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M indannyiunk kötelessége 
az idei terv teljesítése

A Szakszervezetek Országos 
Tanácsa szeptember 5-i ülésén 
elemezte az 1986. évi népgazda�
sági terv teljesítésének helyze�
tét. Megállapította, hogy az is�
mert jelentős elmaradás az év 
hátralévő hónapjaiban csök�
kenthető: ehhez a feltételek 
megvannak. Ezért felszólította 
a szakszervezeti szerveket, a 
szervezett dolgozókat: vessék 
latba tudásukat, energiájukat 
az ez évi terv céljainak minél 
jobb megközelítéséért, ahol le�
het, teljesítéséért.

Most az a legfontosabb fel�
adatunk, hogy a gazdaság, a 
gazdálkodás minden szintjén 
szorgalmazzuk és segítsük ez 
évi konkrét gazdasági teendő�
ink lehető legjobb megoldását. 
A szakszervezeti mozgalom 
minden szinten támogassa a 
rend, a fegyelem, a szervezett�
ség erősítésére irányuló törek�
véseket, mert ez a tisztessége�
sen dolgozó emberek érdeke.

A SZOT tudatában van an�
nak, hogy a konkrét teendőket

csak helyileg lehet jól meghatá�
rozni. Az illető vállalat dolgozói 
tudják csak igazán megítélni, 
hogy hol lehet és kell:

— pluszműszakok szervezé�
sével,

— a munkaverseny-mozga- 
lom keretében születő felajánlá�
sokkal,

— az újítások felkarolásával,
— az anyag- és energiafel�

használás ésszerűsítésével,
— jobb munkaszervezéssel a 

hatékonyságot javítani. Ä
Ezért a SZOT azzal a kérés�

sel fordul az alapszervezetek�
hez, hogy rövid időn belül, lehe�
tőleg szeptember első felében 
bizalmitestületi ülésen, vagy 
tszb-, illetve szb-ülésen, vagy 
az üzemi demokratikus fóru�
mok valamelyikén beszéljék 
meg: mit lehet és mit kell tenni 
a munkahelyeken a gazdasági, 
gazdálkodási eredmények javí�
tása céljából, s milyen feladato�
kat vállalhat ebben a szakszer�
vezet.

mű bővülése játszik döntő sze�
repet. Ez utóbbin el kell gondol�
kodni, hisz a postai kapacitások 
egy része nincs kihasználva.

Összességében az első félévi 
tendenciák és további informá�
ciók alapján az éves várható 
nyereség 4,3 milliárd forint le�
het. Ismeretes, hogy az eredeti 
4,8 milliárd forint nyereségter�
vet a postaszervek tervei alap�

ján, figyelembe véve az időközi 
változásokat májusban módosí�
tani kellett (1. az 1986. júniusi 
számunkban megjelent cikket). 
Akkor beszámoltunk a posta�
szervi és a postaszintű elképze�
lések közötti 500 millió forintos 
eltérésről, és az akkor hozott in�
tézkedésekről. Megnyugtató, 
hogy ma a kedvezőbb változat 
realizálása várható.

Mi a további teendő?

Az első  félévi eredm ények

Az I. félévben a bruttó telje�
sítményi érték 6,6 százalékkal 
emelkedett, de így is elmarad a 
tervezettől. A postaszolgálat be�
vétele mintegy 100 millió forint�
tal több a tervezettnél, a hírlap�
szolgálat a terjesztési díj terve�
zett elmaradása miatt kieső 230 
millió forint bevételkiesés töre�
dékét tudja csak forgalomemel�
kedéssel kompenzálni. A távbe�
szélő-szolgálat több tényező po�
zitív és negatív hatásaként 
megközelítőleg 90 millió forint- 

'  tál marad el a tervezettől. Ebből 
a nyilvános állomások bevétel�
hiánya — ugyan csökkenő —, 
de még mindig 70 millió forint 
körül várható.

Jelentős az építőipari mun�
kák bevételelmaradása, mint�
egy 150 millió forint. Ennek 
döntő oka, hogy néhány terüle�
ten kapacitáshiány mutatkozik. 
Ugyanakkor másutt a hálózat-

építési beruházási munkák hiá�
nyában kihasználatlan kapaci�
tás jelentkezik.

A költségek 0,5 százalékkal 
alacsonyabbak a tervezettnél, 
de így is 13 százalékkal emel�
kedtek az első félévben. Az 
anyagköltséget az építőipari 
teljesítményalakulás csökkenti, 
a saját kivitelezésű fenntartás 
növeli.

A bérköltség a létszámemel�
kedés miatt meghaladja a ter�
vezettet. A gond itt az, hogy a 
növekedés nem a kapacitáshiá�
nyos ipari, építőipari területe�
ken, hanem a forgalmi, pénz�
ügyi, számviteli és ügyviteli 
munkaköröknél jelentkezik.

Az egyéb költségnövekedés 
éves szinten várhatóan 15 szá�
zalékkal haladja meg a terve�
zettet. Itt a bérleti díjak növeke�
dése mellett a számítógépeknél 
a lízingtevékenység gyorsüte-

A Magyar Posta Központja 
a nyereség és a szolgáltatások 
eredményének javítására intéz�
kedési tervet dolgozott ki. Esze�
rint:

•  vizsgálják a hálózatépítés 
veszteségének okát, és javasla�
tot dolgoznak ki a csökkentésé�
re;

•  a létszám és a termelé�
kenység alakulása között össz�
hangot kell teremteni;

•  a lízingtevékenységet 
csak a szolgáltatás színvonalá�
ban bizonyított mértékig lehet 
engedélyezni.

Ahogy a cikk elején is jelez�
tük, a konkrét feladatokat he�
lyileg kell és lehet meghatároz�
ni. Ezért a postaszintű elemzés 
ismeretében a postaszerveknek 
is el kell végezniük helyzet- 
elemzésüket, értékelniük kell 
féléves teljesítményüket, s ha�
tározottan fel kell tárniuk a 
„gyenge” pontokat, s progra�
mot, illetve intézkedést kell ki�
dolgozniuk az elmaradások fel�
számolására. Ebben a munká�
ban a szakszervezeti szervek�
nek már az előkészítésben részt 
kell vállalniuk, testületi ülésen 
meghatározva a tennivalókat.

Ehhez útravalóul ajánljuk a 
SZOT-plénum hozzászólóinak 
véleményét: sokszor nem ob�
jektív külső és belső nehézsé�
gek, hanem szubjektív hibák, 
gyengeségek gátolják, lassítják 
az elhatározottak megvalósítá�
sát. Az esetek nagy részében 
nem valamiféle különleges ké�
pességre vagy önfeláldozásra,

hanem „csak” figyelemre és a 
kötelesség komolyanvételére 
van szükség ahhoz, hogy a 
munkánk jobbá váljék.

A belső tartalékok feltárása 
nem elsősorban a munka inten�
zitásának növelését, hanem mi�
nőségének, hatékonyságának 
javítását jelenti.

Ahhoz, hogy a fentieket mi�
nél maradéktalanabbul végre 
tudjuk hajtani, minden postás 
dolgozó odaadó, lelkiismeretes 
munkájára szükség van. Kér�
jük ezért, hogy az 1986-os terv 
megvalósítását fegyelmezet�
tebb munkával, körültekintő és 
takarékos gazdálkodással, a 
szolgáltatási magatartás és a 
szolgáltatás minőségének javí�
tásával, a posta és a közönség 
kapcsolatának erősítésével 
mindenki segítse elő.

A bizalmitestületek e napok�
ban tárgyalják a postaszervek 
VII. ötéves terveit. Ennék kere�
tében hangsúlyt kell kapnia az 
ez évi tervnek, illetve a teljesí�
téshez szükséges intézkedések 
meghatározásának. Az 1986-os 
évnek — mint a VII. ötéves terv 
indító évének — az eredményei 
meghatározók az ötéves terv 
céljainak az elérésében.

Meggyőződésünk, hogy a 
szervezett dolgozók felelősség�
teljesebb munkája, valamint a 
szakszervezeti tisztségviselők 
kezdeményező készségének ki�
bontakoztatása és példamutató 
magatartása a minőség javítá�
sának egyik biztosítéka.

Megfelelő jelentőséget a feladattervnek!
A Postások Szakszervezeté�

nek elnöksége feladattervet fo�
gadott el a kongresszusi határo�
zatok folyamatos végrehajtásá�
ra. Felmerül, mi indokolja a 
kongresszusi határozat mellett 
egy feladatterv meghatározá�
sát.

A kongresszusi határozat 
megvalósítása öt évet fog át, de 
hogy ezen belül hogyan, milyen 
ütemezéssel kezdjük el a konk�
rét tennivalókat, ebben ad se�
gítséget az elnökség által elfo�
gadott feladatterv. Ügy is meg 
lehetne határozni, hogy a fel�

adatterv a kongresszusi határo�
zat végrehajtását segítő háttér�
anyag, amely valamennyi szak- 
szervezeti bizottság munkáját 
segíti.

A kongresszusi határozat is�
mertetése és feldolgozásának 
folyamata már megkezdődött, 
most a cselekvés összehangolá�
sán, a közvetlen feladatok kiala�
kításán van a sor.

Abból kell kiindulni, hogy a 
kongresszusi határozat össz- 
mozgalmi célokat fogalmazott 
meg. Ebből adódik, hogy általá�
nos jellegű, ami egyben irány�

mutató is minden alapszervezet 
számára. A feladat most az, 
hogy a kitűzött céloknak megfe�
lelően kialakítsuk a helyi tenni�
valókat. Ez a feladat teszi pró�
bára az alapszervezetek önálló�
ságát, a cselekvőképességet, de 
ezt csak úgy lehet, hogy a tag�
ság akaratát, véleményét ismer�
ve, közösen alakítjuk ki a helyi 
tennivalókat. Természetes, 
hogy a tagság véleménye alap�
ján meghatározott kongresszusi 
feladat végrehajtása is a tag�
sággal együtt valósítható meg. 
Ezt tudja a tagság is, s jogos az

az igénye is, hogy a vezetőtestü�
letek ebben az irányban tevé�
kenykedjenek.

Az 1986-os év meghatározó; a 
kongresszusi feladatok végre�
hajtásának és a posta VII. öt�
éves tervének első éve, amely 
kihat az elkövetkezendő évekre 
is. Ezért most a feladatok kiala�
kításánál nem csupán a 86-os 
évben kell gondolkodni, hanem 
egy olyan komplex program fo�
lyamatos megvalósításáról, ami 
a tagság által ismert és elfo-

(Folytatás a 2. oldalon)

Ne csak 1986 legyen

a béke éve!
A XX. század megajándékozta az emberiséget az atom�

energiával, de ismeretes, hogy e nagyszerű tudományos 
vívmány az önpusztítás eszközévé is válhat. A fegyverke�
zés, a haditechnika fejlődése elérte a kritikus pontot. 
A bonyolulttá és feszültté vált nemzetközi helyzetben tel�
jes élességgel vetődik fel annak kérdése, hogy békében él�
jünk, vagy az atomháború áldozataivá váljunk. A mai 
haditechnika bevezetésével vívandó háború nem csupán 
a harmadik világháborút jelentené, hanem egy olyan 
nukleáris világégést okozna, amely győztesek nélküli vég�
pusztuláshoz vezetne. A felhalmozott katonai eszközök 
alkalmasak a civilizáció többszörös elpusztítására.

M
inden korábbinál határozottabb fellépés és cselekvés 
szükséges a fegyverkezési verseny megfékezésére, a 
világűrre történő kiterjesztésének megakadályo�

zására. A nukleáris katasztrófa elkerülése, az értelmetlen 
fegyverkezés megállítása nem haladhatja meg az emberiség 
erejét.

A Szovjetunió őszinte béketörekvései, a tizenöt éves prog�
ram már perspektívát tár a békeszerető emberek elé, megcé�
lozva azt, hogy tömegpusztító fegyverek nélkül lépjünk át a 
harmadik évezredbe. |

Világszerte egyre hangosabban hallatják szavukat a béke 
akarói, a béke védelmezői, 1986- ot az Egyesült Nemzetek 
Szervezete nemzetközi békeévvé nyilvánította. A békeév gon�
dolata kedvező fogadtatásra talált. A cél az, hogy a békéért 
küzdő milliók még határozottabb, még hatékonyabb lépéseket 
tegyenek a háborús veszély elhárításáért, az államok közötti 
tartós együttműködés erősítéséért.

A béke megőrzése hazánkban is személyes üggyé, köznapi 
cselekvésünket befolyásoló törekvéssé vált. Nap mint nap ta�
pasztaljuk a tenniakarásban kifejeződő felelősséget az em�
beriség sorsának alakulásáért. Százával érkeznek levelek, 
százezrével aláírások, amelyek arról tanúskodnak, hogy né�
pünk támogatja a béketörekvéseket. Alapvető egyéni és nem�
zeti érdekünk a bizalom helyreállításáért, az enyhülés folyta�
tásáért küzdeni. A magyar békemozgalom cselekvőén, sok új 
kezdeményezéssel vesz részt a békeharcban.

T örténelmünkben szeptember elsején elkezdődött a leg�
nagyobb tragédiát, szenvedést, áldozatot követelő vi�
lágháború. Ötvenmillió ember pusztult el értelmetle�

nül, esztelen, embertelen célok miatt. A háború a legnagyobb 
szenvedést mindig a dolgozó embernek okozza. Ők viselik az 
anyagi terheket, ők az első számú áldozatai a vérontásnak, 
az ő munkájukkal létrehozott értékek pusztulnak el. A dolgo�
zókat tömörítő szakszervezeteknek ebből adódóan is alapvető 
érdekvédelmi feladatát képezi a békeharc. 1939. szeptember 
elseje örök figyelmeztetője az emberiségnek. A X. szakszerve�
zeti világkongresszus (1982. Havanna) az ENSZ békefelhívá�
sát megelőzően javasolta azt, hogy szerte a világon tegyük e 
napot a háborúellenes küzdelem szakszervezeti akciónapjá�
vá.

A magyar szakszervezeti mozgalom a javaslat alapján és 
hagyományaiból adódóan sokat tett és kíván tenni a dolgo�
zók békeszeretetének erősítéséért. A SZOT elnökségének felhí�
vására csupán augusztus végén — szombaton és vasárnap 
— tízezrek vettek részt országszerte munkásgyűléseken, nem�
zetközi találkozókon, szolidaritási rendezvényeken.

j  ^ bben az évben a postás szakszervezeti szervek is fo-  
H  kozták béketevékenységüket. Testületi üléseken, szak-  
L J  szervezeti napokon, tanfolyamokon, brigádvetélke�

dőkön, sporttalálkozókon, tematikus kiállításokon, postásvo-  
nat- kirándulásokon foglalkoztak, illetve emlékeztek meg a 
béke évéről. Azon túl a helyi lehetőségek szerint mozgósítot�
ták a postás dolgozókat a Hazafias Népfront, a különböző 
társadalmi szervezetek által kezdeményezett békeakciókra, 
találkozókra és a szolidaritási gyűlésekre.

Titkárságunk ajánlásának eredményeként szeptember el�
sején a postai üzemekben, hivatalokban, intézményekben or�
szágszerte néhány perces röpgyűléseket tartották, mely alka�
lommal a dolgozók megemlékeztek a békevilágnapról, és 
megismerték azt a békefelhívást, amelyet a Közalkalmazot�
tak és Rokonszakmabeli Dolgozók Nemzetközi Szövetsége in�
tézett a világ közalkalmazotti dolgozóihoz.

A POSTÁSOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA



CsereüdülésMegfelelő jelentőséget 
a feladattervnek!

(Folytatás az 1. oldalról)
gadott. Most olyan módszerre is 
szükség van, ami megfelelője a 
feladat végrehajtásának, előre 
tudja vinni, meg tudja gyorsíta�
ni az egyes munkafolyamato�
kat. Kellő ráhangolással, dina�
mikus és rugalmas cselekvést 
kell megvalósítani.

Van program, van feladat, 
amely közös, s közös a felelős�
ség is, hogy miként valósítjuk 
meg. Szükség van itt a mozgal�
mi kötelességtudatra, a tagsá�
gért érzett felelősségre, ezért a 
mozgalomban is a fegyelmezett 
és felelősségteljes munka az el�
sődleges. Szükség van — és ez 
továbbra is meghatározója lesz 
a mozgalmi munkának — a fel�
világosításra, a meggyőzésre, a 
teendők megvitatására, a cse�
lekvés összehangolására. Mind�
ezek próbára teszik cselekvőké�
pességünket, a tagságért érzett 
felelősségünket.

Mit várunk 
a tisztségviselőktől?

Az irányításban, a végrehaj�
tásban még nagyobb követke�
zetességet, a konkrét feladatok 
egységes végrehajtását. Na�
gyon fontos a végrehajtásban 
az egységes értelmezés, az egy�
séges cselekvés, és, hogy min�
den területen váljon a munka 
szerves részévé a felelősség! Is�
mert és alapvető helyi és társa�
dalmi érdek fűződik ahhoz, 
hogy a posta munkáját, a szol�
gáltatás minőségének javítását 
a saját eszközeinkkel jobban se�
gítsük. Az emberi kapcsolatok�
nak itt is jelentős szerepük van. 
Ugyancsak jelentős szerep jut a 
felvilágosító és agitációs mun�
kának is, ahol nem az általános, 
hanem a konkrét feladatokról 
kell szólni.

Jelentős szerepe van a konk�
rét feladatokhdz igazodó és 
meggyőző érvekkel alátámasz�
tott szóbeliségnek, amelynek 
kellő időben és átgondolt érvek�
kel kell érvényesülnie.

A közvetlen kapcsolat 
szerepe

Ma a mozgalmi munkában is 
többet kell vállalni a szóbeli 
agitációban, az ismerethordo�
zók mellett nagyobb szerepet 
kell kapnia a dolgok értelmezé�
sének, ha kell a meggyőzésnek.

Számolni kell azzal, hogy az 
elgondolások önmagukban 
nem lesznek mindenki számára 
elfogadott tények. Igazunk mel�
lett érvelni kell, s be kell mutat�
ni a várható hatást is. Ehhez 
feltétlenül az szükséges, hogy 
érvekkel mutassuk be az össze�
függéseket, a lényeges dönté�
sek körülményeit.

Mindezek alapján tehát kü�
lön is hangsúlyoznunk kell az

élőszavas agitáció formáinak, 
eszközrendszerének kimeríthe�
tetlen lehetőségét, a személyes 
véleménycsere dinamizmusát, 
szuggesztív hatását. A munka�
helyi, a szakszervezeti demok�
rácia valamennyi fórumát fel 
kell használni a célok elérésé�
ért.

A tömeges hatású agitációs 
fórumokon a közös teendők be�
mutatása legyen a cél, s ezt egé�
szítsék ki a kisebb közösségek, 
az egyének feladatainak megje�
lenítésével is. A szakszervezeti 
csoportoknak, a szocialista bri�
gádok tevékenységének pedig 
állandó elemének kell lennie az 
értelemre, az érzelemre ható, 
konkrét tényeken alapuló agitá- 
ciónak.

Munkánk csak úgy lehet 
eredményes — s ez egyúttal ér�
tékmérőként is felfogható —, 
ha a feladatokban rögzítetteket 
a tagság, valamennyi tisztségvi�
selő magáénak érzi, s abban fo�
lyamatosan aktív szerepet vál�
lal. Mindez a szerepvállalás pe�
dig párosul egy olyan — a mos�
tani kor követelményeinek 
megfelelő — magatartással, 
amelyben egyaránt fellelhető a 
közösségért való felelősség, a 
tenniakarás, az innovatív kész�
ségre való törekvés is.

A rendszeres 
tájékoztatásért

A tájékoztatás és információ- 
áramlás rendszere kialakult és 
jó, működésének feltétele ren�
dezett. Ugyanakkor a tartalom 
és a folyamatosság nem min�
den esetben zökkenőmentes.

A tagság részéről felmerül, 
hogy az igényeltnél kevesebb 
és nem folyamatos a tájékozta�
tás, az információ. Indokolt te�
hát, hogy az igényekhez közelí�
tő, és tartalmában a feladatok�
hoz még jobban igazodó, az agi�
tációs és propagandaeszközök 
még tudatosabb kiválasztását 
elősegítő, egyúttal mozgalmi te�
vékenységünket nyilvánosabbá 
tevő, differenciált felvüágosító 
és meggyőző munkát fejtsünk 
ki. A nyilvános, a tagság szeme 
előtt végzett munka — úgy 
gondoljuk, és ez természetes — 
egyúttal a különböző szintű tes�
tületek felelősségérzetét is nö�
veli. Most és a jövőben is gon�
doskodnunk kell arról, hogy az 
egész szakszervezeti mozgal�
mat, a postás dolgozókat érintő 
jelentős döntések, események 
előtt és után szakszervezetünk 
tisztségviselői a tagságot idő�
ben és gyorsan tájékoztassák. 
Gondoskodnunk kell azonban 
arról is, hogy ne csak jóváha�
gyott kérdésekben legyen na�
gyobb a nyilvánosság, hanem a 
döntések előkészítésére és a 
mozgalmi munka egyes folya�
matainak bemutatására is 
gyakrabban sort kell keríte�
nünk.

Nyitottság
mindenekelőtt

Szakszervezetünk munkájá�
nak nyilvánosságára a mozga�
lom adta széles repertoárt fel 
kell használnunk. Természete�
sen mindig keresni kell azokat 
az új elemeket, jegyeket, ame�
lyeket tevékenységünk szolgá�
latába tudunk állítani. Nem be�
fejezett tevékenységről beszé�
lünk tehát, hanem egy mozgó�
élő lehetőségről.

Új lehetőségként, egyúttal 
feladatként jelentkezik például 
az, hogy a tisztségviselők okta�
tásán is meg kell teremtenünk 
annak gyakorlatát, hogy a hall�
gatók konkrét tájékoztatást 
kapjanak szakszervezetünk ve- 
zetőtestületeinek döntéseiről, 
gondoskodva a területi, helyi 
feladatokhoz a segítségnyújtás�
ról is.

A nagyobb nyilvánosság na�
gyobb naprakészséget igényel 
minden testülettől, hogy haté�
konyan kapcsolódni tudjon pél�
dául a tömegtájékoztatási esz�
közöknek a postás dolgozókat 
érintő híreihez, hírmagyaráza�
taihoz is.

Nem újkeletű, de itt is hang�
súlyozzuk: a mozgalmi munka 
a nyilvánosság erejével is te�
remtsen rangot a közösségért, a 
postai szolgáltatások színvona�
lasabbá, jobbá tételéért újat ke�
reső, többet tevő, közösségi 
gondolkodású, ismereteit fej�
lesztő, és ezeket a munkában is 
hasznosító dolgozóknak.

Ez nem reszortfeladat, ha�
nem a szakszervezeti tisztségvi�
selők munkájának szerves ré�
sze, ami összmozgalmi szemlé�
letet és komplexitást kíván. Az 
akarat, a meggyőzés, a cselek�
vésre hangoltság nagymérték�
ben meghatározza a feladatok 
kialakítását. A teendők sorába 
most a tervezés, a feladat prog�
ramozása áll, de ezirányú mun�
kánkat össze kell hangolni 
olyan természetű feladatokkal, 
amelyeket a tagság, a mozga�
lom napi igénye határoz meg.

Mindezekért 
ki a felelős ?

Úgy fogalmazhatunk: az agi�
táció és propaganda, a tájékoz�
tatás, s egyáltalán a nyilvános�
ság tartalmi irányításáért, a po�
litikai, a társadalmi és gazdasá�
gi vezetéssel a kapcsolattartá�
sért, a szükséges munkameg�
osztásban történő részvételért, 
mindenütt a választott szak- 
szervezeti testületek a felelő�
sek.

Tudatos és összehangolt cse�
lekvésre van tehát szükség, 
hogy mindenki tudja, mit kell 
tennünk avégett, hogy a kong�
resszus által kitűzött célokat el�
érjük.

Kánya Gyula 
Somogyi Szabolcs

Az országos bélyegnap alkalmából kiállítást rendeztek a MABÉOSZ-ban. Az érdeklődők 37 gyűjte�
ményt tekinthettek meg.

megtiszteltetésként
Nem feladata ugyan a szak- 

szervezetnek, de az üdültetés 
másodlagos eredményeként, 
mondhatnánk: igen jó minősé�
gű melléktermékeként hatásos 
idegenforgalmi propagandát 
fejt ki. Ez derült ki, ugyanis a 
szakszervezetünk szervezésé�
ben cserepartnerként nálunk 
üdülő norvég postáscsoporttal 
folytatott beszélgetésünkből.

Egy szerződésnek ugyanis 
pontról pontra eleget lehet ten�
ni úgy is, hogy abból az „ügy�
fél” csak a kötelezettség teljesí�
tését vegye észre, a programot 
azonban — üdülésről lévén szó 
— úgy is „elő lehet adni”, hogy 
a vendég (főképpen ha külföldi) 
érezze: gondját viselik, szóra�
koztatják, de nem fárasztják, s 
közben megismertetik vele egy 
idegen ország szépségeit, neve�
zetességeit, egy többé-kevésbé 
ismeretlen nép mindennapi éle�
tét és kultúráját.

Stig Ronningtól, a csoport 
vezetőjétől kérdeztük, hogyan 
szerveződik náluk egy magyar- 
országi üdülésre készülődő cso�
port.

— Mivel az üdülés költségei�
hez a szakszervezet jelentős 
mértékben hozzájárul, csak 
tisztségviselők jelentkezését fo�
gadják el. A helyi, megyei és or�
szágos tisztségek betöltői azon�
ban olyan nagy számban jelent�
keznek, hogy végül a két szak- 
szervezet: a Norvég Postás
Szervezet (DNP) és a Norvég 
Postás Szövetség (NPF) közös 
szövetsége jelöli ki az utazás 
részvevőit.

— Mi indokolhatja a Ma�
gyarország iránt megmutatko�
zó ekkora érdeklődést?

— A csereüdülésre vonatko�
zó szerződés megkötése után a 
közös szövetség körlevélben tá�
jékoztatta a szakszervezeti bi�
zottságokat az új lehetőségről, 
de hírt adtak róla a szakszerve�
zetek lapjai is. Ezt természete�
sen még nem minősíteném ki�
elégítő propagandának. Azon�
ban nagyon kedvező benyo�
mást keltettek az általunk foga�
dott magyar üdülőcsoportok, az 
ide látogató mieink beszámolói, 
elbeszélései pedig egészen fel�
villanyozták a norvég postáso�
kat. így azután most már nem

könnyű bejutni egy Magyaror�
szágra látogató csoportba. Nem 
is beszélve arról, hogy aki egy�
szer már itt járt, jó ideig várhat 
arra, hogy újból sorra kerüljön. 
Többen úgy segítenek magu�
kon, hogy saját költségükön ke�
resik fel az Önök szép hazáját, 
így is megéri.

— Tapasztalataik megfelel�
tek várakozásaiknak?

— Ó, nagyon gazdag prog�
ramban volt részünk. Hévízi 
tartózkodásunk alatt megtekin�
tettük a Balaton mellékének 
szinte valamennyi nevezetessé�
gét, eközben múzeumokat láto�
gattunk, szép kirándulásokat 
tettünk, és igen emlékezetes 
borkóstolón is részt vettünk. 
A szőlészet és a borászat szá�
munkra ugye különlegesség. 
Nem kevésbé mozgalmas volt a 
Budapesten töltött időnk sem. 
Jártunk a Parlamentben, kiruc�
cantunk Apajpusztára, és rend�
kívül jól szórakoztunk cigány�
zene mellett egy gulyáspartin.

— Amit elmondott, abban 
saját benyomásai tükröződ-  
nek- e, vagy úgy gondolja, hogy 
a csoport többi tagja is hason�
lóképpen vélekedik tapasztala�
tairól?

— Az egymás közti beszélge�
tésekből mindenképpen az 
csendül ki, hogy nagyon kelle�
mes volt az itt töltött tizenkét 
nap. A sétahajózás és a város�
nézés, kiváltképp az éjszakai, 
visszatérő beszédtéma. Egyéb�
ként szakszervezetünk vezetői 
is tapasztalhatták őszinte ér�
deklődésünket a részünkre ren�
dezett fogadáson, hiszen a ka�
pott tájékoztatás igencsak sok 
kérdést váltott ki csapatunk 
tagjaiból.

— Szereztek- e valamilyen 
benyomást a magyar postások 
életéről, munkájáról?

— Ahhoz túlságosan rövid 
az idő, hogy megalapozott véle�
ményt mondhassunk. Azt azon�
ban meg merem kockáztatni, 
hogy a postahivatalokat nem 
találtuk kellőképpen korszerű�
eknek. Ekkora forgalom nyu�
godt lebonyolításához több ke�
zelési gépre lenne szükség. 
A szociális intézményeket azon�
ban mintaszerűeknek ítéltük. 
Kiválóan meg van szervezve az 
üdültetés, a gyermekekről való

gondoskodás. Nagyszerű dolog 
a gyes és a gyed. Irigylésre mél�
tó tapasztalatokra tettünk szert 
az érdi óvodában. Nagy vív�
mánynak tekintjük a nők 55 és 
a férfiak 60 éves nyugdíj-korha�
tárát. Egyáltalán, úgy érezzük, 
hogy a magyar szakszerveze�
teknek igen nagy a hatáskörük 
és a befolyásuk. Nem kell mást 
említenem, mint az egyetértési 
jogot.

— Hazamenve bizonyára be 
kell számolnia tapasztalatai�
ról. Volna- e valami életrevaló 
javaslata, amellyel még érde�
kesebbé, élvezetesebbé lehetne 
tenni a soron következő cso�
portok itteni üdülését?

— Talán azt jegyezném meg, 
hogy nekünk, norvégoknak túl�
ságosan meleg volt a hévízi für�
dő. Az idejövő csoportok össze�
tétele nem teszi szükségessé a 
gyógyvizet. A gőzölgő medence 
helyett, főleg fiataljainkat, in�
kább vonzotta a Balatonban va�
ló hűsölés, még ha ezért el is 
kellett Keszthelyre utazni. Ter�
mészetesen ehhez hozzájárult a 
jól kifogott kánikula is. Tudjuk, 
hogy ez még a helybelieket is 
megviselte.

— Mindemellett semmi 
okunk sincs panaszra, sőt szíve�
sen eljönnénk már a jövő nyá�
ron is, folytatva az ismerkedést 
ezzel a szép országgal és a ked�
ves, vendégszerető, mindig vi�
dámnak látszó magyarokkal. 
és hogy újból ízlelgethessük za�
matos ételeiket és nemes borai�
kat.

Mielőbbi viszontlátásra!
Benda István

A zene nem ismer
nyelvi különbséget

Ifjúsági üdülőcsoport az NDK-ban
A magyar és az NDK-beli 

posta, illetve szakszervezeteik 
megállapodásának értelmében 
ezen a nyáron is ifjúsági csopor�
tok csereüdültetésére került 
sor.

A 36 tagú magyar csoport a 
drezdai repülőtérre érkezése 
után a város nevezetességeivel 
ismerkedett. Vendéglátóink vá- 
roznéző villamossal utazva mu�
tatták meg Drezdát. Láthattunk 
sok régi épületet, megcsodál�
hattuk az újjáépülésben egyre 
kiteljesedő Zwinger épületso�
rát, majd megtekinthettük a ré�
gi mesterek műveiből összeállí�
tott kiállítást.

Másfél napi kinntartózkodás 
után csoportunk kétfelé vált. 
Húszán Drezdában maradtak 
és részben a városban és kör�
nyékén sétáltak, kirándultak, 
de eljutottak a porcelánjáról hí�
res városba, Meissenbe is. A 16 
tagú másik csoport vonattal to�
vábbutazott Neubrandenburg- 
ba. A késő estig tartó vonatozás 
nem törte meg a felfedező ked�
vet; még a megérkezés éjszaká�
ján városnézésre indultunk.

Egy hét alatt vendéglátóink 
gazdag programról gondoskod�
tak. Megismerkedtünk a közép�
korban alapított Neubranden�
burg történelmével. A helytör�
téneti múzeumban hatalmas 
filcpapucsokban csoszogva sok 
különleges tárgyi emléket lát�

hattunk. Fényképeket készítet�
tünk az óvárost körülvevő fala�
kat őrző négy kapuról, amelyek 
a város jelképei is.

Tapasztalhattuk, hogy mi�
lyen gondosan őrzik, ápolják 
történelmi emlékeiket. Megcso�
dálhattuk azt az építészeti rend�
szert, amely a régi értékeket és 
a modem épületeket egységes 
harmóniába kovácsolja.

Utunk során lehetőségünk 
volt az NDK-beli postások 
munkájába is bepillantani. Lát�
hattuk, hogy milyen körülmé�
nyek között élnek és dolgoznak 
a fiatalok.

Az ifjúsági klubjukban szer�
vezett találkozón sok szó esett 
közös dolgainkról, munkánkról, 
szabad időről, zenéről, sportról, 
majd az esti diszkó minden 
nyelvi nehézséget áthidalt. 
Hangulatunkat még a szállá�
sunkig kitartóan zuhogó eső 
sem tudta lehűteni.

Az egy hét alatt több kirán�
dulást szerveztek számunkra: 
jártunk Berlinben, ahol a raké�
tagyorsaságú liften utaztunk a 
tévétorony kilátójába, ahonnan 
madártávlatból csodálhattuk a 
napfényben fürdőző várost. Vá�
rosnéző sétánk során láthattuk 
azt az építkezést, ahogy a még 
meglevő háborús sérüléseket 
igyekeznek eltüntetni, és az 
épületeket eredeti formában 
helyreállítani.

A Pergamon Múzeum kincsei 
is nagy hatást tettek ránk. Az 
ókori Róma, Bizánc és Babilon 
épületrészeinek hatalmas ter�
mekben történő felállítása kivé�
teles élményt jelentenek a láto�
gatók részére.

Eljutottunk a történelmi ne�
vezetességű városba, Potsdam- 
ba, ahol szinte minden épület 
egy kis történelem, múzeumjai 
pedig sok látogatót vonzanak.

Hajókiránduláson vettünk 
részt a Neubrandenburg mel�
lett lévő Tolleusee tavon, 
amelyről megtudtuk, hogy 30 
méternél mélyebb, és partja 
igazi üdülőparadicsom.

Egy teljes napot tölthettünk a 
„hideg” tenger partján, amely 
ottlétünkkor 21—22 fokos volt, 
és a tengerparti homok úgy 
égette talpunkat, mintha a siva�
tagban lennénk. Csoportunkból 
sokan most találkoztak először 
tengerrel, és ennek örömére és 
persze a nagy hullámok miatt, 
időnként kortyoltak a sós víz�
ből.

Hazautazásunk napján a ber�
lini repülőtéren találkozott újra 
a két csoport, és gépünk indulá�
sáig nem győztük élményeinket 
egymásnak mesélni.

A csoport hangulatára talán 
legjellemzőbb volt. hogy egy 
emberként sóhajtottunk: jó vol�
na jövőre, veletek, ugyanitt.

Földi Antal

P ostás Dolgozó 2



Először a HTE rendezésében

Országos postás konferencia 
Sopronban

Kirkovits István, a Soproni Postaigazgatóság vezetője megnyitja a 
tanácskozást

Több mint egy év telt el az�
óta, hogy az elnöki döntés értel�
mében megalakult a Hírlap és 
Postaszállítási Igazgatóság. Ez 
adja aktualitását annak, hogy a 
Postások Szakszervezetének el�
nöksége az augusztusi ülés na�
pirendjei közé felvette a „Hír�
lap és Postaszállítási Igazgató�
ság létrehozásának tapasztala�
tai, különös tekintettel a dolgo�
zók élet- és munkakörülménye�
ire” című témát.

Milyen eredményekről, illet�
ve problémákról tud az új igaz�
gatóság beszámolni?

Ez a kérdés nemcsak az el�
nökség tagjait, hanem dolgozó�
inkat is érdekelte. Az alapszer�
vezetektől a területi szakszerve�
zeti bizottságig minden testület�
ben élénk vita alakult ki, és a 
vélemények figyelembevételé�
vel készült el az igazgatóság be�
számolója.

F elkészülés  
az á ts ze rv e zé sre

Egyöntetű tapasztalatként ál�
lapíthattuk meg, hogy az át�
szervezést megelőző időszak�
ban és azután is minden fóru�
mon megfelelő tájékoztatást 
kaptak a dolgozók az új szerve�
zeti rend kialakításának folya�
matáról. Az emberekkel való 
törődést jól tükrözi, hogy a 
nagymértékű létszámmozgás, 
munkakör- és hatáskörváltozá�
sok ellenére jogsértés nem tör�
tént, munkaügyi vitára nem ke�
rült sor.

A kezdeti időszakban az át�
szervezés által kevésbé érintett 
területeken közömbösek voltak 
a dolgozók, várakozással csak 
az új irányító apparátus mun�
kája elé tekintettek. Az előreho�
zott szakszervezeti választások�
nak — a demokratikus fórumok 
gyors kialakításának —, vala�
mint a rendszeres tájékoztatás�
nak köszönhető, hogy aránylag 
rövid idő alatt az egységes ten�
ni akarás lett a jellemző. A fóru�
mok eredményes működése 
céljából nagy figyelmet fordí�
tottunk a résztvevők felkészíté�
sére. Új kezdeményezésként a 
tszb üléseire — jelentősebb té�
mák tárgyalása esetén — az 
alapszervezeti titkárokat is 
meghívtuk.

Z ö k k en ő m en tes
átállás

Az igazgatóság fő célja az 
volt, hogy az átszervezést a 
szolgáltatások minőségének 
romlása nélkül valósítsuk meg. 
Még nekünk is meglepetést 
okozott, hogy a kollektív szel�
lem ennél lényegesen jobb 
eredmények elérésére sarkallta 
a dolgozókat. Maradványmen�
tesen zártuk a csúcsforgalmat, s 
a legtöbb minőségi mutató fo�

lyamatosan javul. Ennek eléré�
sében komoly szerep hárult a 
munkaversenyben részt vevők�
re. Az igazgatóság területén je�
lenleg 103 brigád működik, ez 
az összlétszám 40 százalékát je�
lenti.

A szakszervezeti életben — a 
létszámmozgás és az új alap�
szervezetek kialakítása ellenére 
— nem okozott törést a szerve�
zet-korszerűsítés. Az igazgató�
ság alapításakor a szervezett�
ség csak 80 százalékos volt, az 
1986. évi tagdíjbesorolás idő�
pontjára elértük a 93,2 százalé�
kot. Úgy ítéljük meg, hogy van 
még tennivalónk ezen a terüle�
ten, hiszen az országos átlagtól 
még messze vagyunk. Öröm�
mel tapasztaltuk, hogy az alap�
szervezetek által rendezett kul�
turális és sportesemények szá�
ma növekedett.

Figyelemre méltónak talál�
tuk ezeket az eredményeket — 
melyek egyrészt az új szerve�
zet, nem kismértékben azonban 
dolgozóink bizonyítani akarásá�
nak a következményei — hi�
szen az igazgatóság nem men�

tes a problémáktól. A fizikai 
munkakörökben lévő jelentős 
létszámhiányt 30 százalékos 
fluktuáció súlyosbítja. Az azo�
nos tevékenységek összevonása 
miatt egy-egy munkakörön be�
lül indokolatlan bérkülönbsé�
gek keletkeztek. A munkamo�
rál megtartása végett a VII. öt�
éves tervidőszakban — lehető�
leg az első években — a lét�
szám- és bérproblémákat meg 
kell szüntetnünk. Ezt csak he�
lyes bérpolitikával és megfelelő 
ütemezéssel valósíthatjuk meg.

Egyes munkakörökben Bu�
dapest vonzáskörzetéből és az 
ország egész területéről kény�
szerülünk alkalmazni dolgozó�
kat. Ennek következménye, 
hogy létszámunk egytizedét 
munkásszálláson kell elhelyez�
nünk. A postai munkásszálláso�
kon kívül 180 férőhelyet bér�
iünk más vállalatoktól. Ez költ�
ségeinket jelentősen növeli.

É pü letgondok
Legsúlyosabb gondunk az 

igazgatóság létesítményhelyze�
téből adódik, mely egyértelmű�
en az átszervezés következmé�
nye. Az igazgatósági törzs és a 
Hírlapelőfizetési és Lapellátási 
Iroda dolgozóinak a József ná�
dor téren való elhelyezése je�
lenleg is megoldhatatlan hely�
zet elé állítja a szakmai és a tár�
sadalmi szervezetek vezetőit. 
Az irodák többségében zsúfolt�
ság van, a szociális helyiségek 
száma sem felel meg a normatí�
váknak. A szakmai munkát je�
lentősen hátráltatja, hogy mind 
az irányító apparátust, mind a 
végrehajtó egységeket így is 
csak több telephelyen lehetett 
elhelyezni. E problémák kriti�
kus szemlélete egyre erősödik, 
megszüntetése az igazgatóság 
erejét azonban meghaladja.

S zociá lis  e llá tás
A dolgozók szociális ellátott�

ságának hiányosságait az új 
szervezet nagyrészt örökölte. 
Az eltelt időszak e hiányossá�
gok feltárásán túl csak a már 
megkezdett munkák folytatásá�
ra és a legégetőbb feladatok 
megoldására volt elegendő. Pél�
dául a Napilapfeldolgozó Üzem 
Somogyi Béla utcai expedíciójá�
nak rekonstrukciója befejező�
dött, az ott dolgozók már kultu�

rált környezetben végezhetik 
munkájukat. A Színeslapfeldol- 
gozó Üzem elavult telephelyén 
azonban csak a helyzet további 
romlását tudjuk megakadályoz�
ni. Lényeges javulást a Hírlap�
feldolgozó Gócüzem átadásától 
várhatunk. Két nagy üzemünk, 
az LF és az MCSV területén az 
állag megóvásán túl a szociális 
helyzet fokozatos javítására tö�
rekszünk, például a normáknak 
megfelelő öltözők kialakítását 
tervezzük.

Az igazgatóság dolgozóinak 
61 százaléka fizikai állományú, 
ezért a területi szakszervezeti 
bizottság különös figyelmet for�
dított arra, hogy az üdültetési 
lehetőségek ne romoljanak. 
A bérlemények ez évi bővítésé�
vel sikerült elérni, hogy a dol�
gozók igényeinek többségét ki 
tudtuk elégíteni. Szükségesnek 
tartjuk azonban, hogy a bérle�
ményeket a társpostaszervek- 
hez hasonlóan saját üdülővel 
váltsuk ki a jobb ellátás céljá�
ból.

Nem tartjuk megfelelőnek az 
üzemorvosi hálózat jelenlegi 
formáját. A „keleti tömb” 
üzerAorvosi ellátását 8 órában 
foglalkoztatott orvossal kell 
megoldani. Ezt indokolja az ott 
dolgozók száma, valamint a 
rendszeres alkalmassági vizsgá�
latok iránti igény.

A korántsem teljes felsorolás�
ból is látszik, hogy a VII. ötéves 
munkavédelmi és szociálpoliti�
kai terv készítése során nagy fi�
gyelmet kellett fordítanunk az 
igények és a lehetőségek össz�
hangján túlmenően a helyes 
rangsorolásra is.

*

Az elnökség a beszámolót el�
fogadta, és határozatában meg�
állapította, hogy az igazgatóság 
alapításakor a tárgyi feltételek 
hiányoztak, melyeket központi 
támogatással kell megszüntet�
ni. A jelentős létszámmozgást 
az igazgatóság humánusan ol�
dotta meg. A szociális helyzet 
javítására, a létszám- és bér�
gondok megoldására az igazga�
tóság készítsen programot, és 
azt következetesen hajtsa vég�
re. Az orvosi ellátás javításához 
és üdülővásárláshoz az igazga�
tóság a lehető legrövidebb időn 
belül kapjon központi segítsé�
get.

Konrát Ervin

Idén Sopron adott otthont a 
kétévenként megrendezendő 
országos postás konferenciá�
nak, amelynek jelentőségét 
több tény is emelte. Első alka�
lommal szervezte a tanácsko�
zást a Híradástechnikai Tudo�
mányos Egyesülés, és különle�
ges jelentőségét emelte, hogy a 
VII. ötéves tervidőszak elején 
itt is alkalmuk nyílt a posta ve�
zetőinek, hogy a célokat, a meg�
valósítás programját kifejtsék.

A mintegy hétszáz résztvevő 
jelenléte igazolta is ezt a foko�
zott várakozást, hiszen a konfe�
rencia nyitó ülésén valamennyi 
postai ágazat vezetője előadást 
tartott.

Kirkovits István a Soproni 
Postaigazgatóság vezetője üd�
vözölte a megjelenteket, vala�
mint az elnökségben helyet fog�
laló Tóth ülés államtitkárt, a 
Magyar Posta elnökét és Gri-  
csemé Heszky Enikőt, a Postá�
sok Szakszervezetének főtitká�
rát, dr. Tótfalvi Gyulát, a HTE 
főtitkárát és a megye vezetőit.

A nyitó előadást Tóth Illés 
tartotta. Beszédében elemezte a 
telefonhálózat fejlesztésének 
VII. ötéves tervi elképzeléseit, 
feladatait. Megállapította, hogy 
a kormány és a pártvezetés elvi 
támogatásának eredményeként 
a telefon soha nem látott mér�
tékben fog fejlődni az elkövet�
kező időszakban. Ennek a tá�
mogatásnak köszönhetően a 
távbeszélő fejlesztésének terve�
zése nem zárult le, és a folya�
matban lévő tárgyalások sike�
rétől függően a megemelt lehe�
tőségekhez képest is nagyobb 
ütemű lesz a fejlődés. Számok�
ra lebontva ez azt jelenti, hogy 
az új tervidőszakban a posta 33 
milliárd forintot fordíthat a tele�
fonra, amely mintegy 355 ezer 
új állomás telepítését teszi lehe�
tővé. A további hiteltárgyalá�
sok eredményeitől függően pe�
dig újabb 100 ezer telefonnal 
gazdagodhat a posta és a ma�
gyar népgazdaság.

Tóth Illés arra is felhívta a fi�
gyelmet, hogy a terv teljesítése 
minden postástól minden eddi�
ginél nagyobb erőfeszítést kö�
vetel. Ennyi telefont még soha 
nem épített a Magyar Posta. 
A sikeres végrehajtáshoz a ve�

zetők, a dolgozók és az új szak�
emberek magasabb szintű 
munkájára a képzés és utánpót�
lás helyzetének javítására van 
szükség.

— A magyar telefon ügye 
nem tűrhetett további halasz�
tást — mondta az államtitkár 
—, ezért az eddigiektől eltérően 
jelentős hitellel, hatmilliárd fo�
rinttal kellett megtámogatni a 
programot.

A nyitó előadás után Doros 
Béla általános elnökhelyettes a 
fejlesztési program közgazdasá�
gi mutatóit elemezve arra hívta 
fel a figyelmet, hogy a végre�
hajtás pontos menete még nem 
alakult ki, ezért fontos, hogy ez 
a program minél hamarabb el�
készüljön. Ehhez a tervező 
szakemberek hatékony és 
gyors munkájára lesz szükség.

Dr. Kertész Pál postaforgal�
mi elnökhelyettes a klasszikus 
posta előtt álló feladatokat is�
mertette, hangsúlyozva, hogy a 
nagyarányú telefonfejlesztés 
mellett a posta többi szolgálta�
tása nem romolhat.

Dr. Valter Ferenc távközlési 
szolgáltatási elnökhelyettes 
szólt a távközlés többi ágazatá�
ról is, azok VII. ötéves tervi fel�
adatait ismertetve.

A plenáris ülésen végül dr. 
Oláh László igazgatási elnökhe�
lyettes beszélt arról, hogy a 
posta ezután is kiemelten kezeli 
a közönséggel való kapcsolat ja�
vítását, az igények mind maga�
sabb szintű kielégítését.

A 13. országos postás konfe�
rencia ezután szekcióülésekkel 
folytatódott, ahol közgazdasági 
kérdésekkel, valamint a vezeté�
kes és a vezeték nélküli, illetve 
a klasszikus postai ágazatok 
előtt álló feladatokról tanács�
koztak a résztvevők.

A szokásokhoz híven idén is 
sokakat kísértek el a családta�
gok, akiknek a soproniak — jó 
házigazda módján — változatos 
programokról (kiállítások, kon�
cert, kirándulás) gondoskodtak. 
Újdonság volt az igazgatóságon 
berendezett, számítógépes in�
formációs iroda is. ahol minden 
ügyes-bajos dolgunkat elintéz�
ték a szívélyes vendéglátók.

(Áts)

20 év a munkavédelem szolgálatában

Az egyik legszebb és legnemesebb feladat az 
emberekkel való törődés, a dolgozók számára a 
biztonságos, egészséges munkafeltételek meg�
teremtése, munkakörülményeik folyamatos ja�
vítása. E célok megvalósítását segítik elő — a 
szakmával szorosan együttműködve — a szak- 
szervezeti munkavédelmi bizottságok.

A miskolci tszb-nél munkavédelmi téren igen 
szép eredményeket értek el. A VI. ötéves terv�
időszakban több nagy létesítmény készült el. 
Ezek között a legjelentősebb a leninvárosi és a 
miskolci új postaforgalmi és műszaki épület, to�
vábbá Egerben a gépjármű-szállítási üzem új 
telephelye. Bélapátfalva postahivatala és a sze�
rencsi körzetmesterség is korszerű, új épületbe 
költözött. A nagyobb létesítményeken kívül el�
készült 35 kisposta is. Az új létesítmények 
üzembe helyezésével a dolgozók munkakörül�
ményei lényegesen javultak. Ez a javulás több 
száz postás dolgozót érintett kedvezően.

Az említett időszakban a tszb területén a 
munkavédelmi pénzügyi ráfordítások évről év�
re — a postai átlagot meghaladó mértékben — 
jelentősen növekedtek. Míg 1980-ban a munka- 
védelmi ráfordítás 24,6 millió forint volt, 
1985-ben már 99 millió forintot fordítottak mun�
kavédelmi célokra.

Dicséri a munkavédelmi tevékenységet az a 
tény is, hogy az elmúlt tervidőszakban a tszb te�
rületén halálos baleset nem volt, a balesetek 
száma is csökkenő tendenciát mutat.

Az elért eredmények természetesen tükrözik 
a tszb munkavédelmi bizottságának jó munká�
ját is, hiszen a hiányosságok, a foglalkozási ár�
talmak feltárásával, a folyamatos ellenőrzési te�
vékenységgel, az éves és távlati munkavédelmi 
tervek véleményezésével, a javaslatok össze�
gyűjtésével, feldolgozásával és továbbításával, 
valamint a balesetek vizsgálatánál szerzett ta�
pasztalataival nagymértékben részese a mun�
kavédelmi tevékenység egészének.

A tszb munkavédelmi bizottságának vezetője 
immár 20 éve folyamatosan Horváth Sándor,

aki a postaigazgatóság újítási előadója. Tulaj�
donképpen már több mint negyedszázada fog�
lalkozik munkavédelemmel, hiszen a posta kö�
telékébe lépése utáni évben, 1958-ban megvá�
lasztották a miskolci postaműszaki üzemek szb- 
titkárává. Már titkárként is intenzíven foglalko�
zott a munkavédelemmel. Volt vonalfelvigyázó, 
szakmunkásoktató, majd 1966-ban a postaigaz�
gatóságra helyezték, jelenlegi munkakörébe. Ez 
időponttól tszb-tag, a munkavédelmi bizottság 
vezetője.

Ötvenkét éves, hatá�
rozott egyéniség, tele 
munkakészséggel. Fel�
szólalásaiban általában 
a munkavédelmi érde�
keket képviseli. Igen jó 
szakmai és társadalmi 
munkájának elismeré�
seképpen több ízben 
volt kiváló dolgozó, há�
romszor részesült Igaz�
gatói Dicséretben, ka�
pott Vezérigazgatói Elismerést, Miniszteri Di�
cséretet, kiérdemelte a Posta Kiváló Dolgozója 
kitüntetést is. Kiemelkedő szakszervezeti mun�
kájáért előbb Szakszervezeti Munkáért oklevél�
ben részesült, majd kétszer is megkapta a Szak- 
szervezeti Munkáért kitüntetés arany fokozatát.

Horváth Sándor az elmúlt húsz év legna�
gyobb eredményének azt tartja, hogy a tszb te�
rületén megszűntek az életveszélyes hivatalok, 
fokozatosan felszámolják a korszerűtlen mun�
kahelyeket, gépeket, berendezéseket. Ez utóbbi 
feladat folyamatosan szerepel a VII. ötéves 
tervi célok között is.

Legfontosabb céljának továbbra is az embe�
rekről való fokozottabb gondoskodást, életük, 
testi épségük védelmét, munkakörülményeik 
folyamatos javítását, valamint a munkabizott�
ság tevékenységének színvonalemelését tartja.

Horváth Dezső
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Csehszlovák himnusz 
a postás sportpályán

Szeptember 6-án 9 órakor a 
csehszlovák és a magyar him�
nusz hangjainak felcsendülése 
jelezte, hogy a Helyközi Távbe�
szélő Igazgatóság és a csehszlo�
vákiai testvérvállalat, az SDK 
Bratislava dolgozói között kiala�
kult sokéves munka- és baráti 
kapcsolat egyik állomásaként 
megkezdődtek a IV. sport- és 
kulturális találkozó versenyei.

A sportversenyeknek a pos�
tás sportpálya nyújtott remek 
feltételeket, amelyeket a több 
mint száz sportoló, szlovák és 
magyar egyaránt, elismeréssel 
fogadott. 5 sportágban, 9 csapat 
részvételével zajlottak a verse�
nyek, s valóban igazolták Ber�
talan Sándor igazgató megnyi�
tóbeszédének alapgondolatát, 
amely szerint ez a találkozó is 
erősíti a postás dolgozók össze�
fogását, a népeink közötti ba�
rátság erősödését, és kifejezi 
legfőbb óhajunkat, a béke meg�
őrzését.

Zachár Győzőné a területi 
szakszervezeti bizottság titkára 
a verseny értékelése kapcsán 
kifejtette, hogy a háromnapos 
találkozó —, amely 5-én Buda�
pest megismerésével és a Pos�
tás Művelődési Központban 
rendezett baráti találkozóval in�
dult — része a SZOT által indí�
tott egyhetes rendezvénysoro�
zatnak, amelyen dolgozóink a

béke ügyéről, megvédésének 
feladatairól szóltak féltő szenve�
délyességgel.

Élvezetes küzdelem folyt a 
sportpályákon, hiszen a sporto�
lók elsődleges célja a győzelem 
megszerzése. Most azonban ta�
lán kisebb jelentősége volt a 
megszerzett pontoknak, s elő�
térbe került a barátság. Nem is 
lehetett ez másként, hiszen a 
mindennapi munkában, a kö�
zös hírközlési feladatokban ki�
alakult emberi kapcsolatok, a 
sokéves barátságok is ezt köve�
telték. Ezért volt igaz Zachár 
Győzőné záró mondata, amely 
szerint ennek a sportvetélkedő�
nek nem volt vesztese, mert 
mindannyian gazdagabbak let�
tünk a sport szép élményével és 
barátságunk erősödésével.

Az SDK Bratislava mozgalmi 
és szakmai vezetői, dolgozói, 
sportolói igazolták az értékelés 
gondolatait, és 65 fős delegáció�
juk egy balatoni túra után —, 
amelynek végső célja a gyönyö�
rű, vendégszerető boglárlellei 
Postás SZOT-üdülő volt — 7-én 
délután úgy indult vissza hazá�
jába, hogy egy tartalmas, szép 
élményekkel, új barátságokkal 
és a régiek erősödésével gazdag 
hétvégét töltött el magyar pos�
tások között.

Harmat István

Zachár Győzőné tszb-titkár átadja a díjat Tomas Racko titkárnak

— Kedvesem — nyájaskodik 
az angol feleség —, úgy veszem 
észre, már nem szeretsz, leg�
alábbis nem annyira, mint a 
munkahelyedet, a postát. Örök�
ké ott ücsörögsz, ünnepnap is 
bejársz, bele vagy bolondulva a 
postádba. Megfigyeltem, egyet�
len postai rendelet dátumát 
sem felejtetted el, ezzel szem�
ben nem tudod az emlékezeted�
be vésni, hogy mikor is esküd�
tünk egymásnak örök hűséget.

A férj nyomban kész a vá�
lasszal:

— Tévedsz, Babus! Igenis 
pontosan tudom. Pontosan ak�
kor esküdtünk örök hűséget 
egymásnak, amikor a postaügyi 
minisztériumban nagy vita 
folyt azon, hogy kiadjanak-e új 
formában Erzsébet királynő 
arcképével új légibélyeget.

megroggyanva tér vissza a pos�
tahivatalba. Agyában a telefon�
szám után kutat, de nem találja. 
A felvételes lánykához lép:

— Bocsánat, kisasszony, fel 
szeretném hívni Inndorfban a 
sógoromat, de . .. Nem tudja 
véletlenül, mikor fedezték fel 
Amerikát?

*

Schultz úr fel akarja hívni 
Inndorfban élő rokonát. Betér a 
postahivatalba. A telefonkönyv�
ből kikeresi a számot: Inndorf 
1492. E pillanatban rámosolyog 
egyik barátja, s húzza magával:

— Gyere, öreg Schultz, meg�
iszunk egy pohár bajor sört, 
most érkezett a Müller-kocsmá- 
ba néhány hordóval.

Schultz urat a sör szinte ma�
gával ragadja. Eh, legyint, a te�
lefonszám 1492, ezt nem lehet 
elfelejteni, akkor fedezte fel Ko�
lumbusz Kristóf Amerikát. 
Visszaölelkezik barátja karjai�
ba: — De csak egy pohárral, 
öregem! — Azzal megindulnak.

Az egy pohárkából hat óriás 
korsó lesz. Schultz úr kissé

*

A hírlapos nagy dérrel-dúrral 
beállít az orvoshoz:

— Doktor úr, ne rémisztges�
sen engem a betegségem hosz- 
szú, tudományos elnevezésével, 
mondja meg nyíltan, őszintén, 
mi a bajom!

— Nézze, ha egyáltalán lehe�
tek őszinte, megmondhatom: 
ön egyszerűen lusta. Ennyi az 
egész: lusta. Érti?

— Értem, doktor úr. De 
megkérem, mondja meg nekem 
a lustaság latin megfelelőjét, 
hosszú, tudományos elnevezé�
sét, hogy közölni tudjam a hiva�
talban a főnökkel.

Németből átdolgozta: 
Dénes Géza

Demokrácia odaát... 
és minálunk

Bizonyára sokan néztek tele�
víziót augusztus 20- án. Nem 
tudom hányán várták meg a 
Híradó harmadik kiadását, 
mely — az alkalomhoz illően 
— az alkotmánynapi tűzijáték 
fényrózsáinak káprázatos fel�
vételeivel kezdődött.

Azt sem tudom, hogy akik 
még nem álmosodtak el a késői 
órán, felfigyeltek- e a műsor 
utolsó harmadában lejátszott 
másfél perces képsorra. A tu�
dósítás Amerikából érkezett, 
az éppen soron lévő napi ször�
nyűségről. Tartalma röviden: 
14 + 1 halott. Láthattuk a dup�
la csövű fegyvereikkel lesben 
álló mesterlövészeket, az áldo�
zatokat elszállító mentőket, az 
ideg- összeroppanást kapott, de 
megmentett túlélőket.

Mi történt? Valaki ámokfu-  
tóként lövöldözni kezdett egy 
postahivatal várakozó ügyfele�
ire. A két órán át tartó mészár�
lásnak a rendőrség vetett vé�
get, amikor elhatározta, hogy 
megrohamozza az épületet, 
mire a merénylő — utolsó töl�
tényét felhasználva — önma�
gával is végzett. A dühöngő, 
mint kiderült, a postahivatal 
alkalmazottja volt. Tettének 
feltételezett oka, hogy előző 
nap munkaadói elbocsátással 
fenyegették meg, figyelmetlen 
munkája miatt.

Eddig a hír, amit láttunk-  
hallottunk, s most fordítsunk 
egyet a dolgon: s próbáljuk el�
képzelni, megtörténhet- e
ugyanez nálunk? Ugyebár ez 
ki van zárva. Egyrészt azért, 
mert Magyarországon nem

kaphat akárki fegyverviselési 
engedélyt, és a Vasedény bolt�
jaiban nem lehet coltokat és 
browingokat vásárolni. (Ná�
lunk, ha egy postás a bűn útja�
ira téved, legfeljebb műanyag 
pisztolyt használ a pénzszállít�
mány kirablásakor, vagy fejbe 
vereti magát a tettestárssal a 
kapualjban.) Másrészt azért, 
mert a demokrácia mást jelent 
Amerikában, és megint mást 
idehaza. Ott a munkaadónak 
jogában áll, akár indok nélkül 
is, bárkit az utcára tenni, míg 
az alkalmazottnak megenged�
tetik, hogy emiatt kétségbe es�
sen. S hogy azután túlzásokra 
ragadtatja magát, s őrültsége�
ket követ el, s ehhez akár zuha�
nóbombázót is vásárolhat ? Is�
tenem, talán csak nem fog 
minden elbocsátott munkás 
anarchista módszerekhez fo�
lyamodni! Ha pedig mégis 
megteszi, az igazán nem a 
munkáltató hibája . . .

Nálunk egyébként nem is 
olyan egyszerű valakinek „ki�
tenni a szűrét”. És hallgatólag 
ugyan, de mindenkinek „jogá�
ban áll” egy kicsit figyelmetle�

nül dolgozni. Ha esetleg baj 
történne, majd meglátjuk, hogy 
hol, kit és miben találunk vét�
kesnek.

Annyit beszélünk mostaná�
ban a munkafegyelemről, hogy 
az már gyanús: pazarolnánk- e 
rá ennyi szót, ha valóban szi�
lárd lenne? Egy kis késés, pon�
tatlanság, lazaság — ugyan 
kérem! Az vesse ránk az első 
követ, akinek tiszta a lekiisme-  
rete! Nem igaz? És ha netán fi�
gyelmeztetnek valakit? Nem�
hogy őt fenyegetné az elbocsá�
tás veszélye, de — ha úgy is�
tenigazából megsértődik — ő 
fogja azt mondani, hogy ha 
nem tetszik, majd elmegy más�
hová., és kész . . .

A magyar munkaerőnek 
nem kell ámokfutnia, elegendő, 
ha átböngészi a napilapokat: 
tömegével talál álláshirdetést. 
Sokan a több pénz és kevesebb 
munka reményében vándorol�
nak meg sem várva a dorgá�
lást. A helyváltoztatásban az 
érzelmeknek semmi szerepük, 
nincs szükség holmi lövöldö�
zésre. Azt hiszem, az egyetlen 
áldozat, amelyet ebben a játék�

ban célba veszünk: a munkaer�
kölcs. Tehát önmagunk. Mert a 
munkám — én vagyok. Közér�
zetemet meghatározhatja, 
hogy napi munkámat örömmel 
vagy unottan végzem, igénybe 
veszi- e szellemi vagy fizikai 
teljesítőképességemet, ösztön�
zően hat- e rám, vagy csak elto-  
logatök valamit a havi bére�
mért. S ha ez utóbbit lehet, az 
vajon jó nekem, nekünk?

Az embert a vele szemben tá�
masztott követelmények élte�
tik. Értelmes célt, feladatot kell 
látnia maga előtt. S ha az igé�
nyek olyan rendszerével talál�
kozik, amely segíti személyisé�
gének kibontakozását, egyéni�
ségének fejlődését, s amely fel�
ismerteti vele, hogy másért, a 
többiekért, valamennyiünkért 
is dolgozni több, mint pusztán 
egyéni céljait követni, nos ez 
az, ami tartást, harmóniát vi�
het az életbe.

Nálunk teljes a foglalkozta�
tottság, senkinek sem kell más�
napi kenyeréért reszketnie. De 
mintha még nem nőttünk vol�
na fel igazán ahhoz, hogy élni 
tudjunk ezzel a biztonsággal. 
Nem „hatunk, alkotunk és gya-  
rapítunk”, hanem elkényelme-  
sedünk. A rosszul, lagymata�
gon, közönyösen végzett mun�
kát azután jogosan érezzük ro�
botnak, jutalma pedig nem 
megérdemelt pihenés, hanem 
keserű szájíz és tévutakra tere�
lődött életvezetés.

Tessék ezen egy kicsit elgon�
dolkodni!

— Krisz —

Híradásunk a török hódoltság után
A régi történetíró írja az 

1686. szeptember másodikén 
visszafoglalt Budáról: „A nagy 
győzelmet követő két napon át 
Buda szabad prédája lett a 
tűznek és a győzőknek. A via�
dal éjszakáján fáklyák és ka�
nócok világánál zsákmányol�
tak a katonák. Másnap virra�
dóra tűz támadt, amely végig�
perzselte a várost. Szeptember 
3- án a győztes tábornokok 
szemügyre vették a borzalma�
san égő Várat. ”

De szomorú sorban lehetett 
Pest is, ahol szintén alig maradt 
ép ház az ostrom után. Pest há�
zait ugyanis stratégiai okokból 
még az 1684. évi sikertelen ost�
rom idején felgyújtatta Lotha-  
ringiai Károly herceg. A hábo�
rúban használhatatlanná vált a 
hajóhíd is, mely a pesti partot a 
budaival összekötötte. Mikor 
kezdődhetett el ezután a termé�
szetes élet az ország nagyobb 
területén és egyes tájakon, uta�
kon a postajárat?

Verlin János István volt ér�
sekújvári kamarai élelmezési 
biztos, most budai kamarai ins�
pektor, nagy hivatalnoki gárdá�
val, hamar elkezdeti az újjáépí�
tést. Ausztriából toboroztat 
mesterembereket, elsősorban 
kőműveseket és ácsokat. „Bu�
dára dirigálja a kecskeméti és 
körösi robotosokat. ”

A bécsi kamara magyarok�
nak nem akar adni házhelyet a 
Várban, legfeljebb egy-két 
mágnásnak. Az alsóvárosban 
és Pesten ugyan megtűrték a 
protestánsokat, azonban ezek 
nem kaphattak polgárjogot. 
A császári kamara még a gö�
rög-keleti vallású szerbek meg�
telepedését sem akarja megen�
gedni Buda és Pest területén, 
legszívesebben csak a némete�
két, „a haditanács kívánságá�
ra azonban engedett merev ál�
láspontjából . . .  A Várban 
csak katonatisztek, császári 
tisztviselők, jobbmódú német 
iparosok vagy kereskedők, 
szerzetek és egyházi előkelősé�
gek kaptak házhelyet.” A ma�
gyarok közül pedig csak a ná�
dornak, a Pest megyei alispán�
nak, az Esztergom megyei alis�
pánnak és Salgáry Péter posta�
mesternek juttattak házhelyet a 
régi magyar királyok fővárosá�
ban. Salgáry Pétert említik 
még mint postamestert 
1688-ból, „aki egyik első pol�

gármestere volt Budának. Ide�
jét valószínűleg jobban lefog�
lalta a posta, mint a polgár-  
mesterség. ”

1696-ban arról panaszkodik a 
budai összeírok jelentése, hogy 
a pestiek a legelőnek is kevés 
hasznát látják, nemcsak a gya�
kori árvizek miatt, hanem azért 
is, mert a sok katona, a sok csá�
szári meg vármegyei futár és a 
posták használják el a szénater�
mést. És most bízzuk magunkat 
a régi krónikaíróra, mit mond 
az ekkori magyar postáról, 
mely az utazás, a szállítás és a 
hírközlés lebonyolítója is volt.

„A teher-  és személyforgal�
mat a postakocsik, meg a sze�
keresgazdák, más néven orszá�
gos kocsisok bonyolították le, 
ami nem kis feladat volt, egy�
részt mert az országutak, külö�
nösen tavaszi olvadáskor és 
őszi esőzések idején jóformán 
járhatatlanok voltak, métsrészt 
kockázatos volt a posta és a fu �
varos tevékenysége, mert az 
útonállók állandóan riasztgat-  
ták, sőt nemcsak ríasztgatták, 
hanem gyakorta kifosztották 
őket.

A postakocsi a főútvonala�
kat járta. Csak leveleket, eset�
leg értékes küldeményeket szál�
lított — és eleinte csak egy- két 
utast vett fel a csézára vagy lo�
vat adott bérbe az utasoknak. 
Csak később jött divatba az 
olyan omnibusz- szerű postako�
csi, melyben több utas is elfért. 
A magyar posta az osztrák 
postával egyetemben a Paar 
család privilégiuma volt, me�
lyet hűbérjogon bírt. Budavár 
visszafoglalása után budai 
postamesterré Salgáry Pétert 
nevezték ki, aki egy esztendeig 
polgármestere is volt Budavá�
rának. Fényt vet az akkori ál�
lapotokra I. Lipót 1695- ben ki�
adott postarendtartási rende�
leté. Ebből megtudjuk, hogy az 
utasok legfeljebb 50 font (28 ki�
logramm) poggyászt vihetnek 
magukkal.

A lovakat bérbeadó vállalko�
zóknak és a küldöncöknek 
megtiltja a levelek gyűjtését és 
a postakürt használatát. A kül�
döncök is használhatták a kür�
töt, hogy éjnek idején bezárt 
helységek elé érkezve, vagy vi�
zeknél az átszállás céljából jelt 
adhassanak, de az ő kürtjük 
szavának másmilyennek kel�
lett lennie, mint a postakürtö�
kének, nehogy összetévesszék a 
kettőt. A postamesterek és a 
szállítók különben gyakran ki 
voltak téve a pasasérok durva

erőszakoskodásának. Épp ezért 
a postapátens megengedi az 
erőszakoskodó utasokkal szem�
ben az önvédelmet és az erő�
szak viszonzását. Sőt a pátens 
arra is felhatalmazza a posta�
mestereket, hogy az erőszakos�
kodó utasokat a postaszállítás�
ból kizárják. . . ”

vagy kocsival azonnal el kell 
látni, hogy tovább utazhas-  
sék.”

Egy lóért az utasok fél biro�
dalmi tallért fizettek, azaz egy 
rénes (rajnai) forint vagy 60 
krajcár, 120 ezüstdénár értékű 
pénzt. Ez akkor egy nagyobb 
bárány ára volt.

Az úgynevezett újságcédulák 
szerkesztését pedig a pátens 
szintén a postának engedte át. 
Az „újságcédula” őse a mai hír�
lapnak. A posta a „messzünnen 
jött emberek” találkozóhelye 
volt. Ennélfogva a postamester 
első kézből kapta a szenzáció�
kat. Ezeket a szenzációs és ke�
vésbé szenzációs híreket szer�
kesztette újsággá a postames�
ter, és szétküldte azoknak, kik 
megrendelték, vagy akik kíván�
csiak voltak rá. A Postzeitung- 
ok tehát a postamesterek mel�
lékjövedelmei voltak. Az újság�
cédulák előbb csak kézzel írott 
formában kerültek a „nyájas ol�
vasó” elé, később azonban ki is 
nyomtatták, mikor rájöttek, 
hogy üzletnek sem utolsó az új�
ságcédula.

Lipót császár 1695 utáni pá�
tense meghagyja, hogy a posta�
mesterek a postalovakon kívül, 
melyek után járandóságaikat 
kapják, tartozzanak még bizo�
nyos számú lovat és legalább 
két hintót tartani.

„A hetenkint kétszer ide- oda 
járó rendes postát éjjel- nappal, 
mindenkor meghatározott idő�
ben, lóháton kell szállítani, s 
nem gyalog, vagy alkalmilag. 
Külön postát vagy stafétát sür�
gősségükre való tekintettel erős 
ügetésben, pontos időre kell 
szállítani. Az érkező utast a 
körülmények szerint lóval

„A postaszabályzat kimond�
ja azt is, hogy a levéldíj íven-  
kint 6 krajcár, a csomag laton-  
kint szintén 6 krajcár legyen. ”

A lat az akkor még 56 dekás 
font 1/32 része, azaz egy és há�
romnegyed dekagramm. A cso�
mag díjtételéért tehát 12 darab 
nem egészen 20 dekás zsemlét 
lehetett kapni. Ez mai pénzben 
megközelítőleg 9 forint 60 fillér. 
— Az ekkori dénár nem a régi 
volt, sok rézzel rontották a haj�
dan nyolcszorta értékesebb 
ezüstdénárunkat.

Az 1698-as Pest megyei ösz- 
szeírás szerint a hajdani Pilis 
vármegyében meglepetésre 
csak Veresváron írnak be pos�
tamestert. Bizonyosan a fontos 
budai—esztergomi út kívánta 
■ezt. A Tolna megyei Tamásiban 
ugyanakkor egy megyei gyűlé�
sen jelen van: „Daróczy István 
paksi örökös főkapitány és 
ugyanottani postamester. ' 

Közli: Hegedűs László

(Ilyen volt tehát a postai szol�
gáltatás Magyarországon a 
XVII. század végén, Buda visz- 
szafoglalása után. Az első jól 
szervezett és gyors postaszolgá�
lat majd csak a Rákóczi-szabad- 
ságharc idején jön létre hazánk�
ban. E korral azonban — Ka- 
mody Miklós tollából — az el�
múlt években már foglalkoz�
tunk lapunkban. A szerk.)
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N e m c sa k  műv,
m ű v e lő d n i is ke ll

A hagyományokhoz híven, augusztus 20-a tiszteletére 
kultúrmunkásokat tüntetett ki a SZOT. Szakszervezetünk 
javaslatára Abrahám Mária, a Szegedi Postaigazgatóság 
képzőművészeti körének vezetője, Bundik Zsigmond, a 
Postás .Művelődési Központ igazgatója és Kovácsné Szabó 
Margit, a Postások Szakszervezete kulturális, agitációs és 
propagandaosztályának munkatársa részesült elismerés�
ben.

Elegáns, piros brokát ruhájá�
hoz hasonlított Ábrahám Mária 
arcszíne, a nagy izgalom festet�
te a pírt. Sok-sok szőke haja 
rendezetlenül elrendezve — 
szép korona. Számtalan kisebb- 
nagyobb elismerést kapott már 
munkásságáért, de ez az első 
Kiváló Munkáért kitüntetése. 
Nagy nap tehát ez a mai.

1975-ben alapítója volt a Sze�
gedi Postás Képzőművészeti 
Körnek. Nehéz volt az indulás, 
hiányoztak a technikai feltéte�
lek. Ki kellett verekedni a tá�
mogatást. Először produkálniuk 
kellett, akkor állt melléjük a ta�
nács művelődési osztálya, a 
szakszervezet és munkaadójuk.

Jelenleg tizenkét tagú a kör, az 
igazgatósághoz tartozó három 
megyéből verbuválódtak. Ma 
már elismerik művészi tevé�
kenységüket. Nagy privilégiu�
mot kaptak, az országban min�
denütt szívesen fogadják tárla�
taikat, sőt, országhatáron kívül 
is. Legutóbb nagy sikerük volt 
a kőszegi várban és Szabadkán. 
A szabadkai munkásegyetem 
festő és szobrász klubjával évek 
óta szoros, baráti a kapcsolat, 
ők is elhozzák műveiket Sze�
gedre.

Mária aktív szervező. Felvet�
te a kapcsolatot a Hollóházi 
Porcelángyár igazgatójával, aki 
örömmel ad otthont a postások 
alkotásainak, a Szász Endre-ki- 
állítás szomszédságában. A vál�
lalat vezetőjének olyan elképze�
lései is vannak, hogy megbízást 
ad majd egy-egy alkotónak por�
celánminták tervezésére.

Tervei között szerepel egy 
bemutatkozás a budapesti Pos�
tamúzeumban. Az igazgató ígé�
rete ehhez már megvan.

A szorgalmas közösségi mun�
ka mellett fáradhatatlan alkotó. 
Már tízéves korában eljegyezte 
magát a festészettel. Első — de 
ma is kedvenc — műve a Maros 
menti ősz. Ettől nem válik meg, 
pedig ma már eljutott oda, hogy 
hármasával-négyesével ven- 
nék-vinnék a képeit. Ügy érzi, 
kezd a csúcsra érkezni. Ennek 
számtalan jele van. Nemcsak az 
itthoni, hanem a külhoni elis�
merés is. A római postáskiállí�
táson aranyplakettel jutalmaz�
ták, volt önálló kiállítása Nürn- 
bergben és Bécsben. Most van 
meghívása Kanadába, torontói, 
montreáli, buffalói tárlatra.

Művészi tevékenysége mel�
lett minden maradék idejét a 
családjának szenteli. Ikerlányai 
vannak. Andrea a mamától örö�
költe tehetségét, kirakatrende�
ző-dekoratőr, és az egyéves 
Andris és a négyéves Vivien 
anyukája. Máriának — aki 
gyógyszerészasszisztens — ok�
tóberben lesz az esküvője.

Az anyuka, a fiatal, csinos 
nagymama repülne haza csa�
ládjához nagy örömével, ám a 
vonat csak fél kettőkor indul.

Bundik Zsigmond a Szocia�
lista Kultúráért kitüntetést kap�
ta. Nézzük az ide vezető utat! 
Érettségi után került a hencidai 
fiú a Debreceni Postaigazgató�
ságra. Először a segédtiszti tan�
folyamot végezte el, majd na�
gyon fiatalon, huszonkét éve�
sen került a postatisztire, Buda�
pestre. Az otthonról való kimoz�

dulás a jövőjébe is beleszólt, 
ugyanis a tanfolyamon ismerte 
meg majdani feleségét, aki után 
a fővárosba jött. Közben megál�
lás nélkül tanult. Elvégezte a 
felsőfokú oktatótiszti, majd a 
belső ellenőri és üzemszervezői 
tanfolyamot. S ha már ennél a 
témánál tartunk, akkor folytas�
suk is ezzl. A Ho Si Minh tanár�
képző főiskolán, majd a marxis�
ta-leninista egyetem szakosító�
jának pártépítés-politikai veze�
tés szakán szerzett diplomát.

Volt a hajdú-bihari postahi�
vatalokban rendszeres helyet�
tes, nagyon szeretett oktatni, 
fiatalokat nevelni. A Budapest 
vidéki Postaigazgatóságnál dol�
gozott az ellenőrzési és oktatási 
osztályon, 1971-től pedig a tszb 
kulturális, agitációs és propa�
gandabizottságát függetlenített 
munkatársként vezette.
1977-ben nevezték -ki a Postás 
Művelődési Központ igazgató�
jává. Szívesen vállalta, közel 
állt hozzá az új feladat, hisz ko�
rábban is hasonlót csinált, csak 
kibővült, szélesedett a területe, 
megnőtt az eszköztár.

Nehéz időszakban vette át a 
vezetést, gond volt a munkahe�
lyi légkörrel, a szervezeti felépí�
tés sem volt a legmegfelelőbb.

Első lépésként elkészült az új 
szervezeti-működési szabály�
zat, ez volt a dolgok adminiszt�
ratív oldala. A másik oldala volt 
a fontosabb és időigényesebb: 
rendet kellett teremteni a fejek�
ben, s ami szorosan ehhez tarto�
zott, helyére kellett tenni a dol�
gozók erkölcsi-anyagi elismeré�
sét, s magát a Művelődési Köz�
pontot is. Erre ráment körülbe�
lül öt esztendő, de bekövetke�
zett a pozitív változás, jó kollek�
tíva alakult ki, 25 főállású, 12 
részfoglalkozású, 29 szerződé�
ses dolgozó van.

A technikai, személyi feltéte�
lek javulása hozzájárult a mun�
ka tartalmának gazdagodásá�
hoz. Ízelítőül csak egy-két pél�
da. Az 1978-as adatokhoz ha�
sonlítva 264-ről 425-re nőtt az 
amatőr művészeti csoportok 
taglétszáma, 32-ről 79-re a tan�
folyamok száma. A TIT buda�
pesti szervezete aranyplakettel 
ismerte el a központ ismeretter�
jesztési munkáját; évente mint�
egy 400 előadáson 14 ezer pos�
tás dolgozó vesz részt.

Sokáig Törökbálinton volt az 
otthonuk, ott nőttek fel a gyere�
kek, kellemes környezetben. 
Ott szerették meg a növénye�
ket, az állatokat. Bundik Zsig�
mond lakóhelyükön is népszerű 
volt, öt évig dolgozott a nép�
frontbizottság elnökeként a 
községért. Másfél éve költöztek 
Újpestre, ahol a posta segítsé�
gével kaptak lakást. Most már 
szívesen jöttek a fővárosba, mi�
vel a gyerekek középiskolások.

Fényképek is előkerülnek a 
családról, s az egyikből kiderül, 
hogy az igazgató szenvedélyes 
horgász. Ritkán hódolhat azon�
ban szenvedélyének, mert úgy 
véli, a művelődést nemcsak 
szervezni, hanem mívelni is le�
het, kell. S ezt egész családja is 
igényli. Márpedig a szabadidő, 
az együtt töltött idő nagyon ke�
vés. Ezzel a legnehezebb gaz�
dálkodni.

„Még jó, hogy délután ven�
dégségbe megyünk, s rendesen 
felöltöztem, különben nadrág�
ban jöhettem volna ide” — 
mondta Kovácsné Szabó Mar�
git, aki pedig a szakszervezet 
központjában dolgozik, mégis 
sikerült előtte titokban tartani a 
jeles kitüntetést. Valóban meg�
lepetés volt számára.

Munkás éveinek száma 
mindössze tizennégy, 1972-ben 
fejezte be a postaforgalmi szak- 
középiskolát. A Budapesti Pos�
taigazgatóság állományába ke�
rült, rendszeres helyettesként 
dolgozott két évig. Nagy szere�
tettel beszél erről az időszakról, 
meghatározó volt a postához 
való kötődésében. Rákoskeresz�
túron kishivatal-vezető lett, in�
nen került a másfél éves nappa�
li tiszti tanfolyamra.

Közösségi embernek szüle�
tett. Az igazgatóságon is, az ok�
tatási központban is fáradhatat�
lan szervezője, mozgatója volt a 
KISZ-életnek, végig titkárként 
dolgozott. Valószínűleg ezzel 
hívta fel magára a szakszerve�
zet figyelmét, ugyanis a tanfo�
lyam elvégezte után mindössze 
fél éve dolgozott a 10-es hivatal 
főpénztárosaként, amikor meg�
keresték, és hívták a kulturális 
osztályra. Ez 1977-ben történt. 
Tehát már kilenc éve kultúr- 
munkás a szakszervezet köz�
pontjában. Munkaköri feladata 
a közművelődés szervezése.

Pályamódosításról van szó? 
Bizonyos értelemben igen, de 
tulajdonképpen mégsem. Egy 
kulturált emberhez közel áll a 
kultúra, s ki terjeszthetné azt a 
legnagyobb odaadással a posta 
területén, ha nem az, aki mö�
gött már szakmai és mozgalmi 
múlt van? Margó vallja, hogy 
ez adott neki stabil alapot az új 
feladat ellátásához. És amit so�
ha nem felejt el, vezetői, kollé�
gái kezdettől segítették a beil�
leszkedésben, az itteni munka- 
módszerek, munkastílus megis�
merésében, megtanulásában.

Új volt azonban számára, 
hogy korábbi beosztásaiban na�
ponta mérhető volt munkájá�
nak eredményessége, itt viszont 
néha csak évek múlva mutatko�
zik az eredmény. Viszont óriási 
öröm egy-egy sikeres akció.

Még most is csillogó szemmel 
mesél a „40 év szabad hazá�
ban” című szellemi vetélkedő�
ről, amely 2040 postás dolgozót 
mozgósított színvonalas felké�
szülésre.

És a csendesebb, szabadsá�
gokkal tűzdelt nyári hónapok 
után már folyik a készülődés az 
őszi indításra. Elkészült a VII. 
ötéves terv közművelődési ter�
ve, ennek alapelve: a közműve�
lődés segítse a postai szolgálta�
tási kultúra fejlesztését, ehhez 
az emberi feltételek megterem�
tését.

Margó fontosnak tartja a sze�
mélyes kapcsolatok ápolását, 
szívesen jár ki területekre, vi�
dékre is. Büszke arra, hogy bár�
hova megy, ismerőssel mindig 
találkozik. Sok idő, sok munka 
van emögött.

A portréjából nem maradhat 
ki, hogy 1980-ban, szülés után 
Margó otthon maradt, gyesen. 
Ezt nemcsak fia miatt tette, ha�
nem tanulni akart. Elvégezte a 
Ho Si Minh Tanárképző Főisko�
lát, kihasználva a gyest, csak 
egy évet kellett munka mellett 
tanulnia.

Augusztus 15. ünnep volt a 
Kovács családban. A nagy cso�
kor virág szomszédságában dí�
szelgett a Miniszteri Dicséret is.

Bánhidi Éva

Aranylakodalom Egerben
Az immár ötéves egri postás 

nyugdíjasklubban a közelmúlt�
ban ünnepelték Landi Terézia 
és Pártos Ferenc nyugdíjas 
postásházaspár ötvenedik há�
zassági évfordulóját.

Az aranylakodalomra a helyi�
séget a klubtársak valódi lako�
dalmi teremmé varázsolták. Az 
asztalok megteltek ünnepi tor�
tákkal, finom süteményekkel és 
színpompás, illatos virágokkal. 
Az ünnepeiteket Rátkai Fe-  
rencné klubvezető köszöntötte, 
az életútjukat is ismertető ked�
ves, megható beszédben. Kö�
szöntőjét Tóth Árpád Esti su�
gárkoszorú című versével fejez�
te be, majd átadta a klub aján�
dékait.

A bensőséges családi ünnep�
ségen a miskolci tszb-t Sztahu-  
ra Lászlómé politikai munka�
társ, a miskolci nyugdíjasklu�
bot pedig Csáky Béláné klub�
vezető képviselte. Mindketten 
meleg szavakkal, virággal és 
ajándékokkal köszöntötték a ju�
biláló házaspárt. A tszb többek 
között siófoki házaspárt beuta�
lóval kedveskedett az ünnepei�
teknek.

Nehéz lenne felsorolni mind�
azokat, akik köszöntőt mond�
tak, ajándékokat és virágot ad�
tak át tiszteletük, szeretetük és 
megbecsülésük kifejezésekép�
pen.

Pártos Ferenc, a klub nép�
szerű Feri bácsija éveken át 
volt Eger 1 postahivatal köztisz�
teletben és szeretetben álló ve�
zetője. Onnan ment nyugdíjba. 
A hivatal szakvezetői, a párt és 
a szakszervezet képviselői, a 
barátok, mind ott voltak a kö�
szöntők sorában.

Csatlakozás
A mátészalkai 2-es postahivatal 
szakszervezeti bizottsága, hiva�
talvezetői és dolgozói nevében 
a magyar szakszervezetek 
XXV. kongresszusa jelszavai�
nak szellemében csatlakozunk 
a Postások Szakszervezete 
Központi Vezetőségének felhí�
vásához, s

— fegyelmezett munkával,
— takarékos gazdálkodás�

sal,
— a szolgáltatások minősé�

gének javításával
hozzájárulunk a postaszol�

gáltatások javításához, és ezzel 
a VII. ötéves terv sikeres telje�
sítéséhez.

Mátészalka 2 postahivatal 
dolgozói

Felejthetetlen 
élm ény. . .

. . . volt számunkra a közel�
múltban szervezett egész napos 
Fejér megyei kirándulás. Ellá�
togattunk Velencére egy régi, 
nádfedeles parasztházba,
amelyben a régi bútorok között 
örömmel fedeztem fel egy kora�
beli fabölcsőt is. Odaképzeltem 
édesanyámat, amint lábával el- 
álmosodó gyerekeit (összesen 
hetünket) ringatta.

Székesfehérvár szemet gyö�
nyörködtető látvány volt. Épü�
letei, múzeumai, s tiszta, virá�
gos utcái mind-mind maradan�
dó élményt nyújtottak.

Mór városában a helyi múze�
um megtekintése mellett a régi 
fazekasok munkáival is megis�
merkedhettünk. Végezetül ellá�
togattunk az 1848—49-es sza�
badságharc egyik kiemelkedő 
színhelyére, a pákozdi csatame�
zőre is.

Egész utunk során nagyon jól 
.éreztük magunkat. A szervezők 
mindent megtettek, hogy mi 
40-en minél tovább emlékez�
zünk erre a buszkirándulásra.

Bolla Kálmán nyugdíjas 
Budapest 114-es postahivatal

A köszöntők után felcsendült 
a nászinduló, majd megkezdő�
dött az ünnepi lakoma. Az ün�
neplés egyébként kettős ünnep�
lés volt, mert Pártos Ferenc és 
felesége egy évben született, és 
ebben az évben töltik be 80. 
évüket. Feri bácsi meghatott 
szavakkal mondott köszönetét

ennyi szeretet, ajándék és virág 
láttán.

Aztán, mint ahogy az lakoda�
lomban illik, megszólalt a zene 
és megkezdődött a menyasz- 
szonytánc. Teréz nénit a férfiak, 
Feri bácsit pedig a nők vitték 
táncba, és adták kézről kézre.

H. D.

KÉPVADÁSZOK
Miből születik a film?
Ki gondolná?
Néha regényből vagy színda�

rabból. Máskor meg a forgató�
könyvíró — és ez az ideális — 
közvetlenül a filmre álmodja a 
maga elképzelését.

Van úgy, hogy a valóság elé�
be siet a fantáziának. Olyasva�
lami történik, amire azt szoktuk 
mondani: olyan, mint egy film. 
Előfordul az is, hogy egy napi�
hír lesz az alapja a forgató- 
könyvnek. Ilyenkor a képzelet 
úgy társul a megtörténthez, 
hogy az író kiszínezi, átformálja 
a tényeket, és csak elemeket 
használ fel abból a maga törté�
netéhez.

Az emlékezetes Szépművé�
szeti Múzeumi képrablásról, 
amely (hála a nyomozóappará�
tusnak és az Interpolnak) 
happy enddel végződött: lehe�
tett volna dokumentumhűségű 
krimit írni. (Már csak azért is, 
mert minden olyan volt, mintha 
egy film számára találták volna 
ki.) De azt a megoldást is vá�
laszthatták, hogy a tényeket 
csupán kiindulási pontnak te�
kintik: alapnak, lehetőségnek, s 
ebből kiindulva írják meg ma�
gát a filmet.

Nos, Szurdi Miklós és Szurdi 
András a Képvadászok két fia�
tal rendezője ezt a megoldást 
választotta. Filmjük elején tüs�
tént kirabolják a múzeumot, de 
miután a három bandita nem 
olyan, mint a valóságban, ha�
nem — az egyetlen gyükossá- 
got leszámítva — nagyon is 
ügyefogyott: nem leszünk tanúi 
a nyomozók és a bűnözők ösz- 
szecsapásának. Olyan vígjáté�
kot láthatunk viszont, ahol a vé�
letlennek, s több egyforma bő�
röndnek rendkívül nagy a sze�
repe. Ez a magyarázata annak, 
hogy bár a képeket elrabolták, 
mégis a tolvajok ahelyett, hogy 
„munkájuk” gyümölcsét élvez�
nék, megfeszített igyekezettel 
maguk nyomoznak — félve a ti�
tokzatos főnöktől — kincset rej�
tő kofferjük után.

Persze az egész történetnek

van egy groteszk felhangja, és 
nem egy valószínűtlen pillana�
ta. (Például, hogy Virág tanár 
úr megnézi a képeket, de nem 
jön rá arra, hogy ezek értéke�
sek, és azok a bizonyosak, ame�
lyeket elraboltak. Ugyanez a 
képkeretező esetében valóban 
poén, és már hihető, hiszen a 
giccseket áruló mester valóban 
nem ért a remekművekhez.) 
Ügyes viszont az a megoldás, 
hogy a titokzatos főnököt soha�
sem látjuk csak küldönceit és 
alkalmazottait.

A két rendezőnek (egyébként 
testvérek) szemmel láthatólag 
az volt a célja, hogy szórakoz�
tasson, nevettessen. Ez többé- 
kevésbé sikerült is nekik. Job�
ban fel kellett volna viszont 
pörgetniük a cselekményt, hi�
szen az effajta tévedések vígjá�
téka megköveteli a száguldó 
iramot, már csak azért is, hogy 
a nézőnek ne legyen ideje gon�
dolkozni, s mindent úgy fogad�
jon el, amint azt látja. Jól válo�
gatták viszont össze hőseiket. 
(Kern András, Andorai Péter, 
Végvári Tamás, Hollósi Fri�
gyes, Gáspár Sándor, Gór 
Nagy Mária). A titokzatos le�
ány szerepében az immár köte�
lező lengyel színésznő Andria-  
na Briedzynska igen dekoratív. 
Külön bravúr a magyar hangját 
megszólaltató Udvaros Doroty-  
tya akcentussal beszélő teljesít�
ménye. Magától értetődően a 
rendezők igyekeztek a forgató- 
könyvbe minél több poént elhe�
lyezni, s ezek általában ülnek 
is. Némi parodisztikus él is fel�
fedezhető a Képvadászokban 
anélkül, hogy a szerzők egy bi�
zonyos filmre utalnának.

Szalai András Budapest-ké- 
pei hangulatosak és igen szé�
pek. Kivált a bevezető képsor 
érzékletes.

Az összhatást illetően viszont 
kár, hogy a bőröndmotívum 
(amelyre az egész történet épül) 
két angol, illetve amerikai film�
ből is ismerős. Mindkettőt lát�
hattuk.

Ábel Péter

A HTE postai szakosztályainak 
október havi programja

Október 6. (hétfő), 15 óra; Népköz- 
társaság útja 3. P á rto s  G y u la — R á c z  
M a r g it— T a m á s  P ál: Az elektronikai 
iparfejlesztési alternatívák című kuta�
tási jelentés zárás előtti megvitatása.

Október 8. (szerda), 15 óra; Népköz- 
társaság útja 3. C zere  K á ro ly :  A  hazai 
fejlesztésű naplózógépek ismertetése 
és bemutatása.

Október 23. (csütörtök), 15 óra; Nép- 
köztársaság útja 3. K o z m a  B é la — M es�
te r h á z i  T ib o m é:  Beszámoló a máltai

és görögországi hálózatirányítási (net- 
workmanagement) szemináriumról.

Október 28. (kedd), 15 óra; Népköz- 
társaság útja 3. K e le m e n  O lga: Hírlap- 
terjesztés — értékelemzés — haté�
konyság (hogyan javítható egy mono�
polhelyzetben levő szolgáltatás gazda�
ságossága).

Október 29. (szerda), 15 óra; Nép- 
köztársaság útja 3. Dr. A u e r  R i �
c h a r d — D ó m já n  K á lm á n :  A gazdasá�
gos területfelhasználás kérdései a pos�
taépületeknél.
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Hogyan valósulnak meg a 
Magyar Posta szociálpolitikai 
céljai? A választ ezúttal az 
üzemegészségügyi hálózat terü�
letén kerestük. És — bár kér�
dezni mindig egyszerűbb — vá�
laszolni jelen esetben a szokott�
nál is nehezebb. Az egészség- 
ügyi szolgálat feladatai ugyanis 
rendkívül szerteágazóak, volta�
képp nem is vizsgálhatók csu�
pán a postai kereteken belül. 
Természetesen nem kívánunk 
az egészségügy országos gond�
jaival foglalkozni, de könnyen 
belátható, hogy annak helyzete 
nem kis mértékben befolyásolja 
a Magyar Posta üzemegészség�
ügyi hálózatának tevékenysé�
gét. Ha e működési kör ívét az 
egzakt kutatástól egy üzemor�
vosi rendelő felszereléséig húz�
zuk meg, a postának minden te�
kintetben sajátos feladatokat 
kell megoldania.

90  éves múlt

A postás üzemegészségügy 
jellemzéseként röviden azt 
mondhatjuk: patinás múltja,
mozgalmas jelene és biztató jö�
vője van. Erről a már-már le�
gendás múltról engedtessék 
meg néhány szót szólnunk! Ép�
pen kilencven éve, 1896. szep�
temberében alakult meg a BBI, 
a Budapesti Posta és Távírda 
Betegsegélyző Intézete. A bizto�
sítottak száma ekkor 1200 volt. 
A tagok a havi egykoronás dí�
jért cserébe a szolgáltatások 
igen széles körét élvezték: az 
ingyenes orvosi ellátáson felül 
különféle segélyeket, gyógy�
szert, gyógyászati segédesz�
közt, szükség esetén kórházi el�
látást kaptak.

A szervezet 1910-től orszá�
gossá vált, s rendelet nyomán, 
mint Postai Betegségbiztosító 
Intézet működött tovább. A tag�
ság kötelező lett, s a mintegy 30 
ezer postás dolgozóról 332 or�
vos gondoskodott. A költségek 
felét az állam vállalta át. Né�
hány év múlva, 1924-ben már 
60 ezer biztosítottat tartottak 
nyilván, ekkor a BBI-nek önál�
ló kórháza, szakrendelője, 
gyógyszertára és szanatóriuma 
volt — az üzemi rendelőkön kí�
vül.

A posta bérelte a volt Vörös�
keresztes Kórházat (ma Sport�
kórház), ám a háború miatt a 
bérletet megszüntették. Helyet�
te az akkori Siesta Szanatóriu�
mot vásárolta meg a posta. Az 
intézményt jelentősen bővítet�
ték, ám a háborút követő erős 
állami központosítási tendencia 
miatt a dolgok új fordulatot vet�
tek. Előbb a BBI szűnt meg 
1950-ben, majd 1954-ben az ak�

kori postai vezetőség döntött 
úgy, hogy a kórházat is vissza�
ajánlja az államnak. Ezzel meg�
szűnt a postai dolgozók speciá�
lis egészségügyi ellátása, s ter�
mészetesen a tipikus foglalko�
zási ártalmakkal összefüggő ku�
tatási és rehabilitációs munka 
is.

Sajnálatos, hogy így történt, 
mert a postának választási lehe�
tősége volt, s megtarthatta vol�
na intézményeit úgy, ahogyan 
például a MÁV tette. A tanulsá�
gok nem várattak sokáig ma�
gukra. Hamarosan nyilvánvaló�
vá vált, hogy a mértéktelenül 
felduzzasztott és aránytalanul 
sokat vállaló központi irányítás 
nem képes a részletfeladatok 
tömegével megbirkózni.

Megindult tehát az ellenkező 
előjelű folyamat, s a postás�
egészségügy bázisai ismét az 
üzemorvosi rendelők lettek. 
Ezek majd három évtizeden át 
a kerületi tanácsok felügyelete 
alatt működtek. Ez a szervezeti 
felépítés sem a megfelelő szak�
mai irányítást nem tette lehető�
vé, sem pedig azoknak a körül�
ményeknek a megteremtését, 
amelyek elősegítették volna az 
egyedi követelményekhez és 
feltételekhez való alkalmazko�
dást.

Változtatni kellett tehát. Az 
új rendszer kidolgozására 
1978-ban a Posta Munkalélek�
tani Laboratóriuma kapott 
megbízást. 1982-ben a Fővárosi 
Tanács Egészségügyi főosztálya 
és a Magyar Posta Központja 
megállapodást kötött az önálló 
üzemorvosi hálózat létrehozásá�
ról. A döntés eredményeként 
valamennyi rendelő, orvos és 
nővér a Posta Üzemegészség�
ügyi Szolgálat hatáskörébe és 
létszámába került. A szakmai 
irányítást is egy helyre tették. 
Ezt a Fővárosi István Kórház és 
Rendelőintézet végzi, amely 
egyébként a kórházi háttérbá�
zist adja, s az itteni főigazgató�
helyettes, dr. Király János fő�
orvos a postás üzemorvosok és 
a hálózat vezetője.

Örvendetes fejlődés

Az átszervezést nyugodt lel�
kiismerettel nevezhetjük a ko�
rábban jól bevált gyakorlathoz 
történt visszatérésnek. De már 
ezt megelőzően is gyors fejlődés 
volt tapasztalható az egészség- 
ügyi ellátásban. 1980-tól kezdve 
— a fejlesztési programnak kö�
szönhetően — ez a bővülés még 
feltűnőbb iramban folytatódott. 
Nőtt a rendelők, a személyzet, a 
szolgáltatás körébe vont postai 
üzemek, munkahelyek, s az el�
látott dolgozók száma, amely

utóbbi az 1976 óta eltelt tíz év 
alatt megháromszorozódott. 
A főváros területén 23 000 dol�
gozót érint, s körülbelül ugyan�
ennyit vidéken.

Javult a rendelők felszerelt�
sége, s ennek köszönhetően 
emelkedett az orvosi munka 
színvonala. Budapesten nőtt a 
szakrendelések és az orvosok 
száma, a gyógyító és a kutató 
munkában egyre nagyobb sze�
repet kapott a megelőzésre való 
törekvés. A posta ma már saját 
lehetőségein belül tudja elvé�
gezni minden új dolgozójának 
pályaalkalmassági vizsgálatát, 
s rendszeressé tették a beteg�
ségmegelőzésre irányuló és a 
különféle szűrővizsgálatokat.

Megvalósult ez év szeptem�
berétől a nőgyógyászati szak- 
rendelés a Horváth Mihály té�
ren, a TIG-HTI épületében, s 
ezzel kiemelt fontosságú terüle�
ten lépett előre a postásegész�
ségügy. Igaz, lehetne ez a lépés 
egy kicsit nagyobb is, mert a 
heti kétórás rendelési idő nem 
teszi lehetővé, hogy nagy szám�
ban vegyék igénybe a dolgo�
zók. Emiatt tehát egyelőre nem 
nyílik mód például önálló rák�
szűrési program megvalósításá�
ra, pedig ennek jelentőségét ta�
lán nem is kell külön hangsú�
lyoznunk.

Az Egressy úton levő rende�
lőben szintén ebben az évben 
sikerült megoldani a — foglal�
kozási ártalomként fellépő — 
reumatikus és ízületi bántal- 
mak üzemorvosi kereteken be�
lül történő kezelését.

Nem sikerült azonban még 
létrehozni az új központi rende�
lőintézetet, amely saját labora�
tóriumával és szakrendelései 
révén lényeges segítséget jelen�
tett volna az István Kórház te�
hermentesítésében. Felépítését 
és felszerelését a következő 
tervidőszakra kell átütemezni.

Egy hamisítatlan dilemma
A fentieket jóleső érzéssel ve�

hetjük tudomásul, de — mint 
mindig és mindenben — itt is 
akadnak problémák. Ha valaki 
találgatni kezdené, melyik ezek 
közül a legégetőbb, bizonnyal 
az anyagiakra gondolna. Pedig 
az üzemegészségügy gondjai 
nem a pénzforrások hiányára 
vezethetők vissza. A posta álla�
mi szinten elsőbbséget élvez, 
ha vásárolni akar a korlátozott 
mennyiségben rendelkezésre 
álló berendezésekből és gyógy�
szerekből. (Persze, nincsenék 
azért aranytojást tojó tyúkja�
ink!) Fejleszthet a posta, ha van 
miből, de főként, ha tudja, hogy 
mit és hogyan bővítsen. Annyi 
bizonyos: a Magyar Postának

Fogorvosi rendelő a Horváth Mihály téren
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nem áll szándékában vissza�
venni dolgozói teljes egészség- 
ügyi ellátásának feladatát. Ami�
kor ezt — elemi célszerűségből, 
s a dolgozók érdekében — rész�
ben mégis megtette, akkor az 
ezzel járó szervezési feladatok 
is ráhárultak.

Míg az üzemorvosi rendelők 
állami felügyelet alatt álltak, s 
ez megosztottságot, körülmé�
nyes ügymenetet „eredménye�
zett”, most a postán volt a sor: 
Képes-e hatékonyabbat létre�
hozni? És itt jön az a bizonyos 
dilemma. A központosított irá�
nyítás mellett szóltak a speciá�
lis szakmai feladatok, progra�
mok, a szűrő- és alkalmassági 
vizsgálatok által támasztott kö�
vetelmények. Ugyanakkor a 
dolgozókat fenyegető foglalko�
zási ártalmak és más rizikófak�
torok szinte kizárólag egy-egy 
üzemhez kötődnek, s jellegük�
nél fogva más-más feladatot ró�
nak az üzemorvosokra és a ku�
tatókra. A rendelőket, szakem�
bereket, laboratóriumokat cél�
szerűbb oda irányítani, és tele�
píteni, ahol maga a baj jelent�
kezik.

Ha a jól ismert „három borí�
ték” példáját vesszük mintá�
nak, a posta az elsőt — neveze�
tesen, • hogy „kenj mindent 
rám!” — már elhasználta, ami�
kor a tanácsi vezetést kárhoz�
tatta. Következett tehát a máso�
dik: „Szervezz át!” Megtörtént, 
de ennek részleteibe nem csalo�
gatom a kedves olvasókat, mert 
ha megpróbálnák feltérképezni 
az üzemegészségügy szerveze�
tét és hierarchiáját, fogadok, 
hogy hamarosan valamelyik 
szakrendelésen kötnének ki. 
Ám a harmadik borítékot, 
melynek tartalma: „írj három 
borítékot” — még nem kell fel�
nyitni, s őszintén reméljük, 
hogy erre nem is kerül sor. 
A kezdeti megrázkódtatások 
után, úgy tűnik, mégis egyenes�
be jutott a postásegészségügy.

Anya és gyermeke

Hogy jobban megértsük a 
dolgot, s az olvasó türelmét se 
vegyük a szükségesnél tovább 
igénybe, alkossunk egy közért�
hető példázatot! Pergessük le a 
történteket a következő szerep�
osztásbán: anya — a Magyar 
Posta, gyermek — az üzem- 
egészségügy. Az anya — egy 
meggondolatlan pillanatában 
— úgy döntött, hogy gyermekét 
állami gondozásba adja. Hama�
rosan bánkódni kezdett azon�
ban szívéből fakadt magzatá�
nak sorsa miatt, de a megbánás 
kevésnek bizonyult: hosszú ide�
ig nem hitték el, hogy valóban

képes gyermekét önállóan ne�
velni. Közben az élet is megdrá�
gult, s belátta, hogy immár ka�
masszá cseperedett fiókáját, ha 
akarná sem tudná egyedül fel�
ruházni. Ezért beleegyezett, 
hogy az állam félig adoptálja.

így hát most ketten nevelge- 
tik: a gyám, a „férfi a háznál”, 
az István Kórház, az anya, a 
Posta Szociális Hivatal, aki — 
hogy egyéb bokros teendőit is 
elláthassa — dajkát fogadott, 
más szóval létrehozta az üzem�
egészségügyi csoportot. A gyer�
mek olykor rakoncátlankodik, 
megmakacsolja magát, s egyre 
újabb játékot követel. De a Szo�
ciális Hivatal szívbéli jósággal 
pillant le rá ilyenkor is. És — 
ha nem is vesz meg neki min�
dent első szóra — a csemete 
nem panaszkodhat, s minden 
jel arra mutat, hogy a személye 
körüli hercehurca sem viselte 
meg túlságosan . . .

Foglalkozási ártalmak
Maradjunk azonban a dolgo�

zókat közvetlenül érdeklő kér�
déseknél! A foglalkozási ártal�
mak mibenlétéről, a szűrővizs�
gálatok rendszeréről, a rehabili�
tációs lehetőségekről, s általá�
ban az üzemegészségügy terü�
letén szerzett tapasztalatairól 
dr. Király Jánost kérdeztük 
meg.

Bevezetésként — az utóbbi 
évek fejlődésére utalva — elé�
gedettségének adott hangot. 
Mint mondotta, a legnagyobb 
postaszervek üzemorvosi ren�
delői főállású üzemorvosokat, 
nővéreket és asszisztenseket 
kaptak. Jelenleg 8 általános és 
2 fogszakorvos látja el a felada�
tokat. Mellettük 5, az Egészség- 
ügyi Minisztérium létszámában 
álló nővér tevékenykedik, míg 
a többieket a posta foglalkoztat�
ja. A hálózat 14 rendelője össze�
sen 46 üzem és hivatal dolgozó�
it látja el a fővárosban.

— Milyen foglalkozási ár�
talmak fenyegetik a postás dol�
gozókat, és hány embert érinte�
nek ezek a veszélyek közvetle�
nül?

— A két legfontosabb, a zaj�
ártalom következtében fellépő 
halláskárosodás (mintegy
4500-5000 embert érint) és az 
ólomexpozíció közvetlen és já�
rulékos hatásai (körülbelül 
1000 fő). Az előbbieknek a te�
lex- és telefonközpont-kezelők, 
nehéz gépekkel dolgozók van�
nak kitéve. A ipásiknak forrá�
sát a kábelek ólomköpenyei, az 
akkumulátorok egyes részei je�
lentik, s a hálózatépítőket, javí�
tómunkásokat, szerelőket ve�
szélyezteti.

— De közvetlen ártalom lép�

het fel egyéb munkakörökben 
is. A gépjárművezetőknél, a 
kézbesítőknél az ízületi és ge- 
rincbántalmak, a helytelen test�
tartás rögzülése, keringési 
rendellenességek, érrendszeri 
megbetegedések stb. Járulékos 
károsodásként — a zaj és mo�
notónia következtében — pszi�
chés zavarok, neurózis léphet�
nek fel.

— Miben látja az üzemorvo�
sok fő feladatát? Felkészülten 
tudják- e fogadni a rendelésen 
megjelenőket? Egyáltalán, ki 
milyen rendelést jogosult 
igénybe venni?

— Minden postás dolgozó jo�
gosult üzemorvosi ellátásra. 
A gyakorlat az, hogy a rendelők 
a közvetlen környezetükben lé�
vő postai intézmények, létesít�
mények dolgozóit fogadják. El�
mondhatom, hogy a posta való�
ban sokat áldozott a hálózatra. 
Ami a rendelők felszereltségét 
illeti, azt bármelyik körzeti or�
vos megirigyelhetné. A műsze�
rezettség magas szintű. Az or�
vosok így mindenütt el tudják 
végezni a legalapvetőbb vizsgá�
latokat, s örömömre szolgál, 
hogy élnek is ezzel a lehetősé�
gükkel, nem tanácsolják el a 
beteget az illetékes körzeti or�
voshoz.

Ugyanakkor, ha ezt indokolt�
nak tartják, beutalási lehetősé�
gük van — a postával kötött 
szerződés alapján — az István 
Kórház bármely szakrendelésé�
re, sőt kórházi kezeltetésre is. 
A laboratóriumi vizsgálatokat 
szintén itt végzik el. Az üzemor�
vosok — a napi betegellátáson 
felül — az időszakos szűréseket 
is végzik. Ennek minősül az 
újonnan felvett dolgozók egész�
ségügyi alkalmassági vizsgála�
ta is. Különleges feladata a 
pszichológusok bevonását is 
igénylő pályaalkalmassági tesz�
tek elvégzése, amelyre a gép- 
járművezetők, motoros kézbesí�
tők, fegyveres őrök, telefonköz�
pontosok stb. alkalmazása előtt 
van szükség.

— Szanatóriumba, gyógy�
üdülőbe is beutalhat a postás 
üzemorvos?

— Gyógyszert írhat, táppén�
zes állományba vehet (ahol erre 
ő, és nem a körzeti orvos van 
kijelölve), és a kórházi szakren�
delésen keresztül beutalásra is 
javaslatot tehet. Ebben viszont 
már a Postások Szakszervezete 
is szerepet kap, s itt külön sze�
retném megemlíteni, hogy a 
szakszervezettel kialakult kap�
csolatunk nagyon jó. s az onnan 
kapott erkölcsi támogatás, meg�
értés igen nagy hasznára válik 
az üzemegészségügynek.

(Folytatjuk)
Pintér Károly
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Emlékezetes
keringőest

Régi igazság, hogy minden 
jó, ha a vége jó. Volt egy ragyo�
gó elképzelés, amely szerint a 
Szegedi Postaigazgatóság I. 
emeleti terasza kiválóan alkal�
mas szabadtéri hangversenyek 
megtartására. Két évvel ezelőtt 
egy finn kórus szerepelt itt, s az 
akkori sikeren felbuzdulva a 
művelődési bizottság augusztus 
29-re tervezte az újabb terasz�
hangversenyt.

A hirtelen rosszra fordult idő 
miatt szinte az utolsó pillanat�
ban kellett helyszínt változtat�

ni. És a Postás Szimfonikus Ze�
nekar Bolberitz Tamás vezény�
letével olyan szívet-lelket gyö�
nyörködtető hangversenyt 
adott, hogy a rendezők is elfe�
ledték az egész délutánt betöltő 
égboltkémlelés aggodalmait. 
Szebbnél szebb keringők csen�
dültek fel, jelenetek elevened�
tek fel a két énekes, Ötvös Csil�
la és Róka István színészi ala�
kítással határos énekszámai 
nyomán.

Emlékezetes este volt!
Molnár Franciska

Itt van az ősz...

M it várunk 
az oktatástól?

Ez év tavaszán — a vonatko�
zó SZOT határozatok figyelem- 
bevételével — elkészült az 
1986—87-es szakszervezeti ok�
tatási év feladatterve, melyet 
szakszervezetünk elnöksége 
megvitatott és jóváhagyott. 
(Megjelent az Elnökségi Tájé�
koztató 1986. 1. számában.)
A feladattervben megfogalma�
zódtak az oktatási év céljai, to�
vábbá meghatároztuk a konk�
rét feladatokat is az alapszerve�
zetek, a tszb-k és kv osztályai�
nak szintjére lebontva. Minder�
ről lapunkban már adtunk egy 
rövid tájékoztatást; felhívtuk a 
figyelmet az oktatási év gondos

előkészítésére, hiszen a nyári 
időszakban, a „tanítási szünet�
ben” kell a következő oktatási 
évadot előkészíteni, az oktatás 
feltételeit megteremteni, az 
eredményes munkát megala�
pozni.

A nyári hónapok elmúltak, is�
mét megkezdődik az oktatási 
év, és ezzel együtt az oktatási 
munka. S hogy ezt minél ered�
ményesebben végezhessük, el 
kell mondanunk, hogy mi az, 
amit az alapszervektől várunk, 
melyek azok a tennivalók, ame�
lyekre külön is felhívjuk a fi�
gyelmet.

A z  a la p s z e r v  a z  a lap

Alapszervi szinten történik a 
bizalmiak, bizalmihelyettesek 
oktatása, valamint a szakszer�
vezeti tagság politikai oktatása. 
Az elmúlt időszakban többször 
is elmondtuk, leírtuk, hogy az 
alapszervek önállósága, és ezzel 
együtt a felelőssége is megnőtt 
az oktatásban. Ugyanis a szak- 
szervezeti bizottságok önállósá�
guk és felelősségük alapján 
döntenek, hol, milyen tanfolya�
mot szerveznek, mely tisztség�

viselőket iskolázzák be. A köz�
ponti témajavaslatok és ajánlá�
sok alapján, a helyi igények fi�
gyelembevételével önállóan 
alakítják ki a bizalmioktatás és 
az időszerű kérdések tanfolyam 
tematikáját, illetve a Szakszer�
vezeti vitakör előadássorozatait 
és témáit; tehát önállóan dönte�
nek arról, hogy mely időszak�
ban, mely témákat, milyen se�
gédanyagok alapján dolgozzák 
fel.

Az év kilencedik hónapja már 
azt jelzi, hogy itt van a nyakun�
kon az ősz. Somlyó Zoltán idé�
zett verse is erről szól: . . . 
S kopogtatás nélkül benyit az 
ősz, adója legjobb jónak; az 
érett magzatot hozó anya: a 
kilencedik hónap. Beküldendő 
a versidézet: függőleges 29., 
vízszintes 25. és 3.

A  b iza lm ia k  o k ta tá s a

A mozgalmi tevékenység 
alapjának a bizalmi munkáját 
kell tekinteni. Ezért szükséges 
kiemelt figyelmet fordítani a bi�
zalmiak rendszeres és folyama�
tos képzésére.

A bizalmioktatás tartalmát 
ebben az évben elsősorban „A 
szakszervezetek kongresszus 
után” című témaspr adja, s ezt 
egészítik ki a kv által feldolgo�
zásra ajánlott témák, továbbá a 
munkahelyi élettel összefüggő, 
termelést, gazdálkodást segítő, 
művelődési, szociálpolitikai té�
mák.

A SZOT XXV. kongresszusi 
dokumentumai könnyebb fel�
dolgozásához a SZOT video- 
anyagokat készített. Ezek vidé�

ken az szmt oktatási intézmé�
nyek rendelkezésére állnak, így 
a tanfolyamok tematikájába 
szervesen beépíthetők. E video- 
anyagok Budapesten a Postás 
Művelődési Központban talál�
hatók meg; az ott tartott foglal�
kozásokon hasznosíthatók, illet�
ve igény esetén a budapesti 
alapszervezetek részére kölcsö�
nözzük.

Valamennyi oktatási formá�
ban, valamint klubfoglalkozá�
sokon, ismeretterjesztő előadá�
sokon ismertetni kell a kong�
resszusok dokumentumait, a 
szakszervezetek tevékenységét. 
E témák ismertetésében, feldol�
gozásában jól hasznosíthatók a 
bizalmioktatás anyagai, vala�
mint a készített videoanyagok.

A  p ro p a g a n d is ta  s z e r e p e

Az oktatás kulcsfontosságú 
tényezője a propagandista. Az 
oktatási színvonal emelését a 
propagandisták és az oktatást 
végző személyek felkészítésé�
vel hatékonyan segíteni kell.

Kérjük, hogy a propagandis�
ták felkészítésében vidéken az 
szmt-k és a tszb-k, Budapesten 
a kv kulturális, agitációs és pro�
pagandaosztály és a tszb-k ál�
tal szervezett felkészítőket ve�
gyék igénybe.

Az alapszerveknek kell meg�
oldaniuk — és ahol szükséges, 
ott javítaniuk — a propagandis�
ták és az előadók rendszeres tá�

jékoztatását a munkahelyi élet 
eseményeiről, a terület felada�
tairól, a vezetőtestületek mun�
kájáról, a határozatokról.

A központi tananyag, a köz�
ponti propagandistafelkészítő 
és a helyi tájékoztatás együtt te�
szi lehetővé, hogy a témák fel�
dolgozása során a propagandis�
ták és előadók konkrétan tudja�
nak szólni tényekről, fórumot 
teremteni a gondok megvitatá�
sára, és a felmerülő kérdések 
megválaszolására.

A foglalkozásokat a munka�
idő fokozottabb kihasználása 
végett lehetőleg munkaidőn kí�
vül kell tartani.

M ire ü g ye ljü n k  k ü lö n ö se n ?
VÍZSZINTES:

1. Folyó Szibériában. 3. 
A versidézet 3. része. 10. Ma�
gyar film. 11. Ritka kisiparos.
12. Női becenév. 13. Állami. 15. 
Mellékhelyiség, épület (ford.). 
16. Higgadt, . megfontolt. 17. 
Mennyei. 18. Kicsinyítőképző. 
19. Osztrák és román gépkocsi�
jelzés. 21. Csecsemősírás töb�
besszámban. 22. A sav teszi 
(ford.). 24. .. . módra — halétel 
jelzője. 25. A versidézet 2. ré�
sze. 27. Ablakosok használják. 
28. Német rakpart. 29. Anyagi 
részecske. 33. Olga páratlan 
sorszámú betűi. 34. Sír. 36. Az 
ón vegyjele. 37. Mérges. 39. Élő�
szóban terjedő csattanós törté�
net. 41. Arzén. 42. Latyak. 43. 
Névelős növény. 44. Mint a 41. 
45. Kevert zab. 47. Karikagyű�
rűje van. 48. Római köszöntés. 
49. Az olaszok pénze. 51. Ékeze�
tes ősanyák. 52. Klinikák fele. 
53. Amerikai állam. 55. Vízilab�
dajáték.

FÜGGŐLEGES:

1. Amik valamit kiváltanak.
2. Száraz növényi szár. 3. Fonal.
4. Európai nép. 5. Ilyen hal is 
van. 6. Japán játék. 7. Angol 
kedves (fon.). 8. Duna-parti vá�
ros az NSZK-ban. 9. A férfi ma�
napság gyakran ilyen. 11. Mon�
datrész. 14. Szamárium. 15. Tö�
rök rang volt. 20. Leigázott álla�
pot. 21. Időmérők. 23. A New 
York-i operaház közismert rövi�
dítése. 24. Mesefigura. 26. Vers�
szak. 27. Fél bagó! 29. A vers�
idézet 1. része. 30. Ismert viccfi�
gura. 31. Folyó a Szovjet�
unióban. 32. Ruhát tisztít. 35. 
Fohász. 38. Jogtalan haszon. 40. 
Gríz. 44. P a r. . .  46. Japán régi 
fővárosa (ford.). 47. Miskolc he�
gye. 48. Fasor. 50. Sámuel is, li�
get is! 51. Női becenév. 52. Lét�
ra része (ford.). 54. Névelő. 55. 
Görög betű.

— Bánhidi —

Beküldési határidő: október
10.

Előző rejtvényünk helyes 
megfejtése: Fürdik benne ara�
nyos tagokkal az óriási nyár.

Könyvutalványt nyertek: 
Bumóczky Józsefné (Pannon�
halma), Dombi Lászlóné 
(Győr), Szolcsák Gyula (Mátra�
háza), Tiszárovics László (Bu�
dapest), Varga Lászlóné (Rába- 
szentandrás).

A kv és az szmt-k által szer�
vezett, úgynevezett reszortos 
tanfolyamokra történő beiskolá�
zásoknál a következőkre kérjük 
az szb-titkárokat:

•  Minden esetben a tanfo�
lyam típusának megfelelő tiszt�
séget viselő (vagy utánpótlás�
ként tervbe vett) legyen beisko�
lázva;

0  A beiskolázottak személyi 
lapjait kitöltve, a határidő be�
tartásával kérjük a felettes 
szakszervezeti szervnek meg�
küldeni;

•  A tisztségviselőt a kellő 
időben készítsék fel a tanulás�
ra. Ismertetni kell vele a beis�
kolázás célját, a tanfolyami 
munka követelményeit. Lássák 
el a szükséges tananyagokkal: 
a reszortnak megfelelő kézi�
könyvvel, a magyar szakszerve�
zetek XXV. és szakszerveze�
tünk XII. kongresszusának do�
kumentumaival ;

•  A tanfolyam időtartamára 
— a gazdasági vezetővel egyet�
értésben — meg kell oldani a 
beiskolázottak hiányzásmentes 
részvételét;

•  A tanfolyam elvégzése 
után győződjenek meg a tanul�
mányi munka eredményéről; 
kérjenek tájékoztatást — eset�
leg szb-ülésen — a tanfolyamon 
szerzett ismeretekről, informá�
ciókról.

Az 1986—87-es oktatási év 
feladatait tartalmazó elnökségi 
határozat megjelent, de régi 
igazság, hogy minden határozat 
csak annyit ér, amennyit meg�
valósítunk belőle. Kérünk min�
den tisztségviselőt, hogy az el�
nökségi határozat figyelembe�
vételével — az alapszervezeti 
rész szem előtt tartásával — se�
gítsék a feladatok sikeres meg�
valósítását.

Berze Ferencné

Évadnyitó a Benczúrban
Kellemes és hasznos időtöl�

tést, jó szórakozást kíván a 
PMK vezetősége és minden 
munkatársa! Igen. És itt a vége. 
Mert ez a jókívánság valaminek 
a végére kívánkozik.

Mégis, most megfordítom a 
sorrendet, mert úgy érzem, 
hogy ez az a kulcsmondat, ez az 
a mottó, amely meghatározza a 
Postás Művelődési Központban 
folyó munkát.

új évad előtt állunk. Szep�
tember van.

Egy művelődési ház életében 
meghatározó szépségűek a 
szeptemberek. Ilyenkor ősszel 
újraélednek a kisközösségek. 
Újra találkoznak a táncosok, a 
rajzolók, fotósok, festők, a fil�
mesek, a színjátszást szeretők. 
Találkoznak újra a klubtagok: 
nyugdíjasklub, fiatalok klubja, 
tízen aluliak . . . Első összejöve�
tel. S már hányadik első, már 
hányadik évad. Mert vannak 
hagyományok.

Nagy közösség. Hatodik ke�
rület, Benczúr utcához kötődő 
közösség. Baráti körök. Sakko�
zók, füatelisták, kertbarátok. 
Múzeum- és zenebarátok. Több 
mint húsz éve működő baráti 
körök.

Új évad előtt állunk. Szep�
tember van.

A Művelődési Központ meg�
hirdeti induló tanfolyamait. 
S jönnek a nyelveket, a ruha�
varrást, szabást tanulni. Rövid 
idő alatt új s újabb közösségek�
ké válva, jönnek a még egy�
mást sem ismerő jelentkezők, 
tán pár hónap múlva barátok, a 
közös élményben jó ismerősök

A vasárnap délutánok pódiu�
main opera és vers. A szombat 
délutánok termeiben gyerekka�
caj. A péntek esti klubban do�
bogó fiatal zene. A második 
emeleten a tanárnők, tanár 
urak, éppen korrigálnak . . . egy 
eltévedt vonalat, talán egy 
rossz kiejtést, egy hamisan fo�
gott hangot.

Németh László azt írja egyik
levelében: ......  a művészkedő
barátkozás a világgal a meg�
nyert órák legszebb eltöltése le�
het.” Hát ezekhez az önma�
gunknak megnyert órákhoz, 
még ha nem is „művészkedő 
barátkozás a világgal”, de tanu�
lás vagy csupáncsak szórako�
zás, kívánja a PMK vezetősége 
és minden munkatársa a kelle�
mességet és hasznosságot.

Új évad előtt állunk. Szep�
tember van.

Látogassanak el hozzánk a 
Benczúr utcába!

Tőig Molnár Gábor

Kérem, betűzze!
Barna úrnak fel kellett adnia 

egy sürgős táviratot. Saját tele�
fonján akarta, de ez egy kissé 
kényelmetlen volt neki. Hogy 
miért? íme Barna úr és a táv�
ira tfelvevő apró története:

— Halló! Itt a 402-466-ról.
Táviratot szeretnék küldeni 
Debrecenbe. >

— Szabad a címet?
— Béres Kató!
— Véres?
— Nem, Béres, kisasszony.
— Kérem, ez rémes . . .  Be�

tűzze!
— Igenis. B mint Brigitta, É 

mint Éva, R mint Rita, E mint 
Erika, S mint Sarlott.

— Köszönöm, értem. Pontos 
címe?

— Rózsa utca 16., Debrecen.
— Rózsa utca 13., Debrecen.
— Igen, kisasszony, Debre�

cen, de az utcaszám 16. Kétszer 
nyolc.

— Akkor 16., Rózsa utca?
— Rózsa utca. Ez az, kisasz- 

szony.
— A szöveg?
— Ó, igen. Kató, nagyon hi�

ányzol. Mégsem. Csak ennyit: 
Kedves Katóka!

— Aztán?
— Mikor látlak? Remélem, 

nemsokára.

— Ez minden?
— Ööö . ..
— Jó. Akkor ismétlem: Kató, 

nagyon hiányzol. . .

— Nem, nem, várjon... 
Még diktálok néhány dolgot, ha 
megengedi.

— Hogyne. Hallgatom . . .

— Öööö . .. csókollak . . . 
Nem, ne, ezt húzza ki, még so�
ha nem csókoltam meg . . . na�
hát.

— Nagyon sietek, tehát meg�
ismétlem: Kató, nagyon hiány�
zol. . .

— Nem! íija még oda, na�
gyon kérem: Nemsokára visz�
lát. Ez minden. Aláírás: Bandi.

— Jó. Akkor megismétlem: 
Kedves Kató, Brigitta, Éva, Ri�
ta, Erika, Sarlott, Debrecen, Ró�
zsa utca 16. Kétszer nyolc. 4024. 
Kató nagyon hiányzol, még�
sem, csak ennyit, kedves Kató�
ka, mikor látlak, remélem nem�
sokára, ó Kató, nagyon hiány�
zol, nem, nem, várjon, ő csókol�
lak, nem. ne, ezt húzza ki, még 
soha nem csókoltam meg, na�
hát, nemsokára viszlát, ez min�
den, aláírás, Bandi.

Németből átdolgozta
D. G.
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Postás Kupa tekében

A budapesti sportnap 
eredményei

Falusi vasárnap délelőttök 
meghitt hangulatát ébresztette 
föl emlékeimben az idei teke 
Postás Kupa. Nyugodt, ki�
egyensúlyozott emberek, baráti 
kézfogások és beszélgetések, 
zsíroskenyér és komoly ver�
seny — mindezt együtt a PSE 
tekecsarnokában megtalálta az, 
aki versenyzőként, nézőként, 
drukkoló családtagként eljött 
az augusztus végi szombat-va�
sárnapon.

Szakái József: postás versenyző�
ket szeretnénk

A tekézők hosszú évek óta 
szerettek volna a bajnoki idény 
előtt ilyen versenyzési lehetősé�
get. Járták az országot, amikor 
meghívást kaptak egy-egy 
ilyen kitűnő felkészülési lehető�
séget adó kupára, hiszen a nyá�
ri szünetben minden fellépés 
segíti a jobb forma elérését.

Négy éve aztán a PSE is ala�
pított vándorkupát, és ennek 
eredménye volt az augusztus 
22-24. között lezajlott hangula- 1 2

1. Kiindulóhelyzet: 1—2. 
ütem: szökdelés terpeszállás�
ban kétszer. 3—4. ütem: keresz�
tezett terpeszállásban kétszer 
szökdelés. 5—8. ütem: ugyanaz 
ellenkező lábkeresztezéssel.

2. Kiindulóhelyzet: terpesz- 
állás, kéz a csípőn. 1—8. ütem:

tos verseny. A meghívottak kö�
re azokból a csapatokból állt, 
amelyekkel régi sportbaráti 
kapcsolatot tart fenn a PSE te�
keszakosztálya. Azok jöttek el, 
akik saját felkészülési verse�
nyeikre szintén meghívják a 
PSE-t, így a baráti hangulat, a 
vidámság talán nem is a vélet�
len műve volt.

Hazai versennyel készült te�
hát a bajnokságra a PSE NB I- 
es női és NB Il-es férfi csapata. 
A nyitány előtti találkozó jó al�
kalmat kínált arra, hogy Szakái 
Józseffel, a női csapat edzőjével 
egy kis mérleget készítsünk.

— Női csapatunk létszáma 
tizenhat, az ifikkel együtt — 
mondta Szakái József. — Ez a 
szám, ha a minőség is jó lenne, 
elegendő a sikeres bajnoki sze�
repléshez. Az utánpótlás azon�
ban nem úgy fejlődött, ahogy 
kellett volna. Évekig meglehe�
tősen rossz körülmények között 
dolgoztunk, nem volt a szakosz�
tálynak vezetősége, kevés játé�
kosunk dolgozott és dolgozik 
ma is a postán, ezért a munka�
idő-kedvezményt nem mindig 
tudtuk megadni. A helyzet ak�
kor javult, mikor tavaly Berta�
lan Sándor, a HTI igazgatója 
lett a szakosztály elnöke, így 
nemcsak egy rangos postai ve�
zetőt, de egész intézményét is 
magunk mögött érezhetjük.

— „Próbaelnök” vagyok — 
mondja a versenyen természe�
tesen jelenlévő szakosztályel�
nök — egy évre vállaltam a 
megbízatást, azzal a feltétellel, 
hogy az év végén kölcsönösen 
és őszintén nyilatkozunk, hogy 
megfeleltünk-e egymásnak.

— A gondok ellenére min�
denki reméli, hogy az egyéves 
„próbaházasság” meghosszab�
bítódik a felek javára. Már ed�
dig is sokat tett a HTI és Berta-,

fejkörzés balra kétszer. 9—16. 
ütem: ugyanaz jobbra.

3. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, magastartásban ujjfűzés. 
1—4. ütem: páros karkörzés 
térdrugózással balra négyszer. 
5—8. ütem: ellenkező oldalra.

4. Kiindulóhelyzet: zárt ál-

lan Sándor igazgató a csapatért, 
a versenyzők egyéni gondjai�
nak megoldásában, a jobb felté�
telek megteremtésében.

Persze mindenki tudja: javul�
nia kell az utánpótlás-nevelés 
színvonalának, arra kell töre�
kedni, hogy minél több ver�
senyző helyezkedjen el a pos�
tán, hogy a kötődést más mó�
don is erősítsék.

Nehéz például az ifjú tehetsé�
geket megtartani. A bajnoki ki�
írás értelmében a hattagú csa�
patnak egy ifjúsági korú ver�
senyzőt is szerepeltetnie kell. 
Ez az ifi a tavalyi bajnokságban 
is remekül helytállt 17 éves Fo-  
garasi Ildikó (képünkön). Őt 
máris csábítja a Fradi, és bi�
zony nem tud a PSE azonos fel�
tételeket adni versenyzőinek, 
mint egy ilyen nagy klub.

— Nem megyek innen el — 
mondja az ifjú reménység. Jól 
érzem magam, és még nagyon 
sokat szeretnék javulni. Példa�
képem, a világbajnok Csányi

lás, karok oldalsó középtartás�
ban. 1—3. ütem: törzshajlítás 
előre, taps a térd mögött há�
romszor. 4. ütem: kündulóhely- 
zet

5. Kiindulóhelyzet: zárt ál�
lás. 1. ütem: bal támadóállással 
és a karok magastartásba lendí-

Béla ugyan a Fradiban játszik, 
de majd a versenyeken igyek�
szem ellesni a titkait.

Ildikó dicséretes szerénység�
gel azt vallja, hogy a PSE akkor 
szerepelne sikeresebben a baj�
nokságban, ha jobb ifi játékosa 
lenne. Mi azt reméljük, hogy ő 
lesz egyre jobb, és valóban el�
lenáll a csábításnak.

Az új idénynek nagy tervek�
kel vágnak neki a tekézők. Kö�
zéptávú céljuk, hogy a férfiak 
feljussanak az NB I-be, a nők 
pedig javítsanak jelenlegi kilen�
cedik helyezésükön. Reméljük, 
sikerülni fog.

Az ez évi Postás-kupát Boty-  
tyán János, a PSE elnöke adta 
át a győzteseknek. A férfiaknál 
Deák János (Szegedi Postás), a 
nőknél Szabó Linda (Szeol-Dél- 
ép) lett az első. A férfi csapat- 
versenyt a PSE, a nőit a Szegedi 
Postás nyerte.

Zimmermann Ottó

tésével törzshajlítás hátra. 2. 
ütem: kiindulóhelyzet. 3—4.
ütem: ellenkező lábbal.

6. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, karok oldalt. 1—2. ütem: 
karlendítés a test előtt kereszte�
zésig és vissza. 3—4. ütem: kar�
lendítés magastartásba, törzs�
hajlítás balra kétszer. 5—8. 
ütem: ellenkezőleg.

7. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, karok magastartásban. 
1—4. ütem: karkörzés függőle�
ges síkban, balra. 5—8. ütem: 
ellenkező oldalra.

8. Kiindulóhelyzet: széles
terpeszállás, karok magastar�
tásban. 1—3. ütem: karlendítés 
oldalsó középtartásba és törzs�
döntés balra térdrugózással. 4. 
ütem: kiindulóhelyzet. 5—8.
ütem: ellenkező oldalra is.

9. Helybenfutás lazító moz�
gással.

10. Kiindulóhelyzet: zárt ál�
lás, karok magastartásban. 
1—4. ütem: karleengedéssel és 
küégzéssel ereszkedés guggo�
lásba. 5—8. ütem: karemeléssel 
és belégzéssel emelkedés kiin�
dulóhelyzetbe.

Hamar Gábor

ATLÉTIKA
Férfiak
100 méteres síkfutás (Press- 

mayer József emlékverseny):
1. Egyed Attila (RTV), 2. Szabó 

Sándor (TIG), 3. Kelemen 
György (TIG).

400 méteres síkfutás:
1. Boczonódi János (TIG), 2. 

Titkó Péter (HTI), 3. Fejt László 
(TIG).

1500 méteres síkfutás:
1. Kántor Béla (TIG), 2. Tóth 

Gábor (TIG), 3. Dómján Sándor 
(HPI).

Távolugrás:
1. Katona Tibor (TIG), 2. Bo�

czonódi János (TIG), 3. Egyed At�
tila (RTV).

Súly lökés:
1. Fejős István (TIG), 2. Bőgős 

István (KPSZ), 3. Kiss Tibor 
(HPI).

3000 méteres gyaloglás:
Egyéni: 1. Simon Endre (TIG), 

2. Pressmayer Győző (TIG), 3. 
Pintér Tibor (RTV).

Csapat: 1. TIG (Simon, Press�
mayer), 2. RTV (Pintér, Török), 3. 
HTI (Titkó, Német).

4 x 200 méteres váltó:
1. TIG (Fejt, Kántor, Tóth, Gö- 

döny), 2. RTV (Csonka, Pintér, 
Gál, Egyed), 3. Bp. lg. (Fehér, 
Ilosvai, Lik, Mátyus).

Nők
100 méteres síkfutás (Press�

mayer József emlékverseny)
1. Horváth Hajnal (Bp. lg.) 2. 

Tiszavölgyi Aranka (TIG), 3. Po- 
donyi Piroska (BUVIG).

200 méteres síkfutás:
1. Beke Mónika (TIG), 2. Ha- 

menda Katalin (TIG), 3. Zsemle 
Józsefné (TIG).

Távolugrás:
1. Hamenda Katalin (TIG), 2. 

Felnagy Julianna (TIG), 3. Hor�
váth Hajnalka (Bp. lg.).

Súly lökés:
1. Tiszavölgyi Aranka (TIG), 2. 

Erdős Sándomé (TIG), 3. Szente 
Judit (TIG).

4 x 100 méteres váltó:
1. TIG (Hamenda, Tiszavölgyi, 

Zsemléné, Beke), 2. HTI (Bocská- 
né, Höhm, Sarkadi, Dinea), 3. 
BUVIG (Podonyi, Fekete, Vesz- 
ner, Alapi).

ASZTALITENISZ
Férfi
1. Csintalan László (HPI), 2. 

Bódis Attila (KPSZ), 3. Horváth 
Róbert (TIG).

Nők
1. Gárdos Pétemé (HPI), 2. 

Klampár Ilona (TIG), 3. Vass Pál- 
né (TIG).

Óregfiúk
1. Szabó József (KPSZ), 2. Da�

rázs Károly (TIG), 3. Csapó Emil 
(TIG).

EVEZÉS 
Férfi kielboot
1. HPI (Tárnoki, Havas, Haán), 

2. HPI (Lányi, Fejes, Makai), 3. 
TIG (Szarka, Vajda, Jóni).

Vegyes kielboot 
1. HPI (Olmez, Tárnoki, Ma�

kai), 2. TIG (Faragó, Péczöli, Jó�
ni), 3. TIG (Borlay, Borlayné, Jó�
ni).

Kajak férfi páros
1. TIG (Fejős, őry), 2. RTV 

(Kancsek, Takács), 3. TIG (Jóni, 
Pálfy).

Kajak vegyes páros
1. TIG (Lehőcz, Őry), 2. RTV 

(Bódi, Selmeczi), 3. TIG (Nagy, 
Rókái).

Kajak férfi
1. Őry István (TIG), 2. Takács 

Tibor (RTV), 3. Róka László 
(TIG).

FEJELÉS
1. TIG (Király, Istenes), 2. RTV 

(Egyed, Pálfi), 3. BUVIG (Csányi, 
Sófalvi).

LÁBTENISZ
l.Bp. lg. (Szekér, Kocsi), 2. TIG 

(Bajkai, Fodor), 3. RTV (Tóth, 
Pintér).

KERÉKPÁR
1. TIG (Kilinger, Endrődi, Ke�

lemen), 2. RTV (Dömsödi, Bozó, 
Sipos), 3. RTV (Baumgartner, 
Hujber, Nagy).

KÉZILABDA
1. TIG, 2. HPI, 3. RTV.
LABDARÚGÁS
Férfiak:
1. TIG, 2. Bp. lg., 3. KPSZ.
Nők:

1. HPI, 2. BUVIG, 3. TIG.
Öregfiúk:
1. KPSZ, 2. RTV, 3. TIG.
LÖVÉSZET
Férfi egyéni:
1. Dömsödi János (RTV), 2. He�

gedűs Tibor (Bp. lg.), 3. Kobelács 
László (KPSZ).

Férfi csapat:
1. TIG (Péczöli, Kerekes, Ki�

rály), 2. Bp. lg. (Hegedűs, Zolnai, 
Solymosi), 3. KPSZ (Kobelács, 
Ladó, Szili).

Női egyéni:
1. Zombori Erika (HTI), 2. Hor�

váth Erzsébet (KPSZ), 3. Kele�
men Györgyné (TIG).

Női csapat:
1. HTI (Zombori, Simon, Si�

monná), 2. TIG (Kelemenné, Re- 
nák, Kolonits), 3. KPSZ (Hor�
váth, Bodó, Ocsovayné).

RÖPLABDA
Férfiak:
1. TIG, 2. KPSZ, 3. Bp. lg.
Nők:
1. RTV, 2. HPI, 3. BUVIG.
SAKK
Férfi egyéni:
1. Lázár András (TIG), 2. Vö- 

röss Sándor (TIG), 3. Bakonyi 
Dezső (HPI).

Férfi csapat:
1. TIG (Lázár, Vöröss, Buda- 

váry), 2. HPI (Bakonyi, Bolyos, 
Bordó), 3. HTI (Szijj, Kókai, Ivá- 
nyi).

Női egyéni:
1. Helembai Jánosné (TIG), 2. 

Hegyi Gáborné (HTI), 3. Kállai 
Beatrix (TIG).

Női csapat:
1. TIG (Helembamé, Horváth - 

né, Kállai), 2. HTI (Hegyiné, 
Tóthné, Csókáné), 3. RTV (Tóth, 
Füzessyné, Kolócziné).

TEKE
Férfi egyéni:
1. Gelencsér István (BUVIG), 

2. Reményi Tibor (TIG), 3. Kiss 
Béla (Bp. lg.).

Férfi csapat:
1. TIG (Derekas, Elekes, Remé�

nyi), 2. HTI (Bertalan, Kántor, 
Számely), 3. RTV (Hazai, Molnár, 
Vámos).

Női egyéni:
1. Kelemen Györgyné (TIG), 2. 

Kiss Dezsőné (HTI), 3. Molnár 
Károlyné (BUVIG).

Női csapat:
1. HTI (Kissné, Kucsera, Si�

mon), 2. TIG (Hutásné, Kelemen�
né, Körtvélyesi), 3. HPI (Kollár- 
né, Szomjas, Tőzsémé).

Öregfiúk:
1. Balog József (KPSZ), 2. Kiss 

Béla (Bp. lg.), 3. Radaha Vince 
(TIG).

TENISZ
Férfiak:
1. Rilkó Károly (HBt), 2. Váradi 

István (TIG), 3. Kecsmár István 
(Bp. lg.).

Nők:
1. Hegyi Gáborné (HTI), 2. Zá- 

dor Gézáné (TIG), 3. Géczy Gab�
riella (HPI).

TOLLASLABDA
Férfi csapat:
1. BUVIG (Kanyó, Krizsán), 2. 

TIG (Kovács, Schlotthauer), 3. 
RTV (Kiss, Dudás).

Női páros:
1. HPI (Szűcsné, Márton), 2. 

TIG (Gáspár, Poroszka), 3. HTI 
(Kelemen, Pokra).

Vegyes páros:
1. TIG (Schlottauer, Gáspár), 2. 

Bp. lg. (Potz, Protné), 3. (Kiss, Si�
pos) RTV.

CSALÁDI VETÉLKEDŐ
1. TIG (Zsemle család), 2. RTV 

(Várszegi család), 3. RTV (Nagy 
család).

HORGÁSZAT
Férfi egyéni:
1. Dávid Sándor (HPI), 2. Jano- 

vics György (BUVIG), 3. Ritter 
Frigyes (RTV).

Férfi csapat:
1. HPI (Dávid, Szabó, Göndör), 

2. BUVIG (Oszter, Mészáros, Ja- 
novics), 3. Bp. lg. (Pakó, Éber, 
Gurzó).

Női egyéni:
1. Póczi Sándomé (BUVIG).
Női csapat:
1. BUVIG I. (Baloghné, Halász�

ná, Pócsiné), 2-3. Bp. lg. (Nagyné, 
Muskovszki, Rabné), 2-3. BUVIG 
II. (Bulonhné, Halászná, Kissné).
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