
részt. A szakszervezet jelentős 
m értékben segítette a postai 
tervgazdálkodást is: a tagság ja �
vaslatainak tolm ácsolásával, a 
szakszervezeti javaslatok m eg�
tételével.

A kongresszus szükségesnek 
tarto tta, hogy a postai szabály�
zatokat, kezelési utasításokat — 
a m egváltozott körülm ények�
nek megfelelően — felülvizs�
gálják, átdolgozzák és egysze�
rűsítsék.

A Postások Szakszervezetének 
40 éves történetéből

A  szakszervezet — a tagság 
m ozgósításával — eredm énye�
sen segítette a mezőgazdaság 
szocialista átalak ítását is, m ég�
pedig a földtulajdonnál rendel�
kező postás dolgozók körében 
felvilágosító, nevelő m unkával; 
az egyénileg gazdálkodó postás 
dolgozók családtagjaik körében 
végzett szervezőm unkával; 
m ajd a tsz - eket erősítő patroná�
ló tevékenységgel; nem  kevés�
bé a tsz - mozgalom fejlesztésé�
vel jelentkező hírközlési igé�
nyek kielégítésével.

A jó m unka nyom án javultak 
a  postás dolgozók m unkakörül�
ményei, em elkedett életszínvo�
naluk. Az átlagkereset több 
m int 100 forinttal nőtt, az év vé�
gi jutalom  1959- ben 9,1 napi 
m unkabérnek  megfelelő volt, 
6900 dolgozó havi 240 órás 
m unkaidejét 210- re csökkentet�
ték, az egészségre ártalm as, 
rendkívüli idegm unkát igénylő 
m unkakörben 1600 dolgozó 
m unkaidejét pedig napi 7, illet�
ve 6 órára. Jelentős szociális és 
m unkavédelm i beruházások 
tö rténtek  (óvoda, étkezők, kul�
tú rte rm ek  stb.), növekedett az 
üdültetésben résztvevők szám a 
és az üdültetés színvonala is. 
A régi postás nyugdíjasok 
150- 200 forint nyugdíjem elés�
ben részesültek.

Nőtt a politikai nevelőm unka 
színvonala, ami a szakszerveze�
ti élet általános fellendülésében 
is m egnyilvánult, továbbá egy�
re eredm ényesebben foglalkoz�
tak  a szakm ai feladatokkal, bá t�
ra ob lett a szakszervezeti é r�
dekvédelem , nőtt a kultúrneve -  
lési m unka politikai jellege, nö�

vekedett a szervezettség és a 
tagdíjfizetési készség.

Eredm ényes volt a szakszer�
vezeti tisztségviselők oktatása, 
az ism eretterjesztés: B udapes�
ten, a vidéki nagyvárosokban a 
postás szabadakadém iákon 
többezren vettek részt. A szak-  
szervezet segítette az állami ok�
tatást, a postás dolgozóknak ál�
talános iskolákba, középisko�
lákba járását, a főiskolákon, 
egyetem eken pedig 159 postás 
dolgozó tanulását.

A szakszervezeti m unka m a�
gasabb  színvonalra em elését jól 
segítette a 12 szakcsoport tevé�
kenysége, a m egyebizottságok 
az alapszervek, a bizalmiak 
m unkája. Különösen fontos volt 
a szakszervezet nem zetközi és 
békem unkája: a Közalkalm a�
zottak és Rokonszakm ák N em �
zetközi Szövetsége által külföldi 
tanu lm ányutak, delegációk stb. 
révén. Végül is a kongresszus 
kijelölte a követendő utat, m eg�
választotta a központi vezető�
ség tagjait, póttagjait, a szám -  
vizsgáló bizottságot.

A hatvanas évek 
derekán

A Postások Szakszervezeté�
nek VII. kongresszusát 1963 
m árciusában tartották.

Az M SZM P VII. kongresszu�
sa összegezte és levonta a m eg�
felelő következtetéseket eddigi 
fejlődésünkből. E nnek elvi ú t�
m utatása alapján a M agyar

Szakszervezetek XIX. kong�
resszusa összegezte a szakszer�
vezetek sajátos feladatait az el�
érendő célok m egvalósításához.

A Postások Szakszervezeté�
nek a tevékenysége a fejlett 
szocializmus építésének fő fel�
adatából kiindulva elsősorban a 
követkézőkre összpontosult:

•  segítette a posta szakmai 
feladatainak ellátását, szem 
előtt tartva népgazdaságunk, az 
ország lakosságának és a pos�
tás dolgozók anyagi érdekeltsé�
gének összefüggéseit;

•  védte a postás dolgozók 
jogos érdekeit, a szocialista tö r�
vények keretei között;

•  kezdem ényezte és szer�
vezte a postás dolgozók szociá�
lis és kulturális helyzetének ja �
v ításáért folyó tevékenységet;

•  szervezte és segítette a 
postás dolgozók politikai és 
szakm ai nevelését, összhang�
ban a posta előtt álló feladatok�
kal.

A központi vezetőség je len té�
sét Besenyei Miklós főtitkár is�
m ertette. A jelentés szólt a pos�
ta  gazdasági m unkájának  segí�
téséről, hiszen népgazdaságunk 
fejlődésének m eggyorsulása a 
hírközlés terü letén  is számos 
gondot vetett fel. Elő kellett ké�
szíteni a m agasabb ütem ű pos�
tai fejlődés szakmai, szervezeti 
és személyzeti feltételeit.

Szakszervezetünk következe�
tesen és többszörösen szorgal�
m azta a posta szabályzatainak 
m ódosítását és a kezelés egy�
szerűsítését. E nnek nyom án je �
lentős változások tö rténtek  
am elyek m egkönnyítették a 
postás dolgozók m unkáját és

gyorsították a postai kezelést. 
Sokat je len tett a városi csomag-  
és táviratkézbesítés gépesítése, 
a rádiódíjak negyedévi besze�
dése stb. Szakszervezetünk 
szorgalm azta az ügyintézés de�
centralizálását a racionálisabb 
igazgatási és vezetési m ódsze�
rek  bevezetését. E közben a 
postai és távközlési m ennyiségi 
m utatók évről évre jelentősen 
növekedtek.

E redm ényesen fejlődött a 
m unkaverseny - m ozgalom . 
1962- ben m ár 850 brigád küz�
dött a szocialista brigád cím el�
nyeréséért, több m int 6500 
résztvevővel. E cím et elnyert 
brigádok szám a 220, m íg ezek 
tagságának  szám a 1200 volt. 
A beszám olási időszakban 4248 
dolgozó kapott kiváló dolgozó 
oklevelet, 619- en pedig jelvényt 
kaptak. Az újítómozgalom is 
igen eredm ényes volt. 1961- ben 
az újítások szám a 2488, az eze�
kért kifizetett díj pedig 546 ezer 
forint volt.

H atékonnyá vált szakszerve�
zetünk érdekvédelm i tevékeny�
sége. Ebben az időszakban a 
postás dolgozók átlagkeresete 
6,3 százalékkal növekedett. 
U gyanakkor a kongresszus 
m egállapította azt is, hogy el�
m aradás m utatkozik a posta és 
más, a postai m unkához viszo�
nyítható népgazdasági ágaza�
tok kereseti arányai között. 
A posta teljesítm ényének érté�
ke 1 m unkavállalóra vonatkoz�
tatva 1960- ban 5,4 százalékkal,
1961-  ben 4,1 százalékkal,
1962-  ben 5,2 százalékkal volt 
m agasabb m int az előző évben. 
Az évi teljesítm ény - növekedés -
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Jú lius 15., Boda. Itt rám oso�
lyog a szerencse, az udvaron át 
bem egy a vegyesboltba, m ajd 
falbontás ú tján a postahivatal�
ba jut, ahol felnyitja a páncél�
kazettát és m agával viszi annak  
harm incnyolcezer - hatszáz fo�
rintos tartalm át. A ugusztus 
6 - án a bánki postahivatal a cél. 
O nnan is, behatolás után, m a�
gával viszi a 14 ezer 112 forint 
tartalm ú páncélládát.

Nyolc nappal később a sike�
reken felbuzdulva egy nagyobb 
postahivatalt, a balm azújváro�
sit célozta meg. Egy idegen 
kulcs segítségével m egkísérli a 
riasztóberendezés központi 
kapcsolóját hatástalanítani, de 
ez nem  sikerült neki, a kulcs 
beszorult. Itt nem  tud  m egbir�
kózni a páncélszekrénnyel, így 
m aradnak  az íróasztalfiókok, 
ahonnan 5 ezer 49 forintot vitt 
m agával, hátrahagyva a pán �
célban a nagy rem énnyel ke�
csegtető egymillió - egyszázhar-  
m inckilencezer forintot. Még 
ezen az éjszakán átruccan 
Ebesre, de itt m ár hangokat vél 
hallani, ezért zsákm ány nélkül 
távozik. Szeptem ber 7- én ism ét 
a józsai postahivatal követke�
zett, ahol a páncélszekrény 107 
ezer 833 forintot tartalm azott, 
de nem  tudott a zárszerkezettel 
megbirkózni.

Még m ajdnem  két évig fejt�
hette ki áldásosnak éppen nem  
m ondható tevékenységét kü�
lönböző intézm ények sérelm ére 
a tettes, am íg a véletlen a rend�
őrség segítségére sietett, s a 
m ár rendelkezésre álló adato�
kat sikerült egy fontos lánc�
szem m el kiegészíteni, am ely 
végül is elvezetett a tettesig: 
Gorbay József hajdúböszörm é�
nyi lakoshoz, akinek személye 
korábban gyanún fölül állt, hisz 
környezete jól kereső, szorgal�
m as m agánkertészként ism erte.

G orbay Józsefet az első fo�
kon eljáró H ajdú - B ihar Megyei 
Bíróság nyolc és fél évi, börtön�
ben végrehajtandó szabadság -  
vesztésre ítélte.

Az ítélet fellebbezés folytán 
nem  jogerős.

Farkas János

bői 1961- ben 26,3 százalékot a 
létszám növelésével 73,7 száza�
lékot pedig a term elékenység 
növelésével teljesítettek. Szak-  
szervezetünk kezdem ényezésé�
re a postán is bevezették az év 
végi jutalm azás rendszerét, en �
nek összege 1960- ban 10,7
1901- ben 10,2 1962- ben 9 napi 
bérnek felelt meg.

Ez időszakban tovább fejlő�
dött a szakszervezet szociális és 
érdekvédelm i tevékenysége: 
m egépült a Miskolci Postaigaz�
gatóság étkezője, konyhája, 
kultúrterm e, üdülőtábor léte�
sült Balatonszántódon, bővítet�
ték a győri és a pécsi, valam int 
fejlesztették a budapesti sport�
pályákat. M egkezdődtek a 450 
férőhelyes budapesti m unkás -  
szálló tervezési m unkálatai. 
Évenként 50- 60 vidéki postahá�
zat korszerűsítettek, 15- 20 ház�
ingatlant vásároltak. A m unka -  
védelem  terén  is nagy erőfeszí�
tések történtek, ennek ellenére 
az üzemi balesetek szám a 14,71 
százalékról mindössze 14,58- ra 
csökkent.

A szakszervezeti üdülőkbe a 
postás dolgozók közül 1960- ban 
5350- en, 1962- ben pedig
5967- en kap tak  beutalót, azaz a 
postás dolgozók 13 százaléka 
részesült kedvezm ényes üdülte�
tésben. A m unkásszállásokat 
1300, az üzemi étkeztetést pedig 
12 ezer dolgozó vette igénybe. 
A postánál összesen 16 gyer�
m ekintézm ény m űködött, m in�
taszerűen, s ezek a bölcsődék, 
óvodák nagy segítséget nyújtot�
tak a postás gyerm ekek nevelé�
séhez.

Jelentős volt szakszerveze�
tünk  politikai nevelő tevékeny�
sége is, mivel a beszámolási 
időszakban 4000 tisztségviselőt 
részesítettek esti vagy nappali 
politikai oktatásban, sok ism e�
retterjesztő előadást, sorozatot 
is szerveztek. Az állami oktatás�
ban résztvevők szám a is évről

évre növekedett, az 1960- as 
1311 főről 1962- re több m int a 
kétszeresére. A postás dolgozók 
38 százaléka volt olvasója a 
szakszervezeti könyvtáraknak. 
K ibontakozott a sporttevékeny�
ség: 1960- ban 13 ezren,
1962- ben m ár 17 ezren vettek 
részt töm eges kirándulásokon, 
szerepeltek a különböző ren �
dezvényeken. A választások so�
rán  3338 bizalmit, 3464 alap�
szervi, 280 középszervi vezető�
ségi tagot választottak meg, 
ezek 38,5 százaléka új tisztség -  
viselő volt.

Nagyobb
önállóság

A VIII. kongresszus adott 
szám ot szakszervezetünk
1963 — 67 közötti tevékenységé�
ről. Ebben az időszakban a leg�
főbb feladat a népgazdaság fej�
lődését hatékonyabban  segítő 
módszer, az új gazdasági m e�
chanizm us kim unkálása és be�
vezetése volt. Ki kellett dolgoz�
ni a posta sajátosságait, külön�
leges körülm ényeit figyelembe 
vevő új gazdaságirányítási 
rendszert is. Befejeződött a II. 
ötéves terv  időszaka és elké�
szült a III. ötéves terv. A jó vég�
rehajtáshoz szükség volt az 
egyes postaszervek hatásköré�
nek m ódosítására, s a változá�
sokhoz alkalm azkodnia kellett 
a szakszervezetnek is.

Nagy jelentőségű esem ény 
volt az 1964. évi II. törvény, a 
postáról és a távközlésről, 
am ely egységbe foglalja és sza�
bályozza a posta jogállását a 
népgazdaságon belül, m egszab�
ja a posta feladatait és kötele�
zettségeit az igénybe vevő fe�
lekkel szem ben.

A tervidőszakban a postai te l�
jesítm ény 42,5 százalékkal nö�
vekedett. Az ötéves terv a bu-

Katica,
a társadalom mindenese

— Ö reglány vagyok. Am o�
lyan társadalm i m indenes. így  
alakult az életem. És am ikor én 
ezt fölismertem, igyekeztem  
eszerint élni . . . M ondhatom : 
jól, boldogan és tisztán éltem  az 
életem et. N yugodt a lelkiism e�
retem  — m ondja egyszerűség�
gel, nyíltsággal, utolérhetetlen 
derűvel.

G yorsan hozzá kell tennem : 
olyan sodró derűvel mondja, 
hogy azt m inden rossz házas�
ságban élő asszony m egirigyel�
hetné.

Hövejen járok, a Vitnyédi u t�
ca 2 - ben, a valahai postaépület�
ben. Ma m ár semmi sem  jelzi, 
azt, hogy ez a családi ház vala�
m ikor posta volt, pedig az ok�
m ányok tudják, őrzik, hirdetik  
az aprócska postatörténetet. Ez�
ú tta l azt, hogy a kicsi falvakban 
a m indenkori postam esterek 
gondoskodtak a helyiségről. 
Ezért aztán a M agyar Királyi 
Posta bérleti díjat fizetett ré �
szükre. íg y  lakhato tt és dolgoz�
hatott egy és ugyanazon a h e�
lyen a postam ester: Ivánkovits  
K ata lin .

Nagy és fontos hely volt h a r�
minc éven át Hövejen a V itnyé�
di utca 2. Innen, a kis postáról 
indultak  világgá a falu hírei, és 
ide érkeztek a világ m inden ré�
széről a fontos tudnivalók. 
A postam ester volt a m indenes: 
a levél, a csomag, a pénzesutal�
vány megcímzője, de igen 
gyakran m ég a csom ag elkészí�
tője is, m ert a falubeliek csak 
hozták a szakajtóban vagy a kö�
tényükben  az illatos kenyeret 
és a pogácsát — gondolván: 
m ajd Katica megcsinálja. Aztán 
m eg úgy hitték: a pénzükért, a 
bélyeggel együtt az a szolgálta�
tás is já r  nekik, hogy csinos cso�
m agot készít Katica, a postás�
kisasszony — távol dolgozó fér�
jeiknek.

Katica mindig, m indent m eg�
csinált, am ivel Csak kedvében 
já rha to tt azoknak, akik a postá�
hoz fordultak segítségért. Á tad�
ta  az üzeneteket, recepteket írt

a legfinom abb sütem ényekről, 
gyöngybetűivel lem ásolta a le�
veleket, a kérvényeket, az ön�
életrajzokat, m indig azt, am it 
éppen kellett valakinek a kéré�
sére. M ert Katica ilyen volt: 
szétszórta jó szívét a falu lakói 
között, m int tavasszal a szélben 
m agvait a gyerm ekláncfű.

Az íródeákoskodáson kívül 
Katica, a postáskisasszony még 
m ás is volt. A falu apró 
em bereinek rajongásig szere�
te tt bálványa, tiszteletbéli óvó�
nője. Az ötvenes évek elején 
ugyanis — am ikor m ég nem  
volt postáskisasszony —, a ta �
nácselnök m egkérdezte K ati�
cát:

— Elvállalná - e az idényóvo�
da dirigálását, hiszen tudom , 
szereti a kisdedeket.

Szerette, szent igaz, és a ked�
vükért m ég G yőrbe is elment, 
hogy elvégezze a napközi- veze�
tői tanfolyam ot. Pedig akkori�
ban m ég sokat fájt a lába . . . 
C saknem  tízszer operálták — 
következm ényeként annak  a 
kerékpárbalesetnek, ami még 
kislánykorában érte. Hövejről 
naponta kerékpározott K apu�
várra, a polgáriba. Ősz volt, 
esős, síkos idő. M egcsúszott, el-  
vágodott és olyan szerencsétle�
nül esett, hogy csoda az életben 
m aradása. Fájdalm as m űtétek, 
begipszelt láb, m a n k ó . . .  Ez 
lett a sorsa. Sokat sírt akkori�
ban: nem  kellek a postának, 
sán ta m aradok . . .

Csak N yikos M ári néni, az 
akkori postam esternő vigasztal�
ta:

— Ne sírj, Katicám , mire én 
nyugdíjba megyek, teljesen föl�
épülsz. Leszedik a gipszet a lá�
badról, eldobálod a m ankóidat, 
és te leszel az utódom. A postán 
nem  a lábadat nézik, hanem  
azt, hogy mit tudsz. Az eszedet 
nézik, a becsületedet m eg a 
gyors és jó m unkádat. Azt m eg 
érted, jó eszű gyerek vagy.

Am íg a postára nem  m ehe�
tett, óvónő lett. Egy régi Neve-

dapesti távbeszélő főközpontok 
kapacitásának 40 ezer állom ás�
sal való bővítését írta  elő, ehe�
lyett 45 000 vonalat helyeztek 
üzem be, a vidéki 10 ezer állo�
m ásbővítés helyett pedig 21 ez�
ret. M indezek során a 100 la�
kosra jutó távbeszélő helyek 
szám a 4,4- ről 5,6- ra növekedett.

A postaforgalm i szolgálat fej�
lesztése — a m űszaki fejlesztés 
m iatt — elm aradt, m egépült 
ugyan 100 középnagyságú és 
kisebb hivatal, de az országban 
700 egészségtelen és 40 életve�
szélyes postahivatal működött. 
A hírlapszolgálat pavilonüzlet�
hálózatát bővítették, korszerű�
sítették.

A szocialista m unkaverseny -  
mozgalom fejlődésére jellemző, 
hogy a brigádm ozgalom ban a 
postás dolgozóknak m integy 25 
százaléka vett részt. H azánk fel-  
szabadulásának 25. évforduló�
jára, valam int a IX. pártkong�
resszus tiszteletére szervezett 
m unkaverseny m éginkább ak �
tivizálta a dolgozókat. A legszé�
lesebb körű verseny a kiváló 
dolgozó cím ért folyt: 1966- ban 
550 dolgozót tün te ttek  ki e je l�
vénnyel, és csaknem  1500- at 
oklevéllel. A kiváló hivatal és 
üzem cím ért folyó verseny is 
igen népszerű volt. E verseny�
ben a I II—- IV. osztályú h ivata�
lok 80- 90 százaléka vett részt. 
A szigorú, de reális célokat e 
szervek több m int 1/3- a teljesí�
tette.

A szakszervezetek érdekvé�
delmi tevékenysége elősegíti a 
szocializmusban kívánatos 
összhang m egterem tését, az el�
lentm ondások feltárását és 
m egoldását, m inden dolgozó 
aktív  részvételét a társadalm i, 
gazdasági m unkában. Ennek 
megfelelően szakszervezetünk 
l . posta vezetőivel közösen je �
lentős bérfejlesztési intézkedé�
seket tett, am inek a következté�
ben az 5 éves terv  folyam án a

postás dolgozók átlagkeresete 
25,5 százalékkal növekedett. Az 
anyagi ösztönzés is jelentős té �
nyezővé vált. íg y  a postán év 
végi jutalom  cím én 1963- ban 
9,8, 1964- ben 12,8, 1965- ben 14, 
1966- ban pedig 13,6 napi nyere�
séget fizettek ki.

A posta a II. 5 éves terv  idő�
szakában m unkavédelm i, szo�
ciális, kulturális és sportcélokra 
30 millió forintot ruházott be — 
ez az összeg az összes postai be�
ruházás 2,1 százaléka volt. 
A bel-  és külföldi kedvezm é�
nyes szakszervezeti üdülte tés�
ben több m int 18 ezrén, a válla�
latiban m integy 4 ezer postás 
dolgozó részesült.

Az 1967. évi választásokon 
funkcióba került 8442 tisztség -  
viselő közül 2135- en végeztek 
különböző mozgalmi iskolát, 
vagy tanfolyamot. A dolgozók 
közül összesen csaknem  34 ez�
ren  vettek  részt különböző 
szakm ai oktatásban. 1966- ban 
több m int 20 ezer résztvevője 
volt az ism eretterjesztő előadá�
soknak. A szakszervezeti sajtót 
— a K épes Postás m egszűnése 
u tán  — az akkor m ár 20 000 
példányszám ban m egjelenő 
Postás Dolgozó és az évenként 
2—4 ezer m egjelenő Szakszer�
vezeti Tájékoztató reprezen tál�
ta. B udapesten  és vidéken ösz-  
szesen 20 postás sportkör és 65 
sportcsoport m űködött.

A nem zetközi kapcsolatok 
erősítéséért, a békéért folytatott 
tevékenységünket tekintve 
m egállapítható, hogy a két 
kongresszus közötti időszakban 
szakszervezetünk kapcsolatai 
erősödtek a baráti szocialista 
országokkal, szélesedtek az 
SZVSZ - hez tartozó kapitalista 
országok társszakszervezetei�
vel, de javultak  a Szabad Szak-  
szervezetek Nemzetközi Szövet�
ségéhez tartozó szervezetekkel 
is.

Horváth István

léselm élet című tankönyvet 
m áig őrizget, em lékéül annak, 
hogy volt ő „sokgyerm ekes m a�
m a” is. Abból a könyvből tanu l�
ta annak  idején a tudom ányt: 
m iként kell okosan szeretni a 
k icsinyeket. . .

Amikor aztán a M agyar Pos�
ta  csakugyan rá  bízta a höveji 
postát, a gyerekek ezt nem  vet�
ték  tudom ásul. Jö ttek  Katicá�
hoz változatlanul, m ert Katica 
nagyon érte tt a nyelvükön. T u�
dott rajzolni nyulacskát, té l�
apót, fenyőfát és m inden ked�
ves m esefigurát. Ezeregy m esét 
m ondott, ha az apróságok úgy 
kívánták. Fűzfa sípot faragott 
nekik, m ondókákra taníto tta 
őket. S árkányt készített és pin-  
gált rá izgalm as bohócarcot. 
Hosszú ta rka - barka farkot 
ügyeskedett neki, aztán ha jött 
a szél, föleresztették. Hej, de 
nagy volt a v ígság a határban , 
ott ahol ő m aga, valam ikor gye�
rekkorában kis társaival együtt 
teheneket őrzött.

M ert szegény em ber volt K a�
tica, az igaz. Nyolcán voltak 
testvérek. Mind egytől egyig 
lány, de apja, jólelkű édesapja 
sohasem  zsém beskedett miatta. 
Ö rült m ind a nyolc k isleányká�
nak. Áldott jó em ber volt, és 
okos! Ha csak tehette: olvasott, 
olvasott, olvasott. Négy polgári�
ja  volt. Gyalog já rt az alapozó 
tudásért — napi tizennégy kilo�
m étert oda- vissza — K apuvár�
ra, de m egérte. A term észet és a 
könyvek szeretetére, a szorgal�
m as és becsületes m unkára n e �
velte a lányokat is. Ő tud ta csak 
igazán, hogy egy családanyá�
nak m ennyit kell dolgoznia 
azért, hogy mindig, m inden 
rendben legyen, hiszen az ő 
családjában is sok gyerm ek 
volt: tizenhatan voltak testvé�
rek. Ö rültek, ha nap jában  egy�
szer ehettek. Szokta volt m on�
dani a kedves, vidám em ber a 
lányának is, m eg a „posta - óvo�
d á b a ” odasereglő apróságok�
nak is, hogy: „Aki szegény, az 
köteles gondolkodni! T anulja�
tok, m ert csak az a tietek, ami a 
fejetekben van. Tanuljatok, 
hogy értelm esen tudjatok gon�
dolkodni . . . ”

És lányai tanultak.

Kettő közülük sokat te tt a hö�
veji lakókért. Lujza évtizedekig 
a községi tanács vb - titkáraként, 
Katica m eg postam esterként. 
M indketten közösségi m indene�

sek voltak. D erűs szívvel, hálá�
val em legetik őket máig a falu�
ban.

O lyan a lakásuk, m int a v irá�
goskert. Pálm ák és más örök�
zöld növények, szirm ukat bon�
togató virágok, pirosodó m adár�
cseresznye, aszparáguszok te �
szik m ég otthonosabbá a vala�
mikori postalakást.

A családi pálm aerdőből kike�
rülve, m úzeum ba lép az em ber: 
csipkék, csipkéket őrző faliórák, 
tányérok, kancsók, hangulatos 
falusi tá jat idéző tem perák  — 
Katica festm ényei — és értékes 
könyvek m arasztalják a vendé�
get. A belső szobában m eg a 
nagynéni: Róza, aki nyolcvan-  
évesen is csodálatos csipkéket 
varázsol a látogató elbűvölé-  
sére.

Regélik a faluban, hogy Sar �
lós Istvánnak, T ím ár M átyás �
nak, a kuvaiti repülőtársaság 
elnökének és m ég sok m ás m a�
gyar és világhírességnek készí�
tettek  csipkéket a Vitnyédi utca 
2 - ben — Katicáék. Azt is m ond�
ják, hogy egy dúsgazdag am eri�
kainak a lánya levelet írt Hövej-  
re: adná kölcsön Katica a szép 
höveji csipkés m enyasszonyi 
ruhát, m ert abban  akar boldog 
lenni. A kérést teljesítették. Az 
értékes ruha sértetlenül vissza�
érkezett.

Itt m inden tárgynak  külön 
története van. Itt m inden 
könyvnek külön regéje van. Itt 
m inden lakónak az élete kész 
regény — Katica m égis szabó-  
dik és váltig mondogatja:

— Olyan szürke az én éle�
tem  egy kívülálló szám ára, 
hogy arról aztán igazán nincs 
mit í r n i . .

E rre a m ondatra lép a szobá�
ba egy mosolygós fiatalasz-  
szony: Katica egyik testvérének 
a lánya, aki lakás h iányában 
egyelőre m ég itt él a családjá�
val. Ő P ata tits Ferencné Ivá n �
kovits Bernadett. Ő a folytatója 
Katica m esterségének. Kapuvá -  
rott, a postán dolgozik. Felvevő. 
Érettségi u tán  segédtiszti tanfo�
lyam ot végzett. Nagyon szereti 
a m unkáját és mindazt, ami a 
postáskodással jár. Most gye�
sen van. Ha ez az idő letelik, to�
vábbtanul.

A búcsúzásnál ezt m ondja 
Katica:

— így  élünk . . . Ilyen egy�
szerűen, nagyszerűen.

Sindulár Anna

Segélyezés Miskolcon
A Miskolci Postaigazgatóság 

Területi Szakszervezeti Bizott�
sága az 1985. áprilisi ülésen 
egyetértett a jóléti és kulturális 
alap felhasználásának szabá�
lyaival. E nnek keretében a kis 
jövedelm ű nyugdíjasok segé�
lyezésére 520 000 forintot külö�
nítettek  el.

A segélyt szeptem berben fi�
zetjük ki, nyugdíjas - találkozók, 
illetve a nyugdíjas - látogatások 
keretében. Azoknak, akiknek a

nyugellátása 2700 forinton aluli 
1000 forintot, akiknek 2700 és 
3000 forint közötti, 500 forint se�
gélyt kapnak.

Felm érésünk, illetve az alap�
szervezetek körültekintő felm é�
rése alapján a Miskolci Posta -  
igazgatóságnál 190- en részesül�
nek 500, m íg 442- en 1000 forint 
segélyben. B ízunk abban, hogy 
ezzel egy kicsit sikerül nyugdí�
jasaink anyagi gondjain enyhí�
teni. Pinczés Jánosné
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Ezerkilencszáznyolcvanban 
egy éjszakai fantom  kezdte el 
m űködését H ajdú - B ihar m e�
gyében. Betörőkörútja során 
feltörte és ha tehette, kifosztotta 
az ú tjába kerülő term elő -  és ta �
karékszövetkezeteket, áfész-  
egységeket, postahivatalokat, s 
egyéb kisebb társulások, szak�
csoportok irodahelyiségeit, de 
nem  vetette m eg a m agánlaká�
sokat sem.

M ár két éve „dolgozott”, am i�
kor 1982. jan u ár 16- án elkövette 
első betörését a posta sérelm é�
re. B izonyára az itt szerzett fo�
gás is ösztönözte a későbbiek 
során arra, hogy m ég abban  az 
évfcien tizenkét esetben — úgy 
látszik a M agyar Postának 
szentelte 1982 nagy részét — 
postahivatalokat „tiszteljen 
m eg” éjszakai látogatásaival. 
Az em lített éjszakán ugyanis a 
józsai postahivatalból elvitte a 
pénzesládát 337 ezer 466 forint�
tal. Április 29- én cél a konyári 
postahivatal, de a páncélszek�
rényt, am elyben 164 ezer 128 
forint volt, nem  tud ta kinyitni, 
ezért üres kézzel távozott.

A konyári sikertelenségből 
nem  okult, június 4 - én a késő 
éjszakai órákban visszatért, s 
m ost te tőbontás ú tján  hatolt be 
az épületbe. Látta, hogy a pénz�
tá r  ajtaja riasztóberendezéssel 
van ellátva, ezért csak messzi�
ről szem ezett a 86 ezer 200 fo�
rintot tartalm azó páncélszek�
rénnyel. Nem akart üres kézzel 
távozni, ezért á tku tato tt néhány 
íróasztalfiókot, az eredm ény: 
három ezer- egyszázkilencven 
forint.

Jún ius 22- én a sárándi posta -  
hivatal következett. A hátsó be�
járaton ju to tt be, de a páncél-  
szekrényt itt sem tud ta kinyitni, 
üres kézzel távozott. Jú lius 4- én 
a görbeházi postahivatalban 
tesz szintén eredm énytelen lá�
togatást, pedig itt is 106 ezer fo�
rintot rejt előle a páncélszek�
rény. Nem csügged. Éjfél körül 
ju t el O szlár községbe, ahol 
azonban a 12 ezer 400 forintot 
rejtő trezor ism ét m egakadá�
lyozza abban, hogy pénzt sze�
rezhessen.



Látogatóban Komárom m egyében
M ilyen az ú j típusú  tartá lyos kerékpárok  fogadtatása?

A kézbesítők gondjaival 
foglalkozva lapunk egyik ko�
rábbi cikkében — szinte m ellé�
kesen — felvetettük a kérdést: 
kerékpárjuk m unka -  vagy köz�
lekedési eszköz- e? Nem egé�
szen véletlenül írtuk  le a gondo�
latot, hiszen más és m ás felada�
tok elé állítja a dolgozót a ha�
gyományos postaküldem ények, 
esetleg táviratok, különöskép�
pen pedig a hírlapok kézbesíté�
se. M egint más m ódszereket 
kell kialakítania és begyakorol�
nia annak  a kézbesítőnek, aki 
még h írlapokat is visz előfize�
tőinek vagy vásárlóinak. Amit 
eddig m ondtunk, az a körülm é�
nyeknek csak az egyik része. 
Nem hagyható ugyanis figyel�
men kívül a kézbesítőjárás 
szerkezete és fekvése. M ekkora 
távolságot kell m egtenni? Sík 
terepen halad - e a kézbesítő, és 
milyenek az útviszonyok. M ek�
kora te rh e t ' visz m agával (a 
súlykorlátozás néha, sajnos, 
csak írott malaszt), egy vagy 
két fordulóban kézbesít- e? És 
ezenkívül m ég azt is m eg kell 
nézni, hogy ki a kézbesítő: fér-  
fi- e vagy nő; fiatal vagy éke�
sebb? M ind ezeket a kérdéseket 
nem  m ost kellett kiagyalnom. 
Régi gondok, szinte keletkezé�
sük óta töprengenek m egoldá�
sukon a szakem berek.

A kerékpár régóta „segítőtár�
s a ” a kézbesítőnek, főleg vidé�
ken, ahol nem  szorosan egy�
m áshoz ép ített em eletes házak�
ba kell vinni a küldem ényeket. 
K étkerekes járm űvét azonban 
nem  úgy használja, m int aki 
szórakozásból ül fel rá, vagy ki�
rándulni megy, esetleg m unka�
helyre siet vele, vagy pusztán 
teherhordásra használja. A kéz�
besítő, rm^özben já rásában  elő�
rehalad, folyam atosan dolgozik. 
Csom agját nem  hagyhatja érin�
tetlenül, lépten - nyom on bele 
kell nyúlnia. Tehát nem  felel 
m eg neki m aradéktalanul az a 
kerékpár, am elyet az ipar nem 
az ő szem pontjai szerint gyárt, 
am elyen táskáit (bugyrait) nem 
tud ja célszerűek és balesetve�
szély nélkül elhelyezni, am ely 
nem  sokáig bírja a naponkénti, 
az időjárást és ennélfogva a 
szélsőséges útviszonyokat fi�
gyelem be nem  vevő túlzott 
igénybevételt.

Érthető, hogy a kerékpárt 
(felépítését, minőségét) m egle�
hetősen sok bírálat érte. N em �
csak használói panaszkodtak; a 
küldem ények balesetveszélyes 
szállítását szóvá tették  a m un�
kavédelmi és közlekedésrendé�
szeti szakem berek is. Voltak 
helyi kezdem ényezések, k ísér�
letek alacsonyabb építésű, ta r�
tályos kerékpárokkal — nem 
tú l sikerrel. A kerékpárok ta r�
tósságának fokozására eredm é�
nyesnek bizonyult az az intéz�
kedés, hogy használója köteles 
a részére folyósított karb an tar�
tási átalányból rendben  tartani, 
bizonyos idő eltelte u tán  pedig 
tulajdonba kapja.

A küldem ények célszerű és 
biztonságos szállítását a M a�
gyar Posta Központja egy új tí�

pusú hírlapkézbesítő kerékpár�
ral igyekezett megoldani. 
A Csepel M űvek által előállított 
kísérleti sorozatot tavaly osztot�
ták ki, majd ennek az évnek az 
első negyedében összegyűjtöt�
ték a vélem ényeket arról, hogy 
m iként váltak be.

A sokfelé felm erülő kedve�
zőtlen tapasztalatok m iatt szak-  
szervezetünk a tszb - k segítsé�
gével szintén tájékozódott az új�
szerű kerékpárok működéséről, 
s az összegyűjtött észrevétleket 
a M agyar Posta Központjának 
tudom ására hozta. A közölt ész�
revételek ném elyik alkatrész 
gyengeségét, h ibáit említik, 
nerp tartják  m egfelelőnek a ki�
tám asztás módját. Szóvá teszik 
a kerékpár lassúságát, hajtásá�
nak fárasztó voltát, ezen kívül 
balesetveszélyre panaszkod�
nak. A küldem ények, hírlapok 
elhelyezésére szolgáló m ű�
anyagtartályokat egyrészt al�
kalm atlanoknak, m ásrészt rosz-  
szaknak tartják: egy idény alatt 
tönkrem ennek.

A köszönettel fogadott észre�
vételekre adott válasz az előfor�
du lt törések m ennyiségét a tű �
rési határon belülinek minősíti, 
bizonyos értelem ben pedig a 
nem  rendeltetés és előírás sze�
rinti használat (túlterhelés, k ar�
ban tartás hiánya stb.) szám lájá�
ra írja. M indenesetre m érlege�
lésre szorulnak az észrevételek, 
ugyanis a használóknak csak�
nem  a fele nem  em elt kifogást, 
és elhangoztak dicsérő vélem é�
nyek is. Rossz útviszonyokra az 
új kerékpárok csakugyan alkal�
m atlanok, viszont m egm aradt a 
lehetősége annak, hogy a k iépí�
tetlen utakon járó kézbesítők 
részére a  postahivatalok hagyo�
m ányos kerékpárt igényelje�
nek. A be nem  vált tartályok 
helyébe ú jaknak  kifejlesztésé�
vel a B udapesti Postaigazgató�
ságot bízták meg.

T apasztalatunk szerint a  vi�
h ar jóval nagyobb volt, m int 
am ekkorára az itt vázolt levél�
váltásból következtetni lehetne. 
A Budapestvidéki Igazgatóság 
terü letén  például szinte nem 
volt testületi ülés, am elyen a 
résztvevők szóba ne hozták vol�
na a kerékpárügyet. Látogatást 
terveztünk tehát Kom árom  m e�
gyébe, hogy szót váltsunk a ta �
pasztalatokról az érdekeltekkel. 
Előbb viszont tájékozódtunk a 
fejlesztés felől a Budapesti Pos�
taigazgatóságon, a területileg il�
letékes igazgatóság pedig ren �
delkezésünkre bocsátotta a m ár 
em lített felm érés során a m e�
gye hivatalaiból érkezett je len �
téseket, és segítséget nyújtott 
u tunk  megszervezéséhez.

Kicsi a tartály
V izsgálódásunkat kezdjük a 

tartályokkal! A nnál is inkább, 
m ert a  m ostaniak rövidesen 
tönkrem ennek. Nem  vált be a 
drágán  im portált m űanyag, 
nem  b írta  ki a hideg telet, 
m enthetetlenül törik. Is tván fi 
A ttila  a Budapesti Postaigazga�

tóságon m eg is m utatta a te rve�
zett vasvázas vászontáskák 
m intapéldányait.

— Egy a bökkenő: a vas váz 
m iatt jóval nehezebbek . É ppen 
ezért próbálkozunk alum ínium �
vázzal, sőt felm erült az üveg�
szállal erősített poliészter is. 
Sajnos, bárm elyik m egoldással 
— m ásik bökkenő — a táskák 
ára körülbelül három szorosára 
növekszik. Ezt nem igen b írja el 
az am úgy is drága kerékpár, 
megjegyezve, hogy a tu lajdon�
ba adás időpontja sem  tolható 
m ég távolabbra, hiszen az új 
kerékpárra  m egállapított öt év 
is sok.

Egy békát, úgy látszik, m in�
denképpen le kell nyelni. A ta r�
tály h írlapkézbesítésnél nem  
nélkülözhető, tehát tudom ásul 
kell venni, hogy többe kerül. 
Hogy ez m ennyiben befolyásol�
ja  a kézbesítőknek kerékpárra l 
való ellátását, azzal az illetéke�
seknek m ég jócskán foglalkoz�
niuk kell. De ha m ár d rága do�
bozokat készítünk, figyelembe 
kellene venni használóik véle�
m ényét, s ta lán  m egérné a tém a 
a m unkaelem zést, m int az a ke�
zelőasztalokkal történt. Nem 
könnyű feladat ez, m ert a véle�
m ények jócskán megoszlanak, 
sőt itt - ott egym ásnak ellent�
m ondanak. Van aki az első, 
van, aki a  hátsó tartályokra es�
küszik, kinek hogyan esik kezé�
re.

Á ltalános vélem ény azonban, 
hogy a tartályok kicsik, főleg 
alacsonyak. K eskenyíteni lehet�
ne őket, de m agasságukat nö�
velni kell, hogy a h írlapokat ál�
lítva leh essen  beléjük rakni. 
Tolnai József ta tabányai h írlap �
kézbesítő be is épített egy m a�
gasabb  ládát tartályába, és a 
különféle lapokat osztólemezek�
kel választja el egymástól. 
Csakhogy am int a lapok fogy�
nak, a kisebb m ennyiség hol 
jobbra, hol balra dől, rán tva 
egyet a kerékpáron is. Jobban  
szeretné, ha keskenyebb és in�
kább  hosszabb lenne a tartály, 
hogy az em lített erő ne kereszt- , 
hanem  hosszirányba hasson. 
Attól nem  tart, hogy a teher 
súlypontja nagyon h á tra  esik, 
m ert az állóhelyen való m egfor�
dulásnál — felemelve a kor�
m ányt — m ég ki is használja.

A lapok eldőlését — egyúttal 
m egoldva az osztályozást — a 
tatai D ankó G yula  egym aga 
készítette T - alakú rekesszel 
akadályozza meg. Levélpostai 
küldem ények szállításakor a re�
keszt kiemeli. Azonban nem 
m indenki tud  m agának  a kü�
lönböző lapok elválasztására jó 
m inőségű alkalm atosságot ké�
szíteni, az osztólemezek haszná�
lata viszont célszerű, ennélfog�
va el is terjedt. Talán gyárilag is 
elő lehetne egy szabályozható 
rekeszt állítani, term észetesen 
számolva a többletköltséggel.

M indenképpen m egfontolan�
dó azonban a tartály  szélessége, 
m ert többen panaszkodtak a r�
ra, hogy a le-  és felszállásnál, 
valam int a kerékpár tolásakor 
akadályozza őket. Főleg a m a�
gas növésűek ütik bele a lábu -

Dankó Gyula megmutatja 
térelválasztó lemezeit

kát. Sólyom  G áborné  kocsi és 
író  Józsefné  dadi kézbesítő h iá�
ba szerelte le a hátsó tartály t; el 
nem  távolítható tartó rúd jának  
rendszeresen nekiütköznek. Az 
is megszívlelendő, hogy a hátsó 
tartály  fedele felnyitva nem  áll 
m eg m agában, és em iatt akadá�
lyozza a kezelést.

Tekerni kell
Mit v á r a tervező az alacsony 

építésű, kis kerekű és áttételű  
kerékpártól? Azt, hogy a m é�
lyebbre helyezett súlypontnál 
fogva biztonságos, a kis áttétel�
ből következtetve pedig köny-  
nyen hajtható  lesz. A m unkavé�
delmi szakem berek is kedvező�
en fogadták ezeket a tu lajdon�
ságokat, a  gyorsaságot nem  h iá�
nyolták. Csakhogy a kézbesítők 
kerékpárt általában nem  jól 
ép ített járdákon  használnak. 
O tt gyalog m ennek, a h írlapo�
kat pedig „bevásárlókocsin” 
húzzák.

A kicsi kerék  nagyon döcög a 
hepehupás úton, tehát m ár a rá �
zástól is kim erítővé válik az 
utazás. Nem  beszélve a sárról 
vagy hom oktengerről, am elybe 
egyszerűen beleragad. H át m ég 
ha havazik . . .  Még tolni is n e �
héz ilyen körülm ények között.

És a m eghajtás? Semmivel 
sem könnyebb, m int a szokásos 
kerékpároknál. A hajtókar 
ugyan gyengébb nyom ásra is 
forog, viszont a kis áttétel m iatt 
állandóan tekerni kell, m égsem  
halad előre az em ber. Ez m ég jó 
úton is fárasztó. Ez az általános 
panasz, am ely m iatt sokan nem  
hajlandók átvenni az új típusú 
kerékpárt, mások pedig m ellet�
te inkább előveszik a m ár tu la j�
donukban lévő régit, m ert az, 
ha kissé el is használódott, m ég 
m indig kényelm esebb.

A m eghajtás h ibájára legjob�
ban Tatán, D ankó G yula tap in�
tott rá. Vélem énye feltétlenül fi�
gyelm et érdem el, ő ugyanis tá r�
sainak egyöntetű bírálatával 
szem ben védelm ébe vette az új 
biciklit. Jó  m űszaki érzékkel azt 
állapította meg, hogy az ülés és 
a hajtókar közti egyenes és a 
függőleges irány által bezárt 
szög nagyon kicsi. Em iatt a pe�
dált m aga alá kell rugdosnia, és 
ez teszi fárasztóvá a kerekezést. 
M agyarán: a pedált valam e�
lyest előbbre kell helyezni.

A m eghajtással teljes m érték�
ben Tolnai József van m egelé�
gedve, sőt kényelm esek m ondja 
a kerékpáron való ülést. De ve�
gyük szem ügyre m unkakörül�
ményeit! N aponta 14 kilom éte�
res u ta t tesz meg, jó m inőségű 
ú ttesten  vagy gyalogjárón. Eb�
ből a távolságból körülbelül 
egyharm adnyit tesz m eg gépen 
ülve, általában lefelé gurulva. 
A többi u ta t a m eglehetősen 
m eredek felsőgallai u tcákban a 
kerékpárt tolva teszi meg, aho�
gyan a régi m asinával is tette.

A kis áttétel és a kis kerék te �
hát — kim ondhatjuk — nem 
vált be. Istvánfi A ttila tájékoz�
ta tása szerint a gyár az újabb 
kerékpárokhoz a 21- es fogaske�
rék m ellé egy 18- ast is ad. Ezen�
kívül fontolóra veszik a fejlesz�

tésnél azt a m egoldást, hogy kis 
első és nagy  hátsó kerékkel 
szerkesszék m eg az ú jabb  tí�
pust. A nagyobb áttétel válasz�
tásának  lehetőségét a kézbesí�
tőszaktársak, akikkel beszélget�
tem, helyeslőén tudom ásul vet�
ték, b á r ez a közlés m ég nem  
oldotta fel az új kerékpároktól 
való idegenkedésüket. A külön�
böző m éretű  kerekek gondolata 
viszont döbbenetét és élénk til�
takozást váltott ki. — Nem 
akarnak  nevetségessé válni a 
lakosság szem ében.

Fennakad a pedál
Ahogy a kis áttételhez fűzött 

rem ények nem  váltak valóra, 
úgy csődöt m ondott a  bizton�
ságról alkotott elképzelés is. 
M ár a hátsó tartállyal kapcso�
la tban  elm ondtuk, hogy akadá�
lyozza a m ozgást, a benne jobb -  
ra - balra  lötyögő hírlapok pedig 
a kerékpárt is meg - m egbillen -  
tik. Az alacsony építés m iatt az�
tán  — ne feledkezzünk el a gid-  
res - gödrös utakról! — a hajtó�
kar gyakran beleakad a talajba, 
és a járm ű borul. Ez a veszély 
m ég a jó u takon is fennáll, 
am int azt Tóth A nd rá sn é  orosz�
lányi kézbesítőtől hallottuk. K a�
nyarodásnál az ő pedálja is 
többször hozzáütközött az ú t �
burkolathoz, a m eredekebb ko�
csifelhajtókon pedig az szinte 
törvényszerű.

A korm ány gyenge rögzítésé�
re vonatkozó kifogásoknak 
helyt adva a gyár ú jabban  egy 
keresztm erevítőt alkalm az. Ki�
sebb jelentőségű, de el nem  h a �
nyagolható h iba a kerékpár ki�
tám asztójának nehézkes hasz�
nálata. H átul m egterhelve alig-  
alig sikerül. Tolnai József m a�
dzaggal segít rajta. N ehogy vé�
letlenül a kerékre tekeredjen! 
Pedig kell a kitámasztó, m ert a 
tartályok m iatt falhoz, kerítés�
hez, oszlophoz ugyancsak nehe�
zen tám asztható a kerékpár.

Egyértelm ű sikere tehát nem 
volt a kísérletnek, sőt azt is 
m egállapíthatjuk, hogy a hasz�
nálók jelentős hányada több -  
rendbeli észrevételt te tt ellene.

E bben term észetesen közreját�
szottak szervezési hibák is. 
Nem voltak eléggé körültekin�
tők a kiosztáskor. A kifejezetten 
hírlapkézbesítő  kerékpárt feles�
leges volt egyesítettkézbesítők�
nek kiadni. D ad postahivatal j e �
lentése is ezt hangsúlyozza. író  
Józsefné egyesített kézbesítő le 
is szerelte a neki alkalm atlan 
tartályokat, ennek ellenére is 
inkább  hajdani Pannóniáját 
használja. A kkor m iért nem  h a �
gyom ányos kerékpárt igényel�
tek részére? A M agyar Posta 
K özpontjának em lített válaszle�
vele utal ugyan ennek  lehetősé�
gére, feltehető azonban, hogy 
erről az igazgatóságok gazdasá�
gi hivatalát és a postahivatalo�
kat kellőképpen nem  tájékoz�
tatták.

Mindenkinek kedvére?
Cikkünk elején azt írtam , 

hogy a régi kerékpár nem  felelt 
m eg m inden tek in te tben  a kéz�

besítés követelm ényeinek. 
Ezért kellett új, erre a  célra 
megfelelő típust kialakítani. 
M ost m eg a többség visszasírja 
a régit. Milyen legyen hát az új 
kerékpár? M indenesetre gon�
dolni kell a rendeltetésére. A ta �
pasztalatok szerint m ásra van 
szükségük az egyesített, m ásra 
a hírlapkézbesítőknek. Mit 
használjanak azonban a h írla�
pot is kézbesítő egyesített kéz�
besítők? Eleget lehet- e tenni 
m indenki óhajának?

O lyannak tűnik  a dolog, m int 
a m olnárnak, a fiának és sza�
m aruknak  közism ert tanm esé�
je. A m ikor apa és fia az ország�
úton gyalogolva kötőféken ve�
zette a szam arat, a szem be jövők 
m egjegyezték: Lám, bandukol�
nak, pedig van egy jó hátasálla�
tuk. Felült há t rá az apa. Ekkor 
o lyaténképpen korholták: Érti a 
felnőtt a dolgát, a szegény gye�
rek m eg talpalhat. H elyet - cse�
réltek. Most viszont az volt a 
baj, hogy a fiatal foglalja el az 
idősebbet m egillető helyet. Erre 
m indketten  m egülték, de ez 
m ég sem m arad t szó nélkül: 
Nem szégyellik így agyonhaj�
szolni szegény párát. Mit tehe t�
tek még? V állukra vették  a sza�
m arat, és nem  törődtek azzal, 
hogy m inden járókelő rajtuk  
mulat.

Persze rem éljük, hogy a kéz�
besítőknek legföljebb tolniuk 
kell, azt is m inél ritkábban , já r�
m űveket, s nem  szorulnak arra, 
hogy nyakukba vegyék. Egy 
kérésüket m indenesetre tolm á�
csolom. A tatai szaktársak  (első 
fordulójukban hírlapot visznek, 
a m ásodikban m int egyesített�
kézbesítők dolgoznak) a hagyo�
m ányos kerékpárra szavaznak, 
de szükségesnek ta rtják  az erő�
sebb  kivitelezést. T eherb íróbb�
nak ta rtják  az egyenes elem ek�
ből szerkesztett vázat, m int a 
hajlítottat. Meg is m utatták , fő�
ként az utóbbiakon eléggé 
gyakran szükségessé váló he�
gesztéseket.

Bárm ilyen is legyen az új ke�
rékpár, a kedvező fogadtatás 
m ellett számolni kell az újtól 
való idegenkedéssel is. M ost is

akadt, aki m egjegyezte, hogy 
jobb volt az előző, de ezt is m eg�
szokta már. A m ostani kísérlet 
sikertelenségéből nem  szabad 
szám ításon kívül hagyni a lé�
lektani tényezőt: a m egnöveke�
dett értéket és kihordási időt. 
Ez szinte provokálta a kifogáso�
kat. Lebecsülni azonban nem  
szabad az észrevételeket, m ert 
nem  alaptalanok. A m inthogy 
érthető  a gyakori lopások miatti 
félelem is. Jó, hogy nem  terheli 
a felelősség a használót, ha a 
kerékpárt biztonságban hagyta 
m agára, de ki néz szívesen elé 
bárm iféle bizonyítási e ljárás�
nak.

Az utolsó ötlet — a véletlen 
adta. Tata postahivatalból ki�
lépve két kerékpáron akadt 
m eg a szem ünk. Egy holland 
házaspár túrázott rajtuk  Euró�
pán keresztül. „C sigaházukat” 
a hátsó kerék m ellett kétoldalt 
lelógó vászontáskákban cipel�
ték. Talán nekik van igazuk . . .

Benda IstvánTolnai József a hátsó. Sólyom Gáborné az első tartályból szeret kézbesíteni
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Európán keresztül. . .
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Gyermekparadicsom Erden
Én nem  vitatom, hogy Marci 

„H evesen” ne érezte volna jól 
m agát. De meggyőződésem, 
hogy az érdi postás óvodában 
nyaraló gyerekeknek sokkal 
jobb dolguk van a nyári káni�
kulában. M inden adva van: 
nagy játszókért, sokféle já ték �
kal, több medencével, az épü�
letben hűvös term ek, rem ek el�
látás. Az óvónénik pedig m ég 
készségesebb játszótársak, hi�
szen a szolgálat itt félig - meddig 
szám ukra is üdülés. M unkájuk 
és felelősségük persze m ost is 
ugyanaz, mégis m ásképp van 
egy kicsit m inden.

Egy- egy óvoda két hétre jön, 
a gyerekek itt is alszanak — bi�
zony, anyu és apu nélkül —, és 
csak hét végén m ennek haza.

Kötött program ok nincsenek, 
csak napirend. Reggeli u tán  az 
egész délelőtt a játéké. A m e�
dencék vizébe senkit nem  kell 
csalogatni; van is pancsolás, 
versenyzés, fröcskölés, csak

győzzön a fotós félreugrálni, 
hogy m entse a masináját!

Az érdi óvoda azok közé a 
postás gyerm ekintézm ények 
közé tartozik, am elyet bárm ikor 
be lehet m utatni. O ttjártam kor 
találkoztam  a csereüdültetés 
keretében nálunk tartózkodó 
olasz vendégek csoportjával. 
E lragadtatásuk érzékeltetésére 
talán  elég, ha annyit mondok: 
az eredetileg harm inc percesre 
tervezett látogatás m ajd két�
órásra nyúlt. Végül elbúcsúztak 
a vendégek, de — kéthetes tu r�
nusa  letelvén — elbúcsúzott a 
II. óvoda is. A kiadós játék  után 
el is fogyott az ünnepi ebéd.

Bizony, nagyszerű dolog gye�
reknek lenni. S milyen kár, 
hogy m ire ezt m egértjük, rend �
szerint m ár késő . . .  De em léke�
inkben — ha vannak  ilyenek — 
gyönyörködhetünk a mai legif�
jabb  nem zedék önfeledt hancú�
rozását nézve.

— krisz —

A VOLÁN—TEFU Honvédelmi és Tömegsport Bizottság túraszak�
osztályának a tagjai, akik végigkerekezték a Battonyától Nemesmedve-  
sig tartó felszabadulási emléktúra több mint 750 kilométerét, felhívás�
sal fordulnak az ágazati- iparági szakszervezeti tömegsportbizottságok�
hoz.

A magyar szakszervezetek XXV. kongresszusának tiszteletére 
1986- ban szervezzenek rendszeres és versenyszerű tömegsportprogra�
mokat a tagság és családtagjaik részére.

Vállaljuk, hogy a gyalogtúrában, kocogásban, kerékpározásban és 
úszásban egységes rendszerben segítünk megszervezni, nyilvántartani 
és összehangolni a sportbizottságok által szervezett versenyeket.

VOLÁN—TEFU Vállalati Szakszervezeti Bizottságának 
Honvédelmi és Tömegsport Bizottsága

Hetedszer is: SZÍN
Im m ár 7. alkalom m al rendez�

te m eg augusztus 30. és szep�
tem ber 1. között a Szakszerve�
zetek B udapesti Tanácsa az if�
júsági napokat, ezúttal Gödöl�
lőn. A postásokat 50- en képvi�
selték; kézilabdában, labdarú �
gásban, lövészetben, tollaslab�
dában, röp labdában és aka�
dályversenyben m érték  össze 
erejüket, tudásukat, m ás szak�
m ák csapataival.

Pénteken délelőtt a szabad�
idősport aktuális kérdéseiről 
volt fórum, am elyen a felvetett 
tém ákra dr. Eperjesi László, a 
SZOT testnevelési és sportosz�
tá lyának vezetője, dr. Spiegl Jó �
zsef, a BTSH elnöke és R itter  
A ttila , az SZBT titkára vála�
szolt.

D élután kitűnő időben kezd�
ték el a kézilabdások és a lab �
darúgók a „bőrgolyó bűvölé-  
sé t”. M ásnap m ár a többi sport�
ágban  is folyt a verseny.

— Sajnos, nekünk  csak a 4. 
hely ju to tt — m ondja Sáp i Im �
re, a férfilabdarúgók edzője,

ugyanis hetesrúgásokkal az el�
lenfél ju to tt előnyösebb helyzet�
be.

Jo b b  eredm énnyel dicseked�
he t R em ák H elén  és K iss A tt i �
la, akik lövészetben első díjat 
nyertek. K iss Sándor  edző férfi 
kézilabdacsapatának most jobb 
eredm ényt sikerült elérnie, 
m int az elm últ évben. Ők a do�
bogó 3. fokára állhatták.

A sport m ellett szellemi ve�
télkedő is folyt, am elynek tém á�
ja a VIT volt. Itt a K elem en  
Györgyné, H utás László, R é �
vész Im re  összeállítású csapa�
tu n k  a 4. helyen végzett. Izgal�
m as m érkőzéseket vívtak röp-  
labdás lányaink, akik végül is 
ötödikek lettek.

Az eredm ényesség m ellett e l�
m ondható, hogy a rendezvény -  
sorozat jól szolgálta a szabad 
idő hasznos eltöltését, a  résztve�
vők szám ára jó program okat, 
kellem es kikapcsolódást is 
nyújtott.

Tánczos Sándor

A pecsét ereje
Évszázadok óta sok tekinté�

lyen esett csorba, sok hatalom  
ingott meg, de a PECSÉT  ereje, 
tisztelete m egm aradt. A h ivata�
los pecsét végigkíséri az em ber 
életét a bölcsőtől a sírig. Törté�
nete a légm últba vezethető 
vissza. Az ókori népeknél szo�
kás volt a tisztség jelét, a koron�
got, vagy a jelvényt nyakba 
akasztva hordani. A tisztelet a 
jelvényen, annak birtoklásán 
keresztül já rt ki viselőjének. 
A korongon levő jel, kép, felirat 
jelezte azt a hatalm at, m elynek 
nevében a korong viselője el�
járt.

Idővel a korong a nyakból ki�
került, nyelet, tokot kapott, pe�
csétté, pecsétnyom óvá alakult, 
am it nagy becsben tartottak, 
védelm ére pecsétőrt rendeltek.

A korong feliratának negatív 
form ában, fém en történ t kivé�
séséről készült pecsétet, ha a 
kor technikájának megfelelően 
színes viaszba, vagy a gyanta 
és sellak keverékéből álló hőre 
lágyuló anyagba, úgynevezett 
spanyolviaszba nyom ták, telje�
sen visszaadta a korong negatív  
formáját. Az így készített pe�
csétnek többféle célja volt, alá�
írást erősített, okm ányt hitelesí�
tett, idéző pecsét volt stb.

H azánkban az írásbeliség be�
vezetése (XIII. század) nem  
m ent könnyen. A köznép rovás�
írást használt, nem  ism erte a la �
tin betűket. A pergam enre nem  
lehetett késsel betűket, jeleket 
róni, így csak a papok, egyes is�
kolázott kiváltságos egyének 
közölhették gondolataikat írás�
ban. Sokszor főurak is csak ke�
resztet rajzoltak fontos m egálla�
podásukra, és hogy tudják, ki 
te tte a keresztet, melléje sü tö t�
ték  a m aguk pecsétjét,' am ibe a 
cím erük volt vésve, ami, hogy 
kéznél legyen, ujjúkra húzták, 
íg y  lett belőle pecsétgyűrű.

A pecsétek külön csoportját 
képezték az idéző pecsétek, m e�
lyeket a királyi hírvivők (prae-  
corok, pristaldusok) m agyarul 
fo lyók  vittek m agukkal h ivata�
los ténykedésük igazolásául.

Még 1255*ből fennm aradt 
egy oklevél, am elyről olyan vi�
aszpecsét függ, m elynek meze�
jében  a H ahód-B uzád  nem zet�
ség ősi jelvényét, későbbi cím e�
rét, a bölényfejet „Comes Tris �
ta n  m e m is it” — Tristán ispán 
küldött — felirat vesz körül. 
T ristanus a királyi hirdetők is�
pánja volt, az általa küldött idé�
zés és a pecsét kétségtelenül 
igazolta a küldetés valódiságát.

O lyan eset is előfordult a tö r�
ténelem ben, hogy ham is levelet 
közvetítettek; 1051- ben III. 
H enrik  ném et- róm ai császár 
trónkövetelőként benyom ult az 
országba, és seregeivel a pusz�
tává te tt vidéken Székesfehér�
várig  haladt anélkül, hogy I. 
Endre  harcba bocsátkozott vol�
na vele. Az élelem nélküli vidé�
ken a ném et sereg éhezett, 
kénytelen volt visszavonulni. 
A vízj úton tám adó Gerhardt 
püspök levelet küldött a csá�
szárnak, de ezt Endre  portyázói 
elfogták, m ajd M iklós  m agyar 
püspök által ham isított császári 
levéllel a ném eteket m ég gyor�
sabb visszavonulásra késztet�
ték. A visszavonulókat a V ér�
tesben m egtám adták és szét�
verték.

Ezüstből készült hírvivő jel�
vényt hordtak  I. R ákóczi 
György, m ajd II. R ákóczi Fe�
renc fejedelm i kurírjai, akiknek 
szigorúan m egtiltották, hogy a 
fejedelm i címert, m int kurírjel�
vényt a nyakukból levegyék, 
tarsolyba tegyék, vagy m ásnak 
átadják. U tuk végén a jelvényt 
a főpostam estem ek kellett á t�
adniuk. II. Rákóczi Ferenc kan�
celláriája a fejedelem nagype�
csétjén kívül, m elyet szárazpe�
csétként csak országos ügyek�
ben használtak hártyára, ki�
sebb ügyekben kism éretű vi-  
aszpecsételést alkalm aztak.

A pecsét becsületét tanúsítja 
Bercsényi M iklós kuruc főgene�
rális u tasítása, mely a „Posta �
p ecsé t” nevet viseli és 
„. . . m elynek ereinél paran-  
csolta tik városi, fa lu s i b írák �

n a k  s ’ lakosoknak közönsége �
sen, ezen  karabélyos ka tona  
alá, a z k i sietve kü ldette tik  
H a tva n  s ’ Eger felé, siető  friss  
lovú szekerezéssel oda m enet 
és vissza jövet ta rtozzanak. 
K ülön  cselekedni ne m erészel �
jenek. F üzesgyarm ati táborául 
1708. novem ber 26. ” A  postape�
csétet felm utató karabélyos ka�
tona nevét az írás bal sarkára 
jegyezték fel; B odnár János 
volt.

A leggyakrabban  használt 
pecsét a posták pecsétnyomója, 
a postai keletbélyegző. Úgy van 
a köztudatban, hogy a bélyeg�
zés a bélyeg m egjelenésével 
vette kezdetét, ami tévedés. 
A bélyegzés, a  „billogzás”, 
m egbélyegzés kifejezés m eg�
előzte a bélyeg hazai használa�
tát. Megbillogozta (jelölte) m ar�
háit a tőzsér m ár a XV. század�
ban, m ikor a ném etországi vá�
sárokra hajtotta, vagy a kézm ű�
ves, aki m esterjegyével látta el 
készítm ényét.

A postai bélyegzés a levél vi�
teldíjának lerovásával kapcso�
latos. A postára adott levelekért 
1751. novem berétől a feladó és 
a cím zett közti távolság és le�
vélsúly alapján kellett a szállí�
tási díjat készpénzben fizetni. 
Minél m esszebbre m ent a levél 
és m inél súlyosabb volt, annál 
több volt a  viteldíja. A levél fel�
adásakor a feladónak kellett fel�
írni a cím et és a feladási helyet, 
hogy a viteldíjat m egállapíthas�
sák, am it a feladó és a címzett 
fele - fele arányban  fizetett. 
A feladó ezen kötelességét sok 
esetben elm ulasztotta, vagy a 
feladási hely helyett a lakóhe�
lyét írta  fel, ahol nem  volt pos�
ta. A hiányosságot ilyenkor a 
posta tisztviselőjének kellett pó�
tolnia. (A közönség szoktatása 
m ár ekkor sem já rt teljes siker�
rel.)

A feladási postahely nevének 
felírása eleinte kézzel történt, 
m ajd m egunván a gyakori név�
kiírást, a postam ester fából, 
fém ből — ötletessége, szépér�
zéke szerint — készített hely�
névbélyegzőt m agyar, latin 
v, gy ném et nyelvterületen n é�
m et nyelven. Az első ilyen bé�
lyegzők Tokajból (1752), N agy �
szom batból (1753) és Sopronból

(1754) szárm aztak. Egym ás pél�
dáján felbuzdulva a bélyegzőt 
ízlés szerint rajzos, stilizált ke�
retbe foglalták. Ekkor m ég nem  
volt központi ellátás, m indenki 
a saját elgondolása és forrása 
szerint lá tta  el m agát.

A bélyegzők az 1840- es évek�
ben m ár kerek  alakúak voltak, 
azokon a hónap és nap jelzését 
körbevette a helységnév felira�
ta, ami 1847 — 1848- ban m ár 
m indenütt m agyar nyelvű volt. 
A Bach - korszak a bélyegzőket 
is igyekezett ném et szövegűek-  
re cserélni. A kiegyezés u tán  
m ár a napszakot, „délelőtt, dél�
u tá n ”, m ajd az órát is feltün tet�
ték. Volt posta, ahol egyidejű�
leg többfajta bélyegzőt is hasz�
náltak, volt ahol a m unkahelyet 
is megjelölték, m ások a m egye 
nevét vették fel a bélyegzőre. 
Az időpontjelzést kezdetben 
nyom daszerűen rak ták  össze a 
rendelkezésre álló szám készlet�
ből, m ajd forgatható hengere�
ket alakítottak ki, és az idő je l�
zését ó ránként állították be. 
A bélyegzési dátum nak különö�
sen a könyvelt és értékkülde�
m ényeknél volt sokszor perdön�
tő jelentősége.

H azánkban az első levélbé�
lyeg 1850. június 1- én jelent 
meg. Az ism ételt felhasználás 
m egakadályozására, a feladás 
idejének igazolására szolgált a 
bélyeg érvénytelenítése, a bé�
lyegzés.

1850. október 1- én jelent m eg 
a bélyegadóról szóló rendelet, 
m ely m inden hatósági tényke�
dést, jogügyletet állam i illeték 
alá vont, és annak  ellenértékét 
6,15, 30 krajcáros illetékbélyeg�
gel kellett az iraton leróni. N é�
pünk  a Bach - időszakban beve�
zetett új adózási form át, a b é�
lyegilletéket „ szöm pöl”-nek n e�
vezte. Az illetéklerovást a ható�
ság a m aga kerek hivatali bé�
lyegzőjének lenyom atával vette 
tudom ásul.

Pecsétet (bélyegzőt) használ�
nak  napjainkban vállalatok, 
szervek, m indenütt ahol a cím �
adatok kézi k iírása gyakori, 
hosszadalm as. O lyan pecsétet, 
bélyegzőt, am elyben a M agyar 
N épköztársaság cím ere van, 
csak állam i hatóságok, h ivata�
lok, intézm ények használhat�
nak. Állami, közületi vállalatok 
csak a M inisztertanács engedé�
lye alapján kaphatják  m eg a cí�
m eres pecsét használati jogát. 
Ebben rejlik a pecsét ereje.

Dr. Kamody Miklós

— Azt hiszem, a feleségem 
m egcsal — panaszkodik b ará t�
jának  az ifjú férj. — Miből gon�
dolod? — Válasz a vízszintes 6., 
14. és a függőleges 1. alatt.
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1. Őröl. 6. A z  idézet 1. része. 
10. Kellő m ennyiségű. 11. É rté�
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mes. 33. . . . ovo (kezdettől). 35. 
Égitest. 36. Tág. 37. Fű. 39. P ik�
kelyes term és névelővel. 41. J a �
pán tornász. 42. Vicc. 44. Pusz�
tít. 45. Állj! 47. Rendezőiroda 
névbetűi. 48. Finom ital. 49. 
Szinte m indenki kezében lá tha�
tó. 52. Állomások bejárati része.

FÜGGŐLEGES

1. A z  idézet 3. része. 2. Szok�
nya. 3. Átkelő, illetve kikötő�
hely. 4. Tiltakozva vitatkozik. 5. 
Állati hím. 7. K isiparos szerszá�

ma. 8. Napszak fele! 9. Kerti 
szerszám  (ford.). 11. Csapadék. 
12. M ennyiség rövidítve. 17. 
Dómján . . . .  18. Dögevő raga�
dozó. 19. Modor. 20. Függesz�
tett, lengő test. 22. Kis énekes�
m adár. 23. A derékszögű h á�
rom szögben kettő van belőle.
29. Teszi, m int M unkácsy inasa.
30. Előtag, többiközt a glicerin 
előtt. 31. Csalafinta részlet! 32. 
A lóféléken található. 34. Sér�
tés. 36. Sötét szín. 38. N ém et ál�
latkert. 40. Sör ném etül. 43. 
Fém pénz. 46. K evert pék! 48. 
N épköztársaság Elnöki T aná�
csa. 50. A láírás m ellett ta lálha�
tó. 51. Névelő. 52. Görög betű.

— Bánhidi —

Beküldési határidő: október
10.

Előző rejtvényünk helyes 
m egfejtése: Leni, Köln, Nobel, 
Á d á m  hol voltál? M agukra  
m aradtak, Jónása.

K önyvutalványt nyertek: A p t 
Józsefné  (Keszőhidegkút), Fe�
renc T ibom é  (Hevesaranyos), 
H im er Béla  (Gyopárosfürdő); 
K á ta i Sándorné  (Gyopárosfür�
dő), Perjés Jenő  (Szilsárkány).

Szám ítástechnikai tábor 
a Debreceni P osta igazgatóságon
A postás szülők nyári gyer�

m ekelhelyezési gondjainak 
enyhítésére, a szám ítástechni�
kai ism eretek népszerűsítésére 
az igazgatóság KlSZ - bizottsá -  
ga, az igazgatóság számítóköz�
pontjának „TPA 48” szocialista 
brigádja, a nyáron szám ítás -  
technikai tábort szervezett 
8—14 éves gyerm ekek részére. 
A tábor program jában, m elyet 
a szám ítóközpont dolgozói állí�
tottak össze, alapfokú számítás-  
technikai ism eretek, BASIC-  
program ozás, szám ítógépes já �
tékok, videofilm - vetítés szere�
pelt, de m egism erkedtek a gye�
rekek a TPA szám ítóközpont 
m unkájával is. A foglalkozáso�
kat a szervezési és számítás-

technikai osztály, illetve a szá�
m ítóközpont dolgozói vezették.

Az igazgatóság gazdasági�
társadalm i vezetői m inden se�
gítséget m egadtak a tábor m eg�
rendezéséhez. A szervezők ren �
delkezésére bocsátottak többek 
között nyolc Com m odore—64 
személyi szám ítógépet, gondos�
kodtak a gyerm ekek kedvezm é�
nyes étkeztetéséről. Az első íz�
ben m egrendezett táboron 
m integy 5Ö gyerm ek vett részt, 
b á r az érdeklődés ennek  több�
szöröse volt. Felhasználva a ta �
pasztalatokat, a  KISZ - fiatalok 
és a szám ítástechnikai szakem �
berek szeretnék hagyom ányos�
sá tenni a tábor m egrendezését.

Gyenge László
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Pályaavatás Miskolcon

Kiss József tszb-titkár megnyitó beszéde közben

A ugusztus 20- án, alkotm á�
nyunk évfordulójához kapcso�
lódva rendezte m eg a Miskolci 
Postaigazgatóság és a Miskolci 
Postás Sportegyesület az ere-  
nyői sportpályaavató ünnepsé�
get.

A megnyitó előtt a m egjelen�
tek motoros sárkányrepülők 
látványos bem utatóját lá tha t�
ták. Ezt követően K iss József 
tszb - titkár köszöntötte a megje-

4
lenteket, s m éltatta annak  je �
lentőségét, hogy saját sportte�
lephez ju to ttak  a terü let postás 
dolgozói, sportolói.

Ezt követően izgalmas tö�
m egsport- vetélkedőre, női és 
férfi kispályás labdarúgótorná�
ra  és a postai dolgozók gyere�
keinek játékos vetélkedőire ke�
rü lt sor. A sportvetélkedő zárá�
sa a Miskolci Postás DVTK ifjú�
sági válogatott nagypályás lab �

darúgó - m érkőzés volt, am it a 
DVTK - fiatalok 2:0- ra m egnyer�
tek.

A Borsodi Volán SC - től m eg�
vásárolt sportteleppel sportsze�
rető dolgozóink, sportolóink ré�
gi vágya teljesült, saját otthont 
te rem tettünk  a felüdülést nyúj�
tó töm egsportnak éppúgy, m int 
a versenysportnak. Ehhez ez a 
több m int 700 ezer forint ráfor�
dítással és jelentős társadalm i 
m unkával felújított és korszerű�
sített erenyői pálya kedvező fel�
tételeket terem t.

Az elm últ hónapban  egyéb�
kén t m ár m egalakítottuk a lab�
darúgó - szakosztályt, am ely 25 
játékossal m ár b irtokba is vette 
a sporttelepet. A közeljövőben 
tervezzük a tenisz -  és a kézilab�
da - szakosztály létrehozását. 
Ezek zavartalan m űködésének 
tárgyi feltételei is m egvannak. 
A kem ény m unkával m egte�
rem tett lehetőségeket feltétle�
nül kam atoztatni akarjuk  sport-  
szerető dolgozóink örömére.

Pásztor Károly

A gyerekek játékos vetélkedője

SZEGED:

Alkotmány Kupa
A tavalyi pályaavatóval kez�

dődött. A Szegedi Postás Sport�
kör tekeszakosztályában ugyan�
is ekkor döntöttek arról, hogy 
a szegedi ünnepi hetek idején 
hagyom ányossá te s^ k  az A lkot�
m ány K upáért folyó férfi egyé�
ni és csapatversenyt. Nos, a 
rendezők ezt a hagyom ányt 
m áris lerom bolták, m árm int 
am i a férfi jelzőt illeti. A ugusz�
tus 17- én bem utató jelleggel 
m érkőzést já tszott a SZEOL-  
DÉLÉP és a Szegedi Postás női 
csapata is.

Délelőtt 10 órakor Vojnár 
Lászlónak, a sportkör elnöké�
nek m egnyitóját követően lép�
tek  a postás - sporttelep hatsá�
vos, nem zetközi m inősítésű, au �
tom ata tekepályájára a m eghí�
vott csapatok: a SZEOL- DÉ-  
LÉP (kupavédő), a Soproni 
Postás, a Budapesti Postás, a 
Kecskem éti MÁV, a Szegedi 
Postás, a ZORKA (Jugoszlávia) 
és a Hódgép - M elripond.

Az időrendben (is) elsőként 
gurító SZEOL - DELÉP ver�
senyzői m intha tud ták  volna, 
hogy a díszes kupát csak egy 
fél napra  m ozdították el előző 
helyéről, s végeredm ényben

csapatuk 2523 fával az élen 
végzett. A 2. a B udapesti Postás 
lett 2411 fával, m íg a 3. a Szege�
di Postás 2334 fával.

Egyéniben. 1. R endes M iklós 
(SZEOL- DÉLÉP) 440 fa, _ 2. 
D encsik Im re  (SZEOL- DÉLÉP) 
434 fa, 3. H egedűs László  (Bu�
dapesti Postás) 433 fa.

Ä férfiak pihenője alatt a nők 
küzdelm ének lehettünk  tanúi. 
A lelkes szurkolásban nem  volt 
hiány: nem csak a szó szoros ér�
telm ében voltak a női csapatok 
üde színfoltjai a versenynek, de 
m agas színvonalú játékukkal 
feledtették a kint tomboló kán i�
kulát is.

A díjak á tadására és a v e r�
senyzárásra késő délu tán  került 
sor a postaigazgatóság étterm é�
nek fehér asztalai mellett. A jö�
vőre nézve is örvendetes beje�
lentés em elte az ünnepi h angu �
latot. A verseny lebonyolításá�
ban oroszlánrészt vállaló Török 
Tivadar, a Csongrád megyei 
Tanács TSH teke szakszövetség 
elnöke szerint 1986- ban m ár 
m int minősítő versenyt jegyzi 
m ajd a MATESZ az A lkotm ány 
Kupát.

Molnár Franciska

1. Kiindulóhelyzet: alapállás. 
H elybenfutás sarokem eléssel 
30 m ásodpercig.

999

2. Kiindulóhelyzet: terpeszál�
lás, karok oldalsó középtartás�
ban könyökhajlítással. 1- 2. 
ütem : könyökkörzés előre. 3- 4. 
ütem : könyökkörzés hátra.

9 9 9

3. Kiindulóhelyzet: terpeszál�
lás, karok m agastartásban. 1- 2. 
ütem : karkörzés előre. 3- 4.
ütem : karkörzés hátra. 5- 6.
ütem : jobb kar m élytartásban, 
bal kar m agastartásban, karhú�
zás hátra. 7- 8. ütem : karhúzás, 
tartáscserével.

'  999

4. Kiindulóhelyzet: terpeszál�
lás. karok bal oldalsó középtar�
tásban. 1. ütem : karok lendítése 
jobb oldalsó középtartásba. 2. 
ütem : karok lendítése bal oldal�
só középtartásba. A gyakorlatot 
négyszer ismételjük.

999

5. Kiindulóhelyzet: alapállás.
1- 2. ütem : rugózás guggolásban

kétszer. 3- 4. ütem : ugrás te r�
peszállásba, törzshajlítás előre. 
A gyakorlatot négyszer ism étel�
jük.

999
6. Kiindulóhelyzet: alapállás.
Szökdelés 1 lábon négyszer, 
m ajd a m ásik lábon is négyszer.

999
7. Kiindulóhelyzet: alapállás. 1.
ütem : ugrás terpeszállásba,
taps a fej felett. 2. ütem : ugrás 
alapállásba.

999 A versenyzők . . .

8. Kiindulóhelyzet: terpeszál�
lás, kezek a csípőn. 1—4. ütem: 
fejkörzés balra. 5—8. ütem : fej-  
körzés jobbra.

999
9. Kiindulóhelyzet: ülés a szé�
ken, tám asz a há t mögött. 1. 
ütem : térdhajlítás. 2. ütem:

'térdnyújtás.

999
10. K iindulóhelyzet: alapállás. 
1—4. ütem : karem eléssel mély 
belégzés. 5—8. ütem : karleen�
gedéssel kilégzés.

Hamar Gábor . . . és a közönség egy része

Az augusztusi sportnapok 
részletes eredményei:

ATLÉTIKA (nők)

100 méteres síkfutás: 1. Bognár 
Emese (Pécs), 2. Hódos Éva (Pécs), 3. 
Fűzi Gyöngyi (Sopron).

200 méteres női síkfutás: 1. Beke 
Mónika (Budapesti Távbeszélő Igazga�
tóság), 2. Pánczél Aranka (Pécs), 3. 
Burai Gabriella (Pécs).

4x 100 méteres váltó: 1. Pécsi Posta-  
igazgatóság (Burai, Hódosy, Bognár, 
Pánczél), 2. Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóság (Tiszavölgyi, Felnagy, 
Kissné, Hamonda), 3. Soproni Posta-  
igazgatóság (Fűzi, Papp, Mihócza, 
Molnámé).

Magasugrás: 1. Busch Beatrix (Sop�
ron), 2—3. Kiss Miklósné (Budapesti 
Távbeszélő Igazgatóság), Pánczél Ani�
kó (Pécs).

Túvolugrás: 1. Hódosy Éva (Pécs), 2. 
Felnagy Julianna (Budapesti Távbe�
szélő Igazgatóság), 3. Hamenda Kata�
lin (Budapesti Távbeszélő Igazgató�
ság).

Súlylökés: 1. Tiszavölgyi Aranka 
(Budapesti Távbeszélő Igazgatóság), 2. 
Kozma Katalin (Debrecen), 3. Szente 
Judit (Budapesti Távbeszélő Igazgató�
ság).

ATLÉTIKA (férfi)

100 méteres síkfutás: 1. Bodri Zol�
tán (Budapesti Távbeszélő Igazgató�
ság), 2. Fehér Ferenc (Sopron), 3. Titkó 
Péter (Helyközi Távbeszélő Igazgató�
ság).

400 méteres síkfutás: 1. Titkó Péter 
(Helyközi Távbeszélő Igazgatóság), 2. 
Kálmán Zsolt (Sopron), 3. Lakatos 
András (Debrecen).

1500 méteres síkfutás: 1. Meggyes 
Lajos (Pécs), 2. Kántor Béla (Budapes�
ti Távbeszélő Igazgatóság), 3. Varga 
József (Pécs).
4x 200 méteres váltó: 1. Soproni Pos�
taigazgatóság (Kiss, Horváth, Fehér, 
Kálmán), 2. Pécsi Postaigazgatóság 
(Szabados, Meggyes, Rácz, Geisz), 3. 
Debreceni Postaigazgatóság (Berényi, 
Balogh, Siket, Lakatos).

3000 méteres gyaloglás: 1. Simon 
Endre (Budapesti Távbeszlő Igazgató�
ság), 2. Sop Gyula (Pécs), 3. Lipcsei Já�
nos (Budapesti Távbeszélő Igazgató-  
ság).

3000 méteres gyaloglás csapat: 1. 
Budapesti Távbeszélő Igazgatóság (Si�
mon, Lipcsei), 2. Pécsi Postaigazgató�
ság (Srp—Pressmayer), 3. Debreceni 
Postaigazgatóság (Kocás—Kovács).

Magasugrás: 1. Geisz Ferenc (Pécs), 
2. Bodri Zoltán (Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóság,) 3. Bartók László (Debre�
cen).

Távolugrás: 1. Rácz Róbert (Pécs),
2. Krope László (Pécs), 3. Lakatos 
Endre (Debrecen).

Súlylökés: 1. Borbély István (Sop�
ron), 2. Fontos Péter (Szeged), 3. Fejős 
István (Budapesti Távbeszélő Igazga�
tóság).

ASZTALITENISZ egyéni

Nők: 1. Vass Pálné (Budapesti Táv�
beszélő Igazgatóság), 2. Ho^váthné 
Szörényi Zsuzsanna (Pécs), 3. Csepre-  
gi Margit (Budapesti Postaigazgató�
ság).

Férfi: 1. Papp Dezső (Debrecen), 2. 
László Imre (Központi Postaszervek),
3. Bódis Attila (Központi Postaszer�
vek).

EVEZÉS f

Kielboot férfi páros: 1. Központi 
Postaszervek. (Tárnoki—Szabados), 2. 
Budapesti Távbeszélő Igazgatóság 
(Borlai, Jóni, Derekas), 3. Budapest vi�
dék’ Postaigazgatóság (Turbucz, Ma�
kai, Jekkerfalvi).

Kielboot vegyes páros: 1. Központi 
Postaszervek (Almer, Tárnoki, Makai). 
2. Budapest vidéki Postaigazgatóság 
(Ritter, Makai, Jekkerfalvi), 3. Buda�
pesti Távbeszélő Igazgatóság (Borlai-  
né. Borlai, Derekas).

Kajak, férfi egyéni: 1. Őry István 
(Budapesti Távbeszélő Igazgatóság), 2. 
Hegedűs János (Miskolc), 3. Szollár 
Károly (Budapesti Távbeszélő Igazga�
tóság).

Kajak, férfi páros: 1. Budapesti 
Távbeszélő Igazgatóság (Fejős, Őry),
2. Miskolci Postaigazgatóság (Tóth, 
Hegedűs), 3. Központi Postaszervek 
(Gilicze, Papp).

Kajak, vegyes páros: 1. Rádió-  és 
Televízióműszaki Igazgatóság (Bodi, 
Romhányi), 2. Budapest vidéki Posta-  
igazgatóság (Kovács, Szabó), 3. Buda�
pesti Távbeszélő Igazgatóság (Lehőcz, 
Őry).

FEJELÉS '

1. Pécsi Postaigazgatóság (Tamás, 
Nemes), 2. Budapest vidéki Postaigaz�
gatóság (Mohai, Varicsek), 3. Központi 
Postaszervek (Prikkel, Balázs).

KÉZILABDA

Nők: 1. Budapesti Távbeszélő Igaz�
gatóság, 2. Soproni Postaigazgatóság,
3. Debreceni Postaigazgatóság.

Férfiak: 1. Miskolci Postaigazgató�
ság, 2. Budapesti Postaigazgatóság, 3. 
Rádió-  és Televízióműszaki Igazgató�
ság.

LABDARÚGÁS

Nők: 1. Budapest vidéki Postaigaz�
gatóság, 2. Budapesti Postaigazgató�
ság, 3. Miskolci Postaigazgatóság.

Férfiak: 1. Budapest vidéki Posta-  
igazgatóság, 2. Budapesti Postaigazga�
tóság, 3. Debreceni Postaigazgatóság.

Öregfiúk: 1. Pécsi Postaigazgatóság,
2. Központi Postaszervek, 3. Rádió-  és 
Televízióműszaki Igazgatóság.

LÁBTENISZ
1. Szegedi Postaigazgatóság (Sztan-  

kovics, Varga), 2. Pécsi Postaigazgató�
ság (Rátosi, Szalai), 3. Budapesti Táv�
beszélő Igazgatóság (Bajkai, Fodor).

RÖPLABDA

Nők: Budapesti Távbeszélő Igazga�
tóság, 2. Központi Postaszervek, 3. 
Miskolci Postaigazgatóság.

Férfiak: 1. Rádió-  és Televíziómű�
szaki Igazgatóság, 2. Budapesti Távbe�
szélő Igazgatóság, 3. Budapesti Posta-  
igazgatóság.

SAKK

Női egyéni: 1. Helembai Jánosné 
(Budapesti Távbeszélő Igazgatóság), 2. 
Kunos Pálné (Központi Postaszervek).
3. Pataki Mónika (Helyközi Távbeszélő 
Igazgatóság).

Férfi egyéni: 1. Ágh Miklós (Buda�
pest vidéki Postaigazgatóság), 2. Fél�
egyházi László (Debrecen), 3. Vörös 
Sándor (Budapesti Távbeszélő Igazga�
tóság).

Női csapat: 1. Helyközi Távbeszélő 
Igazgatóság (Pataki, Pataki), 2. Buda�
pest vidéki Postaigazgatóság (Somo-  
gyiné, Lente), 3. Miskolci Postaigazga�
tóság (Konczné, Hideg).

Férfi csapat: 1. Debreceni Posta-  
igazgatóság (Félegyházi, Mészáros), 2. 
Budapest vidéki Postaigazgatóság 
(Ágh, László), 3. Pécsi Postaigazgató�
ság (Molnár, Báhl).

TOLLASLABDA

Női páros: 1. Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóság (Gáspár, Varga), 2. Köz�
ponti Postaszervek (Misinszki, Feren-  
ciné), 3. Szegedi Postaigazgatóság (Su-  
hajda, Szelcsépiné).

Férfi páros: 1. Szegedi Postaigazga�
tóság (Ámbrus, Dénáki), 2. Központi 
Postaszervek (Singer, Proppi), 3. Mis�
kolci Postaigazgatóság (Pásztor, Sza�
lai).

LÖVÉSZET
Női csapat: 1. Soproni Postaigazga�

tóság (Németh, Zsganyarné), 2. Buda�
pesti Távbeszélő Igazgatóság (Kele�
men, Kolonits), 3. Helyközi Távbeszélő 
Igazgatóság (Borosné, Kántorné).

Férfi csapat: 1. Budapesti Posta-  
igazgatóság (Hegedűs. Zolnai). 2. Bu�
dapesti Távbeszélő Igazgatóság (Kiss. 
Rudolf), 3. Miskolci Postaigazgatóság 
(Zlidák. Mudvi).

TEKE
Női egyéni: 1. B. Nagy Andrásné 

(Budapesti Távbeszélő Igazgatóság), 2. 
Szakái Eszter (Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóság), 3. Gyenge Zoltánná 
(Helyközi Távbeszélő Igazgatóság).

Férfi egyéni: 1. Elekes Lehel (Buda�
pesti Távbeszélő Igazgatóság), 2. Vesz-  
sző József (Sopron), 3. Bertalan Sán�
dor (Helyközi Távbeszélő Igazgató�
ság).

Női csapat: 1. Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóság (B. Nagyné, Szakái). 2. 
Helyközi Távbeszélő Igazgatóság (Bo�
rosné, Gyengéné), 3. Soproni Posta-  
igazgatóság (Gyöngyös, Sós).

Férfi csapat: 1. Budapesti Távbeszé�
lő Igazgatóság (Elekes, Reményi), 2. 
Helyközi Távbeszélő Igazgatóság (Ber�
talan, Krizsán), 3. Budapesti Posta-  
igazgatóság (Csömör, Menich).

CSALÁDI VETÉLKEDŐ

1. Budapesti Távbeszélő Igazgató�
ság (Borlai család), 2. Budapesti Táv�
beszélő Igazgatóság (Lendvai család), 
3. Helyközi Távbeszélő Igazgatóság 
(Erki család).

TENISZ
Női: 1. Berzéti Margit (Központi 

Postaszervek), 2. Hegyi Gáborné 
(Helyközi Távbeszélő Igazgatóság). 3. 
Zádor Gézáné (Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóság).

Férfi: 1. Berki Miklós (Pécs), 2. Gara 
Miklós (Debrecen), 3. Rivnyák László 
(Miskolc).

HORGÁSZAT

Női egyéni: 1. Nagy Imréné (Buda�
pesti Távbeszélő Igazgatóság), 2. Antal 
Istvánná (Pécs), 3. Kovács Istvánná 
(Központi Postaszervek).

Férfi egyéni: 1—2. Szerdahelyi La�
jos (Debrecen), Sipos László (Buda�
pesti Távbeszélő Igazgatóság). 3. Nagy 
Imre (Budapesti Postaigazgatóság).

Női csapat: 1. Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóság (Nagyné, Siposné). 2. Pé�
csi Postaigazgatóság (Antalné, Patak-  
falviné), 3. Budapest vidéki Postaigaz�
gatóság (Halászná, Baloghné).

Férfi csapat: 1. Budapesti Posta-  
igazgatóság (Nagy—H. Szabó), 2. Bu�
dapesti Távbeszélő Igazgatóság (Si�
pos. Kovács), 3. Debreceni Postaigaz�
gatóság (Szerdahelyi, Pocsai).
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