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Egyetértés kétszeri ülés után
A postás értelmiség helyzetéről és a kollektív szerződés módosításáról tárgyalt a központi vezetőség

kv-titkár pedig a Magyar Pos�
ta Kollektív Szerződésének 
1983. évi módosítására tett ja �
vaslatát terjesztette a testület 
elé.

Az első napirendi pont fon�
tosságát és az iránta megnyil�
vánuló érdeklődést bizonyítja, 
hogy szakszervezetünk meghí�
vását elfogadta, és a vitában 
részt is vett Jakab Sándor, a 
SZOT főtitkárhelyettese, dr. 
Sárvári László, a KPM mun-

Két jelentős és széles körű 
vitát kilátásba helyező témát 
terjesztett szakszervezetünk el�
nöksége a központi vezetőség 
elé április 19-i ülésére. Megye�
ri László kv-titkár a postás 
értelmiségi dolgozók helyzeté�
ről, a körükben végzett felmé�
rés tapasztalatairól szóló, és a 
további feladatokra javaslatot 
tartalmazó jelentést, dr. Palo�
tás Magda vezérigazgató�
helyettes és Péntek Petronella

Megyeri László Péntek Petronella

sodik napirendi pont. A kol�
lektív szerződés módosításának 
tervezetét már a munkahelyi 
fórumokon is nagy érdeklődés 
kísérte. Mindamellett, hogy a 
bizalmitestületek tagjai egy�
öntetűen elismerték, hogy kol�
lektív szerződésünk kiállta az 
idő próbáját, és nincs szükség 
arra, hogy az évenként esedé�
kessé váló kisebb időszerű 
módosításokat széles körben 
megvitassák, a mostani terve�
zet egyetlen pontjával nem ér�
tettek egyet. A hálózatépítés�
ben, a magasépítésben és a 
fenntartásban foglalkoztatott 
fizikai dolgozók által a napi 
munkaidőn felül úton töltött 
idő díjazásának alapbéresíté�
sét kifogásolták.

A dolgozók véleményének a 
központi vezetőség tagjai han�
got adtak a vitában, s ennek 
eredményeként a testület a 
módosításnak ezt a pontját 
nem fogadta el.

Az ezt követő többoldalú 
tárgyalások eredményeképpen 
olyan javaslat készült, hogy az 
említett dolgozók a munka�
időn felüli utazásért bérpótlé�
kot kapnak.

A központi vezetőség a ja �
vaslatot május 10-i rendkívüli 
ülésén elfogadta. Az ennek 
megfelelően módosított kollek�
tív szerződést a posta vezér- 
igazgatója és a testület nevé�
ben szakszervezetünk főtitká�
ra aláírja.

kagazdasági és szociálpolitikai 
főosztályának vezetője, több 
postai vezető, valamint a Köz�
lekedési és Távközlési Műsza�
ki Főiskola képviselője. A 
testület választott tagjaiból 
nyolcán fejtették ki vélemé�
nyüket. A témáról lapunk 6. 
oldalán adunk részletes tájé�
koztatást.

A vártnál is élénkebb vitát 
váltott ki a már a délutáni 
órákban terítékre kerülő má-

Jakab Sándor

Hétvége —  továbbképzésselTalán még előidénynek sem 
nevezhető az utolsó áprilisi 
hétvége, az idő is kissé hűvös, 
a SZOT balatonfüredi — so�
kak által szállodának vélt — 
oktatási intézete elé egyre- 
másra autóbuszok, személyko�
csik gördülnek. A Postások 
Szakszervezete központi veze�
tőségének tagjai, valamint jó 
néhány nagy létszámú alap- 
szervének titkárai gyülekez�
nék, többen házastársukkal 
együtt, hogy részt vegyenek a 
számukra szervezett hétvégi 
továbbképzésen és megbeszé�
lésen.

A péntek délután és este 
még hivatalos program nélkül 
telik el, hacsak a szakszerve�
zeti napokra jellemző vagy 
emlékeztető ismerkedést, ba- 
rátkozást nem tekintjük an�
nak. Ezt pedig annál inkább 
megtehetjük, mivel a család�
tagok elfoglaltsága másnap is 
szervezett kirándulás, város�
nézés Veszprémben, majd ki- 
nek-kinek kedve szerint séta, 
sport, edzés vagy mindössze 
(s ez sem éppen megvetendő) 
kikapcsolódás, pihenés, per�
sze közösen.

Vegyük azonban szemügyre 
az összejövetel fő célját, a tes�
tületi tagok továbbképzését! 
Szombaton délelőtt „telt ház” 
előtt tarthatta meg gondolat�
ébresztő előadását dr. Sáli Fe�
renc, a SZOT szervezési és ká�
derosztályának vezetője a 
munkahelyi demokrácia idő�
szerű kérdéseiről. Arról, hogy 
a SZOT 1981. októberi ülésé�
nek állásfoglalása nyomán 
megjelent, 1049-esként közis�
mertté vált határozat új sza�
kaszt nyitott meg a munkahe�
lyi életben, azzal, hogy eszközt 
adott a dolgozóknak ahhoz, 
hogy segítő szándékkal bele�
szólhassanak a tervkészítésbe, 
a munka megszervezésébe, 
hogy maguk is ellenőrizhessék 
a feladatok végrehajtását, sőt

véleményt mondhassanak a 
gazdasági vezetők munkájáról.

Megvan tehát a lehetőség, 
csak meg kell tanulni, hogyan 
éljünk vele. Nem értik még 
ugyanis mindenütt, hogy miről 
van szó, s formailag megtart�
va a fórumokat igyekeznek 
eleget tenni az előírásoknak. 
Pedig az előírások csak kere�
tet adtak ahhoz, hogy az egyes 
munkahelyeken a helyi erővi�
szonyokhoz alkalmazkodva 
alakítsák ki a demokratizmust, 
amely ilyenformán vállalati 
kategóriává vált. Észre kell 
azt is venni, hogy az említett 
határozat már nem váltott ki 
olyan ellenkezést a partnerek�
ből, mint előzményei. Nyilván�
valóvá vált ugyanis, hogy a 
legjobb képességű vezető sem 
boldogul a dolgozók közremű�
ködése nélkül: a korábban
kellemetlen hangzásúnak ér�
zett beleszólást ma már segít�
ségként fogják fel, és a legtöbb 
helyen igénylik is.

A legnehezebben elsajátít�
ható pontja a demokráciának 
mindkét részről a vezetők 
munkájáról alkotott vélemény 
megformálása és közvetítése. 
A testületi tagok érzik a füg�
gőséget, és emiatt bátortala�
nok. Pedig a dolgozóknak min�
den vezetőről van véleményük; 
ezt ne háta mögött sugdossák, 
hanem őszintén tárják elé, ne 
a lejáratás, hanem a segítés 
szándékával. A demokráciát 
ugyanis nem1 szabad összeté�
veszteni a fegyelmezetlenség�
gel, de a gyenge vezetést sem 
lehet egyszerűen a demokrácia 
számlájára írni.

A gondolat csakugyan gon�
dolatokat szül, a kibővített 
testület tagjai — ezúttal nem 
fórumon tanácskozva, mégis — 
élénk eszmecserét folytattak a 
demokráciáról, ezen belül a

fórumok szerepéről. Feltétle�
nül segíti-e a mozgalmat az 
egyes testületek nagy létszá�
ma? Ha a fórum működése 
formális (sajnos, ez is tapasz�
talható), eredményessége nem 
ellensúlyozza a kiesett munkát. 
!£/teg kell keresni a fórumok* 
megfelelő helyét és szerepét a 
két véglet között. Az se jó 
ugyanis, ha fetisizáljuk, de az 
se, ha semmibe vesszük. Hogy 
eleven legyen a munkahelyi 
demokrácia, ahhoz meg kell 
a dolgozókkal a megfelelően 
szoros kapcsolatot teremteni. 
A demokrácia ugyanis nem�
csak a fórumokon él, sőt első�
sorban nem is fórum, ha�
nem légkör, munkahelyi köz�
érzet kérdése, és feltétele az 
őszinteség, a bizalom. Ebből 
következik, hogy létrejöttéhez 
tudatformálásra van szükség, 
ez pedig összefogást igénylő 
lassú folyamat.

Talán kevésbé hatásosan 
agitálunk a demokrácia mel�
lett, mint korábban tettük más 
céljainkért küzdve, s nem tud�
juk levetkőzni a mozgalomban 
kialakult, (le immár idősze�
rűtlen szokásainkat? Minden�
esetre merész vállalkozás a 
munkahely életébe való be�
avatkozás, hiszen az emberek 
hazánkban — és ez különösen 
áll a szabályzatokat besulyko�
ló postásokra — a parancs föl�
tétien teljesítéséhez szoktak.

A mozgalmi szótárban fel 
nem lelhető, de rendkívül ta �
láló kifejezéssel is megismer�
kedhettünk az egyik hozzászó�
lás kapcsán: a kényszerdemok�
ráciával. Kitalálója szakszer�
vezeti tisztsége mellett gazda�
sági vezető, a fogalom pedig 
azt a módszert fedi, hogy sen�
kit nemr enged el egy megbe�
szélésről anélkül, hogy véle�

ményt mondana, még ha az 
kellemetlen igazságokat is tar�
talmaz. Ám ez a módszer nem 
nélkülözheti az előbb már em�
lített őszinteséget és bizalmat, 
és szó sem lehet a megtorlás 
legcsekélyebb megnyilvánulá�
sáról sem.

Ez az a pont, amelyről a veze�
tők megítélésének sokat vita�
tott kérdésénél el kell indulni. 
Olyannak kell lennie a mun�
kahelyi légkörnek, hogy o vé�
lemény kimondásával megbí�
zott tisztségviselő választóinak 
védelmére támaszkodhasson. 
így az alkotott és nyilvános�
ságra hozott vélemény se lehet 
hatástalan. Annál is kevésbé, 
mivel annak nyoma marad a 
személyi anyagban is. Igaz, 
hogy a szakszervezeti megbí�
zatás nálunk'sem teljesen koc�
kázatmentes — foglalta össze 
a retorzió kérdéséről szóló vi�
tát az előadó — de rendsze�
rünkben arról igazán nem be�

szélhetünk, hogy bárki is a 
szakszervezeti mozgalomban 
kifejtett munkásságának áldo�
zatává válnék.

Összefüggött a demokrácia 
érvényesülésével a délutáni 
program is. Ennek során 
ugyanis hat kis csoportot ala�
kítva beszélgettek a résztve�
vők munkájuk lehetőségeiről, 
gondjaikról, a tagsággal kiala�
kított kapcsolatukról, valamint 
a nemrég lezajlott beszámoló 
taggyűléseken szerzett szemé�
lyes tapasztalataikról. A kö�
tetlen eszmecsere a jegyző�
könyvekből, jelentésekből ösz- 
sze nem gyűjthető bőséges in�
formációt nyújtott szakszerve�
zetünk vezetőinek a XI. kong�
resszus határozatainak végre�
hajtásáról. Ez az ismeretanyag 
jól hasznosítható a hamarosan 
esedékessé váló félidei beszá�
moló elkészítésekor.

A hétvégi továbbképzés le�
hetőséget nyújtott arra is, hogy

a vezető testület tagjai és a 
jelenlevő szb-titkárok talál�
kozzanak a Német Szövetségi 
Köztársaság postásszakszerve�
zetének hazánkban tartózkodó 
küldöttségével is. A vendégek 
a munkájukról adott rövid tá�
jékoztató után kérdésekre is 
készségesen válaszoltak.

Ha a háromszor nyolc órát 
szabályosan betartani nem is 
lehetett, de a hasznos megbe�
széléseket több órás — fölös�
legesnek egyáltalán nem ne�
vezhető — kellemes együttlét 
követte. A jó hangulatról előbb 
szórakoztató műsor gondosko�
dott . . .  utána ment minden 
magától. A pihenéshez a Ba�
latonra vagy a domboldalra 
néző szobákban talán nem is 
volt szükség nyolc órára. A 
Baricska-csárda felől szemlé�
lődök nem tudhatták, hogy 
akiket az épület előtt jóked�
vűen búcsúzkodni látnak, nem 
szabadságukat töltötték itt, 
hanem a mindennapi munká�
jukban alkalmazandó hasznos 
ismereteket nyújtó továbbkép�
zésben vettek részt.

B. I.

A munkaverseny-mozgalomban 1982-ben 
elért eredményeinek alapján

KIVÁLÓ IGAZGATÓSÁG 
kitüntetésben

a Helyközi Távbeszélő Igazgatóság, #

a Szegedi Postaigazgatóság és
a Soproni Postaigazgatóság

részesült. A posta-vezérigazgató és a Postások 
Szakszervezetének elnöksége

DICSÉRŐ OKLEVELÉT

a Pécsi Postaigazgatóság, 

a Posta'Oktatási Központ, 

a Posta Központi Műszaki Hivatal és 

a Posta Csekkleszámoló Hivatal 

kapta. A

KÖZLEKEDÉS, POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS 
KIVÁLÓ BRIGÁDJA

kitüntetésben a Rába technikus, üzemmérnök 
szocialista brigád (Helyközi Távbeszélő Igaz�
gatóság győri üzeme), a Dobó Katalin távbe�
szélő- kezelő szocialista brigád (Zalaegerszeg 1 
postahivatal) és a Komarov kézbesítő szocia�
lista brigád (Újpest 1 postahivatal) részesült.
A

POSTA KIVÁLÓ BRIGÁDJA

kitüntetést a következő 23 kollektíva kapta: 
Savaria távbeszélő- kezelő szocialista brigád 
(Szombathely 1 postahivatal), Zrínyi Miklós 
technikus szocialista brigád (Helyközi Távbe�
szélő Igazgatóság gyártó és szerelő üzeme), 
Ságvári Endre körzetmesterségi szocialista 
brigád (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Táv�
közlési Üzem), Angela Davis forgalmi komp-  

. lex szocialista brigád (Mindszent postahiva�
tal), Augusztus 20. alközpontos szocialista bri�
gád (Veszprém megyei Távközlési Üzem), Ság�
vári Endre főközpontos műszerész szocialista 
brigád (Dél-Pest megyei Távközlési Üzem), 
Április 4. pénzfelvevő szocialista brigád (Pécs 
1 postahivatal), Gagarin műszerész szocialista 
brigád (Hajdú-Bihar megyei Távközlési 
Üzem), Petőfi távirász szocialista brigád (Köz�
ponti Távíró Hivatal), Neumann János ifjúsági 
karbantartó műszerész, mérnök szocialista 
brigád (Számítástechnikai és Szervezési Inté�
zet), Beton- acél tervezőmérnök szocialista 
brigád (Tervező Intézet), József Attila szállí�
tó- , rakodómunkás szocialista brigád (Köz�
ponti Anyaghivatal), Petőfi Sándor karbantar�
tó műszerész szocialista brigád (Győri Veze�
ték nélküli Távközlési Felügyelőség, Korvin 
Ottó műszerész szocialista brigád (Krisztina 
Távbeszélő Üzem), Vasas lakatos szocialista 
brigád (Központi Járműtelep), Békésy György 
mérnök szocialista brigád (Kísérleti Intézet), 
November 7. villanyszerelő szocialista brigád 
(Központi Magasépítési Üzem), Lendület sze�
relő szocialista brigád (Központi Javító Üzem), 
József Attila adréma gépkezelő szocialista bri�
gád (Központi Hírlap Iroda), Erdei Ferenc 
műszerész- körzettag komplex szocialista bri�
gád (Csongrád megyei Távközlési Üzem), 
Szputnyik létesítményi mérnök szocialista bri�
gád (Központi Beruházási Iroda), Kilián 
György kézbesítő szocialista brigád (Miskolc 
10 postahivatal). Tavasz felvevő szocialista 
brigád (Budapest 132 postahivatal).



A posta maradjon 
a hírközlés gazdája

Vendégünk volt a z NSZK 
postásszakszervezetének küldöttsége

Tájékozódni jöttek, ismer�
kedni a magyar dolgozók, el�
sősorban a postások szakszer�
vezeti mozgalmával, élet- és 
munkakörülményeivel, örül�
nek ezért a javasolt program�
nak, annak, hogy találkozhat�
nak Gáspár Sándorral, a 
SZOT főtitkárával, Tóth Illés�
sel, a posta vezérigazgatójá�
val, meglátogathatnak buda�
pesti és vidéki postahivatalo�
kat, távközlési berendezése�
ket, megismerhetik a fővárost 
és az ország egyes részeit, el�
beszélgethetnek a központi ve�
zetőség tagjaival. Az érdeklő�
dés (közben azonban vendége�
ink: Kurt van Haaren, a Né�
met Szövetségi Köztársaság 
postásszakszervezetének elnö�
ke és az általa vezetett dele�
gáció másik két tagja, Peter 
Vonten, a kölni területi bi�
zottság elnöke és Franz Treml, 
a (nemzetközi kapcsolatok osz�
tályának vezetője, módot ta�
láltak arra is. hogy saját mun�
kájukról beszéljenek, például 
a másik cikkünkben ismerte�
tett balatonfüredi hétvégi to�
vábbképzés részvevőinek adott 
tájékoztató alkalmával. Olva�
sóinknak ezúttal ezekből az 
információkból válogatjuk ki 
a legérdekesebbeket.

Az elnök visszapillantással 
kezdte tájékoztatóját, ötven 
évvel ezelőtt, május másodi�
kén rombolták le a nádik a 
szakszervezeti székhazakat, és 
hurcolták koncentrációs tábo�
rokba a munkásvezetőket. A 
május 1-i ünnepségeket ezért 
arra használják fel, hogy em�
lékeztessék az embereket 
erre a gaztettre, s hogy fel�
világosítsák a fiatalokat az 
ékkor kezdődött rémuralom�
ról és minden következmé�
nyéről. Nem szabad az ese�
ményeknek megismétlődniük, 
mert a mai fegyverkészletek�
kel ötvenszer el lehetne pusz�
títani az egész emberiséget. 
Szerencsére erős a békemoz�
galmuk, s ebben sok fiatal 
részt vesz.

A politikai feszültség mel�
lett a legnagyobb gondot a 
gazdaságii válsága ennék kö�
vetkeztében k munkanélküli�
ség okozza. 2 millió 300 ezer 
munkanélkülit tartanak (nyil�
ván, ezenkívül körülbelül 1 
millió azoknak a szálma, aikik 
rövidített munkaidőben dol�
goznak. Ahhoz, hogy a mun�
kanélküliség fokozódását meg�
állítsák, a termelést 3,5 száza�
lékkal kellene növelni. Ha 
pedig az ötvenes évek gazda�
sági csodáját akarnák elérni, 
15 százalékkal (kellene bőví�
teni a termelést. Az ilyen 
mértékű iparosítás azonban 
már beláthatatlan környezeti 
ártalmat okozna, hiszen már 
manapság is tapasztalható az 
erdőknek a levegőszennyeziő- 
dés okozta elhalása. A törté�
nelem folyamán az ember 
mindig arra törekedett, hogy 
uralkodjék a természet fö�
lött. Odáig jutottunk, hogy 
napjainkban már a természet 
szorul védelemre, s ez az em�
berre ró óriási felelősséget.

Bár a gazdaságfejlesztés 
nem zárható ki teljes mérték�
ben az új munkaalkalmak lé�
tesítésének eszköztárából', a 
német szakszervezeti szövet�
ség más megoldásokat is ke�
res. Egyelőre a munkaidő 
csökkentése ígér bizonyos 
eredményeket. Igazságosab�
ban szeretnék elosztani a 
munkát. A mikroelektronika 
terjedése ugyanis munkaszer�
vezési és ésszerűsítési folya�
matokat indít el; ennek kö�
vetkeztében az elvégzendő 
feladatok a megmaradó keve�
sebb dolgozóra hárulnak. 
Nem engedhető meg, hogy

amíg a szerencsésebbeket na�
gyobb intenzitással terhelik, a 
dolgozók jelentős részét kire�
kesztik a munkalehetőségek�
ből.

A heti munkaidőnek 35 órá�
ra való csökkentése 1 millió 
300 ezer munkahelyet nyitna 
meg. Ezenkívül a nyugdíj- 
korhatár leszorításának gon�
dolatával is *foglalkoznak, még 
olyanformán is, hogy önként 
korábban nyugdíjba lehessen 
menni, s az önkéntességet ki�
terjesztenék részmunkaidő 
vállalására.

A posta fejlesztésére az jel�
lemző, hogy a klasszikus pos�
táról elfeledkezve a távközlés 
korszerűsítését erőltetik. Ná�
luk ugyanis a hagyományos 
postaszolgálat ráfizetéses, s a 
jelenlegi kormányzat posta�
ügyi minisztere — egyéb te�
kintetben is csak a technika 
mindenhatóságát tarttva szem 
előtt — nem akar gazdaság�
talan ágazatba befektetni. Az 
NSZK-ban a távközlés fej�
lesztése elsősorban a digitá�
lis rendszerekre való teljes át�
állásnál tart. Az átviteli ne�
hézségek leküzdése végett a 
hálózatot koaxiális kábelekkel 
kellene átépíteni. Ennék 
nyersanyagigénye miatt vi�
szont előtérbe lép az egyéb�
ként drága üvegszáltechnika. 
E három irányú fejlesztés 
óriási költségei háttérbe szo�
rítják a dolgozókról való gon�
doskodást.

A mikroelektroinika gyors 
terjedése az iparban, a keres�
kedelemben, az államigazga�
tásban, sőt a magánéletben az 
új szolgáltatások nyújtásának 
lehetősége mellett kedvezőt�
len következményekkel is jár. 
A már említett racionalizálá�
si hullámon kívül hátrányo�
san befolyásolja mind a dol�
gozók, mind az igénybevevők 
személyiségét, emellett arra 
csábítja a kormányzatot, hogy 
egyes hírközlési szolgáltatáso�
kat magánkézbe juttasson. A 
szakszervezet arra törékszik, 
hogy a posta a hírközlést tel�
jes egészében kézben tartsa, s 
ezáltal megmaradjon az el�
lenőrzése a fejlesztés iránya 
fölött, másrészt eleget tudjon 
tenni a nemzetközi kötelezett�
ségeknek. Az egységes irá�
nyítás pedig feltéttele annak, 
hogy az egész folyamatba a 
szakszervezet beleszólhasson, 
amihez igénybe veszi a szak- 
szervezeti szövetség segítségét.

Ma ugyanis támaszkodhat�
nak a szövetségre, mert az 
NSZK szakszervezeti mozgal�
ma egységes, nem oszlik meg 
politikai vagy vallási csopor�
tosulások szerint, mint annak 
idején. A wetoarú köztársa�
ság alatt csak a postások 18 
különböző szakszervezetet al�
kottak. Mai elvük: egy üzem 
— egy szakszervezet.

Az erős, egységes munkás- 
mozgalmon belül is jelentős�
nek érzik szerepüket, ugyanis 
taglétszámúikat illetően az 
ágazati szakszervezetek sorá�
ban az ötödik helyet foglalják 
el. Egyébként is a robbanás- 
szerű műszaki fejlődésnél, en�
nek folytán a világ összeszű�
külésénél fogva a hírközlés 
kuilcsipanrá vált, kiszorítva 
egyeduralmi helyzetéből az 
acélipart. Igyekeznek tehát ér�
vényesíteni beleszólási jogu�
kat a dolgozóik érdekednek vé�
delmében. Ám az egyetértés, 
a vétó csak az értelemre ha�
tó eszköz. Ha ez nem vezet 
célra, marad a  szakszerveze�
tek hagyományos fegyverének 
igényibevétele.

Kívánjuk, hogy erre ne le�
gyen szükségük.

Benda István

Kurt van Haaren, Peter Vonten és Franz Treml a szakszer�
vezetünk székhazában folyó megbeszélésen

Üdültetési kedvezmény 
postás dolgozóknak

Szakszervezetünk elnökségé�
nek 1974. évi 46. számú hatá�
rozata szerint üdültetési ked�
vezmény illeti meg a munkás�
kategóriába tartozó postai dol�
gozókat, a nagycsaládosokat, 
gyermeküket egyedül nevelő�
ket, valamint a postás nyug�
díjasokat, amennyiben a hatá�
rozat feltételeinek megfelelnek. 
Az eltelt időszakban azonban 
többször is szükség volt e 
feltételek korszerűsítésére. 
Legutóbb áprilisban tárgyalta 
és hagyta jóvá szakszerveze�
tünk elnöksége az üdültetési 
kedvezmény kérdéseit. Erről 
kívánjuk tájékoztatni olvasóin�
kat.

A határozat értelmében 
üdültetési kedvezmény jár a 
munkásoknak, nagycsaládosok�
nak, gyermeküket egyedül ne�
velő dolgozóknak, valamint a 
postás nyugdíjasoknak is, ha a 
család egy főre jutó átlagjöve�
delme nem haladja meg a 
2500 forintot.

Az üdültetési kedvezmény 
összege tulajdonképpen nem 
más, mint az első és a har�
madik, illetve a második és a 
harmadik kategóriába sorolt 
üdülőkbe szóló beutalójegyek 
térítési díjainak különbözete. 
A térítési díj különbözete az I. 
kategóriába sorolt üdülőknél 
364, a II. kategóriába sorolt 
üdülőknél 154 forint szemé�
lyenként.

A kedvezményben részesülő 
dolgozóknak csak a III. kate�
góriába tartozó alapdíjat, a 
476 forintot kell befizetniük. A 
hozzájárulást az szb döntésé�
nek alapján az alapszervnek a 
beutalójegy árának befizetésé�
vel meg kell előlegeznie, azt a

dolgozótól elkérni nem lehet. 
A kedvezményre csak postás 
dolgozók jogosultak. Lehetőség 
van azonban arra is, hogy a 
beutalójegy alapdíját, esetleg 
teljes díját az szb jutalomként 
a saját költségvetésének terhé�
re kifizesse.

További üdültetési kedvez�
mény illeti meg a nagycsalá�
dosokat, illetve a gyermeküket 
egyedül nevelő postás dolgo�
zókat, ha vállalati családos, 
illetve nyári csoportos gyer�
mekbeutalót kapnak. Ebben az 
esetben az üdültetésben részt 
vevő gyermekek után nem kell 
térítési díjat fizetniük. A dol�
gozótól csak a csökkentett té�
rítési díj szedhető be, a gyer�
mekek után fizetendő díjat a 
beutaló szakszervezeti bizott�
ság köteles megelőlegezni, illet�
ve befizetni. Ez az üdülési 
kedvezmény csak a vállalati 
üdülőbe beutalt dolgozókat il�
leti meg, ugyanakkor az egy 
főre eső 2500 forintos jövede�
lemkeretet itt nem kell figye�
lembe venni.

Mind.két üdültetési kedvez�
ménynél szakszervezetünk köz�
pontilag megtéríti az alap�
szerveknek a megelőlegezett és 
befizetett díjkülönbözetet, illet�
ve a gyermekek után járó té�
rítési díjat.

Kérjük az alapszerveket, 
hogy éljenek a kedvezmény jo�
gával és minél nagyobb szám�
ban utaljanak be a fenti felté�
teleknek megfelelő dolgozókat 
a SZOT- és a vállalati üdü�
lőkbe. (A részletes szabályo�
zást valamennyi alapszerv 
megkapja.)

Cser István

Szekeres Sándor
1884-1983

Fáradhatatlan 
társadalmi aktí�
vánktól búcsú�
zunk nehéz szív�
vel. Rövid beteg�
ség után 99. évé�
ben távozott kö�
zülünk.

1908 óta volt 
szakszervezeti tag.
Mozgalmi munká�
ját a vasasszak�
szervezetben kezd�
te, gyári bizalmi, 
később főbizalmi, 
majd a központi 
vezetőség tagja.
1918- tól 19- ig a 
Közalkalmazot�

tak Szakszerveze�
tének titkára volt.

1912- től párt�
tag. Lelkiismere�
tes pártmunkáját 
értékelve a fel-  
szabadulás előtt több alka�
lommal párttitkárrá választot�
ták. Tagja volt a pesterzsébeti 
városi képviselőtestületnek.

A felszabadulás után főis�
pán, Komárom megyei minisz�
teri biztos, majd kormánybiz�
tos lett. 1957- ben Veszprém 
1 postahivataltól került nyug�
díjba 73 éves korában.

A Postások Szakszervezete 
központi vezetőségének 1952-  
től 1958- ig volt aktív tagja. 
1958- tól a Budapesti Nyugdí�
jas Szakszervezeti Bizottság 
elnöke, 1962- től 1975- ig pedig 
titkára volt. A veteránbizott�
ság titkára és tevékeny szer�

vezője volt haláláig. Idős ko�
rának ellenére rendszeresen 
bejárt a szakszervezeti bizott�
ság irodájába, és intézte a ve�
teránok ügyeit.

Munkájának elismeréseként 
megkapta a Szakszervezeti 
Munkáért arany fokozatot, a 
Munka Érdemrend ezüst fo�
kozatát, a Szocialista Hazáért 
Érdemrendet, a Tanácsköztár�
sasági Emlékérmet, a Magyar 
Békemozgalom Emléklapját.

Tisztelői, barátai, ismerősei 
május 24- én 15 órakor a Rá�
koskeresztúri temetőben ve�
hetnek tőle végső búcsút.

Emlékét kegyelettel, őszin�
te tisztelettel megőrizzük.

K I T Ü N T E T É S E K
Május elseje alkalmából eddig végzett kiemelkedő 

munkájának elismeréseként a Szakszervezetek Országos 
Tanácsa a

SZAKSZERVEZETI MUNKÁÉRT 
arany fokozatát

adományozta Bogi Ákos szb-titkárnak (Központi Üzem- 
biztonsági Hivatal), Garamvölgyi Elek nyugdíjas bizal�
minak (Soproni Postaigazgatóság), Herk Károlyné tt- 
felelősnek (Teréz Távbeszélő Üzem), Holecz Sándor 
sportbizottsági elnöknek (Budapest 70 postahivatal), 
Izsó István jszb-titkárnak (Szarvas postahivatal), Kapi�
tány Antalné főbizalminak (Központi Járműtelep), Kar�
dos Imre tszfo-tagnak (Helyközi Távbeszélő Igazgatóság 
kaposvári góc), Kámán Lajos szb-titkárnak (Hálózat- 
építő Üzem, Sopron), Kiss József tsZb-titkárnak (Mis�
kolci Postaigazgatóság Területi Szakszervezeti Bizottsá�
ga), Molnár János szb-titkárnak (Hálózatépítő Üzem, 
Pécs), Nagy Gyuláné szb-titkárnak (Posta Szociális Hi�
vatal), Nagy László jszb-titkárnak (Bábolna postahiva�
tal), Tánczos Pál szb-titkárnak (Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóság kábelfenntartó üzem), Tóth Lászlóné jszb- 
titkárnak (Miskolc 4 postahivatal), Tóth Lászlóné el�
nökségi tagnak (Debrecen 1 postahivatal); a

SZAKSZERVEZETI MUNKÁÉRT 
ezüst fokozatát

adta Berze Ferencné politikai munkatársnak (Postások 
Szakszervezete), Cseh Tiborné 6zb-elnöknek (Miskolci 
Postaigazgatóság), Cser Istvánná szb-tagnak (Budapest 
78 postahivatal), Ferró Ferenc jszb-elnöknek (Kun- 
szentmiklós postahivatal), dr. Gaál József művelődési 
bizottsági elnöknek (Miskolci Postaigazgatóság), Imre 
Pálné gazdasági felelősnek (Békéscsaba 2 postahivatal), 
Karászi Mihály bizalminak (József Távbeszélő Üzem), 
Kopp Miklós szociálpolitikai bizottsági tagnak (Közpon�
ti Javító Üzem), Kovács István jszb-titkárnak (Jászbe�
rény postahivatal), Németh Sebestyén jszb-titkárnak 
(Kápolnásnyék postahivatal), Paizer László közgazda�
sága bizottsági tagnak (Szombathely, Rádióállomás), Pa�
taki Klára közgazdasági bizottsági tagnak (Rádió- és 
Televíztóműszaiki Igazgatóság), Pazsiczki Istvánná tt-el- 
nöknek (Központi Hírlap Iroda), Rátkai Ottóné kv-tag- 
nak (Balassagyarmat 1 postahivatal), Schutzbach István 
szb-titkárnak (Helyközi Távbeszélő Igazgatóság gyártó 
és szerelő üzem), Tompos Sándorné szb-tagnak (Buda�
pest 62 postahivatal);

SZAKSZERVEZETI MUNKÁÉRT 
oklevelet

kapott Abdainé dr. Savanyó Ágota szb-ititkár (Soproni 
Postaigazgatóság), Almai Andrásné szb-tag (Krisztina 
Távbeszélő Üzem), Acs Ferencné jszb-tag (Paks 1 posta- 
hivatal), Bállá Margit szb-el/iök (Hajdúböszörmény pos�
tahivatal), Báder Ödönné közgazdasági felelős (Budapesti 
Postaigazgatóság), Belkólmréné szb-titkár (Sátoraljaúj�
hely postahivatal), Bíró Jánosné mdb-elnök (Teréz Távbe�
szélő Üzem), Boróczki Lajos szvb-elnök (Központi Magas- 
építési Üzem), Csehovics János közgazdasági felelős 
(Krasznokvajda postahivatal), Cséffai János munkavé�
delmi felügyelő (Gyula postahivatal), Csonka István 
munkavédelmi felügyelő (Hálózatépítő Üzem, Szeged), 
dr. Demeter Sándorné szb-elnök (Debreceni Postaigaz�
gatóság), Derecsikei Gyuláné bizalmi (Központi Kábel- 
üzem), dr. Dékány Sándorné művelődési bizottsági tag 
(Helyközi Távbeszélő Igazgatóság), Emödi József bizal�
mi (Hajdú-Bihar megyei Távközlési Üzem), Erdőssy 
Lászlóné szb-tag (Rádió- és Televízióműszaki Igazgató�
ság, pécsi felügyelőség), Fábián Imréné jszb-titkár (Má�
tészalka 1 postahivatal), Fóris János szb-titkár (Pécs 2

postahivatal), Földházi Jánosné jszb-tag (Fehérgyarmat 
postahivatal), Francia Istvánná bizalmi (Csekkleszámoló 
Hivatal), Fülöp József szb-titkár (Posta Rádió- és Te�
levízióműszaki Igazgatóság, zavarvizsgáló üzem, Deb�
recen), Gyarmati Györgyné (Postások Szakszervezete), 
Hegedűs László munkavédelmi felelős (Békés me�
gyei Távközlési Üzem), Herceg Éva gazdasági fe�
lelős (Orosháza postahivatal), Hermán Tiborné bi�
zalmi (Lenti postahivatal), Hideg Józsefné szb-titkár 
(Csorna postahivatal), Hockstok Ede agitációs- és pro�
pagandafelelős (Mohács 1 postahivatal), Horváth Mi�
hály bizalmi (nyugdíjas), Jakobetz László közgazdasági 
felelős (Helyközi Távbeszélő Igazgatóság), Járovics 
Lászlóné jszb-titkár (Szentendre postahivatal), Juhász 
Józsefné szvb-elnök (Nagyoroszi postahivatal), Juhász 
Mária kv-tag (Nyírbéltek postahivatal), Kelemen 
Györgyné sportbizottsági tag (Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóság), Kiss Endréné főbizalmi (Budapest 70 pos�
tahivatal), Kiszlingstein Pálné főbizalmi (Budapest 72 
postahivatal), Kolozsvári József munkavédelmi felelős 
(Miskoloi Postaigazgatóság), Komlós Ottilia bizalmi (Sa- 
jópüspöki postahivatal), Koós Józsefné szvb-tag (Miskol�
ci Postaigazgatóság), Kovács Györgyné közgazdasági fe�
lelős (Pesterzsébet 4 postahivatal), Kovács József szb- 
titkár (Belváros Távbeszélő Üzem), Kovács Józsefné 
gazdasági felelős (Kazincbarcika postahivatal), Kovács 
Kornélné közgazdasági bizottsági tag (Belváros Távbe�
szélő Üzem), Kovács Lászlóné jszb-elnök (Siófok 1 pos�
tahivatal), Kovács Miklós bizalmi (Szolnok megyei Táv�
közlési Üzem), Kremper Mihályné gazdasági felelős (Szé- 
csény postahivatal), Lampért Gáborné tt-elnök (Pápa 1 
postahivatal), Lantos János tszb-tag (Vas megyei Táv�
közlési Üzem), Lázár Erzsébet bizalmi (Bács-Kiskun me�
gyei Távközlési Üzem), Meszlényi Mihály szb-elnök (Szé�
kesfehérvár 2 postahivatal), Miké Józsefné bizalmi 
(Pásztó postahivatal), Molnár Júlia agitációs- és propa�
gandafelelős (Pécsi Postaigazgatóság), Gy. Nagy Berta�
lan szvb-elnök (Kisvárda postahivatal), Nagy László 
közgazdasági felelős (Pécs városi Távközlési Üzem), 
Nagy Lászlóné szvb-tag (József Távbeszélő Üzem), 
Nagyné Édes Ottilia tt-felelős (Ernőd postahivatal), Oláh 
Istvánná munkavédelmi felügyelő (Békés postahivatal), 
Oláh Józsefné kulturális, agitációs- és propagandafelelős 
(Mindszent postahivatal), Oszlács Pál szb-elnök (Hely�
közi Távbeszélő Igazgatóság szolnoki góc), Papp Antalné 
szb-titkár (Tata 1 postahivatal), Papp Kálmánná bizal�
mi (Csillaghegy postahivatal), Papp Mihályné bizalmi 
(Nyíregyháza 1 postahivatal), Pataky Gizella (Budapesti 
Távbeszélő Igazgatóság), Pék Károlyné segélyezési fele�
lős (Szombathely 1 postahivatal), Pintér András szb- 
elnök (Rádió- és Televízióműszaki Igazgatóság), Pintér 
László szb-elnök (Sopron 1 postahivatal), Pósza József�
né bizalmi (Számítástechnikai és Szervezési Intézet), 
Rácz Ferencné gazdasági felelős (Nagybátony 1 postahi�
vatal), Sebők László bizalmi (Földeák postahivatal), Si�
mon László gazdasági felelős (Szombathely 5 postahi�
vatal), Sirwky Béláné gazdasági felelős (Borsod-Abaúj- 
Zemplén megyei Távközlési Üzem), Steiger Árpád szb- 
tag (Budapesti Hírlapterjesztő Üzem), Szabó István fő�
bizalmi (Központi Kábelüzem), Szabó Istvánná aktíva 
(Bicske postahivatal), Szakács Ida nyugdíjas (Komárom 
1 postahivatal), Szakács János kultúrfelelős (Miskolc 
Gépjármű Szállítási Üzem), Szeley Szilveszterné (szvb- 
elnök (Helyközi Távbeszélő Igazgatóság nemzetközi 
távbeszélő-központ), Szilágyi Lászlóné közgazdasági fe�
lelős (Budapest 132 postahivatal), Takács Ferencné bi�
zalmi (Mezőlak postahivatal), Takács Magdolna, szb-el- 
nök (Budapest 10 postahivatal), Tárnoki Richárdné szb- 
titkár (Veszprém 1 postahivatal), Tőke Ödönné tt-fele�
lős (Csopak postahivatal), Velner Ernőné gazdasági fe�
lelős (Baranya megyei Távközlési Üzem), Vízi Mihályné 
bizalmi (Makó postahivatal).

:

Hm.
ü
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Mérlegen az 1982. évi 

szakszervezeti gazdálkodás
A választott szakszervezeti 

vezető testületek egyik fon�
tos feladata, hogy a tagság 
érdekében jól, ésszerűen ta�
karékoskodva, tervszerűen 
gazdálkodjon a rábízott pénz�
zel. Arról, hogy ezt 1982-ben 
hogyan valósítottuk meg, 
minden szinten számot ad�
tunk választóinknak.

Ebben az évben már egyre 
inkább elértük, hogy — az 
alapszabályban meghatározott 
módon — a gazdasági felelős 
beszámolója mellett a szám- 
vizsgáló bizottságok is érdem�
ben értékelték a beszámoló 
taggyűléseken, bizalmiküldött�
értekezleteken azt a munkát, 
ahogyan sáfárkodtunk a ránk 
bízott anyagiakkal.

Mindemellett úgy gondol�
juk, hogy valamennyi szak- 
szervezeti tagunkat érdekli — 
mert így össze is hasonlíthat�
ja saját alapszervezetének 
munkáját a többiével —, hogy 
a több mint 80 ezer taglétszá�
mot magáénak mondható 
Postások Szakszervezete mire 
használta fel anyagi lehetősé�
geit.

Bevételeink döntő része a 
tagdíj. A bizalmiak, a válasz�
tott tisztségviselők, az akti�
visták szervezőkészségének 
köszönhető, hogy erre a for�
rásra biztonságosan tervezni 
lehet a kiadásokat, hiszen a 
szervezettség színvonala 97,5 
százalék, és elhanyagolható 
azoknak az aránya, akik be�
tegség vagy egyéb indokolt 
körülmény miatt rövidebb 
időre elmaradnak a tagdíjfi�
zetéssel.

Gazdálkodásunk egyik jel�
lemző vonásaként meg kell 
említenünk, hogy bevételeink�
nek mintegy háromnegyed ré�
sze — akárcsak az előző évek�
ben, 1982-ben is — visszaju�
tott a tagsághoz. S ez nem�
csak az alapszervezetek gaz�
dálkodására vonatkozik, hisz 
tavaly az idősek évének al�
kalmából — csak központilag 
— több mint 5 millió forintot 
juttattunk azoknak a volt 
postás dolgozóknak, akiknek 
nyugdíja nem éri el a 2500 
forintot, és ezt az összeget az 
alapszervezetek anyagi hely�
zetüktől függően még meg�
pótolták.

Területi szakszervezeti bi�
zottságaink működési feltéte�
leiről gondoskodtunk. Felhasz�
nálásaik megfontoltságát, ész�
szerűen takarékos gazdálko�
dásukat bizonyítja az a tény 
is, hogy a tervezett kiadásaik�
ból sikerült kisebb tételeket 
megtakarítaniuk.

A 309 alapszervezetünk gaz�
dálkodásról, ha mérleget ké�
szítünk, vagyonunk kisebb 
mértékű gyarapodását állapít�
hatjuk meg. Amellett, hogy ta �
karékosságra valló szemléle�
tüket örvendetesnek tartjuk, 
észre kell vennünk, hogy en�
nek következtében elmaradt 
néhány tagsági igényt kielégí�
tő felhasználás is.

Ilyen például a szociális 
felhasználások közül a mint�
egy 50 százalékot kitevő in�
tézményes és rendkívüli szak-

szervezeti segély  ̂ Mivel segé�
lyezésre alapszervezeteink 4,6 
millió forintot terveztek, és 
csak 4 milliót használtak fel, 
önként adódik, hogy sem a 
segélyezettek számával, sem a 
nyújtott összeggel nem lehe�
tünk elégedettek. Ez abból is 
látható, hogy a tervezett 16,4 
helyett csak 14,2 százalékot 
használtak fel. Megjegyezzük, 
hogy a segélyezés mértékét a 
központi vezetőség 1983-tól a 
bruttó tagdíjbevétel 20 száza�
lékában jelölte meg. Alapszer�
vezeteink éljenek a lehetőség�
gel — amellett, hogy a meg�
alapozatlan kérelmeket bát�
ran megtagadhatják — a rossz 
anyagi helyzetben élő, való�
ban rászorulókat az eddiginél 
jobban segítsék, támogassák.

A tényleges dolgozók rend�
kívüli szociális segélyként vál�
lalati segély formájában 6,7 
millió forintot kaptak még 
(mintegy 9 ezren 737 forintos 
átlaggal). A nőnapra, anyák 
napjára, gyermekünnepekre 2 
millió forintot használtak fel 
alapszervezeteink. A kulturá�
lis rendezvények, kirándulá�
sok örvendetesen sokasodnak, 
természetesen ezzel együtt a 
ráfordítások is meghaladták 
az 5 millió forintot. Az okta�
tásra és az ismeretterjesztésre 
előirányzott összegeket azon�
ban sajnálatos módon csak 93, 
a könyvtárak fejlesztésére ter�
vezett keretet pedig mindösz- 
sze 88 százalék erejéig merí�
tették ki. A felhasználások 
lényegében megegyeztek az 
előző évi mértékkel, és meg�
feleltek a tervnek.

Az egyik legtanulságosabb 
és figyelmet érdemlő része be�
számolónknak, hogy sajnos, 
tovább nőtt a felhasználatla�
nul maradt üdülőjegyek szá�
ma. Kárba veszett 59 SZG'T- 
beutaló (5 főidényes), továbbá 
52 vállalati és középszervi 
jegy. Ezúton is felhívjuk va�
lamennyi — az embereket sze�
rető — szakszervezeti aktivis�
ta figyelmét, hogy mindent 
kövessen el — mindenki a 
maga helyén, hogy ebben az 
„ínséges” helyzetben beutaló�
jegy ne maradjon felhaszná�
latlanul. Még mindig jobb egy�
két nappal később elindítani 
valakit, mint az egész lehető�
séget veszni hagyni; az üdü�
lés jutalom jellegének megtar�
tásával, sőt előtérbe helyezé�
sével egyidejűleg.

A 19 ágazati szakszervezet 
között az előző évekhez vi�
szonyítva javult helyezésünk: 
szervezettségben a 4., tagdíj�
bevételi tervben a 3., tagdíj�
morálban az 1. helyen állunk, 
de a lejárt üdülő jegyekben a
4-5. helyről a 8-10. helyre 
estünk vissza.

Tennivalónk 1983-ra tehát 
egyértelműen adva van: ki�
emelt figyelmet kell fordítani 
arra, hogy üdültetési lehető�
ség ne maradjon felhasználat�
lanul, indokolt esetben segít�
sünk a valóban rászorulókon, 
és növeljük az egy főre jutó 
segély átlagos összegét.

Sáhó Sándorné

T ávgépíró-kezelők  versenye

Debrecen 1 megyei postahi�
vatal brigádjai távgépíró-ke�
zelői versenyt hirdettek meg. 
Ezúttal azonban nemcsak Haj- 
dú-Bihar, hanem Szolnok és 
Szabolcs-Szatmár megye leg�
jobb távírászait is meghívták a 
küzdelemre. Megyénként a 10 
legjobb kezelő vett részt ezen 
az erőpróbán. A versenyzők 
10 perces folyamatos magyar, 
angol és német nyelvű szö�
veg adásában mérhették össze 
tudásukat. A küzdelmek vé�
gén a zsűri dr. Szilágyi Gá�
bor igazgató elnökletével érté�

kelte a versenytáviratokat, 
majd kihirdette az eredményt.

A versenyt Németh Jánosné 
(Debrecen 1) nyerte, megelőz�
ve munkatársnőjét Kovácsné 
Fúró Évát. Harmadik a máté�
szalkai Muskovszky Jánosné 
lett. Negyedik helyen Sztojka 
Éva (Debrecen 1), az ötödiken 
Ugrai Jánosné (Karcag) vég�
zett. Mindannyian pénzjuta�
lomban részesültek.

A verseny magas színvonalú 
küzdelmet hozott, s reméljük, 
elősegítette a közönségszolgá�
lat javítását.

Németh Ágnes

A kollektív szerződés 1983. évi módosítása
A posta vezérigazgatójának 

a kollektív szerződés 1982. évi 
végrehajtásáról szóló beszámo�
lóját, a Postások Szakszerveze�
te elnökségének idevonatkozó 
határozatát, valamint az 1983. 
évi módosítás tervezetét — az 
elmúlt évekhez hasonlóan — 
a dolgozók széles körben meg�
vitatták. A középfokú posta�
szervek a vitákat az üzemi de�
mokrácia fórumrendszerének 
megfelelően bonyolították le.

Ebben az évben sikerült a 
beszámolót és a módosítási ja �
vaslatot úgy előkészíteni, hogy 
a vitára elég idő állt rendel�
kezésre. A vitában a dolgozók 
mintegy háromnegyede vett

Mit kellett mód ősi tani?
Elsősorban azokat a válto�

zásokat kellett végrehajtani, 
amelyek magasabb rendű jog�
szabályok megváltozása, illet�
ve új jogszabályok megjele�
nése miatt váltak szükségessé. 
Ilyenek:

O a külszolgálati munka�
körök meghatározása;

O a saját személygépkocsi 
átalánytérítés melletti rendsze�
res használatának újraszabá�
lyozása ;

O a lakásépítés (vásárlás) 
vállalati támogatásáról szóló 
rendelkezések megváltoztatása 
stb.

Módosítani kellett továbbá 
a kollektív szerződésnek azon 
szabályait is, amelyeket az Ál�
lami Bér- és Munkaügyi Hi�
vatal a felülvizsgálat során ki�
fogásolt, mint például:

O a törzsgárdajutalom kifi�
zetésének nem lehet akadálya 
az, hogy a postának nincs elég 
részesedési alapja. Ha a dol�
gozó már a törzsgárdához tar�
tozik és a megfelelő fokozatot

Mi foglalkoztatta a dolgozókat?

részt, s a résztvevők közül 
minden ötödik mondott véle�
ményt. Hozzászólásaikban úgy 
értékelték, hogy a beszámoló 
tükrözi az új kollektív szerző�
dés életbe lépése óta elért 
eredményeket. Az elnökség ha�
tározata — az eredmények el�
ismerése mellett — reálisan 
mutatja be a gondokat, s tö�
rekszik azok megoldására.

A kollektív szerződésnek — 
a vitákon elhangzottak figye�
lembevételével elkészített —
1983. évi módosítását a közpon�
ti vezetőség tárgyalta, s egy 
pont kivételével egyetértett 
vele.

elérte, az ahhoz kapcsolódó 
anyagi elismerés megilleti, 
függetlenül attól, hogy a for�
rás rendelkezésre áll-e vagy 
sem. Ezért a kollektív szerző�
désben meg kell határozni, 
hogy részesedési forrás elég�
telensége vagy hiánya esetén 
honnan fedezi a posta a juta�
lom kifizetését;

O a túlmunkáért ellenérték�
ben nem részesülők körét 
szükségtelen a kollektív szer�
ződésben szabályozni, indokolt 
ezt függeléki hatáskörbe utal�
ni stb.

Végül módosítani, illetve a 
gyakorlat igényei szerint pon�
tosabbá, időszerűbbé kellett 
tenni egyes részeket. Így szük�
ségessé vált

0  a bérmellékletekben új 
munkakörök felvétele, kép�
zettségi fok indokolt változta�
tása;

0 az egyes mellékleteknek 
(bérfejlesztési irányelvek, ré�
szesedési alap, jóléti alap fel- 
használásának tervezete) az 
1983. évre való aktualizálása.

A külszolgálati munkakörök 
szabályozása kapcsán a dolgo�
zók felvetették a Iköltségtéríté- 
si átalányok kérdését. Ebben 
a posta és a központi vezető�
ség közös álláspontja, hogy a 
tisztánlátáshoz és a szükséges 
intézkedések meghatározásá�
hoz az átalányok teljes rend�

szerét felül kell vizsgálni, és 
a tennivalókra október hó 31- 
ig javaslatot kell kidolgozni.

A saját gépkocsi átalányté�
rítés melletti rendszeres hasz�
nálatának körét központilag 
Szűkítették, a kilométerkerete�
ket csökkentették. A dolgozók 
mindkét változtatást — a pos�

ta sajátos munkakörülményei�
re hivatkozva — kifogásolták. 
A munkakörök bővítését ille�
tően a posta levélben fordult 
a Közlekedés- és Postaügyi 
Minisztériumhoz, a kilométer�
kereteket pedig a kollektív- 
szerződés fél évi átlagban ha�
tározta meg.

Az idegen nyelv tudás pót�
lékának szabályozását új ren�
delkezés a kollektív szerződés 
hatáskörébe utalta. A vitára 
bocsátott szabályozási terve�
zettel kapcsolatosan a dolgo�
zók sok észrevételt és javas�
latot tettek. A vitákkal egy 
időben ezzel külön bizottság is 
foglalkozott.

A viták és a bizottsági mun�
ka során még nem alakult ki 
megfelelő forma. Ezért ezen 
tovább kell dolgozni, úgy, hogy 
az Álla'mi Bér- és Munkaügyi 
Hivatal rendelkezésében meg�
határozott időben — legké�
sőbb 1984. március 31-ig — 
bevezethető legyen.

A munkaidőn kívül úton 
töltött idő díjazásának alapbé�
resítésével az érintett dolgo�
zók nem értettek egyet. A köz�
ponti vezetőség ezt megerősí�
tette, továbbá határozatba fog�
lalta, hogy a módosítással — 
amelynek indokoltságát nem 
vitatja — egy időben keresni 
és javasolni kell egy olyan 
megoldást, amely a szóban le�
vő munkakörülményeket to�
vábbra is elismeri.

Ezt követően többoldalú 
tárgyalások eredményeképpen

Továbbra is
Felvetettek a dolgozók a vi�

ták során olyan témákat is, 
amelyeket a posta szakvezetői 
'a szakszervezettel együtt — 
ígéretükhöz híven — napiren�
den tartanak. Többségük meg�
oldására azonban csak az 
anyagi fedezet megteremtése�
kor lehet gondolni (mint pél�
dául a pénzkezelési pótlék új�
raszabályozása, a képzettségi 
díj differenciálása stb.), van�
nak továbbá olyan kérdések, 
amelyekhez előbb felsőbb szin�
tű jogszabályi rendelkezés 
szükséges (ilyen a technikusok, 
üzemmérnökök, mérnökök be�
sorolása stb.).

A vitákon felmerült vala�
mennyi kérdést — amelyek a 
kollektív szerződés módosítá-

olyan javaslat készült, hogy a 
hálózatépítésben, fenntartás�
ban és magasépítésben dolgo�
zók a munkaidőn kívüli uta�
zásért bérpótlékot kapnak. A 
központi vezetőség a javasla�
tot május 10-i rendkívüli ülé�
sén elfogadta.

A postán kívüli munkaviszo�
nyok szakmai gyakorlati idő�
ként való elismerését a dolgo�
zók támogatják, örömmel fo�
gadták. Javasolták, hogy a be�
számítás legyen postai szak- 
képesítés megszerzéséhez köt�
ve. A munkaviszony-beszámí�
tás módjának feltételrendsze�
rének kidolgozása a közeljövő 
feladata úgy, hogy 1984-ben a 
kollektív szerződésben az ide�
vonatkozó részt megfelelően 
módosítani lehessen.

A lakásépítés postai támoga�
tásánál a társadalmi munkából 
származó lakásépítésikölcsön- 
alapból adott kölcsönökhöz, 
támogatásokhoz kapcsolódó 10 
év kötelezettséget a dolgozók 
— a kölcsönösszeghez viszo�
nyítva — indokolatlannak tar�
tották. A viták alapján ezt 5 
évben határozták meg. Ugyan�
csak a viták eredményeként a 
nem lakás célját szolgáló he�
lyiségek lakássá történő átala�
kításához és a toldaléképítés�
hez, illetve a lakások műszaki 
megosztásához adható lakás- 
építési támogatás mértékét 
egységesen 50 ezer forintban 
határozták meg.

napirenden
sával nem rendeződtek — a 
vitákról megküldött összesítő 
jelentések, illetve jegyzőköny�
vek alapján a szakma és a 
szakszervezet közösen vizsgál�
ja, és a középfokú postaszer�
veknek írásban megválaszolja.

A kollektív szerződés módo�
sításával a középfokú posta�
szervek szabályozási munkája 
még ném ért véget. Egyes he�
lyeken a függelék módosítá�
sát nem vitatták meg a kol�
lektív szerződéssel együtt, és 
a kollektív szerződés végleges 
módosításából is adódnak még 
további tennivalók. Ezekre a 
feladatokra fordítsanak kellő 
figyelmet a szakszervezeti 
szervek!

Tóth Pálné

A jó munkahelyi közérzetért...
B eszélgetés a szociális és ku ltu rá lis  beru házáso k  he lyzetérő l

A dolgozók életkörülményei�
nek, szociális helyzetének ja�
vítása szervesen hozzátartozik 
a posta beruházási politikájá�
hoz, melynek ágazati felosztá�
sát — a szakszervezettel tör�
ténő előzetes egyeztetések után 
— ötévenként hagyja jóvá a 
vezérigazgatóság, s időarányos 
teljesítéséről rendszeresen be�
számol a szakszervezet elnök�
ségének. A VI. ötéves terv szo�
ciális-kulturális beruházásai�
nak eddigi alakulását az áp�
rilis 18-i elnökségi ülésen tár�
gyalták.

A téma előadói: Dómján
Kálmán, a Posta-vezérigazga�
tóság beruházási és építési 
szakosztályának vezetője, va�
lamint Németh Istvánné, a 
Postások Szakszervezete szo�
ciálpolitikai csoportjának ve�
zetője e tárgyban informálták 
lapunkat az olvasók érdeklő�
désére leginkább számot tartó 
kérdésekről. Elöljáróban el�
mondták : a posta összes be�
ruházási forrásából 197c és 
1980 között 2,9 százalék ,445 
millió forint) volt a szociáls- 
kulturális bér iházások jóvá�
hagyott aránya, a ku\ etkező, 
a VI. ötéves tervben pedig 
3,4-3,6 százalék. A fejlesztések 
témajegyzékét a szakszervezet�
tel egyetértésben állították 
össze, s a tervidőszakot 676 
millióval indították. Az 1981 
és 1982 közötti időszak pénz�
ügyi teljesítése 98,7 százalék.

A népgazdaság helyzetéhez 
alkalmazkodva, több korláto�
zási, illetve csökkentési intéz�
kedés érintette a postát is, de 
a két első évben ezek az álla�
mi beruházásokra hatottak el�
sősorban; a postán belül pél�
dául a távbeszélő-szolgálat fej�
lesztésére. Többletforrás kép�
zésére adott ugyanakkor lehe- 

' tőséget a postai tarifák eme�

lése, így a korlátozások — 
amelyek az eltelt időszakban, 
egyes területeken igen nehéz 
helyzetet teremtettek — lénye�
gében neim érintették a szo�
ciális beruházásokat. Az idő�
közben államilag kivitelezett 
építési, beruházási adó és il�
leték viszont már némely szo�
ciális fejlesztésre is vonatko�
zott, másrészt a megvalósítan�
dó beruházásokra egyre nehe�
zebbé vált építőipari kivitele�
zőket találni, emellett — a sza�
bad árak kiterjesztése miatt — 
növekvő árszínvonalai is szá�
molni kellett.

Mindezek nem kis mérték�
ben játszottak közre abban, 
hogy az 1983—85. közötti szo�
ciális beruházásokat az eddi�
gieknél szintén jóval nehezebb 
feltételek között lehet végre�
hajtani. A minél gyorsabb, ru�
galmasabb végrehajtás így 
rendkívül fontos — állapította 
meg a szakszervezet elnöksége, 
s állásfoglalása szerint: a ren�
delkezésre álló szociális-kultu�
rális beruházási forrásokat tel�
jes egészében ezekre a célokra 
kell fordítani.

Ennyit az elvekről, a pénz�
ügyi háttérről és a korántsem 
könnyű megvalósítási körül�
ményekről, mely utóbbiak 
mégsem akadályozták meg, 
hogy az alább felsorolt létesít�
mények felépüljenek, korsze�
rűsödjenek.

Tekintettel arra, hogy a je�
lenlegi tervidőszakban életbe 
lépett építési korlátozó intéz�
kedésék az üdülők létesítésére 
is vonatkoznak, így az .üdülők 
építését elsősorban a SZOT-tal 
együttműködésben kellett szor�
galmazni. 1981 és 84 között a 
SZOT-kooperációban kivitelez�
hető fejlesztések közül legje�
lentősebb az 1981-ben átadott 
Hévízi Postás Gyógyüdülő bő�
vítése, az 1984-ben befejezen�

dő 400 férőhelyes boglárlellei 
családos üdülő, ahol a férő�
helyek 50 százalékában 200 
postás dolgozó pihenhet turnu�
sonként. A balatonarácsi üdü�
lőiben 1982-ben már 24 szobát 
igénybe vettek, 1983-tól pedig 
mind az 56 lakrészben fogad�
ják a beutaltakat. Ugyancsak 
felépült a balatonfenyvesi üdü�
lő újabb épülete, amelyben 
korszerű konyhaüzem, büfé és 
több társalgó létesült.

Az említett korlátozások 
miatt a Gárdonyban megvásá�
rolt telken üdülőépítkezésre 
nem volt mód, de a szép fek�
vésű terület nem maradt ki�
használatlanul: az itt létesí�
tett 100 férőhelyes kemping�
ben már jünius 1-től fogadják 
az ilyen nyaralási formát is 
minden bizonnyal kedvelő 
postás dolgozókat. Folyamato�
san keresnek emellett hasonló, 
ugyancsak a pihenést szolgáló 
alkalmas más lehetőségeket is.

Az ebben a tervidőszakban 
mintegy 500 férőhellyel szapo�
rítható üdülők sorában — me�
lyeket a pénzügyi lehetőségek 
megszabta eszközökkel, első�
sorban rekonstrukcióval, bőví�
téssel hoznak létre — említést 
érdemel a zirci gyermeküdülő. 
Gondolva a jövőre is, a pihe�
nést szolgáló különböző terü�
letek megszerzése a cél. Erre 
példa a soproni gyógyüdülő 
építkezésének előkészítése te�
lekvásárlással. A fejlesztések 
során nem feledkeznek meg 
természetesen az idős postás 
nyugdíjasokról sem: 40 férő�
helyet köt le a posta a Fővá�
rosi Tanács Ruphegyi utcai 
szociális otthonában. A ki�
csikről való gondoskodásként 
Pécsett, Sopronban és Miskol�
con — vállalati és tanácsi 
együttműködéssel — bővítik az 
óvodai férőhelyeket.

Az étkezők, büfék, konyhák 
korszerűsítésén, újak létesíté�
sén kívül a sportfejlesztések 
sem’ maradtak el: új csarnok 
épül a PSE-pályán, jelenleg 
hasonló létesítmény épül Sze�
geden, valamint a Sopron vá�
rossal kooperációban létesíten�
dő sportcsarnok, melynek gon�
dolata most körvonalazódik. 
Folyamatban van ezenkívül a 
debreceni postásotthon felépí�
tésének előkészítése is.

A szociális beruházások kap�
csán szót kell ejteni arról a 
helyesnek bizonyult döntésrő1, 
amely szerint a középfokú pos�
taszerveknek összesen 130 mil�
lió forintot bocsátottak ily ín 
céllal rendelkezésükre’ maguk 
dönthetik el, hogy mire kíván�
ják fordítani. (Általában hét�
végi pihenőhelyekre, horgász�
tanyák létesítésére, illetve 
csatlakoznak hasonló célú 
kooperációkhoz.)

Amint az e kivonatos fel�
sorolásból kitetszik: a beruhá�
zási feladatokat ellátó szak- 
apparátus az egyre szigorúbb 
pénzügyi feltételek ellenére is 
igen lelkiismeretesen, jól vég�
zi munkáját. Bizonyíték erre 
a tervszerűbb tevékenység, a 
határidők pontosabb megtar�
tása, ami végső soron a költ�
ségeket is befolyásolja. Mind�
ezeket az elnökség abban a re�
ményben nyugtázta megelége�
déssel, hogy a gazdasági és ér�
dekvédelmi szervezetek, a szo�
ciális fejlesztésekkel megbízott 
szakemberek, tisztségviselők 
továbbra is szívügyüknek te�
kintik a postások munka- és 
életkörülményeinek fokozatos 
javítását. Annak biztos tuda�
tában, hogy a jó munkahelyi 
közérzet manapság már nem 
pusztán a béreken, hanem a 
szociális ellátáson is múlik.

1. s. zs.
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Az állami tulajdonban álló házingatlanok elidegenítésének módosítása
Az állami lakásokban lakó 

bérlők előtt nem ismeretlen az 
a lehetőség, hogy a bérelt és 
saját családja által lakott la�
kás megvásárolható az állam�
tól. Eddig, vagyis 1982-ig csak 
12 lakásosnál nem nagyobb 
lakóépületre vonatkozott ez a 
rendelkezés. Az 52/1982. (X. 7.) 
Mt. sz. rendelet már számsze�
rű korlátozás nélkül lehetősé�
get ad állami tulajdonú épüle�
tekben levő lakások elidegení�
tésére.

Az állam kizárólagos tulaj�
donában álló lakó- vagy ve�
gyes rendeltetésű épületekben 
levő (részben állami, részben 
más) lakások csak akkor ide�
geníthetők el, ha az épületet 
az ingatlankezelő szerv előző�
leg társasházzá alakította, és 
a benne levő lakások kéthar�
madának bérlői kérik. Ez 
utóbb említett korlátozó ren�
delkezések nem vonatkoznak 
azokra a többlakásos épüle�
tekre, amelyekben összesen 
hat lakószoba van.

Mely házingatlanokat' 
nem lehet megvásárolni?'

A rendelet pontos felsorolást 
ad azokról a házingatlanokról, 
melyek nem képezhetik adás�
vétel tárgyát. A teljesség igé�
nye nélkül, néhányat említe�
nénk: Nem idegeníthetők el 
azok a házingatlanok, melyek 
műemlékek vagy műemlék jel�
legűek; azok, amelyekben va�
lamely állami szerv szolgálati 
lakásai vannak; központi la�
kásépítés keretében bérlakás 
céljára épültek, s az üzembe 
helyezésük óta még tíz év 
nem telt el; állami szerv be�
ruházása útján létesültek, il�
letőleg amelyeket állami szerv 
magánszemélyektől vásárolt, 
és a létesítéstől vagy vásárlás�
tól öt év még nem telt el.

Az ingatlankezelő vállalatok 
kezelésében levő házingatlano�
kat eladásra az illetékes kerü�
leti tanács jelöli ki. A jogsza�
bály rendelkezése szerint azon�

ban a házingatlanok elidege�
nítését a bérlők is kezdemé�
nyezhetik. Ha az épületben le�
vő lakások 75 százalékának 
bérlői az elidegenítést kérik, 
a kijelölésre jogosult szerv ezt 
csak rendkívül indokolt eset�
ben tagadhatja meg.

Amennyiben a bérlő kezde�
ményezi az elidegenítést, úgy 
azt a kijelöléstől számított 60 
napon belül meg kell kezdeni. 
Az elidegenítés lebonyolítója a 
fővárosban elsősorban a Fővá�
rosi Ingatlanközvetítő Válla�
lat vagy az OTP, vidéken a 
tanácsi ingatlanközvetítő
szerv, de megbízhatják a ke�
zelő szervet is.

Kik jogosultak elsősorban 
vásárlásra?

A rendelet értelmében ház�
ingatlant csak az a személy, 
iletőleg család vásárolhat, aki 
nem esik tulajdonszerzési kor�
látozás alá. Tehát ha már van 
lakás- és üdülőtulajdona,

,újabb házingatlant nem sze�
rezhet, hacsak a korlátozás 
alól felmentést nem kapott.

Mindenekelőtt az a személy 
jön számításba a vásárlás so�
rán, aki a lakásban bent la�
kik. A rendelet egyfajta sor�
rendiséget állapít meg, neve�
zetesen: a bérlő (ez alatt érti 
még a bérlőtársat, a társbér�
lőt és a lakásban lakó, jogcím 
nélküli jóhiszemű személyt), 
továbbá a bérlő leszármazott�
ja vagy örökbefogadott gyér-' 
meke, végül a bérlő élettársa, 
feltéve, hogy az eladási aján�
lat megtételét megelőző egy év 
óta a bérlővel állandó jelleg�
gel együtt lakik. A házingat�
lant egyébként a bérlő megvá�
sárolhatja leszármazottja vagy 
örökbefogadott gyermeke ré�
szére is.

Ha valaki olyan házingat�
lanban lakik, amelyben örök�
lakások is vannak, és nem kí�
vánja megvásárolni az elide�
genítésre felajánlott lakást, ak-

Továbbképzés titkároknak
A Budapest vidéki Posta- 

igazgatóság Területi Szakszer�
vezeti Bizottsága az 1983. I. 
félévi munkatervében fontos 
feladatként határozta meg 
alapszervezeti titkárainak 
szervezett továbbképzését. 
Ezért a Postások Szakszerveze�
te szervezési és káderosztályá�
nak, valamint kulturális, agi- 
tációs- és propagandaosztályá�
nak egyetértésével Siófokon, 
az igazgatóság üdülőjében áp�
rilis 25-től 29-ig megrendezte 
az egyhetes titkári tanfolya�
mot.

A tematika alkalmazkodott 
a szakszervezet által szerve�
zett tanfolyamok tematikájá�
hoz, és kiegészült a területi 
sajátosságokkal és az időszerű 
feladatokkal. Előadás hang�
zott el például a megváltozott 
lakásügyi jogszabályókról, 
azok helyes értelmezéséről. 
Segítve a tszb-k félidős beszá�
molóját, a résztvevők megvi�
tatták az alapszervi beszá�
moló taggyűlések tapasztala�
tait.

A felkért központi előadók 
elméleti és gyakorlati oldal�
ról világították meg a szak- 
szervezeti tisztségviselők fel�
adatait. Hogy ez mennyire 
felkeltette a titkárok érdeklő�
dését, azt a hosszúra nyúlt 
konzultációk bizonyították. 
Hasznosságát pedig az igazol�
ja, hogy a résztvevők a vitá�
ban szerzett tapasztalataikat 
összevetették saját gyakorla�
tukkal, és önkritikát gyakorol�
tak.

A záró nap programja fó�
rum volt. Itt az igazgatóság 
vezetője, párt-, KISZ- és 
tszb-ltitkára adott választ az 
elhangzott kérdésekre.

A napi 9 órás, komoly fog�
lalkozás mellett azért volt le�
hetőség kikapcsolódásra is. Is�
merkedési, búcsúest, játékos 
vetélkedő, zene, tánc, büfé tet�
te kellemessé az együtt töltött 
hetét. Alkalom nyílt arra, 
hogy az órák után a 37 titkár 
személyesen is megismerked�
hessen, eszmecserét folytasson 
egymással.

Bor Sándorné

A Közlekedéstudományi Egyesület 
postai és távközlési tagozatának 

június havi programja
Június 7. (kedd), 15 óra, VI. 

Népköztársaság útja 3. Nyev- 
rikel Emília: Mikrogazdasági
célvizsgálatok. Idegen források 
bevonása a távbeszélő-fejlesz�
tésbe. A távbeszélő-fejlesztés 
finanszírozási kérdései a nem�
zetközi kutatások tükrében.

Június 8. (szerda), 15 óra, 
VI. Népköztársaság útja 3. Al- 
mássy Teréz: A tarifamódosí�
tás hatása a postaforgalom 
mennyiségi és szerkezeti ösz- 
szetételére.

Június 14. (kedd), 15 óra, 
VI. Népköztársaság útja 3. 
Schneider Tamás: A TPA
1148 számítógépek —, mint a 
decentralizált adatfeldolgozó

rendszer — telepítésének elő�
készítése a Posta Központi 
Járműtelepen.

Június 15. (szerda), 9 óra, 
VI. Népköztársaság útja 3. 
A Posta Kísérleti Intézet, a 
KTE Postai és Távközlési Ta�
gozatával közösen a hírközlési 
világév rendezvényeként klub�
napot rendez a posta és táv�
közlés fejlesztésének és az 
eredmények hasznosításának 
megvitatására. A megbeszélé�
sen azokat a módszereket vi�
tatják meg, amelyek segítsé�
gével a Magyar Posta ki tud�
ná elégíteni a felhasználók 
igényeit. Bevezetőt mond Ron�
tó Tibor, a Posta Kísérleti In�
tézet igazgatója.

kor az elővásárlási jog vegyes 
tulajdonban álló házingatla�
nokban a tulajdonostársat il�
leti.

Ha a házingatlanon belül 
senki sem élt vásárlási, illető�
leg elővásárlási jogával, úgy 
akkor bárki, kívülálló személy 
is megvásárolhatja az ingat�
lant. Ilyen esetben a bérlőnek 
az elidegenítés lebonyolításá�
val megbízott szerv köteles 
cserelakást adni.

Mennyi a házingatlanok ára?
A házingatlanok árát min�

dig a helyi forgalmi érték fi�
gyelembevételével alakítják 
ki. Ha az állami tulajdonban 
levő lakást a bérlő (vagy a 
vele egy tekintet alá eső sze�
mély) vásárolja meg, akkor a 
vételár a helyi forgalmi érték 
teljes összegének 30, egylaká- 
sos ingatlannál 50 százaléka.

Ha a házingatlant kívülálló 
vásárolja meg, beköltözhető 
állapotban, akkor a vételár a 
helyi forgalmi érték teljes ösz- 
szege. Amennyiben lakottan, 
úgy öröklakásnál 40, egylaká- 
sos házingatlannál 60 száza�
léka.

A vételár 10 százalékkal 
csökkenthető, illetőleg növel�
hető abban az esetben, ha a 
bérlő vagy ha lakott állapot�
ban kívülálló személy vásárol�
ja meg. A helyi forgalmi ér�
téket minden esetben becslés�
sel az állami ingatlanközvetítő 
vállalat állapítja meg.

A forgalmi érték alapján 
megállapított vételárat 
amennyiben a lakásra a bérlő�
nek bérbeszámítási joga van 
— csökkenteni kell, természe�
tesen csak annyival, amennyi 
még hátralékban fennáll. Ha a 
bérlő lakásával kapcsolatosan 
olyan beruházásokat eszközölt, 
melyek a lakás forgalmi érté�
két növelték, és ez a költsé�
ge nem térült meg, vagy nem 
igényelte, akkor ezt az érték, 
illetőleg vételár megállaj; ítása- 
kor teljes egészében figyelem�
be kell venni. Az általa el�
végzett munkákért kifizetett 
ellenértéket viszont a bérlő�
nek igazolnia kell, különben 
nem tudják figyelembe venni.

00 nap alatt dönteni kell
A házingatlan eladásával 

megbízott szerv a bérlőt írás�
ban szólítja fel, hogy nyilat�
kozzon, kíván-e vásárlási jogá�
val élni. Erre a bérlőnek — a 
felhívás kézhezvételétől szá�
mított — 90 nap áll rendelke�
zésére, amely indokolt eset�
ben meghosszabbítható. Ha 
ez az idő eredménytelenül 
telik el, tehát nem nyilatko�
zik, vagy az ajánlatot nem fo�
gadja el, a házingatlant kí�
vülálló személynek ajánlják 
fel. ^

A vételár kifizetésének 
feltételei!

A vételárat ki lehet egy ősz- 
szegben és részletekben is fi�
zetni. Legalább 10 százalékát a 
szerződés megkötésekor ki kell 
fizetni. A hátralék — évi 3 
százalékos kamattal — 25 év 
alatt fizethető ki. Amennyi�
ben kívülálló a vásárló, a 
részletfizetés megállapodás 
kérdése, de — évi 3 százalékos 
kamattal — a 15 évet nem ha�
ladhatja meg. Különös mél�
tánylást érdemlő esetben a 
jogszabály lehetőséget ad a 30 
évet meg nem haladó részlet- 
fizetésre is.

Amennyiben a vételárat egy 
összegben fizeti meg a vevő, 
vagy a vételárhátralékot az 
előírtnál rövidebb törlesztési 
idő alatt kiegyenlíti, árenged�
mény illeti meg.

A megvásárolt ingatlant, 
amíg a tartozás fennáll, de 
legalább 5 évig, nem lehet is�
mételten eladni. Ezt az un. el�
idegenítési és terhelési tilal�
mat a telekkönyvbe bejegyzik, 
azonban ha a vevő személyi 
vagy egyéb körülményeiben 
lényeges változás áll be, az 
erre illetékes szerv vezetőjé�
nek engedélyével az ingatlan 
eladható.

Dr. Mozsolits Beáta

o t év után ismét
A Szegedi Postaigazgatóság 

a változó és egyre nehezebb 
gazdasági helyzetben elérte, 
több területen túlszárnyalta a 
VI. ötéves tervben 1982-re ki�
tűzött célokat, illetve amelye�
ket az üzemi demokrácia fóru�
main meghatároztak.

Április 30-án ünnepi tanács�
kozást rendeztek abból az al�
kalomból, hogy a Kiváló Igaz�
gatóság kitüntető címet el�
nyerte az igazgatóság. Az ün�
nepséget Vass Gábor, a kitű�
nő szegedi színművész által 
tolmácsolt Baranyi-költemény 
nyitotta meg.

Rózsa István igazgató ünne�
pi beszédében beszámolt az öt 
munkanapos hétre való átté�
résről, a kiemelten kezelt há�
lózatfejlesztési, bővítési és 
fenntartási munkákról, a táv�
közlési szolgáltatás színvona�
lának emelésére tett erőfe�
szítésekről. Az elért eredmé�
nyekhez nagyban hozzájárult 
az újítómozgalom fellendülése 
és a szocialista munkaverseny- 
mozgalom.

A kitüntető címmel járó ok�
levelet Pullai Árpád közleke�
dés- és postaügyi miniszter 
adta át. Beszédében értékes 
útmutatást adott a jelenlevő�
kön keresztül a postaigazgató�
ság csaknem 7000 dolgozójá�
nak a további feladatok elvég�
zéséhez.

Csáki Lászlóné, a Postások 
Szakszervezetének főtitkára és 
Valter Ferenc vezérigazgató�
helyettes — a szakszervezeti és 
a szakmai kitüntetések átadá�
sa mellett — további idősze�
rű kérdésekkel foglalkozott 
hozzászólásában. Mindketten 
megköszönték a postaigazgató�
ság valamennyi dolgozójának 
munkáját.

Miként sikerült az igazga�
tóság kollektívájának hosszú 
idő után ismét elérnie ezt a 
kitüntető címet? Erre keres�

tünk választ Keresztes Mihály�
ival, a Szegedi Postaigazgató�
ság területi szakszervezeti bi�
zottságának titkárával.

— Igazgatóságunk a munka�
versenyben előirányzott tervét 
az elmúlt évben 116,1 száza�
lékra teljesítette, ugyanakkor 
a készlet 97 százalékra csök�
kent. S mivel nagy súlyt he�
lyeztünk a fenntartási terv 
teljesítésére is — ez 114,8 
százalékra sikerült —, elmond�
ható, hogy régen zártunk ilyen 
jó évet. Anélkül, hogy a rész�
letekbe és a számadatok is�
mertetésébe mélyebben men�
nénk, összességében elmond�
hatjuk, hogy minden mutatót 
teljesítettünk, illetve néhányat 
jelentősen túlteljesítettünk.

— A munkaversenymozga-  
lom mely területeken tudott a 
leghatásosabban segíteni?

— A szocialista munkaver- 
seny-mozgalom céljait, fel�
adatait a kulturált szolgáltatói 
magatartás megvalósítására, a 
munka minőségének javítá�
sára és a fenntartási munkák 
maradéktalan elvégzésére össz�
pontosítottuk. Ez tükröződik a 
postaszervek és a szocialista 
brigádok versenyvállalásaiból 
is. Területünkön a szocialista- 
brigád-mozgalomban 321 bri�
gád 3042 taggal vesz részt. Ez 
az igazgatóság létszámának
45.3 százaléka.

— Az újítómozgalom is igen 
jelentős mértékben élénkült. A 
benyújtott újítások száma 58- 
cal, az elfogadott újításoké 49- 
cel, a hasznosított újítások 
száma 48-cal növekedett. Ezek 
között 18 brigádújításunk is 
van.

— A jobb eredmények el�
éréséhez ,fkiműveltebb ember�
főkre” van szükség.

— Ezt is fontos és folyama�
tos feladatunknak tekintjük. 
Az elmúlt időszakban a szak�
mai és általános műveltség nö�

velésére tett intézkedéseink 
eredménnyel jártak: 27-ensze�
reztek felső-, 43-an közép- és 
85-en alsófokú szakképzettsé�
get. Az egyetemet és főiskolát 
végzettek aránya a felsőfokú 
iskolai végzettséget igénylő 
munkakörökhöz viszonyítva 48 
százalékról 56,4 százalékra nö�
vekedett.

— Miben nyilvánult meg a 
szakszervezet gazdálkodást se�
gítő tevékenysége?

— A tszb függetlenített 
munkatársai és a területünkön 
dolgozó központi vezetőségi 
tagok még a korábbiaknál is 
többet járták a területet, s 
helyszíni tanácsokkal, eseten�
kénti intézkedésekkel segítet�
ték a postaszervek és az alap�
szervek munkáját. Az elmúlt 
évben éppen e témában szá�
moltattunk be három alap�
szervi szb-titkárt és két gaz�
dasági vezetőt. A beszámolta- 
tottak természetesen gon�
dokkal küszködő területek 
gazdasági, illetve mozgalmi 
vezetői voltak.

— Szükség volt- e valami�
lyen rugalmas évközi együttes 
intézkedésre?

— A vezérigazgatóságtól
megpályázott többletberuházá- 
sd keret (67 millió forint) egy 
részének felhasználása veszély�
be került. Soron kívüli intéz�
kedéssel elértük, hogy a csong�
rádi és a makói konténeres te�
lefonközpont december 31-e 
előtt üzembe tudott lépni 
Vagy egy másik példa: Sze�
ged 1 rekonstrukciója. Na�
gyon nehezen indult, de az 
igazgatóság és a tszb segítsé�
get kért és kapott a városi és 
a megyei pártbizottságtól és a 
tanácstól. Az együttműködés 
eredményeként sikerült az el�
múlt évre tervezett felújítási 
munkálatokat időarányosan 
teljesíteni. Ha sikerül tarta�
nunk az ütemet, s a rekonst�
rukció időre befejeződik, ak�
kor egy nagyon nagy gondot 
sikerült megoldanunk.

— Mi lesz 1983- ban?
— Mivel a korábbi éveké�

hez viszonyítva kiemelkedő 
eredményt értünk el a gazda�
sági feladatok jelentős túltel�
jesítésével, nehéz a mércét 
magasabbra állítani. Mégis az 
a célunk, hogy az elért szín�
vonalat ne csak megtartsuk, 
hanem lehetőleg feljebb emel�
jük. Reméljük, nem kell újabb 
öt évet várni, míg az igazga�
tóságunk ismét „kiváló” lesz. 
Ehhez a szakszervezeti moz�
galom eszközeivel a magunk 
részéről igyekszünk minden 
támogatást megadni a vezetők�
nek — fejezte be a beszélge�
tést a tszb-titkár.

Mezőfi László 
Molnár Franciska

Pullai Árpád közlekedés-  és postaügyi miniszter köszönti az 
igazgatóság dolgozóit

Postatörténetünk tárházából

A feledés tüskebokrai
O, e  h a z á b a n  o ly  s o k  je le s  

S ír já n  in g a t ja  v á n d o r  fu v a lo m  
A  fe le d é s  t ü s k e b o k r a i t . . .

(P e tő fi)

Az a szép a történeti kuta�
tásban, hogy soha nincs vé�
ge, és mindig rá lehet buk�
kanni valami ismeretlenre, 
valami meglepőre, elgondol- 
koztatóra.

Magyarországon az 1848— 
49-es szabadságharc idejében 
és az azt megelőző reform�
korban még nem találkozott a 
boldog halandó lépten-nyo- 
mon postahivatallal. Akkor 
azok még meglehetősen ritkán 
volták az országban elszórva. 
És kevésbé ismeretes, hogy a
19. század második feléig két�
féle postamesterség volt ha�
zánkban. Általában adomá�
nyozás útján lehetett a posta- 
állomás, postahivatal birtok�
lásához hozzájutni. Voltak örö�
kölhető, átruházható posta-  
mesterségek. Ezeket nevezték 
örökös postamesterségnek. De 
az állam egy bizonyos össze�
gért az örökös posta jogot
visszaválthatta. A másik faj�
ta postamesterségnél a posta�
mester életfogytiglan viselhet�
te hivatalát, de az nem volt 
örökölhető, se el nem adható. 
A postamesterség intézményé�

nek ezt az egyenlőtlen és bo�
nyolult helyzetét az 1867-es 
kiegyezés utáni rendeletek las�
san teljesen fölszámolták.

Egyike volt az örökös pos�
tamesterségnek a négyezer 
éves múltra visszatekintő Du-  
naföldvár postája. Kötetekre 
terjedő anyag halmozódott fel 
könyvtárakban, levéltárakban 
Dunafölidvárról az Archeológiái 
Értesítőben, az Archeológiái 
Közleményekben. Feldolgozta 
történetét a Szekszárd Vidéke, 
a Tolna megyei Közlöny és a 
franciskánusok kiadványa, a 
História Domus.

Akik Dunaföldvár történel�
mi eseményeit megírták, azok 
is csak emberek voltak. A 
szülőföld szeretete, és az el�
fogultság talán még hibát is 
becsúsztatott munkájukba, de 
lényeges dolgokban nem té�
vedtek.

Az 1848—49-es szabadság- 
harc idején harminc utcája 
volt Dunaföldvárnak, és ezer�
nyolcszáz, általában náddal 
födött háza. Piaca tágas, kö�
rülvéve tizennégy bolttal. Volt 
postahivatala, iskolája, sótiszt�
sége, kórháza (négy szobával 
és két konyhával), orvosa, 
patikája, a Dunán negyven 
malma, évente négy országos 
vására. Természetes, hogy 
postája forgalmas volt.

A posta 1886-ig örökös pos- 
tamesterségi joggai a Szévald 
család tulajdona volt. Az utol�
só postamester Szévald Mó�
ric cs. és kir. kamarás Be-  
nyács kiadóval kezeltette a 
hjvatalt. Távirda 1865-ben lé�
tesült. Először a Paksi utcá�
ban, azután a Királyi utcá�
ban, majd 1871. augusztus 20- 
tól a Kossuth utcában.

Nagyon szorgalmas histori�
kusuk volt a dunaföldvári 
franciskánusoknak, aki idő�
rendben minden nevezete�
sebb eseményt följegyzett, ami 
a városban és a városiakkal 
történt, így ismeretes vala�
mennyi dunaföldvári postás és 
távirász neve is. Még olyan 
eseményeket is megírt, ame�
lyekről a szájhagyomány bi�
zonytalan és nagyon homályos 
képeket őrzött meg. Ez az is�
meretlen történetíró írta meg 
az alábbi eseményt, amelynek 
fő szereplője éppen a Szévald 
postamestercsalád egyik tagja 
volt. Ezt a történetet a Du�
naföldvár című lap 1902. I. 
évf. 15. száma is közölte, de 
már a hadnagy neve nélkül, 
csupán a hitelességre utalva.

A világosi fegyverletételnél 
14 huszár nem tette le — 
mint a többiek — a fegyvert, 
hanem még a kardot is nya�
kukba kötve a ruhájuk alá
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Tizenegyedik alkalommalÚjabb díszes oklevél
Gazsi Nándor igazgató szo�

bájában egyelőre egy kis asz�
talkán fekszik a Kiváló Igaz�
gatóság oklevél. Még helyet 
kell keresni számára a falon. 
A többi mellé. Mert van már 
1979-ből egy vezérigazgatói és 
szakszervezeti elnökségi dicsé�
rő oklevél, 1980. évi munkájuk�
ért pedig egy miniszteri és 
szakszervezeti elnökségi elis�
merés. 1976-ban a Miniszter- 
tanács és SZOT vándorzászla�
ját nyerték el.

A Helyközi Távbeszélő Igaz�
gatóságnak az elmúlt években 
végzett munkáját tehát sok el�
ismerés jelzi. Gazsi Nándorral 
és Zachár Győzőné tszb-tit- 
kárral arról beszélgetünk, hogy 
a mostani kitüntetés mögött 
milyen munka van.

A legtöbbet mondó adat: a 
posta nyereségének egynegye�
dét a HTI produkálta, 1,2 mil�
liárd forintos eredményével a 
tervezettet túlteljesítette. Át�
lagkészletét 93,8 százalékra 
csökkentette.

— Milyen fő jellemzői és 
feladatai voltak az elmúlt év�
nek? — érdeklődöm.

— 1982 nehéz esztendő volt. 
Nagy létszámhiánnyal küsz�
ködtünk, főleg a forgalmi szol�
gálatban. Az új belföldi köz�
pont építése miatt romlottak a 
munkakörülmények, ami hoz�
zájárult a fluktuáció növeke�
déséhez. Igaz, december 1-én 
már átvehettük az új, korsze�
rű központot, de az áramkörök 
átterhelése fokozatos, a keze�
lők fele még a régi helyen 
dolgozik, szeptemberre fejező�
dik be az átköltözés.

— Igazgatóságunkon három 
nagy beruházás folyt. Üzembe 
helyeztük az ikerközpont B 
részét, mely a külföldi távhívó 
kapacitást kétszeresére növel�
te. Nyolcszáz vonalkapacitás�
sal bővült a nemzetközi távhí�
vó központ. Ennek igen nagy a 
jelentősége, mert hat kiemelt 
város — Pécs, Győr, Miskolc, 
Debrecen, Szeged, Kecskemét 
és góckörzetük előfizetőit be�
kapcsoltuk a nemzetközi táv�
hívásba. A bővítés lehetővé 
teszi, hogy az űrtávközlési 
rendszereken keresztül inter�
kontinentális kezelői és előfi�
zetői távhívó forgalmat bonyo�
lítsunk le. Ezért előrelátható�
lag még az idén megindulhat 
a távhívás az Amerikai Egye�
sült Államokkal, Kanadával és 
Ausztráliával. Jelentős beru�
házás volt a kétezer vonalka�
pacitású, nagy csatornaszámú 
koaxiális kábelirány kiépítése 
Budapest, Szentendre, Vác, 
Salgótarján és Eger között. 
Pest, Nógrád és Heves megye 
ötven helységének hírközlési 
igényeit oldotta meg. Szent�
endrének és tizenegy helység�
nek a távhívásba való bekap�
csolása vált lehetővé.

A struktúraátalakítás eddigi 
eredménye: a belföldi távhívás 
elérte a 79 százalékot, a nem�
zetközié pedig a 84 százalékot.

Gazsi Nándor igazgató az új oklevéllel

A csaknem egymilliárd forin�
tos beruházásnál 66 millió fo�
rintot 'takarítottak meg.

— A feladatok megoldását 
hogyan segítették a szocialis�
ta brigádok?

— Az igazgatóság 113 szo�
cialista brigádja becsülettel 
helytállt. Munkájuk elisme�
rése nem maradt el. A Közle�
kedés, Posta és Távközlés Ki�
váló Brigádja >címet kapta a 
győri Rába brigád, mely ko�
rábban a kongresszusi okleve�
let is elnyerte. A nemzetközi 
gerinchálózat építéséből dere�
kasan kivették a részüket. A 
Gyártó és Szerelő Üzem Zrí�
nyi brigádja másodszor kapta 
meg a Posta Kiváló Brigádja 
címet. Jelentős szerepük volt 
a nemzetközi távhívó központ 
szerelésében, ők végezték a 
bővítést is. Tizenhét brigá�
dunk arany, kilenc ezüst és 
tizennégy bronz fokozatot ért 
el.

— A brigádoknak köszönhe�
tő az újítómozgalom fejlődése 
is. A tavalyi 55-ről 77-re nőtt 
a hasznosított újítások száma, 
eredményük 5,5 millió forint. 
A postai versenyben a HTI 
második lett. Példamutatók a 
szakszervezeti tisztségviselők. 
Egy nevet említünk: Schutz�
bach István, a Zrínyi brigád 
tagja, a Gyártó és Szerelő 
Üzem szb-titkára sokszoros 
újító, most is kapott kitün�
tetést, a Szakszervezeti Mun�
káért ezüst fokozatát.

Az április 28-án tartott ün�
nepségen — amelyen megje�
lent dr. Palotás Magda vezér�
igazgatóhelyettes, Benke Gé�
zóné, a szakszervezet elnöke, 
Megyeri László, a szakszerve�
zet titkára — számos egyéni 
kitüntetést adtak át. összesen 
780 ezer forint jutalmat fi�
zettek ki.

A nagyobb kollektívák elis�
meréseit, a szegedi, a szolnoki 
gócüzem és a budapesti kap�
csolástechnikai üzem Élüzem 
címet, a Gépi Adatelőkészítő 
Hivatal Kiváló Hivatal címet 
kapott.

— A szabad idő hasznos el�
töltéséhez milyen segítséget 
adnak?

— Gazdag volt a múlt évi 
program. A legsikeresebbek 
között említhető a szlovák 
postásokkal tartott kétrtapos 
sporttalálkozó. Szocialista szer�
ződés van a két igazgatóság 
között, egyik évben Budapes�
ten, a másikban Pozsonyban 
adunk találkát. Emlékezetesek 
a tavaly először rendezett 
szakszervezeti napok. Tizenki�
lenc alapszervezetünk külön- 
külön tartotta meg, szabad 
szombaton, családtagokkal, al�
kalmazkodva a helyi körülmé�
nyekhez.

— Jólesik a kikapcsolódás a 
hétköznapokból. De hogyan 
tovább?

— A politikai-társadalmi és 
szakvezetőik áttekintették a 
közelmúltban, hol tartunk a
XII. pártkongresszus határo�
zatainak végrehajtásában. A 
kép kedvező. Ám az idei fel�
adatok sem lesznek könnyeb�
bek, a ikörülmények sem job�
bak. Üzembe kell helyezni a 
teljes ikerközpontot, melynek 
munkálatai összefüggnek a 
Budapest vidéki Postaigazga�
tóság és a Budapesti Távbe�
szélő Igazgatóság fejlesztési, 
beruházási terveivel, tehát 
meg kell teremteni az össz�
hangot. Két nagy beruházás 
kezdődik el: 1985 első ne�
gyedére üzemelnie kell a szá�
mítóközpontnak, a távközlés 
üzemviteli és gazdálkodási fel�
adatainak megoldására. El kell 
kezdeni a tároltprogram-ve- 
zérlésű elektronikus távhívó 
központ fejlesztési, beruházási, 
építészeti munkáit, melyek 
majd igen nagy belső átalakí�
tásokkal járnak.

Az igazgatóság — mint ed�
dig is — számíthat a munka- 
verseny-mozgalomra. A bri�
gádok vállalásaikkal segítik a 
feladatok végrehajtását.

Bánhidi Éva

A Soproni Postaigazgatóság�
nak április 27-én dr. Buják 
Konstantin vezérigazgató�
helyettes adta át a Kiváló 
Igazgatóság kitüntetést, illetve 
az erről szóló oklevelet. Ti�
zenegyedik alkalommal ren�
dezett ilyen ünnepséget az 
igazgatóság. Az új iránti fo�
gékonyságot, az új körülmé�
nyekhez való gyors alkalmaz�
kodási készséget említette első 
helyen a vezérigazgató-helyet�
tes, amikor a kitüntetést indo�
kolta, s nem kisebb a másik 
tényező sem: az országos fel�
mérés eredménye szerint a kö�
zönség a Soproni Postaigazga�
tóság hivatalainak, dolgozói�
nak munkáját értékelte a leg�
jobbnak.

Megyeri László titkár a Pos�
tások Szakszervezetének ne�
vében a nehezebb körülmé�
nyek közötti helytállás egyik 
zálogaként a munkahelyi de�
mokrácia érvényesülését emel�
te ki. A Soproni Postaigazga�
tóságra ugyanis nemcsak a 
tervezés demokratizmusa, ha�
nem a közös célok együttes 
végrehajtása volt a jellemző.

Az eredmények, a számok 
ismertetése helyett ennek a 
nem könnyen kivívott sikernek 
a forrását, a sorozatos munka�
sikerek „titkát” kerestük, mi�
kor Kirkovits István igazgató�
val és Pölz Ferenc tszb-tit- 
kárral beszélgettünk.

— Nem hiszem, hogy titok 
lenne, amit mi csinálunk, sok�
kal inkább a tudatos feladat�
meghatározás, állandó „figye�
lőszolgálat”, számonkérés, és 
gyors intézkedés a felmerülő 
kérdésekre — foglalja össze 
egy mondatban az igazgató a 
dolog lényegét.

— Kezdjük talán a feladat�
meghatározáson. Előttem van 
az a január 6- án kelt irat, 
melyben igazgató elvtárs hét 
pontban foglalta össze az 1982. 
év legfőbb céljait. Ezek kö�
zött első helyen olyan ered�
ményterv kimunkálását írja

elő, amely ösztönöz a szolgál�
tatásokkal kapcsolatos meny-  
nyiségi, minőségi és hatékony-  
sági mutatók teljesítésére, s 
úgy rendelkezik, hogy e köve�
telményeknek kell alárendelni 
a rendelkezésre álló béreket 
és ösztönzőket. Sikerült ilyen 
tervet készíteni?

— Azt hiszem, igen, s még 
nagyobb eredmény, hogy ezt a 
tervet sikerült teljesíteni. En�
nek pedig szerintem az a nyit�
ja, hogy ezt a tervet — melyet 
egyébként a demokratizmus 
érvényesülésével készítettünk 
el — lebontottuk az egyes hi�
vatalokra, üzemekre. így szin�
te az egyes dolgozókig megfo�
galmazhattuk a feladatokat.

— A célok kitűzése után 
mit tettek, milyen módszerek�
kel kísérték figyelemmel s ne�
tán befolyásolták az esemé�
nyeket?

— Mint mondtam, állandó 
figyelőszolgálatban voltunk. 
Ehhez persze gyors és meg�
bízható információra van szük�
ség. S itt vannak még gondok. 
Bár van már számítógépünk 
is, mégis többször erőlködni 
kellett ahhoz, hogy megfelelő 
információhoz jussunk. Általá�
ban negyedévenként tanács�
adó testület előtt vitattuk meg 
a tervteljesítés állását, a fel�
merülő gondokat. Itt bizony, 
gyakori volt a számonkérés. 
Meggyőződésem, hogy az igaz�
gatóság több mint hatezer dol�
gozója képes a feladatok meg�
oldására. Többségük törzsgár- 
datag, szakképzett. Ezek az 
emberek eddig is mindig meg�
értettek bennünket, azonosulni 
tudtak a feladatokkal, s ez ta�
lán a legfőbb titka az ered�
ménynek. S ilyen megértés 
mellett szabad és kell is szá- 
monkérni, fegyelmezni azokat, 
akik mégis „kilógnak a sor�
ból.” Ez a döntő többség érde�
ke.

— S ha már szóba jött az 
érdek, hogyan szolgálta az 
anyagi ösztönzési rendszer a 
feladatok megoldását?

Kirkovits István igazgató beszámol az eredményekről

Tartsuk rajta szemünket a társadalmi tulajdonon!
dugták. És így ügettek a kísé�
rő kozákok előtt. Ezek a le�
gények Tolna, Fejér, Veszp�
rém és Somogy megyéből va�
lók voltak. Egy egész század�
nak utolsó maradványa. Had�
nagyuk Szévald postás volt, 
ő beszélte rá őket, hogy fegy�
vereiket rejtsék el. „Hazavisz�
lek én benneteket — mondta 
nekik — csak engem tartsatok 
szemmel, és kövessetek.”

A legényei bíztak benne,- és 
amikor egy kukoricáshoz ér�
tek, Szévald hadnagy kiugra�
tott a többiek közül, és tizen�
három legénye gondolkodás 
nélkül utána. A kísérő kozá�
kok még magukhoz sem tér�
tek, amikor a huszárok már 
messze jártak a kukoricásban. 
És megkezdődött az őrült haj�
sza. Amikor a kukoricáson túl 
a huszárok elérték a közeli er�
dőt, a kozákok csapata meg�
torpant, és abbahagyta a haj�
szát. Visszafordultak a többi 
fogolyhoz, akiket — most már 
kétszeresen vigyázva rájuk — 
tovább tereltek.

A huszárok még azon a na�
pon elérték a Köröst, átgázol�
va rajta, a lakosok vendégsze�
retetét élvezve elérték a Ti�
szát is. Varsány mellett egy 
öreg halász útmutatása sze�
rint a Tiszán is átjutottak.

Azután neki a kecskeméti és 
kiskunsági pusztáknak. Nem 
szenvedtek semmiben hiányt, 
amerre mentek, a kukorica- 
táblák teli jászlak voltak a 
lovak számára, a tanyai la�
kosság pedig a huszárokat lát�
ta el mindennel. Pénzük is

volt a menekülteknek, de a 
gazdák sehol nem fogadtak el 
tőlük semmit.

Elővigyázatosságból vezető 
hadnagyuk, ha csak lehetett, 
elkerülte az ellenséges csapa�
tokat, de a solti révnél, ahol 
a Dunán át akartak kelni, né�
met csapatot pillantottak meg. 
Szévald hadnagy elkiáltotta a 
parancsot: „Utánam! Hajrá!” 
És mint a fergeteg, neki a né�
metnek, azok a hirtelen tá �
madástól azt sem tudták, hol 
a fejük. Mindjárt hat német 
fordult le a lóról, a többiek 
elmenekültek. A huszárok pe�
dig a révhez vágtattak. Az 
öreg révész kérte őket, hogy 
ne menjenek át odaátra, és a 
dunaföldvári révre mutatott, 
ott sokkal több az ellenség. 
De Szévald nem tágított, min�
denáron haza akarta juttatni 
kis csapatát. Így aztán fölve�
zették a huszárok lovaikat a 
kompra és haladtak a duna�
földvári alsórév felé. Onnan 
egész a városig őröket állított 
az ellenség, akik elvitték a 
városban állomásozó vasasok�
hoz a hírt, és a huszárok alig 
érkeztek a Duna közepére, 
már jött is a városból egy 
csapat. Látta pedig mindezt a 
künn álldogáló révkocsmáros. 
Odakiáltott a kompon levők�
nek: „Ereszkedjetek le a
bölcskei malomhoz! Ott ki�
szállhattok.”

Jól megértették a huszárok, 
mert magyarul volt mondva, 
de nem értették a németek, 
csak azt látták, hogy a komp 
irányt változtatva lefelé ha�

lad a Dunán. A vasasok a Du�
na partján a meredek dom�
bok mellett mentek utánuk, 
de a dunaföldvári Alsósziget 
meredek domboldalait nyal�
dosta a Duna. A németek nem 
tudtak tovább menni, és szit�
kozódva fordultak vissza. Te�
hetetlen dühükben a révkocs- 
márosnak estek. Kérdőre von�
ták, hogy mit kiáltott a „Kos- 
suth-kutyáknak”. Persze e l �
hallgatta a kocsmáros az iga�
zat, és azt mondta: „Hányjá�
tok a fegyvert a Dunába, úgy 
biztosan kegyelmet kaptok. Ezt 
mondtam.” De nem hittek ne�
ki a vasas urak, és a kocsma 
udvarán levő eperfához kötöz�
ték, kardlappal ütlegelték, 
rugdosták, csaknem négy óra 
hosszat, de ő csak egyre azt 
hajtogatta: „Akármit is csinál�
tok velem, én azt mondtam 
nekik, hogy hányják a vízbe a 
fegyvert.”

Közben megérkezett a vasa�
sok őrnagya is. Ez jobb érzé�
sű ember volt. Látva a ke�
gyetlen kínzást, megértve an�
nak okát, elhitte a kocsmáros 
szavait, és megparancsolta, 
engedjék szabadon. Azután 
rögtön egy szakaszt küldött 
Paksra, hogy a menekülőket 
az ottani révnél fogják el.

A huszárok ezalatt a bölcs�
kei malomnál parthoz értek és 
Kurré mellett kivágtattak 
Szentandrásra, ahol Kurcz, 
akkori egyik földbirtokos látta 
el őket minden szükségessel, 
és ki-ki hazament szülőhelyé-

Halmi Ida gyűjteményéből

Április 28-án a Ferenc tele�
fonközpont néhány ezer tele�
fonja elnémult. Mi is történt 
valójában? A nem mindenna�
pi esetről Puskás András, a 
Budapesti Távbeszélő Igazga�
tóság hálózatfenntartó osztá�
lyának csoportvezetője számol 
be.

— Reggel 7 órakor a kábel�
fenntartó üzem rendésze je�
lentette, hogy ismeretlen tet�
tesek megrongálták a XIX. ke�
rületi József Attila és Petőfi 
út sarkán a Ferenc—Pestlőrinc 
I. és II. átkérökábelt. Kivágtak 
belőle egy 3 méteres darabot. 
Erre a kábelre van rákötve 
Rákoskeresztúr, Rákosliget, 
Rákoscsaba, Pestimre és Pest�
lőrinc 5000 előfizetői állomá�
sa. Azonnal a helyszínre siet�
tünk s közben értesítettük a 
rendőrséget. A nyomozók szin�
tén perceken belül a helyszín�
re érkeztek, és nyomban meg�
kezdték az ügy felderítését. 
Az egyik tettes pillanatokon 
belül kézre került. A Közép�
magyarországi Közmű- és 
Mélyépítő Vállalat közeli te�
lephelyén bukkantak rá. Épp 
nagy buzgalommal égette le a 
szigetelést a kábelről, hogy kü�
lön tudja választani az ólmot 
és a rezet, amit majd eladnak 
a MÉH-nek. A többiek (Laka�
tos Jenő 27 éves segédmunkás 
és társai) is hamarosan előke�
rültek, és — alaposan szétnéz�
ve a telephelyen — még 305 
kilogramm kábelhulladékot ta�
láltunk.

— Ez vajon honnan szár�
mazhatott?

— Kábelt cseréltünk, s a 
földből kivett, már elszállítás�
ra előkészített régi kábeleket 
lopták el.

— Miért tették? Nem hisz-  
szük, hogy tudták volna, mi-' 
lyen kábelek ezek.

— Nagyon egyszerű, tanulat�
lan emberek. Még analfabéta 
is van köztük. Elfogyott a pén�
zük hétvégére, s nem volt mi�
ből italt vásárolni.

— Mekkora kár keletkezett?
— összetett kérdés. Egyrészit 

a 3 méter kábelt oly „ügyesen” 
vágták ki az aknában, hogy 
a hiányzó részt itt bekötni nem 
lehetett, egy 62 méteres kábel�
darabot ki kellett cserélnünk. 
Ennek értéke 50 203 forint. 
Ezenkívül mintegy 30 000 fo�
rint díjkieséssel számolunk. De 
úgy hisszük, sokkal súlyosabb 
a társadalomnak okozott erköl�
csi veszteség. Hisz 5000 telefon 
némult el, köztük mentők, tűz�
oltók, rendőrség. Mi lett vol�
na, ha valakinek ekkor kellett 
volna sürgősen segítséget kér�
nie? Még szerencse, hogy nem 
történt komolyabb eset.

— Mikorra hozták rendbe a 
kábeleket?

— Még aznap délben hozzá�
láttunk, és másnap reggel 
négyre kijavítottuk a sérülést. 
Mintegy 100 000 forintba ke�
rültek a helyreállítási munkák.

— Ki fogja a kárt megtérí�
teni?

— Akárcsak a feladatokat, a 
prémiumfeltételeket is előre 
közöltük. Sőt azt is, milyen 
hiba hány százalékot visz el a 
vezető jutalmából. Aztán igye�
keztünk a bérfejlesztést is dif�
ferenciáltan, célirányosan fel�
használni.

— A feladatok meghatáro�
zásában, megértésében nélkü�
lözhetetlen erő a szakszerveze�
ti mozgalom. Hogyan feleltek 
meg az igazgatóság területén 
működő alapszervek és tiszt�
ségviselők a várakozásnak?

— Területünkön mintegy 
900 tisztségviselő működik. El�
sősorban tőlük várunk jó 
munkát, mert csak így van 
erkölcsi alapjuk ahhoz, hogy 
azt másoktól is elvárják. Ügy 
érzem, sokat javult az alap�
szervek gazdálkodást segítő 
tevékenysége. Nagyon fontos�
nak és az eredmények szem�
pontjából is értékelendőnek 
tartom, hogy minden szinten 
jó a gazdasági vezetők és a 
szakszervezet együttműködése. 
A munkaverseny-mozgalom, a 
brigádmozgalom a célok meg�
határozásától az értékelésig 
közös munka volt. Nagy előny, 
hogy nálunk a partnerkapcso�
latok rendezettek.

— Hogyan értékeli a tszb-  
titkár a dolgozók szociális, 
kulturális ellátásának fejlődé�
sét?

— Először is annak megér�
tését és elfogadását tartom 
fontosnak, hogy a szociális�
kulturális ellátás kulcsa tulaj�
donképpen a dolgozó emberek 
kezében van. Az értékteremtő 
munka hozott jelentős válto�
zásokat ezen a téren is. Év�
közben például, a javuló be�
vételi mutatók láttán, az igaz�
gatóság engedélyezte többlet- 
költségek felhasználását is a 
hivatalok karbantartására, fel�
újítására és belső berendezé�
seinek pótlására. A közérzetet 
befolyásolja, így közvetve kihat 
a munkára, a dolgozók üdülé�
se, sport és kulturális igényei�
nek kielégítése is. E téren is 
jelentős a fejlődés. Mintegy 
1300 dolgozónk vett szervezett 
üdülésben részt.

— A gazdálkodást segítő 
feladatok között melyek a leg�
időszerűbbek ma Sopronban?

— Tisztában vagyunk azzal, 
hogy a munkahelyi demokrá�
cia szélesítése az eredmények 
megtartásához és fejlesztésé�
hez vezető út. Az elért ered�
mények ellenére szó sincs elé�
gedettségről. Sok még a meg�
oldásra váró feladat, de a 
szakszervezeti munkában is a 
tartalék. Támogatjuk a fegyel�
mezettebb munka megkövete�
lését, s a szakvezetők ez irá�
nyú erőfeszítéseit. Mert csak 
a jó munka, eredményes gaz�
dálkodás teremtheti meg az 
érdekvédelem alapjait.

Dr. Molnár Sándor

— Feljelentést tettünk a tet�
tesek ellen szándékos kábel�
rongálás, kábelhulladék-lopás 
és a társadalomnak okozott er�
kölcsi kár miatt. Az anyagi 
kárt a Mélyépítő Vállalatnak 
kell megtérítenie. De velük is 
pereskednünk kell, mivel ők 
még a közös jegyzőkönyv fel�
vételétől is elzárkóztak, mond�
ván: a bűneset nem munka�
időben történt, így nem vállal�
nak felelősséget a dolgozókért. 
(Az egyik tettest a telephelyen 
érték tetten.)

— Hogyan lehet megelőzni 
hasonló eseteket?

— A bűneset indítéka vilá�
gos. Éppen ezért, már koráb�
ban is, de most még egyszer 
levélben felhívtuk a MÉH Vál�
lalat igazgatójának a figyel�
mét, hogy magánszemélyektől 
gyengeáramú kábelből szárma�
zó hulladékot ne vegyenek át. 
Beszélhetünk még a társadal�
mi védekezés lehetőségeiről is. 
A köztulajdon éberebb óvásá�
nak, az ilyen személyek elleni 
határozottabb fellépésnek a 
szükségességéről. A Mélyépítő 
Vállalat egyik munkavezetője 
már néhány nappal korábban 
látta, amint Lakatosék a te�
lephelyen az oda nem való 
használt kábeleket rakosgat�
ják. Ha ő akkor határozottan 
kérdőre vonja őket.. .

Az ügy vizsgálata még tart. 
A fejleményekre visszatérünk.

Csala Lajos
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Felmérés a postás értelmiség helyzetéről
B e s z é lg e té s  M egyeri L ászló  kv - titkárrai a v izsgá lódás tapaszta la ta iró l é s  a b e lő lü k  adódó  te en d ő krő l

Ha azt mosdom, hogy Magyarországon csupán a mű�
szaki értelmiségiek tábora meghaladja a 150 ezret, akkor 
a posta mintegy 1900 műszakija elenyészően csekély há�
nyadnak tűnik. Vagy ha azt veszem, hogy ennek az or�
szágos szervezetnek a kötelékei között 65 ezren dolgoz�
nak, akkor ugyancsak kis részarány jut az értelmiségi 
kategőriába sorolhatóknak, hiszen ez a réteg körülbelül 
3150 postás dolgozóból áll. Jelentőségűk azonban, szel�
lemi értékhordozó mivoltuk miatt, egyre inkább növek�
szik. A réteg fontosságát hangsúlyozza az is, hogy a 
Postások Szakszervezete felmérte helyzetüket, és nemré�
giben, központi vezetőségi ülésen vitára bocsátotta a vizs�
gálat megállapításait tartalmazó előterjesztést. Megyeri 
László kv- tikárral a tanulságokról, a tennivalókról be�
szélgettünk.

— Mostanában sok szó esik 
országosan is az értelmiségről, 
gondjaikról, helyükről, szere�
pükről. Vajon ez a hazaszerte 
jelentkező érdeklődés inspirál�
ta szakszervezetünket arra, 
hogy a postán dolgozó értel�
miség ügyét nagyító alá ve�
gye?

— Hát nem. Szakszervezeti 
kongresszusunk határozata 
ugyanis a folyamatos réteg�
munkára kötelez bennünket. 
A rétegtevékenység folytán ár�
nyaltabbá válik a szakszerve�
zeti munka, amire szükség és 
igény van, hiszen egy sor dol�
got ma már a nagy általá-

— Gondolom, nem lenne ér�
dektelen a vizsgálat néhány 
fontos megállapítását felvil�
lantani. Milyen allergikus pon�
tokra mutattak rá maguk az 
érintettek például a munka 
hatékonyságát és a döntésben 
való részvételt illetően?

— Mielőtt a kérdésre vá�
laszolnék, hadd mondom el, 
a vizsgált rétegnek több mint 
60 százaléka beosztott, csak a 
többi termelésirányító és ve�
zető. Az életkori megoszlás is 
érdekes: 30 százalékuk har�
minc éven aluli, megközelítő�
en 60 százalékuk pedig a 
harminctól ötvenig terjedő 
korcsoporthoz tartozik. Az en�
nél idősebbek részaránya 12 
százalék. Ezek az adatok 
azért is érdekesek, mert a fia�
talok az általános vélemény�
től eltérően azt vallják, hogy 
nem hasznosul szaktudásuk. 
Ugyanakkor a vezetők nagy 
többsége arra esküszik, hogy 
végzettsége és munkája har�
monizál. Ha ugyanezt a beosz�
tottaknál firtatjuk, kiderül, 
ennek a rétegen belüli réteg�
nek csak 20 százaléka vallja: 
többre is képes lenne, ám er�
re a többre a környezete nem 
tart igényt. Ügy vélem, hogy 
a túlképzettség és a hiányos 
képzettség, mint általános jel�
lemző — nem fedi a valósá�
got. Ami karakterisztikus, az 
feltehetően e két ellentétes ál�
lítás között található. Az vi�
szont bizonyos, hogy az értel�
miségiek szellemi kapacitása 
nincs megfelelően kiaknázva, 
amit kétségtelenül a túlzott 
adminisztráció, a bürokrácia 
és a szervezési hiányosságok 
sora is akadályoz. Emögött az 
irányítás fogyatékosságait is 
látnunk kell. Ez alapvető és 
döntő hiba. S csupán egyetlen

nosságok szintjén nem lehet 
se mérni, se megoldani. Mi 
ennek a szellemében végeztük 
el például a kézbesítők réteg�
vizsgálatát, majd ezt követően 
az értelmiségét. Vizsgálataink 
egyszerűen azt a célt szolgál�
ják, hogy eljussunk a jelen�
ségek okainak feltárásához, 
úgy is mondhatnám, az „elemi 
részecskék” ismeretéhez. Meg�
győződésünk, csak így lehet 
teendőink folyamatába beépí�
teni bármely réteggel kapcso�
latos munkánkat. A cél tehát 
a jobbítás, a szükséges vál�
toztatás, de nem cél a prefe�
rálás.

megjegyzés a döntésben való 
részvételről. Nem tartjuk 
egészséges dolognak, hogy ér�
telmiségi dolgozóink fele azt 
állítja: vagy egyáltalán nem, 
vagy csak időnként kíváncsiak 
a véleményükre.

— A statisztikákat böngész�
ve kiemelkedőnek találtam, 
hogy a postásértelmiség 90 
százalékának felsőfokú vég�
zettsége van, de a fennmaradó 
hányadnak is megvan a kö�
zépfokú képesítése. Ugyanak�
kor él egy olyan felfogás a 
postások körében, s a közpon�
ti vezetőségi ülésen is elhang�
zott, hogy a győri főiskola a 
postának vezetőket képez. És 
nyilván ez a magyarázata az 
itt- ott felbukkanó elégedetlen-

— Külön fejezetet szánt a 
vizsgálódás a szociális körül�
mények felderítésére. Esze�
rint vajon hogyan élnek a pos�
ta értelmiségi dolgozói?

— Nem jobban, de nem is 
rosszabbul, mint amit az or�
szágos kép mutat. De,, hogy 
konkrét legyék, két alapvető 
jellemző van: a lakáshelyze�
tük és a gyermekeik száma. 
Számunkra sokat mond az a 
tény, hogy több, mint harminc 
százalékuk gyermektelen, és 
majdnem ennyinek csupán 
egyetlen csemetéje van. A 
gyerekek csekély hányada ön�
álló, ami, ha a már említett 
kormegoszlást nézzük, azt je�
lenti, hogy értelmiségi dolgo�
zóink gyermekei szintén ér�
telmiségi pályára készülnek, 
sok a továbbtanuló. Na és a 
lakás. A nagy gond fiatal�
jainkkal van. Körükben 42 
százaléknak megoldatlan a la-

ségnek, amikor a fiatal dip�
lomást mégsem főnöki szék�
kel és kipárnázott ajtóval vár�
ják a munkahelyén. Hogyan 
vélekednek önök erről a kér�
désről?

— Elöljáróban annyit, mi 
nem vezetőket várunk a főis�
koláról, hanem jól képzett 
szakembereket, akikből, ha rá�
termettek, természetesen idő�
vel lehet vezető is. Ám két�
ségtelen, hogy ennek a dolog�
nak egy igen sajátos, kettős 
arculata van. Nevezetesen az, 
hogy a főiskolai képzés túlmu�
tat a jelenen. A kikerülő dip�
lomás ezért véli jogosnak, 
hogy „trónkövetelőként” lép�
jen fel. A posta lassan, de 
biztosan korszerűsödő szerve�
zete sem a némiképp jövőre 
képzett fiatal szakgárdájáról 
nem mondhat le, sem azokról 
a nagy tapasztalattal rendel�
kező, idősebb dolgozóiról, akik 
nélkül, drámaian fogalmazva 
— megállna az élet. Tulajdon�
képpen egy láthatatlan gene�
rációváltásnak vagyunk tanúi 
napjainkban. Itt munkál még 
a régi, hierarchikus szemlélet 
is, de jelen van az újra, a 
másra való törekvés is Ez a 
folyamat természetes. A kér�
dés csak az, hogyan lehet 
„fájdalommentessé” tenni. Ügy 
gondolom, a két szemlélet ösz- 
szeütközését csak tudati vál�
toztatással lehet elkerülni. 
Persze, mondani könnyű, 
hogy: fogadja az idősebb pos�
tás dolgozó bizalommal a fia�
tal diplomást, és ismerje el 
annak friss tudását. Vagy 
hogy: a főiskolai végzettség�
nek nem vonzata a főnöki 
poszt, következésképpen a 
diplomás beosztott státus is 
természetes, ez is a posta jö�
vőjének szolgálata. Egyébként 
a vizsgálat kimutatta, hogy a 
közgazdasági és politikai vég�
zettségűek közül minden má�
sodik, a postaüzemi és jogi 
diplomások közül minden har�
madik, s végül a műszaki 
egyetemet, főiskolát végzettek 
közül minden hatodik postás 
válik vezetővé.

káshelyzete. Ebben a kérdés�
ben nyilván lépnünk kell. Ha 
viszont az egész réteget együtt 
nézzük, akkor jóval megnyug�
tatóbb állapotot regisztrálha�
tunk, mivel körülbelül nyolc�
van százalékos a teljesen és 
részben kielégítőnek tartotl 
lakásminősítési arány.

— Megjegyzem, a szabad 
idő eltöltését is firtattuk, 
mondván, az életkörülmények 
állapotát az is jelzi, mire megy 
el a szabad idő. Eléggé beszé�
desek a számok. Durván húsz 
százalékukat nem terheli a 
munkaidő letelte után a szak�
mai feladatok ellátása, ellen�
ben csaknem nyolcvan száza�
lékuk vagy rendszeresen, vagy 
esetenként kénytelen munka�
idő után is dolgozni. Nem tu�
dom, hogy van ez országosan, 
agy bizonyos, a mi értelmisé- 
gieink leginkább megterhelt 
korosztálya a 40—50 év közöt�

ti. Még pontosabban, a szabad 
idő terhére végzett munka zö�
me a vezető beosztásúakra há�
rul. És még egy figyelmeztető 
érdekesség: többletmunkát, te�
hát másodállást, mellékfoglal�
kozást főleg a 30—40 év kö�
zöttiek vállalnak. Ez nyilván 
kapcsolatban van anyagi meg�
becsülésük állapotával és a 
családalapítás kezdeti nehéz�
ségeivel. Megjegyzem, társa�
dalmi munkára is jobbára a 
40 felettiek kaphatók. A fia�
talok aktivitásával nem lehe�
tünk elégedettek.

— Úgy vélem, álszerénység 
lenne, ha nem beszélnénk a 
„zsebbevágó” kérdésekről. Mi�
lyen a vizsgált réteg anyagi 
elismerése?

— őszintén meg kell mon�
danom, bérhelyzetük nem 
rosszabb a postai átlagnál. Vi�
szont a postai béreknek az or�
szágostól való lemaradása tük�
röződik az ő keresetükben is. 
Magyarán, az országoshoz vi�
szonyítva ez az értelmiségi ré�
teg a bérezés dolgában lema�
radt. Ez a lemaradás a postai 
érdekékkel ellentétesen moti�
válja az egyéneket. Idevágó 
kérdés az, hogy miért nehéz 
a nagy tudású, szakmai ta- 
pasztalatú diplomásokat veze�
tői munkakörben foglalkoz�
tatni. A képzettség és a fele�
lősségbeli különbség ugyanis 
nem fejeződik ki a bérezés�
ben. És itt már megint egy or�
szágos gondhoz jutottunk el, 
nevezetesen ahhoz, hogy miért 
nem vonzó a fizikai területe-

— Miután ez a felmérés a 
szakszervezet égisze alatt, a 
szakszervezet kezdeményezé�
sére, sőt a szakszervezeti ak�
tivisták bevonásával készült, 
érthetően kiterjedt az értel�
miség és a szakszervezeti moz�
galom kapcsolatának feltárá�
sára is. Elmondaná röviden, 
milyen is ez a kapcsolat?

— Nézzük először a számo�
kat! A posta értelmiségi réte�
gét 99 százalékos szervezettség 
jellemzi. Ez, úgy vélem, igen 
szép arány. A munkahely 
szervezeti életéről mindössze 
valamivel több, mint öt szá�
zalék nem tud ítéletet alkotni, 
s a postások szakszervezeti 
mozgalmáról 15 százalék nem 
foglal állást. Ezzel az aránnyal 
— gondolom — nem kell szé�
gyenkeznünk. Sajnos, koránt�
sem nyugtathat meg bennün�
ket az a tény, hogy fiatal ér- 
telmiségieink 23 százaléka 
nem nagyon tudja a társadal�
mi életben elhelyezni a szak�
szervezetet. Ezenkívül a be�
osztottként tevékenykedő ér�
telmiségiek nem látják, nem 
érzik az ágazati és az orszá�
gos szakszervezeti munka je�
lentőségét. Ez leginkább a mű�
szaki értelmiségnek mozgal�
munkról alkotott véleményére 
vonatkozik. Ennek nyilván 
több oka van. Az egyik talán 
az, hogy szakszervezeti tagok 
ugyan, de nem részesei a szak- 
szervezeti életnek Nem hi�
szem, hogy emögött csupán az 
ő érdektelenségüket kell ke�
resni. Sokkal inkább a helyi 
szakszervezetek gyengeségét, 
agitatív erejük fogyatékossá�
gait. Kétségtelen, hogy az ér�
telmiségiek bizonyos mérvű 
passzivitása túlnő a posta ke�
retein. De a szakszervezeti 
mozgalomban kell, hogy le�
gyen annyi erő, kell, hogy ki 
tudja vívni, el tudja ismertet�
ni tekintélyét, meg tudja nyer�
ni céljainak támogatásához a 
szellemi munkásokat is.

— A postás dolgozóknak 
több, mint a fele nő. Az értel�
miségi rétegen belül csak 33 
százalékos a részarányuk, ezen

•*— Lehet, hogy kényes kér�
dés, de ismerik- e az értelmi�
ségiek fluktuációját? S ha igen, 
az elviselhetőség határain be�
lülinek tartják- e, avagy annál 
rosszabbnak?

— A postánál igen nehéz 
nyomon követni ennek a szét�
szórt, szétaprózott rétegnek az 
elvándorlási mutatóját. Meg 
aztán nálunk az is motiválja a 
helyzetet, hogy postán belül 
ugyancsak jelentős a belső

Dr. Tar János (győri főis�
kola): az elhelyezkedéshez

társadalmi segítség kell.

ken dolgozók számára az ér�
telmiségi pálya? Miért nincs 
ösztönző hatással a fizikaira 
a diplomaszerzés? A gond an�
nak ellenére élő, hogy az utób�
bi években az intézkedések so�
rával kívánta a posta javíta�
ni a kereseti arányokat. De he�
lyi feladat maradt például, 
hogy értelmiségi és értelmi�
ségi között rátermettsége, ké�
pessége és ambíciója szerint 
igenis tegyen különbséget a 
vezető, merjen differenciálni.

belül viszont tetemes hánya�
duk a KISZ- korosztályhoz tar�
tozik. Megnyerésük, mozgalmi 
aktivizálásuk tehát nem is el�
sősorban szakszervezeti fel�
adat. Mi az ön véleménye er�
ről?

— Nem feladatom, hogy 
KISZ-szervezetek tevékenysé�
gét minősítsem. És azt sem vi�
tatom, hogy a KISZ-fiatal az 
ifjúsági szervezetben fejtsen 
ki mozgalmi munkát, ott állja 
a sarat, ott legyen fogékony és 
aktív. IJe a szakszervezet en�
nek tiszteletben tartása mel�
lett sem mondhat le arról, hogy 
a friss energiák, a tenni aka�
rás és az alkotókedv — vagyis 
mindaz, amit a fiatalság hoz 
magával, körein kívül reked�
jen. Ezért nekem az a vélemé�
nyem, hogy a szakszervezet�
nek ott kell állnia, ott kell bá�
báskodnia a fiatalok mellett. 
Beilleszkedésük segítése szak- 
szervezeti feladat kell, hogy 
legyen. Mint ahogyan az ifjú�
ságpolitikai munkát sem le�
het nélkülük elképzelni a 
szakszervezetben. Hiszen any- 
nyi közös pontja van a két 
mozgalomnak. Gondolok a mű�
velődésre, a kultúrára és a 
sportra például. De arra is 
gondolok, ami igényként a 
vizsgálatban is jelentkezett — 
a szakszervezet nem lehet biz�
tos a dolgában, ha nem kéri 
ki a fiatalok véleményét, ha 
nem ismeri nézeteiket, elkép�
zeléseiket, és nem építi be azo�
kat saját célrendszerébe. Egy�
szóval nekem az az álláspon�
tom, hogy az értelmiségi fia�
talokat, legyenek azok nők 
avagy férfiak, a szakszerve�
zetnek kell várnia a „kapu�
ban”, és a belépés pillanatá�
tól kezdve ismernie kell a cél�
jaikat, a terveiket, mi több, 
‘hozzá kell segítenie őket ezek�
nek a céloknak az eléréséhez. 
Ez a folytonos figyelem, no 
meg a véleménykikérés, kul�
csa lehet annak a lakatnak, 
amely értelmiségi fiataljaink 
egy részét ma még elzárja 
mozgalmunktól.

mozgás. Mondok példát. A Rá�
dió- és Televízióműszaki Igaz�
gatóságon például az utóbbi 
3 esztendőben kilépett 33 mű�
szaki értelmiségi, felvettek 46- 
ot. A réteg összlétszáma 276. 
A mozgásnak ez a mértéke 
még elviselhető. Vagy a Pos�
ta Központi Beruházási Iro�
dától 1978 és 1082 között 21 
értelmiségi távozott postán kí�
vülre, köztük hét pályakezdő. 
Postán belül kilencen változ�

tattak munkahelyet. Az iroda 
14 értelmiségit vett fel házon 
belülről, huszonegy jött más 
ágazatból. Szerintem ezek a 
példák jól mutatják, hogy a 
meglevő gondok ellenére vi�
szonylag tűrhető ennek a ré�
tegnek a mozgása. Nyilván 
azért — ami nagyon fontos és 
becsülendő — mert hosszabb- 
rövidebb idő után kialakul a 
kötődés, a sajátos munkához 
való ragaszkodás. Egyébként 
mi arra ösztökéljük igazgató�
ságainkat, hogy próbálják meg�
találni az értelmiségi munka 
mérhetőségének feltételeit. No 
nem valamiféle normára gon�
dolunk, hiszen a szellemi mun�
kát nem lehet darabra, vagy 
ilyen-ojyan egységre mérni. Ha 
a tervezőknél ki lehetett ta�
lálni, hogy a hozott forint 
után kapják a prémiumot, ak�
kor nyilván a közgazdászok�
nál vagy az igencsak polari�
zálódott műszakiaknál is ki 
lehet okoskodni a munka mé�
résének módozatait. Azt akar�
juk elérni, hogy kevesebb le�
gyen a siránkozás és több a 
fejtörés, az okos javaslat, a 
kezdeményezőkészség. Meg�
győződésem, hogy a mérhető�
ség, mint ösztönző — komoly 
megtartó erőt jelent.

— Milyen területek kínál�
ják magukat a postánál az 
együttgondolkodásra? Egyál�
talán mi az, amit joggal elvár�
hatnának értelmiségi dolgo�
zóiktól?

— Elöljáróban megjegyzem, 
abban a szerencsés helyzet�
ben vagyunk, hogy a postás�
értelmiség jó képességű, tár�
sadalmilag elkötelezett embe�
rek csoportosulása. Ez a ha�
gyomány régi keletű, és erre 
méltán vagyunk büszkék. Még 
fiataljaink türelmetlensé�
gét is természetesnek tartjuk, 
hiszen ez olyan életkori sajá�
tosság, amit hasznosítani le�
het. Alapvető bajunk tulajdon�
képpen abból fakad, hogy a 
korszerű technikát nem tudjuk 
egy csapásra bevezetni. S így 
területeinken az elavult tech�
nika együtt él a legmoderneb�
bel, bár a szándék nyilvánva�
lóan az, hogy ez utóbbi lé�
pésről lépésre kiszorítsa a 
múltbelit. Na dehát, ha ezek 
között a feltételek között kell 
helytállni, tevékenykedni, s 
javítani a postai szolgáltatá�
sok színvonalát, akkor az 
egészséges 'türelmetlenség mel�
lé joggal elvárható lenne, hogy 
a postai értelmiség a megle�
vőt próbálja jobbítani. Gondo�
lok például arra, hogy újítsa�
nak, hogy találják ki, mivel 
lehetne pótolni az importanya�
gokat, hogyan lehetne taka�
rékoskodni az energiával és 
így tovább. Hogy mást ne 
mondjak, a posta az ország 
második legnagyobb gépkocsi�
fenntartó szervezete. Hát ez 
a terület is kínálja magát a ta�
karékosságira. Egyszóval na�
gyobb aktivitást várnánk el tő�
lük szakmailag és politikailag 
egyaránt. És még egy apróság. 
Szakszervezetünk nem ellenzi 
a munkaidőn kívüli munka- 
vállalást. Ám úgy véljük, a 
szellemi energiának nem ép�
pen a leghatásosabb haszno�
sítása az, ha a mérnök tele�
fonfülkét takarít.

Mi a felm érés 
haszna ?

— Úgy tudom, hogy a posta 
életében ez a rétegvizsgálat 
úttörő jelentőségű, mivel az 
értelmiség gondját- baját nem�
igen firtatta eddig senki. Most, 
hogy feltérképezték helyzetü�
ket, mi lesz a folytatás?

— Szakszervezetünk appa�
rátusa most dolgozza fel a ha�
tározatot, kimunkálva a már�
is esedékes, a közeljövőben 
megoldandó és a hosszú távra 
szóló teendőket. Meghatároz�
zuk a felső szintű, valamint a 
középszintű szakszervezeti fel�
adatokat. AZ alapszervezetek�
nek viszont személyre szóló 
feladattervet kell készíteniük. 
A végrehajtást ellenőrizzük, és 
a kongresszusunk után rövid�
del számba vesszük, mit ér�
tünk el. Ami eszköztárunkból 
futja, azt mind felhasználjuk 
az előbbre jutáshoz.

Szabó Iréné

Képzettség és  m egbízatás

Jövedelem, életmód

Részvétel a mozgalomban

Kötődés a munkahelyhez
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Pék Dávid (Kábelüzem): össze kell hangolni a fiatal értelmiségiek elméleti ismereteit a ré�
gi szakemberek gyakorlati tudásával.



Közművelődés -  kellő hozzáértéssel
Lassan már hagyományossá 

válik, hogy áprilisban tanács�
kozásra jönnek össze a műve�
lődési bizottságok társelnökei, 
a közművelődés irányítói, dol�
gozói. Bár egy év a művelő�
dési célok megvalósítását te�
kintve nagyon rövid időszak, 
esetenként mégis szükség van 
azokra a jeles napokra, ame�
lyeken a különböző területe�
ken, eltérő körülmények kö�
zött, de egyazon célokért dol�
gozók találkozhatnak. Alkalom 
ez az időszerű feladátok meg�
beszélésén kívül a tapasztalat- 
cserére, a számvetésre is.

Tapasztalatcserére szinte 
minden munkaterületen szük�
ség van, de különösen hasznos 
ott, ahol nem rendeletekkel, 
felsőbb utasításokkal körülha- 
tároltan kell dolgozni, ahol 
nagyfokú az önállóság, és kü�
lönös jelentősége van a kezde�
ményezőkészségnek. A köz- 
művelődési munkában a helyi 
adottságoknak megfelelően kell 
kiválasztani az alkalmazható 
módszereket, ismerve elöljáró�
ban a dolgozók érdeklődését, 
hogy a szándékaikkal össz�
hangban álló tevékenységek 
kapjanak teret, lehetőséget a 
kibontakozáshoz.

örvendetes tény, hogy ma 
már vannak olyan területei a 
postának, amelyeken szakkép�
zett közművelődési előadók

dolgoznak. A gyakorlatban 
alakuló, formálódó munka- 
módszereik, munkakapcsola�
taik megbeszélése napjaink 
időszerű feladata volt.

Sokak hozzáértő és kitartó 
munkájának eredményeként a 
tanácskozáson sokszínű, élő 
közművelődés képe rajzolódott 
ki. Hallhattunk számos hasz�
nos kezdeményezésről. Vannak, 
akik valódi vetélkedőspecialis�
tákká képezték magukat, má�
sok amatőr művészeti csoport�
juk eredményeiről számoltak 
be. Egyszerűen hangzik, de aki 
ezen a területen egy kicsit is 
jártas, nagyra tudja értékelni, 
hogy havonta 400 színházje�
gyet vásárolnak a dolgozók ab�
ban a hivatalban, amelyben 
korábban a közönségszervezés�
nek nem voltak hagyományai. 
S eközben mindenféle felmé�
rés nélkül, észrevétlenül is 
megismeri a közönségszervező 
a dolgozók életét, a hivatal 
munkáját, s miután ő a könyv�
táros, egyben gyarapítja az 
olvasók táborát. A szegediek 
többek között arról is szóltak, 
hogy a felszabadulás évfordu�
lójára rendezett ünnepségüket 
az idén is emlékezetessé tette 
számukra a Postás Szimfoni�
kus Zenekar hangversenye.

Az idei tanácskozás a ko�
rábbinál teljesebb volt azzal, 
hogy lehetőség nyílt a közmű�

velődési munka egyik jelentős 
részterületének, az anyanyelvi 
műveltség fejlesztésének, a 
nyelv és a közélet kapcsolatá�
nak megbeszélésére. Wacha 
Imre, a Nyelvtudományi Inté�
zet munkatársa mindannyiunk 
számára élményt nyújtó elő�
adást tartott, melyben többek 
között a nyelv és a gon�
dolkodás összefüggéseiről, az 
írott és a beszélt nyelv külön�
bözőségeiről, a beszéd, az elő�
adás szerkesztésének alapvető 
szabályairól szólt. Szemléletes 
példákkal hívta fel figyelmün�
ket a sokunk által elkövetett 
nyelvi hibákra.

Az anyanyelv helyes haszná�
lata mindannyiunk számára 
lényeges. Meglepjen hangzik, 
de gazdasági szempontból is 
fontos. Sarkított példa, de gon�
doljunk csak arra, hogy egy 
félreérthetően, rosszul megfo�
galmazott munkahelyi utasítás 
anyagi károkat is okozhat. A 
postánál, ahol a dolgozók szé�
les rétegeinek közvetlen mun�
kaeszköze a nyelv, a pontos 
fogalmazás, a kulturált, helyes 
beszéd nélkülözhetetlen. Mind�
azoknak, akik Wacha Imre 
előadását nem hallhatták, fi�
gyelmükbe ajánljuk a Kossuth 
Könyvkiadónál 1981-ben meg�
jelent könyvét: Beszélgessünk 
a beszédről.

Zoltán Istvánná

NAGYMOSAS Majsai Mária metszetei.
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Diósgyőr
A Bükk kapujában, síkság 

és hegyvidék találkozásánál 
áll a diósgyőri vár. A vár és 
környéke ősidők óta ember�
lakta terület. 1932-ben itt ős�
kori település nyomaira buk�
kantak. A majdnem kör ala�
kú szikladombot — bronz- és 
vaskori leletek tanúsága sze�
rint — földdel, kővel erősítet�
ték meg.

Diósgyőrt a XII—XIII. sz. 
fordulóján Anonymus, III. 
Béla király jegyzője említi 
először. Castrum Geuru néven 
Árpád Borsnak, a megye név�
adó nemzetségfőjének a tele�
pülése volt. A helység neve 
Terra Noggeurh (Nagygyőr 
földje) néven jelenik meg az 
írásos forrásokban.

A XIV. század első évtize�
deiben Buda és Krakkó kö�
zött félúton Zólyom, másfelől 
Diósgyőr volt az összekötő ál�
lomás. Ebben az időben a Fel�
vidék fejlődött rohamosan. 
Zólyom környékén a bánya�
városok, Diósgyőr körzetében 
a szabad királyi városok te�
remtették meg azt a lehető�
séget, hogy királyi szálláshely 
alakuljon ki.

Károly Róbert és a lengyel 
Erzsébet fia, Nagy Lajos Diós�
győr várát királyi birtokba 
vette. Megszerezte ehhez még 
Miskolc birtokát, Éleskő vá�
rát. Az Anjou Diósgyőr egyet�
len ismert építőmestere Amb�
rus mester lehetett. De János 
mesternek is szerepe volt, aki 
elsősorban Budán dolgozott.

Magvát a belső vár, a négy�
tornyos várpalota alkotja, és 
sokszögű külső vár övezi. A 
külső várat vizesárok vette 
körül. A vizesárkon túl a kő�

fallal kerített vársík terült el. 
A vársíkhoz körülbelül fél�
millió négyzetméter alapterü�
letű vadaskert, kőkert tarto�
zott.

A palota a várdomb fenn�
síkján áll. A mintegy 50 he�
lyiséget magába foglaló ha�
talmas épületből csak négy 
magas torony áll. A földszinti 
helyiség bejárata az udvarból 
nyílt. A keleti szárny köz�
ponti helyisége a kétszintes 
kápolna, diadalívvel, oltárral, 
szentségtartó fülkével. A re�
neszánsz oltár Giovanni Dal�
mata munkája. Fő értéké az 
úgynevezett diósgyőri Madon�
na. A közép-európai művé�
szetben a Madonnák először 
kőszobrok formájában jelen�
nek meg. Ezek a kedves, 
gyermekükkel játszó álló Má�
riák az oltárszobrok közvet�
len elődeinek tekinthetők. A 
„lágy stílus” (a testet elfedő 
puha redőkbe omló palástok�
ról kapta az elnevezést) leg�
jellegzetesebb alkotásai. A 
szép Madonnák gyakran a 
festett kegyképek kompozíciós 
motívumait is átvették.

A királyi-királynéi lakosz�
tály az emeleten volt. A fala�
kon faragott ablakfülkék. A 
lovagterem 338 négyzetméte�
res, ami a közép-európai vár- 
építészet méretei szerint is 
igen nagy. A nyugati lépcső 
melletti késő gótikus kapu�
torony faltömbjére Mátyás�
címert erősítettek.

A középkori várat a nevét 
is jelző diófák zöldje övezi. 
Eszményi kirándulóhely.

Zsatkovits Edit

Csalinka
Palócországban

Idén tavasszal is nyilvános 
vetítésen mutatta be az el�
múlt évad „terméseit” a Pos�
tás Művelődési Központ film�
köre a Benczúr utcában.

Az immár tizenhárom éve 
működő lelkes csapat 6 kis- 
filmmiel jelentkezett a közön- 
séjg. előtt. A legnagyobb tet�
szést — a szavazócédulák ta�
núsága szerint — a Csalinka 
című kollektív a'kotás aratta. 
Ez a filmjük a tavaly őszi, 
jó hangulatú „palócországi” 
kirándulásukat idézi, szelle�
mes szöveggel, ötletes képvá- 
gáisokbial.

Sokak örömére, nem marad�
tak el idén sem a rekesziz�
mokra jótékony hatást gya�
korló krimiparódiák, s fiatal 
alkotók is sikerrel debütálhat�
tak az ez évi bemutatón.

Tessék választani!

Szabadidő- program -  minden mennyiségben
Lassan már közhelynek 

hangzik, hogy az ötnapos mun�
kahéttel megnőtt a szabad idő. 
A legkülönbözőbb fórumok, 
szervezetek igyekeznek olyan 
programkínálatot összeállítani, 
melyből ki-ki érdeklődése, íz�
lése szerint választhat. A sza�
bad idő hasznos eltöltését szor�
galmazzák többek között a vál�
lalatok, intézmények szakszer�
vezeti bizottságai is — több�
kevesebb sikerrel.

Nem célunk és feladatunk a 
törekvések általános megítélé�
se, értékelése, de mindannyian 
tapasztalhatjuk, hogy a legkü�
lönbözőbb okok miatt ugyan, 
az eredmények még nem olya�
nok, mint szeretnénk.

Nem lehet kampány
— Saját háza táján dr. Szar�

ka György tszb- titkár elége�
dett- e a szabad idő hasznos 
eltöltésére irányuló progra�
mokkal, illetve népszerűek- e 
azok a dolgozók között?

— Először is le kell szögez�
nem, mi már jóval korábban, 
az ötnapos munkahét beveze�
tése előtt, lassan nyolc éve, 
hogy rendszeresen szervezünk 
különféle programokat, kezd�
ve a természetjárástól, mú�
zeumlátogatástól a sportolásig. 
Én a miagam részéről valami�
féle kampányszerűségeit érzek 
a mostanában divatos jelszó�
ban: az ötnapos munkahéttel 
nőtt a szabad időnk, mostan�
tól töltsük el hasznosan azt! 
Ugyanis akár bevalljuk, akár 
nem, aki eddig nem igényelte 
a rendszeres művelődést, spor�
tolást, az nem fog hirtelen 
megváltozni, a hosszabb hét�
végét ugyanúgy tölti el, mint 
eddig a rövidebbet. Ügy gon�
dolom, hogy az igényt kell föl�
kelteni ezekben az emberek�
ben, motiválni őket érdekes, 
az érdeklődésükhöz mindenkor 
igazodó programokkal. És 
ezen a ponton lehet óriási sze�
repük a szakszervezeti bizott�
ságoknak. Hiszen olyan jól be�
vált mozgalomra építhetnek, 
támaszkodhatnak, mint a bri�
gádmozgalom. Ahol ez jól mű�
ködik, ott már valóban csak 
összefogni, irányítani, szervez�
ni kell.

— Azért mondom el mind�
ezt, merit a TIG-en is valahogy 
így formálódott, alakult ki az 
évek során az a mozgalom, 
amely 1982-től a szabadidő- 
program, vagy még szebben, 
program szabad időben nevet 
nyerte el. Két lényeges bázisa 
van ennek nálunk, az egyik a 
brigádmozgalom, a másik az 
ifjúsági klub. Eleitől kezdve 
ontosnak tartottuk, hogy prog�
ramjaink ne kampányszerűek 
legyenek, hanem rendszeresek, 
folyamatosak, valamint mindig 
igényekhez kapcsolódjanak. 
Ha nincs meg a kellő érdek�
lődés, a program minden ce�
remónia nélkül elmarad. És 
mi ezt nem szégyelljük, hiszen 
az erőltetés csak ront az ilyen 
jellegű szervezések népszerű�
ségén, hitelén. Az sem titok, 
hogy állandóan keressük az 
olyan szórakozási formákat, 
amelyek egyúttal tanulást, is�
meretszerzést is jelentenek. 
Ilyen volt például a legutóbbi 
programok közül, amikor' ki�

béreltük a Planetáriumot, vagy 
amikor a Bajor Gizi Színész�
múzeumot látogattuk meg.

Kötelezettség nélkül
A múlt évre szóló Program 

szabad időben című füzetecs- 
kében olvasható a következő 
felhívás: „Kedves Dolgozónk! 
Szeretnénk javaslatunkkal 
hozzájárulni a szabad idő tar�
talmas eltöltéséhez. Programot, 
vetélkedőt ajánlunk a szocia�
lista brigádoknak, sportolni 
vágyó dolgozóinknak.. .  A 
Budapesti Távbeszélő Igazga�
tóság társadalmi és gazdasági 
vezetősége meghirdeti a Sza�
bad időben vándorserleget, a 
legtöbb résztvevőt mozgósító 
üzem, hivatal részére.”

— Milyen eredménnyel zá�
rult ez a fölhívás?

— A 210 brigádból 30-40 
azoknak a száma, amelyek 
rendszeresen és tevékenyen 
bekapcsolódnak a programok�
ba; most sem történt ez más�
ként. Célunk az, hogy minden 
erőltetés, kötelezettség nélkül 
a többieket is megmozgassuk. 
Az igazán jó és ötletes progra�
mokon kívül nagy vonzereje 
lenne, ha a társadalmi és gaz�
dasági vezetők is részt venné�
nek e megmozdulásokon. Ahol 
erre már van példa, ott a mun�
kahelyi légkör is jobb. De visz- 
szatérve a fölhíváshoz: a leg�
eredményesebb üzem, ennek 
révén pedig az első díjjal já �
ró vándorserleg, oklevél vala�
mint az üzemi kirándulások�
hoz adott 5000 forint hozzájá�
rulás tulajdonosa az Alküz 
lett. A díjakat természetesen 
ünnepélyes keretek között osz�
tottuk ki március 16-án.

— Az idén milyen progra�
mokat terveznek?

— Már meg is hirdettük a 
Múzeumról múzeumra című 
vetélkedőnket.

Ne sokat markolva
— Hadd mondjam el ezzel 

kapcsolatban tapasztalatainkat 
— szól közbe a tszb kultúrfe- 
lelőse, Tánczos Sándor — ta�
lán mások is hasznosíthatják. 
Korábban múzeumlátogatás 
címszó alatt három, négy, 
gyakran öt múzeumot is végig�
rohantunk. Az eredmény: fel�
színes ismeret vagy az sem, 
fáradtság, legközelebb már 
senki sem lelkesedett. Tanul�
ság: egyszerre egy, legföljebb 
két múzeumot szabad megnéz�
ni, ha azt akarjuk, hogy ma�
radandó élményt nyújtson és 
ismeretet adjon a látogatók�
nak. Erre jó példa volt a Szar�
ka György által már említett 
Bajor Gizi Színészmúzeumban 
tett látogatás, ahol szinte az 
egész napot eltöltötték a dol�
gozók. Kényelmes, nyugodt 
tempóban végignézték A-tól 
Z-ig a kiállítást, majd egy ká�
vé mellett kitöltötték a kérdő�
íveket. Ezt követően egyönte�
tű volt a vélemény: csak így 
szabad múzeumot látogatni.

— A másik érdekesnek, iz�
galmasnak ígérkező progra�
munk — folytatja dr. Szarka 
György — a „30 éves a TIG” 
(azaz a TIG története üzemi 
szinten.) — A szabadidő-prog�
ram részévé tesszük az idén a

juniális vagy szakszervezeti na�
pok rendezvényét. A múlt év�
ben kétnapos volt és nagyon 
népszerű, éppen ezért az idén 
egy-két hétre tervezzük. Az 
1972 óta működő sporthíradó 
rendezvényei is részben kap�
csolódnak a szabadidő-progra�
mokhoz. Egyszóval az idén is 
van bőven választék kinek-ki- 
nek ízlése, kedve, szabad ide�
je szerint.

Mit tudnak a postások?
— Bár inem tartozik a „hivata�

losan” vett szabadidő-prog�
ramok közé az idén először 
megrendezett országos postás 
ki mit tud, de valójában nincs 
a szabad időnek hasznosabb 
eltöltése, mint egy-egy vers, 
ének, tánc, zene vagy akár 
paródia megtanulása, a vele 
való foglalkozás, csiszolás, fi�
nomítás. Mi más ez, ha nem 
művelődés, önművelés a javá�
ból?

— Mi adta az ötletet ehhez? 
— kérdeztük Tánczos Sándort 
és Baksa Lászlót, az ifjúsági 
klub vezetőjét.

— Az ötlet kézenfekvő volt,
hiszen az idén ismét meghir�
dette a tv az országos ki mit 
tud vetélkedőt. Mi azonban 
ettől teljesen függetlenül hív�
tuk versenyezni azokat a pos�
tás dolgozókat, akik a vers, az 
ének, a tánc, a paródia és a 
hangszerszóló kategóriák vala�
melyikét kisebb-nagyobb te�
hetséggel művelik. Azon fölül, 
hogy tartalmas időtöltést nyúj�
tott versenyzőknek, nézőknek 
egyaránt, képet alkothattunk 
arról, milyen a posta területén 
az amatőrmozgalom. Minden 
dicsekvés nélkül állíthatjuk, 
hogy nagyon jól sikerült ez a 
kezdeményezés, színvonalas 
vetélkedőnek lehettünk szem- 
és fültanúi. Az egész országból 
összesen 26 postás jött el a 
március 26-án tartott verseny�
re. A vidékiek már előző este 
megérkeztek. Másnap délelőtt, 
hogy a társaság ismerkedjen, 
összerázódjon, közös programot 
szerveztünk: városnézést és az 
Utazás ’83 kiállítás megtekin�
tését. j

— Nagyon jó hangulatú volt 
maga a verseny is, a Teréz 
Távbeszélő Üzem kultúrterme 
zsúfolásig megtelt, de a vetél�
kedőt követő díjkiosztás, foga�
dás és záró bankett vált csak 
igazán emlékezetessé. Éjfélig 
tartott a tánc, a minden szo�
rongástól megszabadult ver�
senyzők egy kis műsoron kí�
vüli műsort szolgáltattak. A 
zsűrit olyan szakemberekből 
válogattuk össze, akikről tud�
tuk, hogy komolyan veszik és 
értik is a dolgukat, reálisan, 
jóindulatúan bíráltak, egy-egy 
produkcióhoz fűzött megjegy�
zésük, javaslatuk bátorítás 
volt a versenyzők számára, 
nem pedig elkedvetlenítés.

Búcsúzóul levetítettük a vi�
deomagnóra vett eseményeket 
az érkezéstől a táncig. A való�
ban jól sikerült programot 
mindenki legjobb tudása sze�
rint szervezte — köszönet ér�
te.

Czeglédi Cecília
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Kiállítás 
a 25 éves 

jubileumra
Fennállásának 25. évfor�

dulóját kiállítással ünnepelte 
meg a Postás Művelődési Köz�
pont „Zi'lahy György” Képző�
művész Stúdiója.

A tárlat átfogó képet adott 
a stúdióban folyó munkáról. 
Láthatók voltak az óvodás ko- 
rúafcat is magába foglaló min�
tázókör, a jobbára általános 
iskolai tanulóknak feladatot 
adó rajzkör és a felnőttstúddó 
alkotásai, A több mint félszáz 
munka műfajilag is, stílárisam 
ils igen gazdag volt.

A kiállítást Nagy B. István 
Munkácsy-díjas festőművész 
nyitotta meg, aki több, mint 
egy évtizeden keresztül irá �
nyította a stúdió munkáját.



Séta múzeumokban, hegyvidéken, műemlékek között
A Postás Természetjáró Tár�

sadalmi Bizottság ez évi ren�
dezvényeinek ünnepi időszerű�
séget adott a Budapesti Postás 
Társadalmi testnevelési és Tö�
megsport Bizottság megalaku�
lásának 25. évfordulója.

Múzeumról múzeumra
Március 19-én a felszabadu�

lási brigádvetélkedőnkön 77 
csapat 231 brigádtaggal vett 
részt. Ezt a vetélkedőt a Köz�
lekedési és a Mezőgazdasági 
Múzeum- közreműködésével 
bonyolítottuk le. A két múzeu�
mot a Múzeumi Főigazgatóság 
által „múzeumról múzeumra 
— művelődéstörténeti játék 
felnőtteknek” megjelöléssel ki�
írt mozgalom keretei között 
látogattuk meg. A vetélkedő 
résztvevőinek meg kellett te�
kinteniük az említett múzeu�
mok egyes kiállításait, és az 
ott látottakról kérdőíveken 
kellett válaszolniuk. Minden 
válasz — mint a totóban — 
háromesélyes volt. Aki már 
vett részt hasonló vetélkedőn, 
az tudja, hogy néha milyen 
nehéz a három megadott vá�
lasz közül a helyeset eltalál�
ni. Ennek ellenére a túlnyo�
mó többség megtalálta a pont- 
számokat növelő feleletet.

A vetélkedő során az elér�
hető legnagyobb pontszám 42 
volt. A legtöbbet, 40-et és ez�
zel a vetélkedő első helyezését 
Budapest 72 postahivatal Kos�
sá István brigádjának I. csa�
pata érte el. A második hely�
re 39 ponttal a Posta Közpon�
ti Műszaki Hivatal Ericsson 
brigádja került, míg a harma�
dik helyet ugyancsak a Posta 
Központi Műszaki Hivatal 
Március 8. brigádja nyerte el,

azonos pontszámmal. Az azo�
nos pontszámot elérő csapatok 
sorrendjét — a versenykiírás 
szerint — sorsolás döntötte el. 
Jellemző a verseny szoros vol�
tára, hogy 38 pontot hat, 37 
pontot pedig nyolc csapat ért 
el. Mindez azit bizonyítja, hogy 
a vetélkedő elérte célját, a 
résztvevők a vetélkedés során 
ismereteiket jócskán bővítet�
ték. Többen kijelentették, hogy 
ezekbe a múzeumokba érde�
mes volt eljönni, ide máskor 
is ellátogatnak. Ha másra nem 
is, de arra jó volt a vetélkedő, 
hogy a résztvevők 4-5 kilomé�
tert sétáltak a múzeumok meg�
tekintése közben.

Tájolóval, szögmérővel
Következett április 9-én a 

Budai-hegységben, a Vadas�
kert térségében a felszabadu�
lási tájékozódási túraverseny. 
Tizenhat háromfős csapat ne�
vezett be, és valamennyien 
részt is vettek a versenyen. A 
túraverseny célja a fővárost 
övező hegyvidék természeti 
szépségeinek megismertetése, a 
résztvevőik természetjáró is�
mereteinek bővítése, a tájéko�
zódási készség fejlesztése és az 
induló csapatok felkészültsé�
gének versenyszerű összeméré�
se volt.

A kitűzött versenypálya 
hossza 8100 méter volt, az in�
dító és a célállomáson kívül 
4 ellenőrző állomással. A csa�
patok feladata az volt, hogy 
az indító állomáson kapott 
kérdőíven felsorolt feladatokat 
megoldva, a megadott tájékoz�
tató adatok alapján meghatá�
rozzák a következő ellenőrző 
állomás helyét, azt az előírt 
óránkénti 3 kilométeres me�
netsebességgel keressék fel,

jelentkezzenek az állomásbíró�
nál, és az ott kapott utasítás 
alapján folytassák a versenyt.

A résztvevők a tájékozódás�
hoz szükséges tájolók és szög�
mérő helyes használatával bi�
zonyították tájékozódási kész�
ségüket és nem utolsósorban 
térképolvasási tudásukat. A 
versenyhez a Magyar Néphad�
sereg Térképészeti Intézete ál�
tal készített nagy méretará�
nyú, úgynevezett „vaktérké�
pet” kellett használni. Ezen 
csupán a természetes és mes�
terséges tereptárgyak vannak 
feltüntetve, elnevezésük, ma�
gassági adataik nem. Ennek el�
lenére a versenyzők valameny- 
nyien kiismerték magukat a 
térképen, és kivétel nélkül 
megtaláltak minden olyan he�
lyet, amelyet a verseny során 
fel kellett keresniük.

Első helyen az Alközponti 
üzem I. csapata végzett, má�
sodik a Rádió-  és Televízió�
műszaki Igazgatóság II. csa�
pata, harmadik a Dél- Pest me�
gyei távközlési üzem I. csapa�
ta lett. A szakszervezeti bizott�
ságok összesített pontverse�
nyét a HTI Nemzetközi Táv�
beszélő Központja nyerte.

Reméljük, hogy az őszi ver�
senyen még több csapattal ta�
lálkozunk.

Vonat helyett hajó
A harmadik tavaszi rendez�

vény időpontja június 5. A 
vasúti menetdíjak nagymérté�
kű emelése miatt a bizottság 
a kevésbé költséges megoldás 
mellett döntött, és az eddigi 
postásvonat-kirándulás helyett 
postáshajó- kirándulást szervez. 
A kirándulással kapcsolatos 
tudnivalókat már áprilisban 
megkapták a budapesti alap�
szervek.

A postás különhajó június 
5-én, reggel 7 órakor indul a 
Vigadó téri hajóállomásról. 10 
órakor érkezik Visegrádra, 
ahol azok kedvéért köt ki, akik 
az ottani nevezetességeket kí�
vánják megtekinteni. A vég�
állomás Esztergom, ahová 11 
óra 30 perckor érkezik.

A résztvevők sétálva meg�
tekinthetik Visegrádon a vá�
roskaput, a vízibástyát, a Sa- 
lamon-tornyot, a zárófalat és 
az őrtornyokat, az északi ka�
putornyot, a királyi paiotát és 
környékét, vagy a Fő utca ele�
jén álló Mátyás-szobor elől 
induló autóbusszal a Panorá�
ma úton át utazva megtekint�
hetik a fellegvárat, a nagy- 
villámi kilátótornyot és a sza�
badidő-központot. Az említett 
útvonalakon számos helyen 
TKM-bélyegzésre is lehetőség 
nyílik.

Az Esztergomba látogatók az 
ősi magyar királyság főváro�
sának nevezetességeivel ismer�
kedhetnek meg. Sétájuk során 
megtekinthetik a középkori 
esztergomi vár ásatásait, a 
Főszékesegyházat, a Kincstárt, 
a Keresztény Múzeumot, a Ba�
bits Mihály-emlékházat és még 
sok más érdekes látnivalót. A 
séta fáradalmai — ha az idő 
engedi — a 23 fokos vízzel telt 
nyitott vagy fedett strandfürdő 
medencéiben pihenhetők ki.

A különhajó 17 órakor indul 
Esztergomból és 18 óra 20 
perckor köt ki Visegrádon.

A kirándulás résztvevői a 
részvételi jegyekkel együtt a 
tudnivalókat tartalmazó tájé�
koztatót is megkapják. Szere�
tettel várunk mindenkit a kü- 
lonhajó-kirándulásra, és re�
méljük, hogy mindenki jól 
fogja magát érezni.

Dr. Katona Gyula

„A minden tekintetben ér�
dekes sportág, a tájékozódási 
futás, nálunk az 1950- es évek�
ben, természetjárás keretében 
bontakozott ki. Külön cso�
portba tömörültek azok, akik 
nem elégedtek meg csak az 
erdő, a táj szeretetével, a tú�
rával, hanem vágytak az is�
meretien megismerésére. A 
tájékozódási futó nem a je�
lölt utakat járja, hanem kezé�
ben térképpel és tájolóval 
oldja meg a versenyben vál�
lalt feladatát”. Ez a néhány 
mondáit, melyet „A postás 
sport 75 éve" című könyvben 
olvashatunk, nemcsak e sport�
ág lényegét, hanem keletke�
zésének igen rövid történetét 
is összefoglalja.

— A tájékozódási futás a
legszebb sportágak egyike — 
mondja Korik Andorné, aki 
1983 januárjától a PSE tájé�
kozódási futó szakosztályának 
vezetője. — De ha elfogult 
akarok lenni, akkor egyene�
sen azt mondom: a legcsodá�
latosabb sportág. Mindezt 
azért állítom, mert 1967 óta 
vagyok a PSE tájfutó 
szakosztályának versenyzője,
1976-tól 1982-ig válogatott
tájfutó voltam.

Rólunk nevezték el/

— Az idén április 30- án és 
május 1- én rendezték meg a 
nemzetközi tájfutó versenyt, 
ezen belül a Világkupát. Mi�
ért kapta ez az esemény a 
Postás Kupa nevet?

— Évekig Május 1. volt a 
neve, csak 1978 óta Postás 
Kupa. Ugyanis a verseny le�
bonyolításának jogát mi kap�
tuk meg. A választás valószí�
nűleg azért esett ránk. mert 
egyrészt az ország 102 szak�
osztálya között az országos 
szakosztályi pontverseny alap�
ján a 6. helyen állunk, 
másrészt — és ez is számít a 
pontozásnál — a legjobb ren�
dezők között tartanak számon

Jelöletlen utakon, térképpel
bennünket. A térképjavításért 
és a versenyrendezésért járó 
maximális 10-10 pontot csak 
nagyon kevés szakosztály 
kapta meg: mi igent

— Hogyan zajlott le az idei 
verseny?

— Minden; eddigi Postás 
Kupa esetében a versenyek 
előkészítése térképjavítással 
már az előző év nyarán el�
kezdődik. Ez nem jelent mást, 
mint néhány különösen jó 
képességű tájfutó — ez idén a 
Sőtér testvérek, János és Már�
ton remekeltek — a Ma�
gyar Tájékozódási Futó Szö�
vetségtől kapott alaptérképen 
szinte pontról pontra bejelöli 
a terep milyenségét. Mégpe�
dig egyezményes színeket 
használva, a fehér szín a 
tiszta, jól futható erdőt, a 
zöld különböző árnyalatai az 
áthatolás nehézségét, a barna 
a szintvonalakat, a fekete az 
utakat, sziklákat, egyéb pont�
szerű tárgyakat jelöli. Ezt 
követi a pályakitűzés. Az így 
elkészült térképet a verseny�
zők közvetlenül a rajt előtt 
kapják meg.

Színhely a Gerecse

— Az idei verseny Szárliget 
térségében, a Gerecse hegy�
ségben 1238 résztvevővel zaj�
lott le, s egyúttal az egyhetes 
tatai világbajnoki edzőtáboro�
zásnak a záróversenye volt. 
Hogy valamennyi nevező 
részt vehessen a versenyen, 
ezért a nőknél 12, a férfiaknál 
16 kategóriában indultak a 
versenyzők, ki-ki életkora és 
minősítése szerint. Az úgyne�
vezett elit kategóriában a vi�
lág minden részéről, de főként 
a skandináv országokból a 
nemzeti válogatott versenyzői 
mérték össze tudásukat egy�
mással és a magyar verseny�
zőkkel. Az érdeklődés érzé�
keltetésére még hadd mond�
jam el, hogy külföldről 185 
versenyző jött, hazánkat pedig 
1098 versenyző képviselte.

— Szombaton 8 óra 30 perc�
kor kezdődött az egyéni elit 
rajtja. Ettől számolva 3 per�
cenként indították a verseny�
zőket. A női elit versenytávja
9,5 kilométer volt, 350 méte�
res szintkülönbséggel, s 16 el�
lenőrző pontot kellett érinte�
niük. A férfi elitnek 14,5 ki�
lométert kellett megtennie

700 méteres szintkülönbséggel, 
23 ellenőrző ponton áthalad�
va. A nehézségi fok termé�
szetesen kategóriánként vál�
tozott, minél alacsonyabb a 
kategória, annál könnyebb a 
feladat. Ennek a sportágnak 
az a hatalmas előnye, hogy a
11-12 évestől a 60-70 évesig 
bárki művelheti.

— Másnap, vasárnap, szin�
tén 8 óra 30 perckor kezdő�
dött a verseny. Most az elit 
váltók álltak rajthoz, összesen 
800-an. Hadd mondjam még 
él, nyilván nem minden olva�
sónk tudja, hogy a tájfutó a 
versenyen három dologgal in�
dul: a rajt előtt kapott tájfu�
tó térképpel, egy tájolóval és 
a versenykartonnal. Az első 
két segédeszköz szerepe magá�
tól érthetődő, a versenykairto- 
non kell jelezni egy-egy ellen�
őrzőpont érintését, mégpedig 
az ott található lyukasztóval. 
Ezenkívül tartalmazza még a 
versenyző és a klub nevét, 
milyen versenyen vesz éppen 
részt, személyi adatokat, mi�
nősítést, érvényes orvosi iga�
zolást, valamint a legfonto�
sabbat: a rajt (idejét.

Köszönet a védnököknek

— Milyen eredmények szü�
lettek?

— Általában, skandináv si�
kerek. Érthető, hisz náluk 
sokkal nagyobb a sportág ha�
gyománya, mint akár nálunk, 
akár más országokban, Ma�
gyarországon az első tájfutó 
verseny 1925-ben volt, maga a 
sportág csak a 60-as években 
nyerte el jelenlegi formáját.

A férfi elit egyéni győztese 
a norvég Sagvolden, váltóban 
a norvég II. csapat győzött. A 
női edit egyéni első helyezé�

sét, a ritkán előforduló holt�
versenyben a norvég Volden 
és a svéd Skogum között osz�
tották meg. A női elit váltó�
ban legjobbnak a svédek 
I. csapata bizonyult.

A magyar válogatottak kö�
zül Rostás Irén (HVSE) az 
egyéni elitben a harmadik he�
lyen végzett, váltóban a nők a 
tizedik helyet szerezték meg. 
A magyar férfi váltók negye�
dikek lettek, az egyéni leg�
jobb, Kelemen János, a 12. 
helyet harcolta ki.

A Világ Kupán öt postás táj�
futó indult: Csőkör Irén (11.), 
Lendl Zita (30.), Boros Ilona 
(23.), Boros Zoltán (28.) és 
Kiss Zoltán (15.)

— Kik segítették a szak�
osztályt, hogy ezzel a szép, ám 
szerteágazó feladattal meg�
birkózhassanak?

— Segítséget kaptunk az 
Anyaghivatal Nyomdájától, 
a Járműteleptől, a Szociális 
Hivataltól és a PSE teiljes 
gárdájától. A Postás Kupa rö�
vid történetében először véd�
nökséget vállaltak: dr. Palo�
tás Magda, a posita vezérigaz�
gató-helyettese, Csáki László-  
né, a Postások Szakszerveze�
tének főtitkára, Megyeri Lász�
ló, a Postások Szakszerveze�
tének titkára, Bartyik László, 
a XIV. kerületi Testnevelé�
si és Sportfelügyelőség veze�
tője, dr. Ligetfalvi Sándor, a 
PSE elnöke. A védnökség tag�
jai tiszteletdíjakat ajánlottak 
föl a Világ Kupa és a többi 
kategóriák versenyzőinek. Sze�
retnénk megköszönni vala�
mennyiük pártfogását, mely�
nek eredménye a két napig 
tartó, jól szervezett, hangula�
tos versengés volt. Ezzel egy�
úttal a résztvevők elismeré�
sét is tolmácsolom.

C. C.

P O S T A S  D O L G O Z D  
a  P o s tá s o k  S z a k s z e rv e z e té n e k  la p ja  

S z e rk e sz tf isé g : B u d a p e s t  X IV ., C h á z á r  A n d rá s  u. 13. 
P o s ta c ím : B u d a p e s t ,  p o s ta f ió k  14. 1406 
F e le lő s  s z e rk e s z tő :  B E N D A  IS T V Á N  

T e le fo n : 428-777
K ia d ja  a  N é p sz a v a  L a p -  é s  K ö n y v k ia d ó  

B u d a p e s t  X III .,  V áci ú t  73. T e le fo n : 497-9S0 
L e v é lc ím : B u d a p e s t ,  p o s ta f ió k  43. 1553 

E g y s z á m la s z á m : M N B  215—51 628 
F e le lő s  k ia d ó :  D R . JA N D E K  G É Z A  ig a z g a tó  

E lő fiz e té s i d íj  e g y  é v r e :  18 F t 
83—2308. S z ik ra  L a p n y o m d a , B u d a p e s t  

F e le lő s  v e z e tő :  C SÖ N D ES Z O L T Á N  v e z é r ig a z g a tó  
IS S N  0230—3701

Száz évvel ezelőtt született 
Juhász Gyula, a mai magyar 
líra kiváló képviselője. Az év�
forduló alkalmából egy 1918- 
ban írt költeményéből idé�
zünk. „Pipacsot éget a kövér 
határra / A lángoló magyar 
nyár tűzvarázsa. / A Tisza 
szinte forr. . . ” — Folytatás a 
vízszintes 1. és függőleges 38. 
alatt.

VÍZSZINTES
1. A versidézet első része, 12. 

Az eső teszi, 13. Idegen női 
név, 14. Sokan ezt a teát szere�
tik, 16. .. .  Hikmet (költő), 17. 
Lop, 18. Mezőgazdasági eszköz,
20. Híres bohóc, 21. Irányító- 
száma 8347, 22. Márkás ágybe�
tét, 24. Részeshatározó rövidí�
tése (lat.), 25. Kettőzve dunán�
túli város, 26. Földrész, 28. 
Morzehang, 29. Gépkocsi rövi�
den, 30. Építőanyag, 32. Régi, 
34. Csen, 36. Névutó, 37. A la�
gúnát elzáró törmelékgát, 38. 
Tölt, 39. Romlott tojás, 40. 51 a 
rómaiaknál. 43. Fordított név�
elő, 44. Női becenév, 47. Ütő�
lap, 49. Ezt a gömböt szeretik 
a gyerekek, 51. Német meseíró, 
54. Ismeretterjesztő szerv név- 
betűi, 56. A báj római isten�
nőinek neve, 57. Folyékonnyá 
válik.

FÜGGŐLEGES
1. Rómeó barátja. 2. Petőfi 

mesealakja, 3. Férfiakat és nő�

ket megkülönböztető jelleg, 4. 
Előkelő ülőke. 5. . . .  cafe. 6. 
Félédes! 7. Rangjelzés, 8. Szen�
vedés, 9. Fundamentum, 10. A 
jobbágy fizetsége a hűbérúr- 
nak, 11. Berúgat, 16. Egy idő�
ben születtek. 18. Kiválasztó 
szerv, 19. Mutatószó (ford.), 22. 
Kiejtett mássalhangzó, 23. Ki�
csinyítő képző (ford.), 26. Rob�
banószerkezet, 27. Állati lak�
hely, 29. Isten németül, 31. Véd, 
33. Híres kozákok, 35. Halogat,
38. A versidézet második része, 
41. . .. lap, 42. Juttat, 44. 
Egyenlő, mindegy, 45. Névelős 
szeszes ital, 46. Görög betű, 47. 
Gyümölcs (ford.), 48. Hivatko�
zik valamire, 50. Felfog, 52. 
Tesz, 53. Lehetőség, alkalom, 
55. Női név, 57. A kalcium 
vegyjele, 59. Híradástechnikai 
gyár névbetűi.

— Bánhidi —

Beküldési határidő: június
10.

Előző rejtvényünk helyes 
megfejtése: a szívem érezte a 
tavaszt, mióta nős vagyok a 
zsebem.

Könyvutalványt nyertek: 
Bédi Ildikó (Szentes), Endre 
Antal (Abaliget), Horváth Mi�
hály (Szekszárdi, Pompola Er�
nő (Debrecen), özv. Széles An�
dorné (Bábolna).

Névtelen vár
Miért szeretik annyian Jó�

kai regényeit?
A kérdésre, azt hiszem, 

könnyű felelni: mert szóra�
koztatók és a figyelmet korra, 
társadalmi pozícióra való te�
kintet nélkül lekötik.

A körvetkező kérdés válasza 
már ebből következik. Jókai 
áradó mesélőkedve, színes 
(bár egyoldalú) emberábrázo�
lása, műveinek cselelkményes- 
séige, a gondosan megválasz�
tott történélmi háttér vonzza 
olvasóját.

Ezért i,s fordulnak azolk a 
magyar filmrendezők a nagy 
mesemondó munkásságához 
témáért, akik tisztában van�
nak azzal, hogy a fesztiváli 
díjak, a szakmai elismerés a 
mérlegnek csak egyik serpe�
nyője, s a másik a nézők jegy- 
vásárló kedve sem elhanya�
golható tényező. Tudta ezt jól 
a művészi tekintetben igényes 
Várkonyi Zoltán is, és vállal�
va a gyakran sznob kritiká�
kat, elkészítette az Egy ma�
gyar nábobot, A kőszívű em�
ber fiait, a Kárpáthy Zol�
tánt, a Fekete gyémántokat.

A televízió Várkonyi Zol�
tánhoz hasonlóan tudatosan 
szintén a magáénak tartja ezt 
a missziót, s így született meg 
a Gazdag szegényék, a Szere�
lem bolondjai, A lőcsei fehér 
asszony, a Nagyenyedi két 
fűzfa meg a többiek, s közte 
legutóbb a Névtelen vár ro�
mantikus története. A folyta�
tásos sorozat, annak következ�
tében, hogy nálunk a mozi 
meg a távolbalátás csak lát�
szólag konkurrencia, ebben a 
hónapban újra közönség elé 
kerül. Ezúttal a filmszínhá�
zaikban.

Erre is volt már példa; most 
legutóbb a Vaszilij Suksin no�
vellái alapján készült Bacsó 
Péter-film, a Sértés, de hivat�

kozhatnék más esetekre is. 
Nem kell hozzá más, mint 
technikailag vetíthető mozi�
kópiát készíteni, úgy meg�
vágni, ahogy néhány kiegészí�
tő felvétel szükségeltetik 
még, sorozatnál pedig a foly�
tatásonként lezárások eltün�
tetése.

Szerencsés választás volt a 
Névte'lep vár, amelyet 1920- 
ban Garas Márton vitt elő�
ször filmre. Nemcsak azért, 
mert ez a regény magán vise�
li a Jókai írásairól a beveze�
tőben elmondottakat, hanem 
azért is, mert feltehetően 
amennyi nézőt vonz egy téma 
részletekben való feldolgozá�
sa, ugyanannyit visszariaszt az 
a 'tény, hogy a cselekmény 
végkifejletére kíváncsi . hete�
ken keresztül ugyanazon a 
napon a székéhez van kötve.

A moziban bizonyára (bér 
a nagyméretű vásznon nyilván 
szegényesebben hatnak majd 
a tömegjelenetek, s érződik 
majd a kisképemyős kompo�
zíció) az időtartam rövidülé�
se, a feszesebb koncepció csak 
javára válik a szegény kis 
Marie, a hűséges Vavel gróf, 
az ádáz De Fervlans márki- 
rendőrfőnök, s a fondorlatos 
rendőrügynök, Thémire-Kata- 
lin történetének. S rohanó 
korunkban ismét szárnyra ve�
szi majd a nézőket a roman�
tika, az érzések áradata, és 
hat majd az örök nagy jel�
lemformáló, a szerelem is. 
Nem beszélve a kitűnően meg�
választott szereplőgárdáról: 
Pap Vera (Marie), Koncz 
Gábor (Vavel gróf) Torday 
Teri (Thémire-Katalin), Sza�
bó Sándor (De Fervlans már�
ki).

A Névtelen várat Zsurzs 
Éva rendezte, Lukács Loránd 
volt az operatőr.

Ábel Péter
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