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A POSTÁSOK SZAKSZERVEZETETEK LAPJA

Kongresszustól kongresszusig

1945. október 3-án Párizsban 56 or�
szág 65 szakszervezeti központja mintegy 67 millió szerve�
zett dolgozó képviseletében megalakítja a Szakszervezeti 
Világszövetséget, a dolgozók egységes, demokratikus és 
osztályharcos érdekvédelmi szervezetét. A Szakszervezeti 
Világszövetség születése pillanatától a béke és a haladás 
szolgálatában állt. A világ demokratikus erőinek összefo�
gásával harcot hirdetett a fasizmus ellen, az imperialista 
háborúk ellen, az elnyomás, a kizsákmányolás minden 
formája ellen. Meggyőződéssel vallotta, hogy a dolgozó 
emberek millióinak érdekei a világon mindenütt azono�
sak. Hivatásának tekintette, hogy küzdjön az élet- és mun�
kakörülmények javításáért, a demokratikus és szakszerve�
zeti szabadságjogokért, a szebb, emberibb életért.

Fennállásának négy évtizede alatt mindig következete�
sen hű maradt alapításakor meghirdetett eszméihez, célja�
ihoz. A nehéz körülmények közepette is megőrizte a szak- 
szervezeti mozgalom, a dolgozó emberek igaz ügye iránti 
elkötelezettséget. Politikai befolyása, taglétszáma szünte�
lenül növekedett. Jelenleg 81 országból 206 millió dolgozót 
képvisel.

A magyar postás dolgozók nevében köszöntjük a 40 éves 
Szakszervezeti Világszövetséget. Tiszta szívből kívánjuk, 
érjen el további szép sikereket nemes céljainak megvalósí�
tásában.

Mindannyiunk jelentős feladata
a dolgozók gondolkodásmódjának formálása

A szakszervezet tevékenységében rendkívül 
Jpntos az agitációs és propagandam unka, a dol�
gozók gondolkodásm ódjának form álása, tá rsa�
dalm unk ideológiai, politikai, gazdasági ered�
m ényeinek bem utatása; olyan tisztségviselők 
m űködtetése, akik ideológiai tisztánlátással 
„közvetítenek" a szakszervezet és a m unkahe�
lyi kollektívák között. A kongresszusi szám �
adásra készülve Som ogyi Szabolcs, a  kulturális, 
agitációs és propagandaosztály vezetője össze�

gezte, mit tettek  e terü leten  a Postások Szak-  
szervezetében:

— Nagy figyelmet fordítottunk — és fordí�
tunk  a jövőben is — az agitációs és propagan�
dam unkára. Dolgozóink közéleti érdeklődése 
nőtt, egyre nagyobb az aktív politizálás igénye. 
Az érdeklődés előterébe kerültek  a mi szakszer�
vezetünk tagjainál is a gazdasági, elosztási, az 
életszínvonallal kapcsolatos kérdések. Az agitá-  
ciónak és propagandam unkának  fontos gyakor�
lati színterei lettek a m unkahelyi dem okratikus 
fórumok, am elyek egyre nagyobb lehetőséget 
adtak a tervezésbe, az irányításba való beleszó�
lásra, a döntések előkészítésében és m eghozata�

lában való részvételre. Egyöntetű az igény a 
dolgozók részéről, hogy világos, közérthető elő�
terjesztések készüljenek a fórum okra; legyenek 
variációk, választási lehetőségek egy - egy vitás 
kérdésben. S ugyanígy igénylik, hogy a dönté�
seket követően m indig kapjanak választ, m a�
gyarázatot a felvetett kérdésekre, javaslatokra. 
Úgy értékelhetjük, hogy a szakszervezet kettős 
szerepe jól érvényesült az eltelt öt esztendőben. 
Jelentős volt szaksá |rvezetünk  tevékenysége a 
feladatokra való' m ozgósításban, a végrehajtás�
ban való aktív  közrem űködés ösztönzésében, a 
közéleti szerep erősítésében.

A feladatokra való m ozgósításban szóbeli agi-  
tációval, a személyes m eggyőzéssel egyre erő�
teljesebben éltünk, de írásos és szemléltető esz�
közök is segítették a tisztségviselők, aktivisták 
szervező, nevelő, mozgósító m unkáját.

A nevelőm unka erősítését, a történelm i tudat 
fejlesztését, a mozgalmi m unka m egism erését, 
népszerűsítését segítették a megemlékezések, 
vetélkedők. Ezek közül is kiem elkedett hazánk 
felszabadulásának és szakszervezetünk m eg�
alakulásának 40. évfordulójára szervezett sokol�
dalú kulturális eseménysorozat.

— A z  általános, a po litika i műveltség, a 
sza km a i képzés nap ja inkban  sem  elhanyagol�
ható szellem i tarta lék a m unkahelyeken. Tár�
sada lm i jelenség, hogy egyre kevesebben igye�
keznek újra iskolapadba, a m in d en n a p i elfog�
laltságok tú lzo tta n  lekötik a z  embereket. M i�
lyen  eredm ényeket könyvelhetnek el a z okta tá �
si m unkában?

központi vezetőség havi jelentései, különböző 
tájékoztatók, SZOT kiadványok. Szakszerveze�
tü n k  lapja, a Postás Dolgozó rendszeresen szá�
mot adott a vezető testü letek  m unkájáról, a h a�
tározatokról, döntésekről, ism ertette céljainkat, 
mozgósított a feladatok végrehajtására.

— M ilyen tényezők h á trá lta ttá k  a nevelő�
m u n ka  jav ításá t?

— A m unkahelyek kollektívái 17 sportléte�
sítm ényt építettek fel társadalm i m unkában, 
így.ezek szám a m a m ár 45- re növekedett. Je len �
tős létesítm ények készültek el ezenkívül postai 
pénzeszközökből is, például Szegeden tekecsar�
nok, Miskolcon sportpálya. B udapesten a T ár�
sadalm i Testnevelési és Töm egsport Bizottság 9 
sportágban rendezett üzemi bajnokságokat, 
am elyeken évente ötezer postás dolgozó vett 
részt. A területi szakszervezeti bizottságok a he�
lyi adottságokhoz igazodva 4- 5 sportágban szer�
veztek bajnoki mérkőzéssorozatokat. Legna�
gyobb töm egsportversenyünk a Postás K ultu�
rális és Sportnapok voltak, de nagyon népsze�
rűekké váltak az em lékversenyek és kupatalál�
kozók — ezek közül kiem elkedtek a hazánk fel-  
szabadulásának és szakszervezetünk m egala�
ku lásának 40. évfordulója tiszteletére rendezett 
sportprogram ok. K edveltek a postásvonatok: 
évente két alkalom m al csaknem  kétezer dolgo�
zó, nyugdíjas kereste fel hazánk gyönyörű tá ja�
it. A Budapesti Postás Sport Egyesület telepén 
dolgozóink gyerm ekei részére nyári tábort szer�
veztünk, am it naponta százötven gyerek látoga�
tott. Húsz sportegyesületünkben m integy 2000 
fő versenyez postás színekben. Külföldi sport�
kapcsolataink is fokozatosan fejlődnek; a N em �
zetközi Postás Sportszövetség (UISPTT) m un�
kájában rendszeresen részt veszünk.

— A  szakszervezet nem ze tközi tevékenysé�
ge egyre eredményesebb. E nnek helyzetéről ho�
gyan  adha tnak m ost szám ot?

— Erőnkhöz, lehetőségeinkhez m érten aktí�
van vettünk részt a m agyar szakszervezeti moz�
galom külföldi kapcsolatainak az alakításában. 
A nemzetközi helyzetben évek óta meglévő fe�
szültségek ellenére tevékenységünk törés nél�
küli. M unkánkkal hozzájárultunk hazánk kül�
politikai céljainak eléréséhez, a társadalm i hala�
dás, a béke, az enyhülés ügyének előm ozdításá�
hoz. Részt vettünk  a Szakszervezeti Világszö�
vetség céljainak érvényesítésében, a K özalkal�
m azottak és Rokonszakm abeli Dolgozók N em �
zetközi Szövetsége határozatainak a végrehajtá�
sában. Csatlakoztunk az általunk m eghirdetett 
szolidaritási és tiltakozási akciókhoz. Jelenleg  
46 ország 54 szervezetével és 4 nemzetközi szö�
vetséggel, illetve regionális szervezettel van 
kapcsolatunk. A szocialista országok postás 
szakszervezeteivel a m unkam ódszerek, tapasz�
talatok kölcsönös átadására, az együttm űködés 
jobbá tételére törekedtünk.

— A szakszervezeti kapcsolatok bővülése, az 
idegenforgalom  növekedése következtében 
gyarapodtak és a nemzetközi tevékenység szer�
ves részévé váltak a nagy létszám ú, csoportos 
tapasztalatcsere - látogatások, a szakszervezeti 
tisztségviselők csoportos tanulm ányútjai. 
A SZOT Szociálturisztikai Iroda és más utazási 
irodák szervezésében évente több száz külföldi 
postás dolgozó látogatott el hazánkba (az 
NSZK - ból, Japánból, Belgiumból, F ranciaor�
szágból, Ausztriából). Ittjártukkor tájékoztattuk 
őket hazánk politikai, társadalm i, és gazdasági 
kérdéseiről, a postáról és szakszervezetünkről. 
K érésükre postai, szociális és sportlétesítm é�
nyeket m utattunk  be; fokozódik igényük a 
sport-  és művészeti cserék, kiállítások rendezé�
se iránt. A saját szervezésű csere - üdülőcsoport�
jaink szám a növekedett. Összesen 1146 felnőtt 
és 400 gyerm ek üdült Csehszlovákiában, Len�
gyelországban, az NDK- ~ban, N orvégiában és 
Olaszországban. A usztriába rendszeresen já r�
nak a tisztségviselőink és mi is fogadunk onnan 
postás dolgozókat. Évente kétszer negyven fős 
csoportok utaznak Bécsbe, illetve Budapestre.

E látogatások is jól szolgálják azt a célt, hogy 
a m agyar és a külföldi postás dolgozók egym ás 
életét, m unkáját jobban m egism erjék

Rácz Judit

— Életünk és a világ dolgaiban való eligazo�
dás segítésében, az összefüggések felism erésé�
ben jelentős szerepet töltött be a szakszervezeti 
politikai oktatás. Tartalm ában, színvonalában 
javulás van. A tém ák kötetlenebbek, lehetőség 
volt az aktuális, a hallgatókat leginkább érdek�
lő kérdések m egvitatására. Az eddigieknél is 
jobban törekedtünk az eltérő felkészültségű 
dolgozók egyéni érdeklődésének, a m unkahelyi 
sajátosságoknak leginkább megfelelő oktatás�
ra. Sikerült előbbre lépni a foglalkozások m eg�
ta rtásának  rendszerességében. Évről évre nőtt 
az oktatásban résztvevők száma. A legutóbbi 
oktatási évben 953 tanfolyam on összesen 
16 583 dolgozó vett részt.

— Eredm énynek tartjuk, hogy csökkent a 
nyolc általánost el nem  végzettek száma, s a ko�
rábbiaknál többen szerzik m eg a középiskolai 
végzettséget. A szakem berképzést hivatott segí�
teni — többek között — a gimnáziumi fakultá�
ció keretében történő távgépírókezelői és for�
galmi kezelési ism eretek oktatása. A postai ok�
tatási rendszerben a hangsúly  a szakm ai to�
vábbképzésre, a speciális ism eretek oktatására 
helyeződött.

— A m in d  dem okratikusabbá  váló m u n ka �
helyi fó rum ok kialakulása, a dolgozók politi -  
zá lási kedvének erősödése m in d  jobban kép�
zett, a vélem ényüket á tgondoltan  továbbitó, a z  
egyéni és csoportérdekeket egyaránt szolgáló  
szakszervezeti tisztségviselői ak tiv istagárdá t 
feltételez. M it te tt a szakszervezet a  tisztségvi�
selők fe lkészítéséért?

— O ktatásaink, a tanfolyam ok gyors és friss 
inform ációkat adtak  a hallgatóknak, segítették 
az elméleti, gyakorlati ism eretek elsajátítását, 
alkalm azását. Nagy m unkánk  fekszik abban, 
hogy m inden eddiginél többen, 2800 szb - titkár 
illetve szb - tag vett részt oktatásban, közülük 
2000- en a központi vezetőség által szervezett 
tanfolyam okon. O ktatási évenként több m int 
ötezer bizalmi és helyettes vesz részt rendsze�
res képzésben, továbbképzésben - s a bizalm iak�
hoz hasonló képzés van a szocialistabrigád - ve -  
zetők szám ára is. A m unkaidőalap kím élése vé�
gett új oktatási form ákat is kerestünk, például 
Balatonfüreden a hétvégeken is ta rto ttunk  a 
tisztségviselők részére tanfolyam okat.

— M ilyen szerepe van  a z  in form ációs és tá�
jéko zta tá si tevékenységnek ?

— Rendszeresebbé, konkrétabbá, a mozgal�
mi m unka, szerves részévé vált. H atékony esz�
köze lett á vezető testületek, a tisztségviselők, 
az aktivisták, a tagság közötti sokoldalú kapcso�
latnak. Á ltalában pontosan és időben ju tnak  el 
a jelzések a tagságtól az illetékes területekhez 
és vissza. A jól kiépített inform ációáram lással 
m ind nagyobb pontossággal tudjuk feltárni a 
postás dolgozók vélem ényét, állásfoglalását a 
világ és az ország politikai, társadalm i, gazdasá�
gi esem ényeiről; s ugyanígy segít abban, hogy 
felszínre kerüljenek a m unkahelyi kollektívá�
kat foglalkoztató, m egoldásra váró tém ák.

— Az információs jelentések nélkülözhetet�
len forrásaivá váltak a szakszervezeti tanfolya�
mok, a politikai oktatások, az értekezletek, a 
testületi ülések jegyzőkönyvei, a személyes ta �
pasztalatok. Az inform ációáram lást segítik a

— Erőfeszítéseink ellenére — főként az 
adottságok m iatt — néhány terü leten  nehézsé�
gek, esetenként feszültségek m utatkoztak.

A szétszórt m unkahelyek, folyam atos szolgálat 
korszerűtlen m unkakörülm ények, a m unkaerő -  
hiány, a helyenként túlzottan erős m unkain ten�
zitás m ind olyan tényező, am elyek nem  kedvez�
nek e tevékenységnek. S m int em lítettem , az 
em berek értékítéletének változása, a m ind több 
m unkára  való vállalkozás, a tanu lás presztízsé�
nek csökkenése is érződik a dolgozók m egnyi�
latkozásaiban. A szakszervezeti tisztségviselők, 
aktivisták lelkiism eretes m unkája és a ku ltu rá�
lis p ropaganda eredm ényeként azonban mégis 
szám ottevő fejlődés tapasztalható  a kulturális 
nevelőm unkában. T artalm asabb és szervezet�
tebb  lett a közm űvelődési tevékenység. A köz-  
m űvelődési m unka tervezésekor mindig szem 
előtt ta rto ttuk  és nagy gondot fordítottunk rá, 
hogy az ötnapos m unkahét bevezetéséből adó�
dott m egnövekedett szabad idő hasznos eltölté�
sét segítsük, tartalm as művelődési, ku lturált 
szórakozási, kikapcsolódási lehetőségeket 
nyú jtsunk  a dolgozóknak. Ebben, többek között 
jelentős szerepet vállalt az alapszervezeteken 
kívül a budapesti Postás Művelődési Központ, 
eredm ényesen működő klubjaival és közhasznú 
tanfolyam aival. Fokozatosan fejlődött és gazda�
gabb program ot alakított ki a Nyíregyházi M ű�
velődési Ház, s a szegedi hasonló intézm ény is 
jelentősen kivette részét az ism eretterjesztés�
ből. Ide sorolható más, nem  postai m űvelődési 
intézm ény és az alapszervezetek igen hasznos 
művelődési, kulturális együttm űködése is.

— H ogyan összegezhető a szocialista  brigá�
dok m űvelődési és közösségi tevékenysége?

— Ez változó színvonalú. K ulturális vállalá�
saik széles skálájúak, s term észetesen függenek 
a brigádok igényeitől, a m unkahelyi vezetők el�
várásaitól, a kulturális nevelőm unkával foglal�
kozók ráterm ettségétől. Nagyon sok brigád a 
kollektív m űvelődést helyezte előtérbe, az egyé�
ni érdeklődés olykor figyelm en kívül m aradt. 
Pozitívum, hogy egyre többen vállaltak szak-  
szervezeti ok tatásban való részvételt, az egyén 
képességeinek, a m unkahely  igényeinek m egfe�
lelő m űvelődési form ákba való bekapcsolódást.

— O rszágosan tizennyolc ifjúsági klub szol�
gálja változatos program okkal az érdeklődő fia�
talokat. E klubok egyre inkább az ifjúság válto�
zó igényeihez igazodnak. A szakszervezeti szer�
vek a K ISZ - szervezetekkel közösen segítik a 
fiatalok közösségi életének az alakítását, erősí�
tik a postához való kötődésüket, s jól szolgálják 
m ás korosztályok szabad idejének hasznos el�
töltését is. A debreceni és miskolci klub m eg�
kapta a Kiváló címet, a Posta Alközponti Üzem 
Ifjúsági K lubja részére a  M űvelődési M iniszté�
rium  százezer forint központi anyagi tám oga�
tást adott. Feltétlenül em lítésre méltó az am atőr 
m űvészeti mozgalom — jelenleg 29 csoport m ű�
ködik —, a budapesti Zilahy György K épzőm ű�
vészeti Stúdió, am ely tavaly jelentős elism erést 
kapott, s a szegedi Postás Képzőművészeti Kör 
m unkája. R engeteg érdeklődőt vonzanak a vi�
lágnézeti nevelést, a term észettudom ányi és 
m űvészeti ism eretek gazdagítását szolgáló is�
m eretterjesztő előadások is.

— A  postások sportélete közism erten  jó. A z  
előző kongresszus óta m ilyen  újabb eredm é�
nyeke t könyvelhetnek el a sport fejlesztésében?



Postásszemmel Angliában
Az észak - nyugati londoni 

körzet postás dolgozói közül 
egy szakszervezeti tisztségvise�
lőkből álló csoport az elm últ év�
ben hazánkban te tt látogatást. 
Tanulm ányozták szakszervezeti 
m unkánkat, a postás dolgozók 
életkörülm ényeit. A delegáció 
m agyarországi tapasztalatairól 
írt beszámolóból ide kívánkozik 
néhány m ondat: „Azt hiszem, 
csak úgy érthetjük  m eg más né�
pek polgárait, ha szem élyesen 
találkozunk és beszélünk velük. 
Á ltalában sok - sok érdekes em �
berrel ta lálkoztunk hivatalosan 
és barátilag egyaránt. Bárhová 
m entünk, látszott, hogy m inde�
nütt örültek nekünk .”

A személyes találkozás fon�
tosságát a népek kapcsolatában 
mi is rendkívül fontosnak ta rt�
juk. K apcsolatunk a londoni 
kollégákkal a kölcsönösségen 
alapul, így most rajtunk  volt a 
sor, hogy viszonozzuk látogatá�
sukat. Ez év augusztus végén 
tíz szakszervezeti tisztségviselő 
indult el a kéthetes angliai ta �
nulm ányútra. Vezetőnk Som o�
gyi Szabolcs, a Postások Szak-  
szervezetének osztályvezetője 
volt.

Londonban M artin  Spellm an  
fogadott bennünket, aki angliai 
tartózkodásunk alatt végig a kí�
sérőnk volt. M artin egy terület 
függetlenített szakszervezeti tit�
kára, akitől együttlétünk alkal�
m ával szám talan információ

birtokába jutottunk. Az első n a�
pokat Blackpoolban töltöttük, 
m ajd v isszatértünk Londonba. 
Az ism eretek és tapasztalatok 
teljes tá rá t képtelenség rögzíte�
ni egy cikk keretén belül, ezért 
csak bizonyos keresztm etszet 
adására vállalkozhatok.

Nagy - London távbeszélő - há�
lózata 7 körzetre oszlik, össze�
sen 24 főközponttal. A legna�
gyobb körzet a harrow - i, 
am elyhez 160 000 előfizető ta r �
tozik. Az em lített telefonköz�
pontban tett látogatás alkalm á�
val E. B. G oodwin, az észak�
londoni telefonközpontok ve�
zérigazgatója fogadott bennün�
ket. M egtekintettük a főközpon�
tot, a kapcsolóterm et, a h iba�
szolgálatot és a tudakozót. A fő�
központ — akárcsak a black-  
pooli — rotary és korai crossbar 
rendszerű. Folyam atban van 
azonban az új központ szerelé�
se, am ely elektronikus rendsze�
rű  lesz. A kapcsolóterem ben 
igen ku lturált körülm ények kö�
zött dolgoznak. A term észetes 
fénnyel jól m egvilágított m un�
kahelyeket virágokkal díszítet�
ték. N appal csak nők dolgoz�
nak, éjszaka fele- fele arányban 
nők és férfiak.

A hibafelvételi m unkahelyen 
37,5 órás m unkahét van, ezen�
kívül napi egyórás ebédszünet, 
am it nem  fizetnek. A kapcsoló�
terem ben a m unkaidő 41 óra, 
ebben  az ebédidő is szerepel,

am it itt fizetnek. Az éjszakai 
m unkáért 50 százalék többlet-  
bér jár, szom bat- vasárnap két�
szeres a díjazás.

A lkalm unk volt a postaforga�
lom terü letére is több alkalom �
mal bepillantanunk. Ezek közül 
két lá togatást em elek ki. A na�
gyobb forgalm ú postahivatalok 
között a város központjában 6,5 
mérföld hosszúságban m integy 
14 m éterre a föld alatt autom ati�
kus postavonat közlekedik. 
A hét állomás között ötpercen�
ként indulnak a szerelvények, 
am elyeken konténerek könnyí�
tik a fizikai m unkát. A 37 mér-  
föld/óra sebességű szerelvé�
nyek naponta átlag 35 ezer le�
vélcsom agot szállítanak. Két 
éve m ég csomagot is vittek, de 
a levélküldem ények növekedé�
sével a csom agszállítást m ás ú t�
ra terelték. A naponta 22 órát 
üzemelő (2 óra a karbantartás) 
postavonathoz rendkívül fe�
gyelm ezett m unka szükséges, 
m ert két szerelvény érkezése 
között a továbbításra váró kül�
dem ényeket a konténerekbe elő 
kell készíteni, illetve az érkezett 
anyagokat a felszínre kell kül�
deni.

A m ásik postaforgalm i ta �
pasztalatot a harrow - i főpostán 
szereztük. V égiglátogattuk a 
m unkahelyeket, ahol rendkívü�
li intenzitással dolgoztak. A fő�
postán a levélelosztást négy 
géppel és em ellett m ég hagyo�
m ányosan is végzik. A dolgo�
zók a levélszétosztást állva lá t�
ják  el, három  m űszakban, 5- 6 
napos m unkahét keretében. 
V asárnap nem  dolgoznak. Heti 
m unkaidejük fizetett ebédidő�
vel együtt 43 óra. A főpostán a 
dolgozók féláron kapnak  ebé�
det (a rezsiköltség feléért), illet�
ve vacsorát. Az esti étkezést vi�
szonylag kevesen igénylik. Az 
ételek minőségével a dolgozók 
nagyon elégedettek, és olcsó�
nak  tartják. Aki nem  étkezik, 
hozzájárulásban nem  részesül.

Term észetesen szakszerveze�
ti kérdésekben is bőséges esz�
m ecserét folytattunk. Betekin�
tést kap tunk  abba az ádáz harc�
ba, am ely a dolgozók képvisele�
tében a szakszervezetek és a 
m unkáltatók között folyik. Egy

nyom da m egtekintésekor, a he�
lyi szakszervezeti vezetőkkel 
beszélgetve, éreztük át igazán, 
milyen hatalm as erőfeszítést 
te ttek  az angol dolgozók — füg�
getlenül szakszervezeti hova�
tartozásuktól — a közelm últban 
hónapokig tartó  bányászsztrájk 
alkalm ából. Az anyagi szolida�
ritás m indennapos volt, az ado�
m ányok term észetesek voltak. 
Tudja m indenki, hogy am ikor 
ők sztrájkolnak, hasonló tám o�
gatásban fognak részesülni. 
E harc az elnyom ottak részéről 
csakis teljes szolidaritással és 
összetartással vívható meg.

Egy alkalom m al a londoni 
postás területi szaktitkárokból 
álló tanácsülésen vettünk  részt, 
ahol a csoport vezetője tájékoz�
ta tást adott a m agyar postások 
élet-  és m unkakörülm ényeiről.

A 60 és 55 éves nyugdíjkor�
határnál és a nyugdíjak százalé�
kos m egállapításánál elism erés 
m oraja futott végig a hallgató�
ságon. (Angliában a nyugdíj-  
korhatár a nőknél és a férfiak�
nál egyarán t 60 év, de legalább 
40 évi szolgálat szükséges ah �
hoz, hogy keresetük 50 százalé�
kát nyugdíjként m egkapják. 
Továbbdolgozásra nincs lehető�
ség.)

Londoni tartózkodásunk utol�
só előtti napján  fogadott ben �
nünket Tony Banks, N agy - Lon�
don tanácselnöke. A m integy 30 
perces fogadás ünnepi hangu la�
tú, mégis igen bensőséges, 
m ondhatni baráti volt. A szocia�
lista beállítottságú elnök tagja 
az alsóháznak, tehát képviselő 
is. Tájékoztatást adott London 
világvárosi gondjairól, a tanács 
m űködésének az eredm ényei�
ről. A kölcsönösen szívélyes 
eszm ecsere u tán  delegációnk 
vezetőjének átnyújtotta London 
város címerét.

A b rit postai és távközlési 
szakszervezetek dolgozóival, 
vezetőivel való találkozásaink 
— a társadalm i rendünkből ere�
dő különbségek ellenére is — 
az egym ás m egértésének szelle�
m ében zajlottak le, s kölcsönö�
sen m egállapítottuk a találkozó 
hasznosságát és fontosságát.

Munka BélaA csoport megtekintette a Windsori-kastélyt is

Szakszervezetünk választási 
határozatának megfelelően a 
bizalmi- , főbizalmi- választások 
a Postások Szakszervezetének 
alapszerveinél szeptem ber 2. és 
30. között m egtörténtek. A ta �
pasztalatok alapján m egállapít�
ható, hogy a gondos előkészítő 
m unka következtében az alap-  
szervezetek^a bizalmicsoportok 
megfelelő készültségi szintre ju �
tottak az em lített időpontra.

A bizalmiválasztói értekezle�
tekhez kedvező politikai há tte �
re t adott az M SZM P m árcius�
ban m egtarto tt XIII. kongresz -  
szusa és annak határozata. To�
vább fokozták a dolgozók köz�
életi érdeklődését a tanácsi és 
országgyűlési választásokat elő�
készítő dem okratikus légkörű 
jelölőgyűlések, m ajd a választá�
sok. E fokozott aktivitás je len t�
kezett a bizalm iválasztáso�
kon is.

A bizalmicsoport- értekezlete -  
ken a dolgozók pozitívan érté�
kelték a szakszervezeti válasz�
tási határozat és szabályzat új 
vonásait, a dem okrácia tényle�
ges szélesedését, s éltek is ezek�
kel a lehetőségekkel. A csoport�
tagok bizalm át alapjában befo�
lyásolta az a tény, hogy m ódjuk 
volt m aguk közül választani a 
jelölést végző személyt. A cso�
port, a jelölést végző személyek 
előkészítő m unkáját tükrözték 
a bizalmiválasztások. Ebben a 
m unkában segítséget je lentett 
a partner pártszervezetek előre�
m utató tevékenysége.

Ahol a jelölőm unka gondos, 
körültekintő volt, ott általában 
nyílt szavazással választottak. 
A bizalm iválasztás nyílt vagy 
titkos jellegét befolyásolta to�
vábbá a m unkahelyi hangulat, 
a jelölt személlyel kapcsolatos 
partn e r szakm ai vélem ény is. 
A titkos választások aránya
30- 35 százalékos volt. A többes�
jelölést néhány helyen alkal�
m azták, szám arányuk nem  je �
lentős. Egyes terü leteken a H a�
zafias Népfront választási sza�
bályzatából át akarták  venni a 
kötelező többes jelölést. A jelö�
lést végző szem élyek felkészíté�
sénél az ilyen és hasonló felve�
tések helyes értelm ezése m eg�
történt.

A bizalm iválasztások során a 
bizalm iaknál 25- 30, a helyette�
seknél 30- 35 százalékos volt a 
cserélődés. A káderm unka fo�
lyam atosságát jelzi, hogy sok 
helyen a helyettes lépett elő bi�
zalmivá. A bizalm iaknál a cse�
rélődés százaléka m agába fog�
lalja a nyugdíjazás és egyéb ob�
jektív  okok miatti változást is. 
Ez a szám lényegesen kisebb, 
m int az 1980- as választáskor 
volt, akkor a bizalm iaknak 
megközelítőleg a felét nem  vá�
lasztották újjá.

A bizalm ibeszám olók színvo�
nala és tartalm a egyaránt diffe�
renciált volt. Tükrözték az illető 
bizalm icsoport m unkáját.
A m egítélésnél term észetesen 
m eghatározó volt a csoport 
helyzete; foglalkozási köre, a 
szakszervezeti m unka feltételei.

A beszám olókban érzékelhető 
volt a bizalm icsoporton belüli 
em beri és m unkakapcsolatok 
minősége. Ahol a csoport tagjai 
ism erték egym ás tevékenysé�
gét, rövid beszámoló is elég volt 
az 5 év m unkájának áttekinté�
sére, m ert egy - egy utalásból 
m ár m indenki tudta, miről van 
szó.

A bizalm ibeszám olók össze�
állításához nagy segítséget 
adott az alapszervezeti ú tm uta�
tó. Gondolkozni kell azon, hogy 
m iért nem  éltek m indenütt ez�
zel a lehetőséggel. Ahol ezt 
m egtették, ott sikerült olyan be�
szám olókat összeállítani, am e�
lyek az elm últ 5 év m unkájának 
lényeges elem eit tartalm azták.

A bizalm icsoportok értekezle�
tein a m egjelenési arány  válto�
zó volt, annak  ellenére, hogy 
nem  m indenütt tarto tták  m un�
kaidőn kívül. Az időpont kiala�
k ításában  sok esetben közreját�
szott a területi szétszórtság és a 
több m űszakos m unkarend. 
A résztvevők érdeklődők és ak �
tívak voltak. Gondjaikat nyíl�
tan , őszintén és kritikusan ve�
te tték  fel. Az elhangzottak dön�
tő része a m unkafeltételekkel, a 
m unkakörülm ényekkel, a pos�
tás dolgozók életszínvonalával, 
társadalm i m egítélésével és 
m egbecsülésével foglalkozott. 
A több éve húzódó „örökzöld” 
tém ák helyenként a dolgozók�
ból éles felvetéseket kényszerí�
tettek  ki. Ilyen például a távbe�
szélő-  és a telexközpontokban

a klím a hiánya vagy rossz m ű�
ködése, a kézbesítőknél a  drága 
pénzen beszerzett kerékpárok 
minősége, a főszezoni családos 
beutalók száma.

Ezen túlm enően általános 
gondként vetették fel a hivata�
loknál a tüzelő beszerzését, va�
lam int az egészségre ártalm as 
m unkakörökben a m unkaidő 
hosszát.

A bizalm iválasztási értekezle�
teken m egfogalm azódott töb �
bek között az is, hogy m ikép�
pen ju to tt a posta és a postás 
dolgozók társadalm i megítélése 
a jelenlegi szintre.

A postások nagy örömmel fo�
gadták  a kiem elt bérfejlesztést, 
ugyanakkor úgy érzik, hogy a 
postai m unka sajátossága, ne�
hézsége, feszítettsége a bérek�
ben m ég m indig nem  fejező�
dik ki.

A tapasztalatok alapján m eg�
állapítható, hogy szakszerveze�
tü n k  szervezeti form ái jók, m ű�
ködőképesek, tartalm i m un�
kánkhoz, a szervezeti élethez 
megfelelő keretet nyújtanak. 
A dolgozók éltek is ezzel a lehe�
tőséggel, az öt év m unkájáról 
szám ot adó beszámolók tükröz�
ték is azt. A dolgozók elfogad�
ták  a reális helyzetértékelése�
ket, azonosulni tud tak  a m un�
kahely gondjaival. Érzékelik és 
értékelik a dem okratikus fejlő�
dést. Éppen ezért vetik fel éle�
sen a fejlődést hátráltató  vagy 
gátló tényezőket.

Szervezési és káderosztály

Magyaríts Róbert
1 9 2 5  — 1 9 8 5

Megrendült hozzátartozói, 
postai és falubeli barátai, tiszte�
lőinek több száz fős tömege kí�
sérte utolsó útjára Magyaríts 
Róbertét, Újszentiván postahi�
vatalának vezetőjét, a szegedi 
járási szb titkárát. Koporsójá�
nál díszőrséget álltak az alap�
szervezet, a tszb és az igazgató�
ság képviselői.

Búcsúztatójából a szakszer�
vezeti közösségért tenni akaró

és tudó, a postai hivatást szere�
tő ember életpályája bontako�
zott ki. Magyaríts Róbert 40 év�
vel ezelőtt került a postára, 33 
évet Újszentivánon dolgozott.

Negyed századot töltött el tö�
retlenül a járási szb élén. Si�
kertelenség esetén csak arra 
gondolt, hogyan és miként csi�
náljuk tovább, hogy jobb le�
gyen. Példamutatása, kitartása 
tiszteletet váltott ki a környeze�
téből. Két évvel ezelőtti beteg�
sége után is a megkezdett utat, 
a közösség szolgálatát folytatta. 
A postahivatalát már átadta 
utódjának. Felmentési idejében 
a szakszervezeti választásokat 
szervezte, hogy az alapszerve�
zet megfeleljen a körzeti szb 
követelményeinek.

Nyugdíjas éveire is voltak 
tervei. A tervek megvalósításá�
ba azonban közbeszólt a kérlel�
hetetlen halál. Nem engedte, 
hogy a dolgos, fáradságot nem 
ismerő hétköznapok után 
nyugdíjassá váljon. Munkássá�
gáért még átvehette a Szak- 
szervezeti Munkáért ezüst fo�
kozatú kitüntetést.

Hatvanévesen végleg távo�
zott. Emlékét kegyelettel meg�
őrizzük.

Újítók országjáráson
Im m ár 14. éve m űködik a 

Postás M űvelődési K özpontban 
az újítók klubja, am ely az újító�
m ozgalom ban tevékenykedőket 
és az érdeklődőket igyekszik 
összefogni. Az elm últ évek gya�
korlatának megfelelően ebben 
az évben is hangulatos és hasz�
nos k irándulással zárta az 
évadot a  klub. A kirándulás�
nak, a B udapest vidéki Posta -  
igazgatóság volt a vendéglátó 
házigazdája.

A csoport Salgótarján felé h a �
lad tában  ú tba  ejtette a C serhát 
keleti oldalán fekvő M átravere -  
bélyt és a festői környezetben, 
Szentkútpusztán lévő barokk 
templomot. Az erőteljesen fejlő�
dő m egyeszékhelyen először a 
m odern távközlési üzem m un�
kájáról kapott tájékoztatást a 
társaság. L átogatásunk során 
olyan m odern üzem m egism e�
résére nyílt lehetőségünk, 
am elynek dolgozói valóban jól 
érezhetik m agukat m unkahe�
lyükön, s ezért m aguk is sokat 
tesznek.

Salgó várának  délutáni „be�
vétele”, és a vendéglátók m in�
denre gondoló, esti szalonnasü -  
téses vacsorája u tán  nem  csoda, 
hogy m indenki az ország egyik 
legszebb és turisztikai lehetősé�
gekben is egyik leggazdagabb 
vidékének tekintette a terü letet 
és nagyon kellem esnek az 
eresztvényi Salgó Szállót.

M ásnap u tunk  a hollókői m ú�
zeum faluba vezetett, s öröm m el 
tapasztalhattuk , hogy a hollókői 
vár m ost folyó állagm egóvási 
m unkáinak befejezése, a kilátó 
és a kőtár létesítése u tán  ism ét

egy szép m űem lékkel lesz gaz�
dagabb az ország.

A balassagyarm ati Palóc M ú�
zeum kiállításainak m egtekin�
tése és a vám osmikolai Ipoly é t�
terem  nagyon ízletes ebédje 
után, N agybörzsönyben felm ér�
hették a résztvevők, mit jelent 
egy kis falu életében egy lelkes 
népm űvelő és pedagógus, aki a 
csoportot kalauzolta a helység�
ben. M aradandó em lékünk a 
XIII. században épített rom án�
kori m űem lék tem plom , és az 
1400- as években em elt „bá�
nyásztem plom ”, am ely példája 
lehet a m űem léki helyreállítás 
során egym ást kiegészítő m ű�
emléki környezet és a m odern 
belső berendezés harm óniájá�
nak. A m űködő vízimalom, a 
tájház, a régi városi rangú  teley 
pülés bányászati em lékeit be�
m utató ásványbányászati m ú�
zeum és a gyűjtőm unkát m eg�
szállottként folytató pedagógus 
ism ertető szavai hosszú idő 
u tán  is visszhangoznak m ajd a 
résztvevőkben.

Sajnálatosan rövid idő m a�
rad t arra, hogy Zebegényben 
tájékoztatást hallgassunk meg 
egy televíziós közvetítésből 
részben m ár ism ert hajózástör�
téneti gyűjtem ény alkotójától, 
és hogy bepillantsunk a Koós 
Károly által tervezett egyedi 
stílusú tem plom ba.

A D unakanyar festői panorá�
m áját elhagyva term észetes 
volt, hogy a résztvevők őszintén 
m ondtak köszönetét a vendég�
látó postaigazgatóságnak, a  tú �
rá t szervezőknek és a közrem ű�
ködőknek.

Debreczeni Ferenc

NEMZETKÖZI HÍREK
•  Szeptem ber 10- én a Pos�

tás M űvelődési Központ dísz�
term ében fogadtuk a Ném et 
Postás Szakszervezet kölni te �
rületi szervezetének 120 postás 
dolgozóból álló turistacsoport�
ját. K érésükre tájékoztatást ad �
tunk  hazánk gazdasági, politi�
kai helyzetéről, a M agyar Pos�
tának  és a Postások Szakszer�
vezetének a tevékenységéről. 
M egtekintettek postaforgalmi 
és távközlési intézm ényeket is.

•  Szeptem ber 20- án székhá�
zunkban ad tunk  tájékoztatást 
szakszervezetünk tevékenysé�
géről az NSZK - ból érkezett 50 
fős postás turistacsoportnak.

•  Szeptem ber 27—29. kö�
zött szerveztük m eg a m ár h a �

gyom ányossá vált hétvégi ak tí�
vacsoport cserelátogatását az 
O sztrák Postás és Távközlési 
Dolgozók Szakszervezetével. 
O sztrák vendégeink B udapes�
ten  és a Balatonon tartózkod�
tak. M agyar részről ezúttal 40 
fős szb - titkári csoport ism erke�
dett Béíflf, B urgenland, Alsó-  
A usztria nevezetességeivel.

•  Szeptem ber 27- én egy 54 
fős, osztrák postás dolgozókból 
álló csoportot fogadtunk, akik 
utazási iroda szervezésében 3 
napot töltöttek Budapesten. Lá�
togatást te ttek  a Tudakozó és 
Névsorszerkesztő H ivatalban 
is.

Krakk József
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A Postások Szakszervezete XII. kongresszusának határozattervezete

r A Postások Szakszervezetének elnöksége szeptemberi ülésén 
megtárgyalta szakszervezetünk XII. kongresszusának határozat- 
tervezetét, s azt most lapunkon keresztül társadalmi vitára bo�
csátja. Kérjük és javasoljuk, hogy a tervezetet kibővített szb-ülé- 
sen, taggyűlésen vagy bizalmicsoport-értekezleten minden alap�
szervnél vitassák meg. Az anyaggal kapcsolatos észrevételüket, 
javaslatukat szóban vagy írásban juttassák el a területi szakszer- 

övezeti bizottsághoz vagy a központi vezetőséghez. J

A Postások Szakszervezetének 
XII. kongresszusa jóváhagyja a 
központi vezetőség beszámolóját 
a XI. kongresszus óta végzett 
munkáról. Megállapítja, hogy a 
szakszervezet az elmúlt eszten�
dőkben eredményesen dolgozott 
— a központi vezetőség irányítá�
sával — az MSZMP XII., a ma�
gyar szakszervezetek XXIV. és 
szakszervezetünk XI. kongresz-  
szusa határozatainak megvalósí�
tásán.

A Postások Szakszervezetének 
XII. kongresszusa olyan időszak�
ban végzi felelős munkáját, ami�
kor a további feladatok meghatá�
rozásakor visszatekint hazánk fel-  
szabadulásának 40. évfordulójá�
ra, amelyet az elmúlt évben ünne�
peltünk. Népünk történetében új 
korszak kezdődött. A munkásosz�
tály, a nép hatalmának megte�
remtése és megszilárdítása, szoci�
alista társadalmunk vívmányai és 
eredményei hatalmasak és vitat�
hatatlanok. Ezek tudatosítása, 
megbecsülése és védelme különö�
sen fontos napjainkban, amikor a 
korábbiakhoz képest nehezebb 
feltételek között kell a szocialista 
társadalom építését folytatnunk.

A posta fejlődése, a postás dol�
gozók élet-  és munkakörülmé-

1. A postai és távközlési szol�
gáltatások az anyagi infrastruktú�
ra szerves részét képezik. A szol�
gáltatások minőségi színvonalá�
nak folyamatos javítása és a terü�
leti ellátás olyan követelmény, 
amelyet nem lehet csak gazdasá�
gi megfontolásoknak alárendelni. 
Ez természetesen nem mentesít 
az ésszerű, takarékos gazdálko�
dás követelménye alól e területen 
sem. A szolgáltatói tevékenység 
erősítése ugyanakkor hátrányo�
san érintheti a postát, illetve a 
postás dolgozókat a normatív 
közgazdasági szabályzórendszer�
ben a népgazdaság egyéb terüle�
teivel szemben.

Ezért a jövőben is szükséges, 
hogy a központi szabályozás kel�
lőképpen preferálja e speciális 
feladatot. Egyidejűleg el kell érni, 
hogy a területpolitika ne csak igé�
nyelje, hanem érdemben támo�
gassa, segítse is a hírközlési inf�
rastruktúra megtartását, kiépíté�
sét, illetőleg fejlesztését.

2. A hírközlés fejlesztése össz�
társadalmi érdek. A távközlés�
ben, s ezen belül is elsősorban a 
telefonellátásban tapasztalható 
lemaradás felszámolása csak a 
fejlesztési ütem gyorsítása esetén 
lehetséges. Ehhez a postai forrá�
sok ma nem elégségesek, ezért az 
eddigieknél nagyobb állami tá�
mogatás és az igénybe vevők fo�
kozottabb bevonása szükséges. 
A kongresszus úgy ítéli meg, 
hogy a felzárkózás megkezdésé�
hez csak a VII. ötéves tervkon�
cepció III., legmagasabb variá�
ciójában meghatározott fejleszté�
si forrás teremt reális alapot.

A telefonfejlesztés elsőbbsége 
elfogadott szükségszerűség, ami 1

1. A következő periódusban — 
tovább haladva a megkezdett 
úton — még inkább ki kell bonta�
koztatni a belső demokratiz�
must. Ehhez következetesen foly�
tatni kell a megkezdett decentra-  
lizálási folyamatot. Az 1985- ben

nyeinek alakulása tükrözi a négy 
évtized eredményeit, de a népgaz�
daságnak az utóbbi években fel�
színre került gondjai is éreztették 
hatásukat.

Az MSZMP XIII. kongresszusa 
meghatározta az előttünk álló po�
litikai és gazdasági feladatokat. 
Szakszervezetünk azonosul a 
pártkongresszus határozatának 
céljaival, és cselekvőén segíti 
azok megvalósítását. Szervezeti 
erejével a jövőben is mindent 
megtesz azért, hogy a hírközlés�
ben levő feszültségek ellenére a 
lehető legjobb szolgáltatást nyújt�
sa a népgazdaságnak és a lakos�
ságnak.

Szakszervezetünk politikai 
munkájával, a dolgozók széles kö�
rű mozgósításával segíti és támo�
gatja a VII. ötéves terv céljainak 
elérését, a gazdasági munka javí�
tását, a szolgáltatások színvonalá�
nak emelését. Ennek eredmé�
nyessége függ a szocialista de�
mokrácia fejlesztésétől, a dolgo�
zókról való gondoskodástól, az ér�
dekvédelem színvonalától is.

Ezek alapján a Postások Szak-  
szervezetének XII. kongresszusa 
a következőkben jelöli meg a 
főbb feladatokat:

azonban nem történhet a többi 
ágazat, így a posta- , a műsorszó�
ró-  vagy a távírószolgálat terhére. 
Nem járható út a belső infra�
struktúra elhanyagolása, a mun�
kafeltételek biztonságának, az 
egészséges és korszerű munkahe�
lyek megteremtésének háttérbe 
szorítása sem.

A postás dolgozók természetes 
igénye, hogy a velük szemben tá�
masztott növekvő követelmény�
nyel egyidejűleg növekedjék a ró�
luk való gondoskodás, javuljon 
szociális ellátásuk színvonala. 
Mindezek elérése csak akkor le�
hetséges, ha a rendelkezésre álló 
fejlesztési forrásból e területek is 
megfelelő mértékben részesed�
nek.

3. A hírközlés gyorsabb ütemű 
fejlődésének egyik alapfeltétele a 
megfelelő mennyiségű és összeté�
telű dolgozó foglalkoztatása. 
A mai munkaerőgondok — ame�
lyek egyik gyökere a posta bér�
helyzete — az igényelt gyorsabb 
ütemű fejlődéssel fokozódnak. 
A postás dolgozók jogos igénye, 
hogy a mintegy évtizedes várako�
zás után a VII. ötéves terv idősza�
kában megszűnjön a posta bérle�
maradása.

A kongresszus megerősíti azt 
az elmúlt ötéves ciklus végén el�
fogadott kompromisszumot, mi�
szerint az egyszeri bérpolitikai in�
tézkedés helyett a keresetszabá�
lyozás keretében kapjon a posta 
preferenciát, mindaddig, amíg a 
lemaradás felszámolódik. 'Ugyan�
akkor a kompromisszum jegyé�
ben kialakított belső bérpolitika 
megköveteli, hogy ez a preferen�
cia a már tervidőszak első évétől 
folyamatos legyen.

bevezetett kísérleti modell végle�
gesítésével olyan belső működési 
mechanizmust kell kialakítani, 
amely lehetővé teszi a postaszer�
vek önállóságának, döntési hatás�
körének növelését, s ezáltal a dol�
gozóknak a tervezésbe és az el�

osztásba való közvetlen beleszólá�
si jogkörének érdemibb érvénye�
sítését.

Ez azonban nemcsak a központ 
és a középfokú postaszervek je�
lenlegi munkamegosztásának a 
módosítását, hanem a végrehajtó 
egységek önállóságának a növelé�
sét is feltételezi. A jog-  és hatás�
kör átadása azonban csak a felté�
telek megteremtése esetén, a fele�
lősség egyidejű átvállalásával, va�
lamint a mérhető eredményekhez 
kapcsolódó érdekeltség növelésé�
vel lehetséges.

A belső demokratizmus kibon�
takoztatásában meghatározó sze�
repe és felelőssége van a mozga�
lomnak. A kongresszus ezért a 
szakszervezéti szervek egyik ki�
emelt feladatává teszi az e folya�
matban való érdemi részvételt. 
A dolgozók ésszerű és hasznos ja�
vaslatai alapján alakítsanak ki 
önálló álláspontot és érdemben 
vegyenek részt a döntések előké�
szítésében. A választott testületek 
a belső működési mechanizmus 
korszerűsítésével megnövekvő 
mozgástérrel élve vállalják a tu �
datos érdekvédelmet, az érdek-  
egyeztetést a döntésekben. 
A munkahelyi demokratikus fó�
rumok váljanak a különböző egy�
ségek, csoportok, rétegek érdek�
megnyilvánulási, majd érdek�
egyeztető fórumaivá.

2. A kongresszus támogatja és 
a továbbiakban is igényli a pos�
tai munkafolyamatok korszerű�
sítésére és egyszerűsítésére irá�
nyuló erőfeszítéseket. A szabály�
zatok, kezelési utasítások csak a 
szolgáltatás egységességéhez 
szükséges mértékben tartalmaz�
zanak központi előírásokat, adja�
nak tágabb mozgásteret a jó helyi 
kezdeményezéseknek, a területi 
sajátosságok érvényesülésének.

3. A szocialista munkaverseny 
alapvető célja továbbra is a posta 
előtt álló feladatok eredményes 
teljesítésének a segítése. A szak-  
szervezet színvonalas, a tartalmi 
elemekre koncentráló, mozgósító 
politikai munkával járuljon hoz�
zá, hogy a munkamozgalmak 
szerepe tovább erősödjön az 
eredmény növelésében, a minő�
ség javításában, s az erkölcsi�
anyagi elismerés is ezzel szink�
ronban alakuljon. El kell érni, 
hogy a mozgalom munkahelyi jel�
lege tovább erősödjön, és minden 
fázisban váljon jellemzővé a ru�
galmasság.

A szakszervezeti szervek, akti�
visták működjenek közre abban, 
hogy a szabályozások keretjellege 
mellett tovább növekedjék a 
konkrétság a feladatok kijelölé�
sében és a vállalásokban. Az ér�
tékelésben és az elismerésben a 
folyamatosság, valamint a telje�
sítmények szerinti differenciálás 
valósuljon meg.

A szocialista brigádmozgalom, 
mint a munkaverseny alapvető 
bázisa, továbbra is töltsön be ve�
zető szerepet a postai feladatok 
eredményes megvalósításában. 
A mozgalom hármas jelszavának 
érvényesülését a helyi viszonyok�
hoz alkalmazkodó rugalmasság�
gal kell segíteni.

A munkamozgalmak töltsenek 
be meghatározóbb szerepet a fia �
talok m unkahelyi beilleszkedésé�
ben, közösségi magatartásuk for�
málásában. E célból a szakszerve�
zeti szervek szorgalmazzák az 
életkori sajátosságokhoz igazodó 
versenyformák szervezését, for�
dítsanak fokozott figyelmet arra, 
hogy a munkaversenyben elért 
eredmények kellő elismerést kap�
janak a fiatalok erkölcsi- anyagi 
megbecsülésében, szakmai elő�
menetelében.

4. Népgazdasági és postai ér�
dek is az alkotó gondolatok hasz�
nosításának a kiszélesítése. 
A postai újítómozgalom eredmé�
nyei tiszteletre méltók. Ezért a

A fejlődés 
belső feltételei

VII. ötéves terv időszakában töre�
kedni kell az elért színvonal meg�
tartására, illetve annak lehetsé�
ges növelésére.

A szakszervezeti szervek rend�
szeresen tolmácsolják a szakmai 
vezetőknek a dolgozók vélemé�
nyét, tapasztalatait a munka me�
netéről, a jelentkező gondokról és 
azok megoldására tett javaslatok�
ról, avégett, hogy a műszaki fej�
lesztéssel összhangban olyan cé�
lokat lehessen meghatározni, 
amelyekkel folyam atosan irá�
nyítható az újítók munkája. Kez�
deményezzék és segítsék elő, 
hogy a szellemi és fizikai dolgo�
zók alkotó munkakapcsolatai 
mind nagyobb számban tovább 
erősödjenek.

Mivel az újítómozgalom a mun�
kaverseny szerves része, el kell 
érni, hogy az egyéni és kollektív 
versenyeredmények értékelésé�
ben minden területen kapjon 
megfelelő hangsúlyt az újítómoz�
galom fejlesztéséért, eredményei�
ért kifejtett tevékenység.

A szakszervezeti szervek mel�
lett működő munkabizottságok 
(szub) és aktivisták hatékonyabb 
közreműködésével tovább kell 
haladni azon az úton, hogy a 
munkahelyeken felvetődő ötletek, 
gondolatok nagyobb megbecsü�
lést kapjanak, az újítók pedig 
munkájuk értékét jobban kifejező 
erkölcsi és anyagi elismerésben 
részesüljenek.

5. A posta képzési politikája 
összhangban áll az állami elkép�
zelésekkel, jól szolgálja, segíti a 
szolgáltatói tevékenység maga�
sabb szintű ellátását, és kellően 
engedi érvényesülni a dolgozók 
egyéni érdekeit.

A postai oktatási rendszerben a 
hangsúly továbbra is a szakm ai 
továbbképzésre, a speciális isme�
retek oktatására helyeződik.

Szakszervezetünk támogatja a 
posta képzési politikáját. Felhívja 
a figyelmet arra. hogy a gyorsabb 
ütemű fejlődéshez, az új technika 
honosításához szükséges munka�
erő képzéséről, illetőleg átképzé�
séről kellő időben történjék gon�
doskodás. Egyúttal jelzi a dolgo�
zóknak a tanfolyamokkal kapcso�
latos igényeit, hogy bővüljön a 
korszerű technika eredményei�

nek az ismertetése és az alkalma�
zására való gyakorlati felkészítés, 
valamint a demokratikus jogok 
érdemi gyakorlásához elengedhe�
tetlen korszerű politikai és köz-  
gazdasági ismeretek oktatása.

Az érdekelt szakvezetők és he�
lyi szakszervezeti szervek fordít-  ■ 
sanak nagyobb figyelmet a szel�
lemi kapacitás hatékonyabb 
hasznosítására. Továbbképzést a 
jövőben ott szorgalmazzanak, 
ahol erre tényleges igény és a 
megszerzett képzettségnek meg�
felelő foglalkoztatási lehetőség 
van. A továbbképzési kérdések�
ben mindenkor összhangot kell 
teremteni az összpostai igények, a 
postaszervi, illetve az egyéni ér�
dekek között.

6. A szakmai és szakszervezeti 
szervek közös feladata a m unka�
erővel való hatékonyabb gazdál�
kodás, a munkaidőalap racioná�
lisabb felhasználása. Ezért a 
szakszervezeti szervek minden 
szinten fokozott figyelmet fordít�
sanak a feladatokhoz jobban, ru�
galmasabban igazodó, a dolgozók 
érdekeit is szolgáló munkarendek 
alkalmazására. Legyenek kezde�
ményezők a helyi sajátosságok ér�
vényre juttatásában. Éljenek job�
ban a részmunkaidő, a bedolgozói 
rendszer alkalmazásával. Aktív 
tudatformáló és mozgósító mun�
kával segítsék a munka-  és üzem-  
szervezés eredményesebbé téte�
lét.

A hiányzó munkaidőalap, ka�
pacitás pótlásnak egyik eszköze 
lehet a vállalati gazdasági mun�
kaközösségek létrehozása. Ahol 
indokolt, s mind a postának, mind 
a dolgozóknak kedvező, ott a 
szakszervezeti szervek támogas�
sák alapításukat. Aktívan vegye�
nek részt a létrehozásukban, 
ugyanakkor folyamatosan ellen�
őrizzék a kifizetéseket. Éljenek jo�
gaikkal, ha visszaélést, lazaságot, 
munkával nem fedezett bérki�
áramlást tapasztalnak.

7. A kongresszus szükségesnek 
tartja és igényli a heti 40 órás 
m unkaidő mielőbbi bevezetését a 
postán is. Ehhez célszerű a belső 
feltételek kialakítását megkezde�
ni. Az előkészítő munkában a 
szakszervezeti szervek kezdemé-  
nyezően vegyenek részt.

1. A kongresszus igényli, hogy 
a központi bérintézkedés, illetve 
preferencia mellett, a gazdasági 
helyzet alakulásának a függvé�
nyében a posta a VII. ötéves terv 
időszakában is hajtson végre adó�
zott önerős bérfejlesztést.

2. Az éves keresetnövekmé�
nyek belső felosztásában — mind 
a középfokú postaszervek, mind a 
dolgozók között — erősíteni kell 
a teljesítmények és a keresetek 
növekedése közötti összhangot. A 
központi bér-  és keresetpolitika 
kialakításánál tekintetbe kell ven�
ni a középfokú postaszervek meg�
növekedett önállóságát és döntési 
szabadságát. Központi intézke�
désre és előírásra csak indokolt 
esetben kerüljön sor, teret enged�
ve az elvégzendő feladatokhoz 
jobban illeszkedő helyi bér-  és ke�
resetpolitika megvalósításának. 
Egyúttal növelni kell a végrehajtó 
postaszervek hatáskörét a bérel�
osztásban.

Ezért indokolt felülvizsgálni és 
fejleszteni az elosztás jelenlegi 
mechanizmusát. A központi bér�
politika kialakításánál törekedni 
kell a középfokú postaszervek kö�
zött meglevő, sem teljesítmény�
nyel, sem létszámösszetétellel 
nem indokolt különbségek felszá�
molására.

3. A személyi bér megállapítá�
sánál a bizalmiak határozottab�
ban szerezzenek érvényt a mun�
ka szerinti elosztás elvének. A ke�
resetek tükrözzék az egyéni telje�
sítményt, a fegyelmezett maga�
tartást, a kollektívához való vi�
szonyt. Jusson jobban érvényre 
az elismerésben a kezdeményező�
készség, az alkotóképesség és az 
alkotni akarás, a posta érdekében 
végzett átlagot meghaladó m un�
ka.

4. A munka szerinti differenciá�
lás fejeződjék ki m ár az alapbé�
rekben is. Ugyanakkor tudato�
sabban kell élni az egyéb ösztön�
ző bérezési formákkal. Ahol egy�
értelműen mérhető és ellenőriz�
hető a teljesítmény, ott célszerű a 
munka díjazását ehhez kötni. 
A többi területen is indokolt a 
munka mennyiségével és minősé�
gével összhangban levő ösztönző-  
rendszerek kialakítása. A bérpót�
lékok körének bővítése nem cél�
szerű.

A már bevezetett teljesítmény�
béreknél, ösztönzőknél és bérpót�
lékoknál folyamatosan vizsgálni 
kell a követelmények, illetőleg a 
feltételek és a hozzájuk kapcsoló�
dó anyagi juttatás mértékének 
összhangját és gondoskodni kell a 
szükségszerű karbantartásról.

Az egyes munkakörök alapbér-  
arányának helyes kialakítása vé�
gett ugyancsak rendszeresen 
vizsgálni, és az időközi technoló�
giai, munkakörülményt érintő 
vagy egyéb változásoknak megfe�
lelően módosítani kell a bérrend�
szeri besorolásokat.

5. A munka szerinti elosztás el�
vét meg kell valósítani az anyagi 
ösztönzést szolgáló érdekeltségi 
alap felhasználásában  is. Ezért a 
jelenlegi gyakorlatot — az év végi 
részesedés fizetését — a korszerű�
sített belső érdekeltségi rendszer�
rel összhangban indokolt tovább�
fejleszteni, törekedve az ösztön�
zőbb kifizetési formák szélesítésé�
re.

6. A módosított törzsgárdasza-  
bályzat jól szolgálja a törzsgárda 
elismerését. A jövőben a kollektí�
váknak nagyobb figyelmet kell 
fordítaniuk az időtényezőn túl a 
törzsgárdataggá válás további fel�
tételeinek a teljesülésére is.

7. A kollektív szerződés és a kö�
zépfokú postaszervi függelékek 
közötti ésszerű hatásköri elhatá�
rolással elő kell segíteni a szerve�
zetkorszerűsítés alapcéljának a 
megvalósulását, a hatékonyabb 
gazdálkodást. E célból erősíteni 
kell a kollektív szerződés keret�
szabály- jellegét és szélesíteni kell 
a függelékek hatáskörét.

8. A szakszervezeti jogsegély-  
szolgálat lényeges és jelentős ele�
me az érdekvédelmi munkának, 
a dolgozókat védő törvények és 
rendeletek megtartásának. Műkö�
dését a dolgozók érdekében to�
vábbra is fenn kell tartani. A jö�
vőben törekedni kell az ellátott�
ságbeli különbségek csökkentésé�
re, bővíteni kell a munka- , illetve 
lakóhelyhez közeli fogadóórák 
számát.

A tanácsadáson és segítségen 
túl a jogsegélyszolgálat továbbra 
is tekintse fontos feladatának a 
jogviták megelőzését, a peren kí�
vüli rendezést. E célból fejtsen ki 
még szélesebb körű jogpropagan�
dát, tegye rendszeresebbé a jogi 
ismereteket bővítő előadásokat, 
oktatásokat és gyakrabban hasz�
nálja fel erre a sajtót is. Működ�
jön együtt a szakmai szervekkel 
és a munkaügyi döntőbizottsá�
gokkal a jogviták peren kívüli 
rendezése végett. Fokozottabban 
nyújtson segítséget a dolgozók la�
káskérdésének a megoldásához 
és a rászorultság figyelembevéte�
lével vegyen részt az ezzel kap�
csolatos jogügyletek lebonyolítá�
sában.

9. A korszerűtlen, elavult, nem�
egyszer egészségtelen munkahe�
lyek megszüntetése, az épületek 
rekonstrukciója az anyagi lehető�
ségek korlátozottsága miatt hosz-  
szabb idő alatt fog megvalósulni. 
Jelen tervidőszakban is feltétle�
nül szükséges a szerény mértékű, 
és a rangsorolást is figyelembe 
vevő fejlesztés.

Azokon a munkahelyeken is 
meg kell oldani a szociális alapel�
látást, ki kell alakítani a minimá�
lis egészségügyi és higiéniás kö�
rülményeket, ahol a VII. ötéves 
tervben nem lesz korszerűsítés. 
Ezért a fenntartásra, a felújításra 
az eddigieknél nagyobb gondot 
kell fordítani. A szakszervezeti 
testületek — élve jogukkal — ér�
jenek el határozottabb előrelé�
pést a körzetmesterségek és a 
postahivatalok korszerűsítésé�
ben, különösen a statikailag alkal�
matlan hivatalok rekonstrukciójá�
nak felgyorsításában!

10. Megkülönböztetett figyel�
met fordítunk a jövőben is a pos�
tás dolgozók egészségének a 
megóvására, pihenésüknek, a 
szabad idejük kulturált eltöltésé�
nek a körülményeire és a lehető�
ségek növelésére.

Változatlanul fontos feladat — 
a tagság reális igénye alapján — 
az üdültetési lehetőségek és felté�
telek fejlesztése. Meg kell kezdeni 
a 100 férőhelyes soproni postás 
családos gyógyüdülő építését, va�
lamint férőhelyet kell lekötni az 
Egerben épülő SZOT- gyógyüdü-  
lőben. Épüljön fel a tervidőszak�
ban a debreceni Nagyerdőben a 
postás üdülőotthon, amely a 
gyógyüdültetés lehetőségeit is nö�
veli! Az olcsóbb pihenési lehető�
ségek bővítésére meg kell építeni 
az orfűi kempinget. A balatonal�
mádi postásüdülő újjáépítését a 
tervidőszak elején be kell fejezni.

Támogatni kell a postaszervek 
saját kezdeményezéseit, különö�
sen ott, ahol kevés a helyi üdülési 
lehetőség. Szélesíteni kell a gyer�
meküdültetési lehetőséget, válto�
zatosabb programokkal emelni 
kell a színvonalat. Előbb kísérlet�
képpen, majd a tapasztalatok 
alapján célszerű rendszeresíteni 
speciális szakosított (képzőművé�
szeti, irodalmi, sport, számítás-  
technikai stb.) foglalkozásokat. 
A szántódi táborban javítani kell 
a tartalmasabb pihenés, a szóra�
kozás feltételeit. A vállalati ked�
vezményes üdültetés rendszerét a 
jövőben is fenn kell tartani, gon�
doskodva az elért színvonal tartá�
sáról. Ehhez meg kell őrizni az 
üzemeltetési költségek reálérté�
két.

A szakszervezeti szerveknek, 
aktivistáknak nagyobb figyelmet 
kell fordítaniuk az üdülőjegyek 
elosztására és az ellenőrzésre. Eb�
ben is erősíteni kell a bizalmiak 
kezdeményező szerepét, növelni 
kell az alapszervezetek felelőssé-

(Folytatás a 4. oldalon.)
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gét. El kell érni, hogy kedvez�
ményes üdültetésben elsősorban 
a szociális és egyészségügyi 
szempontból legjobban rászoru�
lók részesüljenek. Ezért a gyógy-  
és családos üdültetést kell előtér�
be helyezni. Tovább kell fejleszte�
ni a jelenlegi kedvezményrend�
szert. Differenciált támogatást 
kell nyújtani a kis jövedelműek�
nek, a nagycsaládosoknak, a 
gyermeküket egyedül nevelő dol�
gozóknak és a kis jövedelmű 
nyugdíjasoknak. A külföldi ked�
vezményes csereüdültetés a lehe�
tőségek és az igények függvényé�
ben bővüljön, és továbbra is szol�
gálja a postás nemzetközi kapcso�
latok erősítését1

11. A természetbeni juttatások 
a dolgozók életszínvonalának 
szerves alkotórészét képezik. 
A jelen gazdasági helyzetben a 
szűkítéssel tagságunk nem ért 
egyet, s a jövőben is csak megfe�
lelő anyagi ellentételezés esetén 
fogadja el. Ezért nem ért egyet a 
vasúti kedvezmény csökkentésé�
vel, illetve megvonásával, és 
szükségesnek tartja a nyugdíjak 
reálértékének megőrzését és a kis 
nyugdíjak növelését.

12. Szociálpolitikánk egyik fő 
célja továbbra is a postás dolgo�
zók lakáshoz jutásának a segíté�
se, lakásépítésének a támogatása. 
Különösen segíteni kell azokat a, 
saját lakással nem rendelkező fia�
tal családosokat, akik önerőből la�
kásgondjukat nem tudják megol�
dani. Ezért a tervidőszakban Bu�
dapesten fel kell építeni egy gar�
zonházat. vidéken pedig a taná�
csokon keresztül csatlakozni kell 
az ilyen — átmeneti jellegű — ott�
honok építéséhez.

Budapesten 100 postás család 
lakáshoz jutását segíti a Fővárosi 
Tanácstól vevőkijelölés útján át�
vett lakás. Tágabb lehetőséget 
kell adni az öntevékenységnek, 
és a munkahelyi kollektívák segí�
tőkészségének félkész házak épí�
tésével, a természetbeni juttatá�
sok bővítésével, hogy a legrászo�
rultabb rétegnél is érezhető javu�
lást érjünk el.

A kölcsönök reálértékének 
megőrzése végett növelni kell a 
támogatás mértékét, és nagyobb 
teret kell engedni a társadalmi 
munkából származó bevételek fo�
kozásának. Kezdeményezni kell a 
posta által vásárolt szociális ott�
honi helyeken elhelyezett nyugdí�
jasaink lakásának postás dolgo�
zók részére történő kiutalását.

13. A gyermekintézményi férő�
helyek fejlesztését — figyelembe 
véve a demográfiai helyzet alaku�
lását — elsősorban tanácsi koope�
rációban célszerű megvalósítani. 
A meglevő postai gyermekintéz�
ményeket meg kell tartani, idő�
szakos kihasználatlanság esetén 
átmenetileg célszerű más jóléti 
célra hasznosítani.

Gyermekintézményeinknél a 
zsúfoltság enyhülése az oktató�
nevelő munka minőségének javí�
tását teszi lehetővé. Ennek kere�
tében intenzívebb sportolási, test�
mozgási lehetőséget kell teremte�
ni. valamint bővíteni kell az ide�
gen nyelvek óvodáskori oktatásá�
nak lehetőségeit.

14. Az életszínvonal alakulása, 
a szociális segítségre szorulók 
számának növekedése indokolttá 
teszi mind a segélyezési keretek, 
mind a segélyek nagyságának a 
növelését. Politikai nevelőmunká�
val el kell érni. hogy tagságunk 
jobban értse és elfogadja a segé�
lyezés célját, értelmét, szükséges�
ségét. A szakszervezeti szervek�
nek. aktivistáknak nagyobb fi�
gyelmet kell e területre fordítani�
uk. hogy ahol és amikor szüksé�
ges. ott és akkor legyen a segítő 
kéz. Meg kell őrizni a nagycsalá�
dosok segélyének reálértékét, ez�
zel is enyhítve a gyermeknevelés 
gondjait. A kis jövedelmű nyugdí�
jasok segélyezési rendszerét köz�
pontilag ki kell dolgozni.

15. A munkásszállásokon az 
elhelyezés körülményeit javítani 
kell. és ahol erre lehetőség van. 
ott növelni kell a komfortfokoza�
tot. A főváros munkaerő- ellátott�
ságának a javítása céljából meg 
kell kezdeni egy újabb női mun�
kásszálló építését Budapesten. 
Ugyanakkor vidéken is keresni

kell a bővítési lehetőségeket. Tar�
talmasabbá kell tenni a munkás-  
szállón élők szabad idejének 
hasznos és kulturált eltöltését, és 
ehhez javítani kell a személyi és a 
tárgyi feltételeket.

16. A kongresszus úgy ítéli
meg, hogy szükséges a postai 
üzemegészségügyi szolgálat to�
vábbfejlesztése. Töltsön be aktí�
vabb szerepet a foglalkozási ártal�
mak feltárásában, megelőzésében 
és a betegségek időbeni kiszűré�
sében' Készüljön fel az új techni�
ka fogadására munkaegészség�
ügyi szempontból is, a már üze�
melőknél pedig végezze el utólag 
a mikroklíma- vizsgálatokat!
E célból országos hálózatot kell 
kialakítani. Budapesten központi 
bázisintézmény — szakrendelő — 
létrehozását javasoljuk.

A szakszervezeti szervek és ak�
tivisták hatékonyabban támogas�
sák és segítsék az üzemegészség�
ügyi szolgálat munkáját, ugyan�
akkor fokozottabban ellenőrizzék 
a munkaártalmak megelőzését 
szolgáló orvosi szűrővizsgálatok 
rendszerességét.

17. A rehabilitáció megoldása, 
a megváltozott munkaképességű 
dolgozók átképzése, egészségi ál�
lapotuknak megfelelő munkakör�
ben való foglalkoztatása érdekvé�
delmi és társadalompolitikai fel�
adat is. E területen határozottabb 
előrelépésre van szükség a pos�
tán is. A rehabilitáció alapvetően 
munkáltatói feladat, de a szak-  
szervezeti szervek is fordítsanak 
nagyobb figyelmet e területre, le�
gyenek kezdeményezőbbek, és 
aktívabb, hatékonyabb közremű�
ködéssel segítsenek az előrelépés�
ben. Az új munkahelyek, munka-  
lehetőségek megteremtése céljá�
ból éljen a posta a jogszabály ad�
ta tág lehetőségekkel. A postai 
szállítási hálózatokra épülve ki 
kell alakítani a postai bedolgozó 
rendszert. A munkahelyi rehabili�
tációs bizottságok felülvizsgálatá�
ra és újjászervezésére van szük�
ség.

18. A munka- , egyen-  és form a�
ruha- ellátásban fő feladat a sza�
bályzatok megtartása j és megtar-  
tatása. Ez egyrészről a még meg�
levő mennyiségi és minőségi hiá�
nyosságok felszámolását is jelen�
ti, másrészről meg kell követelni 
az előírás szerinti használatot.

19. A munkavédelemben a leg�
fontosabb feladat a munka biz�
tonsági és egészségügyi feltételei�
nek megteremtése, valamint a 
műszaki fejlődéssel párhuzamo�
san a munkakörülmények folya�
matos javítása. Határozottabban 
kell érvényt szerezni a felsőbb ál�
lami jogszabályokban és a Posta 
Munkavédelmi Szabályzatában, 
valamint a függelékekben foglal�
taknak. El kell érni. hogy a m un�
kavédelmi tevékenység szervesen 
épüljön be a postai tervekbe és a 
napi gondolkodásba is.

A szakszervezeti testületek és a 
munkavédelmi aktivisták propa�
ganda- . agitációs és tudatformáló 
tevékenységükkel járuljanak hoz�
zá az üzemi balesetek megelőzé�
séhez, támogassanak minden 
olyan szakvezetőt, aki megköve�
teli a munka-  és balesetvédelmi 
szabályok megtartását! Szigorúb�
ban kell eljárni a mulasztókkal 
szemben. Különös figyelmet kell 
fordítani a védőeszköz- ellátásban 
és a karbantartásban feltárt hiá�
nyosságok maradéktalan felszá�
molására.

20. A környezet megfelelő mi�
nősége az egyik alapfeltétele a jó 
életkörülményeknek és gazdasági 
fejlődésünknek, tehát össztársa�
dalmi érdek. A VI. ötéves tervben 
megélénkült környezetvédelmi 
tevékenység fejlesztése szakszer�
vezeti feladat is. Szélesíteni kell 
ez irányú tevékenységünket, s tu �
datformálással, társadalmi ak�
ciókkal, felvilágosító, nevelő 
munkával segítenünk kell a kör�
nyezetvédelem ügyét. E feladatok 
és tennivalók épüljenek be a 
munkavédelmi tervekbe, a mun�
kamozgalmakba és a szocialista 
brigádok vállalásaiba! A környe�
zetvédelem legyen a szakszerve�
zeti munka szerves része!

6. A dolgozók iskolai végzettsé�
gének és szakképzettségének az 
emelése egyik feltétele a szolgál�
tatások javításának. Továbbra is 
szorgalmazni kell a 8 általánossal 
nem rendelkezők beiskolázását. 
Törekedni kell arra. hogy minden 
dolgozó rendelkezzen a munka�
köre ellátásához szükséges szak-  
képzettséggel. Ösztönözzük és se�
gítsük az önképzést, a postás dol�
gozók nyelvtanulását, idegen-  
nyelv - ismeretét!

7. El kell érni. hogy a m unka�
helyi testnevelés és sportélet vál�
jék természetes igénnyé. Ezért 
fejleszteni kell az üzemi, a hivata�
li sportkörök tevékenységét. A jö�
vőben kapjanak kiemelt szerepet 
az olyan jól bevált rendezvények, 
mint a postás alapszervezetek 
üzemi bajnokságai, a postás kul�
turális és sportnapok, területi 
szakszervezeti sportnapok, a pos-  
tásvonat- kirándulások, a postás 
természetbarátok találkozói, 
rendszeres túrái, a szocialista bri�
gádok város-  és tájismereti verse�
nyei!

Nagyobb figyelmet kell fordíta�
ni a sportlétesítmények és eszkö�
zök hatékonyabb kihasználására. 
Társadalmi munkaakciók szerve�
zésével javítani kell a sport-  és tu�
risztikai mozgalom anyagi és tár�
gyi feltételeit. A meglevő anyagi 
erőket koncentrálni kell a tömeg�
sport fejlesztésére. A tömegsport 
fejlesztése mellett támogatni kell 
a postás sportegyesületek ver�
senysportját is.

Sportnapközis táborok szerve�
zésével továbbra is bővíteni kell a 
postásszülők gyermekeinek szün�
idei elfoglaltságát, ezzel is segítve 
erőnlétük fejlesztését, szabad ide�
jük hasznos és szervezett eltölté�
sét.

8. A nemzetközi tevékenységet 
a szakszervezeti mozgalom egye�

temes érdekei, a proletár interna�
cionalizmus elvei alapján fejlesz�
teni kell.

A Közalkalmazottak és Rokon�
szakmabeli Dolgozók Nemzetközi 
Szövetségének tagjaként tovább�
ra is részt kell vállalni a szövetség 
határozatainak és a Szakszerveze�
ti Világszövetség céljainak a meg�
valósításában. Támogatni kell a 
demokratikus és szakszervezeti 
jogok elfogadtatását, a postás dol�
gozók érdekvédelmét a Nemzet�
közi Munkaügyi Szervezet Postai 
és Távközlési Paritásos Bizottsá�
gában.

Erősíteni kell testvéri együtt�
működésünket a Szovjetunió és a 
többi szocialista ország postás�
szakszervezetével. Fel kell hasz�
nálni a kapcsolatokat a szakszer�
vezet feladatait, tevékenységét 
segítő tapasztalatok, munkamód�
szerek tanulmányozására. Fej�
leszteni kell a területi szintű nem�
zetközi munkát. Tartalmilag gaz�
dagítani kell kapcsolatainkat a 
fejlett tőkés országok haladó 
irányzatú postásszakszervezetei�
vel. Ápolva kapcsolatainkat a fej�
lődő országok postásszakszerve�
zeteivel, támogatni kell tevékeny�
ségüket, haladó törekvéseiket.

A béke megóvásáért, a nemzet�
közi feszültségek csökkentéséért 
erőfeszítéseket kell tennünk a 
postásszakszervezetek együttes 
fellépésére, a közös akciókra, 
szorgalmazva a postás dolgozók 
bekapcsolódását a békemozga�
lomba.

Politikai tartalmát erősítve to�
vábbra is támogatni kell a külön�
böző országok postás dolgozói�
nak, szakszervezeti tisztségvise�
lőinek, aktivistáinak személyes 
találkozásait, tapasztalatcseréit, 
egymás életének, munkájának 
megismerését.

Nevelőmunkánk 
és a közművelődés fejlesztése

A szakszervezeti demokrácia 
és a vezetőirányító munka 

fejlesztése

Tovább kell fejleszteni a szak-  
szervezeti nevelőmunkát, a politi�
zálótevékenységet. A világ új je�
lenségeiben való eligazodáshoz, a 
napi gazdasági és politikai kérdé�
sek megértéséhez adjon nagyobb 
segítséget az agitáció és a propa�
ganda. A tagság jobb tájékoztatá�
sával, színvonalasabb felkészíté�
sével, vitakészségének fokozásá�
val tevékenyen járuljon hozzá a 
mozgalmi munka nyilvánosságá�
nak a fokozásához, a tömegkap�
csolatok erősítéséhez, a demokra�
tizmus elmélyítéséhez.

1. Az agitáció és a propaganda 
a politikai, gazdasági és a szak�
mai feladatok megértésében, elfo�
gadtatásában, a cselekvésre való 
mozgósításban — a távlati célok 
figyelembevételével — mindig a 
napi m unkához kapcsolódjék. 
Szorgalmazza a színvonalasabb 
és hatékonyabb munkát, segítse 
a munkafegyelem megszilárdulá�
sát, erősítse a személyes példa-  
mutatást és felelősségtudatot.

2. A tagság tájékoztatását 
gyorsabbá, pontosabbá, még 
rendszeresebbé és ugyanakkor 
differenciáltabbá kell tenni. A bi�
zalmiak kellő időben és kielégítő 
információt kapjanak az országos 
témákról, illetve a helyi ügyekről, 
ezzel is elősegítve politikai véle�
ményalkotásuk és kiállásuk erő�
södését! A szakszervezeti szervek 
nagyobb figyelmet fordítsanak a 
dolgozók jelzéseire való reagálás�
ra, a szükséges intézkedések 
megtételére, éljenek jobban a szó�
beli agitáció lehetőségével!

3. A jövőben is fontos feladat�
nak kell tekinteni a tisztségvise�
lők — kiemelten a bizalmiak —, 
az aktivisták oktatását, felkészí�
tését a szakszervezeti feladatok 
eredményes elvégzésére. A tanfo�
lyamok adjanak elméleti alapot 
az önálló munkához, terjesszék az 
általánosítható, jó gyakorlatot!

Továbbra is törekedni kell a 
szakszervezeti politikai oktatás 
színvonalának emelésére, foko�
zott figyelmet kell fordítani a pro�
pagandisták kiválasztására, a 
postás értelmiség nagyobb ará�
nyú bevonására.

4. Szükséges a munkahelyi 
művelődés tartalmi fejlesztése, 
anyagi, tárgyi és személyi feltéte�
leinek javítása, a művelődési bi�
zottságok tevékenységének a fo�
kozása.

A közművelődési munkában 
érvényesüljön a dolgozók külön�
böző rétegeinek a differenciált íz�
lése és igénye! Nagyobb figyel�
met kell fordítanunk a hátrányos 
helyzetben élő dolgozók (bejárók, 
kis településen lakók stb.) műve�
lődésére és a területi művelődési 
intézmények életébe való bekap�
csolódásukra. Tudatosítanunk 
kell, hogy az általános, a politikai 
és a szakmai műveltség gyarapí�
tása szükséges a postás dolgozók 
közéleti aktivitásának, szocialista 
közgondolkodásának, munkaer�
kölcsének és életmódjának a fej�
lődéséhez.

5. A kulturális nevelőmunka 
fejlesztését továbbra is segítsék a 
postás művelődési otthonok.

A  szakszervezeti könyvtárak a 
dolgozók igényeinek és valós ér�
deklődésének megfelelő könyvál�
lomány kialakításával, folyama�
tos propagandával bővítsék a 
könyvtárlátogatók, az olvasók kö�
rét! Az állami, a szakmai és a poli�
tikai oktatást irodalomajánlással, 
szakkönyvekkel támogassák!

Segíteni kell a dolgozók öntevé�
kenységén alapuló amatőr művé�
szeti mozgalom szélesítését és fej�
lesztését: kiemelt figyelmet kell 
fordítani a munkásszálláson la�
kók művelődési lehetőségeinek 
bővítésére.

Támogatni kell az ifjúsági klub�
mozgalmat, programjaik, belső 
életük színesebbé tételét.

A vezető, irányító munka fej�
lesztésével a munkamódszer, 
munkastílus korszerűsítésével 
hatékonyabbá kell tenni a mozga�
lom kétirányú, de egységes fel�
adatának a végrehajtását. A tár�
sadalmi, postai és egyéni érdekek 
megfelelő összehangolásával, a 
lehetőségek és az igények össz�
hangjának megteremtésével szer�
vezni kell a tagság cselekvő köz�
reműködését a politikai célok és a 
VII. ötéves terv eredményes meg�
valósítására.

1. A szakszervezet vezető szer�
veinek — központi vezetőség és 
elnökség — munkájában még 
erőteljesebben jusson érvényre a 
testületi jelleg! Még következete�
sebben munkálkodjanak a szak-  
szervezeti demokrácia kibonta�
koztatásán, a postás dolgozókat 
érintő kérdésekben kérjék ki a 
tagság véleményét, ismerjék meg 
igényeiket, és azokat a döntések�
ben juttassák érvényre. A szolgál�
tatást segítő tevékenység mellett 
a vezető testületek munkájában 
erősödjön az érdekvédelem. Eb�
ben a munkában kapjanak és vál�
laljanak nagyobb szerepet a ré�
teg-  és munkabizottságok, s job�
ban kell élni — egy- egy célfel�
adatra — speciális munkabizott�
ságok létrehozásával is. Ezek fel�
táró, elemző munkájukkal, javas-  
lattevő szerepük növelésével se�
gítsék a testületi döntések meg�
alapozottságát. A határozatok 
végrehajtásának segítése, az el�
lenőrzés és a számonkérés mellett 
a testületi munkában a jövőben 
kapjon nagyobb szerepet a tag�
ság rendszeres tájékoztatása.

2. Növelni kell a területi szak -  
szervezeti bizottságok politikai 
felelősségét a központi határoza�
tokból adódó helyi feladatok meg�
jelölésében, elfogadtatásában és 
végrehajtásában. Rendszereseb�
bé kell tenni a központi határoza�
tok helyi hatásainak, a végrehaj�
tás tapasztalatainak az értékelé�

sét, elemzését, ennek alapján a 
központi vezető testületek tájé�
koztatását. Javítani kell az alap�
szervezetek és a tagság tájékoz�
tatását az aktuális politikai- gaz�
dasági kérdésekről, fokozott fi�
gyelmet fordítva a mindenkori 
szakszervezeti állásfoglalások 
egyértelmű ismertetésére.

A tszb- k vezető- irányító mun�
kájában erősödjön tovább az 
alapszervezetek egész mozgalmi 
tevékenységének a helyszíni segí�
tése, ellenőrzése; tartalmában és 
rendszerességében javítsák az 
instruktort munkát! Kiemelten 
segítsék az újonnan létrehozott 
körzeti szakszervezeti bizottsá�
gok, a taggyűlésék és a bizalmi�
testületek munkáját! Tegyék ér�
demibbé kapcsolataikat a területi 
(megyei) szervekkel, töltsenek be 
meghatározóbb szerepet a szak�
maközi bizottságok munkájában, 
aktívabban befolyásolva a terü�
letpolitika alakítását, a posta, il�
letve a postás dolgozók érdeké�
ben!

3. Az alapszervezeti munkában 
fokozottabban kell tám aszkodni 
a bizalmicsoportok, a tagság vé�
leményére. Javuljon a tagság tá�
jékoztatása, kapjon nagyobb nyil�
vánosságot a testületek munkája! 
Előrelépés csak akkor várható, ha 
a dolgozók a véleménynyilvání�
táshoz a szükséges információt 
kellő időben megkapják.

Az alapszervezeti munka első�
sorban a bizalmicsoportokra 
épülve erősödjön! Ezért továbbra 
is alapvető feladat a bizalmicso�
portok működésének a segítése, a 
csoportélet tartalmasabbá tétele. 
Ennek keretében fontos feladat a 
nem azonos telephelyen dolgozók 
aktívabb szervezeti életének a se�
gítése.

4. A bizalmiaknak meghatáro�
zó szerepük van  a munkahelye�
ken a termelési feladatokra való 
mozgósításban, a példamutatás�

ban, a munkával arányos anyagi 
elismerésben, a morál, a politikai 
hangulat alakításában. Határozot�
tabban kell részt vállalniuk a kö�
zösségi magatartás kialakításá�
ban, a lazaság, a fegyelmezetlen�
ség felszámolásában. E célból 
erőteljesebben éljenek jogaikkal, 
ismerjék a munkahelyükre vonat�
kozó előírásokat, szabályokat és 
határozottabban kérjék számon 
azok megtartását! Fontos tenni�
valójuk a rászorulókról való szo�
ciális gondoskodás, a fiatal, kezdő 
dolgozók felkarolása, előmenete�
lük segítése.

5. A megváltozott körülmények 
és követelmények magasabb 
színvonalú káderm unkát köve�
telnek a szakszervezeti mozga�
lomtól. A jövőben még inkább 
szükséges, hogy a mozgalmi 
munkát jól felkészült, a dolgozók 
bizalmát élvező, bátor, a vitára al�
kalmas káderek végezzék. Ehhez 
elengedhetetlen feltétel — a rá�
termettségen fölül — a folyama�
tos, tervszerű politikai és szakmai 
képzés. A képzés, a nevelés és a 
kiválasztás mindenütt felelősség�
gel és tudatossággal járjon 
együtt! Javuljon az összhang a 
káderképzés és a kádercsereter�
vek között! A tervszerű káder-  
utánpótlás során kiemelt figyel�
met kell fordítani a nők és a fiata�
lok felkészítésére.

6. A szakszervezeti szervek erő�
sítsék együttműködésüket a párt-  
szervezetekkel, a KISZ- szel és a 
tömegszervezetekkel.

Tovább kell erősíteni kapcsola�
tainkat a SZOT- tal és az állami 
szervekkel. El kell érni, hogy a 
postások egészét érintő kérdések�
ben még a döntés előtt nyilvánít�
hassunk véleményt. Az szmt- kel 
és az szbt- vel való együttműkö�
désünk segítse elő a területpoliti�
kai határozatok megvalósítását!

7. Az érdekvédelemben kapjon 
nagyobb szerepet az egyes réte�
gek képviselete! Ez nem nélkülöz�
heti az igények és a reális lehető�
ségek szembesítését, a körülte�
kintő érdekegyeztetést és rangso�
rolást. Szükséges, hogy a rétegér�
dekek jobban integrálódjanak a 
szakszervezeti munkában.

Ennek keretében meg kell te�
remteni a feltételeket ahhoz, hogy 
a nők társadalmi megbecsülése 
tovább fokozódjon. Segíteni kell 
előbbrejutásukat, vezetői munka�
körökbe történő beállításukat.

Kiemelten kell foglalkozni a 
fiatalok élet-  és m unkakörülm é�
nyeivel, a pályakezdők beillesz�
kedésével, általános és politikai 
képzésével, valamint részükre a 
mozgalmi munka megismerteté�
sével, megszerettetésével. Nagy 
figyelmet kell fordítani a lakás�
hoz jutásuk segítésére.

A szakszervezeti munka nem  
nélkülözheti a nyugdíjasok gaz�
dag, sokszínű mozgalmi és szak�
mai tapasztalatainak hasznosítá�
sát, szervezeti életük fejlesztését. 
Élőbbé kell tenni a nyugdíjascso�
portok kapcsolatát a mozgalom 
egészével. A nyugdíjasokkal való 
foglalkozás legyen differenciál�
tabb, igazodjon jobban a szociális 
körülményekhez.

8. Pénzügyi eszközeinket — 
minden szinten — a szakszerve�
zeti feladatok, a politikai célok 
megvalósítására, a tagság mind  
szélesebb rétegeinek igényei sze�
rint kell felhasználni, az ésszerű 
takarékossággal.

Még fegyelmezettebb tagdíj�
gazdálkodásra, a szervezettségi 
szint további növelésére kell töre�
kedni.

9. A számvizsgáló bizottságok 
dolgozzák ki a szakszervezetünk 
és a SZOT kongresszusának ha�
tározataiból adódó feladataikat, 
hasznosítsák az elmúlt időszak ta�
pasztalatait; fejlesszék tovább 
m unkájuk társadalmasítását, el�
lenőrzésük rendszerességét, mód�
szerességét!

Segítsék elő az alapszabályból 
rájuk vonatkozó előírások, vala�
mint a SZOT- elnökség által a 
munkájuk fejlesztésére hozott ál�
lásfoglalás érvényesítését.
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N egyvenkét évig 
kézbesített 

B alatonakarattyán
Szeptem ber vége van. B akta�

tok fel a vasútállom ásról a M á�
tyás király utcába, ahol m ár 
évek óta töltök egy hetet egye�
dül a nyári, üdülési szezon vé�
gén, csendben, távol a világ za�
jától, hogy erőt gyűjtsék a kö�
vetkező hónapokra. Eléggé ki�
halt m ár a táj, a nyaralók haza�
m entek, vége a szabadságnak, 
az iskolai vakációnak. A főúton 
jobbára m ár csak ném et és len�
gyel kocsikat látni. U tasaik 
edzettek, hiszen a 15- 16 fokos 
Balaton vize még ilyenkor is 
m elegebb a Keleti- tengerénél.

Ism erős arc tűnik fel velem 
szemben. Fáradhatatlanul pe�
dálozik, vállán a degeszre tö�
m ött postástáska. Jó  ismerős, 
úgy hozzá tartozik A karattyá -  
hoz, m int Badacsonyhoz a- Szür-  
kebarát.

M egállunk, örömmel üdvö�
zöljük egym ást.

— M i újság S a n yi bácsi? 
Hogy van? Sok van  még abban  
a táskában?

— H át a 30 kilónak eddig 
csak .körülbelül a felét kézbesí�
tettem , sokat kell m ég hajta�
nom ezt a biciklit hegynek föl, 
völgynek le, m ire befejezem a 
napot. N éha bizony fárasztó en �
nek a 31 kilom éteres já ra tnak  a 
bekarikázása m ár az én korom �
ban.

— Miért, hány éves S a n y i  
bácsi ?

— H át bizony a hatvanadi�
kat taposom. Rövidesen, 2- 3 hó�
nap m úlva búcsút mondok a 
postának.

M egbeszéltük, hogy egyik 
délután, ha végzett a szolgálat�
tal, leülünk egy kicsit beszélget�
ni, m ert H orváth Istvánná tói, a 
hivatal vezetőjétől tudtam  meg, 
hogy Tömör Sándor  egyesített 
kézbesítő 42 éve postás. Itt 
kezdte pályafutását a balaton -  
akarattyai postán és itt is fejezi 
be. Ez, ha nem  is egyedülálló, 
de m eglehetősen ritka dolog.

Sanyi bácsival találkoztam  is 
a m egbeszélt időpontban, hogy 
kicsit kifaggassam  élete folyá�
sáról, különös tekintettel a pos�
tán töltött több, m int négy évti�
zedre.

Lepsényben született
1925- ben, apja gazdasági cseléd 
volt. Heten voltak testvérek. 
1942- ben került a balatonaka -  
rattyai postára táviratkézbesítő�
nek a bátyja helyére, aki a vi�
lágháborúban elesett. Egy év 
m úlva egyesített kézbesítő lett 
és azóta is viszi a leveleket, h ír�
lapokat, előfizetői és árus példá�
nyokat, totót, lottót. Októbertől 
m ájusig a táviratokat és az ex�
pressz küldem ényeket is, m ert 
ilyenkor csak hárm an látják el 
ezt a szolgálatot. Nyáron a lét�
szám uk megduplázódik, m ert 
az 1000 lakosú A karattyán nyá�
ron m integy 50- 60 ezer em ber, 
nyaraló, turista, bel-  és külföldi 
él. 1943 óta kézbesíti a postát az 
akarattyai m agaspart hegyes�
dombos útjain. A küldem ények 
súlya nyáron, bizony, m egvan 
30- 40 kiló is.

— M ennyi a jövedelm e, Sa�
n y i bácsi?
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— Az alapfizetésem 3500 fo�
rint, ami a túlórákkal és a ju ta �
lékokkal fölmegy körülbelül 
6000- re. Igaz, hogy szombaton 
is dolgozom, nyáron m ég vasár�
nap is.

— M ilyen a kapcsolata a la�
kossággal? H iszen  igencsak is�
m er m indenkit.

— A lakossággal igen jó a 
kapcsolatom. M indenki ismer, 
megbecsül. Én is ism erek m in�
denkit. Ha tetszik hinni, ha 
nem , a 42 év alatt m ég nem  vol�
tam  táppénzen.

Fiatal m unkatársaim nak so�
kat beszélek a régm últ időkről, 
a felszabadulás előtti évekről, a 
postam esterségről. Értetlenül 
állnak és néznek, am ikor m on�
dom nekik, hogy negyven évvel 
ezelőtt, am ikor még postam es�
terség volt, nekünk, fiatal kez�
dőknek söpörni, takarítani, a 
kútról vizet hordani kellett. Ezt 
a mai fiatalok el sem tudják  
képzelni, csak néznek. Azt gon�
dolom, talán el sem hiszik, hogy 
m ilyen volt a sorsa a felszaba�
dulás előtt egy ifjú postásnak.

— Úgy hallottam , hogy itt 
A kara ttyán , régen is, m ost is 
sok neves m űvész, po litikus la�
kott. Őket is ism eri?

— így  van bizony. És régen 
is, m ost is, valam ennyiükkel 
nagyon jó volt a kapcsolatom  és 
ez a mai napig is így van. Hogy 
csak néhány nevet em lítsek: 
1945 előtt B ajcsy - Z silinszky  
E ndrének  nagyon sok „rázós” 
küldem ényt vittem. Leveleket, 
újságokat, egyéb küldem énye�
ket vittem  K odolányi János�
nak, Veres Péternek, B artók  
Bélának, a m ost 100 éve szüle�
tett K oszto lányi Dezsőnek, Pé�
csi Sándornak, Grosics G yulá�
nak. Ugyancsak itt tölti m inden 
évben a nyári szabadságát S za �
bó Sándor  is feleségével, Eöri 
Katóval.

V alam ennyien, a háború előt�
tiek és a m a itt élők is m egbe�
csülik, szót értenek, szívesen el�
beszélgetnek vele.

K orábban évekig volt szak-  
szervezeti bizalmi is, de nem  
tud ta sokáig ellátni ezt a tisztsé�
get, m ert az értekezletek v asár�
naponként voltak — akkor m ég 
— Siófokon, oda kellett bejárni, 
am ikor dolgoznia is kellett. 
A kettő együtt nem  ment.

K érdésem re elm ondta még, 
hogy két igazgatói, egy vezér-  
igazgatói elism erést kapott, 
1981- ben pedig kitüntették  a 
N épszabadság terjesztéséért.

Most, hogy m egválik a postá�
tól, azért nem  fáj olyan nagyon, 
m ert itt lakik A karattyán, a régi 
kedves ism erősökkel ezután is 
fog találkozni, ha nem  is lesz a 
vállán a kézbesítőtáska. Az ed�
digi cím zettek a jövőben is 
m egm aradnak kedves ism erő�
söknek, csak ezután nem  m int 
ügyfelek, hanem  m int szomszé�
dok, lakótársak, jó ismerősök.

K ívánjuk Sanyi bácsinak, 
hogy m ég sokáig élvezze erő�
ben, egészségben jól m egérde�
m elt nyugdíját.

Török Lászlóné
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Párbeszéd
Szakvezetők és fiatalok megbeszélése

Szeptem ber 12. és 15. között 
6. alkalom m al rendezték m eg a 
hagyom ányos TIG ifjúsági kul�
turális és sporttalálkozót, ezút�
tal Szántódon.

A Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóság 120 szakszervezeti 
és K ISZ - aktivistája nagy kedv�
vel vett részt a különböző elő�
adásokon, kulturális és sportve�
télkedőkön. A fiatalok kibőví�
tett szakszervezeti fórum on ta �
lálkoztak az igazgatóság tá rsa �
dalmi és gazdasági vezetőivel. 
Élénk, jó hangulatú  eszm ecse�

rét folytattak egym ással az 
igazgatóság feladatairól, ezen 
belül a fiatalok helyzetéről, 
m unkájuk elism ertségének 
színvonaláról.

A találkozó elérte célját, az 
üzem ek fiataljai jobban m egis�
m erték a m ásik gondjait, nehéz�
ségeit, és így egy kicsit egym ást 
is. Segítséget kap tak  és adtak 
ahhoz, hogy a hétköznapokon 
m indannyian nagyobb eséllyel 
tud janak  eligazodni.

— mész —

A világ több helyén bekövet�
kezett földrengések a jó érzésű 
em berek aggodalm át és segíte�
ni akarásá t váltják ki. Az idén 
augusztusban ez a term észeti 
csapás sújtotta hazánk területét 
is. A Veszprém  megyei te lepü�
léseken a földrengés sok- sok 
családot érintett, köztük postá�
sokat is. Szerencsére nálunk 
em beréletben, egészségben 
nem  esett kár, de egyes csalá�
doknál az anyagi veszteség sú �
lyos helyzetet terem tett.

Az első h íreket hallgatva rög�
tön felm erült bennünk a gondo�
lat: segítő kezet kell nyújtani a 
károsultaknak, rem ényt kell ad �
ni az otthonukat elhagyni kény�
szerülőknek, a m egroggyant 
házakban élőknek.

A Soproni Postaigazgatóság 
területi szakszervezeti bizottsá�
ga felm érte a helyzetet, s a k á�
rosultak névsorát azonnal m eg�
küldték a Postások Szakszerve�
zete szociálpolitikai csoportjá�
nak. Nem sokat vesztegettük az 
időt, m ásnap ú tra  keltünk, 
hogy szem élyesen is m eggyő�
ződjünk a károkról, beszéljünk 
a károsultakkal.

T arsolyunkban volt egy ked�
vező intézkedés, am ellyel segí�
teni tud tunk  a bajba jutottakon. 
Szakszervezetünk kezdem énye�
zésére, a SZOT közbenjárására, 
a földrengés okozta épületká�
rok mielőbbi helyreállítása vé�
gett a Pénzügym inisztérium  fel�
oldotta a m unkáltatók — így a 
posta lakásépítési alapját. En�
nek értelm ében tehát nem  csak 
azok részesülhetnek lakásépíté�
si kölcsönben, vagy térítésm en�
tes tám ogatásban, akik a régi 
helyett új lakást, vagy családi 
házat kénytelenek építeni, h a �
nem  azok is, akiknél elegendő a 
hibák kijavítása, a helyreállítás. 
Változatlan viszont az, hogy e 
tám ogatásban csak tényleges, 
aktív dolgozók részesíthetők. 
A nyugdíjas károsultakat más 
forrásból lehet segíteni.

Az augusztusi földrengés és 
azt követő u tórengések Pere -  
m arton, Berhida, Papkeszi, Ba�
latonkenese és Balatonfűzfő 
térségében 18 tényleges postás 
dolgozót, valam int 6 nyugdíjas 
családot érintettek.

Szem élyesen felkerestük 
m ind a 24 családot. Van köztük 
olyan család is, akik három  kis�
gyerm ekkel több hétig sátor�
ban laktak; ők később vissza�
költöztek, de van olyan idős

nyugdíjas család (86, 84, 78 éve�
sek), akiket végleg m ás lakásba 
kellett költöztetni, m ert házuk 
oly m értékben m egrongálódott, 
hogy le kell bontani. ,

A legrászorultabbak részére 
ott helyben, a tszb titkára a töb�
bi résztvevővel egyetértésben 
34 000 forint segélyt adott á t a 
családoknak. Egyben m eg�
nyugtattuk  őket, afelől, hogy a 
lehető leggyorsabban, postai 
segítséggel felm érik a keletke�
zett károkat, és a tám ogatás 
m inden form áját felhasználva 
segítjük őket abban, hogy a tél 
beállta előtt m indenkinek biz�
tonságos tető legyen a feje fe�
lett.

A károk felm érése a Soproni 
Postaigazgatóság statikusainak 
közrem űködésével befejező�
dött. Köszönet nekik a gyors 
m unkáért. A statikusok m egál�
lapították, hogy a kár összege 
megközelíti a másfél millió fo�
rintot. Ebben nincs benne az a 
kárösszeg, ami a bérlakások�
ban élőknél keletkezett. Ez fő�
leg Perem arton gyártelepen a 
gyári bérlakásokban élőket 
érinti. Ezeknek a lakásoknak a 
helyreállítását a gyár végzi.

Soron kívül intézkedtünk az 
életveszélyes épületből kiköl�
töztetett három  idős nyugdíjas 
m egnyugtató elhelyezéséről is.. 
Felajánlottuk részükre a Postás 
N yugdíjas O tthont, am it öröm �
mel elfogadtak, mivel koruk és 
egészségi állapotuk következté�
ben önm aguk ellátásáról m ár 
nem  tudnak  gondoskodni. 
Em ellett az izgalom is nagyon 
m egviselte őket.

A károsultak m egsegítésére 
m egm ozdultak a postás dolgo�
zók. Szakszervezetünkhöz ér�
keznek felajánlások, elsősorban 
a szocialista brigádok részéről.

A Posta Építési Üzem V. szá�
mú főm érnökségének szocialis�
ta  brigádjai szép példáját adták 
a postások szolidaritásának. 
Felhívással fordultak a többi 
szocialista brigádhoz, am inek 
lapunkban  is helyt adunk.

A Posta Építési Üzem  V. szá �
m ú  főm érnökségének szocia�
lista  brigádjai fe lh ívássa l 
fo rd u ln a k  az ü zem  és a M a�
gyar Posta va la m en n yi szo�
cialista  brigádjához, hogy az  
őszi kom m un ista  m ű sza k  be�
vételét u ta lják á t a fö ld ren �
gés sújto tta  postás dolgozók 

. részére!

Kalmár Károly nyugdíjas berhidai hivatalvezető elmondja, mit ér�
zett amikor ;

A Posta Építési Üzem V. szá�
m ú főm érnökségének szocialis�
ta  brigádjai jó példával jártak  
elöl, két kom m unista m űszakot 
szerveztek. A szeptem ber 14- én 
és 21- én m egtartott rendkívüli 
m űszakokon a 158 dolgozóból 
145- en vettek részt, vezetők és 
beosztottak egyaránt. A brigád�
tagok értékes, jól szervezett 
m unkát végeztek, amellyel 
szolgálták az éves terv  teljesíté�
sét is, s ugyanakkor m integy 
százezer forintot u taltak  át a 
bajba jutott postások m egsegí�
tésére.

A Postások Szakszervezete 
üdvözli és tám ogatja az üzem 
kezdem ényezését. Kérjük, hogy 
minél több szocialista brigád 
csatlakozzon a felhíváshoz.

M int ahogy látogatásunk so�
rán  Ocskó M ihály  lakatos bri�
gádvezető elm ondta, m indenki 
az első szóra jött, átérezték a se�
gítségnyújtás szép feladatát, 
nem  kellett senkit sem agitálni, 
meggyőzni. N agy Ferenc párt-  
alapszervezeti titkár tájékozta�
to tt arról is, hogy az anyagi se�
gítség m ellett gondoltak a m un�
káskézre is. K ét kőm űvesük 
m ár több napja a térségben dol�
gozik a postások otthonainak 
helyreállításán.

A Soproni Postaigazgatóság 
szakem berei is a helyszínen 
vannak. Az építéshez szüksé-

föld rengett

ges pénzt — a központi ju tta tá�
sok odaérkezéséig — m egelőle�
gezik, és segítik a kivitelezést 
is. Elm ondható, hogy nagyon 
rugalm asan, bürokráciam ente�
sen szervezik a m unkákat.

A Veszprém  megyei SZMT-  
nél te tt látogatásunk során el�
m ondták, jó érzés látni a postá�
sok összefogását, s azt, hogy a 
Postások Szakszervezete és a 
M agyar Posta az elsők között 
nyújtott konkrét segítséget az 
első időben nagy bizonytalan�
ságban lévő károsultak részére.

Végezetül közöljük a Soproni 
Postaigazgatóság csekkszám la�
szám át, am elyre a kom m unista 
m űszakok bevételeit á t lehet 
utalni:

MNB 334-96193 
379.29 Földrengés

Kérjük, hogy az átutalásokat 
ne a hivataloknak, hanem  k izá �
rólag a fe n ti  csekkszám lára  
küldjék. A beérkezett összegek�
ről és azoknak kizárólag a pos�
tások részére történő felhaszná�
lásról lapunkban  folj'amatos tá �
jékoztatást adunk.

Köszönet és elism erés m ind�
azoknak, akik m ár eddig is so�
kat tettek, és azoknak is akik 
m ég ezután csatlakoznak a föld�
rengés károsultjainak a m egse�
gítéséhez.

Németh Istvánné

A  Kossuth család postai kapcsolatai
A levéltári kutatás mindig 

hoz m eglepetést. íg y  jártam  én 
is a sátoraljaújhelyi Zem plén 
megyei levéltárban, ahol a 18. 
század postai em lékei u tán  k u �
tattam . A Posta 1978. évi 2. szá�
m ában írtam  K ossuth  Lajos 
kapcsolatairól az olaszliszkai 
postával, m elyben e kapcsolat 
lényegét m utattam  be; K ossuth 
Lajos az 1848—49- es szabad�
ságharc vezére, az ország kor�
m ányzója postásunoka volt. 
Anyja Weber Sarolta  K arolina, 
Weber A ndrás  olaszliszkai pos�
tam ester leánya.

K ossuth Lajos Monokon szü�
letett és m ég bölcsős korában 
szülei Liszkára költöztek. Itt a 
régi postaház falán az 1973. 
m árcius 15- én elhelyezett em �
léktábla hirdeti: „Az
1803—1808, évek 'között Olasz-  
liszkán nevelkedett az anyai 
nagyszülőknél — W éber A nd�
rás postam esternél — K ossuth 
Lajos, az 1848- as forradalom  
lánglelkű vezetője, és 
1803—1805- ig ebben a házban 
lakott. ”

W éber nagyapáról korábban 
annyit tudtunk, hogy az 1790- es 
években kapta a postát, eladha -  
tási és öröklési joggal, hadi ér�
dem eire való tekintettel. A le�
véltári ku ta tás során olyan adat 
került elő, m elynek alapján a 
liszkai postaállom ás m egnyitá�
sa 1791. vagy 1792. évre tehető.

A Postás Dolgozó 1982. jún iu �
si szám ában bem utattam  azt a

Zem plén várm egyei előterjesz�
tést, am elyet a miskolci postaál�
lomás m egnyitása u tán  két hó-  
náppal 1790. novem ber 27- én 
Zem plén m egye főispánja útján 
a helytartótanácshoz küldtek, 
azon indokolt kéréssel és javas; 
lattal, hogy H egyalja vidéke is 
kapjon Liszkán, Ú jhelyben és 
T erebesen postaállomást.

Az újonnan m egtalált irat 
Zem plén várm egye 1791. m ájus 
20- i közgyűlés jegyzőkönyve 
alapján készített felterjesztés�
tervezet, m elyben a közgyűlés 
javaslato t tesz a főispánnak az 
ú jonnan megnyíló postaállom ás 
vezetőire, köztük W éber A nd�
rásra:

„. . . ezen felő l vágynak még  
m ás két em bereink is, akik  
ugyan  nem es ágból nem  sza �
kadtak, de erkölcsükre, a lkal�
m atos voltukra, s birtokukra  
való nézve  ezen h iva ta lra  Ex -  
cellen tiádnak bé m u ta tunk . A z  
egyik Wéber A ndrás, aki 19 
esztendőkig  E szterházi Imre  
lovas seregében h íven szolgál�
vá n  s o ttan  lábas sebet kap�
ván, m aga helyett m ás ka toná t 
állítván, elbocsájtatott, s m aga  
becsületét és szép viselkedésé�
ről szóló b izonyságlevelet né-  
kü n k  bé m uta tta . E z u tá n  pe�
dig v itézlő  S zirm a i A ndrás és 
Józse f árváknak  jószága  gond�
viselőjévé té tetvén ügyeikben  
két egész esztendőkig  h iva ta ly -  
lyá t tökéletesen viselte, s arról 
szám o t is adott, m ost nem zetes

S zirm a i Á d á m n a k  tolcsvai in s�
pektora, akinek L iszkán  sza �
bad háza  s szép  b irtoka va �
gyon. A  m ásik  N ém et József, 
m éltóságos gróf Csáki Im re te-  
rebesi tiszttartója. Ezek ketten  
is oly szem élyek, akike t bá tran  
m inden  tartózkodás nélkül 
ajánlhatunk. Ezek beikta tása  
E xcellentiád  hatásos közbeve�
tése által teendő kinevezése  
irá n t tehát tovább is n yú jtvá n  
kezünket, a z posták dolgában  
ve lünk közlő it kassai postah i�
va ta loknak bém uta tása  és az  
fö ldm érő  rajzolási v isszakü l�
dése m ellett tapasz ta lt becses 
jó  akara tában  kegyességbe 
ajánlo ttak vagyunk. K ölt P ün�
kösd havának 20- ik napján  
1791- dik esztendőben S. a. Új�
helyben fo ly ta to tt közgyűlé�
sünkből E xcellen tiádnak köte�
les alázatos szolgái. ”

A z  irat személyi vonatkozáso�
kon túl a rra  is utal, hogy a felál�
lítandó postaállom ások ügyé�
ben a kassai postaigazgatóság a 
m egyénél m ár eljárt és a posta�
távolságok m érnöki m egállapí�
tása — ami a m enetrendi ada�
tok tekintetében volt fontos — 
m ár m egtörtént, a rajzokat a 
m egye visszaküldi.

A további kutatásom  során 
az Országos Levéltárban a 
helytartótanács levéltárában a 
térképanyag között rátaláltam  a 
tervezett postavonal rajzára, az 
állomások közötti postatávolsá�
gok pontos megjelölésével.

W éber A ndrás a postajogát 
kincstári értékén — Praetium  
regale - n — eladta U nghvári J á �
nosnak és 1808 februárjában  a 
K ossuth családdal együtt be�
költözött Sátoraljaújhelyre a 
B arát szeri (ma Móricz Zsig-  
m ond utca 17. sz.) földszintes 
házba. Az újhelyi letelepedés�
nek azon okai is lehettek, hogy 
a kis unoka iskolaköteles lett és 
tan ítta tása  a városban m aga�
sabb szintűnek látszott. W éber 
nagyapa 1815. szeptem ber 
25- én, felesége Hidegkövy Er�
zsébet 1831. feb ruár 6- án hunyt 
el.

A K ossuth családnak Újhe�
lyen négy leánya született. Pos�
tás szem pontból a harm adik 
leány, az 1815- ben született 
Lujza az érdekes, aki az abonyi 
Ruttkay József postam esterhez 
m ent feleségül, R uttkayt az 
abonyiak igen szerették, még 
u tcát is neveztek el róla. Az 
abonyi volt postaház udvarán 
levő kú tná l m ég m a is megvan 
az itatóvályú, am it a helybéliéi' 
„K osut—vályú”- nak neveznel 
em lékezve K ossuth ábonyi lát 
gatására, m ikor is a lovait 
ita tták  meg.

Amikor Ruttkay J c ^  
1884- ben elhunyt, Kossuth- 1.!' 
za, a hűséges, á ldozatkész^ ' 
vér kiköltözött bátyjához '’ln ' 
ba és m ég nyolc évig •ette 
annak  háztartását.

Dr. Kamody I-08
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Ú jabban egyre gyakrabban 
kerül terítékre a hírlapterjesz�
tés és o lvashatunk vagy lá tha�
tunk  éles kirohanásokat a te r�
jesztésben dolgozók ellen. Va�
jon tudják - e ezek az em berek, 
akik többnyire csak vagdalkoz-  
nak, hogy a sajtóterjesztésben 
dolgozóknak milyen m ennyisé�
gű lapot kell továbbítaniuk, s 
hogy milyen m unkakörülm é�
nyek között kell eljuttatniuk az 
újságot az olvasókhoz? Vajon 
tudják - e, hogy a postások éven�
te több m int 1,3 milliárd újságot 
terjesztenek és naponta négy�
millió lapot visznek ki, illetve 
forgalmaznak? Tudják - e, hogy 
a h írlapterjesztésben több m int 
harm inchárom ezer em ber vesz 
részt, akik közül tizennégyez-  
ren kizárólag ezzel foglalkoz�
nak; hogy a postai hírlapárusok 
(4156 em ber) többsége elavult 
pavilonokban, rossz m unkakö�
rülm ények között dolgozik? 
Tudják - e, hogy a lapterjesztő 
apparátus az ország m inden te �
lepülésére eljuttatja az újságo�
kat?

Ezeket a kérdéseket sorolta 
indulatosan Reich Rudolfné, a 
M agyar Posta Központja h ír�
lapügyosztályának vezetője.

— A legjobbkor érdeklődik, 
hiszen olyan tám adások ke�
reszttüzébe kerültünk, am ilye�
nekre az utóbbi időben nem 
volt példa. Nem kívánom, hogy 
szépítse a valóságot, hiszen so�
ha nem  m ondtuk, hogy hiba 
nélkül dolgozunk, de m erem  ál�
lítani, hogy a hírlapterjesztők 
m unkájának a hibaszázaléka jó�
val alatta m arad az iparban, a 
kereskedelem ben vagy az 
egyéb szolgáltatási ágazatban 
dolgozókénak.

Ezeknek az em bereknek a 
többsége fordított életet él: míg 
mások alszanak, ők dolgoznak. 
Esőben, hóban, sárban  továb�
bítják, hordják az újságot. En�
nek ellenére például a kézbesí�
tők átlagkeresete a pótlékokkal 
együtt alig haladja m eg a 3900 
forintot.

Nehézségeink ellenére a h ír�
lapterjesztés dinam ikusan fejlő�
dik. 1952- ben 411 millió újságot 
ju tta ttunk  el az olvasókhoz, ma 
m ár ennek több m int a három �
szorosát: 1,3 milliárdot.' Ezt a 
növekedést nem  tudtuk követni 
a beruházásokkal. A  postának, 
akárm elyik ujját harapja, m ind�
egyik fáj. Gondoljon csak arra, 
hogy a telefon és más szolgálta�
tások fejlesztési elsőbbsége 
m iatt nem  tudunk  annyi pénzt 
fordítani a hírlapterjesztés tá r�
gyi és személyi feltételeinek a 
javítására, m int am ennyit kelle�
ne. A hírlapterjesztés m a ism ét 
veszteséges, ami teljes egészé�
ben a posta terhe. De nem  aka�
rom befolyásolni. M enjen el és 
nézzen körül a házunk táján.

Az „ ideig lenes” színeslap-feldolgozó a Dandár utcában É pítkezés közben is kell expediáln i a Som ogyi B éla utcában

*

Dandár utca 9—13. Itt he�
lyezték el „ideiglenesen” 
1973- ban a színeslap - feldolgozó 
üzemet.

— Valamikor ez csirkekelte�
tő volt — m ondja M enkó A n d �
rás üzemvezető, aki m ár 15 éve 
dolgozik itt.

— A csirkéknek biztosan jó 
volt. de nekünk nem  — teszi 
hozzá mosolyogva B úik G yula  
művezető.

Ők kísérnek végig az üze�
men, am ely éppúgy zsúfolt, 
mint a legtöbb expedíció. A la�
pokkal m egrakott „ trepnik” 
alig hagynak utat. Kinn az u t�
cán sorban állnak a postásko�
csik, az em berek hihetetlen 
gyorsasággal szedik le az újság-  
kötegeket. Rossz elgondolni, mi 
történne, ha eleredne az eső.

, — T arthatatlan  ez a helyzet 
V m ondja a fiatal üzemvezető

. azt m ég a kívülálló is láthat-  
hogy ezt nem  hírlapfeldolgo -  
ra  szánták. Bővíteni nem le-  
 ̂ Voltak ugyan fejlesztési 
r kák, de az új gépek beállí�
tsál m ég szűkebb lett a
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hely. H avonta 35- 40 millió szí�
nes lapot készítünk elő itt az 
előfizetőknek, a vidéki postahi�
vataloknak, a pesti elosztóknak 
és árushelyeknek. De foglalko�
zunk exportküldem ények expe�
diálásával is. M indehhez százöt�
venen vagyunk. Nem is győz�
nénk a m unkát a napi 20- 30 
alkalm i m unkás és a hetven 
nyugdíjasunk nélkül. Nehezen 
tudjuk naprakészen ellátni a 
feladatot, és a nagy példány -  
szám - ingadozások következté�
ben sokszor nagy a torlódás. 
M ár alig várjuk a' józsefvárosi 
gócüzem elkészültét. A tervek 
szerint 1988- ra lesz kész.

A bérek is alacsonyak: 3500 
forintos alapbérrel tudom  csak 
felvenni az em bereket. Igaz 
ugyan, hogy ehhez jön pótlék, 
az éjszakai 1400, a délutános 
700, de ez fizikai m unkakörben 
m ég m indig kevés. Sajnos, ép �
pen a délutános m űszak a 
legkritikusabb. Ilyenkor van a 
legtöbb m unka, m égis sokszor 
alig tudjuk „összeszedni” az 
em bereket, hiszen 700 forintért 
m inek m ondanának le a család�
dal töltött délutánokról, a szóra�
kozásról?

Bem együnk a feldolgozóba. 
Az asztaloknál m ár javában 
dolgoznak. Egyikük számol, a 
m ásikuk csomagol, a harm adik 
címkézi a csomagokat. A m áso�
dik asztalnál Rabi N. István, 
erős, tömzsi em ber, izzadtságát 
törölve dolgozik. Egy percre 
sincs megállás. Ö tezer forint az 
alapfizetése huszonnégy év 
után. Az itt dolgozók többsége 
alig tölt itt egy - két évet, aztán 
továbbállnak. A kettes asztal�
nál m a hatvanezer lapot dolgoz�
nak fel; tegnap százezer volt. 
Igaz ugyan, Rabi N. István a 
hétezret is m egkeresi a pótlé�
kokkal, de vajon forintban m ér�
hető - e, hogy reggel alszik még, 
am ikor a gyerekei iskolába 
m ennek, éjszaka pedig a gyere�
kei alusznak, am ikor ő m egér�
kezik? Talán csak a pszicholó�
gusok a m egm ondhatói, m it je �
lent egy családban a vasárnapi 
a p a . . .

— Színház?! Színház?! — 
néz rám  csodálkozva, m intha a 
holdról szalasztottak volna. — 
Az itt csak fogalom; nem  is tu �
dom, m ikor voltam utoljára.

— Sajnos ez így van — erő�
síti m eg M enkó A ndrás. — N a�
gyon nagy az elvándorlás. Az 
em berek nem  szívesen vállal�
ják  ezt a m unkarendet és az 
ilyen m ostoha m unkakörülm é�
nyeket. Elavultak, zsúfoltak az 
öltözők, zuhanyozók. Nincs 
semmi, ami vonzaná ide az em �
bereket.

*

A Somogyi Béla utcai hírlap�
feldolgozóban sem szívderítőbb 
a helyzet, sőt. A két éve látot�
taknál még rosszabb, hiszen az 
em bereknek itt az építéssel, re �
konstrukcióval egy időben kell 
helytállniok. Ahogy belépek az

épületbe, m indenütt törm elék, 
por; m int egy csatatér. A szom�
széd terem ből áthallatszik a 
nyom dagépek monoton zakato�
lása. És ez lassan két éve így 
megy. Akik itt m egm aradtak, 
m inden dicséretet m egérdem el�
nek. Télen a feldolgozóban alig 
volt 6- 7 fok, a m unkások majd 
m egfagytak, itt m ég a régi, el�
avult öltözőket sem használhat�
ták, a nyomdászok „kegyelem �
öltözőjére, m osdójára” szorít�
koznak, vagy pedig am úgy iz-  
zadtan, piszkosan kénytelenek 
hazam enni.

A m ostoha körülm ények 
m iatt sokan elm entek a cégtől, 
nem igen lehet válogatni a m un�
kaerőben. Este kilenctől ta rt a 
hajtás reggel hatig. A kezdőbér 
3500 forint. Jóval alacsonyabb 
az országos átlagnál.

— Szerintem  mi vagyunk a 
legrosszabb helyzetben a postá�
nál, nem  is nagyon ism erik a 
m unkánkat, a körülm ényeinket
— m ondja Jávorszky János, az 
üzem  vezetője. — Több helyen, 
szétszórtan dolgozunk. 234 he�
lyett m indössze 180- an va�
gyunk. M inek jönnének ide az 
em berek? Nincs egy szabad es�
téjük, az éjszakai m unkát nem �
igen lehet megszokni; Nincs 
utánpótlása a vezetőgárdának 
sem.

— Nyomjuk, kapkodjátok!
— szól fel egy fiatalem ber a 
gépterem ből. És azzal m egin�
dul az újságok áradata. A fel�
dolgozóasztalnál dolgozók pe�
dig m egállás nélkül, a gép által 
diktált iram ban számolnak, cso�
m agolnak, kötöznek.

— Az O svát utcai expedíciót 
is átalakítják — folytatja az 
üzemvezető. Az A thenaeum  ki�
cserélte a gépparkját, s így 
m ajd óránként az eddiginél na�
gyobb példányszám ban fog 
„öm leni” az újság. Hogy m ikép�
pen fogják a kiszedők ezt győz�
ni, azt nem  tudom. Kellene 
m ajd egy kiszedő, oszlopozógép 
is: nem  tudom, lesz- e rá pénz. 
Nem valószínű. Persze sem a 
rekonstrukció, sem a 3- 4 száza�
lékos bérfejlesztés önm agában 
nem  elég. Igaz, jobbak lesznek 
a m unkakörülm ények, de a 
m unkarend változatlan marad. 
Mégis rem énykedem , hogy egy 
jobb bérezési forma és a m un�
kafeltételek folyamatos javítása 
előbb vagy utóbb meghozzák 
az eredm ényt.

M indent m egteszünk, hogy 
az em berek jól érezzék m agu�
kat: vettünk három  rádiót, m ag�
nót, színes televíziót, hogy a ko�
ra este kezdődő m űsorokat itt is 
m egnézhessék. Sajnos az étkez�
te tést m ég nem  tud tuk  megol�
dani, most tárgyalunk a H írlap�
kiadóval. Az lenne a célszerű, 
ha nem  kellene ebédlőt építeni, 
ha az épületben m ár működik
egy-

— Most m ár istenes — veszi 
át a szót B aski Sándor  m űveze�
tő. De azért nem  könnyű. Most 
harm incötén vagyunk, ötvenöt 
helyett. A mai nap közepes: 
„csak" 280 ezer Népsportot, 64

ezer P est Megyei Hírlapot, 8 
ezer V ilággazdaságot és 7800 
Daily News- t kell feldolgoz�
nunk. M ost m ár jó a világítás is. 
Hetekig vakoskodtunk. Nyáron 
szinte k ib írhatatlan  volt a m e�
leg az alacsony állványzatok 
alatt.

Közben odaérünk egy asztal�
hoz, am elynél csupa ősz hajú 
asszony dolgozik.

— Ez a nyugdíjasasztal — 
m utat rá a művezető.

Az egyik nyugdíjas, Stepán  
A ndrásáé, miközben autom ati�
kusan já r  a keze, elmeséli, 
m iért jött ide dolgozni.

— H at gyereket neveltem  fel 
szinte egyedül, s ezért csak tíz 
évet dolgoztam. Aztán beteg 
lettem . El kellett m ennem  
nyugdíjba. Am ikor m egláttam  
az első szelvényt, és rajta  1500 
forintot, tudtam , ebből megélni 
nem  lehet. V isszajöttem idei 
Most 3000—4000 forintot kere�
sek a nyugdíjam hoz. 66 éves 
vagyok. Amíg bírom, dolgo�
zom. Nem akarok m ásokra szo�
rulni.

— Csak könnyebb lesz itt az 
élet — kapcsolódik a beszélge�
tésbe K oncsik Ferencné  bizal�
mi —, ha befejezik a rekonst�
rukciót. Igaz, hogy úgy készül, 
m int a Luca széke. Ez év végére 
ígérik. Rem énykedünk. R e�
m énykedünk. M ást nem  tehe�
tünk.

*

És mit tehetnek a hírlap- 
mozgópostások? Nos, ők nem 
rem énykedhetnek annyira, 
m ert tudják, hogy ezt a m unkát 
gépesíteni nem  lehet. Azaz 
mégis rem énykednek. A jobb 
fizetésben? Nem lenne nehéz 
rendezni, nem  kerülne nagy ál�
dozatba, hiszen M agyarorszá�
gon m a m indössze 14 h írlap �
mozgó van, és négy hírlapkiosz�
tó menet. R om hányi M iklós 
hírlapszállítási főelőadó szerint 
alig vannak százan. M unkájuk 
mégis kulcsfontosságú, hiszen 
alig van néhány órájuk, hogy 
feldolgozzák a községeknek, v á�
rosoknak szánt lapokat. Az ő 
m unkájukat sem  igen ismerik.

N em régiben a Keletiből 
Pécsre induló mozgósok m un�
káját nézhettem  végig. Azon az 
éjszakán „csak” 387 köteg érke�
zett, ami körülbelül 80 000 ú j�
ság. Ezt kellett szétosztaniuk, 
m integy 300 helység között. 
Amikor m egérkeztem , m ár ja �
vában  folyt a  rakodás. K apkod�
ták  a súlyos kötegeket, és aztán 
vártunk, vártunk.

M óringer Sándor, a dús, fe�
kete szakállú m enetvezető és 
társai: K atona  M ártonná  szá�
moló, K ovács József kötöző és 
Farkas Sándor  zsákoló ugyan�
csak elfáradtak, m ire Dom bó�
várra  értünk. A vonat ugyanis a 
ferencvárosi felsővezeték - sza -  
kadás m iatt csaknem  két órát 
vesztegelt a Keletiben. A moz�
donyvezető viszont igyekezett

behozni a késést; a váltóknál 
aztán többször akkorákat rán �
tott rajtunk a vonat, hogy majd 
elvágódtunk. Az ilyen u takat 
hetente négyszer- ötször is m eg�
teszik.

F árad tan  ülnek le, am ikor 
végre elkészültek a m unkával 
és kiadogatták a kötegeket az 
állomásokon. Túlnyomó többsé�
gük harm incon innen van. Ők 
m ég bírják ezt az életet. A visz-  
szautazással együtt m unkaide�
jük sokszor m eghaladja a tizen�
két órát, és m ég azt a köny-  
nyebbséget sem lehet szám uk�
ra  kiharcolni, hogy visszafelé 
legalább egy külön szakaszt 
kapjanak, ahol egy kicsit ki�
nyújtózkodhatnának. Én még 
azt is el tudnám  képzelni, hogy 
a MÁV és a Posta hálófülkéket 
rendezne be a szám ukra. Vagy 
ez olyan elérhetetlen?

És hogy m iért csinálják, 
m iért vállalják az állandó éjsza�
kázást? Term észetesen a több 
pénzért, ami nem  is sokkal 
több, m int ha nappali m unka�
helyen dolgoznának. Csak Mó�
ringer Sándornak van hétezer 
forintos keresete, a többiek, és 
ez az átlag, 5500—6000 forintot 
visznek haza a pótlékkal 
együtt. Ez pedig nem  sokkal 
több az országos, az 5200- as á t�
lagnál.

*

A kézbesítőket sújtotta legin�
kább  a hírlapárem elés. A Bos-  
nyák téri kiosztóban alig győz�
tem  jegyezni a panaszokat. H á�
rom szorosan is csökkent a bé�
rünk  — m ondják. Sokan le�
m ondták a lapokat, kevesebb 
lett a borravaló. Az ötvenforin -  
tos alapbérem elést sem m in�
denki kapta meg, pedig január 
óta hányszor, de hányszor szól�
tak  miatta. És ez nem csak a 
Bosnyák tériek gondja. Csopey 
G yörgy  főelőadó kim utatásai 
szerint az elm últ félévben 1660 
kézbesítőnek csökkent a fizeté�
se.

— A hírlapterjesztésben dol�
gozók bérezési rendszerét m eg 
kellene vizsgálni — m ondja 
N agy G yuláné  szakszervezeti 
bizalmi — és olyan irányban 
fejleszteni, hogy érdekeltebbek

legyünk. A legközelebbi postás 
szakszervezeti kongresszustól 
sokat várunk. Reméljük, szóba 
kerül m ajd az az örökösen visz-  
szatérő gondunk, hogy a díjbe�
szedés fáradságát hogyan té rít�
sék meg, hiszen m indenki tudja 
a szakm ában, hogy sokszor egy 
hét is beletelik, m íg m indenki�
től be tudjuk szedni az előfizeté�
si díjat. Az szeretnénk, ha nem 
lennénk annyira kiszolgáltatva 
a laprendelési ingadozásoknak, 
ha egyenletesebben jönnének a 
lapok.

Itt nálunk most feszült a h an �
gulat, de azért mi m indennap 
útnak  indulunk és kivisszük a 
lapokat. Nem számít, milyen 
idő van: ha esik, ha fúj, m e�
gyünk. Talán nem  hiszi el a sok 
panasz után, de mi m égis sze�
retjük  ezt a m unkát, hiszen 
m inden nap m ás és más.

Szm olka  Jánosné  kiosztó- el-  
lenőr 51 társával több tízezer la�
pot dolgoz fel és ju tta t el m in�
dennap az olvasókhoz. Hogy hi�
báznak? Igen. Velük is előfor�
dul.

No és az árusok? Ők milyen 
m unkakörülm ények között dol�
goznak? Ők az utca em berei, 
őket ism erjük a legjobban. Va�
lóban? Hiszen még a szakm á�
ban is sokan azt hiszik, hogy 
„agyonkeresik" m agukat. Ezt a 
hiedelm et cáfolta m eg egy
1985- ös felm érés, am ely szerint 
az átlagárus nem  keres többet 
3400 forintnál. Még akkor is így 
van ez, ha valóban van néhány 
jól menő, forgalm as helyen dol�
gozó árus, aki tízezren felül ke�
res, bár itt érdem es lenne m eg�
nézni, m ennyi fá rad sá g g a l. . .

És m it m ondjanak azok, akik 
25 év m últán az alapfizetésüket 
kapják hűségjutalom ként? Jo g �
gal sértődöttek. Ezen bizonyára 
lehet és érdem es is változtatni, 
hiszen a postahivatalok, a h ír�
lapüzletek, a pavilonok árusai 
évente több százmillió lapot ér�
tékesítenek, sokszor nem  m in�
dennapi körülm ények között.

És m égis itt m aradnak: dol�
goznak, helytállnak.

Udvarhelyi András

K ézbesítők a B osnyák téri elosztóban



A választások mellett
oktatni is kell

Az alapszervezeteknél n ap �
jainkban a legnagyobb figye�
lem a szakszervezeti választá�
sokkal kapcsolatos esem énye�
ket követi, ez áll az érdeklődés 
középpontjában. Ez érthető és 
term észetes is, mégis úgy érez�
zük, hogy szükséges a figyel�
m et felhívni arra, hogy október 
van, és ez az új oktatási év kez�
detét is jelzi.

Bár m ájusban írtunk  is és be�
széltünk is arról, hogy az okta�
tási évad indítása és a szakszer�
vezeti választások ugyanabban 
az időben zajlanak majd, és 
mindez a korábbiaknál körülte�
kintőbb m unkát tesz szükséges�
sé — akkor sokan úgy véltük, 
hogy van m ég időnk. E rövid 
idő letelt, s a tennivalók ak tuá�
lissá váltak, s ezért tartjuk  indo�
koltnak az oktatással kapcsola�
tos feladatok újbóli áttekintését.

Az előttünk álló szákszerve�
zeti feladatok eredm ényes vég�
rehajtása végett fontos, hogy 
m egkülönböztetett figyelmet 
kapjon a bizalmiak, főbizalmiak 
és helyetteseik, valam int a kü�
lönböző reszortokban tevékeny�
kedő tisztségviselők választást 
követő gyorsfelkészítőinek 
m egszervezése és m egtartása.

Az oktatáshoz a SZOT elnök�
sége a bizalm iaknak és az alap -

szervezeti tisztségviselőknek 
ú tm utató t je lentetett meg, 
m elynek célja, hogy valam eny -  
nyi tisztségviselő m egválasztá�
sát követően m egism erhesse a 
reszort ellátásával kapcsolatos 
főbb feladatokat. Ezeket az ú t�
m utatókat központilag ju ttatjuk  
el az alapszervezeten keresztül 
m inden tisztségviselőnek.

A gyorsfelkészítők tartalm át 
is ezek az útm utatók adják, de a 
kv osztályai tém aajánlással is 
segítik az oktatás tartalm ának  a 
kialakítását. Szükséges, hogy e 
felkészítőkön a tisztségviselők 
tájékoztatást kapjanak a moz�
galom és szakszervezetünk idő�
szerű feladatairól is. A felkészí�
tők m egtartására alapszervezeti 
és középszervi szinten — lehe�
tőleg m unkaidőn kívül — kerül 
sor.

A gyorsfelkészítőket köve�
tően 1985 novem berétől kezdő�
dik a tisztségviselők tanfolyami 
képzése az 5 évre szóló káder�
képzési terv  alapján.

A szakszervezeti politikai ok�
ta tással kapcsolatos legfonto�
sabb  tudnivalókat is elevenít�
sük fel néhány sorban: az
1985 — 86- os oktatási évben a 
Szakszervezeti iskola, az Idő�
szerű kérdések és a Szakszerve�
zeti vitakör tanfolyam ok szerve�

zése történik azoknak a szak-  
szervezeti tagoknak, akik szá�
m ára szükségesek az itt szerez�
hető ism eretek, akik érdeklőd�
nek a m unkahelyi élet kérdései 
iránt. A Szakszervezeti iskola 
és az Időszerű kérdések tanfo�
lyamok propagandistáinak a 
SZOT központilag ad tananya�
got, m íg a vitakör tartalm ának  
kialakítását tém aajánlással se�
gítik. Kérjük, hogy a központi�
lag kapott tananyagon kívül 
hasznosítsák a ..K érdez ték . . . "  
sorozat füzeteit, a Bizalmi A ka�
dém ia tém áit, valam int más 
szakszervezeti kiadványokat és 
folyóiratokat is. K iem elt figyel�
m et kell fordítani arra. hogy az 
M SZM P XIII.. a SZOT és szak-  
szervezetünk kongresszusi h a �
tározatainak gondolatai az okta�
tásba legyenek beépítve, feldol�
gozva.

K érünk m inden tisztségvise�
lőt, hogy az 1985—86- os oktatá�
si év feladataira vonatkozó el�
nökségi határozat figyelem be�
vételével (m egjelent az E lnök�
ségi tájékoztató 1985. 3. szám á�
ban) — az alapszervezeti rész 
szem előtt tartásával — segít�
sék a feladatok sikeres végre�
hajtását.

Berze Ferencné

Jó tanulást!
Új tanév, új létesítm ény — 

bárcsak többször is elhangoz�
hatna ez az állítás a szakem ber-  
hiánnyal küszködő postai ber�
kekben! 1985. szeptem ber 2- án, 
az ígért határidő előtt egy hó�
nappal kerülhetett sor 13 tele�
fon-  és hálózatszerelő szakm un�
kástanuló „honfoglalására" 
Kecskem éten.

Vojnár László  távközlési 
igazgatóhelyettes megnyitó be�
szédéből m egtudhattuk, hogy a 
M űvelődési M inisztérium és a 
M agyar Posta Központjának 
hathatós^ segítségével, valam int 
a KUNÉP. szakem bereinek jó 
m unkája révén alig több m int 
másfél év alatt került tető alá a 
két tanm űhely és csatlakozó h e�
lyiségei.

A 623. Szám ú Ipari Szakm un�
kásképző Intézet tanulói azóta

m egkezdték a tanulást, ism er-  Lesz bőven teendőjük 3 év 
kednek a telefonkészülékek m úlva Bács - K iskun m egye táv�
szerkezetével és a hálózatszere -  beszélő - szolgáltatásának javítá -  
léshez szükséges m unkafolya -  sában!
m atokkal. Molnár Franciska

FELHÍVÁS!
A Postás Művelődési Köz�

pont a budapesti postás dol�
gozók gyermekei részére

vers- és mesemondó-
1 versenyt

1  t|  hirdet.
|  9—14 éves korú lányok és
|  fiú k  jelentkezését várjuk!

|  A verseny résztvevőinek 
I  mesét vagy verses mesét kell 
|  elmondaniuk.

|  Egy- egy mű előadási ideje 
I m axim um  5 perc.

1I Jelentkezes helye:

Postás Művelődési Köz-  
I pont. Budapest VI., Benczúr 
I u. 27. 106S

I
 Felvilágosítás:

a 217- 334- es telefonon.

I Jelentkezési határidő:
I 1985. november 15.

A  verseny időpontja:
1985. december 14., délelőtt 

I  10 óra.

A z első három helyezett ér-  
; tékes tárgyjutalomban része-
i  sül.

Várjuk jelentkezéseteket!

Asványkiállítás
A H ajdú - B ihar Megyei Táv�

közlési Üzem G agarin  Szocia�
lista Brigádja a „Korunk Való�
ság a” szocialista brigádvetélke -  
dő keretében ásványgyűjtésre 
vállalkozott. Tokaj, E rdőhorvá�
ti. Ligetmajor, Aranyosvölgy és 
R átka festői tájain két napig 
gyűjtötték a szebbnél szebb ás�
ványokat. Tisztítás, rendszere�
zés és az anyag egy részének 
csiszolása után kiállítást ren �
deztek. am it szeptem ber 25- én 
szakzsűri értékelt. A fotókkal, 
szöveges tájékoztatóval és tá r�
latvezetéssel bem utato tt kiállí�
tást igen színvonalasnak, igé�
nyesen összeállítottnak ítélték

meg. A zsűrizést követően az 
érdeklődők néhány napig gyö�
nyörködhettek a csodálatos ás�
ványokban, am elyek között né�
hány  ritkaság is látható volt.

A brigád gyűjtéséből 12 szép 
ásványt ajándékozott a Déri 
M úzeum nak. 21- féle ásványból 
összeállítást készítettek — fali 
tárlóval együtt — s a battonyai 
SOS Gyerm ekfalu iskolájának 
ajánlják fel szemléltetés céljá�
ból. Úgy érzem, m ind a kiállí�
tás, m ind a felajánlás méltó a 
kétszeres Posta Kiváló Brigádja 
kitüntető cím et elnyert Gagarin 
Szocialista Brigádhoz.

Kozempel Zsuzsanna

Olvasótábor gyermekeknek
1985 nyarán a B udapest 

70- es Postahivatal életében ú j�
szerű vállalkozásba fogott a h i�
vatal szakszervezeti könyvtára: 
a vakációzó diákok idejének 
hasznos és szórakoztató eltölté�
sére, valam int — nem  kism ér�
tékben — a dolgozó szülők te �
herm entesítésére 2 hetes olva�
sótábort h irdetett meg.

Tekintettel arra, hogy a tábor 
egyik fő célja a gyerekek olva�
sásra nevelése, illetve olvasási 
igényeinek a kielégítése volt, a 
táborba csak 7 évesnél idősebb 
gyerekek jelentkezhettek. En�
nek ellenére az első napok után  
— a szülők és a gyerekek kéré�
sére — az otthon m arad t kisebb 
testvéreket is felvettük.

Részvételi díj a táborban  
nem  volt. a szülőknek csak a hi�
vatal ebédlőjében — a Szociális 
H ivatallal tö rtén t előzetes m eg�
beszélés alapján — kapott é tke�
zés díját kellett fedezniük, no 
m eg a gyerekek k im eríthetet�
len nassolási étvágyát, a lángo -  
sok, fagyik, rágok, kólák ere�
jéig. A program okkal kapcsola�
tos költségeket (m enetjegyek, 
m úzeum i belépők, filmkölcsön�
zési díj stb.) a helyi szakszerve�
zet vállalta m agára.

A két hét alatt a 18—21 főnyi 
csoport já rt Szentendrén, ahol a 
hangulatos házak közötti k irán�
dulás során m egtekintette a 
K ovács M argit M úzeum ot és a 
posta épületét, volt az Á llatkert�
ben, am ely az ú jonnan m egnyi�
to tt m adárház csodálatosan ki�
alakított röptetőjével a gyere�
keknek nagy élm ény volt. A tá �
bor a budai V árban m egtekin�
tette a M átyás - tem plom  és a

H alászbástya m ellett a Nemzeti 
Galéria XIX. századi szobrászat 
és festészet című kiállítását, ki�
rándulást te tt a Széchenyi-  
hegyre, a János - hegyre, onnan 
úttörővasúttal a Ságvári- liget-  
be. A gyerekek kiugrálták m a�
gukat a Városliget, a V árosm a�
jor, a M argitsziget és a G ellért�
hegy játszóterein tarto tt sport-  
délelőttökön, előadást hallgat�
hattak  a Posta Központi Könyv�
tárában  a könyvek és a könyv�
tári é let történetéről, a P osta�
m úzeum ban pedig a posta tö r�
ténetével ism erkedhettek.

A délutáni film vetítéseken a 
játékfilm ek közül bem utattuk  a 
M ikszá th  K á lm á n  regényéből 
készült Fekete város című szí�
nes, kétrészes m agyar filmet, a 
K a rin th y  Ferenc m űvéből for�
gatott Budapesti tavaszt és az 
Elvis Presley című am erikai fil�
met. Tom és Je rry  kalandjait 
másfél órán át élvezhették vi�
deofelvételről, s közkívánatra

G usztáv is többször megjelent 
a vásznon.

A két hét alatt a tábor tagjai 
sok ifjúsági regényt és ismeret-  
terjesztő könyvet ism ertek meg, 
olvastak el (sokan a kirándulá�
sokra is m agukkal vittek egy-  
egy kötetet). A tábor végén m ár 
konkrét kérésekkel fordultak a 
szülőkhöz, akiken keresztül to�
vábbra is hozzájuthatnak a ki�
szemelt, de még el nem  olvasott 
könyvekhez.

A táborban  összesen 29 gyer�
m ek vett részt. Úgy gondoljuk, 
hogy a fenti adatok önm agu�
kért beszélnek, s a  csillogó sze�
m ekre gondolva nyugodtan ál�
líthatjuk, hogy első nekifutásra 
a tábor életképesnek bizonyult, 
képes volt élményt, szórako�
zást, ism ereteket nyújtani és re�
m élhetőleg az olvasás irán t is 
felkelteni a fiatalok érdeklődé�
sét. /

Horváth Károly

A kert ébresztése
Talán az utolsó nyári nap volt 

szeptem ber 21- én. Vénasszo�
nyok nyara? Nem. Igazi nyári 
nap  volt. Rácáfolva a m ár be�
zárt strandokra, 28 fokos meleg. 
M ár délelőtt 9 óra tájt lek íván�
kozott az em berekről a pulóver, 
zakó, kiskabát. Biztos, hogy az 
utolsó nyári nap volt. Ez aztán 
az időzítés. A Postás M űvelődé�
si Központ erre a napra  h irdet�
te m eg a „Benczúr- kerti rande�
v ú t”.

Talán sokan vannak  lapunk  
olvasói között, akik nem  is tu d �
ják, hogy a PM K épülete m ö�
gött gyönyörű, tágas kert alusz-  
sza im m ár tíz éve Csipkerózsi�
ka - álm át. Porladozik a szabad�
téri színpad betonja. A hangosí-  
tótorony kábelei, erei elvágva, 
összekuszálva, lehám ló vakolat. 
Beázásfoltok, penésztérképek a 
falon. Szétfagyott szökőkút. V a�
don növő, m eghajlott akácok, 
nyárfák. S a kertben dús gaz, 
térdm agasságig  a  tarack m in�
denütt.

Valam ikor itt kellem es, te lt�
házas szabadtéri előadásokat 
tartottak. És m indenki szerette 
a Benczúr- kertet. Aztán jött egy 
elham arkodott döntés és bezár�
ták  kapuit. Azóta alszik. De 
szeptem ber 21- re ébresztőt fúj�
tunk. Irto ttuk  a gyomot, gereb�
lyéztünk, söpörtünk, locsol�
tunk. Kőműves-  és takarítóbri�
gádok m indenütt. A „hangon” 
és a „fényen” egész technikusi 
stáb  dolgozott. Sikerrel. Azon a 
bizonyos utolsó nyári napon a 
kert hosszú álm ából ébresztve 
barátsággal fogadta látogatóit, j

Jóllehet m ár szeptem ber első 
hetében m egkezdődtek a tanfo�
lyamok. M ár dolgoztak a PKM 
körei és csoportjai. Újra talál�
koztak a k lubtagok az összejö�
veteleken. Mégis a „Benczúr-  
kerti randevú” volt az igazi 
évadnyitás. Az egész ház „szol�
gá la tban”. N em csak a prog�
ramszervező, m űsorvezető n ép �
művelők, de a gondnokok, tech�
nikusok, takarítók, gazdasá�
giak, portások, sőt m ég a Szoci�
ális H ivatal is a büfével és az 
étterem m el.

Bizony, nehéz és izgalm as 
egy ilyen vállalkozás. M ert hiá�
ba a  gondos előkészítőm unka, 
a propaganda, a szórólapok;

hogy a vendégeink eljönnek- e, 
az csak akkor és ott derül ki, a 
helyszínen. De nincsen baj. Süt 
a nap, szól a zene: és tízre bené�
pesül a kert. Jönnek  a gyere�
kek, a szülők, a nagym am ák.

A délelőtt a kicsinyeké. Igazi 
sikere van a „m adaras bácsi�
n a k ”, aki pintyet, papagájt és 
kanárit árul. A szerencsés ke-  
zűek ingyen is hozzájuthatnak 
egy - egy csivitelő jószághoz, ha 
F ortuna  is m elléjük szegődik. 
A többi árus sem panaszkod�
hat. A gyerekek karján, ölében 
m ár ott pihennek a frissen vá�
sárolt „süsük” és az egyéb ked-  
ves - bunfordi állatfigurák. G az�
dag választékot k ínálnak az 
édességes standok is. Csak 
győzzék a szülők pénzzel. Igaz, 
a gyerekeknek most is ingyenes 
volt a belépés.

Az első produkció a  zenebo�
hócoké. A szájhős Vigyori és a 
szerény Szipogi vetélkedésé�
ből, a gyerekek döntése alapján 
term észetesen az utóbbi kerül 
ki győztesen. 11 órától m ár szól 
a táncházi m uzsika, játszik a 
„D arócz” zenekar. Táncolnak a 
szülők és gyerekek körbe - kör-  
be. Déltől benépesül az é tte�
rem, m ég a „barna szobában” 
is teríteni kell, így is sokan v ár�
nak az asztalokra. Pedig a ki�
szolgálás m intaszerűen gyors, 
íg y  megy ez kettőig.

Vendégeinknek az első em e�
leten is akad látnivaló. A téli�
kertben rendezte m eg a PM K 
K ertbarát Köre pom pázatosán

gazdag őszi term ékbem utatóját, 
a vendégkönyv tanúsága sze�
rint óriási sikerrel.

D élután veszi kezdetét sokré�
tű  folkprogram unk. A szegedi 
illetékességű „H Ó RA” zenekar 
vidám m uzsikája nemzetközi 
kalandozásra hív, Észak - Am eri�
kától a Balkánig. Ő ket követi a 
m ár - m ár profivá érő néptánc -  
csoportunk színes bem utatója. 
Nagy tapsot kap a népviseletbe 
öltözött ásotthalm i asszonykó�
rus produkciója is. Ö t órától 
nosztalgiáé a főszerep. Az 
„OLD—B O Y S ” zenekar kon�
certezik. De am íg elkészül a 
színpad, van még egy kis idő. 
Eközben G uller ta n ár ú r  tánco�
sai úgy szórakoztatják a publi�
kumot, hogy vendégeinknek is 
m egjön a táncos kedvük. Telt 
ház a „parketten”. Az „öreg�
fiúk” sziw el- lé lekkel játsszák, 
fújják az 50- es, 60- as évek örök�
zöld rock and rolljait, no m eg a 
„szívdöglesztő” lassúkat.
A koncertszünetben gazdára ta �
lálnak a tom bolák, m ajd folyta�
tódik a tánc este nyolcig. Sőt ti�
zenegyig a klubdiszkóban.

Fényben nyújtózkodik a kert. 
Szórakoztatott reggeltől estig 
kicsit és nagyot. Jó  kedve volt: 
sikeres az ébresztése!

Akik ezen a napon nálunk 
jártak, bizonyára nem  bánták 
m eg a választást. Jövőre talán 
m ár elővételben elkelnek a je �
gyek. Reméljük, hogy így lesz. 
K ertünk  is így szeretné.

Tölg-Molnár Gábor
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Negyven éve alakult
az SZVSZ

Nyolc nap vendégség hazánkban
F rancia  p ostás sp orto lók  látogatása

A Francia M unkás Sport 
Egyesület (C S P T T - F S G T ) ké-  
zilabdás töm egsportcsoportja 
szeptem ber végén a Postások 
Szakszervezetének a m eghívá�
sára hazánkban tartózkodott.

Az egyesület vezetőségi tag �
jaival beszélgettünk céljaikról, 
m agyarországi tapasztalataik�
ról.

Jean M arie Fritte, a  titkár�
ság tagja, sajtófelelős és a teke�
szakosztály vezetője. Georges 
Laporte, a titkárság  tagja, az 
egyesület különböző irodáinak 
m unkáját hangolja össze és a 
kosárlabda - szakosztály vezető�
je. César Pam uait, a titkárság  
tagja és a gazdasági ügyekkel 
foglalkozik.

— M ilyen céljai va n n a k  az  
egyesületnek ?

— Egyesületünk 1959- ben 
alakult, és ekkor a fő törekvé�
sünk az volt, hogy minél több 
francia postás dolgozó gyako�
rolja a sportot és töltse el az ide�
jé t hasznosan. Most m ár igyek�
szünk m indent m egtenni, hogy 
dolgozóink jobb körülm ények 
között sportolhassanak.

— M ilyen lé tesítm ényeik  
vannak?

— Saját sportlétesítm é�
nyünk nincs, így m inden ren �
dezvényünkre bérelni kell a pá�
lyákat.

A gazdasági ügyekkel foglal�
kozó C ésar Pam uait kérdezem , 
hogy m iből tartja  fe n n  m agát 
az egyesület?

— A klubnak m egközelítően 
ezer tagja van, akik tagdíjat fi�
zetnek. Ezenkívül nem csak 
sport- , hanem  szórakoztató, 
kulturális rendezvényeink is 
vannak, am elyeknek bevételei 
szintén az egyesület kasszájába 
kerülnek. K apunk továbbá a 
szakszervezettől is tám ogatást.

— M it je len t az egyesület�
nek a m agyar postásokkal 
fenná lló  kapcsolat?

— 1969- től folyamatos a kap�
csolatunk a Postások Szakszer�
vezetével. Szám unkra nagyon 
sokat jelent ez a lehetőség, 
hogy találkozhatunk m agyar 
postásokkal, ellátogathatunk 
családokhoz és tapasztalatokat 
szerezhetünk sporttevékenysé�
gükről. Nyolc napot töltöttünk 
M agyarországon és nagyon kel�
lem esen éreztük m agunkat. 
Emlékezetes lesz szám unkra a 
miskolci és a  budapesti kézilab�
da- mérkőzés, valam int az a 
kedves fogadtatás, am elyben a 
kollégák részesítettek.

T. S.

A szeptem ber végi nyárban öröm volt a játék

Negyven évvel ezelőtt alakult 
m eg a Szakszervezeti Világ 
Szövetség. K eresztrejtvényünk�
ben ezzel kapcsolatos esem é�
nyek találhatók.

V ÍZSZINTES
1. M indenevő m adár. 6. Itt 

ta rto tta  a lakuló ülését 1945. 
szeptem ber 25. és október 8. kö�
zö tt a z  SZVSZ. 12. Női név. 14. 
Fás, bokros terület. 15. G épko�
csim árka. 16. Szovjet teherautó. 
18. M esealak. 19. K erti szer�
szám. 20. Égtáj. 22. Neves am e�
rikai film sztár szem élyneve 
(ford.). 23. N átirum . 24. Nemes 
eszm e hirdetője. 26. Otthoni 
szórakoztató. 27. Csináló. 28. 
V aspálya. 30. Erzsébet becézett 
formája. 31. K isiparos szerszá�
ma. 32. Európai pénznem . 35. 
Figyelm eztet (ford.). 36. Vércsa-  
tom ája. 38. Villás m ezőgazdasá�
gi szerszám  (rég.). 42. Függöny�
anyag. 44. M ünchen folyója. 45. 
Szovjet köztársaság. 46. Saját-  
kezűleg. 48. Megszólítás. 49. Bí�
rósági ügye. 50. Szlovák igen. 
51. K ellem etlen jelenség a leve�
gőben. 53. Irányítószám a 7275. 
55. A m per és volt. 56. G ondos�
kodik róla. 58. Bajt okozó. 61. 
Szörnyű. 62. E n n y i m illió  az  
SZ V SZ  taglétszám a.

FÜGGŐLEGES
1. 1949- ben i t t  ta rto tta  az  

SZ V SZ  kongresszusát. 2. A ta r �
tó. 3. A D óra jelenti írója. 4. . . . 
Carte. 5. H elyrag. 7. Hamis. 8.

V erstartozék. 9. Egy . . . em ber 
(regény). 10. Csillagászati pont. 
11. G yerm ekcsem ege volt. 13. 
Olcsó ékszer. 16. K evert szó. 17. 
Régi súlyegység. 20. Gépolaj 
része (!). 21. A z  SZ V SZ  alakuló  
kongresszusán  a m agyar dele�
gációt vezette. 24. Névelő. 25. 
K ávékeverék - m árka. 29. É let�
kor, ném etül. 30. Ramazuri. 33. 
Folyó K özép - Európában. 34. A z  
SZ V SZ  székhelye. 36. Tömegek. 
37. F eb ruár 26- i névnap. 38. A z  
SZ V SZ  elnöke (Sándor). 39. Zo�
kog. 40. Csapadék. 41. Rom án 
fillér. 42. M egszólítás A ngliá�
ban. 43. Beltenger, egyik kikö�
tője Zsdanov. 45. Ébresztő. 47. 
H uncut fickó. 49. Városok zöld�
területe. 52. Épületm aradvány. 
54. Á llathang. 59. Fordított víz�
tömeg. 60. Hajszol. 63. Kötőszó.

Beküldendő: vízszintes 6.,
62., függőleges 1., 21., 34. és 38.

— Bánhidi —

B eküldési határidő: novem �
ber 10.

Előző re jtvényünk  helyes 
megfejtése: három szor költöz�
tünk  új városba, de ugyanaz a 
postás kézbesít.

K önyvutalványt nyertek: 
Em ődi H ajnalka  (Szigetszent-  
m árton), Jakab Ernöné  (Rába-  
szentandrás), Oláh Jánosné  (Ti-  
szaladány), Paragi Lászlóné  
(Szentlőrinc), Szk lenár Tibor 
(Felsőpetény).

M egyeri László kv-titkár tájékoztatja a vendégeket

Az eltűnt frigyláda 
fosztogatói

K eszler Józsi bácsi a század�
elő félig m agyar, félig ném et 
anyanyelvű kritikusa szögezte 
le azt az im m ár klasszikusnak 
minősülő m egállapítást — igaz, 
hogy színm űvel kapcsolatosan 
— „Ein darab  m usz cselek�
m ény h aben .”. Nos, ez a filmre 
fokozatosan érvényes, hiszen a 
mozgókép nevéhez illendően 
mozgás, s az, ha dús cselek�
mény, inkább előny, m int hát�
rány.

E tekintetben azt hiszem, A z  
e ltűn t fr igyláda  fosztogató i el�
len panasz nem  m erülhet fel. 
Steven Spielberg  (A cápa, 
A harm adik  típusú találkozások 
és az E. T. rendezője) olyan 
tem pót diktál, hogy néző legyen 
a talpán, aki követni tudja. M ár 
a főcím előtt torlódik a cselek�
mény. feszül az izgalom — s 
bár tudjuk, hogy a főhősnek: 
Ind iana  Jonesnak  életben kell 
m aradnia, mégis izgulunk érte.

Egy fikció — pontosabban 
ügyes kitaláció — a pergő törté�
nés m agva. 1936- ot írunk. H it�
ler legényei, a Gestapo pribék�
jei meg egy gátlástalan tudós a 
Bibliából jól ism ert frigyláda 
után kutatnak Egyiptom ban, 
m ert annak  titokzatos erejét a 
m aguk szolgálatába akarják  ál�

lítani. Velük veszi fel a küzdel�
m et az angol titkosszolgálat, il�
letve m egbízottjuk, a re tten the�
tetlen Indiana Jones tudós, ré�
gész és sok m indent próbált ka�
landor.

Ezt az alapállást tehát vagy 
elfogadja az em ber vagy sem. 
Ha igen, úgy jól szórakozik, hi�
szen Az eltűnt frigyláda foszto�
gatói úgynevezett akciófilm. 
Nem a mély gondolatokra, a 
szereplők lélek-  és jellem rajzá�
ra, hanem  a cselekm ény fordu�
lataira épít. Steven Spielberg, a 
rendező és Douglas Slocombe, 
az angol szárm azású operatőr 
úgy szórják elénk a képi lá t�
ványt, akár a bűvész- illuzionis�
ta  elkápráztató preparált kellé�
keit.

S alapvetően a hasonlat még

találó is, hiszen a Csillagok h á�
borúja világhírűvé vált alkotó�
jának, George Lucasnak  és 
Philip K a u fm a n n a k  a  sztorija, 
am it Law rence K asdan  dolgo�
zott fel forgatókönyvvé, erre 
módot is nyújt. A latin - am erikai 
őserdő — igaz a főcím előtt —, 
London, Nepál (a Him alája bér�
cei között), Kairó és az egyipto�
mi sivatag m eg a tenger, m ind�
m ind megkapó, lenyűgöző szín�
té r egy színes film szám ára, ki�
váltképpen, ha Spielberg fordu�
latos cselekm énybonyolítása 
percnyi nyugalm at sem hagy a 
nézőnek.

N agypapa mozija — m ond�
hatná lenézően az a finomlelkű 
mozilátogató, aki ham leti mély�
ségeket v ár egy - egy produkció�

tól. Fogjuk fel ezt a m egállapí�
tást dicsérő értelem ben, hiszen 
nagypapa idejében nem  illett a 
vetítővászon előtt unatkozni. 
Spielberg ezt nem  is engedi. Ha 
naiv is m indaz am it látunk, de 
pergő, izgalm as és szakm ailag 
rem ekül megcsinált. Az a típ u �
sú film, am elynél a néző kis�
diákká válik, és végigizgulja a 
cselekm énysort, ahogy illik. 
Felnőttnek, tinédzsernek egy�
arán t szórakoztató, eltekintve 
néhány horrorjellegű beállítás�
tól. (Igaz, hogy napjaink valósá�
gában talán  m ár ez nem  tűnik 
olyan borzalm asnak, hiszen a 
félm últ produkált m ár ennél 
riasztóbbakat is!)

A színészgárda, a Csillagok 
háborújából jól ism ert H a m i�
son Forddal az élen szintén pro�
fi teljesítm ényt nyújt. S mi jelzi 
végül is szavaim igazságát: a si�
kert? Az, hogy elkészült m ár a 
folytatás is, sőt dicséretes gyor�
sasággal m egvettük. Aki India�
na Jones újabb kalandjára k í�
váncsi, az a jövő esztendőben 
m ár megnézheti. A filmek, di�
vatok könnyen és gyorsan öreg�
szenek, de a  műfaj, a kaland 
m aga, azt hiszem nem  tévedek: 
halhatatlan.

Ábel Péter

Piros és kék mezes, csinos, 
lépcsőn gim nasztikázó vagy ép�
pen elm élyülten koncentráló 
nőkkel találkozott az, aki szep�
tem ber 14- én a Postás S portte�
lep felé vette útját. Sokan tették 
ezt, így zsúfolt nézőtér előtt ke�
rü lt sor a Szegedi Postás és a 
SZEOL - DÉLÉP tekézőinek a 
m érkőzésére.

Voltak ugyan m ár egym ás el�
lenfelei a B udapesti Postás által 
m egrendezett versenyen, am it 
a szegedi postások m eg is nyer�
tek, de m indenki érezte, hogy 
az igazi m egm éretés az őszi baj�
noki idény első fordulója lesz.

íg y  is lett: izgalom ban nem  
volt hiány. A SZEOL - DÉLÉP

lányai jobban  kezdtek, előnyü�
ket azonban lassan, de biztosan 
lefaragták  a postások, majd 
m egszerezték a vezetést. De v a�
jon sikerül - e ezt m egtartani? Si-  
kerülhet- e  m egverni a tavalyi 
bajnokot? M ár szinte fokozha-  
ta tlan  volt az izgalom a nézőté�
ren, am ikor lassan el lehetett 
könyvelni a m integy 30 fás 
előnyt, s az utolsó gurításnál 
felcsattanhatott a taps. A postás 
lányok között valóságos öröm�
ünnep, viharos gratuláció vette 
kezdetét.

Végeredm ény:
Szegedi P ostás—SZEOL-  
DÉLÉP 2393:2362.

M. F.
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