
Biztató, de nem teljesen kielégítő fejlesztés
A központi vezetőség m egvitatta a posta  VII. ötéves tervét

A VI. ötéves terv  teljesítésé�
vel, eredményeivel, gondjaival 
a XII. kongresszus írásos anya�
ga, a beszámolók részletesen 
foglalkoztak. Ezért m ost csak 
egy rövid összevont értékelést 
adunk.

Az ország gazdasági helyze�
tének kedvezőtlen alakulása, a 
szabályozórendszer többszöri 
m ódosítása a postát is kedve�
zőtlenül érintette. A fejlesztés�
hez kapott költségvetési tám o�
gatás m integy 40 százalékkal 
kevesebb volt a tervezettnél. 
Ezt csak részben pótolta a saját 
forrásnak a tervezetthez viszo�
nyított növekedése. A tervben 
szereplő fejlesztési forrást így

csak a kritikus helyzetben levő 
távbeszélő - szolgálat kapta m eg 
úgy, hogy a többi szolgálati ág �
tól a forrásokat átcsoportosítot�
ták.

A változó feltételek m ellett — 
a tarifaem elés, a szabályozás�
ban  kapott preferenciák, nem  
kis m értékben a belső erőfeszí�
tések, hatékonyabb gazdálko�
dás eredm ényeként — a nép -  
gazdasági átlaghoz képest ja �
vu lt a posta gazdasági helyzete. 
Ez azonban nem  tette lehetővé 
a különböző területeken m utat�
kozó elm aradások felszám olá�
sát, a rekonstrukció végrehajtá�
sát, a szolgáltatások színvonalá�
nak jelentős em elését.

Forrásesökkentés — 
elmaradt fejlesztés

A távbeszélő - szolgálatra az 
erőfeszítések ellenére a tervidő�
szak végén is a m ennyiségi igé�
nyek kielégítetlensége és az 
alacsony műszaki színvonal jel�
lemző. A távközlési eszközök 
m űködőképességének rom lását 
nem  sikerült m egállítani, a szol�
gáltatás minősége több te rü le�
ten (Budapesten, ném elyik vi�
déki nagyvárosban és az ország 
néhány jelentős területi egysé�
gén) kritikussá vált, a nem zet�
közi elm aradás fokozódott.

A forráselvonás, illetve átcso�
portosítás legnagyobb m érték�
ben a műsorszóró - , valam int a 
távíró -  és adatátviteli szolgála�
tot érintette, de jelentős volt a 
postaszolgálati beruházások 
csökkenése is. E szolgáltatások 
fejlődése jelentősen elm aradt a 
tervtől, a belső in frastruk túra 
nem  felel m eg a szolgáltatások�
kal szem ben tám asztott mai 
igényeknek sem.

Nem javult a posta m unkae�
rőhelyzete, annak ellenére, 
hogy a szociális ellátás elért jó 
színvonalát sikerült m egtartani, 
helyenként növelni, illetve a 
postai keresetek a népgazdasá�
gi átlagot m eghaladóan növe�
kedtek, s a fogyasztói árakat fi�
gyelem be véve növekedett a 
postai reálkereset is. A nem  ki�
elégítő m unkaerő - ellátottság�
ban a m ég meglevő bérezési 
kérdéseken fölül a rossz m un�

kakörülm ények, a szakm unkás -  
képzés feltételeinek hiányossá�
gai, a lassú technikai fejlődés és 
a postai m unka alacsony tá rsa �
dalm i rangja is szerepet já tsza�
nak.

A röviden érzékeltetett gon�
dok m eghatározzák a VII. öté�
ves terv  legfontosabb céljait, 
feladatait:

•  a hírközlési eszközök m ű�
ködőképességének javítása;

9  a távközlés dinam ikus fej�
lesztésének m egindítása;

•  a többi terü leten  m inim á�
lisan olyan m értékű fejlesztés, 
am ely a m ennyiségi igények ki�
elégítésén felül a szolgáltatások 
m inőségi színvonalának ta rtá �
sát, esetenként észrevehetően 
jav ítását is lehetővé teszi;

•  fokozott figyelem fordítá�
sa az em beri tényezőkre, a 
m unkaerő - m egtartó és - m eg�
szerző képesség javítása. En�
nek keretében a szakm unká�
sok, m űszaki szakem berek szá�
m ának  jelentős növelése, vala�
m int a m unkahelyek technikai 
felszerelésének javitása, a szak�
m unkásképzés fejlesztése;

•  a gazdálkodás hatékony�
ságának növelése, a belső elszá�
molási és érdekeltségi rendszer 
fejlesztése, a szolgáltatások 
költségérzékenységének foko�
zása.

Közüggyé vált távközlés

M indezek m egvalósítása fo-  állami tám ogatással és társadal -  
kozott m unkát igényel a postá -  mi összefogással valósítható 
tói, a postás dolgozóktól. De ez m eg belátható időn belül. Rész-  
kevés. A hírközlési infrastruk -  ben a szorító szükségnek, rész�
tú ra  elm aradottságának felszá-  ben a postai vezetők erőfeszíté -  
m olása csak nagyobb m értékű seinek eredm ényeként a h ír�

közlés, s ezen belül is elsősor�
ban a telefon m a közüggyé vált 
hazánkban. Szám talan m agas 
szintű fórum  foglalkozott a kér�
déskörrel, és soha ilyen részle�
tességgel és mélységgel a nép -  
gazdasági tervtörvény nem  fo�
galm azott m eg követelm énye�
ket a terü lettel szemben, m int 
most.

Eszerint: ,
•  a hírközlésben a fő feladat 

a  távközlési hálózat gyors ü te�
m ű rekonstrukciója és fejleszté�
se. Javuljon a távközlési szol�
gáltatások üzem biztonsága, fo�
kozódjon a meglevő távközlési 
rendszerek forgalomlebonyolító 
képessége! Fel kell készülni a 
növekvő adatátviteli szükségle�
tek kielégítésére.

•  A távbeszélő - hálózat bő�
vítése m indenekelőtt a te lepülé�
sek közötti hírközlési kapcsola�
tok kiépítését szolgálja, a távbe�
szélő - állomások szám a lega�
lább 220 ezerrel bővüljön! Töre�
kedni kell az ennél gyorsabb 
ütem ű fejlődést is elősegítő m ű�
szaki és gazdasági feltételek ki�
alakítására.

A M agyar Posta ehhez a saját 
beruházási célú forrásai, vala�
m int a bevonható lakossági és 
közületi források (kötvénykibo�
csátás, alapátvétel stb.) m ellett 
9 milliárd forint költségvetési 
ju ttatással és 2,2 milliárd forint 
központi alapjuttatással számol�
hat. A fejlődés gyorsítására lé t�
re kell hozni a távközlési fej�
lesztési alapot. Vizsgálni kell a 
külföldi hitelforrások bevonásá�
nak lehetőségét és feltételeit is.

A terv  az állami ju ttatások 
m ellett azzal is kifejezi a táv �
közlés fejlesztésének prioritá�
sát, hogy a tpbbi népgazdasági 
ágnál az úgynevezett törzsvál�
tozat alsó ha tára  érvényesül, itt 
a  felső, sőt kedvezőbb külső 
erőforrás bevonása esetén lehe�
tővé teszi a törzsváltozatot m eg�
haladó fejlesztést is. Az e prog�
ram okra épülő beruházási te rv  
folyó áron 44,5 milliárd forint, 
ami 1984- es áron m integy 37 
m illiárdnak felel meg. Ebből 
költségvetési ju ttatás 10 milli�
árd, 2,2 milliárd állami alap ju t�
tatás, 2,6 milliárd kötvénykibo�
csátás, 4,6 milliárd idegen á t�
vett forrás, 15,6 milliárd am orti�
záció, illetve a többi nyereség�
ági fejlesztési alap és egyéb for�
rás. Néhány, a korábbi tervidő�
szakban megszokottól eltérő 
jellemző:

□ a külső források igénybe�
vételi aránya 2- 3 százalékról 10 
fölé nő — és itt van lehetőség 
esetleg további bővülésre.

•  Fejleszteni kell a rádió -  és 
a televízióm űsor- sugárzás m ű�
szaki feltételeit. Csökkenteni 
kell a rádió és televízió országos 
m űsorainak vételi lehetőségei�
ben meglevő különbségeket.

A távközlési fejlesztés rész�
program ja annak  a központi 
gazdaságfejlesztési p rogram �
nak, am ely az elektronika tá rsa�
dalm i és gazdasági alkalm azá�
sának elterjesztésére hivatott. 
A program  célja kimondja:

A távközlés fejlesztésében el�
sőrendű feladat az alaphálózat 
és a távbeszélőközpontok re�
konstrukciója, valam int a v idé�
ki központok gyorsított ütem ű 
autom atizálása révén a szolgál�
tatások m inőségének javítása, 
az adatátviteli szolgáltatások 
m ennyiségi bővítése és új szol�
gáltatások kísérleti bevezetése, 
valam int a beszélőhelyek szá�
m ának — az igényekhez képest 
kisebb ütem ű — fejlesztése. 
A távközlés fejlesztésének ága�
zatközi részprogram ja tekinte�
tében törekedni kell a fejlesztés 
lényeges m eggyorsítására.

E források jelentős bizonytalan�
ságot tartalm aznak. A tervezett 
kötvénykibocsátás sikere erő�
sen függ a lakosság jövedelmi 
viszonyaitól és értékítéletétől. 
De az alapátadások sem m egál�
lapodáson alapszanak, csak ígé�
retek.

□ Az állami ju ttatás az össz-  
forrás negyede.

□ A források több m int 10 
százaléka visszterhes, azaz a 
kam at és a törlesztés későbbi 
időpontban terheli a postai nye�
reséget;

□ A vállalati forrás, ezen be�
lül az amortizáció aránya az 
összforráson belül jelentősen 
csökken.

A különböző ágazatok része�
sedési aránya: távközlés  74,7 
százalék (33,3 m illiárd forint), 
m űsorszórás  6,0 százalék (2,7 
milliárd forint), postaszolgálat 
10,8 százalék (4,8 m illiárd "fo�
rint), üzem fejlesztés  5,8 száza�
lék (2,5 milliárd forint), szoc- 
ku ltú r  2,7 százalék (1,2 milliárd 
forint).

Az arány  a távközlés, s ezen 
belül is a telefon irányában to�
lódott el. Az ágazatok között ki�
alakult aránnyal kapcsolatban 
a közpon ti vezetőség  az alábbi�
ak szerint foglalt állást: M egérti 
és elfogadja a távközlés és ezen  
belül is a távbeszélő p rio ritá �
sát, de nem  tartja  kielégítőnek  
a z t a koncepciót, hogy a többi

területeken a posta  a fe jleszté �
seket azon  a sz in ten  tervezi, 
am ely fe lté tlenü l szükséges ah �
hoz, hogy ezeknél a szolgálta �
tásoknál súlyos színvonalbeli

arányta lanság  és színvonal- 
rom lás ne következzen  be. En �
nél többet igényel a dolgozók 
és a többi szolgáltatás érdeke 
is.

B&vülő és új szolgáltatások

Postaszolgálat

Alapcél a növekvő forgalom 
ellátása, a közönségszolgálat 
érezhető javítása, a kor követel�
ményeihez közelítő műszaki és 
szolgáltatási színvonal elérése. 
E célból folytatódik a gócüzemi 
hálózat kiépítése. Befejeződik 
Székesfehérvár, Szolnok és Bu�
dapest főgócokban a levélfel�
dolgozás autom atizálása, illetve 
a hírlapfeldolgozás gépesítése. 
A hivatalrekonstrukciós prog�
ram  keretében 21 nagyhivatal 
és 390 kishivatal készül el. To�
vábbra  az árusításos h írlap ter�
jesztés kap nagyobb hangsúlyt. 
M integy 2000 kezelési kisgépet 
szerez be a posta.

E célok m egvalósításáyal a 
postaszolgálaton belül javulnak 
a m unkakörülm ények, a gépe�
sítéssel csökkenthető a nehéz fi�
zikai m unka. Mindez javítja a 
posca m unkaerő - felvevő és 
- m egtartó képességét.

Az évtizedek során fokozot�
tan  lerom lott épületállom ány 
forgalmi és műszaki hibáit, h iá�
nyosságait célszerű lenne a 
tervidőszakban felszámolni. 
Ezért javasolta a központi veze�
tőség a postahivatali hálózat re�
konstrukciójának ütem ét m eg�
gyorsítani, az erre előirányzott 
forrást növelni.

A postai szállítási feladatok 
jobb ellátását segítik a forgalmi 
telephelyek fejlesztésével. Befe�
jeződik D ebrecen Szállítási 
Üzem beruházása, m egépül 
Veszprém, Zalaegerszeg, N agy�
kanizsa telephely.

A kezelésgépesítéssel, szám í�
tógépes felvevőgépek üzem be 
helyezésével a postahivatali 
belső ügyviteli feladatok egy�
szerűsíthetek, gyorsíthatok. 
A postaszolgálat céljainak m eg�
valósulása csökkenti az átfutási 
időt, és előfeltétele az egyenle�
tes és m egbízható szolgáltatás�
nak.

Műsorszóró szolgálat

A fejlesztés fő célja: m inden 
egyes program  jó minőségben, 
az ország egész terü letén  vehe�
tő legyen. A m űsorellátás k iter�
jesztésére részben az adóháló�
zatot bővítik, részben új m űsza�
ki lehetőségeket (kábelteleví�

zió, m űholdas tévé) használnak 
fel. Új szolgáltatásokat is beve�
zetnek, elsősorban a meglevő 
hálózatok többszörös k ihaszná�
lása révén.

A legfőbb célok

•  Az egyre inkább sürgető 
rekonstrukció, illetve a vételi le�
hetőség javításához új adóállo�
m ások létesítése,

•  a fenntartás, üzem eltetés 
fejlesztése, ehhez a feltételek 
fokozatos m egterem tése,

•  a frekvenciagazdálkodás�
hoz szükséges eszközök fejlesz�
tése, rekonstrukciója.

Ennek keretében a rádióm ű�
sor - szórásnál befejeződik a 
m arcali középhullám ú adóállo�
m ás építése, a Petőfi- műsor su �
gárzására Szolnok rekonstruk�
ciója (egy 1000 kW- os adó), Pé�
csett pedig új 20 kW- os közép-  
hullám ú állomás épül. A kül�
földre irányuló rövidhullám ú 
m űsorszórás feltételeinek javí�
tására folytatódik a rekonstruk�
ció Diósdon és Székesfehérvá�
rott. M egkezdődik a CCIR 
szabványú urh - m űsorszórás 
(87,5 — 108 MHz) először B uda�
pesten, m ajd K abhegyen, Sop�
ronban, Csávolyon, D ebrecen�
ben, illetve Szegeden. Ezek az 
adók a K ossuth sztereo, illetve 
a körzeti stúdiók m űsorát fog�
ják  sugározni.

Bővül (és ezzel a tervek sze�
rin t be is fejeződik) a tévé 1. 
m űsorának gerinchálózata, a 
vasvári (hegyhátsáli) állomás 
üzem be helyezésével. R ekonst�
rukció lesz K abhegyen, Szente�
sen, K ékesen, K om ádiban és 
Pécsett.

A tv  2. m űsorának gerinchá�
lózata az alábbi adókkal bővül: 
N agykanizsa, Vasvár, Gerecse, 
Békéscsaba, Csengőd.

Folytatódk az átjátszóadók 
telepítése a gerinchálózattal el 
nem  láto tt településeken: az el�
ső m űsorhoz 15, a másodikhoz 
22 darab.

Új szolgáltatások jelennek 
meg:

•  Tv - m űsorvevő (földi és 
m űholdas) és szétosztó rendszer 
létesül a fővárosban, am ely a 
szállodák részére szolgáltat m ű�
sorokat,

•  országos közlekedési in�
formációs és személyhívó rend�
szer létesül,

(Folytatás a 3. oldalon.)
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Postásnap Kecskeméten Módszer és stílus 
a szervezeti életben

A körzeti szakszervezeti bi�
zottságok m egalakulása óta az 
országban először K ecskem é�
ten  rendeztek szakszervezeti 
napot. A m integy 800 résztvevő 
a közeli Csalánosi erdőben ta �
lálkozott június 28- án.

Az időjárás jó hangulatot 
adott az induláshoz. A term é�
szet csendjét postások vidám 
kacagása és a vendégeket szó�
rakoztató zene hangja verte fel. 
Fél 'l l - k o r  kezdődött az ü nne�
pélyes megnyitó. A kerekegy�
házi gyerekek gitárkísérettel 
m egzenésített postásverseket 
énekeltek, m ajd Juhász Sára, a 
körzeti szakszervezeti bizottság

A francia postás és távközlési 
dolgozók szakszervezetének, a 
CGT - nek a m eghívására június 
16- tól 21- ig a B udapest vidéki 
Postaigazgatóság területi szak-  
szervezeti bizottságának 4 fős 
delegációja M undruczó  K ornél 
tszb - titkár vezetésével látoga�
tást te tt Franciaországban; vi�
szonozva ezzel a  Párizs környé�
ki (Ile de France) szakszerveze�
ti delegáció 1984. évi látogatá�
sát.

A m ostani lá togatásnak több 
célja volt. Meg akartuk  ism erni 
a francia postai és távközlési 
dolgozók élet-  és m unkakörül�
ményeit, szociális ellátottságuk 
szintjét, a Párizs környéki te rü �
leti szakszervezeti bizottság 
szervezeti felépítését, m unká�
ját, gondjait, betekinteni az 
alapszervek m unkájába, tervei�
be. A felsoroltakon kívül né�
hány  órányi lehetőségünk volt 
Párizs nevezetességeinek a 
m egtekintésére is.

Az Ile de France titkárságá�
nak  tagjai — élükön B em a rd  
Bouche terü leti főtitkárral — 
olyan változatos, reggeltől késő 
estig tartó  program ot állítottak 
össze delegációnk számára, 
hogy éjféltájt — am ikor a szál�
lodába kerü ltünk  — szinte ve�

titkára üdvözölte a vendégeket 
és m egnyitotta a szakszervezeti 
napot. Részt vett a rendezvé�
nyen H egedűs István, a Bács-  
K iskun megyei szt titkára, Ró�
zsa  István, a  Szegedi Postaigaz�
gatóság igazgatója, H rabovszky  
M átyásné, a Szegedi Postaigaz�
gatóság forgalmi és hírlaposztá�
lyának vezetője, P reiszinger  
András, a Petőfi Népe Lapki�
adó Vállalat igazgatója.
'  A szakszervezeti nap előadó�
ja  K eresztes M ihály, a Szegedi 
Postaigazgatóság területi szak-  
szervezeti bizottságának titkára 
volt: a szakszervezetek időszerű 
feladatairól tájékoztatta az ér�
deklődőket. Ezután változatos

zényszóra zuhantunk  be az ágy�
ba.

A sok találkozást, lá togatást 
nehéz lenne e cikk keretében 
részletesen leírni, csak röviden 
em lítek néhányat.

A m ásodik napon egy Párizs�
tól északra fekvő kisváros, 
M ontm orency postahivatalában 
te ttünk  látogatást. Az elhelye�
zésben, a m unkakörülm ények�
ben, a felvevők és a kézbesítők 
m egterhelésében nincs lénye�
ges eltérés a mi gyakorlatunk�
tól.

A következő napon a Mont-  
pam asse - i elosztóhivatali köz�
pontban jártunk. Ez Párizs leg�
nagyobb levélfeldolgozó üze�
me. Egy - egy francia gyártm á�
nyú levélfeldolgozó gépsor 
óránként 30 000 levelet dolgoz 
fel. E h ivatalban találkoztunk 
először a tisztségviselők azon 
dilemmájával, hogy a szakszer�
vezet vajon m ég m eddig tám o�
gatja a gépesítést, az autom ati�
zálást, hiszen egyre kevesebb 
élőm unkára lesz szükség, s m ár 
így is jelentős a m unkanélküli�
ek tábora. (O ttjártunkkor ép �
pen 3Q00 közalkalm azott te rve�
zett elbocsátása ellen rendeztek 
több tízezres tün te tő  felvoriu-  
lást a CGT vezetésével, fegyel�
m ezetten, m inden atrocitás nél�
kül.)

szórakoztató program ok követ�
keztek felnőtteknek, gyerm e�
keknek egyaránt. Társasjáték, 
m esem űsor, bábjáték, grund -  
birkózás, foci, séta, napozás — 
kinek mihez volt kedve. Ebéd 
után  szellemi totó és tom bola 
következett. Közben 22 hivatal 
dolgozóinak, családtagjainak le�
hetőségük nyílt a személyes 
m egism erkedésre.

Úgy érezzük, hogy ez a ren �
dezvény elérte célját, közelebb 
hozta a dolgozókat egymáshoz, 
feloldotta a m unka közben eset�
leg kialakult feszültségeket.

Találkozunk 1987- ben . ..
Potz Lajosné

Különös élm ény volt az új 
CGT - székház m egtekintése és a 
postásszakszervezet országos 
főtitkárával, Albert Le G uem -  
nel való találkozás és eszm ese�
re. A „francia SZO T” székházát 
nem csak a jelennek, hanem  a 
jövő évszázadnak is építették. 
Im pozáns m egjelenése, techni�
kai felszereltsége és a kiszolgá�
ló egységek is erre utalnak.

A sok közül m ég a Raspail 
nevezetű elektronikus központ 
m eglátogatása te tt ránk  nagy 
benyom ást. (Itt azonban — az 
előző inform ációkkal ellentét�
ben — az is kiderült, hogy az 
elektronikus központ m ég P á�
rizsban sem általános, a távbe�
szélő - állomásoknak csak m in�
tegy V6- a él ilyen központok�
ról.)

A szakm ai látogatást követő�
en m indenütt külön tanácskoz�
tunk  a helyi szakszervezeti akti�
vistákkal is, akiknek többsége a 
CGT- hez tartozott. A beszélge�
téseken tapasztalhattuk, hogy 
igen élénken foglalkoztatja őket 
hazánk politikai, gazdasági 
helyzete, a postások m egbecsü�
lése, b á r ism ereteik m eglehető�
sen hiányosak, s nem  is m indig 
objektívek. A többórás beszél�
getések igen hasznosak voltak. 
Ha csak az volt ezeknek a ta �
nácskozásoknak az eredm é�
nyük, hogy néhányan tisztább 
képet kaptak  hazánkról, a pos�
tások és a szakszervezet ínun�
kájáról, m ár akkor is m egérte.

Látogatásunk utolsó napján  a 
két területi szakszervezeti bi�
zottság képviselői kiértékelték 
az egyhetes program ot, m egbe�
szélték a tapasztalatokat, s 
m egállapodtak abban, hogy a 
jövőben a rendszeres delegáció�
cseréken kívül kibővítik az 
együttm űködést a családos cse�
reüdülésre is.

A repülőtérre m ár abban  a 
m egnyugtató tuda tban  m en�
tünk, hogy utunkon sokat ta �
pasztaltunk mi is; sok kérdést, 
téves információt „helyretet�
tü n k ”, s em ellett sok francia 
postást m egism ertünk, s közöt�
tük  jó néhány igaz bará tra  lel�
tünk.

Mezőfi László

A m agyar szakszervezetek 
XXV., valam int a  Postások 
Szakszervezete XII. kongresz -  
szusa m eghatározta a mozga�
lom tennivalóinak irányát és 
tartalm át. Ebben m egfogalm a�
zódik a mozgalom mal szem ben 
tám asztott tagsági igény, a te r�
melés eredm ényesebb segítése, 
a töm egkapcsolat erősítése.

Mindez nem  könnyű feladat 
elé állítja a mozgalom m unká�
sait, a szakszervezeti tisztségvi�
selőket, aktivistákat. Ezért a fel�
adatok m egvalósításának ele�
jén  célszerű szólni az irányító 
m unka módszeréről. Ebben a 
tevékenységben a folyam atos�
ság m ellett te re t kell adni a 
m egújulásnak, a feladatokhoz 
igazodó megfelelő m unkam ód�
szer és - stílus továbbfejlesztésé�
nek. Ehhez indokolt az irányító 
m unka néhány olyan elem éről 
szólni, am ely segíti e m unka 
hatékonyságát.

A kongresszus u tán  alapvető 
dolog, hogy m inden szinten a 
szakszervezeti tisztségviselők 
jól és pontosan értsék, és a gya�
korlatban jól alkalm azzák azo�
kat a m ódszereket, am elyekkel 
segítik a célok megvalósítását. 
Feltétlenül indokolt foglalkozni 
a mozgalom belső életében a 
m unkam egosztással, am ely m a�
gába foglalja a feladatok elhatá�
rolását. Rövidesen a központi 
vezetőség elé kerül a  Postások 
Szakszervezetének működési 
szabályzata, am ely ennek a fel�
adatnak kíván eleget tenni. 
A szabályozás m ellett nem  le�
het, hogy háttérbe szoruljon az 
a módszer, am ellyel együtt kí�
vánjuk gyakorolni a jogokat és 
a kötelességeket.

A szakszervezeti élet fejlesz�
tésének kulcsa továbbra is az 
alapszervezeteknél van, mivel a 
tagság részéről itt érzékelhető 
leginkább a mozgalom konkrét�
sága, itt van kapcsolatban a 
szervezettel. Term észetes, hogy 
a tagság az őt érő hatások alap�
ján ítéli m eg a mozgalmat. Az 
alapszervezeti m unka csak ak�
kor tud  eredm ényesen kibonta�
kozni, ha valam ennyi szakszer�
vezeti tisztségviselő a töm eg�
kapcsolaton munkálkodik.

A mozgalmi m unka időigé�
nyességéhez nem  fér kétség. 
Ezért célszerű a m unkát m eg�
osztani, jobban élni a tá rsadal�
m asítás lehetőségével. íg y  mód 
van arra  is, hogy a tisztségvise�
lők m unkáját, illetve terhelését 
arányosítsuk.

Az irányító m unka szerves 
része a keretjellegű szabályo�
zás, ami egyben növeli az alap�
szervezetek, tszb - k önállóságát. 
Az önállóság kérdése ugyan�

Jún ius 27- én Szekszárd 1 
postahivatal szakszervezeti bi�
zottsága, nyugdíjascsoportja, 
valam int Babits Mihály nyugdí�
jasklubja postásfórum ot rende�
zett, m elynek tém ája: időszerű 
politikai kérdések a Postások 
Szakszervezete XII. kongresz -  
szusának tükrében, valam int a 
nyugdíjasok helyzete hazánk�
ban és a postánál. A tém a elő�
adója Benke Gézáné, a Postá�
sok Szakszervezetének közpon�
ti vezetősége m ellett működő 
országos postás nyugdíjasbi�
zottság elnöke volt.

A nagy érdeklődést bizonyí�
totta az, hogy a rendelkezésre 
álló term et betöltötték a nyug�
díjas szaktársnők és szaktársak, 
de részt vettek a fórum on aktív 
dolgozók, brigádvezetők is.

H orváth M ihálynak, a nyug�
díjasbizottság vezetőjének ü d �
vözlő szavai u tán  az előadó ü d �
vözölte Szekszárd 1 postahiva�
tal aktív és nyugdíjas dolgozóit, 
m ajd röviden szólt hazánk kül�
politikájáról, a világbéke m eg�
terem tésének tám ogatásáról, 
népgazdaságunk jelenlegi hely�
zetéről, adósságaink törleszté�
séről, fizetőképességünk bizto�
sításáról és a m indehhez szük�
séges teljesítm énynövelésről, a 
munkafegyelem ről, az életszín�
vonal megőrzéséről.

csak foglalkoztatja az alap -  és 
középszervekben tevékenyke�
dőket. Azt nem  szabad figyel�
m en kívül hagyni, hogy az 
önállóság nem  jelenti a felsőbb 
határozatoktól való független�
séget, de fel kell hívni a figyel�
m et az önállósággal járó m ásik 
lényeges elemre, az öntevé�
kenységre.

A felsőbb határozatok m eg�
valósítására helyben kell dönte�
ni, hogy azok m iképpen jussa�
nak  érvényre. Ez jelenti az ön-  
tevékenységet, a helyi sajátos�
ságok figyelembevételével.

Ma különös jelentősége van a 
kezdem ényezésnek és javaslat-  
tételnek, hogy a tartalékokat 
felszínre hozzuk és a tagság ér�
dekében érvényesítsük. Ez vo�
natkozik az irányító m unkára 
is, hogy még jobban hasznosít�
suk  a kezdem ényező és javas-  
lattevő készséget.

E bben a vonatkozásban szól�
ni kell az alapszervezeti m unka 
segítéséről is, am ely valameny -  
nyi tisztségviselő elsőrendű fel�
adata. Az instruktort hálózat ki�
alakítása m egtörtént: Ezt úgy is 
lehet értékelni, hogy a tisztség -  
viselők m unkája kézzelfogható 
feladatokkal egészült ki. 
E m unka során lehetőség nyílik 
arra, hogy segítsük az alapszer�
vezetek döntését, term észete�
sen az önállóság tiszteletben 
tartásával.

Ennek a m unkának is van�
nak m ár hagyom ányai, jól be�
vált módszerei, am elyeket érde�
mes alkalm azni. Az alapszerve�
zeti m unkát például nem csak 
értekezleteken, fórumokon le�
het és kell segíteni. Módot és le�
hetőséget kell terem teni arra, 
hogy folyam atosan, a m inden�
napi m unkában tám ogassuk á 
társadalm i feladatokat. Ezáltal 
tágabb  lehetőség nyílik a rra  is, 
hogy közvetlen tapasztalatokat 
szerezzünk egy - egy határozat�
nak  a tagságra gyakorolt h a tá�
sáról, am i a testületi döntések 
társadalm i kontrollja is egyben.

Az alapszervezeteken belüli 
szakszervezeti m unka irányító�
ja  az szb, a bizalmitestület. Á l�
talános igény a tagság részéről, 
hogy az alapszervezetben folyó 
m unkáról folyam atosan, a bi�
zalmiak útján kapjon tájékozta�
tást. Ebben a m unkában az szb 
irányítása fokozottan m egm u�
tatkozik, és nem  könnyű feladat 
három  lényeges követelm ény�
nek megfelelni:

•  a felsőbb határozatokat 
érvényesíteni,

•  önállóan dönteni a helyi 
m egvalósításról,

•  döntést a tagság vélem é�
nyének ism eretében hozni.

Hangsúlyozta, hogy szakszer�
vezetünk azonosul az MSZM P 
XIII. kongresszusa határozatá�
nak  céljaival, politikai m unká�
val, és a dolgozók m ozgósításá�
val cselekvőén segíti azok m eg�
valósítását, és tám ogatja a pos�
ta  m unkájának javítását, a szol�
gáltatások színvonalának em e�
lését, szem előtt tartva a dolgo�
zók érdekeinek védelmét, a kü�
lönböző rétegek helyzetének ja �
vítását.

Ezután ráté rt a nyugdíjasok 
helyzetére. Ism ertette azokat az 
intézkedéseket, melyek a pos�
táskongresszus és a m agyar 
szakszervezetek kongresszusa 
közötti időszakban születtek, 
m elyek ugyan jelentősek vol�
tak, de a különböző erőfeszíté�
sek ellenére sem tud ták  garan�
tálni az idős korúak jelentős ré �
tegének szociális biztonságát.

Foglalkozott azzal a segítség�
gel, am elyet a helyi tanácsok 
adnak, továbbá am elyet a Pos�
tások Szakszervezete és a posta 
nyújt, például a földrengéskáro�
sult idős korúak segélyezésére. 
Elmondta, hogy a m ár régeb�
ben működő nyugdíjasbizottsá�
gok rak ták  le az alapját annak, 
am it most az Országos Postás 
N yugdíjas Bizottság szélesebb 
körben folytatni akar.

A nyugdíjasokkal kialakítan�
dó kapcsolatra nem  lehet egy-

Ezért is kell rugalm as, a m in�
denkori feladatokhoz igazodó 
m unkastílus. Jól kialakított 
módszer, am elyben helyet kap 
az értekezletek nyitottsága, 
nyilvánossága. Még nagyobb fi�
gyelm et kell fordítani arra, 
hogy a tagság ne csak a felsőbb 
határozatokat ismerje, hanem  
minél többet tudjon az alap�
szervezetben folyó m unkáról is. 
Ebben sokat tehetnek a testü le�
ti tagok, akik rendszeresen ki�
kérik  üléseik előtt a tagság  vé�
lem ényét, és döntés u tán  tájé�
koztatást adnak, nem  általában, 
hanem  részletesen. Nem elég, 
ha csak közöljük a döntéseket, 
szakszervezeti állásfoglaláso�
kat. Nem  szabad m egfeledkezni 
a mozgalom alapvető m ódszeré�
ről: az érvelésről, a m eggyőzés�
ről, az agitációról.

Azt is m eg kell mondani, 
hogy a mozgalmi m unka sem 
nélkülözheti a tervszerűséget. 
Ha a m unkatervek ism eretében 
készülünk egy félévi feladatra, 
akkor nagyobb te re t kapunk  a 
felkészüléshez, az ism eretanyag 
bővítéséhez. Az is term észetes, 
ha a m unkaterveket, am elyek�
ben pontról pontra megfogal�
mazódik a testületek félévi 
m unkája, a tagság megismeri, 
időben tud  vélem ényt nyilvání�
tani és véleményével, javaslatá�
val segíteni a célok m egvalósu�
lását.

Ha a saját m unkánkat is fo�
lyam atosan tervezzük, és kerül�
jük  a kam pányjelleget, a  kong�
resszusi határozat végrehajtása 
is folyam atosabbá válik. De 
nem csak a döntések előkészíté�
se igényel tervszerűséget, a 
végrehajtást is m eg kell tervez�
ni. Nem  elég a végrehajtásról 
időnként tájékoztatást kérni. 
Érdem es a testületeknek visz-  
szatekinteni olyan, saját hatás�
körben hozott határozat érvé�
nyesülésére, am ely hosszabb 
táv ra szól. Ezzel is erősödik a 
folyam atos és egym ásra épülő 
szakszervezeti m unka.

A tisztségviselők társadalm i, 
közösségi feladatokat lá tnak el, 
s ezt választóik m egbízásából 
teszik. A bizalom, am elyet kap�
tak, hosszabb táv ra szól, a fel�
adat, ha soknak is tűnik, te rv �
szerű és tudatos m unkával, a 
tagsággal együtt gondolkodva 
eredm ényesen megoldható.

A tisztségviselők többsége ér�
zi és tudja, hogy a bizalomra 
csak m unkával lehet rászolgál�
ni. Tisztában vannak  azzal, 
hogy nem  önm agukért dolgoz�
nak, hanem  választóikért, ezért 
igénylik m unkájukhoz a segít�
séget a tagságtól.

Kánya Gyula

séges m ódszert találni, javasol�
ni, hiszen ez sok m indentől 
(kor, jövedelem, igények stb.) 
függ, szakszervezetünk elsősor�
ban elvi irányítást ad. Ez keret�
jellegű, a helyi sajátságoknak, 
körülm ényeknek megfelelően 
kell a tennivalókat m eghatároz�
ni.

Beszélt a kivételes nyugellá�
tásról, a nyugdíjelőkészítő bi�
zottságok m unkájáról, üdülője�
gyekről, a jogsegélyszolgálat 
igénybevételéről, a nyugdíjasok 
patronálásáról.

Az előadást élénk vita követ�
te, m elyben fő hangsúlyt kapott 
az árak, bérek  em elkedéséhez 
viszonyítva a nyugdíjak 2 szá�
zalékos növekedésének kedve�
zőtlen hatása.

Javasolták, hogy a segélyek�
nél, a környezettanulm ánynál 
vegyék figyelembe a nyugdíjast 
ism erők vélem ényét, m ert a 
szép, tiszta környezet m ég nem  
jelent jólétet, ugyanúgy az elha�
nyagoltság sem árulkodik m in�
den esetben rászorultságról.

Elhangzott olyán javaslat, 
hogy a nyugdíjasbizottság ülé�
seire hívják meg az ifjúság kép�
viselőjét is, így jobban m egis�
m erik egym ás gondjait, élén�
kebbé válik a kapcsolat.

A fórum  kötetlen beszélge�
téssel, jó hangulatban, fehér 
asztal m ellett ért véget.A Montparnesse-i postahivatal levélszétosztó automatája

Postás Dolgozó 2

Ä Párizs környéki kapcsolat

Delegációnk tagjai Bemard Bouche területi főtitkárral és a titkárság tagjaival

Fórum a szekszárdi nyugdíjasoknak



Felkarolni minden ötletet
Újítási ankét a HPI-nél

Múlt és jelen 
a szakszervezeti 

pénzügyi munkábanElső alkalom m al rendezett 
újítási ankétot a Hírlap -  és Pos�
taszállítási Igazgatóság. Az egy 
éve alapított postaszerv életé�
ben éppen ezért volt ez kiem el�
kedő esem ény. E rövid fennál�
lás ellenére mégis volt miről 
számot adni és tanácskozni, h i�
szen a jogelőd postaszervek újí�
tási tevékenysége jelentős volt. 
Itt elsősorban a Posta Központi 
H írlap Irodára gondolok. Ez a 
kollektíva ugyanis a B csopor�
tos postaszervek 1985. évi ú jítá�
si versenyében m ásodik helye�
zést ért el, és 10 000 forint ju ta �
lom ban részesült. T ehát az újí�
tómozgalom nem  újszerű az új 
igazgatóságnál, s b ár csak a 
KHI- t em lítettem , jó hagyom á�
nyok a többi postaszervtől ide�
került egységeknél is m egtalál�
hatók.

A M agyar Posta a m egújulás 
korát éli. Ennek egyik feltétele,

(Folytatás az 1. oldalról.)

•  bővül a képújság lap terje�
delme,

•  bekapcsolódik a  posta is a 
kábel televíziós rendszerek fej�
lesztésébe.

A jelzett fejlesztések ellenére 
a m űsorok vételi lehetősége és 
m inősége az ország különböző 
területei között jelentősen eltér 
m ég 1990- ben is. T ovábbra is 
m aradnak  ellátatlan körzetek, 
nem csak a határszéli terü lete�
ken, hanem  a belső vidékeken 
is. Az alapcélt csak a tervezetet 
jóval m eghaladó forrás esetén 
lehet elérni.

Távíró-

és adatátviteli szolgálat

E terü letre  a bővítés jellem �
ző. Szerepel a tervben az adat-  
átviteli szolgáltatások kiszélesí�
tése és a szám ítástechnika által 
igényelt új adatátviteli szolgál�
tatások bevezetése, a telem ati�
kai szolgáltatások kísérleti, 
majd üzemi m egnyitása.

Ennek keretében tovább bő�
vül az integrált digitális ada thá�
lózat, az elavult központokat 
elektronikusra cserélik és foly�
tatódik a vonalkapcsolt ada thá�
lózat kiépítése. A szám ítástech�
nika alkalm azási igényeinek ki�
elégítésére csom agkapcsolt 
adatátviteli szolgáltatás (köz�
pont és hálózat) létesül. A szá�
m ítógépes információszolgálat 
eszközeként először kísérleti, 
m ajd üzemi rendszer létesül az 
országos interaktív  videotex 
(teledata) szolgáltatás bevezeté�
sével. Tovább bővül a fakszimi�
leszolgálat. A tervidőszakban 
3000 telex, 3100 adatátviteli (eb�
ből a fele adathálózati) állom ást 
kapcsolnak be. Ennek ellenére 
a várakozók szám a nem  csök�
ken számottevően, összességé-

hogy a dolgozó em ber ne m e�
chanikus tevékenységet lásson 
el, hanem  feladatát gondolkod�
va végezze. Az újítómozgalom a 
m űszaki haladás és a gazdasági 
m egújulás forrása, a dolgozók 
tudatos alkotó tevékenységé�
nek szervezett form ája — m on�
dotta beszédében K övesd i Fe- 
rencné, igazgató. Kiemelte, 
hogy a VII. ötéves tervben a 
postára háruló forgalmi és m ű�
szaki feladatok végrehajtásához 
nagy szükség van a postai újí�
tók szaktudására, szellemi k a �
pacitására. A posta valam ennyi 
dolgozójának keresnie kell az új 
m egoldásokat, eljárásokat és 
m ódosításokat tevékenységük 
egész területén.

Az alkotókészség m inden 
em berben m egvan, s hogy gyü�
mölcsözzön, abban  a környezet�
nek m eghatározó szerepe van. 
Az új ötleteket táplálni, segíteni

ben m integy 70 százalékos 
igénykielégítési szint valószínű�
síthető.

Távbeszélő-szolgálat

A fejlesztésben elsőrendű cél 
a hálózat m űködőképessége, az 
elavult, szűk keresztm etszetet 
képező nagy központok, hálóza�
tok rekonstrukciója, a forga�
lom átbocsátó képesség javítása. 
K iem elt feladat az autom atizá�
lás m eggyorsítása, és a tárolt-  
program - vezérlésű központok 
telepítésére és üzem eltetésére 
való felkészülés.

'A te rv  357 ezer kapacitás lé�
tesítésével, 121 ezernek a kivál�
tásával, valam int 700 ezer érk i�
lom éter föld alatti és föld feletti 
hálózat rekonstrukciójával szá�
mol. 500- zal növekszik a belföl�
di és 60- nal a nem zetközi távh í�
vásba bekapcsolt helységek 
száma, ugyanakkor az autom a�
tikus távhívással elérhető or�
szágok szám a csaknem  20- szal, 
102- re nő. V árhatóan 192 ezer 
főállomást, m integy 6000 nyil�
vános és 110 ezer mellékállo�
m ást kapcsolnak be 1990- ig. Ez�
zel a főállom ásoknak a mellék-  
állomásokhoz viszonyított a rá �
nya igen kis m értékben nő, 
m ajdnem  52 százalékos lesz, s 
m essze elm arad a forgalmi 
szem pontból elfogadható 75- 80 
százalékos aránytól.

A bekapcsolt főállomásokon 
belül, ha lassan is, de a forga�
lomlebonyolító képesség szem �
pontjából kedvező irányba, 71,3 
százalékra nő a lakásállom ások 
száma.

Az autom atizálás eredm énye�
ként 1990- re a csak m anuális 
központtal ellátott helységek 
szám a várhatóan  1500 körül 
lesz, ami m integy 450- es csök�
kenést jelent.

Forrásbővítés e területen 
várható, így a jelzett számok

kell a m egvalósulásban. Erről 
beszéltek az ankéton részt vevő 
újítók, szakvélem ényezők is. E l�
m ondták, hogy a kisebb je len�
tőségű újítások ügym enete vi�
szonylag zökkenőm entes, de a 
nagyobb horderejű kérdések�
ben a döntés sokáig elhúzódik, 
esetleg évekig is, így az újító 
befektetett energiája csak soká�
ra térül meg.

Általános gondként jelentke�
zett a gazdaságosság kérdése, 
egy - egy újítás gazdasági h a tá�
sának kim utatása, a gazdasá�
gossági szám ítások elvégzése. 
Ä posta sajátos tevékenysége 
m iatt ez sokszor szinte lehete t�
len.

Igényként m erült fel, hogy a 
szakvéleményezők és az újítók 
kerüljenek közelebb egym ás�
hoz, konzultáljanak, a vélem é�
nyező nyújtson segítséget az 
újítónak.

A tanácskozás az igazgató ja �
vaslatára ajánlásként elfogadta, 
hogy a dolgozók ez évben lega�
lább 120 újítási javaslatot nyújt�
sanak be, hangsúlyozva, hogy 
elsősorban nem  a szám szerű�
ség a lényeg.

Az ankéton m egválasztották 
a  postás újítók és feltalálók VI. 
országos tanácskozásának kül�
dötteit, m ajd az a rra  érdem es 
újitók és szakvélem ényezők ju �
talm azására került ser.

A Hírlap -  és Postaszállítási 
Igazgatóság első újítási tanács�
kozása — melyen a társposta -  
szervek képviselői is részt vet�
tek — őszinte légkörben, jó 
szándékú kritikák jegyében zaj�
lott le. A m egválasztott küldöt�
tek  megfelelő muníciót kaptak 
az országos tanácskozásra.

A ntalka Géza

nagym értékben változhatnak 
az öt év során.

A forgalom nak átlag több 
m int 20 százalékos növekedésé�
vel számol a terv. Legnagyobb 
m értékben a nemzetközi, legke�
vésbé a helyi forgalom növeke�
dése várható.

A fejlesztési program  csak�
nem  valam ennyi m egyeszékhe�
lyet érinti új központ létesítésé�
vel, illetve bővítésével. Többnél 
egyúttal a góckörzeteket is fej�
lesztik. B udapesten befejeződik 
a Teréz és az Ú jpest központ 
bővítése, m egkezdődik a Zugló 
II., Csepel, István, Lőrinc és 
Angyalföld központ beruházá�
sa. Folytatódik a lakótelepi h á �
lózatok bővítése és a rekonst�
rukciós program . B udapesten 
rendszertechnikai okokból á t�
térnek  a hét számjegyre.

A központfejlesztésekkel 
összhangban bővül az alapháló�
zat kapacitása, m ind a vezeté�
kes, m ind a m ikrohullám ú átvi�
teltechnikai rendszerekben. 
M egépül a HTI új m űszaki cél�
épülete.

Az erőfeszítések ellenére a 
várakozók szám a várhatóan 
600 ezerre fog nőni, a szolgálta�
tás m inőségében jelentős javu �
lás nem, elsősorban a jelenlegi 
helyzet stabilizálódása várható.

Végül a központi vezetőség 
úgy ítélte meg, hogy a M agyar 
Posta VII. ötéves terve eleget 
tesz a népgazdasági tervben 
szereplő elvárásoknak. Ahhoz, 
hogy szakszervezetünk XII. 
kongresszusának határozatai is 
m aradéktalanul m egvalósul�
hassanak, az eddigieknél na�
gyobb erőfeszítés, a tartalékok 
feltárása, valam ennyi postás 
dolgozónak, vezetőnek és be�
osztottnak egyarán t tudatos, a 
közös célért összehangolt, áldo�
zatos m unkája szükséges. 
A mozgalom ebben  kíván p art�
ner lenni, erre mozgósítja a pos�
tás dolgozókat.

Ritter Péter

A központi vezetőség a kong�
resszus u táni első ülésén vissza�
pillantott az elm últ évre, és 
megvizsgálta, hogy 1986- ban a 
tagság igényeinek közvetlen ki�
elégítésére, céljainak m egvaló�
sítására használja - e fel a szak-  
szervezet pénzeszközeit. Az írá �
sos beszám olók teljes kereszt-  
m etszetét ad ták  a különböző 
szintű szakszervezeti szervek 
pénzügyi m unkájának.

Az 1985- ös évről szóló elem �
zést nehezítette a M agyar Posta 
szervezetkorszerűsítését követő 
változás, az alapszervezetek 
szám ának csökkenése és a tag �
létszám  mozgása, am ely elhú�
zódott egészen az év végéig. 
V égeredm ényben, a körzeti 
alapszervezetek k ialakulását is 
figyelembe véve, a 312 alap�
szervezetünkből 304 számolt be 
végzett m unkájáról és tervezte 
folyó évi felhasználásait. A vál�
tozás azonban a valóságban 
nem  8 m egszűnés, hanem  az 
összevonásokkal és az új szb - k 
kialakításával az alapszerveze�
tek m ozgása m integy 10 száza�
lékos volt.

Az egyre nehezedő gazdasági 
helyzetben, az alapszervezeti 
választások évében és a m ár 
em lített szervezetváltozások kö�
zepette is, a középpontban a 
tervben előírt feladatok m egva�
lósítása, a politikai m unkához 
szükséges anyagi eszközökről 
való gondoskodás, az ésszerű 
takarékosság feltételeinek m eg�
terem tése állt.

Bevételi te rvünket — h a  kis 
m értékben is — túlteljesítettük, 
101,4 százalékra. A felhasználá�
sokat is sikerült — a célok m eg�
valósítása m ellett — a bevéte�
lekhez igazítani, és a m integy 
50 millió forintos éves költség -  
vetést m indössze 44 ezer forint�
ta l haladták  m eg kiadásaink.

Szervezettségünk országosan 
m indössze 96,9 százalék és kü�
lönösen B udapesten alacsony 
(csak 95 százalék), de rem éljük, 
hogy a szervezetkorszerűsítés 
okozta a torzító hatást, és 
1986- ban nem csak a tervezett 
97 százalékot, hanem  ennél m a�
gasabb szervezettségi szintet 
érnek el alapszervezeteink. Jó  
lenne, ha legalább az 1985. évi 
tervezettet, a 97,9 százalékot,

vagy énnél is m agasabb aranyt 
tudnánk  kim utatni. Ennek el�
érésére hozta g. központi vezető�
ség azt a határozatot, hogy az 
alapszervezetek törekedjenek a 
szervezettség pontosabb te rve�
zésére, és fokozott gondot for�
dítsanak az ú jonnan belépő dol�
gozók szakszervezeti fogadásá�
ra, hogy azok mielőbb önként 
és örömmel váljanak a postás�
szakszervezet tagjává.

Hogy a pénzeszközökből m i�
nél nagyobb összeg kerüljön 
vissza közvetlenül, de célirá�
nyosan a tagsághoz, m egkülön�
böztetett figyelemmel vizsgál�
tu k  a segélyezési m unkát. Az 
intézm ényes segélyek kifizetése 
m ind a segélyezettek szám á�
ban, m ind az összegnagyság lé�
nyegében a te rv  szerint alakult. 
2827 főnek terveztek szülési, 
1610- nek pedig tem etési se�
gélyt, a m egvalósulás kedve�
zőbb, m ert 2890 szülési és 1544 
tem etési segélyt fizettek ki, így 
a  tervezett 3 628 000 forinttal 
szem ben csak 3 587 000 forint 
le tt a felhasználás, a  két ese�
m ény tényleges szám a és nor�
m ája eltérésének következté�
ben (szülési 600, tem etési 1200 
forint).

Nem lehetünk  viszont m eg�
elégedve a szakszervezeti ren d �
kívüli segélyek odaítélésével. 
Az e célra előirányzott összeg�
nek 277 000- rel kevesebbet, 
ugyanakkor 211 fővel többnek, 
3614 tagnak, főként nyugdíjas�
nak adták alapszervezeteink a 
tám ogatást. Ez azt eredm ényez�
te, hogy az egy főre jutó átlag 
865 forint helyett csak 767 lett.

A rra kérjük az alapszerveze�
teket, a  számvizsgáló bizottsá�
gokat, hogy — esetleges más 
kiadások rovására is — szerez�
zenek érvényt a kv azon határo�
zatának, m ár a tervezés, de kü �
lönösen a végrehajtás időszaká�
ban, hogy az alapszervezet te l�
jes tagdíjbevételéből 20 százalé�
kot egyértelm űen a valóban rá �
szorulók, vagy „jogcím et” szer�
zők m egsegítésére fordítsanak. 
Ugyanis a beszámolási időszak�
ban ez az arány 17,9 százalék 
lett. A folyó évre az országos 
előirányzat 19,7 százalék. Re�
méljük, hogy ezt m egalapozot�

tan, körültekintően, de túltelje�
sítik az alapszervezetek.

Üzemi segélyként a jóléti 
pénzeszközökből — a rendsze�
resen ju tta to tt nagycsaládos se�
gélyen felüli — 13 141 fő része�
sült 10 989 000 forint (836 fo-  
rint/fő) összegű segítségben.

K iem elt figyelmet kell fordí�
tani az irányelvek szerinti tag �
díjbesorolásra is, hiszen ennek 
pontos, helyes végrehajtása az 
alapszervezetek pénzeszközei�
nek az alapját terem tik meg. Itt 
is érvényesül az az alapelv, 
hogy elosztani csak a m eglévő�
ket lehet. Szakszervezetünk 
tagságának  igényeit kielégíteni, 
a  politikai feladatokat m aradék�
talanul végrehajtani csak jól ki�
m unkált, a tagság által elfoga�
dott tagdíjbevételi terv  alapján 
lehet. Tagdíjbevételi tervünk  38 
millió forint. Ez m integy 1 mil�
lió forinttal több, m int az 
1985- ös tényszám .

Egyéb szociális felhasználá�
sainknál: nyugdíjas- találkozók, 
nőnap, anyák napja, gyerm ek�
nap, Télapó - ünnepség túltelje�
sítés m utatkozik. Ugyancsak 
terven felüli m értékű a ku ltu rá�
lis és sport célú ráfordítás. E té�
nyek azt m utatják, hogy lénye�
gében sikerült a tagsághoz egy�
re nagyobb hányadban  vissza�
ju ttatn i a rendelkezésünkre álló 
pénzeszközöket.

E kedvező tények u tán  ismét 
egy sajnálatost em lítek meg, 
kérve a reszortfelelősöket, de 
m inden szakszervezeti tisztség-  
viselőt és lelkes szakszervezeti 
tagot, hogy figyeljen fel rá  és 
segítsen a kedvezőtlen irányzat 
visszafordítására: és ez az úgy�
nevezett „befagyott üdülője�
gyek” tém ája. Az, hogy nő an �
nak az összegnek a nagysága, 
am elyet alapszervezeteinknek 
be kell fizetniük olyan üdülője -  
gyekért, am elyekkel senki sem 
m ent el pihenni, m ár önm agá�
ban  káros, de politikailag és er�
kölcsileg m egengedhetetlen, 
hogy figyelmetlenségből, em �
beri hibából üdülőjegyek m a�
rad janak  felhasználatlanul. 
1984- ben m ég csak 59 ezer fo�
rin t veszett így kárba, 1985- ben 
viszont az összeg m ár 147 ezer 
forint lett, és ez 130 felhaszná�
latlan jegyet jelent, am elyből 5 
főidényre szólt. Reméljük, hogy 
ez a visszásság is csak a válto�
zásokkal telíte tt 1985- ös év kö�
vetkezm énye, és 1986 m eghoz�
za azt a hatást, am elyet az új 
szervezettől várunk  a szakszer�
vezeti m unka m inden területén, 
és így a gazdasági felelősök 
m unkájának is több és kézzel�
foghatóbb lesz az eredm énye.

Sáhó Sándorné

Vigyázat! Gázveszély!

A B udapesti Távbeszélő 
Igazgatóság felügyelete alá 
tartozó K ábelfenntartó 
Üzem egyik dolgozója m ájus 
20- án 11 óra 30 perckor 
m unka közben halálos üze�
mi balesetet szenvedett. 
A helyszín egy távbeszélő�
akna. Az esem ényt azért 
tesszük közzé, mivel nem  el�
ső alkalom, hogy távbeszélő�
aknában  súlyos vagy halá�
los baleset történt, valam int 
azért, m ert ennek  veszélye 
országosan fennforog és ki�
küszöbölése közös felada�
tunk.

Az alépítm ényekbe beszi�
várgó gázra több robbanás 
is figyelm eztette az illetéke�
seket, de hatékony intézke�
dés — a technológia m egvál�
toztatására, megfelelő m érő�
m űszerek beszerzésére — 
sajnos, csak a tragédiák 
u tán  történt.

M ájus 20- án a Juhász Ist �
vá n  vezette csoport h ibabe�
határolási és elhárítási fel�
adatot kapott. A három  fős 
szerelőcsoporthoz tartozott 
m ég Bői Sándor  kábelszere�
lő és Szvetn ics K áro ly  beta�
n íto tt kábelszerelő. A regge�
li előkészületekhez tartozott 
a SIEGER gázérzékelő m ű�

szer feltöltött akkum ulátorá�
nak, és a szénmonoxidgáz 
érzékelésére alkalm as DRA-  
GER m űszernek a felvétele, 
valam int ellenőrzése.

A hibahely behatárolását 
követően — a tanúvallom á�
sok szerint — a baleset hely�
színén dolgozók a rendelke�
zésükre álló m űszereket sza�
bálytalanul használták, s ez�
által olyan téves következte�
tésre jutottak, hogy a terület 
m unkára alkalm as. Szvet�
nics Károly m ent le az akná�
ba, rövid ott- tartózkodás 
u tán  rosszullét fogta el, m e�
nekülésre m ár nem  volt ere�
je . . .  Sajnos, m entőeszkö�
zök hiányában m unkatársai 
nem  tud tak  rajta  segíteni.

A balesetet szakértők be�
vonásával vizsgálták. Meg�
állapították, hogy a halált 
fulladás okozta, nagy meny-  
nyiségű széndioxid jelenléte 
miatt. T ényként kell m egál�
lapítani, hogy a jelenleg 
rendszeresített m érőm űsze�
rek a széndioxid m érésére, 
illetve oxigénhiányos közeg 
k im utatására nem  alkalm a�
sak.

M egállapították azt is, 
hogy a baleset színhelyén 
szabályos m éréssel olyan

m etángáz - koncentrációt 
m értek, am elyben tilos dol�
gozni. T ehát végzetes bal�
esethez vezetett az előírásel�
lenes m unka. E gyetértünk a 
Fővárosi M unkavédelm i 
Felügyelőségnek azzal a vé�
lem ényével, hogy a balese�
tek megelőzésére te tt erőfe�
szítések m ellett az elsőse�
gélynyújtás lehetőségével, a 
veszélyhelyzetbe került dol�
gozó m entésével intézm é�
nyesen és célratörően kell 
foglalkozni a jövőben.

A Budapesti Távbeszélő 
Igazgátóság vezetője a bal�
eset u tán  levonta a szüksé�
ges következtetéseket, m eg�
határozta a hasonló balese�
tek  m egelőzésére teendő in�
tézkedéseket. Ezek az intéz�
kedések azonban nem  re�
kedhetnek m eg az igazgató�
ság szervezetén belül, m ind�
annyiunk közös ügyévé kell 
válniuk. A baleseti jegyző�
könyveket lezárták. A bal�
eset elemzése, a hiányossá�
gok feltárása jelenleg is fo�
lyam atban van, s tovább 
foglalkoztatja a m unkavé�
delmi szakem bereket, a 
m unkatársakat, a hozzátar�
tozókat.

Simon Attila

Biztató, de nem teljesen 
kielégítő fejlesztés
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A Népköztársaság Kiváló Brigádja

K a p cso lju k  a  S a vá r iá t

Szom bathely 1 körzeti posta -  
hivatal Savária szocialista b ri�
gádja régóta hallat magáról. 
A lassan negyedszázados m últ 
— hiszen a brigád 1962- ben ala�
kult — töretlen fejlődést, szép 
helytállást m utat. Három  alka�
lommal bronz, négyszer ezüst, 
egyszer arany  brigádérem  tu �
lajdonosai voltak, kétszer a Pos�
ta  Kiváló Brigádja, egyszer a 
Posta és Távközlés Kiváló Bri�
gádja k itüntetésben részesül�
tek. Az elm últ évi és a kong�
resszusi m unkaverseny során 
elért eredm ényeikért pedig el�
nyerték a M agyar N épköztársa�
ság Kiváló Brigádja címet.

V állalásuk és annak  teljesíté�
se könnyen m egism erhető az 
értékelésekből. Csak egyet nem 
tudtam  kiolvasni a vaskos 
anyagból: mi lehet a titkuk?

Hogyan lehet agyonterhelt, 
zsúfolt telefonközpontban, szo�
rosan egym ás m ellett ülve és 
egész nap „duruzsolva” úgy 
dolgozni és élni, hogy a legjob�
bak közé kerülhessenek m ár 
évek óta. Ha azonban az em ber 
eltölt egy kis időt a telefonköz�
pontban, rájön, csak látszólagos 
az, hogy m indenki „m agában 
beszél”, s a  fejhallgató szorítá�
sában egym ással m it sem  tö�
rődnek. Ők ugyanis nem csak 
félszavakból, hanem  m inden 
apró szusszanásból értik  egy�
mást. A központosok — s nem �
csak a Saváriások, hanem  a Do�
bó és Berzsenyi brigád is — az 
összeszokottságról, egym ást 
m indenben segítésről nevezete�
sek. Ism erik és szeretik egy�
mást. Az eláő következik abból, 
hogy m indannyian tapasztalt 
régi postások, a Savária brigád 
tagjai közül kilencen alapító ta �
gok. Innen nem  szokás elm en�
ni. Itt az idegölő, fárasztó m un�
ka ellenére jó a hangulat, vi�
dám ság lengi körül a hangszi�
getelt term et.

Elek Ferencné, aki 1981 óta 
vezeti a brigádot, szóban is alá�
tám asztja a kapcsolóterem ben 
tapasztaltakat:

— Valóban, nálunk az első, 
am it m eg kell tanulnia m inden�
kinek, aki hozzánk jön, hogy itt

szeretni kell a  m unkát. S ez 
nem  m indig könnyű, hiszen a 
telefonálók rajtunk  kérik szá�
mon — persze jogosan — az 
egyre nehezebb telefonhelyze�
tet. Ezt csak jó szóval, tü relem �
mel tudjuk kivédeni. Persze 
volt m ár nálunk  is, hogy valaki 
levágta a  hallgatót: én ezt nem  
csinálom! De tudjuk, ez a „vég�
leges” elhatározás addig tart, 
m íg a pihenőben főzünk egy 
kávét, egy kis sírás, aztán mo�
solyogva ism ét közénk ül az el�
keseredő. Nagyon régóta itt va�
gyok, de én m ég nem  em lék�
szem, hogy tartós harag  vagy 
veszekedés lett volna. Ez annak 
is köszönhető, hogy osztályve�
zetőnk, dr. H orváth  Jánosné  is 
m indenben a kedvünket keresi.

Az osztályvezető m aga is sok�
szor eltűnődik, hogyan is bírják 
ezek a lányok, asszonyok ezt a 
m unkát. A „norm ális” 35 h e�
lyett — főleg délelőttönként — 
hetven  kapcsolás is ju t órán�
kén t egy - egy kezelőre.

— A Saváriások jelentik  n á �
lunk a húzóerőt. M agukkal ra �
gadják a m ásik két brigád tag �
ja it is. Nekem  könnyű a dolgom 
akkor is, ha betegség vagy 
egyéb ok m iatt valaki helyett 
be kell ülni. Csak szólok, m áris 
több jelentkező akad. S nem �
csak utasítást várnak, hanem  
m indenben kezdeményezők. 
A m unkakörülm ények jav ításá�
ra, a jobb, gyorsabb kapcsolá�
sok céljából m indig találnak va�
lam i újítani valót. Nagyon 
ügyelnek a díjkiesésekre. Ezért 
külön gondot fordítanak az el�
sőbbséggel kezelendő beszélge�
tésekre. Az ilyen jegyeket exp�
ressz jelzővel látják el, s gyor�
san  közreadják a kapcsoló keze�
lőnek.

A közben m egérkező hivatal-  
vezető, Z su p p á n  G éza  jellemző 
történette l áll elő:

— Ritkán fordul elő, de volt 
egyszer egy panasz a telefono�
sok m unkájára. Egy ébresztés 
két perccel előbb történt. Azt 
hittem  tiltakoznak, védekeznek, 
de nem.

Rögtön javaslattal álltak elő: 
vegyünk percjelzőt! Ugyanis a

Elek Ferencné brigádvezető átveszi a kitüntetést Berécz Jánostól, az

vekkert nem  lehet beállítani 
pontosan. V ásároltunk is. így  
150 forint „beruházással” m eg�
oldottuk, hogy előre be lehet 
pontosan állítani az időpontot, s 
nincs felejtés, elbóbiskolás. Az�
tán  kezdem ényezték azt is, 
hogy a közönségkapcsolati 
m unkahelyeket — bejelentő, 
tudakozó — bővítsük. íg y  érték 
el, hogy a 30 m ásodpercen be�
lüli jelentkezés aránya 92 száza�
lékos. S m ég van egy, a m unká�
ra  is nagyon kedvezően ható ér�
dem ük. A velük kapcsolatban 
álló vállalati alközpontkezelő�
ket néhány évvel ezelőtt m eg�
hívták  személyes találkozóra, s 
azóta is ta rtják  a kapcsolatot. 
A bará tságért cserébe jó szót 
kapnak, s értékes perceket 
nyernek, m ert az alközpontosok 
is igyekeznek gyorsan je len t�
kezni.

A brigádvezető közben intéz�
kedik. G yerm eknapra készül�
nek. A gencsapáti gyerm ekott�
hon egyik osztályának tanulói 
részére készítik az ajándékot, 
kifestőkönyvet, tollakat. R end�
szeres és szép kapcsolat ez. Ta�
valy új osztályt kaptak, m ert 
m ár egyet végigvittek a  nyolca�
dikig.

Szeretnek együtt lenni m in�
denütt, családostól is. Szép, em �
beri, ahogy társaiktól nyugdíja�
záskor búcsúznak. S m indig ta �
lálnak alkalm at egy kis kikap�
csolódásra. Itt is tudják  m ár 
előre, ki fog először énekelni, 
kivel fog történni biztosan vala�
mi rendkívüli, ki m ikor szomor-  
kodik.

B old izsár Jánosné  régi b ri�
gádtag, m a m ár csak tisztelet�
beli, mivel nyugdíjba ment. 
Mégis itt van, s kapcsol.

— Alig m entem  el, m áris itt 
vagyok, de ez nem  csoda. Lehet 
elszakadni onnan, ahol szeretik 
az em bert? Ha hívnak, mindig 
jövök.

Szöllőssy K álm ánná  is az 
ízig - vérig postások közül való. 
Azt említi, hogy m ennyi fiatalt 
taníto ttak  ők már, akik itt jó 
példát kaptak. Nagyon szeret�
nek  foglalkozni a postaforgalmi 
szakkör kis tanulóival is. Öröm 
szám ukra, hogy ezekből az álta�
lános iskolásokból m áris töb�
ben postaforgalm i szakközépis�
kolába kerültek.

Azt hinné az em ber, h a  lete�
szik a  fejhallgatót a telefonosok, 
keveset beszélnek. Ha bárm i�
lyen rendezvényen m egjelen�
nek a Saváriások, m áris felerő�
södik a  teremzaj. Lehet term e�
lési tanácskozás vagy szakszer�
vezeti gyűlés, nekik m indig van 
értelm es mondanivalójuk.

Most történelm et írnak. 
A szom bathelyi telefonközpont 
felszabadulás u táni történetét. 
Öröm mel m utatják  benne az új 
telefonközpont épületének 
alapkőletételéről szóló újságcik�
keket. A szom szédban m ár áll 
az épület, bíznak benne, hogy 
nem sokára könnyebb lesz a 
m unkájuk.

E történelem könyvbe most 
büszkén jegyezhetik be:
1986- ban a Savária elnyerte a 
M agyar N épköztársaság Kiváló 
Brigádja címet.

MSZMP KB titkárától Dr. Molnár Sándor
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8  A Helyközi Távbeszélő Igazgatóság tervező 
É§ és műszaki nyilvántartó irodájának Ifjúsági 
|  műszaki rajzoló szocialista brigádja örömmel 
§ csatlakozik a Postások Szakszervezete közpon- 
I  ti vezetőségének a VII. ötéves terv sikeres 
I  megvalósítására irányuló felhívásához. Egyide- 
i| jűleg ajánlja a Magyar Posta valamennyi szo- 
8 cialista brigádjának, hogy 1986. szeptember 
I 1-jétől 1987. december 31-ig ez a verseny a 
m nagy októberi szocialista forradalom 70. évfor- 
l' dulója méltó megünneplésének jegyében foly-

1 Az ifjúsági brigád a jubileumi versenyben az 
I  éves vállalásain felül a következő felajánlást
8  teszi:

•  A tervezőiroda tervének teljesítése, a be-

!
 vételek növelése, a költségek csökkentése, az 

élőmunka-megtakarítás és a szervezettebb 
munka céjából:

O a nagyjelentőségű tervek 1986. és 1987. 
|| december 31-i határidős rajzait mindkét évben 
f| november 7-re elkészíti,
II O önerőből számítógépre szervezi a mu�
ll szaki nyilvántartást,
p  O még fokozottabban takarékoskodik az 
i  irodánál jelentős papír- és pauszfelhasználás-

0  a Helyközi Távbeszélő Igazgatóság szo�
cialista brigádmozgalmának továbbfejlesztésé�
re megalakítja a szocialista brigádvezetők 
klubját, és a továbbiakban is fő szervezője lesz 
a klub programjainak;

•  a 70. évfordulóhoz még közvetlenebbül 
kapcsolódva megszervezi az igazgatóság terü�
letén a Magyar Szovjet Baráti Társaság helyi 
szakcsoportját;

0  1987. november 7-re 70 év a lenini úton 
címmel országos postásvetélkedőt hirdet, 
amelynek selejtezőit 1987. február 23. (a Vörös 
Hadsereg megalakulása) és április 4. között bo�
nyolítja le;

0 a szocialista címhez méltóan mindkét év�
forduló tiszteletére kommunista műszakot 
szervez, amelynek ellenértékét a mozgássérül�
tek megsegítésére ajánlja fel.

Kéri a Magyar Posta szocialista brigádjait, 
hogy mind a gazdasági munka, mind a művelő�
dés, a szakképzés, és a szocialista emberi ma�
gatartás terén különfelajánlásokkal csatlakoz�
zanak a VII. ötéves terv sikeres teljesítését elő �
segítő jubileumi versenyhez. .

A brigád nevében 
.Martari Hriszula

-  -  •*• ■ m m

Lányok9 asszonyok a békemozgalomban

Bensőséges ünnepséget ren �
dezett a Posta Szám ítástechni�
kai és Elszámolási Intézet: az 
Országos Béketanács oklevelét 
adta át G ricsem é H eszky E ni�
kő, a Postások Szakszervezeté�
nek főtitkára, a békem ozgalom �
ban kifejtett eredm ényes tevé�
kenységéért a József A tti la  bri�
gádnak.

A  brigád tagjai főként gyer�
m ekes anyák, akik gyerm ekei�
ket békében, nyugodt légkör�
ben szeretnék felnevelni. Sző�
kébb környezetükben, a m aguk 
lehetőségei között eredm ényes 
szakm ai m unkájukkal, a jó 
m unkahelyi légkör m egterem �
tésével, a rászorulók m egsegíté�
sével, harm onikus családi és 
közösségi életükkel teljesítették 
nem  m indennapi k itüntetésük 
feltételeit.

Társadalm i m unkájuk bevé�
telét a földrengéskárosultak és 
az idős, kis jövedelm ű nyugdí�
jasok tám ogatására ajánlották 
fel. G yerm ekét egyedül nevelő 
brigádtagjuknak, hosszan tartó

betegsége idején, segítséget 
nyújtottak a gyerm ek elhelye�
zésében és az otthoni m unká�
ban. A m ár nyugdíjban lévő és 
a gyerm ekgondozási segélyt 
igénybe vevő brigádtagokat 
rendszeresen látogatják.

A brigád tagjai a párt- , a 
KISZ -  és a szakszervezetben 
fontos tisztségeket töltenek be, 
eredm ényesen részt vettek a 
„40 éve szabad hazában” című 
vetélkedőn, és élenjártak a szo�
lidaritási bélyeg vásárlásában.

Útlevél nélkül,
a posta segítségével

*

..A béke a szívedben v a n ..
1985—86: Űttörőév! Ennek 

jegyében napokat töltöttünk el 
határtalan  izgalom ban: sike�
rül- e m egfejteni a titok nyitját, 
avagy sem?

M iért az izgalm unk?
Levelet kaptam  K apuvárról. 

Pölöskei Sándor, a  Pátzay Pál 
Á ltalános Iskola igazgatója írta: 
„ . . .  A napokban Sipőcz Pál 5. 
osztályos tanulónk elm ondta 
C sizm adia  M iklós osztályfő�
nöknek, hogy édesapja a  m un�
kahelyén elpukkant léggöm bö�
ket talált. M agával hozta azt a 
szalagot, am ely a léggöm bök�
höz volt kötve. A szalagon olasz 
nyelvű szöveg ta lá lh a tó . . . ”

Csak jólelkű pedagógusok 
tudnak  olyan őszintén és felsza�
badultan  örülni a kisgyerm e�
kek örömének, m int ahogyan a 
kapuvári pedagógusok örültek 
kis tanulójuk izgatott hírének:

— Valami titkot találtam . 
Valami nagyon érdekes titkot 
— hadarta  izgatottan. Bízvást 
hitte, hogy a sok felderítendő ti�
tok között most neki is jutott 
egy, am ely csak az övé. Nem 
tud ta megőrizni. E lrohant vele 
az iskolába, ott fújta egyvégté -  
ben.

— Nem, nem  én találtam , 
hanem  az édesapám , akkor haj�
nalban, am ikor m ent a sertéste�
lepre, m ert az édesapám  ott dol�
gozik a Lenin téeszben, és am i�
kor m ent, lá tja ám, hogy az 
egyik bodzabokor tetején szí�
nes léggöm bök vannak, és a 
m adzag végén egy csom ag lóg.

Sürgős volt neki a m unka, m ert 
a malacok m ár nagyon sírtak, 
de izgatta a léggöm b is. Fölm á�
szott, leszedte, le is esett sze�
gény, de elhozta nekem, ^talán 
örülök neki. Ö rültem . Örüljön 
neki más is . . .  hiszen én egye�
dül nem  is tudok neki örülni, 
m ert én nem  is értem  azt, ami 
itt írva van . . .

A tanára  nézegette, de ő sem 
értette. Kétoldalas, olasz nyelvű 
írás volt.

— Ez am olyan palackposta 
lehet, igaz? — kérdezte bizal�
m asan a kis nebuló.

— Igaz — kapta a választ, 
m ert a tanára  nem  akarta  elron�
tani a vélt rom antikát. — Csak 
m ég azt nem  tudjuk, ki üzen, 
m it üzen, m iért üzen. Nem baj. 
K iderítjük.

Az olasz nyelvű írás lázas si�
etséggel sok helyet m egjárt, mi�
re Szakács Im re  szem élyében 
tolm ácsra talált. És ezzel a  nagy 
titok egy része felnyílt. A kapu�
vári kisdobosok és úttörők az is�
kolarádión keresztül kap tak  ró�
la hírt.

ím e a titok:
Az olasz kisgyerm ekek áp ri�

lis 25- én, hazájuk felszabadulá�
sának napján  rábízták szívüket, 
nem es gondolataikat békeaggó�
dásukat harm incszor öt lég�
göm bre, és szerteröpítették a 
világba: „Aki hallja, adja
át! . . . ” já ték  alapján: aki m eg�
találja, jelentkezzék náluk tele�
fonon! . . .  A kétoldalas levélből 
kiderül, hogy a kisiskolások

m inden bizonnyal fogalm azást 
írtak  a békéről a felszabadulási 
ünnep  alkalm ából. Ö tletes pe�
dagógusaik ezekből a dolgoza�
tokból gyűjtöttek szem elvénye�
ket, és azokat röpítették világ�
gá. ím e az olasz kisgyerm ekek 
kézírásos békeüzenete:

„Cam posam piero, 1986. áp �
rilis 25.

A  negyedik alkalom m al 
m egrendezett „papírsárkány �
ü n n e p ” résztvevői néhány lég- 
gömböcske repülésére b ízták  
békeüzeneteiket, am elyeket 
Cam posam piero, Rustega, Ca- 
sere és Silvelle városkák á lta lá �
nos iskolás tanuló i írtak. Le�
gyenek ezek a z  üzenetek kéz �
zelfogható jelei a békére n a �
gyon vágyó em berek tevékeny �
ségének! A k i ezt a z  üzenete t 
m egtalálja, arra kérjük, érte �
sítsen bennünket erről telefo �
non  . . .

A  camposampierói, rustegai, 
silvellei, caserei iskolások gon�
dolatai:

A  béke a szívedben eláradó  
szeretet.

— A  béke a szívedben van, 
ezt ü zen jü k  a világ m inden  ré �
szébe.

— A  barátság, a béke és a 
szeretet a szívünkben  létezik.

— A  békéi szerétéiből kell 
jó l fe lépíteni.

— Ma, április 25-én, a fel- 
szabadulás ünnepén  én is erre 
em lékezem , nem et m ondva  a 
háborúra, de igent a béké-

f fre . . .

m m m srnm

Csatlakozunk. Csatlakozzatok!



Újabb célokért Postásszemmel Koreában
Keszthely 1- es hivatalban hat 

szocialista brigád dolgozik. Kö�
zülük az egyik, a Bondor János  
nevét viselő, az 1985- ös eszten�
dő brigádvállalásait értékelve 
nem csak szűkebb hazáján be�
lül, hanem  a m agasabb postai 
fórumokon is gyakorta szóba 
került. Az elm últ évi eredm é�
nyeik alapján m egkapták  a 
Posta Kiváló Brigádja m egtisz�
telő címet.

N éhány szó az előzm ények�
ről. A brigád 1959- ben alakult. 
Az akkori alapítók közül ketten 
m ég m a is aktív brigádtagok; a 
bajusza alatt m indig ham iská�
san mosolygó H ársm an István  
bácsi, és az idén 35 éves postai 
m unkaviszonyát ünneplő N é �
m eth  János. Egyébként utóbbi
1978- ig a brigádvezetői tisztet is 
ellátta, de m ás, fontos tá rsadal�
mi funkcióba tö rtén t m egvá�
lasztása m iatt — nyolcadik éve 
a postaszerv pártalapszervi tit�
kára — egy fiatal, de lelkes kéz�
besítőnek, N agy G yu lának  ad �
ta át a brigádvezetői stafétabo�
tot.

A legutóbbi, és eddigi legm a�
gasabb elism erésükön kívül is 
rengeteg  kitüntetést, elism erést 
kaptak. Ezeket a teljesség igé�
nyével hely hiányában felsorol�
ni nem  lehet. A betelt b rigád�
naplókban tucatszám ra sorjáz�
nak az óvodák, az iskolák, a vá�
ros vezetőinek nyugtázatai, elis�
merései, am elyekben a brigád 
társadalm i és egyéb m unkáját 
megköszönik.

— Ezek — m ondja Nagy 
Gyula — szervezett társadalm i 
m unkák voltak, tervszerűen 
m eghatározott célokért. E red�
m ényes teljesítésük a m adáchi 
gondolattal ellentétben, nem  je �
lentik a véget; sőt, a brigád azó�
ta  is folyam atosan újabb  válla�
lásokat tesz.

Olvasom a brigádnaplóba be�
ragasztott képes-  és postai leve�
lezőlapokat. M agánfelek írták. 
Cím zettjük egy - egy brigádtag -  
kézbesítő. író juk tollat fogott, s 
megköszöni azt a m unkát, ha 
szabad úgy fogalmaznom, azt a 
pluszt, am ely egy szabályza�
tunkban  sincs előírva: a postás 
szívet, az em berséget m éltat�
ják, am inek végül is állandó jel-

M egható és lelkesítő a hat- tíz 
éves kis olasz gyerm ekek béke�
akarata , pap írsárkányünnepi 
elhatározása, és az a tény, hogy 
hazánkba is elju thato tt egy 
ilyen torokszorongatóan szép 
üzenet.

A légkörök jó ism erői el�
m ondták: talán  ötvenévenként 
egyszer ha vannak olyan légkö�
ri viszonyok, hogy akkora távol�
ságból a sok léggömb közül egy 
is a kapuvári kisgyerm ekeké le�
hetett.

Igen ám, de ez így a titoknak 
csak az egyik fele. A m ásik 
m egoldása akkor lesz az igazi, 
ha a kérésnek megfelelően érte�
síteni tudjuk az üzenet útrabo -  
csátóit, hogy vettük  a békefelhí�
vást, egyetértünk vele.

Tárcsáztuk a m egadott tele�
fonszámot . . .  Hiába! M egint 
hívtuk, m egint hiába. Nem b ír�
tuk  türelem m el. A postához for�
dultunk segítségért. M egkap�
tuk. Győr 1 postahivatal tele�
fonközpontjának Béke  szocialis�
ta  brigádja nagy lelkesedéssel, 
igen nagy türelem m el m indent 
elkövetett, hogy a telefontalál�
ka létrejöhessen. A rendezőben 
hol M arkó Istvánné, hol Pleier 
Zoltánné, a  kapcsolóasztalok�
nál hol H egyi M ariann, hol 
Vass Istvánné, a tudakozóban 
pedig a szakszervezeti bizalmi: 
K aproncai G áspám é  segített. 
M egható volt a türelm ük és a 
kitartásuk. A nagyon terhelt 
nemzetközi telefonvonalak mi�
att m ég így is napok teltek el, 
m ire sikerült összeköttetést te �
rem tenünk  a padovai telefon-  
központ tudakozójával, ahol a 
postáskisasszony, győri társnői�
hez hasonlóan, készségesen se�
gített. M egadta a négy iskola 
további telefonszámait. De ez 
sem volt elegendő. Az iskolák 
állandóan foglaltat jeleztek . ..

lem zőnek kellene lennie. A bri�
gádvezető büszke ezekre az „in�
tézm énybélyegző nélküli” és 
nem  is kalligrafikus aláírású le�
velekre.

— M i a brigád szakm a i 
erőssége?

— Induljunk ki az alap�
egyenletből! Adva van a becsü�
letes kézbesítői m unka, majd 
egyenlőségjel, és m inden hó 
5 - én az érte járó fizetés. Ez ed�
dig világos, m indenki szám ára 
kötelező. B rigádunkon belül 
egyénenként: K ovács Imre
nagyszerű napilapszervező. 
H ársm an István  különösen a 
m agyar nyelvű szovjet lapok 
előfizetőinek gyűjtésében ér el 
szép eredm ényeket. Sárdi Zol�
tán  és Egyed Tam ás „ takaré�
kos em berek”. A brigád kétm il�
lió forintos takarékbetét - gyűjté�
séből a felét ők ketten hozták. 
L ázár A ttila  rovatolói m unká�
ján  fölül nem  rest beírni a kéz�
besítőkönyvbe egy - egy körzet 
ajánlott küldem ényeit. H orváth  
Lajos, ha a  szükség úgy kíván�
ja, a Georgikon h írlapbrigád�
nak  segít, például: rendezi a be�
szedésre kiosztott egyéni előfi�
zetői kartonokat. És tovább so�
rolhatnám  a neveket: Bedő Fe�
renc, Illés Ferenc, Herceg Jó �
zsef, K ovács Géza, N agy G yu �
la, Vadas László, M olnár La �
jos, H egedűs Ferenc, S zi L. La �
jos  is aktív részese — a m ár em �
lített alapegyenleten tú l — a 
brigád m indennapos m unkájá�
nak.

— A teljesség igénye nélkül: 
például százezrekben m érjük a

Az egyik reggel aztán végre 
sikerült!

A telefonközpont Béke bri�
gádjának kitartó m unkájában 
igen hűséges és türelm es p art�
n e r volt Soós E rnő  több nyelvet 
beszélő rokkantnyugdíjas 
nyelvtanár, aki több napon át 
órákig ült a  telefon mellett, v ár�
va azokra a percekre, am ikor 
segíthet a kapuvári kisdobosok�
nak és úttörőknek, és továbbít�
hatja  a  rábízott szóbeli üzene�
tet, am ely így hangzik:

— „A papírsárkányünnep  al�
kalm ából a  léggöm bökön kül�
dött békeüzenet M agyarország�
ra  is eljutott. Egy példánya a 
kapuvári Pátzay Pál Á ltalános 
Iskola tanulóihoz került. T anu�
lóink és nevelőink egyetértenek 
az üzenetben foglaltakkal. Erről 
levélben is öröm m el tájékoztat�
juk  a négy iskola tanulóit, 
am ennyiben pontos címet ka�
punk. A mi cím ünk . . . ”

És a telefonvonal m ásik vé�
gén a cam posam pierói általá�
nos iskola titkára felkiáltott:

— M agyarországról beszél�
nek?! Nagyszerű! Es éppen ál�
talános iskolások találták  m eg a 
mi kisgyerm ekeink békeüzene�
tét!? Kitűnő! Mi sok léggöm b�
bel röpítettük világgá üzene�
tünket a béke és barátság  nem �
zetközi éve alkalm ából. így  
akarunk  kapcsolatot terem teni 
nem es szívű, jó lelkű em berek�
kel.

— Április 25- e nálunk iskola-
szüneti nap: az iskolák közötti 
együttm űködés és a  kölcsönös 
kapcsolatterem tés napja. Mi�
után  ilyenkor m ár jó idő van, a 
kisgyerm ekek kim ennek a h a �
tárba, vidám an játszadoznak, 
örülnek a szabadságnak, a bé�
kének, és közben pap írsárká�
nyokat eregetnek. Innen van az 
elnevezés: „papírsárkányün�
n e p ”.

karácsonyi és a húsvéti csúcs-  
forgalom idején értékesített ké�
peslapok forintbevételeit.
A portos, illetve az elégtelenül 
bérm entesített küldem ények�
ből évente átlag ezer forintra te �
hető a portóbélyegben felra�
gasztott és az általunk utólag 
beszedett díj. A küldem ények 
bérm entesítését kézbesítés 
előtt m indig m egvizsgáljuk. Az 
elm últ évben 66 új tévékészü�
lék - tulajdonost kértünk  fel: ren �
dezze bejelentési kötelezettsé�
gét a postahivatalban. Tessék 
csak szorozni, ez sem közömbös 
a postai bevételek szem pontjá�
ból.

Nagy Gyula tavaly elvégezte 
Pécsett a postaforgalm i szakkö�
zépiskolát. A brigád többi tagja 
szem inárium okon, tanfolyam o�
kon, állami iskolákban tanul. 
K ét ú jításuk a M agyar Posta 
K özpontjában van elbírálás vé�
gett. Az egyik javaslatuk külö�
nösen „testhez álló”, az egyen�
ruhák  könnyen leszakadó 
gom bjaira k ínál megoldást.

Amikor reggel nyolcat ü t az 
óra, az aznapra esedékes kész�
pénzellátm ányt átvették, pénz�
tárcáik szabályosan a kézbesí�
tőtáskákhoz rögzítve, m egindul 
ki- ki a saját körzetébe. M unká�
juk, akár egy jól sikerült fény-  
képfelvétel előhívás után, be�
csületes képet ad a postáról. 
Ebben a m inden m unkanap  is�
métlődő rendszerben évek óta 
szinte h iba nélkül állják a  ver�
senyt. Itt, ebben a közegben, 
különösen a nyári főidényben 
nem  is olyan könnyű az „ezer�
fe jű” ügyfelet kiszolgálni, m ert 
szó szerint: sok nyelven kell é r�
teniük, hogy m unkájuk m inden 
kényes igényt kielégítsen.

Pusztai Mihály

— M iután az ENSZ elhatá�
rozta, hogy az 1986- os esztendő 
a Béke Nemzetközi Éve, kicsi�
nyeink ezúttal nem  pap írsár�
kányt eresztettek a levegőbe, 
hanem  léggöm bökkel békeüze�
netet, küldtek szét a világba. 
Ezek közül ju to tt el önökhöz 
egy, és mi nagyon boldogok va�
gyunk, hogy jelentkeztek! A n�
nál is inkább, m ert önök az első 
külföldiek, akik vették az üze�
netet és sikerült a visszajelzés 
is. Ha kisgyerm ekeink m egtud�
ják, ú trakelnek öröm ükben a 
következő léggöm bökkel. . .

M inden bizonnyal a kapuvári 
kisgyerm ekek is így éreznek. 
A cím m egvan. A levelezés, a 
barátkozás m egindulhat egy kis 
piros léggöm b nyom án, am ely 
engedély, határsáv  és útlevél 
nélkül lépte á t három  ország 
határát, hogy végre célba é r�
hessen a béke és a barátság  
szép és szent üzenete.

Itt tarto ttam  az írással, am i�
kor megszólalt a telefonom. 
Soós Ernő jelentkezett és öröm �
mel közölte:

— Tegnap este fölhívott tele�
fonon a cam posam pierói tanács 
egyik dolgozója, Paolo Pozzobo  
tanácsos, és elm ondta: jövőre 
Olaszország felszabadulásának 
a napján, a pap írsárkányünne�
pen szeretettel látják vendégül 
a kapuvári Pátzay Pál Á ltalá�
nos Iskola delegációját. A rra ké�
ri a nevelőket és a kispajtáso�
kat: vigyenek m agukkal az is�
kola és a város történetéről 
könyveket. M ajd ők is ajándé�
koznak ilyen okm ányokat. A le�
velet izgatottan várják  és azon�
nal válaszolnak.

ím e: ilyen egyszerű két isko�
la, két ország, két nem zet gyö�
nyörű békebarátsága, ha m ind 
a kettő nem es szívű és jó szán�
dékú.

Sindulár Anna

Nemrég, egy IBUSZ - csoport 
tagjaként, K oreában jártam . 
Lehet, hogy a posta m unkája 
iránti érdeklődésem  foglalkozá�
si ártalom nak tudható  be, de 
m ár indulás előtt eltökéltem , 
hogy a lehető legtöbb inform á�
ciót próbálom  m ajd m egszerez�
ni e távoli ország postájának 
működéséről. T udásvágyam �
m al azonban — m int később ki�
derü lt — bizony, kem ény dióba 
ütköztem.

Szívesen m egosztanám  a 18 
napos úton szerzett tapasztala�
taim at és élm ényeim et a Postás 
Dolgozó olyasóival, de ehhez a 
lap egész terjedelm e is kevés 
lenne. Arról nem  is beszélve, 
hogy egy alapvetően szakmai 
lap nem  válhat hirtelen bédek�
kerré. Eredeti elképzelésem et, 
am ely az adatok és a  helyi sa já�
tosságok minél behatóbb kifür-  
készésére és m egism erésére 
irányult, csak részben sikerült 
valóra váltanom . E bben sok 
m inden szerepet játszott.

A Koreai Népi D em okratikus 
K öztársaság egész belső beren�
dezkedése, lakosainak m unka -  
és életstílusa, az idegenekkel 
szem beni tartózkodása és óva�
tossága — m ind m egannyi ok, 
am iért a kíváncsi u tas hoppon 
m aradhat. Szám unkra, baráti, 
szocialista országból érkezett 
látogatók szám ára, sokszor tú l�
zottnak tű n t ez a bizalm atlan�
ság, de az egyidejű udvariasság 
és előzékeny kiszolgálás m in�
den esetben lefegyverezett ben �
nünket. A szörnyű háborúk  do�
kum entum ainak bem utatása 
során azután egyre inkább be�
láttuk, hogy a lakosságnak m in�
den oka m egvan arra, hogy az 
am erikaiakra vagy európaiakra 
em lékeztető fehér em ber m eg�
jelenését ne fogadják kitörő 
örömmel.

U taztunk K oreában autón, 
vonaton, autóbuszon, s ezek az 
u tak  m aradandó élm ényt nyúj�
tottak szám unkra. A vidéki 
nagyvárosokba és a tengerpart�
ra  te tt kirándulásokon ugyanis 
(egyetlen kivételtől eltekintve) 
m eglehetősen rossz minőségű 
utakon haladtunk, alig 40- 50 ki�
lom éteres sebességgel. A vo�
nattal te tt u tazásunk alatt sem 
szenvedtünk a gyorsulástól. 
E tapasztalatok fényében nehe�
zen hihető, hogy a főváros és a 
tőle m integy 180 kilom éter tá �
volságra lévő Vonszan tenger�
parti kikötőváros között való�
ban  naponta négyszer fordulna 
a posta, ahogyan azt Néma, a 
tolm ácsunk állította. A reggel 
feladott levél — szerinte — es�
tére a cím zettnél van. A véle�
m ényem et term észetesen böl�
csen m egtartottam  m agam nak: 
K oreában a kételkedés udvari�
atlanságszám ba megy.

A tárgyszerűséggel tehát 
nem  sikerült randevúznom , né�
hány  képeslappal ellenben va�
lam ennyien találkoztunk. Ezért 
inkább egy - két érdekességet 
erről m esélek el. Az első m egle�
petés akkor ért bennünket, 
am ikor a postabélyeget akartuk 
a lapokra fölragasztani. A b é�
lyegek háta  enyvezetten volt,

h iába nyalogattuk őket valam i 
csodában rem énykedve. A bé�
lyegek — azon kívül, hogy a 
to rtú ra m iatt szinte szétm álítak 
— semmiféle reakciót nem  m u�
tattak. Á ruk m indössze 40 csőn, 
így nagy veszteség senkit sem 
ért, ám  a problém a továbbra is 
m egoldást követelt. (Korea 
pénze a von, az apró neve  csőn, 
aránya a forinthoz képest körül�
belül 1:10- hez. A képeslapok 
ára  5 és 15 csőn között változik, 
a levél bérm entesítése például 
M agyarországra 80 csőn, tehát 
7 forint.)

Az engedetlen bélyegek lázas 
ku ta tásra  ösztönözték a m agyar 
turistákat. M indennel m egpró�
bálkoztak: a cipőtalpvakaréktól 
az asztalról csent lágytojásig. 
A legkézenfekvőbb m egoldás a 
teljes csőd határán  jutott végre 
eszébe valakinek: a ragasztó�
nak is ott kell valahol lennie, 
ahol a bélyeget árulják. És valló�
ban! Némi m utogatás árán  a 
sugárzó mosolyú eladólányok 
csak a pult alá nyúltak, s m áris 
előkerült egy kisebb tégely. Eb�
ből aztán m indenki annyit ken �
hetett, am ennyit csak akart. 
Volt, aki nagy igyekezetében 
valam ennyi képeslapját sikere�
sen egy töm bbé ragasztotta, s 
kénytelen volt az egészet elölről 
kezdeni.

Egyik útitársam  nem  is egy, 
de egész album ra való bélyeget 
vásárolt, benne pazar blokkok 
és m ás koreai gyönyörűségek. 
Ezeket az album okat ország�
szerte em léktárgyként árulják a 
szállodákban, tartalm uk körül�
belül 250 bélyegcsoda. Á ruk 
35- 42 von, tehá t körülbelül 
320- 400 forint. B arátunk öröme, 
am elyet a ritka szép állatokat, 
növényeket és keleti stílusú 
épületeket ábrázoló ínyencsé�
gek m egszerzése okozott, h a �
m arosan aggodalom ba fordult. 
M eggyőződése volt úgyanis, 
hogy ezek akkor lesznek igazán 
értékesek, ha helyi postabé�
lyegzővel látják el őket, s nem  
postatiszta állapotban m enti h a �
za a fiának. Tolm ácsunk — rö�
vid jelbeszéd u tán  — készsége�
sen elkalauzolt bennünket a 
legközelebbi postahivatalba.

Bevallom őszintén, a kétm il�
lió lakosú fővárosban én csak 
ezt az egyetlenegyet láttam , bár 
ebben az is ludas lehet, hogy a 
postát sem m i (szám unkra é rt�
hető) m egkülönböztető jelzéssel 
nem  látják el, m int ahogyan az 
a képen is látható. K oreában 
nincs postakürt, helyi jellegze�
tességként legfeljebb a kerék�
páros levélgyűjtőt figyelhetjük 
m eg a kép jobb sarkában. A fő�
városban egyébként tilos k e �
rékpárral közlekedni, ezt csak 
hivatalos m egbízást teljesítő 
személy teheti meg, m int példá�
ul a levélhordó, vagy a vasúti 
csom agszállítást végző asszo�
nyok, akik három kerekű tricik�
lin pedálozva teljesítik feladatu�
kat. A kis postahivatal várako�
zó ügyfelei és tisztviselő hölgyei 
közötti m egjelenésünk nem  kis 
m eglepetést keltett, különös kí�
vánságunk  m ég inkább, ám a 
kérést igen gyorsan teljesítet�

ték. K észségesen lebélyegezték 
az album  tartalm át.

Míg a szorgos pecsételés zaj�
lott, az egyik sarokban különös 
építm ényt fedeztem  fel. Egy 
színes kerám ialapokkal borí�
tott, m integy m éteres oldalhosz-  
szúságú kockát. Felső lapjából 
egyetlen hengerecske (vagy 
gyűrű) em elkedett ki. A sárga�
rézből készült m ütyürön pedig 
valami sűrű  mézga csillogott. 
A rejtély m egfejtésére nem  kel�
lett sokáig várni. Az egyik hely�
béli, jókora csomagot cipelve, 
odalépett az emelvényhez, bele�
m ártotta ujját a ragacsba, aztán 
az apró kerék elfordulása köz�
ben ezt m ég többször m egism é�
telte. Az anyagot a csom agra 
kente, a feladóblankettát pedig 
rátapasztotta, m ajd az egyik ab �
lakhoz lépett a megcím kézett 
pakkal. Máig sem tudok a titok 
m élyére hatolni, m iért egysze�
rűbb  ilyen ragasztóm asinát épí�
teni, m int enyvezett bélyegeket 
forgalom ba hozni.

Kíváncsi voltam, igaz- e az a 
közszájon forgó híresztelés, 
hogy a lapok legfeljebb másfél�
két hónappal u tánunk  érkeznek 
m eg Koreából M agyarországra. 
Nos, nem  igaz. Pontosan egy 
nappal hazaérkezésem  után  va�
lam ennyi befutott a cím zettek�
hez, köztük az is, am elyet — 
szeretetből — saját m agam nak 
adtam  fel. M ondanom sem kell 
talán, m ennyire örültem  m eg�
ható figyelm ességem nek . . .

És egy fél szó m ég a telefon�
ról, m inden földrészek postái�
nak rakoncátlan gyermekéről. 
K oreából viszonylag olcsón, kö�
rülbelül 100 forintos percenkén�
ti d íjért lehet B udapestre telefo�
nálni. Nem álltam  meg: kipró�
báltam . Végtére is, nem  m in�
dennap  hallhatja az em ber sze�
retteinek hangját 8000 kilomé�
te r távolságból. A szálló halijá�
ban éjféltájban (m agyar idő 
szerint délután 4 körül) lebo�
nyolított másfél perces beszél�
getés kapcsolására mindössze 
20 percet kellett vám om . 
A hangm inőség kiváló volt, 
m indent tökéletesen érteni le�
hetett. Azt viszont m ár kevés�
bé, hogy m iért szám láztak m ás�
nap reggelre körülbelül 700 fo�
rin tnak  megfelelő összeget. 
A tévedést sehogyan sem sike�
rü lt tisztázni, így hát valóban 
elm ondhatom , hogy felülm úl�
hatatlan  élm ényben volt ré�
szem. Ki tudja, m ikor lesz újra 
alkalm am  ilyen „olcsón” telefo�
nálni?

A helyi beszélgetéseket a mi�
énkkel azonos módon bonyolít�
ják  le. Egyetlen különbség, 
hogy az első három  szám után 
kicsit várni kell, ekkor jelentke�
zik a körzeti vonal búgó hangja, 
m íg a következő három  szám �
jegy tárcsázására a  h ívott fél 
veszi fel a kagylót.

Én viszont ezennel leteszem 
a lantot, s ha m egengedi a K ed�
ves Olvasó, egy jó tanáccsal bú�
csúznék: ha tehetik, utazzanak 
el ebbe a távoli baráti és varázs�
latosan szép országba. Megéri.

Pintér Károly

Postahivatal? Az. Magamtól rá nem jöttem volna . ..
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Az elnökség tárgyalta. . .

Milyen következményekkel jár egy halálos baleset?
Milyen következm énnyekkel 

já r  egy halálos baleset? M eny�
nyire sújtja azt a közösséget, 
am elyikben bekövetkezett? Er�
ről a  kérdésről elsősorban az ju t 
az eszünkbe, mi le tt a hozzátar�
tozókkal, és a  közvetlen m unka�
tá rsak  m it éltek át. A rra m ár 
kevesebben gondolnak, hogy 
egy halálos baleset hosszú idő�
re szinte megbélyegzi azt a n a�
gyobb közösséget, am elyben ez 
előfordul, m ég ha az a kollektív 
büntetés sokszor jogos is. Ebbe 
a helyzetbe került ugyanis a 
B udapest vidéki Postaigazgató�
ság, am elynek területén, ponto�
sabban Vácott, 1985. január 
3- án halálos baleset történt.

— Rettentő hideg volt — 
mondja, érthetően nem  nagy 
lelkesedéssel a váci 1- es posta -  
hivatal vezetője, Berecz József �
ivé. — Elrom lott a gépkocsi Dej-  
tárnál, és a kocsikísérő, Sándor  
László  behúzódott m elegedni a 
kocsm ába, és ott iszogatott, 
am íg m egjavították az autót. 
Hogy m ennyit ivott, azt nem  
tudjuk, és hogy m ennyire volt 
illum inált állapotban, azt sem. 
Tény, hogy m ire elkészült a ko�
csi, ő is elkészült, beült a gépko�
csivezető mellé, ráhajolt a m ű�
szerfalra, és így aludt. Amikor 
beérkeztek Vácra, költögették, 
és akkor vették  észre, hogy m ár 
nem  él. K ihívták a m entőket, 
akik m egállapították, hogy ful�
ladás okozta a  halált. M indany -

nyiunkat m egdöbbentett ez a 
tragédia, hiszen Sándor László 
víg kedélyű em ber volt.

— Fröccsös bácsinak is h ív�
ták  — szól közbe M undruczó  
Kornél, a Buvig területi szak-  
szervezeti bizottságának titká�
ra.

— Nem  tudom , lehet, hogy 
így hívták — feleli Berecz Jó -  
zsefné. — De az bizonyos, hogy 
am ikor alkalm anként szondáz�
tuk, nem  volt italos. K étségkí�
vül m indig olyan kinézete volt, 
m intha részeg lett volna, és 
hangsúlyozom : soha nem  b u �
kott le. Nagyon sajnálom  ezt az 
em bert, rendesen dolgozott. 
A gondom m ost az, hogy mióta 
ez a  tragédia m egtörtént, az 
igazgatóság többi em bere m int�
hogyha engem  vádolna, pedig 
én akkor m ég csak egy hónapja 
voltam  m egbízott vezető itt. Tu�
dom, hogy azzal nem  lehet fel�
tám asztani egy em bert, hogy 
azóta új rendelkezéseket hoz�
tam , de igyekszem m eggátolni 
a hasonló eseteket. Elrendeltem  
a délutáni esetenkénti szondá�
zást is, öt fegyelm it és öt írásbe�
li figyelm eztetést adtam  az 
idén. Ennek ellenére azt kell 
m ondanom , hogy a nálam  dol�
gozók nem  iszákosak. A baj 
nem  já r  egyedül: em iatt nem  le�
hete tt a Buvig kiváló igazgató�
ság. (Nem csak em iatt; volt 
m ég két halálos baleset az igaz�
gatóság területén. Szerk.)

Veszélyes üzem'

K özben szól a telefon. Je len �
tik, hogy tegnap  D unakeszin 
két baleset történt.

— Szerencsére ezek nem  sú�
lyosak — m ondja a hivatalveze�
tő —, de m ár m ásodszor fordul 
elő, hogy később jelentik  be a 
balesetet. Az egyik em berrel 
ugyanez m egtörtént m ár egy 
évvel ezelőtt is. A m ásik motor-  
kerékpárra l felborult, de nem  ő 
volt vétkes. Most úgy tűnhet, 
m intha a körzetünkben napon�
ta  előfordulnának balesetek. 
Pedig ez nem  így van. Ennek 
ellenére azt kell mondanom , 
hogy nálunk  a m unkavédelem  
jó, m ert az esetek többségében 
olyan, előre nem  látható dolgok 
m iatt tö rténnek  a bajok, am e�
lyeket nem igen tu dunk  befolyá�
solni. Itt benn, a postán nem �
igen adódik veszélyhelyzet, in-

töttek, és ami közvetve k ihat a 
m unkavédelem re: a négy m e�
gye terü letén  a hatodik ötéves 
tervben  három százhuszonöt�
millió forintot fordítottak épü�
letfenntartásra, amivel hozzájá�
ru ltak  a m unkavédelem  jav ítá�
sához.

Ezt ellenőrizendő indultunk 
tehát körú tra  Pest m egyében, 
ahol m integy három ezer- ötszáz 
postás dolgozik, de ahol — ép�
pen B udapest vonzása m iatt — 
a legnagyobb a m unkaerő - ván�
dorlás, és ennek következtében 
a gyengébb m unkaerőket is föl 
kell venni, akik viszont kevésbé 
fegyelmezettek, így gyakrab�
ban fordulhat elő velük baleset. 
Míg első állom ásunk, Göd felé 
m együnk, dr. Sándor M ária el�
mondja, hogy Göd 1 postahiva�
ta l negyedosztályú, és m unka -  
védelm i szem pontból átlagos 
veszélyességű. Itt ritkán fordul 
elő baleset.

— Volt egy régi kollégánk, 
aki felm érést végzett arról, 
hogy kiket hányszor harap tak  
m eg a kutyák — m ondja M und�
ruczó K ornél —, és azt állapí�
to tta meg, hogy elsősorban nő�
ket, és főleg a havi ciklus ide�
jén. Azt is elm esélte az öreg, 
hogy a kutyák nem  szeretik a 
postásokat. Ebből a szem pont�
ból a helyzet azóta sem  válto�
zott, sőt inkább romlott. 
1985- ben például a négy m egye 
terü letén  12 kutyaharapásos 
baleset történt.

Közben m egérkeztünk az al�
sógödi postahivatalhoz, mely 
szép, világos, szinte jó belépni.

— N álunk a m unkavédelem  
elsőrendű kérdés — fogad 
Szűcs Jánosné  hivatalvezető. — 
Szerencsére hosszú évek óta 
csak egy balesetünk volt: ta �
valy a  jégen elcsúszott egy idős 
néni, ötvenkilenc éves, és m eg�
sérült a térde. Egy évig volt be�
tegállom ányban. Képzelheti, 
m ekkora kiesés volt. Egyesített 
kézbesítő a néni. A legrosz -  
szabbkor tö rtén t vele a  baleset, 
alig tud tuk  helyettesíteni. Ti�
zenheten dolgozunk itt a hiva�
talban, negyedévente és a dol�
gozók belépésekor ta rtunk  
m unkavédelm i oktatást. Nagy 
segítség, hogy a központból 
olyan írásos anyagokat kapunk, 
am elyek felhívják a figyelm ün�
ket a  nem régiben történt, leg�
gyakoribb balesetekre. A leg�
nagyobb veszélyben a kerék�
párra l dolgozók vannak.

— Tavaly a pilisi postahiva�
talnál volt egy kerékpáros - bal�
eset. Sajnos, a kézbesítő m eg�
halt. Nyugodtan m ondhatom , 
hogy a kézbesítők m unkahelye, 
az utca, veszélyes üzem. Hely�
zetünket az is nehezíti, hogy 
ilyenkor nyáron, Göd lakossága 
ötezerről a duplájára duzzad és 
ilyenkor, nyáron, Göd lakossága 
ingerlékenyebbek vagyunk,

Jó munkakörülmények és kellemes környezet a város múltját idéző, mégis korszerű helyiségekben

kább  a kint dolgozó kollégáink 
kerülhetnek ilyen helyzetbe. 
Gondolja csak meg: a közúti 
forgalom  egyre veszélyesebb. 
Kollégáink rendszeres m unka -  
védelm i oktatásával, sőt ú jab�
ban soron kívüli KRESZ- okta -  
tással igyekszünk elejét venni a 
tagédiáknak.

M undruczó K ornél területi 
titkár és dr. Sándor M ária, a 
m unkaügyi és oktatási osztály 
vezetője kísér el egy kis ellenőr�
ző körútra P est m egyében. 
A Buvig - hoz ugyanis négy m e�
gye, Pest, Fejér, Kom árom  és 
N ógrád m egye tartozik, ötszáz�
kilencvenhét postahivatalában, 
nyolc üzem ében és az igazgató -  
sági törzsben nyolcezer - három �
százán dolgoznak. A m unkavé�
delem re a legutóbbi időben 
nyolcvanegymillió forintot köl�

kiabált, ahogy a to rkán kifért, 
így aztán a legrosszabtól m eg�
m enekült, de idegösszeroppa�
nással egy - két hétig betegállo�
m ányban  volt. Ez úti baleset�
nek m inősült. N álunk is a ke�
rékpárosok vannak  főleg ve�
szélyben. A hivatalon belül 
m unkavédelm i problém ák n in�
csenek. Az elektrom os kisgépe�
ket időnként ellenőrizzük, és a 
hírlappavilonokban is mindig 
m egnézzük, hogy az érintésvé�
delem  rendben  van - e. Ha a d u r�
vaságot és az agresszivitást néz�
zük, az is lehet m unkavédelm i 
szem pontból veszélyes. N em ré�
giben egyik kézbesítőnket egy

felháborodott írástudatlan  ügy�
fele vasvillával kergette meg. 
Szegénynek em lékezetkihagyá�
sa volt: azt hitte, hogy nem  kap�
ta  m eg a nyugdíját, pedig azt 
m ár régen  kézbesítettük. Itt, 
nálunk, a postán m ajdnem  m in�
den tevékenységet m unkavé�
delmi előírás szabályoz. Ezeket 
az előírásokat ism ertetjük a dol�
gozókkal. H ála istennek, em lí�
tésre méltó balesetünk nem  
volt. A legveszélyesebb hely itt 
nálunk  a távbeszélő - főközpont, 
ahol feszültséggel dolgozunk. 
De erről m ár beszéljen Sugár  
Károly, az AR - központ csoport-  
vezetője.

előfordul, hogy ki- kihagy a fi�
gyelm ünk, és az u tcán egy apró 
kis h iba sokszor végzetes lehet. 
Hogy m ennyire m egnő a m un�
kánk, azt hadd  illusztráljam  az�
zal, hogy am íg januárban  9 037 
lapot ad tunk  el, m ájusban 
16 071- et. Nem is beszélve a 
kézbesítendő levelek és az el�
adott értékcikkek növekedésé�
ről. Tegnap például négyszáz 
levelezőlapot ad tunk  el. Itt a 
postahivatalban m unkavédelm i 
szem pontból nincs sem m i ren d �
ellenesség, annál is inkább, 
m ert két évvel ezelőtt, am ikor 
felújították, a szakszervezet és 
a  m unkavédelm is ebből a szem �
pontból is ellenőrizte a kivitele�
zést. Csak egy baj van: a nagy 
forgalom m iatt kezdjük kinőni 
a hivatalt. A kézbesítőszoba n a�
gyon zsúfolt. Ha egy em ber b e�
jön, akkor kettőnek ki kell m en�
nie. ^

— Itt is bővíteni kellene a hi�
vatalt — erősíti m eg kollégáját 
m ár a felsőgödi postahivatal ve�
zetője, Sándor Istvánná. — 
A postai előírásokat em iatt egy�
szerűen nem  tud juk  m egtartani. 
Nem tudjuk az épületek falát 
kitolni. Itt nem igen történik 
baleset. K ét évvel ezelőtt volt 
egy hírlapárusom , aki nem  a ki�
jelölt gyalogátkelőhelyen tolta 
kerékpárját, szabálytalanul 
m en t át, elesett, végül is üzemi 
balesetnek nyilvánították sérü �
lését.

— Azt is írja meg, fordul fe�
lém K iss Béla  egyesített kézbe�
sítő, hogy engem  is m eghara�
pott Verőcén egy kutya. Csak 
azt nem  tudom, m iért engem  
választott ki az a dög. Egy cso�
mó időt veszítettem  m iatta. Ez 
csak azért fordulhatott elő, m ert 
a tulajdonos szabadon hagyta. 
És nem  ő az egyetlen.

A városképbe illő korszerű postahivatal Szentendrén

Negyven tétel —  betéve

— Szóval a zsúfoltságot, az m ánk nincs. Nyolc éve korsze-  
úti veszélyt és a ku tyákat leszá-  nősítették ezt az épületet. Van 
m ítva m unkavédelm i problé -  itt m ellettünk egy szolgálati la �

kás, am ellyel bővíteni lehetne, 
de egyelőre nem  tudni, átadják -  
e. Persze a korszerűsítés óta 
jobb helyzetben vagyunk, azóta 
van  ben t víz, női és férfimosdó, 
de a fokozódó forgalom  m iatt 
nagy szükségünk lenne a rra  a 
p luszterületre is. Ami engem  
szem élyesen illet, nekem  öt 
évenként vizsgáznom kell m un�
kavédelem ből. Legutóbb negy�
ven tételt kellett bem agolnom , 
és azt komolyan kellett venni, 
m ert ha nem  sikerül, felm ente�
nek a hivatalvezetéstől. Vizs�
gám  sikerült, és rem élem , itt, a 
saját terü letem en is jól vizsgáz�
tam , hiszen öt év alatt mindösz-  
sze két baleset tö rtén t itt.

— N ekünk csak egy úti bal�
esetünk volt — m ondja m ár 
Szentendrén az 1- es postahiva�
tal vezetője, Kocsis Csaba. — 
Sajnos, az utóbbi időben egyre 
többet hallani arról, hogy pos�
tásokat tám adnak  meg. Tavaly 
az egyik tizenhét éves kolléga�
nőnket hazafelé m enet egy su-  
hanc le akarta  teperni. Szegény

A fiatal üzem m érnök bevezet 
a hatalm as gépterem be, ahol 
zúgás, kattogás fogad, három �
ezer helyi és hatszáz helyközi 
vonal működik.

— Itt elektrom os áram m al 
dolgozunk — m agyarázza lelke�
sen —, de a távbeszélőközpont 
csengetőáram a nagyobb fe�
szültségű, m int a postai szab�
ványban előírt érintésvédelm i 
feszültség. A távbeszélőközpont 
törpefeszültséggel dolgozik, 
negyven volttal. Ez nem  veszé�
lyes. De a m érésekhez felhasz�
nálható m űszereket hálózatról 
üzem eltetjük, és mivel a köz�
pont legfőképpen fémből épült, 
vigyázni kell, nehogy a kétszáz�
húsz voltos feszültség bejusson 
a szerkezetbe. A m ásik veszély -  
forrás az — m utat a m agas lé t�
rára  —, hogy ott fenn, a m agas�
ban igen nehéz kivenni az öt-  
ven - hatvan kilós tápegységet. 
De ki kell venni, m ert fenn nem  
tudjuk javítani. És egyedül, 
m ert ketten  nem  tudunk  hozzá�
férni. Különösen az okoz ve�
szélyt, főleg tűzvédelm i szem �
pontból, hogy erős-  és gyenge�
áram ú vezetékek hálózzák be az 
egész term et. Ezért egyrészt vi�
gyáznunk kell, hogy ne érin t�
kezhessenek egym ással, m ás�
részt mindig kéznél van három �
négy gázzal oltó tűzoltó készü�
lék. Itt az érintésvédelm i előírá�
sok nagyon szigorúak. Most 
m ár szerencsére jó a k lím abe�
rendezés itt, de m ás helyiségek�
ben gyakran elromlik.

Közben átm együnk a kábel-  
rendező helyiségbe, ahol m ár 
rögzített, gurítható lé trák  van �
nak; ezekkel biztonságosabb a 
javítóm unka.

— Itt erősáram ú berendezé�
sek vannak  — folytatja Sugár 
K ároly —, ez pedig rettenete�
sen balesetveszélyes. Kint, a 
szabadban sok a légvezeték, és 
ha viharos idő van, belecsaphat 
a villám. Most képzelje el: 
nagyban dolgoznak a berende�
zésen, és egyszer csak belecsap 
a hálózatba a  villám, és az itt, 
bennünket csap meg. Ezért vil�
lám védőkkel lá ttuk  el a beren�
dezést, és zivataros időben te r�
m észetesen nem  dolgozunk. 
Ilyen villám csapásos ■ baleset 
előfordult m ár, szerencsére jó 
régen, és nem  is nálunk.

Elm együnk az akvárium sze�
rű  erősáram ú gépterem  előtt. 
Sugár Károly a bezárt ajtóra 
m utat:

— Ide csak kijelölt személy 
m ehet be. Mi is csak akkor, ha 
tűz ü tne ki. Tavaly egyszer volt 
itt egy kisebb tűz, de azt sike�
rü lt időben eloltanunk. Egy 
kondenzátor felrobbant. Sze�
rencsénk volt, nem  történt bal�
eset.

Lem együnk az akkum ulátor�
helyiségbe, ahol az akkuk szi�
gorú, katonás rendben  sorakoz�
nak. Négy hónap óta nem  tak a�
rítottak, m ert a  takarítással 
m egbízott személy bevonult ka�
tonának, m ás pedig a  terem be 
— éppen az életveszély m iatt — 
nem  léphet be. A negatív  és a 
pozitív pólus kék és piros szín�
nel van befestve.

— Ha ezt megfogná, szénné 
égne — ijesztget a fiatal m ér�
nök. — De m enjünk le a legve�
szélyesebb részbe, a dízelgépte�
rembe! Itt egyetlen rossz moz�
dulat elég ahhoz, hogy felrob�
banjon akár az egész posta, 
ezért itt csak szakképzett, pos�
tai tanfolyam ot végzett em ber 
dolgozhat. Ez ugyanolyan gene�
rátor, m int am i a város elektro�
mos áram át előállítja, am it kap�
csolóval lehet szabályozni. Ép�
pen ezért az áram szünetekről 
élőre értesítenek bennünket. 
Szerencsére, de nem csak a sze�
rencse, hanem  a rendkívül szi�
gorú előírások m iatt is, eddig 
nem  történ t baleset.

*

Jú lius 3 - án szakszervezetünk 
elnöksége tárgyalta a Budapest 
vidéki Postaigazgatóság m un�
kavédelm i helyzetét. M egállapí�
tották, hogy a négy m egye te rü �
letén a  m unkavédelem  m egfe�
lelő. De term észetesen arra  is 
felhívták a figyelmet, hogy ta �
nulni kell, és le kell vonni a 
megfelelő tanulságokat a trag i�
kus végű balesetekből, hiszen 
kellő figyelemmel, körültekin�
téssel, óvatossággal elkerülhe�
tők lettek volna. Éppen ezért fi�
gyelm eztették a hivatalvezető�
ket, hogy a m unkavédelm i ok�
tatásokat a jövőben m ég komo�
lyabban vegyék, hiszen nem �
csak a Buvig hírnevéről, hanem  
em beréletekről is szó van.

U dvarhelyi A ndrás

Postás Dolgozó 6

Belépés csak külön engedéllyel



Ui szem pontok a művelődési b izottságoknak
Szakszervezetünk elnöksége 

nem régiben tekintette át a pos�
tás m űvelődési bizottságok te �
vékenységét, s a M agyar Posta 
Központjával egyetértésben új 
határozatot fogadott el a továb�
bi teendőkre. Ezek a bizottsá�
gok 1977- ben alakultak a kü�
lönböző postaszerveknél, azért, 
hogy összehangolják az adott 
m unkahelyen folyó közm űvelő�
dési m unkát, hogy szakszerű 
vélem ényükkel, javaslataikkal 
segítsenek a szakvezetőknek a 
m unkahelyi m űvelődés irányí�
tásában.

A m űvelődési bizottságok 
alakítását a közm űvelődésről 
szóló 1976. V. számú törvény ír�
ja  elő; létesítésükről az O rszá�
gos Közművelődési Tanács és a 
SZOT elnöksége közösen hatá�
rozott 1976- ban. Szakszerveze�
tünk  elnöksége a M agyar Posta 
vezérigazgatójával együtt jelöl�
te m eg a m űvelődési bizottsá�
gok létrehozására kötelezett 
postaszervek körét. Ennek é r�
telm ében 1977 áprilisában m eg�
alakult a Posta M űvelődési Bi�
zottsága, ezt követően a 10 igaz�
gatóság és a kijelölt központi hi�
vatalok, illetve üzem ek bizott�
ságai: az anyaghivatalnál, a ja �
vítóüzem nél, a POKM Ü - nél, a 
KHI- nál, a járm űtelepen, a ká�
belüzemnél, a szociális hivatal�
nál, a KTH - nál és a PSZSZI-  
nél.

Az elnökség m egállapította, 
hogy a bizottságok tevékenysé�
gének eredm ényeként hangsú �
lyosabb lett a dolgozók m űvelő�
désének ügye, egyértelm űvé 
vált a gazdasági vezetők felelős�
sége a dolgozók m űvelődéséért.

A bizottságokat általában 
10- 17 olyan személy alkotja, 
akik m unkakörükből adódóan 
is segíteni tud ják  az eredm é�
nyes m űködést. Tagjaik között 
tehát a szakma, a szakszerve�
zet, a párt, a KISZ, a tudom á�
nyos egyesületek, valam int a 
közm űvelődéssel és a sporttal 
foglalkozó szakem bereket ta lál�
juk. É v es . terv  alapján dolgoz�
nak, évente 2- 5 alkalom m al ülé�
seznek.

A bizottságok élén a szakma 
és a szakszervezet képviseleté�
ben két társelnök áll. A titkári 
teendőket 1984. decem ber 31- ig 
a személyzeti vezetők lá tták  el, 
ezt követően jellemzően a m un�
kaügyi és oktatási osztályok he�
lyettes vezetői kap ták  ezt a fel�
adatot. K ivételt képeznek — 
sajnos, még nagyon csekély 
szám ban — azok a postaszer�
vek, am elyeknél függetlenített 
közm űvelődési előadók töltik 
be ezt a tisztséget. Ilyen a Bu�
dapesti Távbeszélő Igazgatóság 
és a Soproni Postaigazgatóság. 
A Soproni és a B udapest vidéki 
Postaigazgatóság — saját h a�
táskörben  hozott döntéssel — 
megyei m űvelődési bizottságo�
kat is működtet.

A m unkát nehezítette az a 
tény, hogy a vizsgált időszak�
ban a bizottságok tagjainak 
50—80 százaléka kicserélődött 
nyugdíjazás, más m unkakörbe 
helyezés vagy a postától való 
kiválás miatt.

A bizottságok rendszeresen 
m egvitatták  a tárgyévi közm ű�
velődési tevékenységet, a  terv 
végrehajtását, és nap irendre 
tűzték a m űvelődési m unka

egy- egy részterületének vizsgá�
la tát is. Ilyenek voltak például 
a szakmai, állami, illetve politi�
kai oktatásra való beiskolázás 
összehangolása, a szocialista 
brigádok művelődése, a postás�
értelm iség helyzete, a számítás-  
technikai ku ltú ra fejlesztése, az 
ifjúsági klubok tevékenységé�
nek színvonala, a töm egsport 
helyzete, a posta, illetve az igaz�
gatóság muzeális értékeinek 
m entése, az idegennyelv - tanu -  
lási kedv alakulása, a m űvé�
szetpropaganda hatása, a szak-  
szervezeti és a műszaki könyv�
tá rak  m unkája stb.

Annak, hogy az elnökség új�
ra  foglalkozott a művelődési bi�
zottságok tevékenységével, két 
fontos oka van. Az egyik az, 
hogy az Országos Közművelő�
dési Tanács a  SZOT elnökségé�
vel közösen — a m egváltozott 
gazdasági és • társadalm i kör�
nyezet hatásá t figyelembe véve 
— 1985 októberében új irányel�
vet adott ki; m ásik pedig az, 
hogy a M agyar Posta szervezeti 
rendje 1985 januárjátó l módo�
sult. Éppen a megváltozott gaz�
dasági környezet, valam int a 
posta egyre jobban kibontakozó 
belső dem okratizm usa, a terü le�
tek  önállóságának fokozott nö�
velése azt követeli, hogy a m ű�
velődési bizottságok is rugal�
m asan alkalm azkodjanak az új 
helyzethez, tevékenységüket a 
m unkahelyi művelődés érdemi 
szolgálatába állítva.

Valós igény, hogy a bizottsá�
gok tevékenységükkel válaszol�
janak  a m unkával, a m unkahe�
lyi közérzettel kapcsolatos és a

dolgozók felüdülését szolgáló 
m űvelődési igényekre, szükség�
letekre. Fontos, hogy elősegít�
sék ezeknek az igényeknek a 
feltárását és kielégítését, s hogy 
erősítsék a postások öntevé�
kenységén, aktivitásán alapuló 
m űvelődési form ákat.

A korábbi szabályozással ösz-  
szehasonlítva a következő főbb 
változásokra hívjuk fel a figyel�
met:

•  M inden formális vonást 
dlvetve hangsúlyozzuk, hogy a 
bizottságokban csak azok kap�
janak  helyet, akik főfoglalko�
zásban vagy társadalm i m unká�
ban az oktatás, a művelődés 
kérdésével képesek érdem ben 
foglalkozni.

•  Míg az 1976- os alapdoku�
m entum ban pontosan megjelöl�
ték azoknak a középfokú posta -  
szerveknek a körét, am elyeknél 
bizottságot kellett létrehozni, 
addig m ost létszám  alapján 
(500 fő felett) javasoljuk m ű�
ködtetésüket.

•  A m űvelődés tartalm ának  
egészére kiható szerepe van a 
politikai m űveltségnek, ezért a 
politikai képzés szervezeti és 
tartalm i kérdéseiben is jelentős�
sé válik a bizottságok szerepe.

Az elnökség a M agyar Posta 
Központjával egyetértésben is�
mételten megerősítette, hogy a 
művelődési bizottságok opera�
tív  feladatokat nem  végeznek, 
továbbra is koordináló, vélem é�
nyező és javaslattevő jogkörrel 
vannak  felruházva.

Kovács Margit

Mindig nagy gondot okoz a 
szülőknek, így a postásgondvi�
selőknek is, hogy a nyári szün�
idő alatt hol helyezzék el biz�
tonságosan az iskolai napközit 
nélkülözni kényszerülő gyer�
mekeiket. Nem m indenhol 
akad vigyázó nagyszülő, kevés 
a gyerm ekprogram , az egyhan�
gúságot ham ar m egunja a ne�
buló. Ezek áthidalására egym ás 
u tán  akadtak  élelmes sported�
zők, kiöregedett sportolók, m in�
denre jó pénzért vállalkozók, 
akik busás haszonért hajlandók 
hetes, többhetes sportfoglalko�
zásra, ebédeltetéssel egybekö�
tö tt egésznapos gyerm ekgondo�
zásra. De nem  kis összegért 
szerveztek ilyen program ot 
sportegyesületek is. Em lékeze�
tes, hogy a Postások Szakszer�

vezetének közbenjárására a Bu�
dapesti Postás Sport Egyesület 
volt az első, am ely nem  üzletet 
látott ebben, hanem  a postás 
dolgozó szülő megsegítését. 
A Lum um ba utcai impozáns 
pályán nyüzsgő postáscsem e�
ték  között m ég a televízió is 
m egszólaltatta Som ogyi Szabol�
csod a Postások Szakszerveze�
tének osztályvezetőjét és Boty- 
ty á n  Jánost, a Postás SE elnö�
két, hogy m iként lehet ilyen

napközit ilyen hihetetlen kis 
összegért megszervezni?

Ilyen előzm ények és példa 
u tán  a Pécsi Postaigazgatóság 
Területi Szakszervezeti Bizott�
sága és a Pécsi Postás SE tö�
m egsportbizottsága is gondolt 
egyet: itt van  az SE gyönyörű 
pécsi sporttelepe. Ezen van két 
szép füves labdarúgópálya, vö�
rös salakos atlétapálya, kézilab�
dapályák, tekepályák, öltözők, 
folyosók (rossz idő esetére). Mi�
ért ne vágnánk  mi is bele üyen -  
be — úgy tudva — első vidéki 
kezdem ényezésként? Az étkez�
te tést az üzemi konyha elbírja, 
a két postásétterem  a postásne�
bulókat bárm ikor fogadhatja. 
Most m ár csak arról volt szó, 
hogy m it szólnak ehhez a szak�
vezetők, és lesz- e elég jelentke�
ző. A Pécsi Postaigazgatóság 
Vezetősége, a dolgozó szülők ér�
dekét is képviselve, az első 
m egkeresésre azonnal igent 
m ondott. A pécsi hivatalok, 
postai üzem ek szakszervezeti 
alapszervei pedig tucatjával 
szállították a jelentkezőket: lá�
nyokat, fiúkat, 6- tól 14 évesig.

így  aztán június 23- tól július 
4- ig két tu rnusban  (volt aki 
egy, volt aki két hetet igénybe 
véve) összesen 110 gyerekre 
napközben nem  volt gondjuk a 
postásszülőknek. Reggelente a 
postapalotánál négy lelkes pos�
tás társadalm i aktíva vette á t a 
gyerm ekeket, kísérte őket a 
sportpályára. Itt bő program ,

igazán sok játék, já tékszer vár�
ta  őket. Gumi-  éa igazi bőrlab�
dák, tollaslabdák, az öltözőkben 
társasjátékok stb. álltak rendel�
kezésükre. Futhattak , ugorhat-  
tak  valódi atlétikai pályán. D él�
ben jöhetett az ebéd, m ajd dél�
u tán  ugyanott a folytatás. De az 
órákra gondosan előre tervezett 
és szervezett alternatív  napi�
rend  szerint nem  okozott gon�
dot az esetleges rossz idő sem.

Hogy a gyerek m eg ne unja, 
a szervezők törődtek a változa�
tossággal is. íg y  volt kirándulás 
a barlangjáról híres Abaligetre. 
Más alkalom m al a m ostanában 
nagyon népszerű Malomvölgy�
be. A zután elvitték őket a közis�
m ert orfűi tavakhoz. Nem m a�
rad t ki a rom antikus M ecsek 
sem. Itt a M andulás erdei tor�
napálya adott csem egét a fiata�
loknak. Elvitték egyik nap őket 
az akvárium - terrárium ba, ahol 
film vetítéssel és élőben m utat�
ták  be a vízi világ szépségeit. 
Ha az időjárás rászorította őket, 
akkor a postásklubban m indig 
rendelkezésükre állt a színes té �
vé délelőtti m atinéja, vagy szá�
mos videokazetta.

Ha csak két hétre is, a szak-  
szervezet és a sportegyesület 
lelkes aktívái m egszabadították 
a postásszülőket attól a kínzó 
gondtól, hogy mi legyen — m i�
közben ők dolgoznak — a gye�
rekkel. D élután fél 5. Ism ét 
együtt a szülő és a gyermek.

Dr. Pazar Ferenc

Zenélőudvar 
a József nádor téren

A Hírlap -  és Postaszállítási 
Igazgatóság központi épületé�
ben — az V. kerületi József n á�
dor téren  — június elején hang �
versenyre invitáló meghívó je �
lent meg. A dolgozók és az arra  
járók arról értesülhettek, hogy 
az épület udvarán június 19- én 
az Eötvös Loránd Tudom ánye�
gyetem  Bartók Béla zenekara 
és egyetemi koncertzenekara 
ad hangversenyt.

K oncert a postán? — kérdez�
hetnék  többen. Igen. Aki 
ugyanis m ár látta a frissen fel�
újított, megújult, virágokkal d í�
szített gyönyörű m űem lék Hild-  
épületet és udvarát, az egyetért 
az ötlettel. A kétem eletes, kör-  
folyosós épület belső udvara 
szinte kínálja a lehetőséget.

A H PI törzsi szakszervezeti 
bizottságának lelkes szervezői 
— az esem ény gazdái — na�
gyon készültek az alkalom ra. 
Az előadás napjára m inden a 
helyén volt. Egy nagy gond m a�
rad t csupán: Vajon a napok óta 
tartó  zivataros időjárás elkerü -  
li- e a környéket? Az időjárás 
megkegyelm ezett, és kellem es 
nyári est volt. Az udvar dél�
u tán ra  koncertterem m é alakult 
át. Beállították a kórusdobogo -  
kat, a zenekar pultjait, felszerel�
ték  a reflektorokat és a nézőtér 
is kialakult. /

H ét órakor m egkezdődött a 
hangverseny. A H PI igazgatója, 
K övesdi Ferencné m egnyitójá�
ban elmondta, hogy az ünnepi 
alkalm at főképpen az szolgál�
tatja, hogy az igazgatóság most 
ünnepli m egalakulásának első 
évfordulóját. Köszöntötte a köz�
rem űködőket és a közönséget, 
m ajd átadta a szót az együttes 
vezetőjének, egyben karnagyá�
nak.

Baross Gábor Liszt- díjas, ér�
dem es m űvész m egköszönte a 
m eghívást és bem utatta a zenei 
együtteseket. Ő volt az est m ű�

sorvezetője is. Az első részben a 1 
koncertzenekar egy Purcell-  
m űvet és Bach III. b randenbur�
gi versenyét szólaltatta meg 
nagy sikerrel.

A m ásodik félidőben az.ének�
kar először a ném et és az olasz 
barokk zenem űveit énekelte, 
m ajd néhány tételt Banchieri 
olasz zeneszerző Festino Című 
m adrigálkom édiájából. A han �
gulatos, rövid tételeket néger 
spirituálék követték, végül pe�
dig Ariel Ramirez argentin  ze�
neszerző világszerte sokat já t�
szott M issa Cricolla című m űvé�
ből hangzott el két tétel hang�
szeres közrem űködők és szólis�
ták  részvételével.

A közönség lelkesedése egy�
re nőtt, úgyhogy az együttest 
csak ráadás u tán  engedték le a 
színpadról.

M ár az első hangok u tán  ki�
derült, hogy az udvarnak  kiváló 
akusztikai adottságai vannak, 
ezt bizonyították a csengő - bon�
gó megszólalások, a kristály -  
tiszta hangzatok. Jó  volt itt éne�
kelni, zenélni — m ondták .a fia�
talok. Jövünk  m áskor is. A mo�
solyukból, a jó hangulatukból 
látszott, hogy ez így is van. 
A közönség egy kellem es nyári 
este élm ényével távozott. V ár�
ják, várjuk a folytatást.

Tóth Mária

Indiana Jones 
és a végzet temploma

A pozitív hősök kora lejárt, 
így  tartják  az irodalom történé�
szek, a filmkritikusok. N incse�
nek hibátlan em berek — m ond�
ják — rettenthetetlen  daliák. 
Jókai idején m ég egy Berend 
Ivánnak, egy Szentirm ay Ru�
dolfnak m egvolt a m aga tábora, 
sőt az értük  rajongó, finom lel�
kű olvasók készséggel el is h it�
ték  kalandjaikat, hitelesnek ta r�
tották létezésüket. M anapság
— túl két világháborún — föld�
höz ragadtabbak  lettünk. Tud�
juk, hogy az em ber jó és rossz 
egyszem élyben, s szám talan 
helyzetben — kevésbé veszély�
telen helyzetben — m egtanul�
tuk, hogy a lovagok kora lejárt.

Igen ám, de talán  éppen 
ezért: s azért is, m ert hiszünk
— mi felnőttek is — a mese 
örökké élő hatalm ában, lelkünk 
mélyén m égiscsak m egkíván�
juk  a hőst, a bajnokot. Azt a re t�
ten thetetlen  valakit, aki küzd az 
igazságért, nem  retten vissza a 
veszélytől, s m inden bajból vé�
gül is kivágja magát.

Persze Steven  Spielberg, a 
hollywoodi rendező m indezt jól 
tudja. Hívő és hitetlen is. Az ő 
m esebeli királyfija, bátor lovag�
ja  korunkban él — pontosab�
ban a harm incas években, így 
eléggé közel van hozzánk ah �
hoz, hogy m ainak tűnjék, és 
eléggé távol, hogy legendává 
váljon. H ősének foglalkozása 
régész (vagyis tudós, aki a m últ 
rabja), de ugyanakkor vonzza 
és keresi a kalandokat, bekóbo�
rolja a világ térségeinek rop�
pan t távolságait. Ind ia n a  Jones
— róla van szó — term észete�
sen Spielberg, a rendező m eg a 
forgatókönyvírók jóvoltából

m agával ragad bennünket, és 
sohasem  látott egzotikus tá jak�
ra  visz bennünket, ahol a hihe�
tetlen  is hihetővé válik.

Az Elveszett fr igy láda  fo sz �
togatói ta lán  azért hatott, m ert 
a jó szimatú rendező - producer-  
forgatókönyvíró Spielberg fel�
fedezte azt az aranyigazságot, 
hogy m inden felnőtt nézőben 
ott rejtőzik a gyermek, aki mi�
helyt elsötétül a nézőtér, hajla�
mos arra, hogy táto tt szájjal bá�
m ulja a csodát, elhiggye a szá�
m ára készített mesét. Uj filmje, 
Indiana Jones újabb kalandja 
feltehetően ú jra  m eg fogja tölte�
ni a  m agyarországi m ozikat is. 
A Sugarlandi hajtóvadászat, 
az E. T., a H arm adik típusú  ta �
lá lkozások  és a Cápa  készítője 
ugyanis az a fajta alkotó, aki�
nek a szakm a fortélyai a kisuj�
jában  vannak. Most is robogó 
tem pót diktál, rem ekül választ�
ja  m eg a helyszíneket, fordula�
tosán bonyolítja a cselekm ényt 
és visszaadja a hajdani hagyo�
m ányos mozi varázsának rang �
ját, illúzióját. A K ínából Indiá�
ba ívelő tö rténet izgalmas, s 
akár hajdan a ném afilmeken, 
állandóan izgulhatunk a re t�
tenthetetlen  Indiana Jones sor�
sáért, aki ezúttal egy kegyetlen 
szekta s gonosz főpapja ellen 
veszi fel a küzdelmet. A szerel�
mi vonal és a kedves gyerm ek�
hős sem  hiányzik a sikert elő�
idéző tényezők közül.

Steven Spielberg tehát való�
ban tudja, hogyan kell megfog�
ni a nézőt, H arrison Ford, a 
cím szereplő pedig eszményi 
m egszem élyesítő m int intellek�
tuális kalandor.

Ábel Péter
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Ismét Debrecenben

Országos Postás Természetbarát Találkozó
Im m ár harm adik  alkalom m al 

adott otthont a H ajdúság fővá�
rosa a m ár hagyom ányos O r�
szágos Postás T erm észetbarát 
Találkozónak. 24. alkalom mal 
randevúztak  július 4—6. között 
a term észetet, tú rát, sportot sze�
rető postás dolgozók és család�
tagjaik. A találkozó jelentőségét 
növelte, hogy D ebrecen ebben 
az évben ünnepelte várossá 
nyilvánításának 625. évforduló�
ját. ^

A szervezési és előkészítő 
m unkák a tél derekán elkez�
dődtek. A rendezőbizottság — a 
tszb, a Postás SE és a Hajdú- Bi-  
h a r Megyei T erm észetbarát 
Szövetség — színes, érdekes 
program okra te tt javaslatot. K í�
váncsian vártuk, milyen lesz az 
érdeklődés rendezvényeink 
iránt.

H atáridő előtt 480 fő fizette 
be a szállást. Ahogy nőtt a je �
lentkezők száma, úgy jelentek 
m eg az első gondok, hiszen a 
találkozó m eghirdetésekor 420 
résztvevőnek sikerült szállást 
foglalni.

A XXIV. országos postás te r�
m észetbarát találkozót és a tú �
raversenyt H arangozó István, 
a terü leti szakszervezeti bizott�
ság titkára nyitotta meg. Ezt kö�
vetően a csapatvezetők fogadá�
son vettek  részt. I tt tö rtén t a tá �
jékozódás tú raverseny  sorsolá�
sa is.

A m eghirdetett program ok 
m ásnap reggel kezdődtek. 8 óra 
előtt a tíz kirándulóbusz is m eg�
telt, s elindultak úticéljaik felé. 
L egnépszerűbbnek a hortobá�
gyi program  bizonyult. A részt�
vevőket valószínűleg a nem zet�

Harangozó István tszb-titkár megnyitja a rendezvényt

közi lovasnapok program ja 
vonzotta. Term észetesen m eg�
tekintették  a Pásztorm úzeum ot, 
a körszínt és a kilenclyukú hi�
dat is.

K ét p rogram ra mindössze 
heten, illetve nyolcán jelentkez�
tek. Ezeket az u takat is m eg�
szerveztük, kis buszokat bérel�
tünk.

A nyíregyházi kirándulást 
választók a várossal, a Jósa 
A ndrás - , valam int a falum úze�
um m al ism erkedtek, végül a 
sóstói gyógyfürdő hozott fel�
üdülést a résztvevőknek.

A nyírbátori program on részt 
vevők a Báthori- m úzeum m al, a 
m inorita és a reform átus tem p�
lom m al ism erkedtek. Ebéd 
u tán  Ó - fehértón a katolikus 
templomot, m ajd Vaján a Vay 
Á dám - m úzeum ot tekintették 
meg.

Szép ú tnak  bizonyult Szat�
m ári Túristvándin a vízimalom, 
Tiszacsécsén a Móricz- ház,

Szatm árcsekén a Kölcsey- em -  
lékház és a kopjafás temető, va�
lam int a B eregbe szervezett ki�
rándulás is. Tákoson, C sarodán 
a reform átus tem plom , Tarpán 
a helytörténeti m úzeum , Vásá-  
rosnam ényban a Tomcsányi-  
kúria.

A K arcagra látogatók a tá jhá�
zat, a Győrffy István - m úzeum ot 
tekintették meg, végül a gyógy�
vizéről híres Berekfürdőre láto�
gattak-

A debreceni városnézést ké�
rők a várossal, múzeumaival, 
m űem lékeivel ism erkedtek 
meg, a program ot a két éve á t�
adott term álfürdőben zárták.

A tájékozódási túraversenyre 
82 csapat nevezett, így az első 
csapatot m ár reggel 7 órakor el�
indították az Erdőspusztán levő 
tájháztól, a többiek öt percen�
ként követték egym ást.

Az indulók nagy szám a miatt 
a verseny két pályán zajlott, s a 
cél a Vekeri - tónál volt. A részt-

Az összetett verseny győztese, a Budapesti Távbeszélő Igazgatóság csapata

vevők 9 kilom étert te ttek  meg, 
s az egyes állomásokon tájéko�
zódási, elméleti és a term észet-  
já rással kapcsolatos kérdésekre 
ad tak  választ. A verseny a késő 
délutáni órákban fejeződött be, 
az ünnepélyes eredm ényhirde�
tés estére m aradt. Az első hat 
csapat tagjai értékes tá rgy ju ta�
lom ban részesültek.

Első helyen a Posta Építési 
Üzem 66. ra jtszám ú csapata  
végzett.

A túraversenyre alapított 
vándorserleget összesített ered�
m énye alapján a B udapesti 
Távbeszélő Igazgatóság  nyerte 
2200 ponttal.

A Szakszervezetek Hajdú- Bi-  
h a r  Megyei Tanácsa által fel�
ajánlott tiszteletdíjat a legna�
gyobb létszám m al részt vevő 
Posta Építési Üzem nyerte (100 
fő).

E redm ényhirdetés u tán  disz�
kó várta  az érdeklődőket.

A  harm adik  nap ra  m ár a h a �
zautazásra való készülődés, a 
búcsúzás nyom ta rá  a bélyegét. 
A délután  indulók — szervezet�
ten vagy egyénileg — D ebre�
cen nevezetességeivel ism er�
kedtek.

Valam ennyi résztvevő debre�
ceni útikönyvet, valam int em �
lékzászlót kapott, egyik oldalán 
a város címerével, a m ásik olda�
lon „XXIV. O PTT” felirattal és 
a szakszervezet em blém ájával.

Reméljük, hogy a találkozó 
jól szolgálta az együttlét és szó�
rakozás örömét, és a résztvevők 
újabb  barátokat szereztek, s 
szép em lékekkel gazdagodva 
tértek  haza.

Kozempel Zsuzsa

A bátrak sportja  —  például a repülés
írásos dokum entum ok

1928- ban em lékeznek m eg elő�
ször a postás repülőszakosztály 
létezéséről. Sőt arról is tudunk, 
hogy a felszabadulás u tán  m ég 
jó néhány  évig használták a 
postán a  repülőt belföldi külde�
m ények továbbítására. A vasúti 
és közúti közlekedés fejlődése, 
a más irányú közlekedéspoliti�
kai koncepció azonban fokoza�
tosan kiszorította a postai szállí�
tásból a kis gépeket.

M aradt tehát az MHSZ Pos�
tás Repülő és Ejtőernyős Klub, 
am elyben elsőrendű feladattá 
vált a fiatalok képzése, a hon�
védség és a polgári repülés 
u tánpótlásának felnevelése 
csakúgy, m int az ország húsz 
m ásik repülőklubjában.

A tagság m a két szakosztály�
ba tömörül. A vitorlázó szakosz�
tá lyban  86- an, az ejtőernyősök�
nél 56- an vannak. A klub veze�
tői azonban számon tartják  azt 
a 40- 50 pártoló tagot is, akik ma 
m ár nem  repülnek, de rendsze�
resen visszajárnak az újak kö�
zé, tanácsokkal és más form á�
ban is segítik a m unkát.

A k lubnak a gépeket és más 
szükséges eszközöket az MHSZ 
adja, a posta pedig jelentős 
anyagi tám ogatást nyújt.

Bár van a tagok között olyan, 
aki civilben postai foglalkozást 
űz, egészében mégis kevés a 
postás, a postásszülő gyermeke. 
Pedig a sportolás m ellett az ide 
jövő gyerek gyakorlatilag h iva�
tá st választ. Ha végigjárja a ki�
képzés összes állomását, és ha

megfelel a szigorú orvosi, 
egészségügyi követelm ények�
nek, akkor pilóta lehet. A postá�
sok klubjában is sportolt, gya�
korolt egykor jó néhány későb�
bi hivatásos pilóta.

Az utánpótlás - nevelés nem es 
feladata m ellett a teljesítm ény�
nek  is fontos szerepe van a klub 
m unkájában. A repülőszakosz�
tály  tagja az a Bolla M ária, aki 
tavalyelőtt második, tavaly h ar�
m adik helyet szerzett a női Eu-  
rópa - bajnokságon. Az ejtőer�
nyősöket pedig négyen is kép�
viselik a nemzetközi mezőny�
ben m agyar válogatottként.

A postás repülő -  és ejtőer�
nyős klub vezetősége az utóbbi 
időben egyre jobban rátalál a 
postához visszavezető útra. N a�
gyobb propagandát terveznek

postán belül is, erősebb kapcso�
latokat építenek ki az üzem ek 
KISZ - szervezeteivel, hogy több 
postásfiatal kerüljön tagjaik so 
rába.

Idén is várják  a fiatalok je 
lentkezését a Benczúr utcai mű 
velődési házban levő klubte�
rem ben vagy a dunakeszi rep ü �
lőtéren. Az újonnan felvettek 
szeptem bertől három  hónapos 
elm életi kiképzésen vesznek 
részt, és ha az orvosi vélemény 
is megerősíti, jövő tavasszal 
m ár szellők szárnyán vitorláz 
hatnak, ejtőernyőzhetnek.

És hogy csak az egészséges 
életm ódot folytató és bátor fiú�
kat és lányokat várják? Hiszen 
ez term észetes . . .

Zimmermann Ottó

Háromszázötven évvel ez�
előtt, július 12- én halt m eg D. 
Erasmus, német- alföldi író, filo�
lógus, az európai hum anizm us 
legkiem elkedőbb alakja. Ke�
resztrejtvényünkben reá em lé�
kezünk. B eküldendő  a v ízsz in �
tes 1., 6., 35., va lam in t a függő �
leges 24., 44. és 45.

VÍZSZINTES

1. E rasm us közm ondásgyüj- 
tem ényének címe. 6. Itt ava tták  
doktorrá Erasmitst. 11. A lab�
dajátékok célja. 12. Hármasok.
14. G yógyíthatatlan betegség.
15. Cipészszerszám. 16. Éssze�
rű. 18. Szolmizációs hang. 19. 
Borászok használják. 20. For�
ma. 22. Bezárt em ber. 23. V ég�
tag. 25. A Dóra írója. 26. Ilyen 
folyóirat is van. 28. Porció. 29. 
Bizonyos mennyiség - e? 30. 
Helyrag. 31. Mutatószó közeire. 
32. Idegen művészet. 34. Angol 
sör. 35. . . . dicsérete. 42. Zola-  
mű, névelővel. 43. Testvérkém . 
45. A Szindbád írója. 47. Nem 
illik elfecsegni. 49. Oxigén, csa�
varó rugalm assági tényező és 
kén. 50. Görög piactér. 53. Amit 
fizetünk érte. 54. P ap írra  vet. 
56. Időmérő. 57. Női becenév. 
58. Melltű.

FÜGGŐLEGES

1. Kutyafajta. 2. Görög törzs.
3. Rangjelzés. 4. Postaszerv 
névbetűi (ford.). 5. Tolvajnyelv.

6. A kövérség egyik jele. 7. Le�
vonja a következtetést. 8. Euró�
pai nép. 9. Vízigényes növény. 
10. Eszes. 13. Róm ában kettő.
16. Zászló. 17. K onyhakerti nö�
vény. 19. Gépkocsim árka. 21. 
Bíró a m oham edánoknál. 22. 
Rádiós ku tatás és mérés. 24. Itt 
telepedett le Erasmus. 25. M a�
rokkó fővárosa. 27. M anapság 
gyakran em legetett labdarúgó 
szakem ber. 33. Igazol. 34. R á�
beszél. 36. Ném et fürdő. 37. Az 
egyik szülő. 38. Francia névelő. 
39. Felkiáltószó. 40. Esetlen, 
ügyetlen. 41. Női becenév. 42. 
A Fogarasi havasokban eredő, 
D unába ömlő folyó. 44. Eras�
m us nagy barátja. 45. Ifjú  éveit 
i t t  tö ltötte Erasmus. 46. Szél a 
dalm át partokon. 48. . . .  János 
(grafikus). 51. Japán  játék. 52. 
Helyrag. 55. Görög betű. 57. 
Tollat használ.

— Bánhidi —

B eküldési határidő: augusz�
tus 10.

Előző re jtvényünk helyes 
megfejtése: Novgorod, Jakov, 
Barbárok, Kutuzov, Artamono-  
vok, Volga és Oka.

K önyvutalványt nyertek: Ifj. 
Ecker K á lm án  (Balassagyar�
mat), H orváth  Lászlóné  (Tata�
bánya), L őrinczy Rdikó  (Salgó�
tarján), Pécsi Im re  (Debrecen), 
Vad B álázsné  (Körösszegapá�
ti).

Emlékverseny Debrecenben
A területi szakszervezeti bi�

zottság és a Postás Sportegye�
sület június 7- én rendezte meg 
a Gáli K ároly  atlétikai emlék-  
versenyt D ebrecenben, am e�
lyen 18 szakszervezeti bizott�
ságtól több m int 150- en vettek 
részt. Egyhetes esős, hűvös idő 
után, ragyogó napsü tésben  ke�
rü lt sor a versenyre, am elyen a 
következők győztek:

Nők:

100 m éteres síkfu tás: (52 in�
duló) K öves A ttilá n é  (Szolnok 
2) 14,2 m ásodperc.

200 m éteres síkfu tás: (9 indu�
ló) Török Ju lianna  (Nyíregyhá�
za 1) 30,5 m ásodperc.

Távolugrás: (29 induló) B ar �
tók Lászlóné  (Nyíregyháza 2) 
446 centim éter.

M agasugrás: (9 induló) Ár- 
vay  Á gnes  (Debrecen 2) 147 
centim éter.

Súlylökés: (24 induló) M ol�
n á r Jánosné  (Debrecen 15) 911 
centim éter.

4 x  100 m éteres váltó: (5 csa�
pat) N yíregyháza  1 (Bánszki, 
Kis Simonka, Petró, Török), 
59,1 másodperc.

Férfiak:

400 m éteres síkfu tás: (17 in�
duló) Papp Zsolt (Debrecen 
Posta O ktatási Központ) 61,6 
m ásodperc.

1500 m éteres sík fu tás:  (11 in�
duló) R etkes Tibor (Szolnok 2) 
4:27,9 m ásodperc.

3000 m éteres gyaloglás: (6 in�
duló) Szabó Im re  (Berettyóújfa�
lu) 19:40,3 perc.

Távolugrás: (28 induló) B ar �
tók László  (Nyíregyháza Szállí�
tási Üzem) 160 centim éter.

Sú ly  lökés: (17 induló) Lórenc 
Gábor (Nyírbátor) 1218 centi�
m éter.

4 x 100 m éteres váltó: (3 csa�
pat) M átészalka  1 (Lakatos, 
Papp, Balogh, Hudák) 51,0 m á�
sodperc.

K. Zs.
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