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„Kevés anyagból többet, 

S zerén y  lehetőségből jobba t, 

íink és k e z ü n k  nyo m á n  m in ő ség e t!” 

(M agyar szakszerveze tek  

X X V . kongrsszusa)

A Postások Szakszervezetének Központi Veze�
tősége csatlakozásra hívja fel a szervezett dolgo�
zókat, hogy:

— fegyelmezettebb munkával,
— körültekintő és takarékos gazdálkodással,
— a szolgáltatási magatartás magasabb szintre 

emelésével,
— a szolgáltatások minőségének javításával,
— a posta és a közönség kapcsolatának erősíté�

sével segítsék elő a VII. ötéves terv sikeres telje�
sítését.

Meggyőződésünk, hogy a szervezett dolgozók 
felelősségteljesebb munkája, valamint a szakszer�
vezeti tisztségviselők kezdeményező készségének 
kibontakoztatása és példamutató magatartása a 
minőség javításának egyik biztosítéka.

A kongresszusi h a tároza t sze llem ében :

Az új központi vezetőség első ülése
Amint tudósításunk címe is 

utal rá, m egválasztása óta első 
alkalom mal ült össze szakszer�
vezetünk központi vezetősége, 
hogy a posta m unkáját, vala�
m int a dolgozók élet-  és m unka -  
körülm ényeit érintő fontos kér�
désekben vélem ényét kifejtse, 
illetve határozatot hozzon. Az 
ülés első napirendi pontjaként a 
M agyar Posta 1986—90. évekre 
szóló kollektív szerződésének 
tervezetét Doros Béla  elnökhe�
lyettes terjesztette a központi 
vezetőség elé. A szakszervezet 
részéről Péntek Petronella  kv-  
titkár tolm ácsolta az elnökség 
előző napi állásfoglalását. Ezt 
követően több hozzászóló 
m ondta el vélem ényét, továbbá 
mindazt, amivel a képviselt kol�
lektíva megbízta.

Élénk v iták

A hozzászólók aktív  tá rsadal�
mi vitáról tájékoztatták a köz�
ponti vezetőséget. A dolgozók 
kedvezően fogadták a kollektív 
szerződés módosításait. A vita�
anyag — a nagy terjedelem  el�
lenére — áttekinthető volt, és 
megfelelő idő állt rendelkezésre 
az áttanulm ányozására, az ér�
dem i vélem énynyilvánításra.

Az égjük küldött elmondta, 
hogy a bizalmicsoportok v itájá�
ban 4490- en (az igazgatóság 
dolgozóinak körülbelül három �
negyede) vettek részt, és 
1504- en te ttek  észrevételt, ja �
vaslatot. Egy m ásik hozzászóló 
szerint a 256 bizalm icsoportban 
mintegy 700 dolgozó kért szót, s 
az igazgatósághoz továbbított 
javaslatok, észrevételek száma 
csaknem  400 volt. Az igazgató�
ságok területi szakszervezeti bi�
zottságai a szakvezetőkkel
együtt ezeket a felvetéseket ér�
tékelték, s kialakították közös 
állásfoglalásukat, am elyet a bi�
zalm itestület elé terjesztettek.

A felvetett kérdések többsé�
gére a dolgozók helyben kaptak 
választ, de így is a bizalm itestü�
leti üléseken mintegy 20- 30 ja �
vaslat továbbításáról döntöttek.

A társadalm i vita valam ennyi 
középfokú postaszervnél hason�

Doros Béla elnökhelyettes

lóan folyt. Postaszinten össze�
sen 3467 bizalm icsoport vitatta 
m eg a kollektív szerződés te r�
vezetét, s a bizalm itestületi ülé�
seken több m int 500 továbbí�
tandó javaslatot fogadtak el. 
Ezeket figyelembe vették a kol�
lektív szerződés fejlesztésénél.

Szerkezeti módosítások

A m ódosítások jelentős része 
nem  jelent tartalm i változtatást. 
A kollektív szerződés nagyon 
sok helyen m egism ételt külön�
böző jogszabályokat. Ezek az is�
m étlések sokszor félreértésre 
adtak  okot, s feleslegesen duz�
zasztották, nehezen áttek in the�
tővé te tték  a szerződést és m el�
lékleteit. A jogszabályism étlé�
sek kim aradtak. A gyakorlat se�
gítésére a kollektív szerződés és 
mellékletei m ellett kiadják a 
legfontosabb, úgynevezett alap -  
jogszabályokat is.

újév közötti m unkanap-á tcso �
portosítást igénybe vehetik. 
További ipari és építőipari egy�
ségek dolgozói élhetnek ezzel a 
kedvezm énnyel. így: a HTI 
gyártó -  és szerelőüzem ében, a 
KTH javitó és szerelő üzem osz�
tályán, az igazgatóságok táv�
közlési, illetve távközlés - fenn�
tartási üzem einek elkülönített 
építőcsapatainál.

0  A társadalm i viták m eg�
erősítették szakszervezetünk el�
nökségének a rugalm as m u n �
ka időrendszer  alkalm azásba 
vételével, illetve szélesítésével 
kapcsolatos állásfoglalását. 
A központi vezetőség m érlegel�
te  e m unkarend előnyeit és há t�
rányait, m ind m unkáltatói, 
m ind dolgozói oldalról. Úgy 
ítélte meg, hogy az előfeltételek 
biztosításával, megfelelő m un�
kaszervezéssel, koordinálással 
és ellenőrzéssel a hátrányok 
csökkenthetők vagy megszün -

tethetők. E kérdésben végül is 
kom prom isszum  született: lehe�
tőséget kapnak  a középfokú 
postaszervek arra, hogy a szük�
séges előfeltételek m egterem té�
sével alkalm azzák a rugalm as 
m unkaidőt. Ezt a M agyar Posta 
Központjának és a Postások 
Szakszervezetének engedélyé�
vel függelékben kell szabályoz�
niuk. Ez az engedély — ha 
helytelen gyakorlat vagy visz-  
szaélés tapasztalható — bárm i�
kor visszavonható.

•  Lényeges változás történt 
az érdekeltségi alap  felhaszná�
lásánál. Beépült a kollektív 
szerződésbe az új belső érde�
keltségi rendszer. A szabályo�
zás pontosan m eghatározza 
azokat a feltételeket, am elyek 
alapján a gazdálkodó postaszer�
vek az általuk m egterm elt nye�
reségből érdekeltségi alapot ké�
pezhetnek.

•  A vitákon és a központi 
vezetőség ülésén is a legtöbb 
észrevétel és javaslat a bér�
rendszerrel kapcsolatosan 
hangzott el. Egyes m unkakörök 
képzettségi igényének m egha�
tározásánál egym ástól eltértek 
a vélemények. A m egítélést 
egyes esetekben befolyásolta 
az, hogy az adott m unkakörben 
a postaszervnél milyen képzett�
ségű dolgozó látja el a feladatot. 
Végül is több lett a vagylagos 
képesítéssel m eghatározott 
m unkakörök száma.

A szervezet- korszerűsítésből 
eredően új munkaköri-  elneve�
zésekkel bővült a nom enklatú�
ra, továbbá m ódosult egyes te r�
melés-  és forgalom irányító 
m unkakörök besorolása. A mó�
dosításokat egyrészt a hatáskör

és irányított létszám  változása 
tette szükségessé; m ásrészt a 
m unkakörök tartalm i m egítélé�
se. A VII. ötéves tervre szóló 
kollektív szerződés alapelvei�
nek megfelelően azok a m unka�
körök, am elyekben a szervezeti 
felépítés szerint közvetlen be�
osztott dolgozó nincs, és a vég�
zett tevékenység elsősorban el�
lenőrzési feladat, átkerültek  az 
ügyintéző kategóriába. Ilyenek: 
a területi biztosi, a m unkaszer�
vezői és a munkaelem zői m un�
kakörök.

•  Az elm últ évekhez hason�
lóan nagy volt a módosítási 
igény a bérpótlékokkal kapcso�
latban is. Javasla to t tettek a 
dolgozók új pótlék kialakításá�
ra, a jogosultak körének bővíté�
sére és a díjazás m értékének 
em elésére. A javaslatok közül
— anyagi fedezet h iányában — 
csak kettő oldódott meg. Növe�
kedett a különleges raktárkeze�
lési pótlék m értéke, s a kollek�
tív szerződésbe került bele a 
tűzvédelm i pótlék szabályozá�
sa.

A VII. ötéves tervre szóló ke�
resetpolitikát szakszervezetünk 
elnöksége 1986. feb ruár 5- i ü lé�
sén tárgyalta, és egyetértett ve�
le. Ennek során elfogadta a bér�
pótlékok tervidőszaki karban �
ta rtásá t is. íg y  például: a m ű�
szakpótlékot ez évben felül kell 
vizsgálni, s a jövő évben a köz�
ponti bérpolitikai intézkedések 
keretében meg kell vitatni; 
vagy: a pénzkezelési pótlékot
— mivel a VI. ötéves tervben 
kétszer módosult, és az anyagi 
vonzata is jelentős — a tervidő�
szak közepén kell napirendre 
tűzni stb.

•  Kedvezően alakult a dol�
gozók lakásépítési tám ogatá �

sáról szóló szabályozás: a kü�
lönböző építkezési formákhoz 
nyújtható építési kölcsönök fel�
ső határa  em elkedett; a postás-  
házastárs hátrányos m egkülön�
böztetése m egszűnt; a saját tu �
lajdonú lakás korszerűsítésére 
és felújítására is igénybe vehe�
tő m unkáltatói kölcsön.

•  Em elkedik a postahivatal�
ban igénybe vehető táviró- és 
távbeszélődíj-kedvezm ény  ösz-  
szeghatára. A m ódosítás a tari�
faem eléssel arányos.

A központi vezetőségi ülésen 
elhangzottakra Doros Béla el�
nökhelyettes és Péntek Petro�
nella kv - titkár adott választ. 
Péntek Petronella a részmun-

Tóth Vilmos

kaidős dolgozók távíró -  és táv�
beszélődíj- kedvezm ényével és 
a távirat - kézbesítők form aruhá�
jával kapcsolatos kérdések ren -

(Folytatás a 3. oldalon.)

Ugyancsak az alkalm azás, á t�
tekinthetőség segítésére módo�
sult a szerződés szerkezete. Az 
egyes paragrafusok cím eket 
kaptak, tagoltabbak lettek, az 
azonos tém akörökhöz tartozó 
szabályok egy helyre kerültek.

Érdem i, ta rta lm i módosulások

0  Régi kérés teljesült a pos �
tán  belüli m unkahely-vá ltozta �
tás  szabályozásával. Az új sza�
bályozás szerint ez csak á the�
lyezéssel történhet. Azt is rögzí�
ti a szabályhely, hogy az á the�
lyezését kérő dolgozó legföljebb 
a kollektív szerződésben m eg�
határozott felm ondási időre 
tartható  vissza; az áthelyezett 
dolgozó bérét az azonos m unka�
helyen és m unkakörben levő 
dolgozó bérével arányosan kell 
m egállapítani. Az áthelyezés 
azonban nem  m entesíti a dolgo�
zót az egyéb kötelezettségei 
alól. Ilyen például a tanulm ányi 
szerződésben vállalt kötelezett�
ség.

•  Bővült — a jogszabáljd le�
hetőség határain  belül — azok�
nak a köre, akik a karácsony és

Péntek Petronella kv - titkár



K lassz ik u s  p o s ta  —  k o rs z e rű s ítv e
G yakran a „klasszikus” vagy 
„hagyom ányos” jelzővel em le�
getjük a postaforgalmi szolgála�
tot. A fejlődő technika, a gyor�
suló élet azonban új igényeket 
tám aszt a postaforgalom m al 
szem ben is, túlzottan tehát a 
hagyom ányokhoz sem lehet ra �
gaszkodni. A pos a korszerűsí�
tette szervezetét; nyilvánvalóan 
klasszikus szolgáltatásait is az 
élethez szándékozik igazítani.

A m integy 35 ezer postafor�
galmi dolgozó m indennapi 
m unkáját irányító dr. K ertész  
Pál elnökhelyettest kértük 
meg: tájékoztassa olvasóinkat e 
hagyom ányos hírközlési ágazat 
jövőjére vonatkozó elképzelé�
sekről.

— B árm ennyire is té rt hódít 
az elektronikus hírközlés, a le�
velezés m égsem  megy ki a di-

— A sokat em legetett gyor �
saságon, pontosságon és meg �
bízhatóságon kívü l m ivel tudja  
a posta  a sz ínvona la t emelni?

— M egítélésünk szem pont�
jából egyáltalán nem  közöm�
bös, hogy milyen környezetben 
fogadjuk igénybevevőinket. 
Nagy erőfeszítéseket teszünk 
hát postahivatalaink fejlesztésé�
re. A VI. ötéves tervben m egle�
hetősen sok — persze sohasem  
elég — kishivatalt építettünk, 
illetve újítottunk fel. El nem  h a�
nyagolva a  vidéket, a VII. öté�
ves tervben a közép-  és nagyhi�
vatalok rendbehozatalára össz�
pontosítjuk erőforrásainkat. 
Em ellett országszerte nagy 
gondot fordítunk a felvételi te r�
m ek csinosítására, ízléses be�
rendezésére, ápoltságára, vala�
m int a  közönség kellő tájékozta�
tására. A belépő érezze m agát 
ism erősnek m inden hivatalunk�
ban! Ezt a külföldiek által is ért�
hető piktogram ok egységes 
rendszerével akarjuk elérni.

— Előbbre szeretnénk lépni 
a  szolgáltatásaink igénybevéte�
lével kapcsolatos teendők gépe�
sítésében. A Kísérleti Intézet 
dolgozik modelleken, ugyanak�
kor figyelemmel kísérjük a kül�
földi eredm ényeket is. Székes-  
fehérvár 1 és Agárd postahiva�
talban rövidesen francia kezelé�
si gépek próbaüzem e kezdődik.

— K örnyezetünkhöz tartoz�
nak hírlapárushelyeink is. Pavi�
lonjaink jelentős része elavult. 
A következő években a főváros�
ban és vidéken nagy korszerű�
sítési program ot hajtunk  végre. 
A közönség minél jobb kiszol�
gálására igyekszünk társadalm i 
árusokat beszervezni. Jó  ta �
pasztalatokat szereztünk — el�
sősorban az üdülőhelyeken — a 
trafikokban, élelm iszerboltok�
ban folyó hírlapárusítással. Be�
kapcsolódott a h írlapárusításba 
a Skála - szövetkezet is.

— Napi érintkezési pontja a 
postának a közönséggel a kéz�
besítés. Ez legalább akkora 
gondunk, m int postahivatala�
ink állapota. M ár m indent m eg�
tettünk, hogy dolgozóinknak 
kedvükben járjunk, ennek elle�
nére nagyon sok a nem  m egfe�
lelő m egjelenésű kézbesítő. 
Nem viselik vagy idegen ruha -

vatból, az árufuvarozás fejlődé�
se sem tud ta fölöslegessé tenni 
a postai csomagszállítást, a 
pénzforgalom ban pedig válto�
zatlanul kiemelkedő szerepet 
tölt be szervezetünk. Ha most 
ezekhez a feladatokhoz hozzá�
vessz <k a m ár csaknem  klasrzi-  
kusnak tekinthető h írlap ter�
jesztést, m egállapíthatjuk, hogy 
a hagyom ányos postaszolgálat 
sem m it sem veszített jelentősé�
géből. Ez azonban nem  jelenti 
azt, hogy szolgáltatásainkat mai 
állapotukban tartósíthatnánk. 
Színvonaluk folyamatos em elé�
se mellett, egyrészt állandóan 
keressük az egyszerűbb, egyút�
ta l biztonságosabb m egoldáso�
kat, m ásrészt kutatjuk a közön�
ségnek kedvező, ugyanakkor 
gazdaságos új szolgáltatások le�
hetőségét.

darabokkal keverik a m aguk ál�
tal kiválasztott egyenruhát. 
Em ellett a m unkájukra is sok 
indokolt panasz érkezik hoz�
zánk, pedig az őket is védő sza�
bályzatok világosan előírják te �
endőiket. Szigorúbb ellenőrzés�
sel kell rendet terem tenünk 
ezen a m unkaterületen.

— A posta megjelenésével 
kapcsolatban hadd szóljak rövi�
den az ország névjegyéről, a bé�
lyegekről. Nehéz kérdés, m ert 
sokféle igénynek, kívánságnak 
kell eleget tennünk, akár a té �
m aválasztásra, akár a kivitele�
zésre gondolunk. A bélyeg�
nyom tatásban egyre inkább a 
réz- , illetve acélm etszetet része�
sítjük előnyben. Ennek szép 
példája a Fáy A ndrás - em lékbé -  
lyeg.

— A  m u n ka  jó része a há t �
térben fo ly ik , mégis nagym ér �
tékben befolyásolja a szolgálta �
tások minőségét. M it tervez a 
posta  ezeknek a m unka fo lya �
m a toknak a fejlesztésére?

— A küldem ények feldolgo�
zásának korszerűsítésében is 
jelentős szerepet kap a gépesí�
tés. Elsősorban fém pénzszám lá�
ló és bankjegykötegelő gépeket 
szerzünk be nagyobb m ennyi�
ségben. Fő gondunk azonban a 
VII. ötéves tervszakaszban a le�
vélfeldolgozás gépesítésének 
kérdése. Egyrészt esedékessé 
vált az im m ár több m int tízéves 
Toshiba levélirányítónk kicse�
rélése, m ásrészt a szolnoki és a 
székesfehérvári gócüzem gépi 
berendezésének felszerelése. 
Az alkalm azandó gépek típusa 
m ég nincs eldöntve, m űködé�
süknek azonban alkalm azkod�
niuk kell a jelenlegi címzési 
szabványhoz. A két nagy üze�
m en kívül is folyik a góchálózat 
kiépítése, külön em lítve m ég a 
józsefvárosi hírlapfeldolgozó 
üzemet.

— A postaforgalom gyorsítá�
sában tehát várhatóan előbbre 
lépünk. A szállítás folyam án a 
biztonságot az értéktartályok�
nak  a jelenlegi záron és ellenzá�
ron felül egy harm adiknak a 
felszerelésével tervezzük fokoz�
ni. Ennek kulcsa az indító, illet�
ve a rendeltetési postahivatal�
ban lesz.

— Biztonságosabbá k íván�
juk  tenni a kézbesítők m unká�

já t is. M ár kísérleti használat�
ban van egy különleges, riasz�
tóberendezéssel ellátott kézbe�
sítőtáska. Ha beválik, és mód 
lesz használatának kiterjeszté�
sére, fel lehet emelni a kézbesí�
tők készpénzellátm ányának 200 
ezer forintos felső határát.

— Szolgáltatásaink pontos�
sága term észetesen elsősorban 
a postás dolgozók szakism erete�
in és lelkiism eretén múlik. Nem 
m indegy azonban, milyen cím�
irattal, burkolattal, m ellékletek�
kel kerülnek kezelésünkbe a 
küldem ények. Ez irányú ta �
pasztalataink tájékoztató szol�
gálatunk tükörképét adják.

— M aradt tehát jó  időre 
tennivaló  ahhoz, hogy a posta  
is meg legyen elégedve eddigi 
szolgáltatásaival. V iszont vár �
ha tóan m ilyen  újdonságokkal 
lepi meg ügyfeleit?

— Tervezett új szolgáltatása�
ink nagyobbrészt a pénzforga�
lom m al kapcsolatosak. M ár jú �
niusban 60- 65 nagy forgalmú, 
illetve üdülőhelyi postahivatal�
ban bevezetjük a valutabevál�
tást. Az indítékot ehhez az adta, 
hogy hivatalaink délutáni, sőt 
esti nyitva tartása jó lehetősé-

— M iképpen  segíti a m eg �
szoko tt és a z  ú jszerű  fe lada tok  
m egoldását a posta  korszerűsí �
te tt szervezete?

— A szervezet átalakításá�
nak értékelése jelenleg is fo�
lyik. M ár több fórum tárgyalta, 
szakszervezetünk központi ve�
zetősége is, a posta vezetősége 
ezután foglal állást.

— A feldolgozó folyam atok�
nak a Hírlap -  és Postaszállítási 
Igazgatóság felügyelete alatti 
összevonása bevált; a  m unka -  
megosztás révén az erők m in�
denütt a fő feladatokra összpon�
tosultak. A Budapesti Posta-  
igazgatóság m entesült az orszá�
gos feladatok alól, nagyobb 
gondot tud  fordítani a főváros�
ban elvárható felvételi és kéz�
besítőszolgálatra. Az új igazga�
tóságnál m ég csak egy esztendő 
tapasztalatai gyűltek össze. 
Kedvezőknek m utatkoznak, ér�
tékelésükre azonban újból visz-  
szatérünk.

— Figyelemmel kísérjük a 
körzeti hivatali rendszer m űkö�
dését, és m egerősödéséhez m in�
den segítséget m egadunk. Erre 
szükség is van, m ert tervbe vet�
tük, hogy a többi nagyhivatallal 
együtt, rájuk  bízzuk a díjelőle�
ges feladás engedélyezését, 
a levélszekrények fel-  és lesze-  
reltetését. A hatáskör leadásá�
val a  körzeti hivatal közvetle�
nebb  kapcsolatba kerül a te rü �
letén működő vállalatokkal, in�
tézményekkel.

— Van-e még lehetőség a ke �
zelés egyszerűsítésére ?

— Anélkül, hogy a biztonság 
követelm ényéből engednénk, 
m ár sok m indent nem  tudunk  
megváltoztatni. Az élet azon�
ban időről időre ad alkalm at, ha 
nem  is a szolgáltatás, hanem  az 
adm inisztráció egyszerűsítésé�
re. Ide sorolom például a kárté �
rítési eljárás korszerűsítését. 
Eddig három  fórum on folyt az 
ügyintézés: a megyei hivatalok�
nál, az igazgatóságokon, és a

get nyújt a külföldieknek arra, 
hogy forinthoz jussanak. Igaz, 
hogy ez a feladat ú jabb  követel�
m ényeket tám aszt pénzkezelő 
dolgozóinkkal szem ben, de meg 
kell m ondanunk, hogy a posta 
részesedése sem közömbös be�
vételi terveink teljesítésének 
szempontjából. Idővel ez a szol�
gáltatás is fejleszthető. Egyelő�
re ugyanis csak beváltunk, szó 
lehet azonban m ajd eladásról 
is.

— Tárgyalások folynak a r�
ról, hogy a posta elvállalja az 
Euro - csekkek leszámolását. 
A Csekkleszámoló Hivatal 
nemzetközi klíringrendszerben 
szám olná el a M agyarországon 
beváltott csekkeket.

— K ülönbizottság foglalko�
zik az önálló takarékszolgálat 
szervezésével. Korai volna még 
egy önálló postatakarékpénztár 
szolgáltatásait részleteznünk. 
Sok kérdést kell m ég tisztáz�
nunk, a szervezeti kérdésekben 
sincs m ég végleges döntés. 
M indenesetre a létrehozandó 
pénzintézettel a postahivatalok�
nak is szorosabb, tartalm ukban  
is m élyebb kapcsolatuk lenne, 
m int jelenleg az OTP- vel van.

posta központjában. Ezentúl 
csak az igazgatóságok fogják 
vizsgálni a kártérítési igénye�
ket. Nem hoznak határozatot, 
hanem  levélben értesítik az 
ügyfelet. Ezek szerint nem  lesz 
fellebbviteli eljárás. Ha esetle�
ges tévedéséről az ügyfelet nem  
sikerül meggyőzni, panaszával 
a bírósághoz fordulhat. A kér�
désben a döntés m egtörtént, a 
postaszervek rövidesen m eg�
kapják a végrehajtási utasítást.

— A közönségkapcsolat jav í�
tására  irányul a hivatalok nyit�
va tartási rendjének felülvizs�
gálata. A szolgálat általában 
igazodik az igényekhez, vannak 
azonban körülm ények, am elye�
ket nem  lehet figyelmen kívül 
hagyni. A nagyvárosok perem -  
kerületeiben épült lakótelepe�
ken nem  válik be a kishivatalok 
8 és 16 óra közötti működtetése. 
Ilyen helyeken a 9 és 17 vagy a 
10 és 18 óra közötti nyitva ta r�
tás célszerű. Hiba, hogy az igaz�
gatóságok nem  kísérik kellő fi�
gyelem m el az új városok alaku�
lását, és nem  igazítják a változó 
igényekhez a nyitva tartást. 
U gyancsak a helyi igényeknek 
megfelelően kell m eghatározni 
a szolgálati rendet B udapest 
vonzáskörzetében. A szom ba�
ton zárva tartó  postahivatalok 
pénteki m eghosszabbított szol�
gálata viszont országszerte fö�
löslegesnek bizonyult. Július 
1- jétől a többletórát hétfőre 
tesszük át. Ez az intézkedés a 
postás dolgozóknak is kedvez.

— Bár valam ennyi intézke�
désünk a közönség igényeinek 
m inél teljesebb kielégítésére 
irányul, sohasem  tévesztjük 
szem elől a postások érdekeit. 
Ezzel szem ben azt kérjük a dol�
gozóktól, legyenek segítőtársa�
ink terveink kivitelezésében.

Köszönjük dr. K ertész Pál 
nyüatkozatát, egyúttal a pos�
tás dolgozókhoz intézett kéré�
sét olvasóink figyelmébe ajánl�
juk. B enda  Is tv án

Ismerkedés feladatokkal, munkatársakkal
Május 12. és 16. között Mis�

kolctapolcán a Borsod Megyei 
SZMT oktatási központja adott 
otthont a szakszervezetünk köz�
ponti vezetőségi tagjai részére 
szervezett tanfolyam nak.

Az volt az eredeti elképzelé�
sünk, hogy az újonnan m egvá�
lasztottakat készítsük fel, nekik 
adjunk m unkam ódszert tá rsa�
dalmi m egbízatásuk jobb ellá�
tásához. A szervezés során ez a 
célunk módosult, m ert a  tanfo�
lyam hallgatóknak csak m integy 
egyharm ada volt új kv - tag.

U gyanakkor zajlott Miskol�
con a tv - filmfesztivál, így sike�
rült három  televíziós m unkatár�
sat előadónak meghívni.

P ostás Dolgozó 2 -

B án János  gazdaságpolitikai 
tém ájú előadása osztatlan si�
kert aratott, a  kérdésekre őszin�
te, határozott válaszokat adott. 
Fluckné dr. Papácsi Edit a csa�
ládjogi törvényről tarto tt tá jé�
koztatót, m ajd a hallgatók véle�
m ényét kérte arról, hogy a ké�
szülő módosítások m ennyire ta �
lálkoznak az állam polgárok el�
képzeléseivel. Erről a program �
ról a televízió felvételt készített, 
és azt szeptem berben tervezik 
m űsorra tűzni a Jogi esetek ré �
szeként. H arm adnap este Chru- 
d inák A lajos  jövetele hozta láz�
ba Miskolctapolcát, a környező 
üdülőkből is sokan eljöttek 
m eghallgatni külpolitikai tá jé�

koztatóját, am elyet kérdezz- fe -  
lelek form ában tartott. A gyen�
gébb nem  rajongása és a tém a 
izgalm assága m iatt m ég a va�
csoráról is megfeledkeztünk.

A hét többi előadói szakszer�
vezetünk vezetői voltak, akik az 
időszerű szakszervezeti felada�
tokat ism ertették, és a m unka 
m ódszertanát igyekeztek a hall�
gatókkal megvitatni.

Tanfolyam unk záró napján 
ellátogatott hozzánk G ricsem é  
H eszky Enikő, szakszerveze�
tünk  főtitkára is, aki fórum ke�
retében és kötetlen beszélgetés 
form ájában válaszolt a feltett 
kérdésekre.

A tanfolyam zárásakor az

egész hét m unkáját K á n ya  
Gyula, a szervezési és káder�
osztály vezetője értékelte. Véle�
m énye találkozott a hallgatóké�
val, am ikor hasznosnak és ered�
m ényesnek m inősítette a tanfo�
lyamot, am ely jó keretet adott 
arra, hogy az új kv - tagok m eg�
ism erjék a régieket. Az esti kö�
tetlen beszélgetések és szabad�
idős program ok során is sok szó 
esett szakmáról, szakszervezet�
ről. Barátságok szövődtek, ami 
feltétlenül hozzájárul ahhoz, 
hogy a testületi m unkában is 
erősödjön a hozzáértés és a fele�
lősségteljes közös gondolkodás 
a tagság érdekében.

Földi Antal

Ifjúsági csoportunk 
az NSZK-b

Ifjúsági delegációnk egyhetes 
szem inárium  keretében ism er�
kedett a N ém et Szövetségi Köz�
társaság  postás fiataljainak és 
dolgozóinak élet-  és m unkakö�
rülm ényeivel, valam int a ném et 
postásszakszervezet (DPG) 
m unkájával.

A posta szinte valam ennyi 
szakterületét képviselő 15 fős 
küldöttségünket a frankfurti re�
pülőtéren R olf Büttner, a DPG 
ifjúsági bizottságának vezetője 
és F ranz Treml, a D PG  nem �
zetközi felelőse fogadta. M ár az 
elején kiderült, hogy igen ko�
moly feladat vár a csapatra, m i�
vel a m unkaprogram ok egyórás 
ebédszünettel reggel 8 órától 
délután 6- ig tartanak, és a ki-  
kapcsolódást jelentő esti elfog�
laltságok sem csak szórakozás�
sal fognak telni.

G ladenbachban, a DPG  okta�
tási centrum ában, ebben a szép 
term észeti környezetben lévő, a 
tanulás és szabadidő eltöltése 
szem pontjából is m inden igényt 
kielégítő oktatási bázisban volt 
a szem inárium  törzshelye. A lé�
tesítm ényen belül többfunkciós 
term ek, a m unkához szükséges 
technikai felszerelések (hordoz�
ható video, audio, film- , írásve�
títő, nemzetközi konferenciák�
hoz szim ultánberendezés stb.) 
voltak, s a családos és szabad�
idős program okhoz gyerm ekbi�
rodalom , úszómedence, szauna, 
tekepálya, kisvendéglő, klub- , 
kártya - , tévészobák, vagyis 
minden, ami a m unkához és a 
kikapcsolódáshoz szükséges, az 
m egtalálható itt.

Az iskolának — felsorolni sok 
lenne — 34 féle, folyam atosan 
élőn ta rto tt képzési, továbbkép�
zési program ja van. Évente 
m integy 4000 főt okítanak falai 
között. Az itt folyó m unkának 
K ari W illm s kolléga, az oktatá�
si központ vezetője két fő célja�
ként a szakszervezeti tuda t éb �
resztését és a funkcionáriusok 
képzését, továbbképzését fogal�
m azta meg. Az itt töltött három  
feszített tem pójú nap alatt bete�
kintést kap tunk a ném et szak-  
szervezeti mozgalom és ezen 
belül a postás szakszervezet 
történelm ébe, jelenébe és m eg�
célzott feladataiba.

Ma az NSZK - beli szakszerve�
zeteknek m integy 8 millió, a 
postások szakszervezetének pe�
dig 460 ezer tagja van. Szerve�
zeti felépítésük az üzemi szintig 
hasonló a mienkéhez. Az üzemi 
szinten a „speciális bizalm i”, a 
személyi képviselet (független 
a szakszervezettől) veszi át a 
dolgozói érdekképviseletet. 3 
évenként szakszervezeti jelölő�
lista alapján választják őket és 
„egyenrangúak” a szakszerve�
zeti tisztségviselőkkel. A szer�
vezettség a postásoknál vi�
szonylag magas, 70- 80 százalék 
között mozog, és ami szám unk�
ra  érdekes volt, hogy a fiatalok 
szervezettsége a 90 százalékot 
is m eghaladja. M int az az elő�
adásokból és a konzultációkon 
kiderült, ennek jórészt az az 
oka, hogy a szakszervezeti moz�
galom ifjúsági vonala egyfajta 
erőteljes ifjúsági szervezetként 
működik. Ezen ifjúsági vonal 
csúcsszerve a D PG Ifjúsági Bi�
zottsága, am elynek választott 
elnöke és helyettese a központi 
vezetőség tagja.

E bizottság feladatairól, m un�
kájáról szólva Rolf B üttner el�
mondta, hogy alapfeladatuknak 
tartják  a fiatal fejekben tisztáz�
ni azt az ellentm ondást, ami tá r�
sadalm ukban a tőke és a m un�
ka között áll, hiszen legna�
gyobb gondjuk, a fokozódó 
m unkanélküliség is innen ered. 
Hogy ez az NSZK fiatalságá�
nak  milyen nagy gondja, azt mi 
is közvetlenül tapasztalhattuk. 
Szabadidős program jainkon és 
az üzem látogatásokon alkal�
m unk nyílt tanuló és dolgozó 
fiatalokkal vélem ényt cserélni, 
és szinte valam ennyien a m un�
kanélküliséget nevezték meg 
„első számú ellenség’’- ként.

Egynapos bonni k irándulá�
sunk a B undestag m egtekinté�
sére, valam int Peter P atem er-  
rel, a  parlam ent SPD frakciójá�
nak postai referensével egy rö�
vid eszm ecserére adott lehető�
séget, akinek pillanatnyi hely�
zetértékelése az volt, hogy „jó” 
az N SZK  gazdasági pozíciója. 
Növekedik a term elés, csökken 
az infláció, de a m unkanélküli�
ség továbbra is nagy gazdasági 
gond, és ami m ég rosszabb, ez 
súlyos pszichikai teher. Ebből 
eredően a SPD választási kon�
cepciója főként a m unkaválla�
lók képviseletére épül, négy 
éven belül felére kívánnák 
csökkenteni a m unkanélküliek 
számát, harcolnak a környezet�
védelem ért, külpolitikában pe�
dig a békéért. A postára vonat�
kozóan: bizonyos szolgáltatá�
soknál — távközlés, csom ag�
szolgálat — a posta monopol�
helyzetét angol, japán  és más 
m intára reprivatizálási törekvé�
sekkel tám adják, az SPD vi�
szont ezzel ellentétes politikát 
hirdet.

A kétnapos frankfurti tartóz�
kodás lehetőséget adott a világ 
legnagyobb postai pályaudvari 
létesítm ényének a m egtekinté�
sére, ahol 5500 em bert foglal�
koztatnak. 10 sínpáron érkezik 
a postai küldem ények egy része 
(közúti beszállítás is van). A fő�
épület 21 szintes (2 „em elet” a 
felszín alatt), a 9. em eletig a 
funkcionális szintek és irodák, a 
tizediken étterem , a  11 — 19. 
em eleteken m unkásszálló 360 
egyágyas szobával az utazó sze�
mélyzet számára. N aponta 
80- 100 ezer csomagot (csúcsban 
180 ezret) és óránként 30 ezer 
levelet dolgoznak itt fel.

Utolsó program ként m egláto�
gattuk  a D PG frankfurti szék�
házát, ahol rövid eszm ecserét 
folytathattunk delegációnk ta �
pasztalatairól K laus D ieter 
Z em lin  elnökhelyettessel.

Szakmai, mozgalmi tapaszta�
lataink rövid összegzéseként el�
m ondható, hogy alkalm unk 
volt nyílt, őszinte hangvételű 
eszm ecserére m ind szakszerve�
zeti, m ind szakmai kérdések�
ben. B etekinthettünk vendéglá�
tóink, valam int az általuk kép�
viselt postás dolgozók hétköz�
napi életébe, m egm utatták 
eredm ényeiket és beszéltek 
gondjaikról, céljaikról.

A csoport m inden tagja sok 
élm énnyel és tapasztalattal té r�
hetett haza, am it ezúton is kö�
szönünk vendéglátóinknak.

M észáros József

Ésszerűbben, egyszerűbben

Keltsünk bizalmat!



Az új központi  v e z e t ő s é g  e lső  ülése
(Folytatás az 1. oldalról.)

dezésére titkársági felhatalm a�
zást kért.

A társadalm i vitákon felter�
jesztett és a központi vezetőségi 
ülésen elhangzott valam ennyi 
felvetésre, javaslatra, am elyek 
a kollektív szerződés m ódosítá�
sa során nem  realizálódtak, a 
középfokú postaszervek legké�
sőbb július 31- ig írásos vissza�
jelzést kapnak.

A fejlesztés folyam atos

A módosított kollektív szer�
ződés július 1- jével lép hatály�
ba. A továbbfejlesztés folyam a�
ta azonban nem  zárul le. Tá�
m aszkodva a gyakorlati tapasz�
talatokra, az évenkénti beszá�
molók és m ódosítások során 
jobban kell élni a jogszabályi 
lehetőséggel. Rögzítsen a kol�
lektív szerződés m inden olyan 
kérdést, am elyet szükségesnek 
ítélünk. Törekedni kell arra, 
hogy a középfokú postaszervek 
önállóságának erősödésével bő�
vüljön a függelékek hatásköre.

A VII. ötéves terv

A kollektív szerződés elfoga�
dása u tán  a  testület a M agyar 
Posta VII. ötéves tervjavaslatát 
v itatta meg. Az írásos anyaghoz 
ism ét Doros Béla és Péntek 
Petronella fűzött szóbeli kiegé�
szítést.

Ezt követően jó néhány kv-  
tag elm ondta vélem ényét a 
tervjavaslatról, majd Tóth Vil�
mos, a Budapesti Postaigazga�
tóság kollektívája nevében ja �
vasolta a központi vezetőség�
nek egy felhívás elfogadását, 
am elyben csatlakozásra hívnak 
fel m inden szervezett postás

dolgozót a VII. ötéves terv vég�
rehajtásának  elősegítésére. (A 
testü let elfogadta a felhívást, 
ezt lapunk első oldalán teljes 
terjedelm ében közöljük.)

A vita befejezéseként Gri- 
cserné H eszky Enikő  főtitkár a 
terv  végrehajtásával kapcsola�
tos szakszervezeti tennivalókról 
szólva kiemelte, hogy m inden 
postás dolgozónak eleget kell 
tennie a m agas társadalm i 
igénynek, m ég a rendkívül ne�
héz feltételek közepette is.

A most kezdődő ötéves terv  a 
hírközlés hosszú távú fejleszté�
sének döntő fontosságú idősza�

ka. A szakszervezet kötelessé�
gének tartja, hogy saját eszkö�
zeivel: a dolgozók mozgósításá�
val, meggyőzésével segítse e cé�
lok m egvalósítását. A főtitkár 
kiemelte, hogy a végrehajtás 
alappillére az alkotó, cselekvő 
és tenni akaró em ber.

Nehéz feladat a terv  m ara�
déktalan teljesítése, fegyelm e�
zettebb és szervezettebb m un�
kát igényel m inden egyes pos�
tás dolgozótól. (A VII. ötéves 
tervről annak végleges elfoga�
dása után, előreláthatólag júliu�
si szám unkban szám olunk be. 
A szerk.)

Egyéb tém ák

H arm adik napirendi pont�
ként a testü let M egyeri László  
kv - titkár beszám olóját hallgatta 
m eg a szakszervezetnek a XII. 
kongresszus óta végzett m un�
kájáról, m ajd elfogadta a vezető 
testü letek  m ásodik félévi m un�
katervét.

Az ülés befejezéseként a kv 
jóváhagyta a szakszervezet 
1986. évi költségvetését, és elfo�
gadta az elm últ évi gazdálko�
dásról szóló beszámolót.

T. P . - M .  L.

M egállapodás a görög tá rs�
szakszervezetekkel. G ricsem é  
H eszky E nikő  főtitkár vezetésé�
vel m ájus 19—23. között h á �
rom tagú küldöttség utazott A t�
hénba, a görög postaforgalmi 
és távközlési dolgozókat töm örí�
tő szakszervezetek m eghívásá�
ra.

A küldöttség ism erkedett a 
társszakszervezetek m űködésé�
vel, érdekvédelm i tevékenysé�
gével, m eglátogatott postai és 
távközlési hivatalokat. Több al�
kalommal folytatott vélemény -  
cserét, m egbeszélést a vendég�
látó szervezetek tisztségviselői�
vel a szakszervezetek helyéről, 
szerepéről, jog-  és hatásköréről. 
Á ttekintette és egyeztette a 
kapcsolattartás és az együttm ű�
ködés lehetőségeit, módjait. 
M egállapodást írt alá a görög és 
m agyar postás dolgozók közötti 
csoportos csereüdültetésre, 
am ely 1987- től kezdődően való�
sul meg.

Az 1981. évi parlam enti vá�
lasztásokon az A ndreasz Pa�
pandreu  vezette Pánhellén Szo�
cialista Mozgalom ju to tt hata�
lomra, am ely radikális változá�
sokat és szocialista irányú fejlő�
dést hirdetett meg. A dem okra�
tizálódási folyamat kedvezően 
hatott a szakszervezeti mozga�
lom ra is. Új szakszervezeti szö�
vetségek alakultak, am elyek 
aktív nemzetközi tevékenysé�
get végeznek és nagyon érdek�
lődnek a külföldi szakszerveze�

tek  tapasztalatai iránt. A görög 
postaforgalm i és távközlési dol�
gozókat két önálló szakszerve�
zet tömöríti. A forgalm istáknak 
11 ezer, a távközlésieknek 30 
ezer tagjuk van. A szervezett�
ség megközelítőleg 100 százalé�
kos. Szervezkedésük jelenleg 
szakm ai alapon történik. F üg�
getlenül a m unkahely hollété�
től, az azonos m unkakörben 
dolgozók országosan egy alap�
szervezetbe tartoznak.

M indkét társszervezetük jól 
szervezett, erős és kezdem énye�
ző szervezete a görög szakszer�
vezeti mozgalomnak. A forgal�
m isták főként a szervezkedés 
m egújításában, m ódosításában 
jeleskednek. A távközlésiek n a�
gyon harcos szervezet hírében 
állnak, am it az ott- tartózkodás 
idejében folytatott 5 napos 
sztrájk is igazolt.

A küldöttségnek jó alkalm a 
volt m egism erni és tapasztalni 
a nem rég alakult szakszerveze�
tek, többségében fiatal vezetői�
nek, tisztségviselőinek erőfeszí�
téseit, elszánt harcát, am elyet a 
görög postások és távközlési 
dolgozók élet-  és m unkakörül�

m ényeinek jav ításáért végez�
nek.

Hí

A bolgár Hírközlési Dolgozók 
Szakszervezetének küldöttsége 
M ladenov A ta n a s  Bonec kv - tit�
kár és K atchakov Petar Slavt- 
chev Plovdiv megyei elnök 
részvételével, június 2—7. kö�
zött hazánkban tartózkodott.

A m integy 50 ezer taglétszá�
m ú testvérszervezettel kétéven�
kén t rendszeres az előre m eg�
határozott tém ákat tanu lm á�
nyozó küldöttségek kölcsönös 
látogatása.

V endégeink ezúttal a m agyar 
postások m unkakörülm ényeit, 
szociális ellátását tanulm ányoz�
ták.

Információkat, tapasztalato�
kat gyűjtöttek a m unkavédelem  
területéről. Központi vezetősé�
gük szeptem beri ülésén e tém á�
kat tárgyalja. Jövőbeni felada�
taik  kialakításához a m agyaror�
szági tapasztalatokat is szám í�
tásba veszik.

Ittlé tük  alatt m eglátogatták a 
Távbeszélő Tudakozó és N év�

sorszerkesztő Hivatalt, a  Heves 
Megyei Távközlési Üzemet, 
Eger 1 postahivatalt, a B uda�
pesti Postás Sport Egyesületet, 
és a Postás Művelődési Köz�
pontot. Tapasztalataikról ked�
vezően nyilatkoztak. Szakszer�
vezetünk központjában két al�
kalom m al tarto ttunk  vélemény -  
cserét az időszerű szakszerveze�
ti feladatokról.

Hí

A Zam biai Postás és Távköz�
lési Dolgozók Szakszervezeté�
nek főtitkárhelyettése Vincent 
D ikson Banda, m ájus 7—29- ig 
szakszervezeti tanfolyam on 
vett részt B udapesten, a SZOT 
Központi Iskolán. A tanfolyam  
időtartam a alatt rövid m egbe�
szélésre ellátogatott szakszerve�
zetünk székházába is, ahol Gri�
csem é H eszky E n ikő  főtitkár 
fogadta és tájékoztatást adott 
részére a Postások Szakszerve�
zetének tevékenységéről, a kü�
lönböző szintű testü letek  és ré�
tegbizottságok működéséről.

A zambiai társszakszervezet�
nek m integy 5 ezer tagja van. 
M agába töm öríti a postaforga�
lom, a távközlés, a h írlap ter�
jesztés, a rádió -  és a tévém űsor�
sugárzás dolgozóit, s Zam bia 
egyik legerősebb, legszervezet�
tebb szakszervezetének tekin�
tik. Ez ideig hivatalos kapcsola�
tunk  nem  volt.

K rakk  József

Megbecsülés 
és szeretet

Május 7- i kirándulásunk alkalmával az egri 
nyugdíjasklub részéről nyújtott, mindenre kiterje�
dő figyelmesség és gondoskodás felejthetetlen él�
mény marad szívünkben. Nem első alkalommal ta�
pasztaltuk a közvetlen légkört, amely kialakult a 
két klub között. Ez a kapcsolat további lehetőséget 
nyújt arra, hogy még közelebb kerüljünk egymás�
hoz, szívünket- lelkünket adjuk minden további ta�
lálkozáshoz és kialakult közös együttműködéshez. 
A látottak (líceum, minaret, Gárdonyi- ház stb.) és 
a kedves megvendégelés emlékezetes számunkra.

Bízunk benne, hogy ez a találkozás és a kapcso�
lat tanúsítja, hogy a postásokban él még az egy�
más iránti megbecsülés és szeretet.

Dr. Szakáll László 
klubvezető 
Debrecen

KITÜNTETÉSEK
í A M agyar N épköztársaság Elnöki Tanácsa G yőrfi Imré- 
í nek eredm ényes m unkássága elism eréseként. 70. születés�

napja alkalm ából a

M unka Érdem rend
í arany fokozatát adományozta.

Hí

Az Országos Béketanács Elnöksége elism erésben része-  
j  sítette a békéért folytatott tevékenységben, a szolidaritás 
| erősítésében, a szocializmus építésében kiemelkedő mun-  
! kát végző kollektívákat.

Em lékplakett

? k itüntetésben részesült a Barátság  szocialista brigád (Gép-  
j  járm ű Szállítási Üzem, Pécs).

Em léklap
j kitüntetést kapott a József A ttila  szocialista brigád (Posta 
\ Szám ítástechnikai és Elszámoló Intézet) és a K álla i Éva  
\ Posta kiváló brigádja (Dunaújváros 1 postahivatal).

A z egységes tervért
Az 1986. évi terv  központi ve�

zetőségi vitája decem berben az�
zal zárult, hogy az új tervezési 
rendszerben a postaszervek te r�
veinek kell visszaigazolniuk a 
postaszintű igényeket. Az ápri�
lisi bizalm itestületi ülésekkel le�
zárult a tervek kidolgozása és 
m egtörtént a tervek, az elképze�
lések egybevetése.

A postaszervek a postaszintű 
tervnél 970 millió forinttal keve�
sebb nyereséget irányoztak elő. 
A lényegesen kisebb bevételt 
nagyobb létszám -  és költségfel�
használással, valam int több 
fenntartási ráfordítással tervez�
ték. A postaszervi elképzelések 
így 3900 millió forint nyereség�
gel számolnak, szem ben a 4900 
millió forintos postaival.

Az eltérések okai
Anélkül, hogy m élyebb elem �

zésekbe bocsátkoznánk, né�
hány, az eltérést m eghatározó 
tényezőt felsorolunk: (Itt je �
gyezzük meg, hogy az ősz folya�
m án alaposabb elem zésre is sor 
kerül. A szakszervezet részéről 
a központi vezetőség m ellett 
m űködő közgazdasági bizottság 
kapott m egbízást arra, hogy a 
szakm ával közösen — a területi 
képviselők bevonásával — ele�
mezzék az új tervezési és érde�
keltségi rendszer m űködésének 
első évi tapasztalatait.)

•  a postaszintű terv  és a 
postaszervi tervek készítésének 
eltérő időpontja, eltérő tarifa -  
számítás;

•  a postaszerveknél a tú l�
zott biztonságra törekvés;

•  postaszinten helyenként a 
realitást m eghaladó és vissza 
nem  igazolt takarékos költség -  
tervezés, hatékonyságnövelési 
óhaj;

•  a tervfeladatok és az érde�
keltség összhangjának esetle�
gessége;

•  a fejlesztési érdekeltség�
növelés nem  kellő motivációs 
szerepe, a dolgozói érdekeltség 
elégtelensége;

•  az új modell m űködési za�
vara: a tervinformációk, a belső 
szabályozó, az elvárt minőségi 
előírások és a vezetői érdekelt�
ség m ás- m ás időpontban való 
kiadása.

V églegesítés előtt
A fenti tényezők közül néhá�

nyat figyelembe kell venni a 
postaszintű terv véglegesítésé�
nél is. Ezek:

•  a postaszintű terv  35 szá�
zalékos hírlapterjesztési á rrés�
sel számolt. M iután az érintett 
hatóságok ehhez nem  járu ltak  
hozzá (a tárgyalások továbbra 
is folyam atban vannak), a visz-  
szatervezés a jelenlegi 31 száza�
lékkal történt. Ö sszhatásában 
ez 230- 250 millió forint bevétel-  
csökkenés;

•  m integy 100 millió forint 
eltérés m utatkozik a hálózatépí�
tés teljesítm ényében. Az eltérés 
oka az, hogy a postaszintű terv 
10- 11 százalékos term elékeny�

ségnövekedéssel számolt a tel�
jesítm énybérezés hatásaként, 
reálisan azonban csak 5- 6 szá�
zalék várható;

•  a postaszervi tervek 120 
millió forinttal több költséget 
hoznak a postaszintű elképze�
lésnél. E nnek három  jellemző 
összetevője: a nagyobb létszám, 
a fenntartási m unkában a ter�
vezett külső kapacitások inten�
zívebb igénybevétele, és a szá�
m ítástechnika területén m utat�
kozó többletfelhasználási igény.

Ö sszhatásában ez m egközelí�
tőleg félm illiárd forint, amivel 
csökkenteni kellett a postaszin�
tű  tervet is. íg y  a tervelőirány�
zat 4400 millió forint nyereség�
gel számol. A két terv  között az 
eltérés ezek u tán  m integy 500 
millió forint.

A 4 ,4  milliárd 
nyereségért

A posta, a  postaszervek és 
valam ennyi postás dolgozó ér�
deke a 4,4 milliárd forint nyere�
ség m egterm elése. Ezért:

□ a dolgozói érdekeltségben 
a korábbi korlátot (a bérköltség 
5 százaléka) 1 százalékponttal 
felem elték 6 százalékra. Ez azt 
jelenti, hogy ha a postaszervek 
a bizalm itestületi ülésen elfoga�
dott nyereségnél többet tudnak 
hozni, akkor növelhetők a dol�
gozók részére történő kifizeté�
sek is;

□ kiemelt figyelmet kell for�
dítani a távbeszélő - szolgálat�
ban az im pulzusszám  növelésé�
re (különösen Budapesten);

□ a term elékenység növelé�
sével javítani kell a hálózatépí�
tés teljesítm ényét;

□ létszám bővítésre csak a 
teljesítm ények által ténylege�
sen indokolt területen kerüljön 
sor;

□ ism ételten át kell gondol�
ni a költségterveket, s minden 
ésszerű takarékosságot érvé�
nyesíteni kell.

Összhangot 
a feltételekben is!

A posta vezetőinek, a szak-  
szervezet elnökségének az a 
megítélése, hogy a fentiek á t�
gondolása és az érdekeltség nö�
velése alapján a 4,4 milliárdos 
postaszintű nyereség elérhető. 
Az elnökség a tém ával foglalko�
zó határozatában egyrészt erre 
szólítja fel a szakszervezeti 
szerveket, aktivistákat és vala�
m ennyi postás dolgozót. Az el�
nökség, a bizalm itestületi ülé�
sek tapasztalatai alapján, m ás�
részt felhívja a figyelmet a pon�
tosabb és gyorsabb tervinfor�
mációk szükségességére.

A m egalapozott postaszervi 
tervek előfeltétele, hogy a pos�
taszintű terv, a tervutasítás, a 
belső szabályozórendszer az el�
várt minőségi m utatókkal és a 
vezetői érdekeltség egy időben  
és egym ással szinkronban  áll�
jon rendelkezésre.

R itter Péter
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Amikor az egy több, mint a kettő

Kongresszusi Oklevél a Ságvárinak
V alam ennyiünkkel előfordult 

már, hogy term észetesnek vet�
tünk olyan tényeket, tö rténete�
ket, am elyeknek eredetéről, 
születéséről nem  is igen gondol�
kodtunk. Olyan jelenségekre 
gondolok, am elyeknél az em ber 
rögtön m egállapíthatja: megy 
ez, m int a karikacsapás, avagy 
pestiesen szólva, ki van  ez ta �
lálva, kérem! És hogy a jól kita�
táit dolgok m ögött kem ény 
m unka is van? Ez csak term é�
szetes.

Pedig nem  volt m indez ilyen 
magától értetődő Százhalom �
battán, a Ságvári Endre szocia�
lista brigádban, a D él- Pest Me�
gyei Távközlési Üzem egyik lel�
kes és szorgos kollektívájában.

Az 1967- ben alakult m űsze�
rész brigád m ár a kezdetektől 
k itűnt szorgalmával, jó eredm é�
nyeivel, jó közösségével a szo�
cialista m unkaverseny - m ozga -  
lomban. Kétszer voltak Kiváló 
Ifjúsági Brigád, m ajd elnyerték 
a Posta Kiváló Brigádja és a 
Posta és Távközlés Kiváló Bri�
gádja cím et is. Az igazán kiugró 
eredm ények eléréséhez azon�
ban — és ezt m indnyájan érez�
ték — valami minőségileg más 
kellett.

— A m egoldást az élet m aga 
kínálta fel nekünk, és a lehető�
séggel szerencsésen élni is tu d �
tunk  — m ondja Szabó Z oltán  
főközpont- vezető, a Ságvári bri�
gád vezetője. — Az elm últ öt�
éves tervidőszak sok beruházá�
sa m egm utatta, hogy egyedül 
nem  megy, vagyis elengedhe�
tetlen a hálózatosokkal egy 
olyan egyenrangú és egym ást 
segítő közös m unka, am it a kö�
telező szakm ai kapcsolatokon 
túl, jó m unkahelyi kapcsolatok 
és a közös célokért való erőfe�
szítések is motiválnak.

így  történt, hogy Százhalom �
battán  a berendezés - fenntartás

területéről Szabó Z oltán  és a 
hálózatosok vezetője, M olnár 
Is tvá n  nagy jelentőségű tá rgya�
lásokat kezdtek, am elynek vég�
eredm ényeként a  Ságvári és a 
Rózsa Ferenc brigádból m eg�
alakult egy komplex, m űszeré�
szekből és hálózatszerelőkből 
álló brigád.

— A két terü letnek rendkí�
vül sok a közös pontja, a hatá�
rokat nehéz m eghúzni — 
m ondja Szabó Zoltán. — Ezért 
is szorgalm aztuk az egyesítést. 
K apcsolatunk a Rózsa Ferenc 
brigáddal eddig is nagyon jó 
volt, évek óta együtt dolgozunk, 
közösen veszünk részt a töm eg�
sportrendezvényeken, a város�
szépítő akciókban, az igazgató -  
sági esem ényeken. A Rózsa Fe�
renc brigád szerintem  az igaz�
gatóság szakm ailag legjobb 
csapata, nagy öröm volt szá�
m unkra, hogy egy brigádba ke�
rültünk. N élkülük elképzelhe�
tetlenek lettek volna a jó ered�
mények.

— Egyesülésünk felér a bál�
vány ledöntésével — kapcsoló�
dik a tém ához a „m ásik fél”, 
M olnár István. — A rra a szak�
m ai sovinizm usra gondolok, 
am ely szerint a m űszerészek 
m agasabb rendű  m unkát vé�
geznek és lenézik a hálózatosok 
tevékenységét. Szám unkra 
szakm ai és em beri szem pontból 
is nagy húzóerőt je len tett a 
kom plexbrigád létrehozása.

Az egyesülés 1985 m árciusá�
ban m egtörtént és a m agas ki�
tüntetés, a K ongresszusi Okle�
vél elnyerése igazolta ezt a dön�
tést.

A brigád a nagyobb m últtal 
rendelkező Ságvári jogutódja 
lett. Legfontosabb feladatuk�
nak azt tartják, hogy saját te rü �
letükön a távközlési szolgáltatá�
sok az adott technikai színvona�
lon a lehető legjobbak legye�
nek.

50 kilom éteres körzetük 56 
nyilvános állom ására olyan 
ügyeleti szolgálatot szerveztek, 
am elyben a m unkaidőn túl be�
je len tett h ibákat is kijavítják. 
A környék alközponti kezelői 
szám ára kezelési ú tm utatókat 
állítottak össze, az új dolgozó�
kat rendszeresen betanítják, 
hogy em beri hibákon ne m úl�
jék a berendezések kapacitásá�
nak kihasználása.

Tárnokon az ARK végköz�
pont egy faházban van. A házi�
kó 17 éve áll, és ez annak kö�
szönhető, hogy az éves ta taro�
zást, festést a Ságvári brigád 
rendszeresen elvégzi. A papí�
ron igazolt társadalm i m unka 
tavaly 300 óra volt, de m int 
m ondják, a feladatokat nem  a 
statisztika kedvéért végzik. 
A brigád tagjai külön - külön is 
jelentős aktivitást fejtenek ki. 
Van közöttük tszb - tag, a Haza�
fias Népfront városi bizottságá�
nak tagja, horgászszövetségi el�
nök, tanácstag, KlSZ - vezetősé-  
gi tag.

Rendszeresek a házi tanfo�
lyamok, am elyeken az új tech�
nológiákkal ism erkednek a ta �
gok úgy, hogy az előadó is m in�
dig saját körből kerül ki.

Évek óta nagy versengés fo�
lyik a ceglédi és a szigetszent-  
miklósi körzet brigádjaival 
m unkában, sportban, de a 
rendszeres találkozók a bará t�
ság, a tapasztalatcsere elm élyü�
lését is jelzik.

A kitüntetést a brigád a nem �
régen kialakított saját k lubjá�
ban, közös vacsorán ünnepelte: 
m űszerészek és hálózatosok 
nagy - nagy egyetértésben. Ak�
kor m ár a kétkedők is tudták: 
egym ás nélkül nem  sikerült 
volna.

Z im m erm ann Ottó

A z SOS Gyerm ekfaluért
1986 áprilisában Battonyán 

m egkezdte m űködését az első 
m agyarországi SOS G yerm ek�
falu. M ájus 4- én a Posta Já rm ű �
telep igazgatója bensőséges ke�
retek között ad ta át azt a BAR�
KAS mikrobuszt, am elyet 300 
óra társadalm i m unkával állí�
tottak helyre és tettek  üzem ké�
pessé a szocialista brigádok.

A gyerm ekfalu vezetősége 
hálás köszönettel és.e lism erés�
sel vette át az eredetileg selejte�
zésre ítélt gépkocsit, a  M agyar 
Posta és a Posta Járm űtelep  
ajándékát, am elyre a m egaján�
dékozottaknak igen nagy szük�
ségük volt.

Az átadáson szocialista bri�
gádvezetők és brigádtagok is 
részt vettek, képviselve az á t�
alakításban és az üzem képessé 
tételben közreműködő mintegy 
40 dolgozótársukat.

A R akéta  gépkocsiszerelő, a 
Villám  gépkocsi- villamossági 
szerelő, a József A ttila  karos�

szérialakatos, a M unkácsy M i�
hály  fényező, az Esze Tamás 
kárpitos, a D iagnosztika  gép�
kocsiszerelő és a Csanádi 
György szocialista brigád (For�
galmi osztály) tagjai büszkék 
lehetnek önzetlen, nem es, em �
berbaráti m unkájukra.

Igen találó volt a gyerm ekfa�

lu egyik lakójának, a 7 éves At�
tilának keresetlen m egnyilatko�
zása:

— Ma két nagy ünnepünk 
van: a n yá k  napja  és a m ikro �
busz!

H. I.

P ostás Dolgozó 4

A kor jele
Januártó l gyakran számol�

tam : m ennyi is m ég a nyugdí�
jig? Aztán ahogy közeledett a 
május, az utolsó hónap, egyik 
gondterhes napon m egrem e�
gett a  lelkem: há t valóban ha t�
vanéves lettem? És m enni kell? 
Soha nem  is sejtettem , hogy 
ennyire nehéz lesz elszakadni a 
barátoktól, a m unkatársaktól, 
ném elyiktől ta lán  m indörök�
r e ..  .

Egyik reggel m ellém lépett 
az osztályvezetőm, megfogta a 
kezem, p á r lépést odébb veze�
tett, és csendesen mondta:

— Jan i bácsi, ha úgy érzed, 
hogy erőben, egészségben jól 
vagy, akkor m aradjál legalább 
m ég egy é v e t . . .

A biztató, m eleg szavak any-  
nyira át meg átjárták  a szíve�
met, hogy hirtelen nem  is tu d �
tam  választ adni. M ert jólesett, 
hogy m arasztaltak, nagyon jó l�
esett. Közben a hangszóró h ív�
ta  az osztályvezetőt. Én pedig 
visszam entem  a beosztószek�
rény mellé. Közben m ár döntöt�
tem: persze, hogy maradok. 
M ajd később m egkeresem  az 
„évet”. M indjárt könnyebb lett 
a légzésem, a látásom  tisztább, 
de még a mozgásom is.

A nagy postákon éjjel - nappal 
dolgoznak. M inden nap a h iva�
talos m unka kezdete előtt m ár 
jó egy órával előbb a nagyalakú 
beosztószekrény előtt álltam, és 
raktam  a leveleket a fiókokba. 
A tizenharm adik kerület m in�
den utcáját ism ertem , a Szent 
István körút páros szám ú ház�
sorától ki, egészen a K ám for u t�
cáig. Főképpen, hogy az utca 
melyik kézbesítő körzetébe ta r �
tozik.

Legénykorom ban, am ikor ké�
szültem elhagyni a szülői házat, 
apám  gyakran m ondogatta: fi�
am, szeresd a m unkád, és le�
gyél szorgalmas. Ha ezt teszed, 
m egbecsült em ber le sz e l. . . Ta�
lán ebből m arad t m eg bennem  
valami. A kézbesítőosztály 
nagy term e, ahol a fő m unka 
folyt, hosszú és széles, középen 
kosárral is járható, tágas út,

bal oldalt sorakoztak a beosztó�
szekrények, a m ásik oldalon pe�
dig a polcos asztalok. A több 
m int kétszáz postás dolgozó ele�
ven mozgása, szorgalm as m un�
kája monoton zúgásba folyt.

A széles bádogpolcra kiön�
töttem  az utolsó zsák nagyalakú 
levelet. Az órám ra pillantottam. 
H. K á lm án  dolgozott m ellet�
tem, halkan m ondtam  neki: si�
essünk, hogy hét órára készen 
legyünk! A szorgalm asabb kéz�
besítők m ár többször k iürítet�
ték  nagyalakú fiókjukat, de né�
hány fiók m ég annyira tömve 
volt, hogy az utolsó leveleket 
szinte nyom ni kellett, hogy m ég 
azok is beleférjenek. Az egyik 
ilyen tele fiókba tettem  bele a 
levelet, am ikor annak  ajtaja ki�
pattant, és a sok - sok levél nagy 
zúgással kiömlött a padlóra.

K ülönösképpen nem  is izgatott. 
Gondoltam : az előttem levő pár 
levelet előbb berakom , s m ajd 
u tána rendet csinálok.

Alighogy ezt kigondoltam, a 
túloldalon valaki nagy hangon 
mondta:

— Szakikám, milyen m unka 
ez? D obáljuk ész nélkül?

A kezem ben levő pár levelet 
gyorsan a polcra tettem  és siet�
tem  a m ásik oldalra. K. Pista  
guggolt a  levélhalom fölött és 
két kézzel szedte föl azokat. 
Ahogy észrevett, fölnézett rám, 
vastag szája széjjelszaladt, ne�
vetett m ég a füle is, és éneklő 
hangon mondta:

— Jan i bácsi, m iért nem  vo�
nul m ár vissza? Adja át a helyét 
a fiataloknak! — Bozontos fejét 
m egemelte. — Mikor megy 
nyugdíjba? M ennyi van még 
hátra?

H ökkenten néztem  K. P ista 
tág ra nyílt szemét. M inden sza�
va szúrás volt szívembe. Teste�
m en m elegség hullám zott vé�
gig, és hirtelen erőtlenné le t�
tem, s a szem em re szürke ho�
m ály borult. A nem  ism ert álla�
pot kissé megijesztett. Jobbra, 
balra fordítottam  a fejem, s az�
tán  fogódzkodva lépegettem  a 
vízcsaphoz, a tenyerem et m eg�
vizeztem, és erősen dörzsöltem 
a nyakam . Ez határozottan jó 
volt, s a rosszullét lassan szűnni 
kezdett. Ekkor a vállam ra ta �
padt egy kéz:

— Jan i bácsi, ha m egbántot�
tam  — m ondta halk, alázatos 
hangon —, nagyon kérem , ne 
haragudjon. Nem gondoltam, 
hogy ennyire rosszat mondok.

Nem válaszoltam. Nem is 
néztem  rá. Pedig olyan kérő, 
könyörgő hangon beszélt, hogy 
nem  is tud tam  rá  haragudni. El�
fordultam , hajam  körbesim ítot-  
tam , köpenyem  begomboltam, 
s a m unkaasztalom hoz m en�
tem.

Éppen odaérkeztem , am ikor 
a hangszóró a nevem et harsog�
ta: a személyzeti osztályra hív�
tak. Sejtettem , hogy miért. El�
határozásom  most m ár szilárd 
volt: elm egyek . . .

Kedves jóbarátaim , szervusz�
tok! Ism erősök, m unkatársak, a 
viszontlátásra!

P. Kovács János

Híradásunk Mohács után
Mielőtt bem utatjuk a törökök 

1686- tól kezdődő kiűzése u tán  a 
m agyar híradás felújítását, néz�
zünk vissza a török időkre: ho�
gyan adtak  h írt egym ásnak ve�
zető katonaem berek, városi 
elöljárók, tanácsok, esetleg m a�
gának a királynak is, és a bajt 
panaszló, veszedelm et jelentő 
kapitányok, várat őrzők vagy 
törökökkel szem ben lesben ál�
lók.

Ferdinánd  székesfehérvári 
koronázásáról 1527 novem beré�
ben Várdai Pál esztergom i é r�
sek ifjú rokona ír először, mivel 
Várdai — bár m aga is jelen van 
— nem  írhatja le a látottakat. 
Az ijfú rokon neve talán  M ed �
véi Sebes, a  latin U rsinus Veli�
ns  névből ítélve.

„1527. Végezés a koronáról 
novem ber harm adik napján. 
R endelkeztek a n n a ku tá n a  no �
vem ber harm adik nap jára  a 
koronázásról, parancsolat ál �
tal m inden  vidékre kihirdették, 
hol k ivá ltképpen  a nemesség a 
fe lava tá sra  k ívánn iva lóan  
nem  közömbös; Péter pedig, 
Perényi, oly dolgot idézett vala  
a koronával, m in thogy m ár ál�
tala csekély o lta lm at á llít m á �
sodszorra, ezerö tszáz lovas 
hozzáadásával csendesítő, ez �
zel eléri a sokaság közrevéte- 
lét. — K üld tek  em ellett Erdély �
be és a székelyekhez levelet, 
hogy az elszökött Jánostó l Fer�
d in á n d  pártjára  m enjenek át, 
hanem  ha a zsarnok meghall- 
gatói volnának, az ellenséges�
kedésben egy helyen lesznek; 
ez m ellett a Szászfö ldre Rei- 
scherdorf G yörgy parancsolta- 
tott. A k ikn ek  pártü tése János 
szerencséltetésével az új k i �
rá lyságnak m egbolygatása  
m esterkedésével kiviláglik. ”

ím e híradások a Bécsi U dva�
ri Levéltár levelei közül: 1529. 
július 27- én írja a budai K am a�

ra  Ferdinándnak Bécsbe, hogy 
em berük hírü l hozta, m iszerint 
„nem eléggé biztonságban lé�
vén S ik lóson” közel az ellenség�
hez, ugyanis a török közeledik, 
m enekül onnan ki ide, ki oda, 
köztük P erényi Péter erdélyi 
vajda, koronaőr is elindult, 
„hogy a K a m a ra  végzésére B u �
dára  jönne, összeköttetésben  
meg szabad  biztonságos helyen  
Felséged szolgálatára  — ki 
csak K ajdacs helységig juto tt, 
és H orváth G yörgy Felséged 
hívének házában  m eghált vol�
na, kevéssel előbb hajnalnál 
Szerecsen János és Keserű M i�
hály több lovasukkal benyo �
m u lta k  és a házához közeliek �
kel őt szabadosaival és szolgái �
va l m egfogták, meg övéivel el�
hurcolták. ”

Egy nappal később János ki�
rály írja Buda városának, hogy 
„a  m i kezünkhöz ju to tt Perényi 

Péterrel M agyarország szen t 
koronája, egyben feleségével, 
fiá v a l és a lattvalóival. ” Az 
előbbi h írt a K am ara em berei a 
vendéglátó H orváth György el�
beszélése nyom án írták. Szere�
csen János Tolna m egye ekkori 
alispánja. A m egye nagyobb 
részben János - párti volt.

1530 áprilisában Perényi Pé�
te r a Zem plén megyei Terebes -  
ről az evangélikus B o m em isz-  
sza  Pétert küldi a szultánhoz 
tárgyalni. „Akaratuk, hogy el�
hagyva F erdinándot és Jánost, 
oly u ra t vá lasszanak m aguk �
nak, aki a töröknek is tetszik, 
hogy béke legyen. ” ír ja  az egri 
prépost Ferdinándnak. Perényi 
Péter ugyanezen év m ájusában 
szolgáját küldi Hidvégről 
V eszprém be Choron A ndrás  
várkapitányhoz, „m egtudakol�
n i a z  ü g ye t.” (Gyakori, hogy 
valam elyik király hadvezére 
vagy várkapitánya, avagy egy 
főpap, ellenséges terü leten  tart

m agának hírvivőt, s a megbízó 
levélben közli a királlyal vagy 
valam elyik főem berrel a hallot�
takat.)

1533. szeptem ber 5- én Vár�
dai Pál esztergomi érsek D ré�
gelyből panaszkodik Ferdi�
nándnak, hogy hírvivő papjai 
János királynál vannak, küldött 
azért em bereket Pécsre, F ehér�
várra, Budára, de m ég vissza 
nem  érkeztek. „Híre jár, hogy 
János Pécsen szlavón  rendeket 
fogadott, nagyon  jókedvű, 
m in tha  m á r az egész ország  
övé volna. ”

1536 augusztusában Bakics 
M ihály, Ferdinánd egyik had�
vezére Szom bathelyről írja 
Thurzó Eleknek, hogy egyik 
hírvivő szolgája, MáQocsi A n d �
rás, aki egy mérföldre lakik Szi�
getvártól, azt hozta hírül, hogy 
Török B á lin t János pártján 
van, és 1000 em berrel szolgálja. 
Ugyanő Ferdinándnak ír 1536. 
szeptem ber 25- én. Posztót kér 
katonáinak. „Török B á lin t So�
m ogy m egyére 1 fo rin to s d iká t 
vete tt k i (portánként kivetett 
adóegység) és hajtja be, fe lsé �
ged adója tehát nem  fog  onnan  
befolyni, és Szige tvár erődíté �
sére az embereket hajtja. ”

Egy szomorú levél 1543. au �
gusztus 13- áról: a helytartóta�
nács írja Pozsonyból Ferdi�
nándnak, hogy ez órában jö tt a 
hír, hogy Esztergom várát el�
hagyta kapitánya gyalogosai�
val, kik ezután m ég fosztogat�
tak, de egy közülük átkelt a ví�
zen és elhozta a hírt. Turpiter 
feladván Esztergomot, a török 
most Fehérvárat nyomja erős 
ostrommal. „Az utolsó koroná �
zó székhely M agyarországon” 
— írják. „Az esztergom i áru �
lást bün te tn i kell, Ágost pré �
post is a z árulók közt v a n ” — 
írják a K am ara em berei au �
gusztus vége felé.



A szendrői körzetmesterségen 
dolgozó Dienes Gyula hálózatsze�
relő szakmunkás Perkupán lévő 
családi háza 1985. november 4- én 
éjszaka leégett. Dienes szaktárs 
hálózatszerelő- tanulóként gya�
korlati foglalkozásra, majd szak�
munkásvizsgája után hálózatsze�
relő szakmunkásnak került az 
üzemhez. Szerény szolgálatkész 
magatartásával gyorsan beillesz�
kedett p  hálózatosok nagy család�
jába.

A család tragédiájáról értesül�
ve, a Jedlik Ányos szocialista bri�
gád egységesen úgy döntött, 
hogy — kétszer ad, ki gyorsan ad 
— összegyűjtött pénzükből 5000 
forinttal sietnek lakás nélkül ma�
radt szaktársuk megsegítésére. 
Elhatározták azt is, hogy a családi 
ház újraépítésében valamennyien 
segítenek.

A nehéz körülmények közé ke�
rült fiatal munkatársunk megse�
gítésére ezt követően kibontako�
zott akcióhoz az üzem több szo�
cialista brigádja, munkahelyi kol�
lektívája csatlakozott.

Balassi Bálint századokkal ez�
előtt megfogalmazott mondaniva�
lóját (Emberségből p é ld á t. . . )  a 
Jedlik Ányos szocialista brigád 
ma is időszerűvé tette.

Szűcs László 
megyei távközlési üzem 

Miskolc

*

Édesanyám, özvegy Kálcsecz 
Jánosné, a Posta Anyag-  és Ér�
tékcikkhivatal Központi Szertárá�
nak nyugdíjasa, évek óta tartó be�
tegség után, 1986. március 21- én 
meghalt.

Ez mások számára önmagában 
véve nem olyan jelentős ese�
mény, hogy indokolná levelemet; 
az ok, hogy mégis írok, az, hogy 
meg akarom köszönni azt a törő�
dést, amelyet a tisztelt szakszer�
vezet tanúsított irányába. A meg�
hívók a különböző rendezvények�
re — bár azokon betegsége miatt 
megjelenni nem tudott —, a kü�
lönböző összegű segélyek, mind 
erősítették benne a tudatot, hogy 
tartozik valakikhez, valahol szá�
mon tartják őt.

Külön szeretném megköszönni 
a szertár József A ttila  szocialista 
brigádjának, hogy több év óta.

amióta édesanyám nem tudott 
lépcsőt járni, rendszeresen felhoz�
ták részére a nyugdíjasként is ka�
pott üzemi ebédet, amivel a szó 
szoros értelmében vett, életbe vá�
góan fontos segítséget nyújtottak 
neki. Nem szólva a gesztus érzel�
mi vonatkozásáról.

Azonfelül, hogy édesanyám a 
brigád egyik tagjának az utolsó 
órákban, a búcsú tudatában meg�
köszönte az évek óta tanúsított jó�
ságot, Önöknek én is megköszö�
nöm ezt, kérve, amennyiben arra 
módjuk van, tolmácsolják hálás 
köszönetemet a József Attila szo�
cialista brigádnak.

Kassai János
nyugalmazott MÁV- főfelügyelő 

*

A Teréz Távbeszélő Üzem Kos�
suth Lajos szocialista brigádja a 
VI. kerületi szakmaközi bizottság�
nál végez társadalmi munkát.

A közelmúltban, 90. születés�
napján meglátogatták Klaisz Je�
nő  nyugdíjas postaforgalmi igaz�
gatót. Virággal és egy kis aján�
dékkal kedveskedtek az ünne-  
peltnek.

Klaisz Jenő a Budapest 62- es 
postahivatalban dolgozott 42 
évig. 15 éven át volt főpénztáros, 
1957- ben ment nyugdíjba.

Nagyon örült a brigád látogatá�
sának, és szívesen beszélt a régi 
postások életéről.

Dinnyésfalvi Gáborné 
brigádvezető

*

Április 10- én éjjel 2 óra néhány 
perckor a lakásomon nagyon 
rosszul voltam. Korábban nem 
volt rá szükségem, így nem is�
mertem az orvosi ügyelet távbe�
szélőszámát.

Kétségbeesetten hívtam a 
01- et, és lakáscímem bemondása 
után kértem kedves munkatárs�
nőjét: legyen segítségemre, ku�
tassa ki, hová tartozom, milyen 
számon hívjak orvost. Megkér�
dezte a telefonszámom, hogy a 
vonal esetleges bontása esetén 
vissza tudjon hívni. Segítségével 
percek múlva beszélhettem az 
ügyelettel, az orvos is rövidesen 
megérkezett.

Tisztelettel kérem, szíveskedje�
nek megkeresni a postás kolléga�
nőt és megköszönni segítő és hu�
mánus magatartását. Úgy gondo�
lom, tettét az érzelem és az érte�
lem egyaránt motiválta.

Immár gyógyultan, hálás szív�
vel köszönöm a segítségét, és is�
meretlenül kívánok neki békét, 
örömöket és nagyon jó egészsé�
get.

Dr. Nagy Mária

A szakmai kötelességén túl�
menő, szolgáltatói magatartást 
tanúsító távbeszélő- kezelő 
Schill Józsefné volt. Mi is kö�
szönjük önzetlen segítségét. (A 
szerk.)

*

A Postás Dolgozó márciusi szá�
mában „Két kellemes hét után 
rossz befejezés” címmel, közölte 
Kállay Lajos panaszos levelét. 
A levélben foglaltakat megvizs�
gáltam, és annak eredményéről 
az alábbiakban tájékoztatom a 
szerkesztőséget.

A gyulai üdülőben a telephelyi 
csomagfelvétel minden alkalom�
mal 11 órakor kezdődik, a 10 órai 
időpont közlése tévesen történhe�
tett. A telephelyen értékcsomag 
nem vehető fel, ezért tájékoztatta 
a dolgozó úgy a csomagot feladni 
kívánókat, hogy 5000 forintnál 
nagyobb értéket ne nyilvánítsa�
nak a csomagokon. A telephelyi 
csomagfelvétel a lakosság jobb 
kiszolgálása céljából történik, 
ezért 12 forint kezelési díjat szá�
mít fel a posta.

A fenti tudnivalókról tájékozta�
tót készítettem, s egyúttal felkér�
tem az üdülő vezetőségét, hogy 
azt a hirdetőtáblán függessze ki.

A kifogásolható hangot haszná�
ló csomagfelvevő munkaviszonya 
időközben megszűnt, így őt eb�
ben az ügyben a hivatal meghall�
gatni nem tudta.

A dolgozó udvariatlan magatar�
tása miatt a panaszostól elnézést 
kértem.

Dr. Lénárd László
igazgatóhelyettes

Szeged

1551- ben a néhai Török B á �
lin t tiszttartója, M ártonfa lvay  
Imre  deák írja em lékiratában:

„Azonközben Uloman (Ule- 
m an) bég Lippát, Sólymost, 
Pálülését elfoglald. Érközék  
K astaldó király ő felsége képé �
be generális nagy hadával, Bá- 
thori A ndrás úgy m in t ország  
főhadnagya, N ádasdy Tam ás 
uram  kirá ly ő felsége hadna �
gya és fő tanácsa  többekkel 
egyetem ben jövének nagy had �
dal, azok mellé is lovagot (lo�
vast) kellőit adnom: E zek fö lö tt 
Báthori A ndrás uram  p a ra n �
csolatjából az postahelyökre is 
nekem  kellőit szo lgákat ad �
nom. ”

A következő feljegyzésíró 
G yulafy Lestár, ki ifjan, az 
1570- es években Báthori K ris �
tó f erdélyi fejedelem titkára 
lesz (Bécsben tanult). A M iksa  
császártól János Zsigmondihoz 
átpártolt nagybátyja, Gyulafy 
pártfogása révén került Lestár 
az erdélyi udvarhoz. A fejedel�
mi titkár így ír a néhai fejede�
lem, János Zsigm ond postázá�
sáról, mielőtt az 1566- ban elfog�
lalta Tokajt, majd am iért Miksa 
császár m egharagudott az erdé�
lyi fejedelemre:

„haragjában M a xim iliá n  az  
kirá ly fiá n a k  m inden  leveleit, 
k it B áthory István  által kü l �
dött volt, a z portára  küldte a 
töröknek. ”

Ugyanő írja C sukath  Péter �
ről, m int hajdani hírvivőről:

„Ez a C sukath Péter váradi 
fű  legény volt, és János kirá ly  
fiá tó l m arad t szolga volt; m i �
kor kirá ly f ia  török császárhoz 
m ent volt, kengyelfutója volt. 
Előm eneteli így lett. A z  csá �
szárnak volt egy m ondhata t- 
lan híres nevezetes kü zd ő je ,” 
erejében teljes férfiú, kit 
(1566- ban) a törökök C sukath 
mellé, a fejedelem sá tra  elé állí�
tottak, „hogy társot ad janak  
neki. C sukath fö lem elvén jól a 
törököt, úgy sújtja földhöz, alig 
vonják fö l keléből társai, és

nagy gya láza tta l v itten  v i �
szik. ”

Szam osközy Is tvá n  tö rténet�
írónak, aki Bocskay Is tván  feje�
delem  pártfogása révén lett a 
gyulafehérvári káptalan  levél�
tárosa, ezt írja 1570- ben:

„János kirá ly f ia  kü ldö tte  
volt fe l követségen a z  császár �
hoz M axim iliánhoz Békés Gás�
pá rt a z  békesség és egyessíg fe �
lől . . . közbenjárván  éppúgy  
segítségért őfelségénél, Len �
gyelország k irá lyáná l szószó �
lónak  . . . ”

1592- ben, m ikor Báthori 
Z sigm ond  fejedelem fejvesztés�
re ítélte hűséges hívét, Gálfi 
Jánost, K ovasóczi Farkas kan�
cellár „m indjárt B áthori Zsig- 
m ondhoz m egyen, m indenkép �
p en  a zon  leszen, hogy szándé �
ká t m egváltoztassa  vele. Zsig �
m ond  egy levelet ír, hogy meg �
kegyelm ezzen G álfinak, K ova �
sóczi egy postáiul, Egervári Já �
nosiu l nagy hirtelen  elküldé  
H usztra; ig ír neki ö tven ara �
nyat, és hogy jószágot is szerez  
néki ha gyorsan jár. ”

A  naplót író Pálóczi H orváth  
G yörgy (H orváth  M árk  hajdani 
szigetvári kapitány későbbi 
utódja) írja 1670. jan u ár 24- én:

„Kassa városában nagy so �
kasággal és gyakorisággal 
gyülekeztek a tizenhárom  vár �
m egye követei és urak ő n agy �
ságok ezen az m i fö ld ü n kö n  la �

kók . . . H onnan postakövete �
ket küldö ttének volt a z  s tá tu �
sok (rendek) B reznó-Bányára, 
az felső, úgy m in t D una  körül 
levő várm egyék követei �
hez . . .  a z  m in t reá em lékez- 
hetém, B arkóczi Is tván  uram at 
és m ásokat is, H áry Péter 
uram m al együtt. ”

Thököly Im re  1676- ban, ti�
zenkilenc évesen m enekül K és�
m árk várából Erdélybe, ahol 
A p a fi M ihály  fejedelem levele�
ző deákja, titkára lesz:

„1676. December 3. Csütör�
tök. M a is itt  lök (lévén) napes �
tig postá t kü ldvén  be a z udvar �
hoz, én is írtam ; sem m i újabb  
hírt nem  hallottunk. — 4. P in �
tek. M a is itt  kelle lennem  na �
pestig, azonban  ebéd fe lé  érke- 
zék Orlai uram  is Fejérvárrul, 
ki az urnák, nekem  is feles le�
veleket hozott . . . ”

Az erdélyi fejedelmi udvar�
nak több „postája” van, az ifjú 
Thököly Im re m ég ezeket em lí�
ti: GeÜérd, Szabatkai, Csuti, 
Kőszegi István, „Baranovszki 
u ram ”, Boros.

M ár a felkelés előestéjén, 
K ecskem éten írja Thököly Im �
re:

„1678. Januáriu s 26. Szerda. 
Papp Izrael uram  ajánlja  m a �
gát Czeglédrül feles hajdúval. 
Estvefelé érkezék Fái uram  is 
Túrról; ki is nékem  nagy cso�
m ó leveleket hozván, azoknak  
olvasásában m unkálkodtam . ”

A régi, országosan szerzett 
h íradásunknak  a török hódolt�
ság idején a nyom a is alig lát�
szik. Másfél évszázad m agyar 
és ném et nyelvű anyagai között 
kutatva csak a felsorolt levelek�
ben találkoztam  a posta, a h ír�
vivők létezésével. A törökök 
1686- ban kezdődő (Buda vissza�
foglalása) kiűzése u táni idők 
híradásával későbbi cikkünk�
ben foglalkozunk.

Közli: H egedűs László

Sikeres házasság

Dicséretes győzelem
No, ez az év is jól kezdődik! 

— tréfálkoztak egym ással a 
fiúk, am ikor látogató érkezett 
hozzájuk, aztán hogy ki ne fúrja 
az oldalukat a kíváncsiság, 
m indjárt be is vallották a  nagy 
eseményt:

— Házasságot kötöttünk mi, 
a Rába, az átviteltechnikai góc�
üzem m űszaki és általános cso�
portjának dolgozóival. Ekkor 
vettük  fel a közös nevet: kom p�
lex szocialista brigád.

Szabó József üzemvezető és 
Vucskó K álm án, a szocialista 
brigád vezetője „egyet szeret�
n e k ” — tartja  a m agyar m on�
dás —, m ert egyszerre m ondják 
ki az újdonságokat. Nem  egy�
m ás szavába vágva, m ert ez 
Tábáéknál nem  divat, hanem  
sztönösen, egy levegővétellel 

kezdik m esélni a történetet, az�
tán  kezem be nyom ják a brigád 
naplóját, m ert abban  ott van az 
okmány.

A bejegyzés rövid, töm ör, ve�
lős. így  szól: „Brigádgyűlés. 
N apirenden: 1. A kom plexbri�
gád m egalakítása. 2. Az 1985- ös 
esztendőre a brigád vállalásá�
nak  megszövegezése. 3. A szak-  
szervezet politikai oktatása . . . ” 
M inket ezúttal az első napirend 
érdekel. ím e a vele kapcsolatos 
bejegyzés: . .  B rigádvezetőnk
javaslatot te tt a közös brigád 
m egalakítására azért, m ert ez a 
brigádm ozgalom  korszerűsíté�
sét, valam int az átszervezésből 
adódó (adódható) gondok m eg�
oldását is szolgálja egyben . . . ”

Az 1985- ös esztendő, a házas�
ság  első éve a legszebb eszten�
dő volt. K em ényen dolgoztak, 
az igaz, de m egérte. A Helyközi 
Távbeszélő Igazgatóság egyik 
brigádja, közism ert nevén a 
győri erősítőállomás R ába m ű�
szerész kom plexbrigádja az 
idén is — akárcsak a m últ esz�
tendőben — a m ár meglévő 
sok- sok elism erés mellé dupla 
elism erést kapott. M iután több 
nem es versengésben is részt 
vettek, kettőnek az eredm ényét 
m agas elism eréssel koszorúz-  
ták  m eg a verseny értékelői. Az 
egyik elismerés: az MSZM P 
KB K ongresszusi Oklevele. 
(Ennek m ár van „testvére” is. 
Hasonló k itüntetést 1981- ben 
nyertek derék m unkájukkal.) 
A m ásik friss büszkeségük a 
M agyar N épköztársaság Kiváló 
Brigádja cím.

A verseny igen kem ény volt, 
hiszen hatvan  postásbrigád kö�
zül nyerték  el ezt a pálm át, és 
így léphettek  a dobogó legm a�
gasabb fokára.

A brigád szószólói m egint 
együtt m ondják:

— Ez az igen szép eredm ény 
nem  büszkeségre sarkall ben�
nünket, csupán arról győz m eg 
m inden brigádtagot, hogy az, 
am it te ttünk, jó. M agas szinten 
jó, és ahogyan te ttük  az is jó. Ez 
volt a célunk. Elértük. M iért ta �
gadnánk, hogy boldogsággal 
tölt el valam ennyiünket az elis�
merés?

M éltán boldogok és büszkék 
a brigád tagjai, hiszen a hazánk 
terü letén  kapható legm agasabb 
kitüntetést, a legjobb m unkáért 
járó elism erést kap ták  Rábáék.

Am ikor együtt van a csapat 
— és ez a ritkaság, m ert megye-  
szerte sok a dolguk —, derűs 
felkiáltással fogadnak:

— M egint eltelt egy év! Ö re�
gebbek lettünk 365 nappal, és 
persze gazdagabbak is: tárgyi 
tudásban, szakm ai tapasztalat�
ban, a végzett m unka eredm é�
nyeiben, szellem iekben és érze�
lem ben egyaránt.

— H ogyan nyertek m egint 
ilyen  nagyszerű  elismeréseket?  
— érdeklődöm.

— Nem  tudjuk — mondják.
— Talán örökös belépőjük 

va n  egy elvarázsolt birodalom �
ba, ahol az elism eréseket oszto �
ga tják Fortuna szárnysegédei ?

D erülnek a mesebeli kérdé�
sen, és csak mondogatják:

— Nem tudjuk. Nem tudjuk. 
Mi csak tettük, am it tennünk  
kellett. Az bizonyos: sohasem  
lestük az óránkat, hogy letelt- e 
m ár a munkaidő. Egyrészt azért 
nem , m ert mindig eléggé elfog�
laltak voltunk, m ásrészt azért, 
m ert nem  az idő m úlása volt a 
fontos, hanem  a pontos és jó 
minőségű m unka.

Gyorsan hozzá kell tenni: 
nem  akárm ilyen m unkáról van 
szó. A Rába kom plexbrigád 
ugyanis igen fontos és kényes 
m unkát végez. A brigád tagjai 
technikusok, műszerészek, 
üzem m érnökök, mérnökök. 
M unkájuk nem  látványos, csak 
am olyan „háttérországbeli”. De 
annál fontosabb, m ert ha nem  
végzik el, ha nem  kiváló m inő�
ségben végzik el, akkor gondok 
vannak.

A m a m ár huszonkétszeresen 
k itüntetett kom plexbrigád őr�
ködik évek óta a belföldi és a 
nemzetközi távközlési hálózat 
fenntartásán, üzem eltetésén és 
javításán. Rajtuk múlik, hogy 
egyik város lakója a m ásik vá�
ros lakójával, egyik országbéli a 
m ásik országbélivel, vagy egyik 
földrész a m ásikkal tud - e be�
szélni telefonon — zavartala�
nul, jó hangm inőséggel, avagy 
sem.

A távbeszélővonalak fenn tar�
tása, javítása csak egyik része 
feladataiknak. A másik: a táv�
íróhálózat gondozása, a h arm a�
dik: a rádióközvetítés.

Mindez a „láthata tlan” m ű�
szerészek feladata. Jó  m unká�
jukkal a lakosság jó közérzetét 
őrzik. De úgy is m egfogalm az�
hatnám : rajtuk  is múlik, hogy a 
posta jó szolgáltató - e.

Az ő m unkájukban a m inő�
ség és az üzem biztonság rend�
kívül fontos. Ezt igazolják azok 
az okm ányok is, am elyeket az 
„Ú jítások” feliratú dossziéban 
őriznek. A brigád 1967- ben ala�
kult. Most éppen tizenkilenc 
esztendősek. Ez idő alatt több 
m int húsz újítást adtak  be, és 
ezeknek kétharm ada azért szü�
letett, hogy növelhessék a be�
rendezések biztonságát, és ja �
vuljon a jminőség. Az újítások 
egyharm ada pedig anyagm eg�
takarítás. Többször hazai alkat�
részekkel helyettesítették az 
importot.

Külön ki kell emelni azt az 
ú jítást — Hősi Rezső  üzem ve�
zető, volt brigádtag nevéhez fű�
ződik —, am ellyel több m int 
egymillió forintot takaríto ttak  
meg. És ezzel a kiváló győri újí�
tással a budapesti helyi hálóza�
to t tették alkalm assá nagytávol�
ságú hívásra.

V annak a brigádról ilyen h í�
reim  is:

„Új, belföldi távh ívásra alkal�
m as autom ata telefonközpontot 
adott át rendeltetésének a Sop�
roni Postaigazgatóság Kapuvá -  
rott. Ebbe a központba kapcsol�
ták  be a kapuvári előfizetőkön 
kívül az öntésm ajori, a vitnyédi, 
a babóti, a höveji, a himódi, az 
osli, a veszkényi és szárföldi 
előfizetőket. . . ”

A másik:
„. . . Bővítik G yőrött a távbe�

szélőközpont távhívó részlegét. 
Erre a m unkára azért volt szük�

ség, hogy javuljon a telefonbe�
szélgetés m inősége a m egye la�
kosai szám ára: Sopronban, Mo-  
sonm agyaróvárott, K apuvárott 
és ezen városok környékén . . . 
A győri ARM távhívó központ�
nak 2200 a távhívásban részt 
vevő áram köre van. A bővítés 
után az áram körök szám a négy�
százzal bővül. Ha a m unka be�
fejeződik, a Győrből induló, és 
a Győrön átm enő távhívások 
m inősége javul. Közben több 
áram kört kell átcsoportosíta�
n i . . . ”

A fenti tervek megvalósítása, 
a m unkák kivitelezése csakis a 
R ába kom plexbrigád segítségé�
vel lehet sikeres. Az áram körö�
ket ugyanis ők létesítik. Ha 
nincs áram kör — akkor semmi 
sincs. A kkor h iába van a kor�
szerű és sok millió forintért vá�
sárolt telefonközpont, de hiába

vannak a telefonkészülékek is 
— akár a lakásokban, akár a hi�
vatalokban vagy az utcák sar�
kain.

A brigád tehát segít az új te�
lefonok létesítésében, a telefon-  
központok bővítésében, a rend�
szeres karbantartásban , a hi�
bák gyors elhárításában, és 
közben gyakran m enniük kell 
esőben, sárban, napsütésben, 
kánikulában, hóviharban, m ert 
az ügyfelek türelm etlenek, nem 
érdekli őket az, hogy a brigád 
tagjai milyen körülm ények kö�
zött dolgoznak.

Igazuk van. Ők telefonálni 
akarnak, és szám ukra csak ez a 
lényeg.

Én azonban mégis mondom a 
m agam ét, m ert azt m ég feltétle�
nül el kell híresztelnem  Rábá-  
ékról, hogy az eltelt tizenkilenc 
esztendőben m ég soha semmi�
lyen üzemi balesetük nem  volt. 
Köszönhetik ezt a rendszeres 
balesetvédelm i oktatásnak, a 
technológiai utasítások és a 
m unkavédelm i rendeletek pon�
tos, gondos m egtartásának.

M iért dicsérem  őket?
Azért, m ert történhetnének 

súlyos balesetek. Erősáram üté�
sek. G yakorta megtörténik, 
hogy a legkörültekintőbb óvin�
tézkedések ellenére is, életve�
szélyben dolgoznak. A huzalok�
ban több száz voltos feszültség 
van, és b ár a kábelek javítását 
nem  ők végzik, de am ikor a ká�
beleken két kilom éterenként el�
helyezett, távtáplált erősítő be�
rendezéseket ellenőrzik k int a 
szabadban, m indig fönnáll az 
áram ütés veszélye. Ez a veszély 
nem csak kint a szabadban, ha�
nem  a belső berendezéseknél is 
leskelődik rájuk, hiszen ott is 
többszáz volttal barátkoznak. 
A szó szoros értelm ében barát�
koznak, m ert „veszekedés, ve�
rekedés” — azaz áram ütés — 
m ég sohasem  fordult elő.

Közben, m int a refrént, m on�
dogatják m egint a brigádtagok:

— Mi nem  te ttünk  semmi 
különöset. Csak azt tettük, amit 
kellett. Kem ényen, szívósan. 
Nem a munkaidő, hanem  a 
m unka volt fontos szám unk�
r a . . .

S eközben energiájukból 
m ég arra  is futja, hogy részt ve�
gyenek m inden kom m unista 
műszakon, párt-  és szakszerve�
zeti m unkában, szakmai, irodal�
mi és politikai szellemi vetélke�
dőn, baráti találkozókon. M ind�
ez csak azért lehetséges, m ert 
kiegyensúlyozottak, és még 
tisztelik is, becsülik is, szeretik 
is egym ást.

S indu lár Anna
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Vendégekre vár a felújított üdülő

Csöndes a park, a parkban a 

ház. És csönd van a házban is, 
az érintetlen tárgyak furcsa né�
masága. Ragyogóak, szépek, de 
ma még holtak, hiszen csak he�
lyük van, nevük nincs. Nincs, 
míg birtokába nem veszi őket az 
ember, és azt nem mondja: ez a 
szobám, az ágyam. Ez a pár�
nám, a poharam.

Néhány nap, s minden, ami 
ma csöndben várakozik, az 
öröm, kényelem, a harmónia 
ígérete, az emberé lesz. Az érke�
ző vendégé.

*
A tetőterasz mindig igénybe vehető

Gricserné Heszky Enikő főtitkár és Doros Béla elnökhelyettes felavatja az
üdülőt

Június 6- án adták át a felújí�
tott postás üdülőt Balatonalmá�
diban. Rekordidő alatt készült 
el, mindössze 1 év alatt. S itt 
nemcsak a rövid felújítási idő a 
meglepő, hanem az is, hogy ami 
a szemünk elé tárul, minden, a 
homlokzati képtől a fürdőszoba 
csaptelepéig, az ebédlőtől a bő�
rös iparművész által tervezett 
kulcstartókig gyönyörű, az 
anyag és a forma egységes, 
olyan pontosan minden, ami�
lyennek lennie kell.

A SZÖVTERV munkatársai, 
építészek és belsőépítészek ké�
szítették a terveket és a TECH-  
NOSZOLG ipari szövetkezet 
volt a kivitelező. Ez a szakcso- A vendégmarasztaló kávézó

Üdülőkre várva . . .

Az étteremben a főtitkár pohárköszöntőt mond

Minden szoba kényelmes
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Almádi
ismét
népes

port 220 embert foglalkoztat, s 
közülük mindössze 7 az úgyne�
vezett improduktív dolgozó. 
Csak zárójelben: talán ettől is ez 
a fürge tempó. No meg attól, 
hogy munkaszüneti napot elvét�
ve tartottak, s a nyolc óra is in�
kább tizenkettő volt. Az sem lé�
nyegtelen szempont, hogy a 
megbízók bírták pénzzel a költ�
ségeket. A posta összesen 120 
millió forintot költött a kiváló, 
szállodai színvonalú üdülőre.

Valamikor bauxitbetonból 
épült a ház, amitől lassacskán 
használhatatlanná vált, olyany-  
nyira, hogy a felújítás során 
mindössze a főfalak maradtak 
meg régi helyükön. Az új szem�
léletű szociálpolitika eredmé�
nye, hogy az építők — a posta 
kívánságának megfelelően — 
helyet adtak a nagycsaládosok�
nak is. A felújítás során össze�
sen 32 két-  és többágyas szobát 
alakítottak ki, amelyekben egy�
szerre 112 postás dolgozó pihen�
het 2 héten keresztül. Újdonság 
még, hogy minden szobához — 
az egy-  és a másfelesekhez is — 
saját fürdőszoba tartozik.

Az üdülőt park övezi, amely 
ősfáival éke a fürdőhelynek, Ba�
latonalmádinak.

Azóta már — június 11- én — 
megérkeztek az első vendégek.

Kép és szöveg: 
Kis László

Délelőtti nagyüzem a konyhában

Ebéd utáni beszélgetés

Készülődés az esti táncra



JÓ TANÁCSOK ÜDÜLŐKNEK

Hogyan tegyük emlékezetessé nyaralásunkat?
Nyaralunk. Elhatározzuk, ha 

törik, ha szakad (az eső elősze�
retettel teszi ezt nyaralásunk 
ideje alatt), mi jól érezzük m a�
gunkat. S ezért m indent m eg is 
teszünk.

M indjárt a lege ső nap pecse�
nyepirosra égettetjük m agun�
kat a napon, és ezzel a követke�
ző két- három  napra el is lá ttuk 
m agunkat tennivalóval. Neve�
zetesen azzal, hogy fájdalmas, 
felhólyagozott bőrünket kene-  
getjük a kozmetikai és a tejipar 
különböző term ékeivel, hűtő 
borogatásokban és h idegrázás�
sal töltjük napjaink tetem es ré�
szét.

K étnapi nyögés - jajgatás után 
újult erővel vetjük m agunkat a 
nyaralás kínálta egyéb gyönyö�
rökbe. Azt most m ár tudjuk, 
hogy inkább a reggeli órákban, 
s főként, ha fehér a bőrünk, á r�
nyékban napozzunk. De még 
szám talan lehetőség van nyara�
lásunk em lékezetessé tételére.

Például az evés! A reggelt 
kezdjük bőséges reggelivel, 
m intha aratni m ennénk. Ez 
azért is fontos, m ert ki kell bírni 
azt a hosszú időt, ami alatt az 
üdülőtől a vízpartig, s ezzel az 
első fagylaltig eljutunk. A fagy�
lalt még csak az éhhaláltól 
m ent m eg bennünket. A gya�
loglás alatt elvesztett kalóriát 
nem pótolhatja. E rre egyedül a 
strandon fellelhető ínycsiklan�

dozó lángos felel meg. Rögtön 
vegyünk legalább hárm at. 
Egyet azonnali fogyasztásra, 
egy m ásikat az útra, ami a  büfé�
től a pokrócunkig tart, a harm a�
dikat pedig tartalékoljuk a v i s �
szaútra, am ellyel élelemszerző 
kőrútunk újabb  fejezetéhez ér�
kezünk. Ebben a fejezetben 
m ár csak sült kolbász és szaftos 
sült húsok segíthetik elő jó köz�
érzetünket — és a büfésekét, 
akiknek bevételét ily módon jó�
tékonyan növeljük. A kolbász�
hoz és sülthöz ne m ulasszunk el 
nagy m ennyiségű kenyeret ren �
delni, lehetőleg minél fehéreb�
bet! Csak nem  teszünk kárt m a�
gunkban holmi rostokkal és B-  
vitaminokkal!

M iután ilyen aktív tevékeny�
séggel sikerült eltöltenünk a 
délelőttöt, végre m ehetünk ebé�
delni! Szigorúan együk végig 
az étlapot, sőt egy kicsit talán 
zúgolódjunk is, imigyen: mi ott�
hon nem  sütjük üyen szárazra a 
rán to tt húst, és m intha a  to rta�
szelet is vékonyabb lenne, nem  
beszélve arról, hogy a levesbe 
m ár nem  tesznek elég tésztát 
sem, csak az a sok zö ld ség . . .

Ebéd után, az isten szerelm é�
re, nehogy könnyű sétára indul�
junk  valam ilyen hűs, kellemes 
helyen! Még kárba vesznek a 
nehezen m egszerzett kalóriák! 
Feküdjünk le és aludjunk né�
hány  órát! Ennek több haszna 
is lesz. Egyrészt mire felébre�

Ö tven évvel ezelőtt, június 
18- án halt meg M axim  Gorkij, 
az orosz- szovjet irodalom neves 
alakja. Az évfordulón rá em lé�
kezünk. Beküldendő: vízszintes
1., 18., 47., 50., függőleges 13. és
22 .

VÍZSZINTES

1. Gorkijról nevezték el s zü �
lővárosát. 1928-ig a  neve: 
N yizsn y ij . . .  9. Repüléstan. 
10. Más nem zetiségek elleni 
hajsza. 11. Osztrák, ném et, 
francia gépkocsik jelzése. 12. 
Ö regem ber népiesen. 13. Irá -  
nyítószám a 9151. 15. Szélhárfa. 
16. Folyó spanyolul. 17. Folyó 
Erdélyben. 18. A fa lu  rossza a 
Három emberben. 23. Víztö�
meg. 24. Petrov társa. 25. Spa�
nyol népi tánc. 26. Angol és. 27. 
Hájas. 28. Római szám és a fele. 
29. Nobel- dijas ném et regény�
író. 31. Csapadékféle. 32. A bri�
gádban is van. 33. Gyümölcs 
népiesen. 34. A láb része. 35. 
Ö ltögetünk vele. 36. Biztató�
szócska. 37. Katonai szerv. 38 
. .. Jenő (nagykövetünk volt 
Ausztriában). 40. Alföldi község 
lakója. 42. Jóravaló. 43. Bolgár 
tengerparti üdülőhely ( +  ék.). 
44. Tagadószó. 45. Rendben! 
(ford.). 46. Ilyen atléta is van 
(ford.). 47. Gorkij egy drám ája. 
50. A  K lim  Szam g in  életében a 
forradalm ár. 51. Névelős költe�
mény.

FÜGGŐLEGES
1. Időegység. 2. Vigyázó. 3. 

Mulató. 4. A pontyfélék család�

jába tartozó hal. 5. Fénykép 
(ford.). 6. V ersben található. 7. 
Az okozat feltétele. 8. Keltez. 
12. Idős, beteg em ber segítőtár�
sa. 13. G orkij 1925-ben megje �
len t regénye. 14. Előtagként 
élet. 15. Tizenegy ném etül. 17. 
Bont. 18. M isztikus testgyakor-  
lat. 19. Keleti férfinév. 20. Kicsi�
nyítő képző. 21. Arc (költ.). 22. 
G orkij város e két fo lyó  talál �
kozásánál van. 24. Passaunál 
ömlik a Dunába. 25. Színm ű�
vész (Margit). 26. A nna idegen 
változata. 27. Biliárdkellék. 30. 
A gólyafélék családjába tartozó 
m adár (- ( - névelő). 31. Posta�
szerv névbetűi. 32. Aranyos, 
kedves. 34. Török katonai cím. 
35. Tudom ányos tétel. 37. Dél�
am erikai futóm adár. 38. Szolmi-  
zációs hang. 39. Sötétítő füg-  
gönyféle, ism ert latin szó rövi�
dített alakja. 41. Huzal. 42. Sütő 
népiesen. 44. M aró anyag. 47. 
. . .  Derek. 48. Be párja. 49. H a�
mis.

— Bánhidi —

Beküldési határidő: jú liu s  10.

Előző szám unk helyes m eg�
fejtése: Izga lm a rejt, izgalm a  
m utogat. A z  gazdagítja  koldus 
kínom at.

K önyvutalványt nyertek: 
Csesznák A n n a  (Balassagyar�
mat), D öm ötör Ö dönné  (Buda�
pest), Herceg Franciska  (Buda�
pest), Torm a Lászlóné  (Vár�
völgy), Zsiga Ibolya  (Salgótar�
ján).

dünk, kínzó éhség fog gyötörni 
bennünket, m ásrészt egész éjjel 
forgolódhatunk m ajd az 
ágyunkban, s nyúlhatunk az al�
tatóért, m ert nem  tudunk el�
aludni. M iért is tudnánk, hiszen 
Kialudtuk m agunkat délután.

Eddig napoztunk és ettünk. 
Innunk  is kell! Mit igyunk? Ter�
m észetesen alkoholt! S term é�
szetesen minél többet. Lehető�
leg sört, de ne vessük m eg a 
bort, a pálinkát se! S folyton 
igyunk, csak annyi időre hagy�
juk abba, am íg eszünk! B ár így 
komoly hátrány t szenved szesz�
fogyasztásunk, és egyelőre 
m egoldatlan, hogyan lehetne a 
két dolgot egyszerre művelni.

Rostos üdítőket, ásványvizet, 
tejet, kefirt, gyümölcsöt fo�
gyasztani szomjunk oltására is�
tenkísértés lenne. Ne is próbál�
kozzunk vele! Milyen nyaralás 
az, ahol nem  károsodik a m á�
junk, a gyom runk, az idegrend�
szerünk, ahol tiszta fejjel töltjük 
napjainkat, ahol nem  vagyunk 
m inden nap „m ásnaposak”, s 
ahol nem  költjük a nyaralásra 
szánt pénzünket kizárólag evés-  
re - ivásra?

A dohányzásról se feledkez�
zünk meg! Nehogy csökkent�
sük napi cigarettaadagunkat! 
Semmi jó nem  szárm azna ab �
ból, ha hirtelen elfeledkeznénk 
a füstös irodáról, ahol napi 
nyolc órában pácolódik bőrünk, 
tüdőnk, ruhánk. K inek jó az, ha 
a friss levegőtől kisim ul a bőre, 
kitisztul a tüdeje, könnyebben 
kap levegőt, nem  köhög regge�
lente, és nem  illatozik a do�
hányfüsttől?

Lehetőleg testm ozgással se 
terheljük  szervezetünket! Ne 
ússzunk, m ert a víz hideg és 
nedves. Ne sétáljunk, ne fus�
sunk, ne labdázzunk, m ert elfá�
radunk  és lefogyunk. Á ltalában 
kerüljünk m inden olyan tevé�
kenységet, ami kalóriavesztés�
sel járhat.

Képzeljük el, milyen feltű�
nést keltenénk karcsún, kipi�
henten, csinosan visszatérve a 
m unkahelyünkre! Nem, ennek 
igazán nem  tehetjük  ki m agun�
kat!

Kedves nyaralótársak, ha két 
héten keresztül sikerül tanácsa�
im at betartaniuk, nem  m arad el 
a „kívánt” siker. Ö nök épp 
olyan fáradtan, kim erültén 
m ennek m ajd haza a nyaralás�
ból, m int ahogyan oda m egér�
keztek. Az igyekvőbbek né�
hány kilóval nehezebbek lesz�
nek, valam ivel közelebb kerül�
nek az infarktushoz, a m agas 
vérnyom áshoz, az érelm eszese�
déshez.

S akkor elm ondhatják: nem 
volt hiábavaló ez a két hét.

Váczi M árta

Nem csak az em berek, a m ű�
alkotások is m egöregszenek. 
Igaz ebben nem  a m űvész vagy 
a film a ludas, hanem  a koríz�
lés, m eg a szem léletünk. Az vál�
tozott, m ódosult az eliramlott 
évtizedek során. A most felújí�
to tt Halálos tavasz regény ere�
detije m ég 1922- ben született. 
Ahogy az Irodalmi lexikon írta, 
az ifjúkor érzelmi válságait kí�
vánta ábrázolni tragikus fel�
hangokkal. Szerzője, Z ilahy  
Lajos a két világháború közötti 
időszak divatos írója volt, aki 
m inden időben tudta: mit kí�
vánnak  tőle, mi a közönség�
igény. Az is világosnak tűn t 
szám ára, hogy az olvasókat el�
sősorban érzelm eiknél kell 
„m egfogni”, s éppen ezért tuda�
tosan élt a m ár- m ár érzelgős-  
nek  is m ondható m egoldások�
kal. Nem  csoda hát, ha a H alá�
los tavasz széles körű sikert 
aratott, s több idegen nyelvre is 
lefordították.

Érdekes módon 1935- ben elő�
ször egy am atőrnek, D udás  
László  díszlettervezőnek jutott 
eszébe, hogy dr. Egri Ivá n  és 
Halben E d it históriáját filmre 
vigye. Ú jabb négy esztendőnek 
kellett eltelnie, am íg a Pegazus 
cég — Zilahy vállalata — újra 
m egpróbálkozott a tém a feldől-

Országos szellemi vetélkedő

A Helyközi Távbeszélő Igaz�
gatóság N eum ann  János szo�
cialista brigádja, csatlakozva a 
Szakszervezetek Országos Ta�
nácsának XXV. kongresszusán 
elhangzottakhoz, békefelhívást 
intézett a M agyar Posta szocia�
lista brigádjaihoz.

A békeakció program ja 3 
részből tevődik össze. Először is 
szellemi vetélkedő a béke évfor�
dulóján, am ely m agában foglal�
ja  a béke és a békeharc legfon�
tosabb kérdéseit, és a sporttól a 
m űvészeti kérdéseken keresz�
tü l a legfontosabb aktuális poli-  
;kai kérdésekig. A következő 

i - pésben, az októberi béke�
kongresszus időszakában m eg�
rendezendő béketabló -  és gyer-  
m ekrajz - kiállításra mozgósít. 
A 3. feladatként az év folyam án 
egynapi kom m unista m űszakon 
teljesített m unka bérének fel�
ajánlását tervezi az SOS 
G yerm ekfalu teljes felépítésé�
hez.

A „béke 41 éve” vetélkedő 
országos döntője 21 csapat rész�
vételével 1986. m ájus 10- én 
volt. Az elődöntőket a posta�
szervek helyben bonyolították 
le. A vetélkedőt Dvorzsák Újvi�
lág szim fóniájának közismert 
zenei aláfestése m ellett, e sorok 
írója, a felhívást kezdem ényező 
brigád vezetője nyitotta meg, 
m ajd B ertalan Sándornak, a 
HTI igazgatójának rövid kö�
szöntője után, Juhász Péter já �
tékvezető vette á t a szót. A csa�
patok rövid bem utatása u tán  
aktuális politikai villám kérdé�
sekkel kezdődött m eg a vetélke�
dő első fordulója.

A történelm i kérdéseket — a 
honfoglalástól napjainkig — 4 
részre osztották, m elyekre írás�
ban, diafilmek és zene segítsé�
gével kellett válaszolni. A dön�
tőben építőm űvészeti és film-  
művészeti kérdések is helyet 
kaptak, am elyeket aktuális ze�
nei bejátszások tettek  színeseb�
bé.

A legnagyobb érdeklődést a 
békeharcról és a békem ozga�
lom ban részt vevő politikusok�
ról feltett kérdések váltottak ki, 
ugyanis ebben a fordulóban hi�
bás válasz esetén, az elsőnek jól 
válaszoló csapat elnyerhette a 
helyes m egfejtésért járó ponto�
kat. A vetélkedő érdekes szín�
foltja volt a X. forduló, am ikor 
is a csapatoknak a békével kap�
csolatos élőképet kellett alkot�
niuk. A csapatok ötletgazdag, 
fantáziadús elképzeléseikkel 
valósították m eg feladatukat, 
ami békeakaratukat is tükrözte. 
Ezzel nem  kis fejtörést okoztak 
a zsűrinek, am ely csak hosszas 
megfontolás u tán  tudott dön�
teni.

Az olimpiai totó megfejtése 
u tán  került sor egy igen izgal�
mas, játékos fordulóra, am ikor 
az opera -  és a drám ai hősök 
egym ásra találása u tán  a m eg�
felelő zenére, táncra kellett per�
dülniük a versenyzőknek.

A XI. forduló u tán  szám ító�
gép - m onitorján a résztvevők tu �
dom ására jutott, hogy a ver�
seny abszolút győztese a Rádió-  
és Televízióműszaki Igazgató�
ság Jusztíc ia  szocialista b rigád�
ja  lett, m ásodik a HTI Belföldi 
brigádja, harm adik pedig a BU-  
VIG A ra n y  János  szocialista 
brigádja. Negyedik helyezést 
ért el a D ebreceni Postaigazga�

tóság Petőfi, ötödik a H írlap és 
Postaszállítási Igazgatóság Fel- 
szabadulás  brigádja. (Ezeket a 
brigádokat a HTI szakvezetése 
jutalm azta meg. K ülöndíjat 
adott á t a HTI tszb nevében 
Szilágyi S á n d o m é  a HTI Bel�
földi brigádjának, a p árt nevé�
ben Urbán Sándor  a D ebreceni 
Postaigazgatóság TPA —48 bri�
gádnak, m int a legjobb teljesít�
m ényt nyújtó női brigádnak. 
A KISZ különdíját N agy Valé�
ria  adta á t a legfiatalabb csa�
patnak, mely a HTI KISZ - bri-  
gádja volt, a HTI Ifjúsági bri�
gádja nevében M artari H riszu- 
la  a  legfiatalabb versenyzőnek 
N agy Emesének, adott át külön�
díjat. A N eum ann János szocia�
lista brigád különdíját a D ebre�
ceni Postaigazgatóság Petőfi 
szocialista brigádja vehette át 
Bodrogi Ferencnétői, a szerve�
ző brigád vezetőjétől, a politikai 
kérdésekben nyújtott kim agas�
ló teljesítm ényükért, valam int a 
legjobb élőképet bem utató 
Jusztícia brigád.)

A békeakció első fordulója si�
keresen lezárult. A szellemi ve�
télkedő jól sikerült. A részt ve�
vő csapatok, a szervezők, a 
m eghívott vendégek és a szép 
szám ban m egjelent szurkolók 
egyaránt hasznosnak értékelték 
a rendezvényt. Az első forduló 
sikere alapján rem ény van arra, 
hogy a békeakció folytatása�
ként m ég több brigád csatlako�
zik az októberben rendezendő 
béketabló kiállításhoz. A máso�
dik forduló sikeres lebonyolítá�
sa céljából, a békefelhívást kez�
dem ényező brigád m inden se�
gítséget m egad a jelentkező 
csapatoknak e nem es versen�
géshez.

Az SOS Gyerm ekfalu tá �
m ogatására m eghirdetett kom�
m unista m űszakok helyéről és 
időpontjáról a résztvevők a pos�
taszervek m unkaverseny - fele -  
lősein keresztül kapnak  tájé�
koztatást.

Bodrogi Ferencné

gozásával, m égpedig az új csil�
laggal, K arády K a ta lin n a l és a 
rendkívül népszerű Jávor Pál�
lal a főszerepekben.

A  film — ez m a m ár film tör�
téneti érdekesség — társasági 
beszédtém ává vált, sőt valósá�
gos politikai kérdéssé, bár 
egyáltalán nem  politizált. 
A jobboldal és bizonyos konzer�
vatív egyházi körök, „erkölcste�
lensége” m iatt hevesen tám ad�
ták. K eck A n ta l  nyilas képvise�
lő pedig m ég a P arlam entben is 
felszólalt ellene. A heves sajtó�
viták és az országos nyilvános�
ság nem hogy árto tt volna, h a �
nem  inkább használt a filmnek, 
am ely végül is hatalm as közön�
ségsiker lett, betétdala pedig 
örökzöld sláger.

De vajon negyvenhat eszten�
dő m últán nem  tűnik - e m enthe�
tetlenül m úzeum i darabnak  a 
Halálos tavasz?

Nem! (Természetesen akkor, 
ha nem  ezerkilencszáznyolc-  
vanhatos szemmel nézzük, h a�
nem  a saját korába ágyazva!)

A m agyarázat úgyanis abban 
keresendő, hogy Zilahy filmes�
kén t igényes m űvésznek bizo�
nyult. Jól válogatta meg a m un�
katársait, színészeit és tém ája 
is: a tragikus szerelmi história 
időtlen. így  vált hát m egfilm e�
sített regénye felszabadulás 
előtti fiim űvészetünk egyik fi�
gyelem re méltó darabjává. Ami 
részben annak  is köszönhető, 
hogy a többnyire szóviccekre 
épülő anekdotikus építkezés 
helyett, forgatókönyvíróként 
m egpróbált teljes em beri sor�
sot, m élyebb érzéseket, a ko�
rábbi m egszokott figurák he�
lyett m ásm ilyeneket adni.

Egy úrifiú végzetes szerelm é�
nek és egy kacér úrilány kettős 
já tékának  leszünk a tanúi. El�
süllyedt világ, a hajdanvolt Bu�

dapest elevenedik m eg előttünk 
K a lm á r László  helyenként 
franciás rendezésében, M akai 
Á rp á d  kis rea lis ta -  beszédes 
fényképezésében. Érzelemgaz�
dagsága elfogadható, csak irt�
ott válik színpadiassá, akárcsak 
a játék, az ábrázolásmód. Ka�
rády K atalin (a nagy drám ai je�
lenetet kivéve) hitelesen állítja 
elénk (Rolben Edit) a végzetes 
nő típusát. Jávor Pál (dr. Egri 
Ivánként), ahogy megszoktuk 
tőle snájdig és vonzó. Érdekes 
módon a m ellékalakok: Pethes 
Sándor  tisztviselőfigurája és 
B ihary József elzüllött jegyzője 
a m a is h ibátlan m unka. Term é�
szetes és jó Szörényi Éva  (a 
m ásod női főszerepben) és Tas- 
nády Hona (méltóságos asz-  
szony).

A Halálos tavasz mai fogad�
ta tása nyilvánvalóan vegyes 
lesz, m int ahogy a sajtóbem uta�
tón is volt, volt aki szipogott, 
volt, aki hangosan nevetett. 
Felújítása azonban v itathatatla�
nul helyesnek mondható, s be�
leillik abba a program ba, amely 
a korábbi általánosító negatív 
elvetés helyett igyekszik a m últ 
értékeit, vagy felhőtlen szóra�
kozást nyújtó darabjait a közön�
ség elé vinni.

Ábel Péter
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A béke jegyében

Postások találkozója Szegeden

Ü nnepélyes fogadtatás a szegedi pályaudvaron

Több m int 1500 postás dolgo�
zó és családtagjaik adtak egy�
m ásnak találkozót m ájus 24- én 
Szegeden. A rendezvény — 
am elyet szakszervezetünk a 
Szegedi Postaigazgatóság T erü�
leti Szakszervezeti Bizottságá�
val közösen szervezett a béke 
éve alkalm ából — jól jellemezte 
az em beriségnek azt az örökös 
vágyát, hogy a nyugodt, békés 
életet vallja m agáénak.

A béke gondolatával való 
azonosulást bizonyítják a p laká�
tok, am elyeken gyerm ekek és 
felnőttek, dolgozók és nyugdíja�
sok helyezték el kézjegyüket.

A rendezvények közül ki�
em elkedően nagy volt az érdek�
lődés a postásvonat iránt. A kü�
lön szerelvénnyel ugyanis 
1308- an utaztak a  reggeli órák�
ban Szegedre. Postás m unka�
helyek kollektívái, szocialista 
brigádok tagjai, családok ki�
sebb és nagyobb gyerm ekeik�
kel nagy várakozással indultak 
el ezen a napon az ország déli 
városába. Sokan jó ism erősként 
üdvözölték egym ást, mivel m ár 
többször találkoztak az éven�
ként két alkalom m al szervezett 
postásvonat - k irándulásokon.

A szegedi vasútállom áson 
kedves fogadtatásban részesül�
tek a budapesti postások. 
A Radnóti Miklós irodalm i és 
zenei kör tagjaiból álló együttes 
békedalokat énekelt, m ajd a 
Csongrád Megyei SZM T és a 
Városi Hazafias Népfront névé -

Lányok a zö ld  gyepen
A Hírlap -  és Postaszállítási 

Igazgatóság levélfeldolgozó 
üzem ének szakszervezeti bi�
zottsága és sportegyesülete 
1986 m ájusában im m ár harm a�
dik alkalom m al rendezte m eg a 
Toshiba kupa nemzetközi női 
kispályás labdarúgótornát, ez�
úttal 5 csapat részvételével.

A Postás SE Lum um ba utcai 
sporttelepén a körm érkőzéses 
rendszerben lebonyolított m ér�
kőzéssorozaton nagyon szoros 
eredm ények születtek, általá�
ban egygólos győzelmek vagy

döntetlenek. Ez is mutatja, 
m ennyire azonos képességű 
csapatok vív tak  színvonalas 
m érkőzéseket a tornán.

A torna győztese első alka�
lom m al a  rendező, a LEFÜ  (Bu�
dapesti Postás) csapata lett 7 
ponttal. A további sorrend: 2. 
LOTO Zagreb  6, 3. Főfotó 5, 4. 
ÉPFU SE  1,5.  R ém i D ózsa SK  
1 ponttal.

A részt vevő csapatok értékes 
díjakért küzdöttek, a győztes 
csapat elnyerte, és egy évig őrzi 
a Toshiba vándorkupát, s h a r�

m adszor a Toshiba ezüstserle�
get, am elyet a japán cég a leg�
jobb postáscsapatnak ajánlott 
fel. Valam ennyi csapat értékes 
és szép tiszteletdíjban részesült.

A tornának  egyértelm ű sike�
re volt, am it bizonyít az is, hogy 
újabb csapatok is szeretnének a 
jövőben részt venni a verse�
nyen Szeretnénk, ha a követ�
kező évben m ár több postáscsa�
pat is szerepelne. Ezzel is nép�
szerűsíteni kívánjuk a női lab�
darúgást a postás dolgozók kö�
rében.

A kispályás labdarúgótornát 
követő napon került sor a B u�
dapesti P ostás—LOTO Zag�
reb  nemzetközi női nagypályás 
labdarúgó - m érkőzésre a postás 
sporttelepen. A m érkőzés az 
1985. szeptem ber 6- i jugoszlá�
viai vendégjáték visszavágója 
volt. A győzelmet 2- 1 arányban 
a LOTO Zagreb szerezte meg.

A két csapat között lényeges 
tudáskülönbség nem  volt, an �
nak ellenére, hogy a jugoszláv 
csapat az ottani I. ligában já t�
szik, és az élcsoporthoz tartozik, 
a Budapesti Postás csapata vi�
szont egyelőre alkalm ilag áll 
össze egy - egy mérkőzésre.

Géczy István

Keresztes Mihály tszb- titkár megnyitja a szegedi képzőművészek 
jubileumi kiállítását

ben H orváth A ndrás  köszöntöt�
te a résztvevőket. Ezt követően 
Bohné Takács M agdolna, az 
szm t m unkatársa virágcsokrot 
adott á t D obozy A ndrás  bácsi�
nak, aki 83 éves korát m egha�
zudtoló fiatalos lendülettel és 
lelkesedéssel vesz részt im m ár 
20 éve a különvonatos k irándu�
lások szervezésében.

A tszb részéről Olajos Á rpád  
politikai m unkatárs üdvözölte a 
m egjelenteket, m ajd az érdeklő�
dők figyelmébe ajánlotta a  vá�
rosban éppen zajló postásren�
dezvényeket. Sokan választot�
ták  a program ok közül a szer�
vezett városnézést, am elyen 
idegenvezetők m utatták  be Sze�

ged nevezetességeit. Közben 
volt lehetőségünk rövid beszél�
getésre is. M indenekelőtt Hor�
vá th  Józseffel, aki a Szegedi 
Postaigazgatóság m unkaver -  
seny - előadója és szabad idejé�
ben szívesen m utatja be a vá�
rost, szenvedélyesen beszél an �
nak szépségeiről, értékeiről.

K isebb csoport készül a  vá�
rosnézéshez, láthatóan ism erik 
egym ást. A beszélgetésből ki�
derül, hogy azonos m unkahely�
ről, a volt Posta Elszámoló és 
Statisztikai H ivataltól jöttek, 
Jasper Lászlóné, K alló Flóri�
ánná, K á m á n y  Istvánná  több�
ször is voltak m ár postásvonat�
tal kirándulni, de elm ondásuk

szerint ilyen kedves fogadtatás�
ban, m int Szegeden, m ár régen 
volt részük.

M indenki előre kapott írásos 
tájékoztatót. Voltak, akiket a 
sport érdekelt, így a postás 
sporttelep felé szaporázták lép�
teiket. Az országos postás teke�
versenyen tíz postaigazgatóság 
válogatott férfi-  és női csapata 
vett részt, C sizm adia  K ároly- 
nénak, a tszb m unkatársának  
m egnyitója után kezdődött el a 
nagyon színvonalas verseny. 
A nézőket többször is tapsra 
késztették az olyan gurítások, 
am elyek u tán  nem  m arad t állva 
fa a tekepályán.

A férfiaknál a legsikeresebb 
versenyző Elekes Lehel volt, aki 
a TIG színeiben R em ényi Ti�
borral m egnyerte a csapatver�
senyt, és az egyéniben is az első 
helyen végzett.

A nőknél a szegedi csapat 
volt a legeredm ényesebb. Az 
ünnepélyes eredm ényhirdetést 
követően dr. M orvái Ferenc, a 
M agyar Posta Központjának 
oktatási ügyosztályvezetője 
m éltatta a verseny jelentőségét 
és gratulált a győzteseknek.

Eredm ények:

Férficsapat: 1. TIG (Ele�
kes—Reményi), 923; 2. Szeged 
(Bakai—Balázs), 921; 3. HTI 
(Krizsán—Számely), 899.

Egyéni: 1. Elekes Lehel, 476;
2. Balázs István, 463; 3. Bakai 
Tibor, 458.

N ői csapat: 1. Szeged (Ba-  
loghné—Hadovás Edit), 472; 2. 
TIG (K elem enné—Körtvélye -  
si), 469; 3. HPI (Baloghné—Pet-  
rényiné), 358.

Egyéni: 1. Gyenge Zoltánná 
(HTI), 272; 2. Hadovás Edit 
(Szeged), 245; 3. Kelem en
Györgyné (TIG), 238.

Szintén a sporttelepen volt a 
sakkszim ultánverseny, am e�
lyen a résztvevők a Budapesti 
Postás SE sakkozóival, Dobos 
O ttóval és Jenei Ferenccel m ér�
hették  össze tudásukat. A gye�
rekek izgalomtól k ipirult arccal, 
a  felnőttek várakozó tekintettel 
ü ltek a sakktáblához. Vajon si�
kerűbe valam elyiküknek győz-

É lvezet versenyezni az új tekecsarnokban

Lesz - e legyőzőjük a P SE  első  osztályú versenyzőinek?

tesként felállni onnan? Ez a 
b ravú r egyedül csak Sonkoly  
Lászlónak  sikerült. Igaz, ő m ár 
15 éve sakkozik, és jelenleg a 
Makói Spartacus csapatában 
játszik.

— Szeged 1 postahivatal 
kézbesítője vagyok — mondja, 
és öröm m el beszél 10 éves fiá�
ról, aki szintén sakkozik, és az 
iskolai versenyeken sikeresen 
szerepel.

A festészet irán t érdeklődők 
a Szegedi Postás Képzőművész 
K ör 10 éves fennállása alkalm á�
ból rendezett jubileum i kiállí�
tást nézhették meg. A kiállítást 
K eresztes M ihály  tszb - titkár 
nyitotta meg. Elmondta, hogy a 
kör m unkái nem  ism eretlenek a 
szegedi közönség előtt, de siker�
rel m utatkozott be az ország 
m ás részén és az országhatáron 
tú l is. A városban tevékenyke�

dő am atőr művészeti csoportok 
közül a legeredm ényesebb kol�
lektívák közé tartozik a postás�
kor. Az ünnepélyes megnyitó 
után a kör alapító tagjainak a 
tszb - titkár okleveleket adott át.

A jó hangulatú, sikeres pos�
tástalálkozó közreműködőinek, 
szervezőinek Som ogyi Sza �
bolcs, a kulturális, agitációs és 
propagandaosztály vezetője 
m ondott köszönetét. Beszédé�
ben a szabad idő hasznos eltöl�
tésének formáira, annak  jelen�
tőségére hívta fel a figyelmet. 
A szegedi postástalálkozó, 
am elynek központi gondolata a 
béke volt, jól szolgálta m indazo�
kat a célokat, am elyeket szak-  
szervezetünk elnöksége határo�
zott m eg a testnevelés és a 
sport, valam int a közművelődés 
terén.

Tánczos Sándor

1. Kiindulóhelyzet: alapállás. 
1—4. ütem : Já rás  lábujjhegyen, 
karok m agastartásban. 5—8. 
ütem : járás guggolásban, kezek 
a csípőn.

2. Kiindulóhelyzet: ülés a
széken, tám asz hátul. 1—16. 
ütem : kerékpározó mozgás.

3. Kiindulóhelyzet: alapállás. 
1—8. ütem : karkörzés hátra, 
szökdelés páros lábon. 9—16. 
ütem : karkörzés előre, szökde�
lés páros lábon.

4. Kiindulóhelyzet: ülés a
széken, tám asz hátul. 1—2. 
ütem : csípőem elés hátsó fekvő�
tám aszba, bal láb emeléssel.
3—4. ütem : kiindulóhelyzet.
5—6. ütem : csípőem elés hátsó 
fekvőtám aszba, jobb láb em e�
léssel. 7—8. ütem : kiindulóhely�
zet.

5. Kiindulóhelyzet: kis te r�
peszállás, jobb kéz a csípőn, bal 
kar m agastartásban. 1—4. 
ütem : balkar - körzés előre. 5—8.

ütem : kartartáscserével, körzés 
előre.

6. K iindulóhelyzet: alapállás. 
1—2. ütem : görbe testtartás. 
3—4. ütem : egyenes testtartás.

7. Helyben futás 30 m ásod�
percig lazán, könnyedén.

8. Kiindulóhelyzet: alapállás. 
1—2. ütem : rugózás guggolás�
ban kétszer. 3—4. ütem : kilépés 
terpeszállásba, törzshajlítás elő�
re kétszer.

9. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, karok oldalsó középtar�
tásban. 1—2. ütem: karhúzás 
há tra  kétszer. 3—4. ütem : törzs�
hajlítás előre, taps kétszer a 
comb mögött.

10. Kiindulóhelyzet: kis te r�
peszállás, karkeresztezés a test 
előtt. 1—4. ütem : karem eléssel 
mély belégzés. 5—8. ütem : k a r�
leengedéssel kilégzés.

H am ar Gábor
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