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A POSTÁSOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

Minden postás munkájára szükség van 
a VII. ötéves terv teljesítéséhez
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A központi vezetőség 1986. 
decemberi ülésén megtárgyalta 
az emelt szintű VII. ötéves ter�
vet, az 1986. évi terv várható 
teljesítését, valamint az 1987. 
évi feladatokat. Ezúttal a VII. 
ötéves terv módosításáról 
adunk tájékoztatást, az éves ter�
vet a következő számunkban is�
mertetjük.

A Magyar Posta VII. ötéves 
tervét — mint ismeretes — 
1986 júniusában fogadták el. 
Azóta a távbeszélő- szolgálat fej�
lesztésére újabb hitelfelvételi 
lehetőségek teremtődtek. Ösz-  
szesen 6,8 milliárd forinttal nőtt 
e területen a fejlesztési forrás, 
így a posta egészére 51,4 milli�
árd forint áll rendelkezésre. En�
nek egyharmada vállalati dön�
téskörű, kétharmada célcsopor�
tos. Az ágazatok közötti meg�
oszlás:

távközlés 78,1, 
műsorszórás 5,2, 
postaszolgálat 9,4, 
üzemfejlesztés 5,0, 
szoc.- kultur. 2,3 százalék.
A növekménnyel a távközlés 

aránya nőtt, s nem változott a 
többi ágazat részére az eredeti 
ötéves tervben elhatározott fej�
lesztési forrás nagysága.

A távbeszélő- szolgálatnál az 
emelt szintű terv 400—420 ezer 
kapacitás létesítését tartalmaz�
za, ami mintegy 60 ezerrel több 
a jóváhagyott tervnél. Várható�
an 200—210 ezer új állomást le�
het bekapcsolni, hiszen a többi 
rekonstrukció, illetve pótlás. Az 
új telefonok 90 százaléka lakás�
állomás lesz.

A fejlesztés módosulása ter�
mészetesen jelentős mértékben 
befolyásolja a terv egészét, a 
többi tervfejezetet. Különösen 
két témát kell kiemelni:

— a gazdasági feltételek ala�
kulását,

— illetve a munkaerőhelyze�
tet.

Az emelt szintű tervben a for�
rások 22,5 százaléka visszter�
hes, tehát kamatostól vissza 
kell fizetni, ami önmagában je�
lentős költségtöbblet. A prog�
ram hatásaként ezen fölül is nö�
vekednek a költségek. Elsősor�
ban az anyagköltség, a szüksé�
ges létszámnövekedés hatása�
ként a bérköltség és járulékai, 
az állóeszközök növekedésével 
összhangban az értékcsökkené�
si leírás. Ugyanakkor az állo�
másszaporulat forgalomnövelő 
hatása csak a későbbi években 
várható. így az eredeti tervhez 
képest kevesebb lesz a posta 
nyeresége. Ez nem érinti a dol�
gozói kifizetéseket, csak a válla�
latnál képződő fejlesztési forrá�
sokat csökkenti.

Mindenesetre figyelmet érde�
mel, hogy a növekvő ráfordítá�
sokkal szemben relatíve csök�
kenő bevétel áll. Hitelből a jö�
vőben csak akkor szabad beru�
házni, ha az üzemeltetési költ�
ségeken felül az amortizációt és 
a hitelkamatot is figyelembe vé�
ve annyi nyereség képződik.

amennyi az adózás után leg�
alább a hitelezett tőkét fedezi.

Jobb ezer 
új dolgozóra 
van szükség

Az eredeti, a júniusi terv is 
több mint 4000- es létszámbővü�
léssel számolt. A terven felüli 
többletfeladatok létszámigénye 
további 600. A jelenlegi munka�
erőpiaci lehetőségek mellett ek�
kora létszám felvétele önmagá�
ban is komoly gond. De még in�
kább az, ha a szakmai igény 
szerinti összetételt is figyelem�
be vesszük. A 600 fős többlet-  
igény zöme tervező- beruházó, 
hálózatépítő (kábelszerelő), be�
rendezés- fenntartó. Ezek közis�
merten ma is hiányszakmák. 
Ugyanakkor a technikai rend�
szerváltás, a digitális technika 
térhódítása növeli a magasan 
képzett szakemberek iránti 
igényt, ami a meglévő létszá�
mon belül is struktúraváltással 
jár.

A novemberi 
határozat 

szellemében

A  központi vezetőség ülésén 
a terv módosítását Doros Béla 
elnökhelyettes terjesztette elő, 
szakszervezeti véleményt, ki�
egészítőt Gricsemé Heszky 
Enikő főtitkár mondott, aki be�
vezetőjében hangoztatta, hogy 
a kiemelt postai programot, 
egész gondolkodásunkat és cse�
lekvésünket át kell hatnia az 
MSZMP KB novemberi határo�
zatának, illetve az ezt követő 
SZOT- határozatnak. Kötelessé�
günk, hogy a gazdasági munka 
javítására hozott határozatokat, 
a kijelölt feladatokat lefordítsuk 
és alkalmazzuk a postai és ezen 
belül a szakszervezeti mun�
kánkra.

Az emelt szintű ötéves terv�
vel kapcsolatban hangsúlyozta, 
hogy kongresszusunk határoza�

ta igényelte a hírközlés gyor�
sabb ütemű fejlesztését, ehhez 
a szükséges forrás biztosítását, 
valamint a technikai rendszer-  
váltást. Mára — mint a terv is 
bizonyítja — valósággá vált az 
igény. Megteremtődtek egy, az 
akkor elképzeltnél is gyorsabb 
fejlesztés lehetőségei, és meg�
alapozott reményünk lehet az 
elektronikus rendszer alkalma�
zására. Egy cél lebeghet előt�
tünk, postások előtt, a kitűzött 
és az ország közvéleménye előtt 
felvállalt feladatok maradékta�
lan teljesítése.

A tervben meghatározott fel�
adatok teljesítéséhez akár a 
külső, akár a belső feltételek 
nincsenek meg mindenütt és 
egységesen, ugyanakkor a vég�
rehajtáshoz rendelkezésre álló 
idő rövid. Ezért a posta egész 
területén egységes és folyama�
tos együttgondolkodásra és cse�
lekvésre, dinamizmusra, kezde�
ményezésre, vállalkozásra és 
minden alkotni akaró és tudó 
postás együttes munkájára van 
szükség. Fel kell számolni min�
denféle presztízsszemléletet, 
gyorsan el kell hárítani a mun�
kát esetenként lassító vagy gát�
ló akadályokat. Ezért fokozot�
tabb összhangot kell teremteni 
a postaszintű, illetve a posta�
szervi elképzelések, érdekek 
között.

A központi elképzelések ki�
alakításánál jobban figyelembe 
kell venni a területek felveté�
seit, jelzéseit, az élet realitásait, 
ugyanakkor a belső szabályo�
zásnak hatékonyabban érvény�
re kell juttatnia az összpostai 
érdekeket, jobban ösztönöznie 
kell a postaszervek belső tarta�
lékainak feltárására. A szerve�
zetkorszerűsítésnek egyik meg�
határozó eleme volt a középfo�
kú postaszervek önállóságának, 
jog-  és döntési hatáskörének 
növelése, a felelősség egyidejű 
kiterjesztésével. Ma még min�
dig sok az egyedi és kellően 
össze nem hangolt központi in�
tézkedés, még mindig jellemző 
a döntések egy vagy több lép�
csővel való felcsúszása; gyak�
ran nem ott döntenek, ahol az 
információ a legteljesebb.

Az alkotó energia felszabadí�
tásához nagyobb szabadságot 
és több bizalmat kell adni a kö�
zépvezetőknek. Másrészről meg 
kell követelni és kellően el kell 
ismerni a vállalkozást, a kezde�
ményezést, a közös célért vég�
zett munkát.

Fegyelmezett
munkával

A munkafegyelem, a szerve�
zett, hatékony munka, a mun�
kaidőalap jobb kihasználása 
mindannyiunk kötelessége. En�
nek számonkérése az illetékes 
szakvezető feladata. Ebben 
fenntartás nélkül támogatni 
kell a partner vezetőket vala�
mennyi szakszervezeti szervvel 
és tisztségviselővel, sőt példa-  
mutatással és meggyőző agitá-  
ciós munkával segíteni.

A fegyelmezetlenség, a laza�
ság eltűrése, a technológiai fe�
gyelem lazítása nem lehet alku 
és valamiféle álhumánum tár�
gya.

A munkaverseny 
szerepe

A  központi vezetőség a terv�
vel együtt megvitatta és elfo�
gadta „A Magyar Posta VII. öt�
éves tervfeladatainak megvaló�
sítását segítő szocialista mun�
kaverseny célkitűzései” című 
előterjesztést. Megállapította, 
hogy a posta előtt álló feladatok 
megoldásában jelentős segítsé�
get adott eddig is, s adhat még 
inkább a jövőben az új alapok�
ra helyezett munkaverseny-  
mozgalom. Ahol éltek a kapott 
lehetőséggel, és a munkahely 
konkrét napi feladatait tűzték 
ki célul, kibontakoztatva a vál�
lalkozási szellemet és megte�
remtve a teljesítménnyel ará�
nyos anyagi elismerés lehetősé�
gét, ott már 1986- ban is megha�
tározó tényező volt tevékenysé�
gük az elért eredményben. Kö�
zös feladatunk tehát és egyúttal 
érdekünk is az új alapokon álló 
munkaverseny mind teljesebb 
kibontakoztatása és tudatos be�
építése a tervfeladatok megva�
lósításába.

A termelést segítő tevékeny�
ség, a képzés, önképzés, a szo�
cialista életmód mellett egy ta�
lán mostanában kevésbé han�
goztatott tényező, a munkásszo-  
Bdaritás kérdése is szóba került 
az ülésen. A munkásszolidari�
tás, a kezdő, a gyengébb mun�
kaerő szakmai nevelése, segíté�
se mindig is jellemzője volt a 
szocialista brigádmozgalom�
nak. Most, amikor sok új em�
ber, s köztük nagyszámú pálya�
kezdő fiatal felvételével kell 
számolni, akkor az ő beilleszke�
désük segítésében, a postához, 
a pályához kötődésükben meg�
határozó szerepet tölthetnek 
be a szocialista brigádok.

Párbeszéd a tagsággal
A beszámoló taggyűlések elé

Szakszervezetünk elnökségének 48/1976- os határozata értel�
mében alapszervezeti szinten a szakszervezeti vezetőtestületek 
rendszeresen számot adnak a tagságnak egy- egy év munkájáról.

A beszámolók célja: a tagság szerepének növelése, a szak-  
szervezeti demokrácia fejlesztése, a vezetőtestületek tevékenysé�
gének ellenőrzése, a tömegkapcsolat erősítése, a szakszervezeti 
munka nyilvánosságának fejlesztése. A beszámoló közvetlen 
úton bizalmicsoportokban, taggyűlésen, közvetett módon bizal�
mitestület előtt valósul meg.

A beszámolók nemcsak értékelnek, hanem a következő évi 
feladatokat is meghatározzák. A testületek nem önmaguknak ad�
nak számot, hanem akiktől a bizalmat kapták, a tagságnak.

A beszámolókra az önkritikus, a tagsághoz szóló őszinte 
hang legyen jellemző! A beszámolókon történjen meg a vezetői 
véleményezés, amely társadalmi kontroll is a szakvezetők számá�
ra.

A beszámoló taggyűléseken lehetőség lesz — a központi ve�
zetőség határozata alapján — megvitatni a tagdíjfizetés módját, a 
vezető- irányító munka fejlesztését, valamint az agitációt és a pro�
pagandát.

Az alapszervezeti beszámolók során értékelni kell:

•  a kongresszusi határozat időarányos, helyi végrehajtását;

•  a postaszerv éves tervének teljesülését, ehhez kapcsolód�
va a szakszervezetnek a termelést segítő tevékenységét;

•  a szocialista munkaverseny eredményeit;

•  a munkahelyi demokratikus fórumok működését;

•  az érintett alapszervezeteknél a körzeti szakszervezeti bi�
zottságok létrehozásának és működésének tapasztalatait;

•  az ifjúsági tagozatok indulásának, jog-  és hatáskörük ki�
alakításának segítését;

•  az igazgatóság és a helyi postaszerv 1987. évi tervéhez 
tett javaslatokat;

•  a partner gazdasági vezetők éves tevékenységét.

A beszámolás a legkisebb egységekben, a bizalmicsoportok�
ban kezdődik. A tagságnak itt van közvetlen kapcsolata a mozga�
lommal, itt élik a szervezeti életet, s az itteni tapasztalatok alap�
ján ítélik meg mozgalmunk eredményességét.

A bizalmi, ha együttműködött a csoporttal, a bővebb és fo�
lyamatos ismeret segíti a beszámolót, ahol a folyamatosság hiá�
nyos, ott részletesebb és bővebb beszámolás szükséges. Ezt diffe�
renciáltan kell segíteni az alapszervi szb- nek és a tszb- nek.

Nagy jelentőséget kap a bizalmiak beszámolója azoknál az 
alapszervezeteknél, amelyeknél bizalmitestület működik, mert itt 
a közvetlen beszámolást a bizalmicsoportban tartott taggyűlés 
képezi.

A körzeti szakszervezeti/bizottságoknál nehezebb körülmé�
nyek között dolgoznak a bizalmicsoportok. A helyi adottságokhoz 
alkalmazkodva, rugalmasan kell megszervezni a beszámolókat.
A tszb- k ehhez kézzelfogható segítséget adhatnak.

Az egymásra épülésnek megfelelően a bizalmiak beszámoló�
ját az alapszervezeti szb beszámolója előtt kell megtartani. Az 
alapszervezeti beszámolóknak tartalmazniuk kell a bizalmicso-  
port- értekezleteken elhangzott javaslatokat, véleményeket.

A beszámoló taggyűlések előtt a szakszervezeti testületek 
összetételét át kell tekinteni. Ahol a cserélődés a testületek egy-  
harmadát nem haladja meg, ott kooptálással lehet a testületeket 
kiegészíteni. Ott, ahol a cserélődés több mint egyharmad, ott új 
választásokat kell kiírni. Az alapszervezeti beszámolókat 1987. 
március 31- ig kell megtartani. (A körzeti szakszervezeti bizottsá�
gok a kishivatali tanácskozásokkal együtt, április végéig tartják 
meg.)

A beszámolókat munkaidő után kell megtartani; ahol több 
műszakos foglalkoztatás van, ott a legkisebb munkaidő- kieséssel 
kell megszervezni. Gondot kell fordítani arra, hogy a tagság idő�
ben megismerje a beszámolások rendjét, hogy a közös munka ér�
tékelésével és feladatmeghatározással erősítsük tovább a szerve�
zeti életet.

Ha a jó előkészítés folytán a tagság kellő tájékoztatást kapott 
az 1986. évi feladatok végrehajtásáról, és megismerte a rá váró 
tennivalókat, a beszámolók betöltötték rendeltetésüket.

Meszlényi Ferenc
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Egymagám sohasem ertem volna el. ..
Még több kapcsolat, a lehe�

tő legtöbb őszinte szó. 
Nagyon tömören ennyi Péntek 

Petronellának, a Postások 
Szakszervezete központi veze�
tősége titkárának ars poeticája.

Dinamikus lénye, közvetlen 
modora, beszédstílusa, egya�
ránt a minden és mindenki 
iránti élénk érdeklődést tükrözi.

1961- ben, érettségi után sze�
gődött a postához, az Építési 
Üzemhez, ahol még gimnazista�
ként, az iskolai nyári szünetek 
alatt szerzett némi szakmai gya�
korlatot. Státusba vétele után 
pénztárosként, munkaügyi elő�
adóként, belső ellenőrként, 
majd munkaügyi osztályvezető�
ként dolgozott. Noha belépése 
percétől kezdve szakszervezeti 
tag, társadalmi funkciót mint 
KISZ- titkár vállalt 1970- ig. Éle�
tében az 1971- es esztendő hozta 
a fordulatot: meghívottként
szót kapott a Postások Szak-  
szervezetének IX. kongresszu�
sán.

— Ma már nem is értem, 
honnan vettem a bátorságot, 
hogy szülés előtt két hónappal 
több száz ember elé pódiumra 
álljak, és a jegyzetet mellőzve 
szabadon beszéljek — emléke�
zik vissza nevetve egykori ön�
magára, s hozzáfűzi, hogy a ta�
pasztalatlanok merészségével 
rögtönzött kiselőadást munka�
helyének általános helyzetéről, 
s arról, hogy a generációs ellen�
téteket náluk nem ismerik.

— A fiatalok nem rosszab�
bak, mint az idősek, csak má�
sok — hangoztatta máig érvé�
nyes meggyőződését.
■ Felszólalásával sikert aratott, 

s meglepetésére elnökségi tág�

gá, az ifjúsági bizottság titkárá�
vá választották. Öt év múltán 
pedig megkérdezték tőle: nem 
vállalná- e a jelenlegi funkció�
ját?

— Igent mondtam — meséli 
—, és a mai napig nem bántam 
meg. Engem valóban érdekel�
nek az emberek, a postások ki-  
sebb- nagyobb problémái. Órá�
kig szívesen elhallgatom őket, 
akár hivatalos minőségben, 
akár nyaralás alatt egy postás 
üdülőben. A féljem szerint 
megszállott vagyok, s olykor a 
15 esztendős lányommal szövet�
kezve együtt kesergik el, mi�
lyen nehéz is egy családnak, ha 
a munkát előtérbe helyező köz�
ember az anya, a feleség. Ezt 
persze nem kell túl komolyan 
venni; mindketten megértők, 
segítőkészek, tudomásul veszik, 
ha néha hajnaltól késő estig 
nem látnak. Végső soron belát�
ják, hogy a kapcsolatteremtés 
másokkal, a minél több infor�
máció megszerzése részükről is 
némi áldozattal jár.

A munkába lépése óta eltelt 
25 esztendő alatt esti tagozaton 
diplomát szerzett a Marx Ká�
roly Közgazdaságtudományi 
Egyetemen, s 1977 és 81 között 
elvégezte a politikai főiskolát.

A kiváló dolgozó kitüntetés 
után 1974- ben Szakszervezeti 
Munkáért arany, 1981- ben 
Munka Érdemrend bronz foko�
zatot kapott.

— Számát sem tudom, hogy 
munkaköri kötelességből hány 
ünnepségen vettem részt, ahol 
a szaktársak gyakran könnyek�
kel a szemükben vették át ki�
tüntetésüket. Én ezt mindig kis�
sé értetlenül néztem, arra gon�
dolva: nyilván megérdemelték, 
miért hát ez a nagy megindult-  
ság? De mit tesz a sors: amikor 
én kaptam jneg a bronz és 
ezüst fokozatot, ugyanúgy meg-  
illetődtem, mint mások. Nehéz 
az ilyen lelkiállapotot elemezni, 
de egy bizonyos: az ember na�
gyon boldog, hiszen szívét- lel-  
két igyekezett beleadni a mun�
kájába; de egyben azt is jól tud�
ja: csak saját maga, egyedül, so�
ha nem érné el céljait. Gyakran 
hallani, hogy az egyes munka-  
területeken elért sikerek a csa�
patösszefogás produktumai. 
Úgy gondolom, hogy egy szak�

szervezeti tisztségviselő tevé�
kenységére ez különösképpen 
érvényes. Ezért szeretném az 
újságon keresztül is megkö�
szönni a környezetemben dol�
gozóknak, a tisztségviselőknek, 
a mindig őszinte véleményt 
nyilvánító partnereknek a se�
gítségét.

Hogy az embernek nem csu�
pán önmagáért, hanem 

másokért is élnie kell, már az 
elemi iskolában megtanulta. 
Hajdani tanítójának embersé�
ge, példamutató élete gyermek�
korában ösztönösen, később tu�
datosan arra késztette Haran�
gozó Istvánt, a Debreceni Pos�
taigazgatóság tszb- titkárát, 
hogy a társadalmi problémákra 
érzékenyen reagálva szemlélje 
a világot. Elvi segítőtársat ka�
pott ebben később felesége 
édesapjában is, aki ugyancsak 
elkötelezett közéleti ember.

1958- tól dolgozik a postánál, 
de már ezt megelőzően mint 
KISZ- vezetőségi tag és titkár 
részt vállalt a társadalmi, politi�
kai feladatokban. Gazdasági 
munkáját egyesített felvevő�
ként kezdte a kunszentmártoni, 
majd a martfűi hivatalban; 
1967- től Debrecen 2 postahiva�
talában, később az igazgatósá�
gon töltött be különböző elő�
adói munkaköröket. 1971- ben a 
Postások Szakszervezete terüle�
ti tanácsának munkatársa lett, s 
1974- ben választották meg iszt-  
titkárnak.

Noha a mozgalmi munkában 
ekkor már pártvezetőségi tag�
ként is gyakorlatra tett szert, el�
vi tudását KISZ és SZOT veze�

tőképző tanfolyamain, majd a 
Marxista- Leninista Egyetemen 
bővítette. Az itt végigtanult 8 
év folyamán szakosított okleve�
let szerzett, amit szociológiai, 
speciális tanfolyammal is kiegé�
szített.

Napjainak jó része munkával 
telik el, hiszen a hivatalos időn 
túl is gyakran dolgozik. A Ha�
rangozó család tagjai azonban 
megértők: az ugyancsak postás�
feleség, az érettségi előtt álló 
nagylány, s a fiú, aki hol is ta�
nulhatna másutt, mint postai 
szakközépiskolában.

Eredményesen működik köz�
re a SZOT, a Szakszervezetek 
Hajdú- Bihar Megyei Tanácsa 
elnökségének, valamint a Pos�
tások Szakszervezete központi 
vezetőségének a munkájában. 
E sokrétű kötelezettségnek ele�
get tenni önmagában sem ke�
vés, a tszb- titkár azonban fá�
radhatatlanul járja emellett a 
hozzá tartozó területet, sokat és 
szívesen időzik a szaktársak kö�
zött.

— Aki éppen erre nem tud 
magának elegendő időt szakíta�
ni, ne vállaljon érdekvédelmi 
tevékenységet — vallja. Mert 
hogyan is lehetne csupán író�
asztal mellől, előírásokból, ren�
deletekből megérteni- megértet-  
ni az egyes ember és a nagyobb 
közösség, az ország gondjait? 
De akármekkora igyekezettel 
sem lehetne eredményeket elér�
ni segítőtársak nélkül. Sokan 
elmondták már, s én sem állít�
hatok mást: ha nem támaszkod�
hatnék jó munkatársakra, tér�
dig koptathatnám a lábam, 
mégsem haladnék előre. A ré�
gebben kapott elismerések és a 
november 7- én átvett Munka 
Érdemrend ezüst fokozatú ki�
tüntetésem ezért mindazoknak 
a szorgalmát tükrözi, akik a 
„háttérből” egyengetik a mun�
kámat.

Feletteseinek véleménye sze�
rint szerény, következetes, jó 
modorú, jól szervező tisztségvi�
selő. S ha hibái, mint mindenki�
nek, feltehetően neki is vannak, 
az a bizonyos egykori pedagó�
gusa büszke lehet arra, hogy 
emberszeretetre, mások bajai�
nak megértésére oktató szavai 
jó talajra hullottak.

— Simon —

Ismertessük meg mindenkivel a feladatát!

Minden évben december 15. 
és 20. között tartja évenkénti 
utolsó ülését a központi vezető�
ség. így volt ez 1986- ban is. 
A testület december 19- én ülé�
sezett.

A megbeszélésen részt vett 
Doros Béla, a Magyar Posta ál�
talános elnökhelyettese, aki 
egyben két témának volt a 
szakmai előterjesztője: a Ma�
gyar Posta emelt szintű VII. öt�
éves vállalati tervjavaslatának 
(külön cikkünk az 1. oldalon) és 
az 1986. évi várható tervteljesí�
tésnek, illetve az 1987. évi terv-  
javaslatnak.

Az 1986. évi tervről elmond�
ta, hogy ez az év lényegében a 
VII. ötéves terv első éve volt. 
Ezt azért szükséges kiemelni, 
mert sokan úgy tekintik, hogy a 
VII. ötéves terv 1987- ben indul, 
és négy év alatt kell azt teljesí�
teni. Igaz, az 1986- os év néhány 
eredménye több okból kevezőt-  
lenebb a vártnál. Ennek van�
nak olyan okai, amelyekről 
nem tehetünk, de van néhány 
olyan is, amelyek működésünk 
hatékonyságát minősítik. Az 
1986- os év fő tapasztalata, hogy 
termelékenyebben, hatéko�
nyabban kell végezni szolgálta�
tásainkat, talán más felfogás�
ban kell vezetni és dolgozni 
minden szinten.

Gricsemé Heszky Enikő fő�
titkár szóbeli kiegészítőjében 
kifejtette, hogy minden tisztség-  
viselőnek és gazdasági vezető�
nek kötelessége, hogy a terv�
ben megfogalmazottakat köz�

érthetővé tegye valamennyi 
postás dolgozó részére. Konkre�
tizálja a feladatokat egy- egy 
postai munkaterületre avégett, 
hogy az 1987. évi, illetve az 
emelt szintű VII. ötéves terv 
teljesítése kapcsán minden pos�
tás dolgozó egyértelműen tudja, 
hogy mi a munkájával szembe�
ni igény.

Meg kell tenni ezt azért is, 
mert — amiben akkor ugyan 
még csak titkon reményked�
tünk — a XII. kongresszus ha�
tározatában megfogalmazottnál 
is nagyobb távközlés- fejlesztési 
lehetőség áll a posta rendelke�
zésére. Az ország, a közvéle�
mény figyelmének középpont�
jába került a posta, ez pedig 
mindannyiunknak óriási fel�
adat és felelősség.

Felhívta a figyelmet a továb�
biakban arra, hogy a központi 
elképzelések kialakításánál erő�
teljesebben vegyék figyelembe 
a postaszervek javaslatait, mert 
ezáltal a gyakorlat realitásai 
jobban érvényre jutnak.

A főtitkár ezt követően szólt a 
szocialista brigádmozgalom fel�
adatairól. Közös feladatunk, 
mondta, hogy a postán széle�
sebb körben bonatakoztassuk 
ki a munkaversenyt. A szocia�
lista brigádoknak vállalásaikkal 
sokkal jobban kell szolgálniuk 
a tervfeladatok elvégzését, 
azaz: váljanak a brigádvállala-  
lások a terv szerves részévé.

Megerősítette a továbbiak�
ban, hogy a brigádmozgalbm-  
ban a szakszervezetek támogat�
ják a vállalkozást, a teljesít�

ménnyel arányos anyagi elis�
merést, amely a vállalás teljesí�
tése után rögtön realizálódik.

A vitában tizenketten szólal�
tak fel. Valamennyi felszólalás�
ra — még ha esetenkét az igen 
kritikus is volt — a jobbító 
szándék, a feladatok minél jobb 
teljesítésére való törekvés volt 
jellemző. A javaslatokat, illetve 
a beszámolót a központi vezető�
ség kiegészítésekkel elfogadta.

A tagdíjrendszer módosításá�
ra vonatkozó javaslatban a köz�
ponti vezetőségnek abban kel�
lett döntenie, hogy lehetőséget 
ad- e arra az alapszervezetek�
nek, hogy, tagságuk döntésétől 
függően — a tagdíjbélyeg meg�
tartása mellett —, bérjegyzék 
útján lehessen a tagdíjat levon�
ni.

A központi vezetőség az alap�
szervezeteknek a választási le�
hetőséget megadta. A tagdíj-  
rendszer módosítására vonatko�
zó előterjesztést vitaanyagként 
elfogadta.

Ezt követően a testület jóvá�
hagyta a Postások Szakszerve�
zete vezetőszerveinek 1987. I. 
félévi munkatervét.

Végezetül a központi vezető�
ség nevében Kóczián András 
alelnök megköszönte a szak-  
szervezeti tisztségviselők 1986. 
évi munkáját, és 1987- re jó 
egészséget, munkasikereket és 
boldog új évet kívánt vala�
mennyi szakszervezeti aktívá�
nak és postás dolgozónak.

Barabás Györgyi

Bánsági István
1 9 2 2 - 1 9 8 6

Mély megrendüléssel búcsúzunk a 
Postások Szakszervezete Központi 
Vezetőségének tagjától, a Somogy 
Megyei Távközlési Üzem nyugalma�
zott üzemvezetőjétől, aki 64 éves ko�
rában távozott közülünk.

1940- től volt a posta dolgozója. Elő�
ször a postaforgalom területén dolgo�
zott Marcali, majd Kaposvár 1 posta-  
hivatalban. .

A megfelelő szakképzettség meg�
szerzése után műszaki területre ke�
rült, építésvezető, építési és fenntar�
tási osztályvezető, majd nyugdíjba 
vonulásáig a Somogy Megyei Táv�
közlési Üzem vezetője volt.

Munkáját mindig nagy szaktudással, becsülettel végezte. 
Munkatársai szerették, tisztelték, becsülték.

Rendkívül sokoldalú társadalmi munkát is végzett. A Postá�
sok Szakszervezetének 1948- tól volt tagja. A központi vezetőség�
nek 1965- től aktív résztvevője, igazi színfoltja, aki tömör, lé�
nyegre törő hozzászólásait egy- egy szellemes megjegyzéssel fű�
szerezve ügyesen oldotta.

1980- tól elnöke volt a központi vezetőség mellett működő 
munkavédelmi bizottságnak. Komolyan kivette részét a Pécsi 
Postaigazgatóság Területi Szakszervezeti Bizottságának és a he�
lyi alapszervezetnek a munkájából is. Segítségére, előremutató, 
jobbító szándékú tanácsaira mindig építettek.

1963 óta volt a párt tagja; propagandista feladatokat látott el.
Mind szakmai, mind közéleti tevékenységében fáradhatatlan, 

nagy munkabírású ember volt. Ezt segítette soha nem múló jó 
kedélye. Ismerte a dolgozókat foglalkoztató gondokat, messze�
menően törekedett érdekeik képviseletére.

Több évtizedes szakmai és szakszervezeti tevékenységének el�
ismeréseként Vezérigazgatói Elismerésben, többször Kiváló Dol�
gozó és Posta Kiváló Dolgozója kitüntetésben, a Haza Szolgála�
táért Érdemérem arany fokozatú kitüntetésben, a Munka Ér�
demrend bronz és arany fokozatú kitüntetésben részesült.

Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Fiatalok a fiatalokén
A SZOT- plénum 1985. októ�

beri határozata alapján szak-  
szervezetünk áttekintette saját 
ifjúsági munkáját, és a központi 
vezetőség múlt év szeptemberi 
ülésén határozatot hozott az if�
júsági munka korszerűsítésére. 
A határozat értelmében alap�
szervezeti szinten ifjúsági tago�
zatot, tszb- szinten ifjúsági taná�
csot alakítottak. A tagozat-  és 
tanácsválasztások tapasztalatai�
nak első rövid összegzését ad�
juk közre most.

A november közepén indult 
választásokhoz a tszb- k intézke�
dési tervet dolgoztak ki. A vá�
lasztások során hamar kiderült, 
hogy a tagozatok létrehozását 
nem lehet rutinfeladatnak te�
kinteni. A választások előkészí�
tésénél esetenként előfordult, 
hogy félreértelmezésből vagy 
kényelemből a jelölőbizottságot 
nem a fiatalok közül választot�
ták, hanem az alapszervezeti 
választásokon működő jelölőbi�
zottságot bízták meg.

A választásokon a fiatalok vé�
leménynyilvánítása a szótlan 
passzivitástól az egyetértésen 
át az elutasításig terjed.

•  Számos választás úgy zaj�
lott le, hogy a hivatalos hozzá�
szólások után a fiatalok részéről 
nem vagy kevés volt az észre�
vétel, a tanácstalanság volt a 
jellemző.

Volt, ahol úgy vélekedtek, 
hogy nincs szükség a rétegkép�
viseletre, mert az alapszerveze�
ten belül érdekeik érvényesül�
nek. Azzal viszont egyetértet�
tek, hogy a fiatalok körében a 
munkát lehet és kell is jobban 
végezni.

•  Több helyütt élesen felve�
tették, hogy miért nem igényel�
ték a fiatalok széles körének vé�
leményét az elképzeléseknél, az 
előkészítési szakaszban. Miért 
nem mondhatták ők el, miképp 
képzelik el a velük kapcsolatos 
szakszervezeti munka fejleszté�
sét. Megfogalmazásuk szerint 
így el lehetett volna kerülni, 
hogy az egész íróasztalszagú le�
gyen.

•  A tagozatvezetőségek ki�
alakításánál sarkalatos kérdés 
volt a KISZ- szel való kapcsolat.

Voltak olyan kezdeményezé�
sek, hogy a KISZ- re akarták 
építeni a vezetőségeket, és oda 
KISZ- aktivistákat akartak be�
választani. Ezeken a helyeken a

tagság az alkalmasságot vette 
figyelembe, nem az előzőleg be�
töltött funkciót, és élt a többes 
jelölés lehetőségével.

•  Felvetődött a fiatalok kö�
rében, hogy az érdekvédelem�
ből melyik szervezet, hogyan, 
milyen mélységig veszi ki ré�
szét.

•  A megválasztott tagozat�
vezetőségek igénylik a segítsé�
get a helyi kérdésekben való el�
igazodáshoz, jog-  és hatáskö�
rük, valamint munkaprogram�
juk kialakításához.

•  Megfogalmazódott az az 
igény, hogy a tagozatvezetők�
nek a vezetőségi tagokkal való 
együttműködésük mellett a fia�
tal szakszervezeti tagok között 
végzett munka és a közvetlen 
kapcsolat tartása legyen az 
alapfeladatuk.

Az eddigi tapasztalatokat ösz-  
szefoglalva a fiatalok döntő ré�
sze nem marad érdektelen, ha 
helyzetén, sorsán jobbítani aka�
runk, de mint ahogy a kritikai 
vélemények is jelzik, ma már 
róluk, sorsukról nélkülük, véle�
ményük meghallgatása nélkül 
dönteni nem szabad, de nem is 
lehet.

,Az előzőekből következően 
ma még a fiatalok kisebb' része 
ismeri fel, hogy a mozgalmon 
belül lehetőséget kapott érde�
keinek hatékonyabb képvisele�
tére, érvényesítésére.

A tszb- k, a szakszervezeti bi�
zottságok, az aktivisták segít�
sék, hogy a választások után az 
ifjúsági tanácsok, tagozatok mi�
nél előbb érdemi munkát tudja�
nak végezni. Ez — életkortól 
függetlenül — minden felelő�
sen gondolkodó ember érdeke.

M. F.
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Azonos teljesítmény
rövidebb munkaidőben

1986. október 24- e kitörölhetetlen dátum lesz a Ma�
gyar Posta történetében. Ezen a napon tárgyalta az or�
szággyűlés a posta munkájáról, a fejlesztés lehetőségeiről 
szóló beszámolót. Korábban nem volt példa rá, hogy ez a 
fórum önálló témaként, ilyen mélyrehatóan elemezze a 
hírközlés gondjait. A beszámolóról a napisajtó, valamint 
a rádió és televízió részletes tájékoztatást adott, ezért 
most mi inkább a háttérről és a teendőkről kértünk és 
kaptunk tájékoztatást.

Hogyan lehet kevesebb mun�
kaidő alatt többet teljesíteni? 
A kérdés látszólag időszerűtlen, 
mivel a munkaidőalap védelme, a 
meglevő munkaidő jobb kihasz�
nálása — népgazdaságunk jelen�
legi helyzetében — fontos kor�
mányzati és szakszervezeti törek�
vés. Mégis, a fő cél: nem többet, 
hanem jobban, gazdaságosabban, 
eredményesebben dolgozni. S ez
— bizonyos feltételekkel — rövi�
debb munkaidő alatt is megvaló�
sítható. Szervezettebb, fegyelme�
zettebb, jobb minőségű munká�
val.

E néhány gondolatot azért ér�
demes előrebocsátani, mert 1986 
októbere óta — a kormány és a 
szakszervezetek megállapodásá�
nak alapján — az egészségre ár�
talmas munkahelyen dolgozó táv�
beszélő-  és távgépíró- kezelők heti 
munkaidejét 40- ről 36 órára csök�
kentették. Ezt a Postások Szak-  
szervezetének legutóbbi, éppen 
egy évvel ezelőtt megtartott 
kongresszusa is jogos és szüksé�
ges változtatásnak ítélte. A Pos�
tás Dolgozó 1986. októberi száma 
részletes tájékoztatást adott a be�
vezetés feltételeiről és módjáról, 
továbbá a rövidebb munkaidő 
várható hatásairól.

Ezúttal a bevezetés óta eltelt rö�
vid időszak tapasztalatait össze�
gezzük a Helyközi Távbeszélő 
Igazgatóság Területi Szakszerve�
zeti Bizottsága titkárának és a 
belföldi és nemzetközi távbeszélő-  
központ dolgozóinak segítségé�
vel.

— A kellő előkészítés után ok�
tóber 20- tól álltunk át az új mun�
karendre a két központban, s egy 
hónappal később értékeltük elő�
ször a 36 órás munkahét beveze�
tésének tapasztalatait — tájékoz�
tat Zachár Gyözőné tszb- titkár.
— Elmondhatom, hogy az átállás, 
ha kisebb, átmeneti zökkenőkkel 
is, de elég jól megvalósult.

— Mit jelent az, hogy kisebb, 
átmeneti zökkenők?

— Azt, hogy az átállás utáni el�
ső héten hullámzó volt a szolgál�
tatás minősége. A bejelentő mun�
kahelyeken — mind a két köz�
pontnál — a harminc másodper�
cen belüli jelentkezési arány át�
menetileg romlott, akárcsak a tu�
dakozó munkahelyeken. Ugyan�
akkor október végétől, november 
elejétől jelentős javulás követke�
zett be, s ennek eredményeként 
az első hónap minőségi mutatói 
az előírt érték fölött voltak, s ösz-  
szességükben az október 20- át 
megelőző éves átlag értékei körül 
alakultak. Mind a két központnál 
javult a kezelők egy főre eső egy 
órai átlagteljesítménye; az emel�
kedés aránya a nemzetközi köz�
pontban nagyobb.

— Ez a nagyobb munkakedv�
nek vagy a jobb munkaszervezés�
nek köszönhető?

—-  Tulajdonképpen mind a 
kettőnek. És annak, hogy az egy 
órával rövidebb napi munkaidő 
következtében kevésbé fáradtak 
a kezelők. Nem titok, hogy koráb�
ban az utolsó egy- két óra rontotta 
le teljesítményüket, mert addigra 
nagyon kimerültek. Most tehát 
többet tudnak teljesíteni, s ebben 
nyilván a jobb hangulatuknak is 
szerepe van. Másfelől az is lénye�
ges, hogy dolgozókra lebontva ál�
lapítottuk meg a szolgálati beosz�
tást, amely a forgalomhoz és a lét�
számhelyzethez igazodik, de fi�
gyelembe vettük a kezelők csalá�
di helyzetét is.

— A munkaidő- csökkentés 
mekkora létszámbővítést igé�
nyelt?

— Bizonyos átcsoportosításra 
volt szükség a nemzetközi köz�

pontból a belföldi kezelőkhöz, s 
kértük — meg is kaptuk — nyug�
díjas dolgozóink és a mellékfog-  
lalkozásúak segítségét. Másrészt 
örvendetes, hogy mind a két köz�
pontban számottevően növeke�
dett a főfoglalkozású dolgozók 
száma, s ez főként a kedvezőbb 
munkaidő eredménye.

— Az első hónap tapasztala�
tai szerint a kezelők az új mun�
karendben hét óra alatt ugyan�
annyit vagy többet teljesítenek, 
mint korábban nyolc óra alatt. 
Ez milyen hatással van jövedel�
mükre ?

— Ez még nem értékelhető, 
azt azonban elmondhatom, hogy 
sem alapbérük nem változott, 
sem a teljesítményük után kapott 
forgalmi ösztönző.

Ha tehát most napi hét óra alatt 
ugyanannyit megkereshetnek, 
mint korábban a nyolcórás szol�
gálati időben, ez érthetően kedve�
ző az új munkarendben dolgozó 
kezelőknek, illetve csábító a más�
hol 40 órás munkahét szerint dol�
gozóknak.

— Valóban olyan sokat szá�
mít az a napi egy óra?

— Igen, sokat számít — vála�
szol Albertné Veres Zsuzsanna, a 
belföldi központ egyik távbeszé�
lő- kezelője, aki egyúttal szakszer�
vezeti bizalmi is. — Most nem va�
gyunk olyan fáradtak, mint ré�
gen, ezért nyugodtabban, jobb 
kedvvel dolgozunk, s ez meglát�
szik a teljesítményeinken is. 
A társaság nagyon örült a 36 órás 
munkahét bevezetésének, s min�
denki elfogadta, hogy ez termé�
szetesen nem mehet a szolgálta�
tás rovására.

— De a napi hét óra öt nap�
pal számolva csak 35 óra. Mi 
van a fennmaradó egy órával?

— Van, aki a plusz egy órát a 
hétvégén dolgozza le. Szívesen 
bejövünk, mert hétközben az egy 
órával rövidebb munkaidő azt je�
lenti, hogy több idő jut a családra, 
kikerüljük a csúcsforgalmat, a be�
vásárlás is könnyebb.

— A napi egy óra csakugyan 
rengeteget számít — teszi hozzá 
Fricz Tibor, aki a nemzetközi köz�
pontban távbeszélő- kezelő. — Az 
én feleségem gyes- en van, ezért 
jó, hogy hamarabb haza tudok 
menni, több időt tölthetek a csalá�
dommal. De az egy óra azt is je�
lenti, hogy nem fáradunk el any-  
nyira. Én például németül és ola�
szul jól beszélek, hiszen a nemzet�
közi kapcsolóknak idegen nyelve�
ket is kell ismerniük, ez azonban 
még fárasztóbb, mintha kizárólag 
magyarul beszélnénk. A rövidebb 
munkaidő eredményeként sike�
rült jobban feltölteni nálunk a lét�
számot, s ez is jó hatással volt az 
egyéni teljesítményekre, mert így 
nem vagyunk annyira túlterhel�
ve, mint régen.

Mindent összevéve, az érintett 
dolgozók — több mint kétszázan 
— örömmel és megnyugvással fo�
gadták a 36 órás munkahét beve�
zetését, s bár „a napi egy órának” 
az egészségre gyakorolt hatását 
csak később lehet majd kimutat�
ni, az kétségtelen, hogy a távbe�
szélő- kezelők kevésbé fáradtak, 
idegesek, mint korábban. Az is ki�
derült, hogy egy rövid átmeneti 
visszaesés után javultak az egy 
főre jutó teljesítmények, amiben 
nyilván nagy szerepet játszott a 
jobb idegállapot és a vele össze�
függő munkakedv.

Mindez pedig azt is jelenti, 
hogy nemcsak a kezelők jártak jól 
a munkaidő- csökkentéssel, ha�
nem végső soron a közönség is, 
amennyiben érezhetően javul a 
szolgáltatás színvonala.

Faggyas Sándor

Rövid idő telt el a nagy ese�
mény óta. A végleges értékelés�
hez, és a következtetések levo�
násához természetesen ez még 
kevés. Benyomásairól és a par�
lamenti ülés előkészítéséről 
kérdeztük Tóth Illés államtit�
kárt, a Magyar Posta elnökét.

— Elnök elvtárs, hogyan íté�
li meg azt a tényt, hogy a posta 
gondjai, bajai a parlament elé 
kerültek?

— Úgy gondolom, s ebben 
azt hiszem mindenki egyetért 
velem, ez kiemelkedő esemény 
életünkben. Szeretném hangsú�
lyozni, hogy ez egy hosszabb 
folyamat része. Talán az első, 
döntő lépés ezen az úton az 
önállóvá válás volt, amikor 
1983. július elsejével kiváltunk 
a Közlekedés-  és Postaügyi Mi�
nisztériumból. Annak idején 
többen tamáskodtak, vajon 
lesz- e ettől több pénzünk, ja-  
vul- e a posta pozíciója. Meg vol�
tunk győződve akor is, és most 
az élet igazolt bennünket, hogy 
az önállósággal megnő, kiszéle�
sedik az ágazat érdekkifejező 
és érdekegyeztető lehetősége, 
egyértelműbben, hatékonyab�
ban tudjuk a hírközlési szolgál�
tatások érdekeit érvényre jut�
tatni.

— Az önállóság tehát na�
gyon fontos állomás. A követ�
kező lépés egy olyan VII. öté�
ves terv kidolgozása volt, amely 
reális alapot ad a jelenlegi 
mélypontról való elmozdulásra, 
és a későbbi, gyorsabb ütemű 
fejlesztésre. Tisztában voltunk 
azzal, hogy a költségvetésből a 
népgazdaság jelenlegi helyzeté�
ben nem kaphatjuk meg a fej�
lesztési forrás hiányzó fedeze�
tét. Korábbi gazdálkodási gon�
dolkodásmódunkat gyökeresen 
át kellett alakítani. Intenzíven 
foglalkozni kezdtünk a köt�
vény, a hitel és egyéb külső for�
rások megszerzésével.

— Igyekeztünk társadalma-  
sítani a postai, s ezen belül is a 
telefonfejlesztést. Kapcsolatot 
kerestünk a megyék politikai és 
tanácsi vezetőivel, őszintén fel�
tárva gondjainkat, nehézségein�
ket, és kérve támogatásukat. 
Ezt szolgálta a tanácsok részére 
kidolgozott pályázati rendszer 
(40 százalék tanácsi és 60 száza�
lék postai pénz az egyes terüle�
teket érintő fejlesztésekhez). 
Ezzel egyidejűleg minden esz�
közt megragadtunk, hogy a 
népgazdasági tervben minél 
kedvezőbb pozíciót kapjon a 
posta.

—■ Utalnék itt az adókedvez�
ményekre, a távközlési fejlesz�
tési alap létrehozására. (A tele�
fondíj 50 filléres emelése adó�
zatlanul használható fel telefon�
fejlesztésre. A szerk. megjegy�
zése.) Nagyon fontosnak ítéljük 
meg, hogy a távközlés fejleszté�
sét az elektronika társadalmi�
gazdasági alkalmazásának el�
terjesztésére irányuló központi 
gazdaságfejlesztési program ré�
szeként kiemelten kezeli a kor�
mányzat, bár mi ennél többet 
szeretnénk: önálló programot.

— Végül is prioritást kapott 
a távközlés fejlesztése, nyitott 
maradt a terv, ha a feltételek le�
hetővé teszik, növelhetjük a 
tervben elfogadott 357 ezres ál�
lomáskapacitást. A tervmunká�
val párhuzamosan megkezdtük 
a felkészülést a parlamenti 
ülésre. Képviselőcsoportokkal 
találkoztunk, igyekeztünk szá�
mukra tiszta helyzetképet adni 
és megértésüket kérni. Az így 
felgyülemlett információ feldol�
gozásával kezdtük az írásos be-

I számoló anyagát kialakítani. Itt

szeretnék egy számomra na�
gyon lényeges kérdésre utalni. 
Ez nem az elnök produkciója 
volt. Az egész felkészülés igazi 
csapatmunka volt, postán belüli 
és postán kívüli erők együttmű�
ködése. Ezúttal is szeretném 
munkájukat megköszönni.

— Tisztában vagyunk az�
zal, hogy minden előterjesztés�
nek nagy gondja a terjedelem, 
az egyes részek közötti arány. 
Milyen szempontok vezérelték 
önöket a kidolgozás során?

— Valóban, ez nehéz kérdés. 
Eleve abból indultunk ki, hogy 
az előterjesztés nem postások�
nak szól, nem szabad elvesz�
nünk a részletekben. Főleg a 
szolgáltatások helyzetét, a gaz�
dálkodási feltételeket és a ki�
bontakozás útját kívántuk be�
mutatni. Úgy érzem, hogy az 
írásos és a szóbeli beszámoló 
arányosan képviselte az egyes 
témákat. A hozzászólások is 
tükrözték ezt. Talán a tömeg�
kommunikációban egy kicsit 
nagyobb hangsúlyt kapott a te�
lefon, de azt hiszem, ez érthető.

— Elnézést, hogy közbevető-  
leg kérdem. Postáskörökben 
volt olyan vélemény, hogy a 
postásokról, az emberi ténye�
zőről talán kevés szó esett.

— Igen, hallottam én is, sőt 
olyat is, hogy egyes részterüle�
tek miért nem szerepeltek az 
anyagban. Nos, nem akarok is�
mételni, de ahogy mondani 
szokták, nekünk most a fő csa�
pás irányába kellett mennünk. 
Ami az emberi tényezőt illeti, 
mind az írásbeli, mind a szóbeli 
anyagban kitértünk rá. Jelez�
tük gondjainkat, nem rejtve vé�
ka alá, hogy valamilyen köz�
ponti segítség nélkül nem tu�
dunk boldogulni. Ennél többre 
az adott pillanatban nem volt 
szükség, és nem lett volna sze�
rencsés túlhangsúlyozni e prob�
lémát.

— Úgy tűnik, némi zavar 
van közvéleményünkben a par�
lament és a kormány közti 
munkamegosztást illetően. 
A parlament nem oszt pénzt, le�
gyen szó akár fejlesztésről, akár 
bérről. Ez a kormányzati szer�
vek dolga, a tervek, szabályo�
zók kialakításakor. A parla�
ment a népgazdasági terv, a 
költségvetés stb. vitájakor je�
lentős mértékben befolyásolja a 
kormány döntéseit, s itt már 
nem közömbös, hogy milyen 
kép alakul ki a postáról.

— És hogyan ítéli meg, mi�
lyen kép alakult ki?

— Ennyi információ a Ma�
gyar Postáról, munkánkról még 
soha nem volt az „utcán”. Nem�
csak a parlament, de maga a 
kormány sem volt még ilyen 
mértékig informálva.

— A „játékszabályok” sze�
rint a parlamenti ülés után a 
kormány megtárgyalta az ott el�
hangzottakat, és programot ké�
szített a tennivalókról. Ezt meg�
kaptuk, s időközben kidolgoz�
tuk az elkövetkező idő postai 
feladatait, s ezt igazgatói ta�
nácsülésen is megvitattuk. Tel�
jes körű értékelésre itt most 
nem vállalkozhatok, két ténye�
zőt mégis kiemelnék:

•  A jelenlegi hírközlési inf�
rastruktúra megítélésében tel�
jes az egység a parlament, a 
kormány és a posta között. Egy�
formán súlyosnak ítéljük meg a 
helyzetet. Hosszú évtizedek 
után mi, postások nem va�
gyunk egyedül.

•  Határozottan közelebb ke�
rültünk ahhoz, hogy a kivezető 
út megkeresése nem egyedül a 
posta feladata, ez most már iga�
zán társadalmi ügy.

— Azt hiszem, felhalmozó�
dott feladataink megoldásában 
maximális segítségre számítha�
tunk.

— Elnök elvtárs, ezek után 
mik az elkövetkező napok leg�
fontosabb feladatai?

— Említettem már, hogy el�
készült a feladattervünk; ami a 
belső életünket illeti, a legfonto�
sabb, hogy egységes gondolko�
dás alakuljon ki a postán belül 
is. Ne értékeljük túl, de le se be�
csüljük a mostani kedvező pozi-  
ciónkat.

— Lényegesnek tartom a 
postások tájékoztatását, infor�
málását. E célból nagy példány�
számban megjelentettük az írá�
sos és a szóbeli beszámoló rövi�
dített változatát, az értékelést 
és a főbb feladatokat. (A 4- 4,5 
órás parlamenti ülést videóra 
rögzítette a PRTMIG, a posta�
szervek bármikor kikölcsönöz�
hetik.) Túl ezeken, kérem a 
párt- , a szakszervezeti és a 
KISZ- szervezeteket, hogy okta�
tási anyagukba építsék be e 
fontos információkat.

— A parlamenti ülésen is el�
hangzott a postai terv nyitott�
sága, a minimális program. 
Mit kell ezeken érteni?

— Az ülésen valóban több 
képviselő beszélt arról, hogy a 
357 ezer kapacitás minimális 
program legyen, s történjék to�
vábbi erőfeszítés e szám növe�
lésére. Természetesen ez a mi 
leghőbb óhajunk is, hiszen én 
meggyőződésből mondtam, 
hogy minden telefonigényt 
szükségszerűen kielégítendő-  
nek, jogosnak tartunk. A terv 
elfogadása és a parlamenti ülés 
között történt is már előrelépés, 
amit ott bejelentettem. Hitel fel�
vételével 400—420 ezer állo�
máskapacitást vállaltunk. így 
az eredeti terv már minimális 
programnak tekinthető. Mégis 
itt meg kell állnunk, és alapo�
san számba kell vennünk a fel�
tételeket. Végül is a fejlesztés 
nemcsak pénz kérdése. Anél�
kül, hogy részletekbe mennék, 
gondoljuk meg, hogy jelenlegi 
körülményeink között 10 ezer 
új crossbar kapacitáshoz mint�
egy 100 új postás kell meghatá�
rozott szakmastruktúrában. 
Még a kínálkozó forráslehető�
ség mellett is nagyon alaposan 
meg kell gondolnunk, mit vál�
lalhatunk, tudjuk- e teljesíteni.

— Engedje meg, hogy egy 
kényes témát érintsek. Ez az 
abszolút hiánycikknek számító 
telefon elosztása. A képviselők 
hozzászólásaiból talán ezen az 
egy területen érződött némi 
gyanakvás a posta irányában. 
Van- e valami válasz e kihívás�
ra?

— Igen, ezt én is tapasztal�
tam. Nem tehetünk mást, fel 
kell oldanunk ezt a bizalmat�
lanságot. Úgy vélem, ezt csak 
akkor érhetjük el, ha nyilvános�
sá, demokratikussá tesszük, és 
elfogadtatjuk a közvéleménnyel 
elosztási elveinket. Meggyőző�
désem, hogy ezzel végre segíte�
ni tudunk az e területen dolgo�
zó postás kollégáinknak, akik 
nap mint nap ki vannak téve a 
csábításnak, a rágalomnak, a 
feljelentéseknek, és az ezekkel 
járó kellemetlenségeknek. Fog�
lalkoztunk már e témával, de 
még csak a gondolkodás kezde�
tén vagyunk. Egy bizonyos: ez 
a mai magyar társadalom a ki�
emeléseket nagyon nehezen fo�
gadja el. Az elosztás alapelve — 
úgy tűnik — a várakozási idő 
lehet. Talán ez a legdemokrati�
kusabb. Nyilván bizonyos ki�
emeléseket, sorrenden kívülisé�
get biztositani kell, olyanokat, 
amelyeket tényleg elfogad a 
társadalom. Gondolok itt a köz-  
biztonságra, életmentésre, bizo�
nyos felső szintű állami és párt�
vezetőkre. Ezek körének meg�
határozása mindenesetre óriási 
politikai feladat.

— Ki kell kérnünk a várako�
zók véleményét is. Egyértelmű�
en rendezni kell a lakáscserék�

kel, a családtagok átírási jogo�
sultságával stb. kapcsolatos 
kérdéseket. Úgy gondolom, 
hogy ez a tömeges érintkezés 
egyúttal alkalmas lesz arra is, 
hogy információkat adjunk 
olyan, a közvélemény által ma 
meg nem értett témákban, mint 
az ikresítés, KIL- esítés, ezek 
műszaki lehetőségei, korlátái. 
Ez jó alkalom lesz a postáról al�
kotott közvélemény kedvező 
irányú befolyásolására.

— Elnök elvtárs, többünk�
nek zavart okozott az ülés vé�
gén a válaszadás. Nem ponto�
san értettük, hogy a posta, 
vagy a kormány nevében törté�
nik- e ez.

— Ez a jelzés már hozzám is 
elérkezett. Megértem a bizony�
talanságot, hiszen a parlament 
ügyrendje, működési szabály�
zata nem közismert. Arról van 
szó, hogy az ágazati előterjesz�
téseknél a kormányzat részéről 
előírt partnerekkel kötelező 
konzultációt kell folytatni a zár�
szó előtt. Ezért volt a 30 perces 
szünet. Nekem konzultálnom 
kellett például a Pénzügymi�
nisztérium, az Ipari Minisztéri�
um és az Országos Tervhivatal 
vezetőivel. Az egyeztetés után a 
kormány nevében kellett vá�
laszt adnom. Mint már említet�
tem, a helyzet megítélésében és 
a fejlesztés igenlésében teljes a 
nézetazonosság, így ez csak for�
mális jellegű gondot jelenthe�
tett.

— Befejezésül, mit kér la�
punk hasábjain a postásoktól?

— A legnagyobb feladat va�
lamennyiünk előtt a VII. ötéves 
terv. Fórumokon is megvitattuk 
és lezártuk az emelt szintű ter�
vet. Mindig is mondtuk, hogy a 
mi munkánk olyan, hogy perc�
ről percre, napról napra meg�
méretünk. Azt hiszem, sőt biz�
tos vagyok benne, hogy a jelen�
legi helyzetben ez fokozottan 
igaz. Eljutottunk oda, hogy a 
közvélemény megérti, nem mi 
postások tehetünk róla, hogy 
ilyen a szolgáltatás. De nem fo�
gadják el, s könyörtelenül fel�
nagyítják elkerülhető munkahi�
báinkat, s a megértés, a rokon-  
szenv könnyen ellentétbe csap�
hat át.

— Az elkövetkező időszak�
ban sorsdöntő lesz, hogyan dol�
gozunk. Ha félvállról vesszük a 
közönségkapcsolatot, ha nem 
tudunk a szó igazi értelmében 
szolgáltatást nyújtani, minden 
erőfeszítés ellenére megbukha�
tunk. Én azt szeretném, azt ké�
rem, hogy szerény, szolgáltató 
szellemű posta jelenjen meg a 
közönség előtt, amelynek van�
nak határozott elképzelései a jö�
vőt illetően, és ha megkapja a 
feltételeket, teljesíti a rá háruló 
feladatokat.

— Kemény munka vár min�
den postásra, de végül is évtize�
de azt várjuk, hogy megkezd�
hessük a most elérhető közeibe 
került felzárkózást. Én a veze�
tés nevében azt ígérem, hogy e 
munkához a feltételeket megte�
remtjük, a postásoktól pedig azt 
kérem, legyenek társaim a vál�
lalt feladatok végrehajtásában, 
teljesítésében.

— Elnök elvtárs, azt hiszem, 
soha ilyen jó esély nem volt ar�
ra, hogy egységessé forrjon ösz-  
sze a postástársadalom. Más�
részről meggyőződésem, ha a 
feltételeket megkapják, a pos�
tásokon nem fog múlni a szebb 
jövőt ígérő VII. ötéves terv tel�
jesítése, hiszen ez mindannyi�
unk érdeke.

Köszönöm a beszélgetést.
Ritter Péter
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A társadalomnak is érdeke
a hírközlés fejlesztése



Évzáró a nyugdíjasklubban Perlekedés a hírvivői örökségen

December 17- én délután zsi-  
bongástól volt hangos a debre�
ceni postás klub. Egymás után 
érkeztek a nyugdíjasok a klub 
évzáró rendezvényére.

Szakáll László, a klub titkára 
számolt be a megjelent 78 klub�
tag előtt az 1986. évi munkáról. 
Mint mondta, a klubnak 115 
tagja van, %- uk nő. A klub a 
nyugdíjas szb- tagjain kívül szí�
vesen látta tagjai sorában más 
postás szb- k nyugdíjasait is. 
Mint a tájékoztatóból megtud�
tuk, a klubtagok 80 százaléka 
55—76 év között van. 13- an 
76—80 év közöttiek, 1 tag 85 év�
nél is idősebb.

A klub gazdag programmal 
várta tagjait. 11 kirándulást 
szerveztek, többek között Eger�
be, Gyöngyösre, Jászberénybe, 
Berekfürdőre, Mezőtúrra, Bé�
késcsabára, Kisvárdára, Vásá-  
rosnaményba stb. A kirándulá�
sok alkalmával a résztvevők — 
összesen 385- en — a helyi kul�
túrtörténeti emlékeket is meg�
tekintették.

9 klubdélutánt rendeztek 270 
nyugdíjas részvételével. Nép�
szerűek voltak egyéb rendezvé�
nyeik — évnyitó, író—olvasó�
találkozó, nőnap, farsang, 
egészségügyi előadások, ame�
lyeken 408- an vettek részt. 
A nyugdíjasklub keretében ké�
zimunka és fotószakkör műkö�
dik, havonta egy alkalommal 
tartottak foglalkozást. Ebben az 
évben is rendeztek kézimunka-

A kecskeméti körzeti szak-  
szervezeti bizottság és a gazda�
sági vezetés közös elhatározásá�
ból született meg a gondolat, 
hogy a karácsony előtti fenyőfa�
ünnepet olcsón és látványosan 
szervezi meg. E célból segítsé�
get kértek a szocialista brigá�
doktól, és megkezdődött a tea�
délutánhoz szükséges tevé�
kenység társadalmi munkában 
való szervezése.

Az összefogás következtében 
a kb. 300 személyre szükséges 
sütemény, és a műsor előállítá�
sához a társadalmi munka már 
megvolt. A házilagosan, a posta 
konyháján elkészített cukrász-  
süteményekhez szükséges 
nyersanyagok ára nem haladta 
meg a személyenkénti 10 forin�
tot. Most már csak a jó műsor 
megszervezése maradt hátra, 
amihez ismét a körzet szocialis�
ta brigádjai nyújtottak segítsé�
get. A kishivatalok közül e té�
ren a kerekegyházi hivataltól 
kapták a szervezők a legna�
gyobb segítséget.

kiállítást, vásárral egybekötve, 
és fotókiállítást.

Új színfolt a negyedévenként 
megrendezett összevont név�
nap, baráti beszélgetéssel.

A klubnak 5 tagú vezetősége 
és 19 fős kibővített társadalmi 
aktívahálózata van, amely két-  
három hetente ülésezett a kü�
lönböző rendezvények előkészí�
tése, sikeres lebonyolítása céljá�
ból. A rendezvények sikeréhez 
hozzájárult a tagok magatartá�
sa is, akik anyagi áldozatot is 
vállaltak, és saját munkával is 
segítették azokat.

Az elmúlt évben javultak a 
tárgyi feltételek. Új klubhelyi�
séget, tévét, magnót, lemezját�
szót vettek részükre. A Gagarin

A teadélután már december 
19- én, a nyugdíjasok összejöve�
telével megkezdődött. A gyer�
tyával megvilágított, szépen te�
rített asztalokhoz az érkezők 
karácsonyi zene közben foglal�
tak helyet.

A teadélután végső hangula�
tát a műsorban szereplő óvodás 
fiú köszöntője és a nyugdíjas ci-  
terások adták meg, melyhez a 
nyugdíjasok nótázása is kap�
csolódott.

Másnap, december 20- án a 
200 fős gyermeksereget a hiva�
tal felvételi terme fogadta. 
A műsort az eredeti népszokást 
felelevenítő kerekegyházi gyer�
mek betlehemesek nyitották 
meg. A városi gyerekek többsé�
ge ilyet még csak a tévében lá�
tott, és a személyes kapcsolat a 
subás, bajuszos gyerekekkel 
most egészen más, közvetle�
nebb élményt nyújtott.

A szót a kecskeméti Katona 
József színház két színésze vet�
te át (díjtalanul léptek fel). Mű�
soruk gyermekeknek szólt,

és Szőnyi Márton szocialista 
brigád patronálásával könyvtá�
rat hoztak létre. Ezek szintén 
hozzájárultak a rendezvények 
látogatottságának növeléséhez.

Tovább bővítették kapcsola�
taikat a többi postás nyugdíjas�
sal, szocialista brigádokkal, aki�
ket ebben az évben vendégül 
láttak. így: Nyírbátor, Máté�
szalka, Karcag, Tiszafüred, 
Nagykálló postásait és a kisvár-  
dai városi Életet az éveknek 
nyugdíjasklub mintegy 40 tag�
ját.

Jó kapcsolatot alakítottak ki 
más igazgatóságok területén le�
vő postás nyugdíjasklubokkal 
— Eger, Gyöngyös, Békéscsaba 
—, akiket a jövő évben látnak 
vendégül.

A kirándulásokról a klub 
egyik tagja krónikát ír, s fotón 
is megörökítették az eseménye�
ket, s az évzárón 23 tablón mu�
tatták be.

Néhány a jövő évi progra�
mok közül:

•  klubdélután, élménybe�
számolók diavetítéssel,

•  orvosi előadások,
•  farsangi összejövetel, nő�

nap,
•  megemlékezés az

1848/49- es szabadságharcról,

•  majális,

•  postás nyugdíjasok foga�
dása, városnézéssel,

•  kirándulások (Sárospa�
tak, Kalocsa, Zempléni hegyek, 
Bükk, Hajdúszoboszló, Horto�
bágy, Mátra, Salgótarján),

•  postatörténeti, kézimun�
ka-  és fotószakkör,

•  kézimunka-  és fotókiállí�
tás.

Gratulálunk a gazdag prog�
ramhoz, s kívánjuk, hogy 1987. 
évi terveik is valóra váljanak, s 
hozzájáruljanak a nyugdíjas 
postások kulturált szabad idejé�
nek eltöltéséhez.

gyermekek bevonásával, de jól 
szórakoztak a szülők is, sőt a 
végén szereplői lettek a műsor�
nak, és most a gyermekek 
drukkolhattak szüleik sikeréért. 
Ezt követte az állófogadás, ahol 
a hosszú asztalokon kirakott fi�
nomságok elfogyasztására és 
teázásra került sor. De volt, aki 
először a „bolhapiac” felhozata�
lát tekintette meg, hogy meg�
unt játékát újabbra vagy jobbra 
cserélje ki. Mert hát ilyen is 
volt.

Emlékezetes teadélután volt 
nemcsak a nyugdíjasoknak, 
gyermekeknek, hanem minden�
kinek, aki részt vett benne.

Még egy kedves színfoltja 
volt az ünnepek előtti rendez�
vénysorozatnak. December 
23- án volt 95 éves özv. Benkő 
Istvánná postás nyugdíjas, volt 
távírdái dolgozó. E napon kö�
szöntötte őt a szakszervezet, és 
egy nagy csokor virágot nyúj�
tott át az ünnepeltnek.

Salánki Endréné

Az Árpád- házi királyok alatt 
kitűnően megszervezett orszá�
gos hírvivői intézménynek már 
csak a nyomait látjuk Róbert 
Károly- kori okleveleinkben. Az 
idézéseket sokszor egy- egy 
konvent, káptalan emberei inté�
zik, a pap- jogász mellé az or�
szágbíró vagy a nádor kijelöl 
egy úgynevezett királyi embert 
a pereskedő felek vagy a birtok�
kal megadományozott vidékről, 
s ők ketten idézik meg az illeté�
keseket vagy az illetékest a tár�
gyalás, avagy a birtokba iktatás 
napjára, a káptalani székhelyre, 
végső esetben a király elé. Ter�
mészetesen írásban adták át az 
idézést. — Ezt írja a pécsváradi 
káptalan 1321- ben egy Tolna 
megyei hatalmaskodás ügyé�
ben, mikor az Uzdy testvérek 
(miután embereikkel földúlták 
Nakot és Bedeg környékét) 
1319- től 1321 hamvazószerdájá�
ig a negyedszeri idézésre nem 
jelentek meg, Lampert ország�
bíró parancsát is semmibe vé�
ve. Bizonyos Weres Miklós a 
pécsváradi konvent emberével 
ítéletre a király elé idézi a bűnö�
söket, és elégtételt kell tenniük 
a hatalmaskodásért és a káro�
kért. Ezenkívül három kör�
nyékbeli vásáron felolvassák 
Lampert országbíró levelét.

1935 elején Pál országbíró 
Visegrádról parancsolja meg a 
székesfehérvári káptalannak, 
hogy foglalkozzon a Komárom 
megyei Étén élő hírvivő- utódok 
perével. Három testvért, mint 
távoli rokonokat jelentett föl bi�
zonyos Jakab fia  János, hogy 
Lökös, Pető és Pál elfoglalták 
az ő örökölt, kiváltságolt etei 
birtokrészét. János személye�
sen jelent meg a káptalannál 
Székesfehérváron. Ott IV. Béla 
király 1257- ben kelt kiváltságle�
velére hivatkozott, hogy Csektö 
nevű ősatyjának két fia, Urocs

Az idősebb postások bizonyá�
ra még emlékeznek a belföldi 
szétosztó versenyekre, ame�
lyeknek országos döntőjét 
évente rendezték — sokszor a 
kíváncsi tévékamerák előtt — a 
Budapest 72- es postahivatal�
ban. Aztán 1973- ban az irányí�
tószám- rendszer bevezetésével 
ezek a látványos és szakmai 
szempontból hasznos verse�
nyek elmaradtak, lassan fele�
désbe merültek.

Most, 13 évvel később a Hír�
lap és Postaszállítási Igazgató�
ság elhatározta, hogy újra élet�
re kelti a hagyományokat. Bel�
földi irányítási versenyt rendez. 
Természetesen kísérleti jelleg�
gel, csak saját üzemei részére. 
A felhívásra az MCSV, a buda�
pesti levél- , napi-  és színeslap-  
feldolgozó üzemek jelentkeztek. 
A négy üzemnél először selejte�
zőket kellett tartani, annyi volt 
a jelentkező.

A belföldi irányítási verseny 
döntőjét, közvetlenül a karácso�
nyi csúcsforgalom előtt rendez�
ték meg a Budapesti Postaigaz�
gatóság kultúrtermében. A ver�
seny jellege különbözött a régi�
ektől, hiszen a versenyzőknek 
nem kellett szétosztólapokkal 
dolgozniuk: írásbeli dolgozattal 
számoltak be tudásukról. Ha�
zánkban kb. 3200- ra tehető a 
postával rendelkező helységek 
száma. Ebből 100 postahely le�
vélpostai küldeményének egész 
napi irányítását kellett megha�
tározni. Továbbá, hogy az adott 
postahely melyik gócterületen 
fekszik.

A HPI forgalmi igazgatóhe-  
lyetesének, Sárfi Istvánnak 
megnyitója után, Daróczi Lász�
ló, a szállítási osztály vezetője 
ismertette a versenyfeltétele�
ket. Aztán elindították az órát, 
és megkezdődött a verseny. 
A 100 postahely kidolgozására 
mindenkinek 40 perc állt ren�
delkezésére.

A leggyorsabbnak Balogh 
László (MCSV) bizonyult, aki 
10 perc 10 másodperc után je�
lezte, hogy elkészült. 25 perc el�

és János a hírvivők századosai�
nak hivatalát viselték, Étén ka�
pott földdel,

„melyet apjuk ugyanazon 
Ete faluban birtokolt kivétele�
sen, külön és együttesen, meg 
számos királyi szerviens, 
ugyanolyan hűsége fejében rá�
fordításnak. ” Azaz viszonzásul 
szolgálatukért.

Pál országbíró Vízkereszt ti-  
zenötödnapjára idézteti meg a 
pereskedőket a király elé, és 
ugyanezt ki is kiáltotta, bizo�
nyosan vásárokon. (A kikiáltók 
nem voltak azonosak a hírvi�
vőkkel, Fejér György oklevéltu�
dósunk szerint.)

A három rokon, Lőkös, Pető 
és Pál a győri káptalan 
1295- ben kelt kiváltságlevelére 
hivatkozik. „Fenséges legjele�
sebb urunknak, Andrásnak, 
Magyarország néhai kegyes 
emlékezetű jeles Királyának, 
az úr 1295- ik évében végezve.” 
III. András megerősítette IV. 
László kiváltságlevelét, „viszo�
nozva hűségét Péternek, István 
fiának, és Péternek, Egyed fiá �
nak, bizonyos földjével a Kirá�
lyi hírvivőknek Ete föld�
jén . . . ” A gazdátlanul és 
hosszabb időtől lakatlanul ma�
gukra hagyottan lévő földeket 
is megkapták. Ők Fábián nem�
zetségéből valók voltak, fűzik 
hozzá a bizonyításhoz. Nagy�
bátyjuk, Jakab fehérvári káp�
lán is rájuk hagyta birtokrészét.

Károly király egyelőre mind�
két fél igazságát elismeri, azon�
ban össze kell hivatni bizonyí�
tásra a két fél részére jelentke�
ző tanúskodókat húsvét ünnepe 
nyolcadára Étére, a szomszédo�
kat meg a közelvalókat, és má�
sokat is a környékről. — Jakab 
fia János hivatkozik még az ő 
előbbi kiváltságára, de végül ki�
mondják a hajdani itteni hírvi�
vőkről:

teltével mindenki végzett a fel�
adattal. A zsűri visszavonult ér�
tékelni a munkákat. Majd egy 
óra múlva kihirdette a végered�
ményt. Hárman töltötték ki hi�
bátlanul a versenylapokat. Kö�
zülük a sorrendet a stopperóra 
döntötte el.

A .verseny győztese Jángli 
Gyula (MCSV) lett, 12 perces 
idővel. Második Szabó Attila 
(MCSV), 14 perc, harmadik 
Lessmeister Ferenc (MCSV) 16 
perc, szintén nulla hibával.

Jángli Gyulát, a boldog győz�
test nem volt nehéz szóra bírni.

— Nehéz volt?
— Hát mit mondjak, nagyon 

izgultam. Még most sem tudom 
igazán felfogni, hogy én lettem 
az első. Nem számítottam ilyen 
sikerre.

— Miért nem? Úgy tudom, 
az MCSV házi versenyét is 
megnyerte.

— Igen, ott 82 induló között 
én voltam a legjobb, de itt tud�
tam, hogy nehezebb lesz. Csak 
a 4- 5. hely megszerzésében re�
ménykedtem.

— Hogyan készült fel?

— Aki egy ilyen versenyen 
komoly eredményt akar elérni, 
annak bizony készülnie kell. 
Sokat, nagyon sokat kellett for�
gatni a térképet, az irányítási 
füzeteket, a különböző segéd�
eszközöket.

— Az igazgatóság az első 
tíz helyezettnek pénzjutalmat 
ajánlott fel, ebből mennyit ka�
pott az első helyezett?

— 3000 forintot vehettem át, 
sőt munkahelyemen 1000 forint 
plusz jutalmat kaptam.

— 12 perc alatt 4000 forintot 
keresni, ez nem mindennapi, 
de gyorsan hozzáteszem, meg�
érdemelte. Egy pár szó erejéig 
mondjon magáról valamit.

— 21 éves vagyok. A posta-  
forgalmi technikumból kerül�
tem az MCSV- hez, ahol három 
éve vagyok mozgóposta- utazó.

Beszélgetésünket mosolyog�
va hallgatja Borbély Imre, az

Emlékezetes teadélután

Irányítási verseny

„valamennyit kiemelték ki�
váltságos hírvivőnek meg sza�
badnak a többi ember Jobbágyi 
hírvivői kötelékéből, akkortól 
kezdve, amilyen és amennyi és 
ahol van a föld, birtokolják. ” 

De azt is kinyomozták, hogy 
a három másik pereskedő min�
denki szeme láttára és gondo�
san kiszemelte magának előre a 
termésre megfelelőbb földet, 
melyet birtokolva megőriztek 
eddig.

„Tudott, hogy az akárhol le�
vő igazság rendjét Király 
urunk vizsgálatával nyolcad-  
napra híven újra megírja. Kelt 
Visegrádon, tizedik napján az 
előbb jegyzett határidőnek. ” 

Húsvét nyolcadnapjára Étére 
rendelik a szomszédokat és kö�
zelvalókat, nemkülönben a kör�
nyékbeli nemeseket és nem- ne�
meseket. Kiválasztottak öt „idő�
sebb és régi embert”, akiknek 
esküt kell tenni a helység Min�
denszentekről nevezett egyhá�
zában, ahol híven ismertetniük 
kell az igazságot.

Azt már Márk napja körül ír�
ják, hogy a peres felek egyetlen 
ősatyától származó rokonok. 
Majd bejelentik, hogy a Komá�
rom megyei Ete birtoka tizenöt 
ekeföldre terjed (ez ekkor leg�
alább 80 családot jelent), és van 
hozzá gyümölcsös is, és az 
egész birtok értéke 68 ezüst�
márka, azaz ennyi jó ló árával 
egyenértékű. A három pereske�
dő testvér ezt az összeget köve�
telné Jánostól, akkor átadják a 
teljes birtokot, nemcsak amit el�
foglaltak.

Később jelentik, hogy egy 
rész a három testvéré, és mivel 
ellentmondás nem mutatkozott, 

„Jakab fia  Jánost állandó és 
visszavonhatatlan birtoklásra 
beiktatták. ”

Közli:
Hegedűs László

MCSV üzem járati osztályának 
vezetője.

— Gratulálok, nagyszerűen 
szerepeltek!

— Köszönjük az elismerést. 
Valóban ilyen átütő sikerre mi 
sem számítottunk. Csak gratu�
lálni tudok dolgozóinknak, 
megmutatták, milyen szakmai 
felkészültséggel rendelkeznek. 
A mozgópostaosztályon az uta�
zók számára mindig kötelező 
volt az évenkénti felújító, irá�
nyító vizsga. Nemrég pedig 
évente két alkalommal is vizs�
gáznak a mozgósok. Ezenkívül 
még hagyomány nálunk, hogy 
az ünnepi csúcsforgalom előtt 
házi irányítási versenyt rende�
zünk. Ezen az üzemből bárki el�
indulhat. Szeretném biztatni a 
budapesti levélfeldolgozó üzem 
versenyzőit, akik a jövőben bi�
zonyára sokkal nehezebb ellen�
feleink lesznek. Ők először vet�
tek részt ilyen jellegű irányítási 
versenyen, természetesen kiüt�
között a rutinhiány.

Végül Sárfi István igazgató-  
helyettes foglalta össze vélemé�
nyét.

— Nálunk a szállítószolgálat 
és feldolgozás területén szak�
képzett munkaerőkre van szük�
ség. Nem igaz az a mondás, 
hogy majd az irányítószám irá�
nyít. Ezeken a munkaterülete�
ken elengedhetetlen az irányí�
tási szaktudás. Igazgatóságunk 
által meghirdetett vetélkedőre 
110- en jelentkeztek. Közülük 
89- en teljesítették a verseny�
szintet. Azok pedig, akik a hu�
szas döntőig eljutottak, már a 
szakma legjobbjai. A verseny-  
kiírás célja tehát, hogy minél 
több kitűnő szakemberünk le�
gyen. Szeretnénk a versenyt or�
szágos méretűvé szélesíteni. El�
képzeléseink vannak. Lehet, 
hogy megmaradunk az írásos 
formánál, de az is előfordulhat, 
hogy a régebbi szétosztó ver�
senyt választjuk. Kétségtelen, 
az utóbbi látványosabb a külső 
szemlélő számára is.

A rendezésről nemcsak a ver�
senyzők, hanem a jelenlevő ve�
zetők is elismerően szóltak. Bí�
zunk benne, hogy a kezdemé�
nyezésünknek lesz még folyta�
tása.

Kovarcsik Pál
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Jól sikerült 
nyugdíjastalálkozó 

Szombathelyen
Szombathely 1 körzeti szak-  

szervezeti bizottsága december 
19- én a Vásárcsarnok éttermé�
ben nyugdíjastalálkozót rende�
zett. A találkozóra nemcsak a 
postásnyugdíjasokat hívták 
meg, hanem a családtagjaikat 
is. A vacsora előtt írták össze az 
1987. évi üdülési igényeket és 
szedték össze a Postás Dolgozó 
előfizetési díját is.

A találkozó maradandó él�
ményt nyújtott a mintegy 100 
résztvevőnek, mert Lovas Lász�
ló, Pintér Györgyi, Vörös Sári 
és Solti Károly 140 percen ke�
resztül magyarnótákat adott 
elő. A bemondónő a televízióból 
jól ismert Hortobágyi Judit 
volt, aki ezúttal is remekül kon�
ferálta be a művészeket.

A műsor közben és végén fel�
hangzó tapsvihar is azt bizonyí�
totta, hogy régen sikerült ilyen 
jól a postásnyugdíjas- találkozó.

Kiss Antal 
Szombathely

Széchenyi nyomában
A Posta Beruházó-  és Terve�

zőintézet — a Posta Kiváló Bri�
gádja címmel háromszor kitün�
tetett — beruházó szocialista 
brigádja kirándulást tett Sop�
ronban és környékén. E kirán�
dulás régi terve volt a brigád�
nak, de ez az esztendő, amely�
ben névadónk, Széchenyi Ist�
ván születésének 195. évfordu�
lóját ünnepeltük, aktuálissá is 
tette a megemlékezést, amelyre 
a kirándulás adott lehetőséget.

A péntek délutánunk a vona�
ton meglehetős kényelemben 
és vidám hangulatban telt. 
Szombaton a Soproni Posta-  
igazgatóság autóbuszával és lel�
kes idegenvezetőnkkel, Foki 
Imrével először Fertődre hajtot�
tunk, ahol megcsodáltuk a gaz�
dag Eszterházy- kastélyt. Ez�
után Nagycenkre mentünk, 
ahol Széchenyi István hamvai�
nak nyugvóhelyén némi megil-  
letődöttséggel elhelyeztük bri�
gádunk koszorúját, tisztelegve 
a legnagyobb magyar emléke 
előtt. Ebéd után a Széchenyi 
kastélymúzeumot tekintettük 
meg. Feltöltődve a múzeum tar�
talmas anyagától, folytattuk 
utunkat Fertőrákosra, a kőfejtő�
be.

Vasárnap délelőtt Sopron tör�
ténetével, nevezetességeivel, 
látnivalóival ismerkedtünk. Ha�
zafelé a Déli pályaudvarig volt 
miről beszélgetni, feleleveníteni 
a felejthetetlen napok legki�
sebb részleteit is.

Kétévi terv után a harmadik, 
az immár „aktuális” évben is 
csupán szép terv maradt volna 
brigádunk nagycenki tisztelgő 
látogatása a Soproni Postaigaz�
gatóság segítsége nélkül, hi�
szen a 34 fős autóbusz a szom�
bati körutazáshoz, az étkezések 
és az idegenvezetések megszer�
vezése, mind- mind rájuk há�
rult.

Szabó István
POBERTI

Hozzászólás

A lap novemberi számában 
megjelent „Családias légkör�
ben” című cikkhez kívánok 
hozzászólni.

Azon nem vitatkozom, hogy a 
cikk nagyobbik részében sze�
replő — dicsérendő — jól szer�
vezett rendezvények mind iga�
zak. Elfeledkeznek azonban ar�
ról, hogy a „gazdasági és moz�
galmi vezetőségben bekövetke�
zett változás” előtt alig volt arra 
lehetőség, hogy hasonló módon 
foglalkozzanak ezek szervezé�
sével, ugyanis évekig azon kel�
lett munkálkodni, a napi szak-  
szervezeti és gazdasági munka 
mellett, hogy megteremtsük a 
lehetőséget a jövő számára. Azt 
is el kellett volna mondani, 
hogy most már — az épületek 
teljes elkészültével — megvan 
minden lehetőség arra, hogy a 
dolgozók kulturált körülmé�
nyek között végezhessék a 
munkát, s azt is, hogy a „vál�
tás” előtti időszakban sem ment 
el egyetlen nyugdíjba vonuló 
sem búcsúztatás nélkül, egyet�
len nőnap, gyermeknap sem 
múlt el megemlékezés nélkül.

A jövőben szívesen olvasnék 
kedvenc lapunkban minél több 
olyan — teljes egészében — 
példát mutató, építő szándékú 
cikket, amiben a kecskeméti 
postás dolgozókról azt tudnánk 
meg, hogy az „új szelek” mi�
lyen szép eredményeket sodor�
nak mostanában.

Bárdóczy Simon 
Kecskemét

Három
autóbusszal. . .

Hosszú szervezőmunka, sok 
telefon, utánjárás — és nem 
utolsósorban kitartás — után si�
került megszervezni egy olyan 
kirándulást Budapestre, ame�
lyen 122 dolgozónk vett részt. 
A rendkívül jó hangulatban el�
töltött nap, egy még jobb han�
gulatban eltöltött vacsorával zá�
rult.

A 3 autóbusszal 10 óra után 
felértünk Budapestre. Ezt köve�
tően szabadprogram, városné�
zés, múzeumlátogatás, és ki-  
nek- kinek ízlése szerint Váci ut�
cai séta következett. A társaság 
egy része ezután színházba 
ment, mások, elsősorban a 
gyermekkel utazók cirkuszba. 
Csodálatos élmény volt.

Ezután hazaindultunk, de 
csak Lacházáig. Ott ugyanis íz�
letesen elkészített és ízlésesen 
megterített asztalok mellett va�
csora következett. A finom va�
csorát kellemes zenével kísért, 
jó hangulatú szórakozás követ�
te, és a táncparketten is bebizo�
nyosodott, hogy „Nemcsak a 
húszéveseké a világ”.

Ezután — mint a mesében — 
vége lett a napnak, és a 122 fá�
radt, de élményekkel gazdag 
ember hazatért.

Hogy jó volt- e? Amint lehet 
megismételjük!

Rácz Jánosné
Kalocsa

Emlékhely Ópusztaszeren
Az Ópusztaszeri Nemzeti 

Történelmi Emlékpark új léte�
sítménnyel gazdagodott. Befe�
jeződött az áttelepített volt tö�
mörkényi községháza műszaki 
átadása, amelyben ez év máju�
sában a Postamúzeum postatör�
téneti kiállítóhelyet nyit. A kiál�
lítóhely egyik termében idény�

jellegű, századfordulóbeli be�
rendezésekkel falusi postahiva�
tal fog működni.

A képen látható épület kapu�
jától balra az utcai homlokzat 3 
helyiségében lesz a postai, 
jobbra a közigazgatás- történeti 
kiállítás.

Józsa Pál

Lezajlott
az év végi 

csúcsforgalom
Elmúltak az ünnepek, túl vagyunk az 

év végi szokásos csúcsforgalmon, ami a 
postás dolgozóknak némi megkönnyeb�
bülés. December második felében ugyan�
is két- háromszor több csomagot, levelet, 
képeslapot kellett kézbesíteni, mint más�
kor.

Mi a karácsonyi ünnepek előtt néhány 
nappal a Budapest 70- es hivatalban és az 
MCSV- ben jártunk, s arról érdeklőd�
tünk: hogyan készültek fel az év végi 
csúcsforgalom zökkenőmentes lebonyolí�
tására?

Kótai István, a csomagkézbesítő osz�
tály vezetője elmondta, hogy hónapokkal 
korábban megkezdték a felkészülést. 
A karácsony előtti héten — nyolc kerület�
be — naponta átlagosan nyolcezer cso�
magot kézbesítettek, s ezzel a hatalmas 
mennyiséggel csak úgy tudtak megbir�
kózni, hogy postaforgalmi szakközépisko�
lások és alkalmi munkások is besegítet�
tek a rakodásba, szállításba. Az ezüst-  és 
aranyvasárnap előtti szombaton a kézbe�
sítők többsége társadalmi munkában vit�
te a címzetteknek a csomagokat, s mun�
kájuk ellenértékét felajánlották a postá�
nak kulturális fejlesztési célokra.

A csomagokat — magánszemélyeknek 
— december 24- én és 31- én is teljes körű�
en kézbesítették. 25- én az expresszkülde-  
ményeket is házhoz vitték, sőt 26- án is 
dolgoztak egy ügyeletes kocsival. Az ün�
nepek körüli hétköznapokon délután má�
sodfordulót szerveztek, s az expresszcso-  
magokat soron kívül kézbesítették.

A csomagoláskultúra meglehetősen 
alacsony szintű hazánkban — mondták a 
hivatalban, s alighanem igazuk van. En�
nek ellenére egész évben alig tucatnyi jo�
gos panasz merült fel a hivatal csomag�
kézbesítőivel szemben, akik körülbelül 
egymillió küldeményt adtak át a címzet�
teknek.

Szendrei Péter, a hivatalvezető helyet�
tese, egyúttal az egyesített kézbesítőosz�
tály vezetője arról tájékoztatott, hogy a 
két- háromszorosára nőtt levélpostai kül-

Csomag csomag hátán, ember ember hátán

deményforgalmat munkaszervezési in�
tézkedésekkel és túlórázással — saját 
dolgozóikkal — bonyolítják le. Decem�
berben a kézbesítőknek nem adtak ki 
szabadságot, egyébként a csúcsidőszak 
alatt munkaidejük reggel 6- kor kezdődött 
és általában este 6 tájban fejeződött be. 
Ezt szinte mindenki örömmel vállalta, 
mert az a jellemző, hogy a kézbesítők 
éppúgy szívügyüknek tartják, hogy min�
den rendben menjen, mint a vezetők.

A karácsony előtti héten itt is segítet�
tek a postaforgalmi szakközépiskolások, 
a hivatal KISZ- esei pedig aranyvasárnap 
és az előtte lévő szombaton rendkívüli 
műszakban segítettek a kézbesítés előké�
szítésében, hogy hétfőn a kézbesítők idő�
ben tudjanak indulni járatukba a több 
mint százezer levélpostai küldeménnyel. 
A hivatal egyébként a főváros VII., VIII. 
és XIV. kerületébe kézbesít. December 
24- én — túlórában — az utalvány kivéte�
lével minden levélpostai küldeményt el�
vittek a címzetteknek, a nehezebb jára�
tokba tartalékkézbesítőket is beállítottak.

Az egyesített kézbesítők decemberben 
átlag húsz túlórát teljesítettek, s ennek az 
értékét a hivatalukból nyugdíjba ment 
postások támogatására ajánlották fel.

F. S.

Postásarcok

Az aranydiplomás

„A nevelés és a fegyelem ala�
pozzák meg c*z erfcölcsöt, és ki�
ki oly mértékben lesz bölcs, 
amennyit tanult. ” — írta Juve�
nalis majd kétezer éve, de igaz�
sága azóta sem kopott, és ami�
kor dr. Harasztos Tibor portré�
ját igyekeztem megrajzolni, 
azért jutott eszembe éppen ez, 
mert az ő élete is bizonyíték ar�
ra, hogy e mondás ma is igaz.

Nemcsak ő jött elém, mikor 
meglátogattam, hanem egy ha�
talmas, fekete kutya is: körül�
szaglászott, körültáncolt, így az�
tán természetesen rögtön arról 
kezdtünk beszélgetni, hogy a 
kutya milyen jó társ az egyedül�
létben, mert az egyedüllétet so�
ha nem lehet megszokni, min�
dig kell valaki, aki feloldja a 
magányt.

Dr. Harasztos Tibor most het�
vennyolc éves. Nemrégiben 
vesztette el feleségét: csak a fia 
maradt vele, aki naphosszat tá�
vol van, dolgozik, és természe�
tesen segíti őt anyagilag, hiszen 
a nagy lakást, a háztartást nem�
igen tudná fenntartani a kis 
nyugdíjból. Pedig amikor 1970. 
január 7- én nyugdíjba ment, jól 
kereső, vezető állású ember 
volt: a Budapest vidéki Posta-  
igazgatóság pénzügyi vezetője. 
Járása, mozgása nem öregem�
beré, magas termete is csak egy 
kicsit hajlott, és csak ősz haja 
utal a korára. Ahogy nézem a 
fényképeket, egy szálfatermetű, 
délceg fiatalembert mutatnak 
több változatban: az egyiken 
zongora mellett, szereplés köz�
ben látni. 1957- ben lépett fel 
utoljára. Egy november 7- i ün�
nepségen a Hazám, hazám- aX 
énekelte. Egy másik felvételen 
a szegedi egyetem előtt látható 
elégedett mosollyal: 1935. ápri�
lis 5- én itt vette át jogi diplomá�
ját. Aztán egy harmadik kép: a 
szegedi egyetem rektora át�
nyújtja az aranydiplomát.

Ebből az alkalomból kedves 
levelet kapott a Budapest vidé�
ki Postaigazgatóság vezetőjétől: 
„Kedves Harasztos szaktárs! 
Örömmel értesültem, hogy jogi 
diplomája megszerzésének 50. 
évfordulója alkalmából a szege�
di József Attila Tudományegye�
tem Állam-  és Jogtudományi 
Karának rektora Önnek arany�

diplomát adományozott. A ma�
gas elismeréshez gratulálok, és 
ezúttal is megköszönöm a posta 
szolgálatában eltöltött évek 
alatt végzett lelkiismeretes, jó 
szakmai munkáját. Kívánok a 
továbbiakban jó erőt és egész�
séget. Szathmári Géza igazga�
tó.”

— Én ennek a néhány sor�
nak is örülök, hiszen bennün�
ket, nyugdíjasokat munkatársa�
ink előbb vagy utóbb elfelejte�
nek, ritkán nyitják ránk az aj�
tót. De hát bizonyára mindenki�
nek megvan a maga baja, és 
ahogy visszaemlékszem aktív 
koromra, én sem igen látogat�
tam nyugdíjasokat. Az ember 
ilyenkor jön rá, hogy fiatalkorá�
ban mennyire nem figyelt az 
idősebb korosztályra. Pedig so�
kat tanulhattam tőlük. Apám 
például rettentően dolgos, szor�
galmas ember volt. 1921- ben 
repatriáltunk Erdélyből, mert a 
románok nem vették át MÁV-  
tisztviselő apámat a vasúthoz. 
Két évig vagonokban laktunk 
Dunakeszin. Utcák voltak ak�
kor vagonokból. A számunkra 
is emlékszem: 116 618. Hiába 
fűtöttünk, reggelre befagyott a 
vödörben a víz. Deres volt a ta�
karónk. Akkor tizenkét éves 
voltam. Menekült tanárok taní�
tottak. Jeles tanuló voltam. 
Végre aztán Pestújhelyen kap�

tunk lakást 1923- ban, és még ki 
sem lábaltunk a menekülés 
okozta nyomorból, már ott volt 
a nyakunkon a gazdasági vál�
ság. Emlékszem a hajnali sor�
baállásokra. Nagyon szegények 
voltunk.

— Pestújhelyen iskolaelső
voltam, aztán a Barcsay utcai 
gimnáziumba jártam, de oda se 
sokáig, mert nekünk mindig to�
vább kellett menni, ahová ép�
pen az apámat szolgálatra küld�
ték. Végül is Debrecenben a pi�
aristáknál érettségiztem
1928- ban. Itt roppant alapos 
volt a felkészítés. Nemcsak az 
előírt tananyagot tanították 
meg nekünk. Nagyon nehéz 
gimnázium volt. A hobbim ak�
koriban a rádiószerelés és a sza�
valás volt. Az utóbbi elkísért 
egész életemben. Ez volt az én 
nagy szenvedélyem. Nem it�
tam, nem dohányoztam.

— Az érettségi után gróf 
Bánffy Miklós uradalmában 
voltam gazdasági gyakornok 
Gatájpusztán, de utáltam a haj�
nali felkelést, így aztán beirat�
koztam Debrecenben a jogi 
egyetemre, közben pedig a 
nagybátyám segítségével — aki 
a Nemzeti Színház tagja volt — 
felvettek a postára forgalmi díj-  
nőkként, 1929. augusztus 6- án. 
Protekció nélkül valószínűleg 
nem lehettem volna postás, hi�

szen kétezren pályáztak kétszáz 
helyre. Pedig én nem akartam a 
postára menni, ügyvéd szeret�
tem volna lenni. Püspökladány�
ban alig heten dolgoztunk: min�
dent kellett csinálnom. A postá�
nál rengeteg helyen megfordul�
tam, bejártam az országot.

— Kezeltem távírót, a keze�
lési szolgálat minden ágában 
dolgoztam, voltam távközlési 
előadó és postamester- helyet�
tes, dolgoztam a mozgópostá�
nál, a csomagleadási és kézbe�
sítési vámszolgálatnál, voltam 
területi biztos, személyzeti elő�
adó, és természetesen a jog el�
végzése után kvalifikáltabb 
munkákat is kaptam. Végül a 
Budapest vidéki Postaigazgató�
ságtól mint pénzügyi vezető 
mentem nyugdíjba. 1944. júni�
us 29- én, Péter- Pálkor nősül�
tem. Az országban azon a na�
pon mi voltunk az egyetlenek, 
akik házasságot köthettünk, 
mert zárva tartottak az anya�
könyvi hivatalok: külön enge�
délyt kaptunk.

— Negyvenévi postai szolgá�
lat után jól jön a pihenés. Ami�
kor jó idő van, kimegyek Göd�
re. Tavasztól őszig ott kertész�
kedem, ha pedig rossz idő van, 
olvasok, rádiózok, tévézek. Ál�
talában nyolc- fél kilenckor ke�
lek. Szerencsére egy ismerős 
család főz nekem. Aztán ebéd 
után elmosogatok, kicsit takarí�
tok. Ha nem akarok egyedül 
maradrti, Erdélyről olvasok, hi�
szen fiatal postásként megfor�
dultam Máramarosszigeten, Zi-  
lahon, Nagykárolyban, Szat�
márnémetiben.

— A legnagyobb öröm egy 
nyugdíjas számára az egészség. 
Mert akármilyen magas valaki�
nek a nyugdíja, ha egészsége 
nincs, semmije sincs. Nem di�
csekvésként mondom, de a sze�
gedi aranydiploma- átvételkor 
az öregek között én voltam a 
legfiatalabb. Persze én soha 
nem ittam, nem dohányoztam. 
A beosztottjaimtól sem tűrtem 
el a névnapozást, ivászatot. Szi�
gorú voltam, fegyelmet követel�
tem. Emelt fővel léptem be a 
postához és emelt fővel hagy�
tam el.

(udvarhelyi)
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Kik azok a körzetmesterek? A postán kívül senki nem 
tudja, de a postán belül sem mindenki, pedig igen fontos 
posztot töltenek be. Ők látják el egy- egy megye, város tele�
fonvonalainak fenntartását, és kijavítják, ha valamilyen hi�
bát észlelnek. Az 6 életükről, munkájukról érdeklődtem a 
Zala Megyei Távközlési Üzemnél.

szabad mozgást, ha úgy elönte�
nek az adminisztrációval, hogy 
sokszor alig látszom ki a papír�
halmazból. Én nem hivatalnok�
nak jöttem ide. Kint szeretnék 
lenni az emberekkel, mert bár�
mennyire is megbízom bennük, 
ellenőrzés nélkül nem lehet irá�
nyítani.

— Hogyan lett körzetmes�
ter?

— Szegény Ambrus József, 
az elődöm, szívinfarktust ka�
pott, és így valakinek vállalnia 
kellett. Engem választottak. No, 
azt nem állíthatom, hogy hálás 
feladat, de azért szeretem. Pé�
csett az 500- as szakmunkáskép�
zőben szereztem hálózatszerelői 
bizonyítványt, de már munka 
mellett érettségiztem a Puskás 
Tivadar Szakközépiskolában. 
Három gyerekem van. A fizeté�
sem 5900 forint, plusz családi 
pótlék. A zalaegerszegi körzet 
tartozik hozzám, plusz Zala-  
szentivántól Győrvárig a vasút 
mentén, de Egervár helyi háló�
zatáért is én felelek. Komoly 
gond a hibaelhárításban, hogy 
gyakori az alkatrészhiány. Leg�
többször mikrofon-  nincs, vagy 
ha van, olyan minőségű, ami 
nem megfelelő. Hallgató sincs 
elég. De leginkább a felesleges 
adminisztráció bosszant.

Elviselhetetlenül sok 
az adminisztrációnk

— Már vártuk önt — fogad 
fáradt mosollyal Tulipán Lász�
ló, a távközlési üzem szb- titká-  
ra az erősítő-  és vonalfelügyelet 
helyiségében. Nem csoda, ha 
fáradt, hiszen reggel fél hét 
van, az éjszakai műszakból már 
csak fél óra van hátra.

— Nem, nem volt nehéz az 
éjszaka. Ez egy közepes szolgá�
lat volt. Tudja, szombaton és 
vasárnap a telefonálók is in�
kább pihennek. Egy gondunk 
volt csak: Szombathely irányá�
ban a távvezetékre ráfagyott a 
zúzmara, s így halkabb a hang. 
De hát nem azért jött, hogy az 
én munkámról írjon, hanem a 
körzetmesterekéről. Mielőtt 
azonban róluk beszélnék, hadd 
mutassam be néhány szóval 
távközlési üzemünket. Kétszáz�
ötvenen dolgozunk, hogy lehe�
tőleg zavartalan legyen a telefo�
nálás a megyében.

— Országos szempontból is 
az egyik legelmaradottabb itt a 
telefonellátás — veszi át a szót 
Laskay Rezső üzemvezető- he�
lyettes. — Zalaegerszegnek 
hatvanötezer lakosa, de csak 
4800 telefonvonala van; a me�
gye lakossága csaknem három-  
százezer, de mindössze 12 000 
telefonvonal áll rendelkezésre. 
Most reménykedünk, hogy 
konstrukciós hitelből, osztrák 
közvetítéssel és szereléssel 
1990- re újabb 15 000 vonalat 
kapcsolhatunk be a hálózatba. 
De mindezt halkan mondom, 
mert tényleg még hivatalos ér�
tesüléseink nincsenek. Azt is 
hallottuk, hogy több mint egy-  
milliárd forintot fordítanak er�
re.

Az irodákba menet látni az 
embereket, akik az üzemvezető�
re várnak, és abban remény�
kednek, kapnak telefont. Most 
még türelmesen várnak, ma�
gukban formálják a mondato�
kat, mivel győzhetnék meg ezt 
a „kőszívű” embert. A „kőszí�
vű” ember nagyon barátságo�
san fogad, kivált, amikor meg�
tudja, hogy én nem kérek tele�
font, de azért erről kezdünk elő�
ször beszélgetni.

— Ez nem jószívűség kérdé�
se — válaszolja Keskeny István 
üzemvezető, amikor a várako�
zók esélyeiről faggatom. — Ad�
nék én szívesen mindenkinek, 
de miből? Éppen azért van 
meghatározó szerepük a körzet�
mestereknek, mert azt a tizen�
kétezer vonalat, amely a me�
gyében van, állandóan műkö�
dőképes állapotban kell tarta�
niuk. Körzetmesterek működ�
nek Zalaegerszegen és környé�
kén, a göcseji részen és a Nagy�
kanizsa —Keszthely—F elsőraj-  
ka—Zalaapáti vonalon. Egy-  
egy körzetmester 4- 8 ember�
rel látja el nem kis területét. Fe�
lelősek körzetük telefonhálóza�
táért.

— Merem állítani, hogy a 
postán ők dolgoznak a legmos�
tohább körülmények között — 
magyarázza Tulipán László, az 
szb- titkár. — Munkaidejüket 
nem a telephelyen töltik, ha�
nem a szabadban. Sokszor eső�
ben, hóban, sárban, fagyban 
kell helytállniuk, szakaszukat 
bejárniuk. Nincs tető a fejük fe�
lett. Azt eszik, ami a tarisznyá�
jukban van. Munkájuk nincs 
gépesítve, nehéz fizikai munkát 
végeznek. Kábelárkot ásnak, 
oszlopot állítanak, kilométere�
ket gyalogolnak, sokszor térdig 
érő hóban. És mindamellett 
balesetveszélyes a munkájuk. 
Szociális ellátásuk sem minde�
nütt megfelelő.

— A körzetmesterségeken 
hetvenhárman dolgoznak — 
mondja Keskeny István —, tíz 
körzetmester és két munkacso�
port- vezető irányításával. Ne�
kem, mint vezetőnek szeren�

között dolgozunk. így most 
csak öt emberem van.

— És hogyan lett körzetmes�
ter?

— Zavarelhárító voltam. 
Már akkor is sokat kellett gya�
logolni. Sokszor több kilomé�
tert, amíg a hibát megtaláltam. 
A bekecs jó meleg, de a surra�
nó, amit kapunk, egy idő után 
beázik, a kék munkaruha pedig 
hamar tönkremegy. Innen, a 
körzetmesterségről indulok, és 
ide jövök vissza. Jólesik munka 
után a forró víz, de jó lenne, ha 
két szekrényünk volna, mert 
most még a piszkos ruhát 
együtt kell tárolnunk a régivel.

— A legnagyobb gondunk? 
— kérdez vissza Pais Elemér, 
aki 1979 óta körzetmester. — 
A legnagyobb gondunk az, 
hogy a raktárakat negyedév vé�
gére szinte teljesen ki kell üríte�
nünk. Mindössze nyolcvanezer 
forintnyi szerelési anyag ma�
radhat. Megértem, hogy a kész�
letgazdálkodás szempontjából 
fontos, hogy ne legyen sok al�
katrész raktáron, de a nincsből 
nemigen tudunk szerelni. Meg 
aztán, ha megrendelek egy 
anyagot a következő negyedév�
re, akkor az biztos, hogy nem a 
negyedév elején érkezik meg. 
No, aztán van, amikor túl sok 
az alkatrész, van, amikor kevés. 
Ha sok van, akkor is fogadni 
kell, mert arra gondolunk, mi 
lesz, ha hiány lesz belőle. Mint 
látja, az anyagellátás nem fo�
lyamatos.

— No, és az adminisztráció! 
Hát az kriminális! A kollégáim 
meséltek róla? Tudja, az a baj, 
hogy ez nem mese, hanem való�
ság. És évek óta csak nő az ad�

minisztráció. No jó, elismerem, 
kaptunk kedvezményt a közel�
múltban: az ösztönzőlapot nem 
kell már kitölteni — de engem 
az ösztönözne, ha nem kellene 
adminisztrációval foglalkoz�
nom. Ekkora adminisztrációra 
biztos, hogy nincs szükség. 
Megengedhetetlen, hogy emiatt 
a legjobb szakembereket veszik 
ki a munkából.

— Elég nagy a körzetem. 
A legtávolabbi része 30- 40 kilo�
méterre van. De nehogy azt 
higgye, hogy panaszkodunk. 
Nem vagyunk mi nyavalygós 
fajta. Ha azok lennénk, már rég 
itt hagytunk volna mindent. 
Nem mennénk a sokszor 10- 15 
fokos hidegben, a térdig érő hó�
ban hibát javítani, nem cipe-  
kednénk, nem kubikolnánk. 
Ezt a munkát megfizetni nem 
lehet. Ezt vagy szereti valaki, 
vagy szedi a sátorfáját. Aki a 
kezdeti időszakot kibírja, az 
marad. Nehéz azt érzékeltetni, 
hogy milyen idegesek vagyunk, 
ha egy- egy hibát nem tudunk 
időre kijavítani. Sokszor segí�
tünk "kollégáinknak a zavarel�
hárításban.

— Tegnap ment el egy érett�
ségizett emberem, holnap meg 
egy másik. Nehezen tudjuk 
megtartani az embereket. Mit 
mondjak, ha a DÉDÁSZ- nál 
jobb körülmények között he�
lyezkedhetnek el? Ha a gépek 
helyett az embereknek kell ci�
pelniük a betongyámot? De hát 
mit csináljak? Valakinek ezt a 
munkát is el kell végeznie. 
A postának gondolnia kellene 
arra, hogy sokan a gárdából 
már nyugdíjba mentek vagy 
mennek. Tenni kell valamit, ha 
versenyezni akarunk a DÉ-  
DÁSZ- szal és a Közlekedési 
Minisztériummal.

— Én maradtam, mert sze�
rettem a szakmámat — magya�
rázza Gerencsér László kábel-  
szerelő körzetmester. — Már 29 
éve dolgozom itt. Ha felkölt ál�
momból, akkor is tudom, hogy 
a kábelek melyik irányba tarta�
nak, hol végződnek. Pedig nem 
könnyű ám a dolgunk. Gondol�
ja csak meg, 27 „bordáért” fele�
lek, és minden bordán 200 ér�
pár található. Emellett nehezíti 
a dolgunkat, hogy a kábelek 
többsége, régi, ólomköpenyű, 
könnyebben beázik. Embereim�
mel 360 kilométer kábelért va�
gyok felelős. A városban még 
jó, mert ott alépítményben van, 
de vidéken a földben. Ott nehe�
zebb meghatározni, hol húzó�
dik a kábel, és ha nem pontos a 
rajz, akkor még nehezebb.

— Hogyan lett kábelszerelő, 
körzetmester?

— Kábelszerelői, hálószere�
lői és szakmásító tanfolyamokat 
végeztem. Eredetileg építkezé�
sen dolgoztam, de a nagybá�
tyám, aki a forgalomnál dolgo�
zott, addig duruzsolt, míg ide�
jöttem. A régi főnököm azt kér�
dezte: minek akar maga postás 
lenni? Csak ez az adminisztrá�
ció ne volna! Hiába dolgozom a 
területen jól, ha hibásan töltök 
ki valamilyen papírt, hamaro�
san jön vissza: nem stimmel. ír �
hatom az igazolójelentést, miért 
hibáztam. Ennek a papírmun-

Ezt mind ki kell tölteni. . .

Nézze meg: itt ez az iratha�
lom. Hadd soroljam fel, hány 
bizonylatot kell kitöltenem: a 
szerelési lapot, a munkanaplót, 
a felmérési naplót, az áruforgal�
mi bizonylatot, a munkaóra- el�
számolási betétlapot, a nyilván�
tartási kartont, a leltározási la�
pot, az anyagkartont, a leága�
záskimutatást, a készülék-  
anyag- kartont, a bordakönyvet, 
a hibaelhárítási munkanaplót, a 
szabadidős tmk- munkanaplót, 
a fő tmk- tevékenység munka�
naplóját . . . mondhatnám még, 
de akkor nem fér be az újságba. 
Hát mi vagyok én? Hivatalnok? 
Nem azért tanultam, hogy itt 
üljek, mikor kint alig győzik az 
embereim a munkát.

— Nekem éppen ennyi ad�
minisztrációm van — veszi át a 
szót Vas Miklós, aki alig egy 
éve körzetmester. — A göcseji 
körzet az enyém. Autóforgalmi 
szakközépiskolát végeztem.

— De hát akkor miért jött 
ide? Az állítólag jól fizető  
szakma.

— Azt maga csak hiszi. Fő�
leg azért jöttem ide, mert kevés 
volt a pénz. Itt a pótlékokkal 
együtt megkeresem a 7000 fo�
rintot is. De azért ne irigyeljen 
engem! Ha valami „balhé” van, 
mindig bennünket vesznek elő. 
A gépesítésben el vagyunk ma�
radva a DÉDÁSZ- tól. Nekik 
van oszlopozógépük, gallyvágó 
gépük, nekünk nincs. Munka�
időnk héttől négy óra húszig 
tart. Húsz perc az ebédidő. Ott 
ebédelünk, ahol érjük, legtöbb�
ször hideget. Sajnos, elég sok a 
meghibásodás, mert elavultak 
már a vezetékek. Nehéz fenn�
tartani a hálózatot. És emellett 
sok az építési munkánk is. Az 
ember pedig kevés. Ketten ép�
pen most mondtak fel. Nem 
annyira a pénz miatt, inkább 
azért, mert nehéz körülmények Megjavítható vagy cserealkatrész kell?

kának a fele is elég lenne. Ezek kapnak kevesebb pénz. Mi, 
az irományok szinte ellensé-  körzetmesterek fizetünk rá. 
geink. Ráadásul ha hibásan Mindezt minden, értekezleten 
töltjük ki, sokszor az embereink elmondjuk, de h á t. . .

Mostoha körülmények között

Itt nincs „kisasszonymunka”

tőknek üzemviteli szereléseket 
végezzen, emellett idegen szer�
veknek építési feladatokat is el�
lásson. Ezenkívül a posta beru�
házási programját is végrehajt�
ja. A mi igazgatóságunk nem 
választotta szét a fenntartást és 
az építést. A körzetmesterségek 
tehát mindkét feladatot ellátják.

— Ezeknek az ellátása egyre 
nehezebb lesz — érvel Laskay 
Rezső üzemvezető- helyettes, 
aki 1958 óta dolgozik itt. Még 
mindig nagyon sok a légveze�
ték, így a meghibásodás lehető�
sége is nagyobb. Az utóbbi idő�
ben, különösen télen, a hideg és 
a hó hatására ugrásszerűen nö�
vekszik a meghibásodások szá�
ma, és nehéz megközelíteni a 
munkaterületeket. Naponta elő�
fordul, hogy valamelyik oszlop�
nak nekiütközik egy autó, az 
oszlop kidől, a vezeték elsza�
kad. A hibát el kell hárítani, hi�
szen ez az ország egyik legta�
goltabb megyéje, sok- sok eldu�
gott kis falu, egyetlen összeköt�
tetés télen csak a telefon, amely 
itt valóban az életet jelenti.

A mi megyénk a Pécsi Posta-  
igazgatóság legmostohább vi�
déke. Abban reménykedünk, 
hogy az új beruházás megvaló�
sulásával a tizenötezer vonal 
1990- ig történő bekapcsolásával 
csökkenni fog a légvezetékek 
hossza, meg abban — ez is 
örökzöld témánk —, hogy a gé�
pesítés is mihamarabb és na�
gyobb ütemben folytatódik. 
Mert az élőmunka egyre drá�
gábbá válik. Szükségünk van 
célgépekre: árokásó, útátfúró, 
szerelőkosaras gallyazógépek�
re, kábelszállító kocsira, és 
olyan szállító gépkocsikra, lehe�
tőleg GAZ- ra, amelyek lehető�
vé teszik a nehéz terepviszo�
nyok leküzdését.

— Erre azért van szükség — 
magyarázza Egyed Pál —, mert 
1025 kilométernyi légvezeték, 
715 nyomvonal- kilométernyi 
föld alatti kábel és mintegy 200 
kilométer légkábel, 90 kilomé�
ter alközponti kábel karbantar�
tásáról kell gondoskodnunk. 
E számokból is az derül ki, 
hogy a megye telefonhálózata 
elavult, korszerűtlen. A terepvi�
szonyokat figyelembe véve pe�
dig megállapítható, hogy a mi�
nőség megőrzése sokszor szinte 
megoldhatatlan feladat elé állít�
ja a körzetmestereket. De meg�
állják a helyüket, annak ellené�
re, hogy állandó létszámhiány�
nyal küszködnek, hogy nem tu�
dunk annyi pénzt fordítani 
fenntartásra, amennyit szeret�
nénk. Hogy mennyire megáll�
tuk a helyünket, azt az bizonyít�
ja, hogy eddig nyolcszor lettünk 
élüzem, ez pedig arra kötelez 
bennünket, hogy továbbra is 
becsületesen helytálljunk. Ez 
évi eredményeink alapján, úgy 
érzem, ismét elnyerhetjük az 
Élüzem címet.

Udvarhelyi András
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csém van velük: mindegyikük 
kiváló szakember, valóban 
mesterei szakmájuknak. De 
könnyű dolgunk nincsen, hi�
szen most is hiányzik a körzet�
mesterségekből 12 szerelő, ép�
pen katonák. Ezért arra törek�
szünk, hogy a pécsi szakmun�
kásképzőből minél több háló�
zatszerelőt tudjunk ideédesget�
ni. A tanulók ösztöndíjat kap�
nak, és a lakóhelyükhöz legkö�
zelebb eső körzetmesterségen 
tanulhatják meg a szakmát. Én 
úgy érzem, jól megtanulják, a 
gyakorlati képzés megfelelő. 
A körzetmesterségeken szíve�
sen fogadják a fiatalokat, a 
munkahelyi légkör jó. Ezek a 
fiatalok, akik ezt a mesterséget 
vállalják, a szabad mozgást sze�
retik.

— Én is azért jöttem ide dol�
gozni — meséli már a Kaszaké�
ri úti körzetmesterség telephe�
lyén Kovács János körzetmes�
ter. — De hát hiába szeretem a

Kint, Zalaegerszeg kertváro�
sában aztán saját bőrömön ér�
zem, mit jelent órákig fagyos-  
kodni a szabadban. Az új lakó�
telep előtt kis sátor áll: Lisztes 
Géza kábelszerelő köti össze 
benne a kábeleket. A sátor akár 
jelképe is lehetne annak a  no�
mád életnek, amelyet ezeknek 
az embereknek élniük kell. Ki�
csit távolabb, a kincstári zöldre 
festett postásautó mellett Lisz�
tes Géza három társa: Dómján 
Csaba, Farkas Gyula és Jakab-  
f i  Tamás toporog, ez utóbbi ma�
gas, nyurga fiatalember: igen�
csak vékonyan van öltözve, lá�
bán szakadt bakancs. Amikor 
kérdezem, fázik- e, hetykén vá�
laszolja: Kibírtam én már hide�
gebbet is.

— Csodálom, hogy nem fá�
zik — mondja a társa, Farkas 
Gyula kábelszerelő —, mert 
már fél nyolc óta vagyunk kint, 
most pedig már délre jár, és 
legalább mínusz öt fok van. 
Persze vigyázunk arra, nehogy 
átfázzon: óránként váltjuk egy�
mást. Azt hiszem, nem kell ma�
gyaráznom magának: télen na�
gyon rossz. Az igazság az, hogy 
valami fűtés azért kellene, mert 
én annak ellenére fázom, hogy 
posztó munkaruha van rajtam.

— A pesti haláleset óta, mi�
előtt a kábelaknába szállnánk, 
megmérjük, van- e gáz. Szóval 
nem kisasszonymunka — bú�
csúzik Dómján Csaba.

Hideghez nem szokva, dide�
regve ülök az autóba. Még ak�
kor is vacogok, amikor a meleg 
irodába érkezünk, ahol Egyed 
Pál, a hálózatos osztály vezetője 
összegzi a látottakat:

— Azt hiszem, nem kell 
megmagyarázni, most már elhi�
szi, hogy a körzetmestereknek 
meghatározó szerepük van. Az 
ő munkájuk nagyban befolyá�
solja az ügyfelekkel való viszo�
nyunkat, és azt is, hogy az előfi�
zetők használni tudják a tele�
font. Úgy is mondhatnám, túlnő 
a szerepük a műszaki feladato�
kon, hiszen ők érintkeznek köz�
vetlenül a lakossággal, az ő 
munkájukon méretik meg a 
posta. Hogy jól vannak- e megfi�
zetve? Erre nehéz válaszolni. 
Nem a pénz miatt mennek el, 
mert az utóbbi időben volt bizo�
nyos fölzárkózás ezen a téren is. 
Bár véleményem szerint to�
vább kell javítani a távközlés�
ben dolgozók bérét. A többi za�
lai vállalatot azonban még nem 
tudtuk utolérni. Ha igaz, hogy a 
hetedik ötéves tervben kiemelt 
szerepet kap a hírközlés korsze�
rűsítése, akkor a bérezést is eh�
hez kellene igazítani.

— Még egy adalék arra, 
hogy mennyire fontos a körzet�
mesterek munkája. Nélkülük 
elképzelhető sem lenne a távbe�
szélőüzem működése. Az üzem 
feladata ugyanis az, hogy a me�
gyében levő hírközlési hálóza�
tot fenntartsa, hogy az előfize-



Kulturális esemény 
a POTIBER- ben

Stúdiókiállítással kopogtatott 
a postai kulturális életbe az el�
múlt év utolsó napjaiban a Be�
ruházó és Tervezőintézet. Ez a 
jeles szakmai eredményeket fel�
mutatni tudó szervezet a saját 
széles műszaki területén túl is 
lépni kívánt, hiszen dolgoznak 
itt is olyan emberek, akik mű�
vészetszeretők, sőt akik nem�
csak szeretik, hanem érzik, ér�
tik a szépet, s ezt képesek is elő�
csalogatni magukból, oda tud�
ják tárni színvonalasan mások 
elé.

Ez a kiállítás is ennek bizony�
sága. Huszár Ildikó építész be�
ruházó mutatkozott be több 
mint harminc festménnyel és 
grafikával. A kis tárlatot de�
cember 16- án dr. Auer Ri-  
chárd, az intézet igazgatója nyi�
totta meg, ünnepélyes keretek 
között. Röviden bemutatta az 
alkotót, aki gyermekkora óta 
kapcsolatban áll a képi világ�
gal. A budapesti József Attila 
Gimnázium rajztagozatán érett�
ségizett, tagja volt a Dési- Hu-  
ber rajzkömek, évekig rajzolt 
magáittanárnál, s ma is részt 
vesz a budapesti Postás Műve�
lődési Központ rajzstúdiójának 
munkájában.

Az első látogatóknak igazi él�
ményt nyújtott ez a varázslat, 
bepillantani abba az érzelem�

mel teljes, gondolatgazdag vi�
lágba, amelybe Huszár Ildikó 
elvitte képeivel nézőközönsé�
gét.

Grafikái egyéni karakterű, 
sajátos vonalvezetésű alkotá�
sok. Ilyet még nem láttunk 
mástól. Lendületük, finom ki�
dolgozásuk, ízléses előadás�
módjuk nagyobb nyilvánossá�
got kér.

A festmények, olajképek is 
jól megoldottak, szépek, bár 
bennük kevesebb az egyéni iz. 
Az anyag változatossága is di�
cséretet érdemel.

Jó ötlet volt a rendezők részé�
ről még az ünnepek előtt meg�
nyitni a január végéig megte�
kinthető tárlatot. Ez a kis kiállí�
tás, amely intézeti szocialista 
brigádok kezdeményezésére és 
segítségével készült, egy soro�
zatot kíván megnyitni. A továb�
biakban is elsősorban a POTI-  
BER dolgozói számára — de 
színvonalas alkotásaik bemuta�
tására más postai alkotóknak is 
— folyamatosan kiállítási he�
lyet kívánnak adni. Lehetősé�
get nyújthat ez kölcsönös be�
mutatkozásokra, amelyhez a 
rendezők a Postás Dolgozót is 
segítségül kérve keresnek part�
nereket.

Szák Kocsis Pál

Jubiláló nyugdíjasklub
A  közelmúltban „születésna�

pi” klubdélután keretében ün�
nepelte az egri postás nyugdí�
jasklub megalakulásának öté�
ves évfordulóját. Ez alkalomból 
az ünnepélyes eseményen részt 
vett: Kiss József tszb titkár, 
Sztahura Lászlóné, a tszb mun�
katársa, a klubot patronáló Ma�
gyar Posta Központjának hír�
laposztályától Héber Sándor, a 
helyi postás szakmai és szak-  
szervezeti vezetők, valamint a 
klub munkáját és az idős klub�
tagokat támogató helyi postás 
szocialista brigádok képviselői.

Rátkai Ferencné klubvezető 
megemlékezett az eddigi mun�
káról. Beszámolójában ismer�
tette, hogy az elmúlt öt év alatt 
a vezetőség igyekezett változa�
tos programok keretében a 
mintegy 130 klubtag részére 
kulturált művelődési és szóra�
kozási lehetőséget nyújtani. 
A színvonalas előadások — jo�
gi, orvosi, és helytörténeti — 
mellett érdekes vetélkedőkkel 
tették színesebbé a nyugdíja�
sok sokszor egyhangú életét.

Évenként megünnepelték a 
nemzetközi nőnapot. A karácso�
nyi klubdélutánokat a szeretet 
és a megértés hangulata hatotta 
át. Nem feledkeztek meg a szo�
ciális otthonban élő, illetőleg a 
beteg nyugdíjasokról sem. Lá�
togatásukkal, ajándékokkal és 
a segélykérelmek elintézésével 
igyekeztek magányérzetükön 
könnyíteni. A névnapokat al�
kalmanként vidám hangulat�

ban, közösen ünnepelték meg. 
De a szomorú eseményeken, az 
örökre eltávozott nyugdíjas 
szaktársaink temetésén is rend�
szeresen részt vettek, és virág�
gal rótták le kegyeletüket.

A tényleges dolgozók szocia�
lista brigádjaiban rendszeres 
patronálókra találtak. Az Erics�
son brigád a klubrendezvények 
előkészítésében és lebonyolítá�
sában segít, a Dobó István bri�
gád pedig a rászoruló nyugdíja�
sok elektromos készülékeit 
vagy egyéb szerelvényeit javít�
ja díjmentesen.

Az elmúlt öt év alatt jó kap�
csolatot tartottak más postás 
nyugdíjas klubokkal, és ezt 
igyekeznek tovább fejleszteni.

A klubvezető beszámolója 
után Bagi Istvánná saját szer�
zeményű verses krónikával kö�
szöntötte az ünnepi évfordulót, 
majd Kiss József kívánt továb�
bi jó működést, valamint jó 
egészséget a tagságnak. Ezek 
után az ajándékok átadására 
került sor, majd meggyújtották 
a „születésnapi” tortán az öté�
ves évfordulót jelképező gyer�
tyákat.

Jellemző az egri postás nyug�
díjasok klubszeretetére, hogy a 
nyilvántartott 130 tag közül 115 
vett részt a jubileumi klubdél�
utánon. A családias jellegű ün�
neplés vidám hangulatban ért 
véget, s még sokáig emlékeze�
tes marad a résztvevők számá�
ra.

— horváth —

Kiállítás ínyenceknek

Különleges élményben volt 
részük a közelmúltban a 70- es 
hivatal szakszervezeti könyvtá�
rába látogatóknak. Két érde�
kes, a maga nemében egyedül�
álló kiállítást tekinthettek meg.

A „Postatörténet képesla�
pon ” című kiállítás a hivatal ál�
talános osztályának „Törekvés” 
brigádja és a Postamúzeum kö�
zött létesített együttműködési 
szerződés keretében valósult 
meg. A frankfurti postamúze�
um dokumentációs és tárgyi 
anyagából készült képeslapso�
rozatok bemutatták a régi pos�
tai életet. A képeslapok ismer�
tették a távközlés forradalmi 
hatású felfedezéseit. Az érdek�
lődők megcsodálhatták a posta�
kocsik különböző típusait a 
XVTI. századtól egészen a vonat 
megjelenéséig. A postaszállítás 
történetét bemutató lapokról 
megismerhették a látogatók a 
gyalogos, lovas, úszó küldöncö�
ket, postalegényeket, az 1848- as 
mozgópostakocsikat, és a ké�
sőbbi, a postai szállítást elősegí�
tő gépkocsikat, repülőket.

Az előzetes várakozásnak 
megfelelően igazi különlegessé�
get jelentett a „Távol- Kelet va�
rázsa, K ína” című színes, ere�
deti kínai tárgyakból összeállí�
tott gyűjtemény. Megkapó lát�
vány fogadta a belépőket: ha�
talmas hímzett és festett faliké�
pek borították'a könyvtár falait. 
Elefántcsontból és féldrágakő�

ből készült szobrok, fafaragá�
sok, elefántagyarakból csodála�
tos aprólékossággal kimunkált 
miniatűr életképek, amelyek az 
egykori jellegzetes kínai hét�
köznapokat ábrázolták, a híres 
kínai porcelánvázák, teás-  és 
kávéskészletek, szépen terített 
asztal. A kiállított tárgyak fé�
nyét emelték az ötvösművészek 
kezét dicsérő ezüsttálak, ezüst�
vázák. A magángyűjtemény 
egyik legszebb darabjaként kö�
zépen egy gyöngyházberakásos 
táblakép csillogott a fényben. 
A hangulatos, eredeti kínai dal�
lamok hangjai mellett a látoga�
tók közvetlen közelről, egyen�
ként csodálhatták meg a kézi 
festésű legyezők, porcelán vá�
zák és - tányérok mintáit, a fara�
gott, szinte élőnek tűnő szob�
rocskák formáit.

Hűen a hely szelleméhez, a 
kínai irodalom gyöngyszemei�
ből és Kínáról szóló könyvek�
ből készült kiállítás egészítette 
ki a látottakat. A könyveket az 
érdeklődők azonnal kikölcsö�
nözhették.

Az igazi kuriózumot jelentő 
gyűjteményt sajnos, csupán há�
rom napig láthatták az érdeklő�
dők, viszont ez alatt a rövid idő 
alatt is 411- en tekintették meg.

Reméljük, hogy a könyvtár 
látogatóit a jövőben is gyakran 
fogadja a mostaniakhoz hason�
ló kellemes meglepetés.

Horvátth Károly

klub egész évi folyamatos és 
színvonalas közösségi tevé�
kenységét jutalmazta ismét a 
kitüntető címmel.

Gratulálunk, és az idei évben 
is hasonló minősítést kívánunk.

B rigádvetélkedők
D ebrecenben

A „Korunk valósága” szocia�
lista brigádvetélkedő vállalati 
döntőire decemberben került 
sor.

Ezt megelőzte az önművelő 
tagozat-  bemutatkozása. No�
vember 24- én a Gagarin szocia�
lista brigád (távközlési üzem) 
rendezett diavetítéssel egybe�
kötött ásványkiállítást. A bri�
gád tovább folytatta a múlt év�
ben elkezdett gyűjtést, s most a 
Börzsönyben, a Mátrában és a 
Bükkben gyűjtött igen szép és 
értékes ásványokból rendeztek 
színvonalas kiállítást.

A Debrecen 1- es postahivatal 
Marx Károly szocialista brigád�
ja a brigádtagok által készített 
kézimunkákból rendezett na�
gyon szép, ízléses kiállítást. 
A szakzsűri mindkét kiállítást 
igen jónak minősítette. A két 
brigád a vállalati döntőn meg�
osztott első helyen végzett. 
A megyei döntőn pedig a Gaga�
rin brigád első, a Marx Károly 
harmadik lett.

December 5- én két színhe�
lyen rendezték meg az általá�
nos tagozat vállalati döntőjét 
13, illetve 12 szocialista brigád 
részvételével. A legtöbb brigád 
Debrecen 1- esből (8) és a Haj-  
dú- Bihar Megyei Távközlési 
Üzemtől (11) indult. Mellettük a 
Debrecen 11- es hivatal, Berety-  
tyóújfalu, Biharkeresztes, Haj�
dúböszörmény, illetve a szállí�
tási üzem szocialista brigádjai 
vettek részt a versenyen.

A csapatok a korábbi évek�
hez hasonlóan kül-  és belpoliti�
kai, szakmai (a posta munkája 
az országgyűlés előtt), irodalom

témakörben mérték össze tudá�
sukat, felkészültségüket. Új 
színfoltja volt a vetélkedőnek, 
hogy a csapatok az általuk olva�
sott irodalmi műből egy általuk 
választott szereplőt beöltöztet�
tek, s azt szóban is bemutatták. 
A Tóth Árpád- évforduló kap�
csán a brigádok 5- 5 verset vá�
lasztottak, s a döntőn egyet elő�
adtak.

A hatfordulós vetélkedőn az 
alábbi eredmény született:

1. a Rózsa Ferenc brigád 
(Debrecen 1), illetve a Crossbar 
brigád (távközlési üzem), 2. a 
Petőfi brigád (Berettyóújfalu), 
illetve a Bocskai komplexbri�
gád (Távközlési Üzem, Hajdú�
szoboszló), 3. a Törekvés brigád 
(Debrecen 1), illetve a Haladás 
brigád (szállítási üzem).

A felsoroltak bejutottak a me�
gyei elődöntőbe.

Az emelt szintű tagozat válla�
lati döntőjére december 12- én 
10 szocialista brigád részvételé�
vel (8 brigád a Debrecen Les�
ből, Derecske, Hajdúszoboszló) 
került sor. Az általános tagozat�
nál színvonalasabb vetélkedőn 
a csapatok az általánossal azo�
nos témakörökből adtak számot 
tudásukról.

A vetélkedőt igen szoros küz�
delemben az Ady Endre szocia�
lista brigád nyerte a Hajdú Já�
nos és a Zója brigád előtt. (Va�
lamennyi Debrecen 1.)

A szoros küzdelemre való te�
kintettel a zsűri 2 brigád helyett 
az első három brigádot juttatta 
a megyei elődöntőbe.

K. Zs.

Népművelés—mindennapos iparkodással
A  „Munkásszállások a köz-  

művelődésért” 1985—86. évi 
pályázat ünnepélyes eredmény-  
hirdetésére az elmúlt év decem�
berében került sor. A pályázat 
kiírója a Szakszervezetek Buda�
pesti Tanácsa, Budapest Fővá�
ros Tanács VB Művelődésügyi 
Főosztálya, a KISZ Budapesti 
Bizottsága és a TIT budapesti 
szervezete volt.

Az eredményhirdetésen Deli 
Ferencnét, a Posta Szociális Hi�
vatal Központi Munkásszállójá�
nak népművelő- könyvtárosát 
jutalomban részesítették, s a 
szállón folyó közművelődési te�
vékenységet harmadik helyen 
értékelték.

— Gratulálok, hogyan sike�
rült ezt a szép eredményt elér�
nie?

— Köszönöm. Nagyon bol�
dog és — ha szabad — kicsit 
büszke is vagyok. Én tulajdon�
képpen belecsöppentem a meg�
hirdetett pályázat munkaver�
seny programjába, hiszen csak 
1986 januárjában vállaltam el 
munkakörömet. Már nagyon 
vártak, mert régóta nem volt 
olyan, aki tette volna a dolgát 
ezen a poszton. Egy férfi mun�
kásszálló 550 fős és egy női 
szálló 250- es közössége adva 
volt természetes türelmetlensé�
gével, elképzelésével. Nem ta�
gadom, hogy én sem készületle�
nül érkeztem. De amit olyan 
szépen kigondoltam, még kívül�
ről — nos, az már belülről 
olyan iskolás tervezetnek bizo�
nyult. Nagyon leegyszerűsöd�

tek és felgyorsultak a tenniva�
lók.

— Megérkeztem, kicsit kö�
rülnéztem az épületben, és 
máris jöttek a kíváncsiskodók, 
a segíteni akarók. Kertelés nél�
kül a tudtomra adták, mit sze�
retnének, mi érdekli őket legin�
kább. Meg kell mondanom, 
hogy ezek a jelzések voltak ed�
digi munkáim során a legegyér�
telműbb és leghasznosíthatóbb 
információk. Tehát elkezdtem 
szervezni, dolgozni az igények, 
kérések figyelembevételével.

— Milyen munkakörben 
dolgozott, mielőtt elvállalta a 
népművelő- könyvtárosi mun�
kát a szállóban?

— Szociálpolitikai felelős 
voltam a Budapesti Postaigaz�
gatóság Mozgóposta- főnökség�
nél. A szociálpolitika nemcsak 
személyes örömöt adott, de 
eredményeket is elérhettem. El�
fogadták kezdeményezéseimet, 
hagytak dolgozni, sőt értékelték 
is munkámat. Azért időzöm a 
múltnál, mert azt jelenlegi tevé�
kenységem magyarázásához 
fontosnak érzem. Tudom, hogy 
minden, amit a szállón teszek 
— a szociálpolitikai tevékeny�
ségből gyökerezik. Úgy érzem, 
hogy jelenleg is ezt végzem el�
sősorban, kiegészítő feladatok 
felvállalásával; műsorszervezé�
sek, könyvtárszolgálat, pénz�
ügyi elszámolások stb. Sokan 
meglepődtek, amikor pályát 
módosítottam. Jó közösségbe 
érkeztem. Ennek a közösség�
nek a kialakításában még nem

lehetett érdemem. Amiben már 
nekem is részem volt: az engem 
megkeresők, érdeklődők közül 
egy „magva- közösség” létreho�
zása, akiknek munkájára tá�
maszkodva a továbbiakban 
még többet tehetünk, adhatunk 
a szállólakóknak.

— Milyen szórakozási- mű�
velődési lehetőségeket találnak 
jelenleg a szállón lakók?

— Mielőtt erre válaszolnék, 
szeretnék valamit elmesélni. 
Olyan lerohanósan indultam 
először neki a munkámnak. 
Mindenkit valamilyen módon 
valamibe „be kell vinnem”, 
akár mindennap történnie kell 
valaminek a szállón. Azután 
megtudtam ám nagyon gyorsan 
— azok a lakóktól jövő bizo�
nyos hasznos információk —, 
hogy esetenként több jót teszek 
azzal, ha történetesen csak té�
vét nézni hagyom a lakókat, 
így alakult ki, hogy főleg a kö�
zösség által javasolt, vagy elfo�
gadott programokat szervezek.

A helyiség körülmények is 
megszabják a lehetőségeinket: 
a foglalkozások, rendezvények 
megtartására csak a könyvtár 
és a szálló étkezdéje felel meg. 
A könyvtárban rendszeresen 
találhatnak könyvújdonságokat 
az érdeklődők, jelenleg 65 olva�
sóm van. Tudom, hogy ez még 
kevés. A rendszeres csoportfog�
lalkozásokat, szakköröket is 
többnyire itt tartjuk.

A következő lehetőségek 
vannak: színjátszó csoport, beat�
zenekar, citeraszakkör, számí�

tógépes szakkör, fotószakkör, 
videoklub.

Az étkezdében tartjuk a film�
vetítéseket, műsoros esteket, 
diszkóprogramokat. Szerve�
zünk szállón kívüli programo�
kat is: múzeumlátogatásokat, 
kirándulásokat. A sportprogra�
mokra sportfelszerelést is 
adunk a szállón lakóknak.

— Nem akarok túl rózsás ké�
pet festeni a beindult munká�
ról, a lehetőségekről. A népmű�
velés, mint munkaköri megha�
tározás kicsit fennkölt megfo�
galmazása annak a tevékeny�
ségnek, amit a szállón végez az 
ember. Véleményem szerint ez 
a munka itt szép, de kell a min�
dennapos iparkodás. Mert a tu�
lajdonképpeni cél, feladat: 
olyan kiegyensúlyozott lehető�
ségek, körülmények megterem�
tése, amelyek — egyebek mel�
lett — az itt élők munkaerejé�
nek újratermeléséhez is szüksé�
gesek.

— Mi az amit munkájában, 
a mindennapos iparkodásá�
ban a legfontosabbnak tart?

— Még ha kicsit gyanúsan 
szépen megfogalmazottnak tű�
nik is, akkor is kérem, hogy írja 
le. Elsősorban szeretni kell az 
embereket. A jókat és a kevés�
bé fogékonyakat is. A morgóst, 
a rendetlent, de még az italozó�
kat is. Az utóbbiakat — persze 
nem kritikátlanul — talán még 
jobban, hogy ezáltal ők is job�
bakká, nyitottabbakká és ér�
deklődőbbekké válhassanak.

Búrom Márton
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A Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóság ifjúsági klubja az 
1986. évi Kiváló Ifjúsági Klub 
pályázaton elnyerte a Kiváló cí�
met. A Budapesti Klubtanács a 
Baksa László által vezetett

Ism ét kiváló



Vándorserleg, nagy összegű díjak
A munkahelyi olimpia értékelési rendszerének módosítása

Az 1980- ban bevezetett mun�
kahelyi olimpia rendszer — kü�
lönösen a kezdeti időszakban — 
sikeresen mozgósította a dolgo�
zókat a testedzésre, sportolásra. 
A postai munkahelyek többsé�
génél élénk sportélet alakult ki. 
A munkahelyi szintű háziverse�
nyek mellett kiépült az üzemi 
bajnokságok rendszere. Mind�
ezek jó alkalmat nyújtottak a 
rendszeres testedzésre, sporto�
lásra. Különösen a természetjá�
rás vált népszerűvé, amelynek 
rendezvényei a természeti szép�
ségek bemutatása mellett ha�
zánk történelmi, művészeti, 
kulturális értékeinek bemutatá�
sát is szolgálták.

Az utóbbi időben a társada�
lom életében végbemenő válto�
zások azonban magukkal hoz�
ták az emberek életmódjának 
átalakulását, és hatással voltak 
a tömegsport különböző formái�
ra is. Általános tapasztalat, 
hogy a postás dolgozók köré�
ben is nagyobb érdeklődés volt 
a kevésbé költségigényes, kö�
tetlenebb rendezvények iránt.

Az 1987. évi sport-  és turiszti�
kai eseményeket annak a cél�
nak a szolgálatába kell állítani, 
hogy az egészséges életmód, az 
egészségnevelés váljék min�
denkinek természetes igényévé. 
Arra kell törekedni, hogy min�
den postai üzemben és hivatal�
ban foglalkozzanak a testedzés�
sel szervezzenek sportesemé�
nyeket, programokat. Az egész�
séges életmód, a testedzés job�
ban épüljön be a szakszervezeti 
szervek agitációs, propaganda-  
és nevelőmunkájába.

A szabad idő kulturált eltölté�
se, ezen belül a munkahelyi 
sport helyzete és szervezése 
rendszeresen szerepeljen a tes�
tületek munkatervében, fóru�
main. A bevált és hagyományo�
san megrendezendő sport-  és 
turisztikai események megszer�
vezése mellett törekedni kell új 
akciók, rendezvények meghir�
detésére, különös figyelmet for�
dítva a családos sportverse�
nyekre, turisztikai akciókra.

A résztvevők számának nö�
vekedése bizonyítja, hogy mi�
lyen jelentőségük van az or�
szágjáró kirándulásoknak, ter-

Mindezek a változások szük�
ségessé tették a munkahelyi 
olimpia korábbi értékelési rend�
szerének módosítását. Az 
1987- es évtől érvényes értékelé�
si forma célja az, hogy tájékoz�
tatást adjon a munkahelyi 
sporttevékenységről. Azokat az 
alapszervezeteket részesítse 
előnyben, amelyeknél nagy 
számban vesznek részt a dolgo�
zók rendszeresen a szabadidő-  
sportban. Ösztönözze a munka�
helyeket a szabadidősport tár�
gyi feltételeinek javítására. 
Csökkentse az adminisztrációt 
és az értékelésben nagyobb sze�
repet kapjanak a sportbizottsá�
gok.

Az értékelés módja

Az alapszervezeteknek szb-  
ülésen kell értékelniük az éves 
sportmunkát, és azt írásban 
meg kell küldeniük a területi 
szakszervezeti bizottságoknak.

mészetjáró túráknak. A sétákat, 
a hétvégi kirándulásokat játék�
kal, kulturális vetékedőkkel és 
műsorokkal lehet gazdagítani.

Évről évre meghirdeti a 
SZOT testnevelési és sportosz�
tálya a „Sportlétesítmény- épí�
tési akciót”, amelynek célja az, 
hogy társadalmi munkával ké�
szüljön el minél több létesít�
mény, és ezáltal javuljanak a 
sportolás feltételei.

Ágazatunkban a lelkes kol�
lektívának köszönhetően már 
több sportlétesítmény készült 
el ilyen formában. Az elmúlt 
évben például Pécsett teniszpá�
lyát építettek fel. A létesítmény 
nagyban hozzájárul a postás 
dolgozók mozgásigényének ki�
elégítéséhez, szabad idejük 
hasznos eltöltéséhez, továbbá 
lehetőséget ad arra, hogy a nyá�
ri sportnapközis táborban részt 
vevő gyerekek újabb sportág�
gal ismerkedjenek meg.

Szakszervezetünk ebben az 
évben is szervez olyan rendez�
vényeket, amely a postás dolgo�
zók részére megfelelő sportolási 
lehetőséget nyújt. Mindenek�
előtt meg kell említeni az or-

A tszb- k a tömegsportbizottsá�
gok bevonásával értékelik a 
munkahelyek sportmunkáját, 
és a legjobbnak ítélt két alap�
szervezetet felterjesztik a kultu�
rális, agitációs és propaganda 
osztálynak. Az osztály — a Tár�
sadalmi Testnevelési és Tömeg�
sport Bizottság javaslatát figye�
lembe véve — a kiemelkedő 
sportmunkát végző alapszerve�
zeteket felterjeszti elismerésre a 
titkárságnak. A titkárság az ér�
tékelésnél súlyozottan veszi fi�
gyelembe a rendszeres sporto�
lásban részt vevők számát, a 
természetjáró és turisztikai ese�
mények, üzemi, hivatali házi�
versenyek szervezését. Termé�
szetesen a szempontok között 
az is szerepel, hogy egy- egy 
munkahely milyen feltételek 
között szervezte a sportverse�
nyeket.

A díjak

A Postások Szakszervezeté�
nek Titkársága vándorserleget 
alapít, amelyet egy évig a nyer-

szágos postás kulturális és 
sportnapokat, amit július 31. és 
augusztus 2. között rendezünk 
meg Budapesten. A postás dol�
gozók hagyományos sportünne�
pélyén találkoznak egymással a 
sportot kedvelő és abban részt�
vevő kollégák, hogy vidám és 
játékos vetélkedőkön adjanak 
számot felkészültségükről, küz�
deniakarásukról. Ezen a ren�
dezvényen a gyermekektől a 
nyugdíjasokig szinte valameny-  
nyi korosztály válogathat a kü�
lönböző sportolási formák kö�
zött.

Az idén 25. alkalommal ren�
dezzük meg július 17—19. kö�
zött Sopronban az Országos 
Postás Természetbarát Talál�
kozót és Túraversenyt. A ha�
gyományos postás természetba�
rát- mozgalom ápolása mellett, a 
résztvevőknek lehetőségük lesz 
megismerkedni a vendégszere�
tő város nevezetességeivel.

Budapesten postás alapfokú 
üzemi bajnokságokat a követ�
kező sportágakban hirdetünk: 
asztalitenisz, atlétika, evezés, 
kézilabda, kispályás labdarú�
gás, röplabda, sakk, teke.

tes alapszervezet őriz. A ván�
dorserleg az alapszervezet tu�
lajdonában marad, ha folyama�
tosan háromszor, vagy megsza�
kítással ötször elnyeri.

A díjakkal az alábbi pénzju�
talmakat kapják a nyertesek, il�
letve a helyezést elérők:

I. díj 20 000, II. díj 15 000, III. 
díj 10 000, IV. díj 7000, V. díj 
5000 forint.

Az anyagi támogatás lehető�
séget ad az alapszervezeteknek 
arra, hogy az igényeknek meg�
felelő sporteszközöket, sportfel�
szereléseket vásároljanak, és ja�
vítsák a sportolás, a testedzés 
helyi feltételeit.

A munkahelyi olimpia moz�
galom értékelésének rendszere 
ugyan ösztönözheti a munkahe�
lyek dolgozóit a fokozott moz�
gásra, testedzésre, de a legfon�
tosabb mégiscsak az, hogy vál�
jék mindenkinek természetes 
igényévé az egészséges életet, 
jó közérzetet elősegítő rendsze�
res sportolás.

Szocialista brigádok részére, 
első alkalommal, március 28- án 
szervezünk vetélkedőt, amely�
nek témája Budapest római ko�
ri emlékei. Másodszor szeptem�
ber 12- én Ráckevén és környé�
kén túrázhatnak a csapatok.

A noszf 70. évfordulójának 
tiszteletére november 6—8. kö�
zött területi válogatott csapatok 
részvételével túraversenyt ren�
dezünk Királyréten.

Egyre nagyobb sikerük van a 
postásvonat kirándulásoknak. 
Május 23- án Miskolcra, október 
10- én Gyöngyösre indul a kü�
lönvonat a postásokkal és csa�
ládtagjaikkal.

A nyári szünidőben szervez�
zük meg a postás szülők gyer�
mekei részére a sportnapközit, 
ismét a Postás Sport Egyesület 
telepén.

Végül meg kell említeni a 
legrangosabb nemzetközi ren�
dezvényünket, a Postás Sakk 
Európa- bajnokságot, amit 
szeptember 27.—október 4. kö�
zött rendezünk meg Boglárlel-  
lén.

T. S.

Arany János ma is időszerű 
verssorait idézzük: Adjon Isten 
a mi nincs, Ez új esztendőben. 
(Beküldendő a vízsz. 1. és a 
függ. 43.)

VÍZSZINTES
1. Az idézet 1. része. 7. Sétál�

gat. 8. Nagylelkű pártfogás. 9. 
Mint szoba divatjamúlt, mint 
cukor nem. 14. Az MTI külföldi 
sajtószolgálata. 16. Nagy kosár.
17. A kocsis eszköze. 18. Ritka, 
lágy. 20. Fordított lap! 21. Ká�
vémárka. 22. Csavarja. 23. Pu�
ha fém. 24. Állam az USA- ban. 
26. Közterület. 27. Mordul. 29. 
Frissítés (ford.). 31. Hatalmas. 
33. Sátrak is alkothatják. 34. 
Római szám és a tizedrésze. 35. 
Mulató. 37. Ásvány. 38. Csak 24 
óráig tart. 39. Nem előre megy. 
41. A labdajátékok célja. 43. Té�
li örömök forrása. 44. Az ír had�
sereg névbetűi. 45. Tartó. 47. 
Kötőszó. 48. Egy közelkeleti or�
szág lakója. 51. Igavonó (rég.). 
53. . . .  Tóth László (színmű�
vész). 54. Folyó Erdélyben. 56. 
Bírósági ügy.

FÜGGŐLEGES 
1. Régi súlymérték. 2. 

gros (nagyban). 3. Gadolinium. 
4. Keleti szarvasmarha. 5. Vívó�

nő volt (Ilona). 6. Biztat. 9. 
Szovjet regényíró, egyik főhőse 
Grigorij Meljehov. 10. Finom 
fonalsodrat. 11. Névelős víz. 12. 
Háziállat. 13. Francia arany. 14. 
Falun az ébresztő „óra”. 15. 
Amit nem győzünk takarítani.
18. Ilyen politika is van (ford.).
19. Betakarítás. 22. Isme. 24. Il�
latos virágú fa. 25. . . . Vegas. 
26. . . . Jürgens. 28. A Sajóba 
torkollik. 30. Sivatag (ford.). 32. 
Mulatság. 35. Óriáskígyó. 36. 
Német tanács. 38. Tompa zú�
gás. 39 Szláv három. 44. Szür�
kés szín. 42. Filmbéli Emília. 
43. Az idézet 2. része. 44. Bece�
név (ford.). 46. Hozzájut- e? 49. 
Névelős energia. 50. Lazít. 52. 
Fél rendőr! 54. Mint a vízsz. 23. 
55. Növény része.

— Bánhidi —
Beküldési határidő: február 

5.
Előző rejtvényünk helyes 

megfejtése: A  puritán tél zord 
kámzsáit kapkodják magukra a 
fák.

Könyvutalványt nyertek: Pál 
Károly né (Tapolca), Polham-  
mer József né (Kéttomyúlak), 
Romhányi J. Attila (Budapest), 
Varga Imréné (Miskolc).

Felhívás
A Postás Sport Egyesület, a felújítás 
m iatt bezárt Rudas uszoda helyett:
1987. január 12- től minden hétfőn és 
szerdán 17.00 órától 19.00 óráig a postás 
dolgozók és gyermekeik részére úszást, 
illetve úszásoktatást szervez 
a Szabadság (Dagály) fürdőben. 
Jelentkezni lehet a helyszínen 
Babulka Oszkár és Konarik József 
edzőknél.
Részvételi díj 20 forint havonta.

Tánczos Sándor

Minél több helyi kezdeményezést!

Előzetes az idei tömegsportrendezvényekrol

1. Kiindulóhelyzet: haránt-
terpeszállás. 1—4. ütem: szök�
delés négyszer. 5—8. ütem: láb-  
tartáscsere után négyszer szök�
delés.

2. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, karok oldalsó középtar�
tásban. 1—4. ütem: tölcsérkör-  
zés előre nagyobbodó körökkel.

5—8. ütem: tölcsérkörzés hátra 
kisebbedő körökkel.

3. Kiindulóhelyzet: zárt állás, 
kezek a tarkón. 1—2. ütem: 
nyakhajlítás előre kétszer. 3- 4. 
ütem: nyakhajlítás hátra két�
szer.

4. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, karok magastartásban.

1—2. ütem: törzshajlítás előre 
kétszer. 3—4. ütem: törzshajlí�
tás hátra kétszer.

5. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, karok mellső középtartás�
ban. 1—3. ütem: bal karlendí�
téssel törzsfordítás balra há�
romszor. 4. ütem: kiindulóhely�
zet. 5—7. ütem: jobb karlendí�

téssel törzsfordítás jobbra há�
romszor. 8. ütem: kiindulóhely�
zet.

6. Kiindulóhelyzet: alapállás. 
1—3. ütem: guggolásban rugó�
zás háromszor. 4. ütem: térd�
nyújtással bal láb lendítése elő�
re és vissza. 5. ütem: jobb láb�
bal ismételni. 6—8. ütem: laza 
helybenfutás.

7. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, karok oldalsó középtar�
tásban. 1—3. ütem: törzsdöntés 
előre háromszor. 4. ütem: kiin�
dulóhelyzet.

8. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, karok mélytartásban. 
1—3. ütem: törzshajlítás balra 
háromszor, taps a fej fölött. 4. 
ütem: kiindulóhelyzet: 5—8.
ütem: ellenkező oldalra is.

9. Kiindulóhelyzet: zárt állás, 
karok mélytartásban. 1. ütem: 
karlendítés előre magastartás�
ba, lábujjra állás. 2. ütem: alap�
állás.

10. Kiindulóhelyzet: zárt ál�
lás, karok magastartásban. 
1—4. ütem: karleengedéssel és 
kilégzéssel guggolásba ereszke�
dés. 5—8. ütem: karemeléssel 
és belégzéssel emelkedés kiin�
dulóhelyzetbe.

Hamar Gábor

Érintőpontos túramozgalom
A SZOT Testnevelési és Sportosztálya, valamint a Budapesti 

Természetbarát Szövetség 1987. december 26- ig 25 olyan túrát szer�
vez, amelyen bárki, előzetes jelentkezés nélkül részt vehet.

Az érdeklődőknek a túrák időpontjáról és helyéről az szb- k ad�
nak tájékoztatást.

A teljesítés igazolása:
A résztvevők az általuk hozott bármilyen anyagú tárgyra (pél�

dául papírlap, brigádnapló, trikó stb.) kaphatnak emlékbélyegzést.
A részvétel jutalmazása:
Az egyes rendezvényeken azok között a résztvevők között, akik a 

találkozón és túrákon nevüket és lakcímüket tartalmazó papírszeletet 
dobnak a kihelyezett urnába, tárgyjutalmakat sorsolunk ki.

A kimagaslóan mozgósító szb- k, természetjáró szakosztályok kü�
lön jutalmazásban részesülnek.

Egyéb felvilágosítás:
Budapesti Természetbarát Szövetség
Budapest, V. Váci utca 58.
Telefon: 183- 933, 54. vagy 58. mellék.
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