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Nemzetközi tanácskozás szakszervezetünk rendezésében
Szocialista országok szakszervezeteinek megbeszélése

Hét európai szocialista ország 
postásszakszervezeteinek veze�
tői kétnapos munkaértekezletet 
tartottak október 28—29-én a 
Postás Művelődési Központ�
ban. A tanácskozáson a követ�
kező küldöttségek vettek részt 
(zárójelben a küldöttségvezetők 
neve): Bulgária (Violeta Stoyti�
nóvá), Csehszlovákia (Darina 
Pristachová), Lengyelország

(Sobieraj Hieronim), NDK 
(Uta Pech), Románia (Georgeta 
Bordea), Szovjetunió (Zoja Mi�
naeva) és Magyarország (Gri-  
csemé Heszky Enikő). A ta�
nácskozás munkájában részt 
vett Jochen Meinel, a Közalkal�
mazottak és Rokonszakmabeli 
Dolgozók Nemzetközi Szövetsé�
gének főtitkára is.

A munkaértekezletet Gricser-

né Heszky Enikő, a Postások 
Szakszervezetének főtitkára 
nyitotta meg. A küldöttségek 
bemutatása és a napirend elfo�
gadása után Sólyom Ferenc, a 
SZOT titkára köszöntötte a ta�
nácskozás résztvevőit. Mint 
mondotta, ez a találkozó is jó al�
kalom arra, hogy a szocialista 
országok szakszervezeti vezetői 
— a XI. szakszervezeti világ�

kongresszuson elfogadott hatá�
rozatok szellemében — átte�
kintsék az ágazatukat érintő 
időszerű kérdéseket, s véle�
ményt cseréljenek a munka- 
módszerek javításáról, az 
együttműködés fejlesztéséről.

A magyar szakszervezeti 
mozgalom álláspontja szerint 
alapvető feladat, hogy a szak- 
szervezetek megfeleljenek tag�
ságuk növekvő igényeinek, s 
hatékonyabban képviseljék és 
védjék a dolgozók érdekeit. 
Másfelől szintén nagyon fontos 
a szakszervezetek termelést, 
szolgáltatást segítő tevékenysé�
gének javítása, különösen a 
postai és távközlési szolgáltatá�
sok területén, hiszen ez egy�
szerre szolgálja a postás dolgo�
zók és a teljes szakszervezeti 
tagság érdekeit. Az érdekvédel�
mi és a gazdasági munka tehát 
teljesen elválaszthatatlan egy�
mástól, s ez — más ágazatok�
hoz képest — összetettebb, ne�
hezebb feladatot jelent a pos�
tásszakszervezetek számára. 
Ezért is érdemes kölcsönösen 
tanulni, s amit lehet, átvenni 
egymás tapasztalataiból, mód�
szereiből — hangsúlyozta a 
SZOT titkára köszöntőjében.

Ezt követően került sor a kül�
döttségek vezetőinek felszólalá�
saira. Az első témakör magába 
foglalta a szakszervezetek ter�
melést, szolgáltatást segítő te�
vékenységét, a szakszervezeti 
demokrácia megvalósulásának, 
a munkahelyi demokratikus fó�
rumok működésének tapaszta�
latait, a szakszervezeti vezető 
testületek munkamódszerének,

a határozatok meghozatali, vég�
rehajtási, ellenőrzési rendszeré�
nek ismertetését, továbbá a 
postásszakszervezetek tevé�
kenységét, akcióit a béke meg�
óvásáért.

A magyar küldöttség vezető�
je, Gricsemé Heszky Enikő, 
szakszervezetünk és a Magyar 
Posta szervezeti és irányítási 
rendjéről, működéséről, az el�
múlt években végbement jelen�
tős átalakulásáról, a jelenleg is 
folyó korszerűsítésről adott tá�
jékoztatást partnereinek. Rész�
letesen ismertette a Postások 
Szakszervezetének a termelést, 
szolgáltatást segítő tevékenysé�
gét, ezen belül kiemelten foglal�
kozott a tervezésben való rész�
vétel, a szocialista munkaver�
seny és az újítómozgalom terü�
letén elért eredményekkel, illet�
ve a további tennivalókkal és 
törekvésekkel.

Főtitkárunk elmondta, hogy 
nálunk a szakszervezeti mun�
kában is alapkövetelmény a ha�
tékonyság, a minőség, a meg�
újulási készség. A vezető testü�
leteknek nagyobb befolyást 
kell gyakorolniuk azokra a kér�
désekre, amelyek — közvetve 
vagy közvetlenül — érintik a 
postás dolgozók élet- és munka- 
körülményeit. Ennek egyik elő�
feltétele, hogy a testületek fo�
lyamatosan ismerjék a tagság 
helyzetét, véleményét, igényeit 
és javaslatait, s ezek ismereté�
ben alakítsák ki álláspontjukat, 
programjukat, amit következe�
tesen kell képviselniük. Na�
gyon fontos az is, hogy az elfo�
gadott programból adódó fel�

adatokat, a szakszervezeti állás- 
foglalásokat, határozatokat ér�
demben és időben ismertessék 
és elfogadtassák a tagsággal, 
mert ez a sikeres végrehajtás 
alapja. Szakszervezetünk veze�
tő, irányító munkájának to�
vábbfejlesztésében tehát alap�
vető feladat a mozgalom társa�
dalmasítása, a szakszervezeti 
demokrácia szélesítése és elmé�
lyítése.

A szocialista országok szak- 
szervezeteinek másokénál na�
gyobbak a lehetőségei, ezért fo�
kozott a felelősségük a dolgo�
zók érdekeinek képviseletében 
és védelmében, amitől elvá�
laszthatatlan a gazdasági, társa�
dalmi fejlődés segítése, a min�
dennapi feladatok megoldása. 
Természetesen minden ország�
ban másképp vetődnek fel a 
konkrét kérdések. Ezért fontos, 
hogy — a kölcsönös tisztelet és 
a közös érdekek alapján — 
megismerjük egymás eredmé�
nyeit és gondjait, kicseréljük ta�
pasztalatainkat, együtt gondol�
kodjunk és munkálkodjunk kö�
zös és sajátos feladataink meg�
valósításán. Azért is törekszünk 
erőink összefogására, az együtt�
működés fejlesztésére, s minde�
nekelőtt a világbéke megőrzé�
sére, a nemzetközi feszültség 
enyhítésére, mert ez minden 
dolgozó, az egész emberiség 
egyetemes érdeke, egyben bé�
kés építőmunkánk legfőbb kül�
ső feltétele — fejezte be felszó�
lalását Gricsemé Heszky Eni�
kő.

(Folytatás a 2. oldalon.)

Az Országgyűlés előtt 
a Magyar Posta munkája

O któber 23-án és 24-én tarto tta  őszi 
ülésszakát az Országgyűlés.

24-én m ásodik napirendként tárgyalták  
m eg a képviselők a posta m unkáját.

Először T ó t h  ü l é s n e k ,  a M agyar Posta 
elnökének beszám olóját hallgatták  meg a 
posta m unkájáról, fejlesztési lehetőségei�
ről.

Ezt követően 14 képviselő szólalt fel, s 
m ondta el a tém ával kapcsolatos vélem é �
nyét, észrevételeit, javaslatait.

A vita u tán Tóth Illés állam titkár vála �
szolt a felvetett kérdésekre, m ajd a ha tá �
rozathozatal következett.

Az Országgyűlés a M agyar Posta elnö �
kének beszám olóját — 3-3 tartózkodás, il�
letve ellenszavazat m ellett — jóváhagyó �
lag tudom ásul vette.



Nemzetközi tanácskozás
szakszervezetünk rendezésében

(Folytatás az 1. oldalról.)

A tanácskozás egyik szüneté�
ben megkérdeztük a Szovjet�
unióból érkezett szakszervezeti 
küldöttség vezetőjét, Zoja Mi- 
najevát, a Szovjet Postai és 
Távközlési Dolgozók Szakszer�
vezetének elnökét, hogy milyen 
benyomásokat szerzett a buda�
pesti találkozón, s arról is ér�
deklődtünk tőle, melyek most a 
legfontosabb teendőik odahaza.

— Nagyon elégedettek va�
gyunk az itteni fogadtatással, és 
úgy véljük, a magyar házigaz�
dák kitűnő szervezőmunkájá�
nak nagyban köszönhető, hogy 
jó légkörű, őszinte, érdekes és 
hasznos tapasztalatcsere folyt a 
kétnapos értekezleten. Öröm�
mel vettük, hogy kizárólag fon�
tos kérdésekkel foglakoztunk, a 
nemrég lezajlott XI. szakszer�
vezeti világkongresszus szelle�
mében. A munka minőségének 
javítása, az érdekvédelem haté�
konyabbá tétele mellett hang�
súlyoztuk a békeharc fontossá�
gát, hiszen ez mindannyiunk 
fontos érdeke és feladata.

Otthoni feladataink közül ki�
emelném, hogy a munka minő�
ségének javítása, a dolgozó kol�
lektívák hasznos javaslatainak, 
kezdeményezéseinek feltárása, 
elbírálása, elfogadása és elter�
jesztése a mi szakszervezetünk 
területén is rendkívül fontos te�
endő. Ez ugyanis a szocialista 
és a szakszervezeti demokrácia 
kiszélesítését jelenti, és egyút�
tal hozzájárul a gazdasági telje�
sítmények növekedéséhez is. 
Mint más népgazdasági terüle�
teken, nálunk is egyre fonto�
sabb a nyilvánosság szélesítése,

a dolgozók hiteles, pontos és 
gyors tájékoztatása, bevonásuk 
a döntések meghozatalába és 
végrehajtásába.

Zoja Minajeva elmondta, 
hogy szakszervezetük 1986. de�
cemberi, soron következő kong�
resszusán is azok a fő kérdések, 
témák lesznek a középpontban, 
amelyek az SZKP XXVII. 
kongresszusa óta a Szovjetunió 
gazdaság- és társadalomfejlesz�
tési programjának alapvető ele�
mei. Új módon kell gondolkod�
ni és dolgozni minden terüle�
ten, jobban kiaknázni az em�
beri tudást és alkotóerőt, szer-

Sólyom Ferenc SZOT-titkár, Gricserné Heszky Enikő, a Postá�
sok Szakszervezetének főtitkára, Jochen Meinel, a nemzetközi 

szövetség főtitkára

vezettebben és fegyelmezetteb- elfogadtunk egy közös doku- 
ben kell dolgozni, ésszerűbben mentumot, amelyben kifejez- 
gazdálkodni, mert a jobb mun- zük béketörekvéseinket és tá- 
ka teremti meg az alapot az mogatásunkat a Szovjetunió bé- 
életkörülmények további javí- kekezdeményezései iránt, 
tásához, az életszínvonal emelé- Nemzetközi szövetségünk so- 
séhez. Fel kívánják gyorsítani a ron következő, nyolcadik kong- 
technikai, technológiai fejlő- resszusát 1988-ban, Szófiában 
dést, új normarendszert tervez- tartjuk. Az előkészületek már 
nek kialakítani, s a munkaver- elkezdődtek, melyek során fi- 
seny és az újítómozgalom kor- gyelembe vesszük a XI. szak- 
szerűsítésével is növelni szeret- szervezeti világkongresszus ha- 
nék a teljesítményeket. tározatait is. A mostani tanács-

— Többet, azaz jobb minősé- kozás napirendjén is szerepelt a
gű munkát akarunk követelni a kongresszusi munka-dökumen- 
dolgozóktól, s ennek fejében tűm megvitatása, s hasznos ja- 
többet akarunk nyújtani nekik, vasiatokat kaptunk a leendő 
anyagi és szociális problémáik kongresszus munkájához, az ott 
megoldásában, reális igényeik kialakítandó programhoz, 
jobb kielégítésében — hangsú- Egyik legfontosabb törekvé- 
lyozta Zoja Minajeva, szakszer- sünk a munka humanizálása, 
vezeti teendőik lényegét össze- egyúttal hatékonyabbá tétele, a 
foglalva. dolgozók és az ügyfelek érdeké-

A kétnapos tanácskozás vé- ben. Az új technika és technoló- 
gén arra kértük Jochen Mei- Sla bevezetése során egyaránt 
nelt, a Közalkalmazottak és Ro- szem előtt kel1 tartanunk a szol- 
konszakmabeli Dolgozók Nem�
zetközi Szövetségének főtitká�
rát, értékelje a munkaértekezle�
tet, és adjon rövid tájékoztatást 
a szövetség soron következő 
kongresszusának előkészületei�
ről.

— Nagyon sikeres volt ez a 
tanácskozás, egyrészt, mert eh�
hez a magyar fél maradéktala�
nul megteremtette a feltétele�
ket, másrészt a résztvevők jól 
felkészültek. A munka demok�
ratizálása és a postai és távköz�
lési területen ma fontos, idősze�
rű kérdés, amit úgy kell megva�
lósítani, hogy a szolgáltatások 
színvonala javuljon. Egyúttal 
ügyelni kell arra, hogy az új 
technika elterjedése, az intenzí�
vebb munka, illetve a dolgozók 
iránti növekvő igények ne ve�
szélyeztessék egészségüket, gáltatási színvonal emelését és 
A gazdasági és műszaki folya- dolgozóink élet- és munkakö- 
matoknak a dolgozók élet- és rülményeinek javítását — mon- 
munkakörülményeire gyakorolt dotta Jochen Meinel.
hatását jobban szem előtt kell A tanácskozás befejezése 
tartanunk, ugyanakkor napi- után a küldöttségek üzemi akti- 
renden kell tartani a munka vaértekezleten vettek részt a 
megfelelő elismerését és ősz- posta különböző szerveinél, 
tönzését is. A tanácskozás részt- igazgatóságainál, ahol a vendé- 
vevői — az egyes országok sajá- gek tájékoztatást adtak szerve- 
tosságai alapján — ismertették zetük munkájáról, a saját orszá- 
tapasztalataikat, módszereiket, gukban dolgozó emberek, kö- 
s ez jól szolgálta a közös célok zöttük a postás dolgozók élet�
elérését szolgáló feladatok meg- és munkakörülményeiről, majd 
határozását. Természetesen válaszoltak az aktivisták kérdé- 
foglalkoztunk a béke kérdésé- seire.
vei is, s tanácskozásunk végén F. S.

S z a k s z e r v e z e ti  n a p  S z o m b a th e ly e n
Október végén a Szombat�

hely 1-es postahivatal szakszer�
vezeti bizottsága szakszervezeti 
napot rendezett. Az esemény 
kapcsolódott ahhoz a szakszer�
vezeti rendezvénysorozathoz, 
amely e napokban zajlik a me�
gyében. A megjelentek, mint�
egy 100-an majdnem egyórás 
műsort tekinthettek meg, 
amelynek programjában szere�
pelt: társastánc-bemutató, a hi�
vatali KISZ-szervezet irodalmi 
csoportjának műsora, megem�
lékezés a békéről, népitánc-be- 
mutató, bizalmivetélkedő (az új 
szervezeti és működési sza�
bályzatból).

A rendezvény alapgondolata 
dolgozóink békevágyának kife�
jezésre juttatása volt. Kapcso�
lódjunk be a békéről való meg�

emlékezés egy részletébe: „A 
világ és közvetlen környeze�
tünk — kedvetlen kényszerű�
ségből — fegyverekkel telezsú�
folt. Műholdak figyelhetik meg 
akár az egyes ember minden�
napjait, vigyázzák álmát. A le�
vegő, a szárazföld, a tengerek 
minden élőlénye társbérletben 
kénytelen élni cirkálórakéták�
kal, tankokkal és a fegyverek 
egyéb felsorolhatatlan arzenál�
jával. Gondoljuk el — mennyi�
re idegen valami a vas, a fém, 
az acél, a radioaktivitás, a pre�
cíz gépek érzékelői, a gombnyo�
másra programozott lét ahhoz 
képest, amit mi a magunk mód�
ján el szeretnénk érni. . . ”

A műsort követően kezdődött 
a fórum, amelyen a dolgozók 
szakszervezeti és szakmai jelle�
gű kérdéseire Kánya Gyula, a

Postások Szakszervezetének 
osztályvezetője, valamint Pölz 
Ferenc, a Soproni Postaigazga�
tóság tszb-titkára válaszolt.

A program kiegészült a hely�
színül szolgáló BM Klub előte�
rében kiállított gyermekrajzok�
kal, amelyeket előzetes meghir�
detésünkre készítettek dolgozó�
ink gyermekei. A rajzokkal 
együtt bélyegkiállítást is szer�
veztünk, Hajdú Kálmán hatva�
ni pedagógus „Bélyegek a bé�
kéért” című, erre a célra rende�
zett gyűjteményéből.

A program befejezéseként 
vendégül láttuk dolgozóinkat. 
Talán nem tűnik szerénytelen�
ségnek, de sokak egyöntetű vé�
leménye szerint jól sikerült ren�
dezvény volt.

Gyuricza Imre

KITÜNTETÉSEK
A nagy októberi szocialista forradalom év�

fordulója alkalmából a szakszervezeti moz�
galomban kifejtett kiemelkedő munkájának 
elismeréseként

Munka Érdemrend ezüst fokozatú
kitüntetésben részesült Harangozó István 
tszb-titkár (Debreceni Postaigazgatóság), 
Pásztor András közgazdasági bizottsági ve�
zető (Budapesti Távbeszélő Igazgatóság), 
Péntek Petronella kv-titkár (Postások Szak- 
szervezete).

Munka Érdemrend bronz fokozatú
kitüntetést kapott Magassy Lászlóné tszb- 
adminisztrátor (Pécsi Postaigazgatóság), 
Tóth Miklós tszb-tag (Budapest vidéki Pos�
taigazgatóság).

Kiváló Munkáért
kitüntetésben részesült Bittera Károlyné fő�
bizalmi-helyettes (Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóság), Kenéz Mihály szb-elnök (Sze�
gedi Postaigazgatóság), Kopp Miklós szb-el�
nök (Posta Javítóüzem), Mondru Károlyné 
szb-titkár (Mezőkövesd 1 postahivatal), Sza-  
bóné dr. Lipcsik Veronika jogsegélyszolgá�
lat-vezető (Budapest vidéki Postaigazgató�
ság), Székely Pálné szb-titkár (Budapest 4 
postahivatal), Tanyi Dezsőné bizalmi (Le�
nin város 1 postahivatal).

Elnöki Dicséretet
kapott Babosa István szb-elnök (Központi 
Távíró Hivatal), Benk Tibor postás sportkör 
elnöke (Pécs), Csók Eszter gazdasági felelős 
(Budapest 1 postahivatal), Herczegh Mi-  
hályné tszb közgazdasági bizottsági tag 
(Karcag 1 postahivatal), Horváth Attilc szo�
ciálpolitikai bizottsági tag (Nagykanizs i té�
véállomás), Wettl Károly bizalmi (Erzsébet 
Távbeszélő Üzem).

Elnöki Elismerésben
részesült Bátky Ida bizalmi (Tatabánya me�

gyei postahivatal), Benedek Erzsébet szb-tit�
kár (Balatonszentgyörgy Postai Feldolgozó 
Üzem), Czeglédi Géza bizalmi (Soproni Pos�
taigazgatóság), Fábián Károly kszb-titkár 
(Balassagyarmat 1 postahivatal), Komáromi 
Ferenc szb gazdasági felelős (Szentes tévéál�
lomás), Laczkó László ifjúságiklub-vezető 
(Miskolci Postaigazgatóság), László Mária 
szb-titkár (Hírlap és Postaszállítási Igazgató�
ság), Pintér László bizalmi (Sopron 1 posta- 
hivatal), Rácz Péterné bizalmi (Posta Szociá�
lis Hivatal), Teller Jenő szb kultúrfelelős 
(Posta Járműtelep), Tomasics János postás 
sportkör elnökhelyettese (Nagykanizsa 1 
postahivatal), Volek János szb-tag, munka- 
védelmi felelős (Helyközi Távbeszélő Igaz�
gatóság Körzeti Műszaki Gócüzem).

Kiváló Társadalmi Munkáért
kitüntetést kapott Eder Ferenc tömegsport�
bizottsági tag (Budapesti Távbeszélő Igazga�
tóság).

*

A Postás Újítók és Feltalálók VI. országos 
tanácskozása alkalmából az újítómozgalom�
ban kifejtett kiemelkedő munkájáért

Szakszervezeti Munkáért arany fokozatú

kitüntetést kapott Kiss József közgazdasági 
felelős (Soproni Postaigazgatóság TSZB), 
Schutzbach István szb-titkár (Helyközi Táv�
beszélő Igazgatóság),

Szakszervezeti Munkáért Oklevelet
kapott Horváth Árpád KŰT-tag (Soproni 
Postaigazgatóság), Kovács Gábomé KŰT- 
tag (Magyar Posta Központja), Kozák Géza 
szub-elnök (Rádió- és Televízióműszaki 
Igazgatóság), Schidlik István közgazdasági 
felelős (Debreceni Postaigazgatóság), Visy 
Gábor szub-elnök (Magyar Posta Központ�
ja).

Mit várunk a számvizsgáló bizottságoktól?
Az alapszervezetek és a terü�

leti bizottságok munkájuk ellá�
tásához évről évre növekvő 
anyagi eszközökkel rendelkez�
nek. A nagyobb anyagi lehető�
ségekkel járó szélesedő pénz�
ügyi tevékenység azt is jelenti, 
hogy az alapszervezetekben, a 
területi szakszervezeti bizottsá�
gokban, művelődési házakban 
a gazdálkodás társadalmi ellen�
őrzését végző számvizsgáló bi�
zottságok feladata és felelőssé�
ge növekedett, a velük szem�
ben támasztott követelmények 
szigorúbbak.

Szakszervezetünk XII. kong�
resszusának határozata ki�
mondja: „Az szvb- k fejlesszék 
tovább munkájuk társadalma�
sítását, ellenőrzésük rendsze�
rességét, módszerességét. ’ A jól 
szervezett rendszeres ellenőr�
zés segíti a szakszervezeti bi�
zottságok munkáját, de jó arra 
is, hogy idejében felhívja a fi�
gyelmet a hibákra, és útmuta�
tást is adjon megszüntetésükre.

A számvizsgáló bizottságok 
jogait és kötelességeit, jogi 
helyzetét, illetékességét, kap�
csolatát a vezető szervekkel 
szakszervezetünk működési 
szabályzata és az alapszabály 
tartalmazza. A SZOT legutóbbi 
kongresszusa az alapszabály�
nak a számvizsgáló bizottsá�
gokkal kapcsolatos rendelkezé�
seit részlegesen módosította. 
^Megtalálható a Szakszervezeti 
Értesítő 1986. évi 3. számában.) 
A növekvő követelmények tel�
jesítéséhez kíván segítséget 
nyújtani „Az alapszervezeti 
számvizsgáló bizottságok fel�
adatai” és „Az alapszervezetek 
pénzügyi- gazdasági munkája ” 
című kézikönyv is.

Az előírásoknak megfelelően 
az szvb-knek a következőket 
kell szem előtt tartaniuk, illetve 
végrehajtaniuk:

•  Elsőrendű feladat az elnö�
kök és a tagok — elsősorban az 
újonnan megválasztottak — fel�
készítése, számvizsgáló munká�
ra való kiképzése. Az tapasztal�
ható ugyanis, hogy az szvb-k 
nagy része nem vagy csak rész�
ben ismeri az alapszabályt, a 
működési szabályzatot, a leg�
fontosabb SZOT-határozatokat, 
a szakszervezeti gazdálkodás 
előírásait.

Tovább kell szélesednie an�

nak a gyakorlatnak, hogy az 
szb-titkári, gazdasági felelősi és 
más reszortfelelősi tanfolyamo�
kon is legyen előadás a gazdál�
kodás társadalmi ellenőrzésé�
ről, az szvb-k munkájáról.

•  Nélkülözhetetlen, hogy 
szoros együttműködés alakul�
jon ki a tszb-k mellett működő 
szvb-k és az alapszervezetek 
szvb-i között. Az alapszabály 
előírásainak megfelelően a te�
rületi szvb-k elvi és gyakorlati 
segítséget kötelesek nyújtani az 
alapszervieknek úgy, hogy idő�
közönként látogassák meg őket, 
vegyenek részt bizottsági ülése�
iken, a gondok megoldásához, 
munkájuk színvonalasabbá té�
teléhez adjanak tanácsot, bo�
csássák rendelkezésükre mun�
katervüket, éves beszámolói�
kat. Tartsanak időközönként az 
elnökök részére konzultációs 
megbeszélést, tájékoztató elő�
adást a gazdálkodás időszerű 
kérdéseiről, az ellenőrzések ta�
pasztalatairól. Nyújtsanak se�
gítséget munkájukhoz, anélkül, 
hogy irányítanák vagy ellen�
őriznék az alsóbb szerv szám- 
vizsgáló bizottságát.

Tapasztalatunk szerint az 
alapszervezeti szvb-k minde�
nütt egyetértéssel fogadják 
munkájuk segítését, de jelentős 
részük a jelenlegi gyakorlatot 
nem tartja kielégítőnek. Minde�
nütt az útmutatást, a segítséget 
keveslik, ezért az alapszerveze�
tek szvb-inek egy része magára 
hagyatottnak érzi magát.

Szükségesnek látjuk, hogy a 
tszb-k számvizsgáló bizottságai 
irányítsák rá az alapszerveze�
tek szvb-inek figyelmét egy-egy 
időszak legfontosabb ellenőrzé�
sének az elvégzésére. így pél�
dául a jelen időszakban a tag�
díjbesorolás, az átlagtagdíj, a 
szervezettség alakulásának 
alapszervezeti elemzése és ösz- 
szehasonlítása a bázis-, illetőleg 
a tervszámokkal rámutat arra 
is, hogy az átlagtagdíj az előző 
évhez képest bekövetkezett át�
lagos keresetnövekedésnek 
megfelel-e, vagy például a szer�
vezettségi mutató hol alacsony, 
vagy hol esett vissza. Alapszer�
vi elemzésre felkérhetjük az 
alapszervezeti szvb-ket. E téren 
példamutató munkát végzett az 
RTV TSZB mellett működő 
számvizsgáló bizottság.

•  Az alapszervi szvb-k a

számvitel, a nyilvántartások el�
lenőrzése mellett a jövőben a 
gazdálkodás tartalmát, célsze�
rűségét, minőségét is vizsgál�
ják, továbbá azt is, hogy a gaz�
dálkodás mennyiben szolgálja a 
tagság érdekeit, a mozgalmi cé�
lok megvalósítását. Mindenna�
pi munkájuk során fordítsanak 
nagyobb gondot a költségvetés 
tervezett és tényleges bevételi 
és kiadási tételeinek az összeha�
sonlítására, a tagdíjbélyeg- 
készletekre, a szociális, kulturá�
lis, sporttámogatásokra, a segé�
lyezésre, a beutalók ellenérté�
kének határidőre történő átuta�
lására, a bizonylati fegyelemre, 
a társadalmi tulajdon védelmé�
re, a nyilvántartások szabályos�
ságára stb.

•  A művelődési intézmé�
nyek önálló gazdálkodást foly�
tató, költségvetési rendszerben 
dolgozó szervek, amelyek társa�
dalmi ellenőrzése az szvb-k fon�
tos feladata. A művelődési in�
tézmények fenntartásukra, mű�
ködésükre többféle forrásból 
eredő pénzeszközöket kezelnek, 
amelyek szabályos felhasználá�
sának ellenőrzését rendszere�
sen el kell végezni. Megvizsgá�
landó továbbá az is, hogy tuda�
tosan törekszenek-e a pénz ész�
szerű, takarékos felhasználásá�
ra, az anyagi eredményességgel 
járó tevékenységek Bővítésére, 
és ezzel saját bevételeik növelé�
sére.

•  Az szvb-k végzett munká�
jukról, a tapasztalatokról, az 
szb-k gazdálkodásának megíté�
léséről az éves beszámoló tagy- 
gyűléseken, bizalmiküldött-ér- 
tekezleteken a tagságnak köte�
lesek beszámolni. Sajnos, még 
elég gyakori, hogy nem saját te�
vékenységükről, ellenőrzéseik�
ről adnak számot, hanem a gaz�
dálkodásról, ami viszont a gaz�
dasági felelősök feladata lenne.

Van tehát feladat, van közös 
felelősség. Szükség van a rend�
szeresebb, színvonalasabb, és 
ami a leglényegesebb, a gazdál�
kodás tartalmát elemző, mérle�
gelő, a takarékosságot szorgal�
mazó tevékenységre. Az szb-k 
számára biztonságot jelent, ha 
az ellenőrzés rendszeres, mert 
ez visszaigazolása gazdálkodá�
suk helyességének, szabályos�
ságának.

Fekete Ottó
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Üdültetés idén és jövőre
Szakszervezetünk elnöksége 

októberi ülésén tárgyalta a 
SZOT és a vállalati üdültetés 
1986. évi tapasztalatait, és jóvá�
hagyta a jövő évi beutalójegyek 
elosztását. Az elnökség megál�
lapította, hogy eredményes 
évet zárunk, lassan beérnek 
azok az erőfeszítések, amelye�
ket a Magyar Posta és Postások 
Szakszervezete tett és tesz az 
üdültetés fejlesztéséért.

Több mint 
tízezren

Ebben az évben SZOT-be- 
utalóval tíz és félezer postás és 
családtag üdült. Örvendetes, 
hogy növekszik a nyári csalá�
dos beutalások száma. Termé�
szetesen ezzel együtt a jogos 
igények kielégítéséről még 
most sem beszélhetünk.

A tapasztalatok alapján el�
mondhatjuk, hogy a szakszer�
vezeti üdültetésre a beutaltak 
részéről panasz, vagy észrevé�
tel nem érkezett. Az is előfor�
dult, hogy egy-egy szakszerve�
zeti bizottság illetékese tollat 
ragadott, és dicsérte az üdülők�
ben nyújtott szolgáltatásokat, 
az ellátást, a programokat. Idé�
zünk a békéscsabai kszb levelé�
ből: „A boglárlellei SZOT-Pos- 
tás üdülőből valamennyi be�
utalt dolgozó jó érzéssel tért 
vissza, és kérték, hogy továb�
bítsuk nagyon jó véleményüket 
az üdülő gárdájáról, a valóban 
első osztályú kiszolgálásról, az 
étkeztetésről és nem utolsósor�
ban a kulturális programokról.”

Ezek a dicsérő szavak alátá�
masztják a hivatalos értékelést 
is, mivel az elmúlt időszak ki�
emelkedő eredményei alapján 
három SZOT-Postás üdülő 
nyerte el a „Kiváló Üdülő” cí�
met, mégpedig Boglárlelle, Hé�
víz és Zirc. A jó eredményekért 
pedig nagyon meg kell dolgoz�
ni; hacsak az étkeztetést néz�
zük; a SZOT-üdülőkben a napi 
élelmezési nyersanyagnorma 
46,50 forint fejenként. Ebből 
csak rendkívül fegyelmezett 
gazdálkodással és rátermettség�
gel lehet jó ellátást nyújtani.

A nyári családos üdültetésnél
1986- ban kísérleti jelleggel be�
vezették a 12 napos üdültetést. 
Ez az intézkedés nem nyerte 
meg a tagság tetszését, ezért a 
SZOT elnökségének határozata 
alapján a jövő évtől visszaállít�
ják a kéthetes turnusokat. Ezzel 
az intézkedéssel viszont orszá�
gosan mintegy 16 ezer fővel 
csökken a családos üdültetés�
ben részt vevők száma. Tovább 
csökkenti a beutalójegyek szá�
mát — mintegy háromezerrel 
— az is, hogy a Dunakanyarba 
és a Visegrád üdülőhajóra szóló 
jegyeket — a tagság érdekte�
lensége miatt — nem adják ki 
az első turnusokra. Viszont vár�
hatóan elkészül a szegedi 
gyógyüdülő, ahol szakszerveze�
tünk is férőhelyeket kötött le.

Tizenegy
százalékos
részesedés

\
Szakszervezetünk az orszá�

gos elosztás során, a taglétszám 
alapján 4,93 százalékban része�
sül a SZOT-beutalókból, ami 
összesen mintegy 4500 darab. 
Nagyobb arányt képvisel az 
úgynevezett SZOT-kötelezett- 
ség (6,05 százalék), amit a közö�
sen épített üdülőkből való ré�
szesedésünk alapján kapunk, 
így összesen 9700 dolgozónak 
tudunk SZOT-beutalót adni
1987- ben. Büszkék lehetünk ar�
ra, hogy az ágazati szakszerve�
zetek között a 2. helyet foglal�
juk el a beutalójegyek részese�
déséből.

Jövőre változatlanok marad�
nak a kategóriák szerinti téríté�
si díjak, tehát a kedvezményes 
beutalásban részesülők a tény�
leges költségek 25 százalékát fi�

zetik, a többit a mozgalom vál�
lalja magára. Ezen túlmenően 
1000 darab 200 forintos utal�
vánnyal is támogatjuk a kisjö�
vedelműek üdülését.

A postai 
üdülőkben

A központilag kezelt postás 
üdülőkben (bérleményekben) 
1986-ban több mint 8000-en pi�
hentek. Ebben az évben nagy 
esemény volt, hogy júniusban 
befejeződött a balatonalmádi 
üdülő teljes felújítása, így a be�
utaltakat korszerű, újjávará�
zsolt üdülőben fogadhatták. 
A korszerűsítést elsősorban az 
jelentette, hogy minden szobá�
hoz fürdőszobát is létesítettek, 
de van hely a játékra, a sporto�
lásra, a szórakozásra is. Telje�
sen kicserélték a bútorokat, a 
berendezéseket. Erre a posta 
mintegy 120 millió forintot for�
dított. Új szolgáltatás itt is, és 
Balatonfenyvesen is a kulturá�
lis élet, a kirándulások szerve�
zése, amit a beutaltak nagy 
örömmel fogadtak.

A gyermeküdültetés is új ele�
mekkel gazdagodott. Zirc-Tün- 
dérmajorban a gyermeküdülő�
ben számítástechnikai és sport�
táborokat szerveztünk, amit a 
gyermekek nagy örömmel fo�
gadtak. Jövőre 15 kempingke�
rékpárt szereznek be, és mű�
ködni fog az idén elkészült für�
dőmedence is.

Bevált az érdi üdülőóvodá�
ban a kisiskolások (7—10 éves 
korúak) üdültetése, itt a gyere�
kek kiváló ellátásban és gon�
doskodásban részesültek, me�
lyért sok szülő mondott köszö�
netét.

A postás üdülőkben az ellá�
tás, a beutaltakról való gondos�
kodás kiemelkedően jó, ezért jö�
vőre nem terveztük az élelme�
zési normák (jelenleg 52,50 fo�
rint) emelését, és a térítési díjak 
sem változnak. Tervezzük vi�
szont a sporteszközök, és ahol 
szükséges, a berendezési tár�
gyak, az épületek felújítását, 
karbantartását.

1987. évre a központilag ki�
osztott beutalójegyek az ideihez 
képest némileg kedvezőbben 
alakulnak, mintegy 8500 dolgo�
zónk részére van lehetőség be�
utalásra. Ebből mintegy 1800 
gyermeknek — akik nyári cso�
portos üdültetésben vesznek 
részt — és 280 főnek van lehe�
tősége a postás külföldi csere�
üdültetésben való részvételre. 
(A 8500-ban nem szerepelnek a 
postaszervek által önállóan üze�
meltetett, vagy bérelt üdülők 
beutaltjai.)

Nyáron döntően 
családosoknak

A nyári főszezonban minden 
üdülőnkben döntően csak csa�
ládosokat fogadunk. Jó tudni 
azt is, hogy azok, akik Balaton- 
fenyvesre, illetve a siófoki BU- 
VIG üdülőbe kapnak házaspá�
ros beutalót, ahhoz egy gyer�
mekjegyet, akik pedig 2 gyer�
mekes beutalót kaptak, további 
1, vagy 2 db gyermekjegyet igé�
nyelhetnek a szakszervezeti bi�
zottságtól. így a nagycsaládo�
soknak is több lehetőségük van 
az üdülésre.

Továbbra is támogatásban 
részesülnek a kis jövedelmű be�
utaltak. Elnökségünk a vállalati 
üdültetéshez is rendszeresítette 
a 200 forintos utalványokat, eb�
ből ezer darabot adunk ki. Kér�
jük az alapszervezetek szb-it, 
hogy az utalványokat a beutaló�
jegyekkel együtt adják oda a 
rászorulóknak, amelyekből in�
dokolt esetben egyszerre több 
is adható.

A fenti kedvezményen túl — 
a feltételekkel rendelkezők ré�
szére — továbbra is jár a mun�
kásoknak, nagycsaládosoknak, 
a gyermekét egyedül nevelők�
nek és a nyugdíjasoknak az 
üdültetési támogatás. A szin-

tentartás végett májusban a fel�
tételként meghatározott egy fő�
re jutó jövedelemhatár módosí�
tását tervezzük.

A beutalójegyek 
szétosztása

A SZOT- és a vállalati beuta�
lójegyeket folyamatosan továb�
bítjuk a tszb-knek és az elnök�
séghez tartozó alapszervezetek�
nek, november 20-ára a kiosz�
tás befejeződik. A tszb-knek no�
vember 30-áig kell a beutalóje�
gyek továbbosztását testületi 
ülésen megtárgyalni, és a be�
utalókat átadni az alapszervek 
részére.

Az alapszervezetek úgy ké�
szüljenek, hogy lehetőleg még 
az év végi csúcsforgalom előtt 
szb-ülésen megtárgyalják a sze�
mélyre szóló elosztást, és az 
utalványok odaítélését is dönt�
sék el.

Mire hívjuk fel 
a figyelmet?

Elsősorban a nyilvánosságra, 
beutalók listájának kifüggeszté�
sére, a bizalmi egyetértési jog�
körének érvényesítésére, és ar�
ra, hogy a beutalójegyek odaíté�
lésében csak a szb dönthet.

Különösen kérjük azt, hogy 
az üdülési szabályzatban foglal�
takat újból tekintsék át, hogy 
ne forduljanak elő szabálytalan 
beutalások. A tapasztalatok 
alapján a hibákat elsősorban 
azzal szokták elkövetni, hogy 
nem a jegyösszetételnek megfe�
lelő családokat utalják be. (Pél�
dául: háromgyermekes csalá�
dos beutalót kétgyermekes csa�
ládnak juttatnak, vagy főidény�
ben nagyszülőket utalnak be 
unokákkal, holott azt csak elő- 
és utóidényben lehet.) Ezeknek 
a hibáknak komoly anyagi ki�
hatásai vannak, ugyanis az ön�
költséget ilyenkor meg kell fi�
zetni a hiányzó gyermek, vagy 
szülő után.

Kérjük továbbá, hogy elő- és 
utóidényben, a többágyas szo�
bákra kiadott felnőtt beutalókat 
ne bontsák szét házaspárok ré�
szére. Ebből, sajnos komoly bo�
nyodalmak voltak az idén. Saj�
nos az is előfordult, hogy az szb 
kitöltetlenül adta a beutaltak 
kezébe a jegyet. Ilyenkor a be�
utalt igazán nagyon kellemetle�
nül érzi magát.

Végezetül kérjük a szakszer�
vezeti testületeket, a tisztségvi�
selőket, hogy minden fórumon 
hívják fel a tagság figyelmét az 
üdülőkben való kulturált, fele�
lősségteljes magatartásra. Ta�
lán azok, akik eleget tettek és 
tesznek ennek, egy kicsit rosz- 
szallólag olvassák e sorokat. 
Sajnos, alapja van annak, amit 
leírok. Egy-két példát az elmúlt 
év „eseményeiből” szeretnék 
idézni.
- Előfordultak szándékos ron�
gálások, néha „megtetszett” 
egy-egy szobában lévő tárgy, 
így „emlék” lett belőle. Egyes 
szülők rendszeresen felügyelet 
nélkül hagyták gyermekeiket 
az üdülőben, miközben ők fü- 
rödtek, a gyerekek például a te�
tőterasz esőcsatornáján szalad�
gáltak, kitéve magukat az élet�
veszélynek.

Mindezeket a kirívó példákat 
részben tanulságként, másrészt 
azért írtam le, mert a jövőben a 
megszigorított ellenőrzés alap�
ján konkrétan és név szerint 
fogjuk a beutaló szakszervezeti 
bizottságokkal közölni a közös�
ségi magatartás ellen vétőket, 
erre az üdülővezetők is ígéretet 
tettek.

A Magyar Posta évente mint�
egy 108 millió forintot fordít a 
postás dolgozók üdültetésére, il�
letve az üdülők működtetésére 
és ebben az összegben még 
nincs benne a fejlesztésre fordí�
tott összeg. Az üdülők védelme 
már csak ezért is mindannyi�
unk közös ügye és kötelessége.

Németh Istvánná

A lakásról közérthetően
A lakáskérdés, az otthonteremtés igénye központi helyet 

foglal el a mindennapi életünkben. Ennek megoldásához 
számtalan lehetőséget kínálnak a különböző építési, pénz�
ügyi, és nem utolsósorban az 1971-ben megjelent lakás�
ügyi jogszabályok.

Az időközben bekövetkezett változások és a jogszabá�
lyok sajátos nyelvezete azonban néha megnehezíti a leg�
megfelelőbb szabály kikeresését, és helyes alkalmazását. 
Éppen ezért lapunk következő számaiban néhány fontos 
szabályra szeretnénk felhívni a figyelmet, úgy, hogy min�
denki megtalálhassa azokat a jellemzőket, amelyek saját 
lakására, illetve elképzeléseire alkalmazhatók.

Csoportosítás
komfortfokozat

alapján...

Lakásnak minősül az erre a 
célra létesített olyan összefüggő 
helyiségcsoport, amelynek he�
lyiségei, közművesítettsége, 
melegvíz-ellátása és fűtési mód�
ja alapján valamelyik komfort- 
fokozatba sorolható. Ismerünk 
összkomfortos, komfortos, fél- 
komfortos és komfort nélküli la�
kásokat.

Összkomfortos az a lakás, 
amelyben legalább egy 12 
négyzetmétert meghaladó alap- 
területű lakószoba, főzőhelyi�
ség, fürdőhelyiség és WC talál�
ható. Közművesített, tehát van 
villany- és vízellátás, valamint 
szennyvízelvezetés. Melegvíz- 
ellátása (táv, tömb, egyedi, köz�
ponti, etázs) villanybojlerrel, 
gázmelegítővel, vagy fürdő�
kályhával történik. Végül köz�
ponti fűtési móddal rendelke�
zik, amely lehet táv-, tömb-, 
egyedi, központi vagy etázsfű- 
tés.

Komfortos az a lakás, amely 
mindenben megegyezik az 
összkomfortos lakás jellemzői�
vel, kivéve a fűtés módját. En�
nél a komfortfokozatnál az 
egyedi fűtési mód, tehát gázfű�
tés, szilárd- vagy olajtüzelésű 
kályhafűtés, elektromos hőtáro�
ló kályha a követelmény.

Félkomfortos az a lakás, 
amely legalább egy 12 négyzet- 
métert meghaladó alapterületű 
lakószobával és főzőhelyiség�
gel, továbbá fürdőhelyiséggel, 
vagy WC-vel rendelkezik. Köz- 
művesítettség vonatkozásában 
legalább villany- és vízellátás 
és bármilyen egyedi fűtési mód 
van.

Komfort nélküli az a lakás, 
amelynek legalább egy 12 
négyzetmétert meghaladó alap- 
területű lakószobája és főzőhe�
lyisége, továbbá lakáson kívüli 
WC-je van, egyedileg fűthető, 
és van vízvételi lehetőség.

Az olyan lakást, amely pincé�
ben, illetve belmagasságának 
kétharmadát meghaladó mér�
tékben a terepszint alatt van, 
továbbá a társbérleti lakrészt 
eggyel alacsonyabb komfortfo�
kozatúnak, legalább azonban 
komfort nélkülinek kell tekin�
teni.

Tudnunk kell, hogy ha a fel�
tételek közül bármelyik hiány�
zik, akkor az illető komfortfoko�
zat nem állapítható meg. Példá�
ul, ha egy lakásban nincs köz�
ponti fűtés, akkor nem lehet szó 
összkomfortos lakásról. Márpe�
dig annak, hogy egy lakás me�
lyik komfortfokozatba sorolha�
tó, számtalan anyagi következ�
ménye van. (Például: a lakbér 
összege, a használatba vételi díj 
nagysága stb.)

Megtörténhet, hogy egy he�
lyiségcsoport a lakás követel�
ményeinek egyébként megfe�
lelne, például van benne lakó�
szoba, főző- és fürdőhelyiség, 
mégsem lehet a lakásügyi sza�

bályokat alkalmazni rá. Ilyen 
esetben arról van szó, hogy a 
helyiségcsoport fizikai állapotá�
nál fogva ugyan lakásnak mi�
nősülne, rendeltetése azonban 
azt mégis kizárja. Nem minősül 
lakásnak, például rendeltetésé�
nél fogva a munkásszállás, a 
nevelőotthon, a nővérotthon, az 
orvosszállás stb.

Nem szabad mérlegelésen 
alapszik az, hogy egy helyiség- 
csoportot lakásnak minősíte�
nek, vagy sem. A jogszabály 
kötelező előírásait ilyenkor is 
be kell tartani. Például: nyil�
vánvaló, hogy ha az építési és 
használatba vételi engedély ar�
ra szólt, hogy a helyiségcsopor�
tot lakás céljára kell használni, 
akkor ettől — hatósági enge�
dély nélkül — eltérni nem le�
het, és nem szabad irodának, 
vagy műhelynek használni.

... és tulajdonjog 
szerint

A lakásügyi jogszabályok al�
kalmazása szempontjából a la�
kásokat három csoportba oszt�
juk: állami lakások, nem álla�
mi lakások, és állampolgár tu�
lajdonában levő lakások.

Az állami lakás a magyar ál�
lam tulajdonában áll. Ilyen la�
kás a tanácsi bérlakás, az átme�
neti bérlakás, a vállalati bérla�
kás és a szolgálati lakás.

A nem állami lakás nem a 
magyar állam, hanem más jogi 
személy tulajdonában áll. Pél�
dául: társadalmi szervezet,
egyesület stb.

Az állampolgár tulajdonában 
levő lakás mindig természetes 
személy tulajdonában áll.

Részben eltérő szabályokat 
alkalmazunk az állami lakások�
ra, a nem állami lakásokra, és 
az állampolgár tulajdonában ál�
ló lakásokra. Az eltérést általá�
nosan úgy fogalmazhatjuk 
meg, hogy állami lakásoknál a 
jogszabály kötelező rendelkezé�
sétől csak kivételesen lehet el�
térni. Például: állami lakás ese�
tén sem több, sem kevesebb 
lakbér nem köthető ki a jogsza�
bály által meghatározott mér�
téknél, vagy például: az állami 
lakás bérletét csak jogszabály�
ban meghatározott okok alap�
ján lehet felmondani.

A nem állami lakásoknál már 
nincs ilyen szigorú rendelkezés. 
A szerződéskötésnél több sza�
badság illeti meg a szerződő fe�
leket. Például: megállapodhat�
nak a szabad felmondásban, 
ami azt jelenti, hogy a bérbeadó 
a lakásbérleti szerződést bármi�
kor felmondhatja, oly módon, 
hogy a volt bérlőnek nem köte�
les másik lakást biztosítani. 
A felmondási idő viszont nem 
lehet rövidebb három hónap�
nál.

Legenyhébbek a szabályok 
az állampolgár tulajdonában ál�
ló lakások esetében. A felek 
úgyszólván szabadon állapod�
hatnak meg a lakásbérleti szer�
ződés tartalmában. A felek

megállapodásától függ a lakás- 
bérleti szerződés időtartama. 
Megállapodhatnak a szabad fel�
mondásban; a bérbe adó kiköt�
heti, hogy a lakásbérleti szerző�
dés megszűnése után a bérlő 
másik lakásra igényt tarthat-e, 
vagy sem. Fontos szabály vi�
szont, hogy a tulajdonos is csak 
a jogszabályban meghatározott 
összegű lakbért kötheti ki, és a 
lakását vállalatnak, szövetke�
zetnek is csak lakás céljára ad�
hatja bérbe.

Előfordul az is, hogy egy há�
zon belül a lakások egy része 
állami, másik része pedig sze�
mélyi tulajdonban van. Ilyen 
esetekben a nem állami tulaj�
donban lévő lakásokra irány�
adó szabályokat kell alkalmaz�
ni. Ezeket a lakásokat vegyes 
tulajdonban levő lakásoknak 
nevezzük.

Az állami tulajdonban levő 
lakások száma a legnagyobb, 
így a rájuk vonatkozó szabá�
lyok rövid ismertetésével fog�
lalkozunk először.

Tanácsi
bérlakás

A tanácsi bérlakás bérbeadás 
céljára szolgál, a lakásügyi ha�
tóság rendelkezése szerint. 
A tanácsi bérlakás bérlőjét a la�
kásügyi hatóság jelöli ki. Az 
ilyen lakás kiutalására lakáski�
utalási névjegyzék alapján, bér�
lőkiválasztási joggal rendelkező 
szerv intézkedése során, továb�
bá lakásbérleti jogviszony foly�
tatása, vagy tanácsi bérlakás 
cseréje esetén, illetve akkor ke�
rül sor, ha a lakásügyi hatóság�
nak kell például bírói ítélet 
alapján valakit elhelyezni.

A tanácsi bérlakásra a bérleti 
jogviszonyt — a lakásügyi ható�
ság kiutaló határozata alapján 
— a bérbe adó és a bérlő szer�
ződése hozza létre. A bérbe adó 
és a bérlő a lakásbérleti szerző�
dést a kiutaló határozatnak 
megfelelő tartalommal köteles 
megkötni. A tanácsi bérlakást a 
lakásügyi hatóság általában ha�
tározatlan időre utalja ki. Elő�
fordul azonban, hogy a lakás�
ügyi hatóság határozott időre, 
vagy meghatározott feltétel be�
következéséig utalja ki a lakást. 
Ilyen például az átmeneti elhe�
lyezés. A lakásügyi hatóság eb�
ben az esetben a tanácsi bérla�
kást az igénylő családtag végle�
ges lakás juttatásáig terjedő 
időre utalja ki.

Természetesen az így kiutalt 
lakások esetében a bérlő ren�
delkezési joga korlátozott, mert 
a lakást nem cserélheti el, illet�
ve annak bérleti jogáról hozzá�
tartozói javára nem mondhat le. 
Tanácsi bérlakást határozatlan 
időre — lakásigénylés esetén — 
csak olyan személy részére le�
het kiutalni, aki vállalja a lakás- 
építési hozzájárulást, (új lakás 
kiutalásakor), illetve aki meg�
üresedett lakás kiutalása esetén 
megfizeti a lakás-használatba�
vételi díjat. Ezt a díjat kell fizet�
ni abban az esetben is, ha a ta�
nácsi bérlakásra fennálló lakás- 
bérleti jogviszonyt olyan sze�
mély folytatja, aki a bérlővel 
nem lakott, illetve egy évnél rö�
videbb ideig lakott együtt, és 
egyébként tanácsi bérlakásra 
lenne jogosult. Továbbá, aki a 
bérlővel nem lakott, illetve 5 
évnél rövidebb ideig lakott, és 
tanácsi bérlakásra nem lenne 
jogosult.

Mikor nem kell lakás-haszná�
latbavételi díjat fizetni?

Dr. M. B.

(Folytatjuk)
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Almádi varázsa

Utólag már pontosan felmér�
hető, milyen helyesen döntöt�
tek 1983-ban az illetékesek, 
hogy a Soproni Postaigazgató�
ság kezelésében levő, a Posta 
Szociális Hivatal által üzemelte�
tett balatonalmádi postásüdülőt 
felújítsák, korszerűsítsék. A két 
éven át tartó munkálatokat kö�
vetően először ez év júniusától 
várta a beutaltakat az újjávará�
zsolt üdülő. Bacsárdi Józseftől, 
az új üdülővezetőtől megtud�

tuk, amikor rövid nyilatkozatra 
kértük fel:

— Mintegy 120 millió forin�
tot emésztett fel a rekonstukci- 
ós munka. Minden szobához 
zuhanyozót építettünk, födém�
cserét végeztünk, a legfelső 
szinten a teraszt is felújították, 
ahol napozni lehet, s az épület 
teljes felújítása mellett a búto- 
rokat-felszereléseket ízléses for- 
májúakra cseréltük ki. Gondos�
kodtunk büféről, ahol asztalhoz

ülve fogyaszthatnak a vendé�
gek; tv-teremről bőrfotelokkal, 
videofilmekről, a gyermekek 
számára pedig új játszóteret 
épített 3 milliós költséggel a Pi�
lisi Erdőgazdaság. Az idén tur�
nusonként már 30-35 gyermek 
vehette birtokába a falovakat, a 
körhintát, a teknősbékát, a má- 
szókákat, a gőzmozdonyt. Van 
is dolga az ősparkban Dragos 
Attila főkertésznek és a kis se�
géderőnek, Sárközi Csillának. 
Kialakítottunk 16 négyágyas és 
ugyanennyi kétágyas szobát, 
most már 96 ágy és 8 pótágy 
van. Ez évben összesen 344 be�
utaltat fogadtunk, de a jövő év�
től korábban nyitjuk az üdülőt, 
s így még többen pihenhetnek 
itt.

Az üdülés alatt a legtökélete�
sebb ellátást tapasztaltuk, s ezt 
bizonyítja a vendégkönyvbe be�
írt számtalan elragadtatott kö�
szönő bejegyzés is. A Balaton 
vonzása mellett a kultúros, Or�
bán Istvánná, minden turnus�
ban kirándulásokat szervez Ti�
hanyba, Balatonfüredre, Veszp�
rémbe, az állatkertbe, túrákat 
Vörösberénybe, a Pinkóczi 
csárdához, a Széchenyi kilátó�
hoz. A 800 kötetes könyvtár, az 
ismerkedési est, egyéb összejö�
vetelek, a diszkó- és búcsúest 
színessé, vidámmá teszi a pihe�
nést. A Balatonhoz fürdőbelé�
pővel és kabinnal is szolgálnak, 
sőt kiterjesztették az ingyenes 
szolgáltatást a vitorlázásra is: a 
Posta tulajdonát képező vitor�
láshajón Kérészi István vezeté�
sével a Balatonon 40-50 perces 
vízi kiránduláson vehetnek 
részt a beutaltak.

Szólnunk kell az ellátás igen 
fontos részéről, az étkezésről is. 
Mindhárom étkezésnél válasz�
tási lehetőség van. Odahaza ün�
nepi ebédnek számító ételek 
kerülnek az asztalra hétköznap 
is. A gazdasszony, Bacsárdi Jó-

zsefné, így kalauzolt végig a 
konyhán: — bemutatom szak�
képzett főszakácsunkat, Tóth 
Józsefnét és szakácsunkat, Rot-  
tenbuchner Jánosnét; az üstnél 
éppen a teát készíti Szántó Ist�
vánná és Dragos Attiláné fel�
szolgáló.

A szakszervezeti bizalmi egy�
ben adminisztrátora is az üdü�
lőnek: Forster Gábomé. Tőle 
megtudtam, hogy minden 
egyes dolgozó szakszervezeti 
tag.

— Ősz vége felé, amikor vé�
ge az üdülési időszaknak, a dol�
gozók elfoglalják helyüket a 
hátsó üzemrészben, ahol a Pos�
ta Központi Javítóüzem részére 
tavaszig alkatrészeket szerel�
nek, tekercselnek. Ezzel a havi 
5-6 ezer forint fizetésük folya�
matosan megvan.

Távozás előtt az üdülővezetőt 
és az ellátást mégis meg kellett 
szigorúan bírálnom, imigyen:

— Kifogásolom, hogy nincs 
az üdülőnek mérlege, hogy 
megtudhassa a dolgozó, meny�
nyit hízott naponta, és ehhez 
tartsa magát. Jómagam mint�
egy 6 kilót „gyarapodtam”, 
amit viszont az egyik boltban 
levő mérleg mutatott ki.

Az üdülővezető elpirulva így 
válaszolt:

— Ha a dolgozó megtudja az 
első héten, hogy már 3 kilót hí�
zott, otthagyja majd a főszaká�
csunk főztjét? Ugyan. Egyéb�
ként valóban gondoskodni fo�
gunk mérlegről. S ezúton üze�
nem a postás dolgozóknak az 
ország minden részébe, akiket 
ide beutalnak, hogy örömmel 
jöjjenek a korszerűsített bala�
tonalmádi üdülőbe. ígérem 
mindenkinek, hogy nálunk 
egészséget, erőt gyűjtenek a to�
vábbi munkához. Nem bánják 
meg!

Dénes Géza

Nemcsak örökzöld slágerek 
vannak, de olyan témák is, 
amelyek újra meg újra a felve�
vőgép elé kívánkoznak. Ilyen a 
szerelem is. Nemcsak azért, 
mert a lehetőségek változata 
felmérhetetlen, hiszen nincsen 
jóformán két azonos történés, 
drámai összeütközés (konflik�
tus), de azért is, mert ameddig 
ember él a földön, a szerelem 
megmarad. Kortól, társadalom�
tól, országtól, egyéntől függően, 
de bizonyos tekintetben ezeken 
is túlemelkedve létezik, van, 
hódít és uralkodik. Leköthet, el�
vonhat, de ösztönözhet és sar�
kallhat is. Két különböző nemű 
ember találkozik és — nincs rá 
tudományos magyarázat — va�
lami felizzik bennük, és egysze�
riben minden más lesz.

A szerelemről csodálatosan 
szép költemények, boldog rap�
szódiák és megrázó drámák 
születtek. És természetesen ki�
tűnő filmek is. Ezeknek a szá�
mát óhajtotta szaporítani And�
rej Mihalkov- Koncsálovszkij, a 
neves szovjet filmrendező is — 
ezúttal kihasználva egy külföldi 
szerződés lehetőségét — ameri�
kai színekben.

Mária szerelmei

(Koncsalovszkij — melléke�
sen megjegyezve — érdekes 
egyéniség. Többgenerációs, ne�
ves művészcsaládból szárma�
zik. Édesanyja: Natalja Kon-  
csalovszkaja költőnő, édesapja 
Szergej Mihalkov költő, testvé�
re: Nyikita Mihalkov maga is 
neves filmrendező. Nagyapja: 
Petr Koncsalovszkij festőmű�
vész, dédapja: Vaszilij Szuri-  
kov a világhírű festő.)

Első egyesült államokbeli 
filmje — azóta a harmadikat 
forgatja —, a Mária szerelmei, 
számára idegen környezetben, 
egy amerikai kisvárosban ját�
szódik, közvetlenül a második 
világháború után. A három for�
gatókönyvíró (Gerard Brach, 
Paul Zindel, Marjorei David) 
és a rendező — ha ez a címla�

pon nem is szerepel — szovjet 
alapanyagot használt fel: And�
rej Platonov író novelláját vagy 
novelláit. Ez mintegy kapaszko�
dót jelentett a munkában, s 
gyökeret ahhoz a művészethez, 
amelyből vétetett.

A Mária szerelmei tehát sze�
relmi történet, kemény bukta�
tókkal, rázós problematikával. 
Két ember vonzó-taszító kap�
csolatának teljes szándékú, lep�
lezetlen feltérképezése. Egy 
frontról hazatért falusi legény 
testi-lelki megpróbáltatása, s 
nagy szerelme egy csodálato�
san szép leány iránt. Talán szo�
katlan — legalábbis szovjet 
rendezőtől — az, hogy Andrej 
Koncsalovszkij a hangsúlyt 
igen erősen a szerelem testi, s 
annak lélektani vonatkozásaira 
helyezi.

Szereplőit kitűnően válogatta 
össze. A főhős, Ivan Bibic alakí�
tója a rokonszenves John Sava�
ge, aki a magyar közönség régi 
ismerőse (Gábor Pál Hosszú 
vágta című koprodukciós ame�
rikai-magyar filmjének köz�
ponti figurája). A leány a nem�
zetközi filmvilág körülrajongott 
sztárja: Nastassja Kinsky. A 
mellékszereplők között pedig 
olyan nevek akadnak, mint a 
veterán Robert Mitchum, vagy 
a Carradine színészfamília 
egyik ismert tagja: Keith.

Érdekes, bár nem hibátlan 
film a Mária szerelmei. Tempó�
ja kissé epikus, de látványvilá�
ga friss, szemlélete költői és 
őszinte. Türelmet hirdet, egy�
más nagyobb megbecsülését, 
és azt, hogy ne hiúságunkra, in�
dulatainkra hallgassunk, ha�
nem az igazi, mélyről jövő érzé�
seinkre. Az előbbiek ugyanis el�
múlnak, a megbánás feloldja, 
megsemmisíti őket, de az utób�
biak időt állók, sorsformálók. 
Ezt példázza Iván és Mária ke�
mény próbáknak kitett kapcso�
lata is.

Ábel Péter

Küldő tt-  
közgyűlés 

a MABÉOSZ- ban
Október 11-én a Vörösmarty utcai 

székházban tartotta meg bélyegkiállí�
tással egybekötött éves beszámolóját 
és tisztújító közgyűlését a Magyar Bé�
lyeggyűjtők Országos Szövetsége.

Elsőként az országos vezetőség és 
az elnökség beszámolóját hallgatták 
meg a küldöttek, majd a hozzászólá�
sok, javaslatok után határozatot hoz�
tak, s végül megválasztották a vezető 
testületeket.

A MABÉOSZ főtitkára ismét Kiss 
Ernő lett. Elnöknek a küldöttek Ko�
csis Tamást választották.

Ezermester raktárosok 

avagy a kanizsai újítók

Tizenöt éves múltja van a Le�
nin szocialista brigádnak. Mint 
a Pécsi Postaigazgatóság Háló�
zatépítő Üzeme nagykanizsai 
elosztóraktárának dolgozói 
50-60 millió forintos átlagkész�
lettel gazdálkodnak. Az alig tu�
catnyi ember azonban túl a na�
pi feladatokon mindig lerak va�
lami pluszt a „közös asztalra”. 
Mint kollektíva az utóbbi hét 
évben kétszer voltak a Posta 
Kiváló Brigádja, de ahogyan 
volt ennél rangosabb elismerés 
is, ugyanúgy akadt szerényebb 
is, mint például tavaly az arany 
fokozat. De hol az egyik, hol a 
másik területen magaslanak ki, 
esetenként minden kívánalom�
nak átlagon felül eleget tesz�
nek. Mostanában újításaikkal 
vívtak ki maguknak elismerést.

Célszerszámok

— Nálunk gyakorlat, hogy 
minden új ötletet a brigád nevé�
ben valósítunk meg, — mondja 
Balassa István. — Végül is az 
ötletet fejleszteni kell, azután 
valóra váltani. Szóval közös 
munka.

— Szeptember végén pedig 
a Honvédelmi Érdemérem 
egyik legmagasabb fokozatát 
kaptam. Nemrég pedig egyhe�
tes jutalomúton Moszkvával is�
merkedhettem.

Azután sorolja, hol, merre is�
merkedett már a Szovjet�
unióval, a brigádkirándulások�
nak se szeri, se száma.

Utazás, felajánlás
— Szerencsére a pénztáro�

sunk jól gazdálkodik, pénzünk 
mindig van. A nyár végén há�
rom napra Bécsbe utaztunk — 
mondja, a brigádvezető.

— No, meg a felajánlások — 
így Nagy József. A kaposvári 
távbeszélő-központ szocialista 
brigádja felhívást tett közzé. Mi 
is megkaptuk Ugi Pán Edit le�
velét, így azután 1500 forintot 
fizettünk be a Kéthely melletti 
Sáripusztán leégett szociális ott�
hon helyreállítására.

— A földrengés sújtotta tele�
pülésektől sem sajnáltuk a fo�
rintot — egészíti ki id. Csordás 
Gyula.

Ebben könnyíti a dolgukat, 
hogy akad közöttük szerkezet�
lakatos éppúgy, mint gépszere�
lő, vagy éppen esztergályos. Az 
általuk kimutatható újításból 
fakadó gazdasági eredmény 
sem csekély, hiszen legutóbb a 
Pécsi Postaigazgatóság illetéke�
sei a legjobbak közé sorolták a 
Lenin szocialista brigádot.

— A kábelszerelésnél a 
gyorsabb, egyszerűbb tömítő- 
hab alkalmazását- vetettük be 
— szól ismét Balassa István.

Sorolja az elfogadott újításo�
kat, zöme célszerszám.

— Vágószerkezetet alkalma�
zunk a présgépen, hogy ne fej�
szével kelljen a kábeleket vág�
ni. Lyukasztószerszámunk a ké�
zi fúrást váltotta fel. . .

Magyarázza a napi munkát 
könnyítő, immár gyakorlatban 
vizsgázó célszerszámok lénye�
gét. Ám az egyik legutóbbi és 
legjelentősebbről idősebb Csor�
dás Gyula — a fia is itt dolgo�
zik —, a brigádvezető beszél.

— A postai és villanyoszlo�
pokon kötelezően használt 
munkásövek félévente kötelező 
húzópróbájához találtunk ki új 
szerkezetet. . .

De, hogy miként töltik fel a 
„kifogyhatatlan ” brigádkasz- 
szát? Válaszként a brigádnaplót 
ütik fel, sorolják. Kiderül, hogy 
nemrég az újításaik eredmé�
nyeként nyolcezer forintot kap�
tak. De volt év, amikor egy pá�
lyázattal 25 ezer forintot nyer�
tek. Azután a különféle brigád�
munkáért kapott elismeré�
sek . . . Olykor a dátumon, ösz- 
szegen törik a fejüket, ezt nem 
tartják számon.

Előd és utód
Azt már az új raktárvezetőtől, 

Nagy Józseftől tudom, hogy az 
említett újítás iránt nagy az ér�
deklődés más szakterületekről 
is.

— Valamikor, még 1966-ban 
az elődömnél, Takács László 
keze alatt kezdtem — közli a 
raktárvezető. — Akkbr a So- 
mogyszob és Csurgó közötti 
vasútvonal hírközlési hálózatá�
nak felújítását végeztük. Az�
után én más területre kerültem, 
s most Laci bácsi helyét töltöm 
be.

Takács László 64 éves, most 
megy nyugdíjba.

— Mindig szerettem dolgoz�
ni, nem iparkodtam a pihenés 
felé — mondja.

Hogy a munkáját hogyan vé�
gezte? Négyszer kiváló dolgozó, 
egyszer a posta kiváló dolgozó�
ja volt, és a vezérigazgatói di�
cséretet is megkapta. De legjob�
ban a Munka Érdemrend 
bronz, illetve az 1983-ban átvett 
Munka Érdemrend ezüst foko�
zata csillog.

Társadalmi munka, 
értékmentés

Ám a piros műanyagborítású 
naplóból más is kiderül. Akad�
nak itt szakmai és közügyet 
szolgáló felajánlások bőven. Er�
re az évre a raktáron belül 500 
óra társadalmi munkát vállal�
tak, de ez már azóta a múlté, év 
végéig alaposan túlteljesítik. 
Azután Takács Lászlóval és Ba�
lassa Istvánnal közösen számol�
gatunk.

— Csak az idén az első há�
romnegyed évben a hulladék�
ból 600 ezer forint értékű anya�
got újítottunk fel. De tavaly 1,4 
millió forintot tett ki az új anya�
gok gyártása, s idén sem lesz 
kevesebb egymillió forintnál — 
mondja Balassa István.

Azt már Takács László sorol�
ja, hogy ebben az utóbbi kate�
góriában elosztófejek, porcelán�
betétes. kengyelek, zsalusablo�
nok, vasalások szerepelnek töb�
bek között.

— Csupa olyan kellék, 
amely Baranya, Somogy, Tolna 
és Zala megyében a határidős 
beruházásokhoz szükséges, de 
vagy nem lehet beszerezni, 
mert hiánycikk, vagy mert mi 
olcsóbban állítjuk elő.

Az már külön fejezet, hogy 
ebben az évben is három busz�
váróval egybeépített hírlapbó�
dét készítenek, illetve állítottak 
fel, amelyeket más vállalat da�
rabonként 120 ezer forintért 
vállalna. A Lenin brigád a hul�
ladékokból, darabokból .féláron 
kihozza — társadalmi munká�
ban. Azzal ugyancsak további 
százezreket nyernek az igazga�
tóságnak, hogy a hulladékot át�
válogatva, a kábelekből s egye�
bekből az értékes rezet, színes�
fémet kiszedve értékesítik a 
MÉH-nél.

Győri András
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Egymásért, önmagukért

Akik nem csak álmodnak 

a vörös selyemzászlóról

Jellemzőnek semmiképpen 
nem mondható, ha egy tizenhá�
rom tagú KISZ-alapszervezet 
figyelemre méltó eredményeket 
ér el a mozgalomban, szakmá�
jában. Éppen ezért érdemes kö�
zelebbről megismerkednünk a 
Veszprém megyében található 
taliándörögdi űrtávközlési földi 
állomás ifjúkommunistáival. Jö�
vőre jubilálnak, akkor ünneplik 
majd tízéves fennállásukat.

— Az állomás dolgozóit 
mintegy 400-500 jelentkezőből 
válogatták össze az ország min�
den részéből még 1977-ben. Fél 
évig legényszállón laktunk — 
emlékezik vissza Pintér Tibor, 
az alapszervezet titkára — mi 
25-30 évesek. A családtól távol 
volt elég szabadidőnk. Az akko�
ri titkár, Pálffy Géza ötlete 
volt: vállaljunk olyan munkát, 
hogy legyen pénzünk a közös 
rendezvényekre Lehet, hogy 
különösen hangzik, de a tapol�
cai tsz KISZ-klubját újítottuk 
fel, megközelítőleg 100 ezer fo�
rintért. Egy-másfél év után 
megkaptuk a lakásokat, s jött 
utánunk a család.

— Ez persze nem jelentette 
azt, hogy megtört a mozgalmi 
munka. Igaz, a lendület kicsit 
alábbhagyott. Azért, gondolom, 
nincs mit szégyenkeznünk. 
Hadd említsek néhány munkát, 
amit helyben végeztünk. Ta�
valyelőtt leszigeteltük az épület 
tetejét 11 ezer forintos munka�
díjért. Ha vállalat végezte volna 
el, ötszörösébe kerül ez a mun�
ka. Ötezer forintot átutaltunk a 
lakáskölcsön-alapra, azért, 
hogy ezzel a pénzzel KISZ-tag- 
jainkat tudjuk támogatni. Ta�
valy két mérőház belső villany�
vezeték-rendszerét újítottuk fel 
30 ezerért, ugyanakkor társa�
dalmi munkában vállaltuk, 
hogy hetente ellenőrizzük itt a 
műszereket, hogy azért ne kell�
jen Budapestről lejönniük a 
kollégáinknak. Emellett világí�
tást szereltünk a kapolcsi általá�
nos iskola könyvtárában és tor�
natermében. Évek óta tart a jó 
kapcsolatunk a diákokkal, akik 
egy-egy rendezvényünkön mű�
sort adnak. Ugyancsak kölcsö�
nösen gyümölcsöző a kapcsola�
tunk az Egervölgye Tsz-szel. Az 
alapszervezet tagjainak átlag- 
életkora 29 esztendő. Érthető, 
hogy szívesen kiveszik részüket 
a sportolásból. Régebben a 
gimnáziumban fociztak hetente 
egyszer, ősztől „átpártoltak” az 
1. számú általános iskolához, 
mivel a dolgozók többsége a kö�
zelben lakik. Nyolcán teljesítet�
ték az olimpiai ötpróbát 84-ben. 
Volt, aki a kelleténél is többet 
próbázott, ugyanis társukat is 
elkísérték egy-egy versenyre. 
Tibor hosszasan meséli, milyen 
kalandos módon kenuztak a 
Dunán — 9 és fél órán át. Ha�
csak fél órával is, de szintidőn 
belül teljesítettek.

Azért szellemi kondíciójukra 
is ügyelnek. A városi szintű ve�
télkedők mellett a szakmájuk�
ban rendezett szellemi viadalo�
kon is szerepelnek, s általában 
felkerülnek a dobogóra. Nyá�
ron az országos postás verseny�

ről is több érmet hoztak el. 
Munkájuk megköveteli, hogy 
állandóan képezzék magukat, 
de ezen túlmenően is beavatják 
egymást saját munkájukba, 
hogy a berendezések működé�
sét összefüggésében ismerjék 
— minél magasabb fokon. Nem 
véletlenül vannak ott a rekonst�
rukciós munkáknál, hiszen 
igénylik azt, hogy egy-egy tech�
nikai berendezés „agyát” ne 
csak könyvből ismerjék. Szak�
könyveket adnak egymás kezé�
be, mert tudják, a híradástech�
nikában nem szabad lemarad�
ni.

— Régi jó kapcsolat fűz ösz- 
sze bennünket a csehszlovák 
kollégákkal — folytatja a be�
szélgetést Tibor. — Évente fel�
váltva járunk egymáshoz, hogy 
szakmailag kölcsönösen tájéko�
zódjunk egy-egy új technikai 
berendezésről. Senki ne gon�
dolja, hogy mi csak azért me�
gyünk, hogy mindenféle tudni�
valóval tömjük a fejünket. Ezek 
az alkalmak jók arra is, hogy 
közösen sportoljunk, jól elbe�
szélgessünk, no persze nem 
csak a szakmáról. Barátaink 
meg szokták kérdezni: na, mi�
kor nyeritek el már végre a 
KISZ KB vörös selyemzászla�
ját? Ilyenkor elevenünkre ta�
pintanak, ugyanis háromszor 
szereztük meg a Kiváló KISZ- 
szervezet zászlót, de a „vörös” 
még nem jött össze. Talán, ha 
jobban „adminisztrálnánk” ma�
gunkat, s néha jobban a figye�
lem középpontjába kerülnénk. 
Talán . . . De hát végül is mi 
nem ezért „KISZ-ezünk”. Első�
sorban önmagunkért, egymá�
sért dolgozunk.

— Hogyan vélekedik a 
KISZ- esek munkájáról Dér Fe�
renc szb- titkár, aki hat éve lát�
ja el tisztét?

— Elöljáróban annyit, hogy 
Veszprémben is van KISZ- 
alapszervezet tíz taggal, de ők 
valahogy mindig a háttérben 
voltak. Anyagi bázisuk szeré�
nyebb, igaz, Tiborék után se 
dobálta senki zsákszámra a 
pénzt. Ők ugyanis kihajtották a 
különböző pénzes njunkákat, 
így sikerült jó néhány színvona�
las programot megvalósítaniuk. 
Számtalan közös rendezvényt 
csináltunk már eddig is velük.

Az elképzeléseket nem kell a 
szájukba rágni, únos-untalan 
szólni valamiért, ők ügyesen 
rendezik maguk körül a dolgo�
kat, de úgy, hogy a nem KISZ- 
tagok is bekapcsolódhassanak 
a programokba. Elképzeléseik�
nek gyakran gátat vet szűkös 
anyagi lehetőségünk, éppen 
ezért időnként úgy kell vissza�
fogni őket. .. Dehát végül is ez 
a kellemesebb gond, mint ál�
landóan noszogatni, serkenteni 
valakit. Pintér Tibor tagja a vál�
lalati ifjúsági bizottságnak. Ho�
gyan is jellemezhetném? Lel�
kes, szavahihető, megbízható. 
Nála elég, ha szóban megálla�
podunk valamiben. Nem árulok 
el titkot, ha elmondom, kinéz�
tem magamnak utódomul.

Mátételki András

Családias légkörben
Egy nagyhivatal életét meg�

határozza, hogy a szakszervezet 
helyi vezetősége miként dolgo�
zik. Nem mindegy hogyan kép�
viseli a dolgozók érdekeit, bír�
ja-e azok bizalmát. A feladatok 
elvégzéséhez meg tudja-e nyer�
ni a kollektív támogatást és a 
szervezői tevékenységével ho�
gyan tudja kialakítani az „egy 
posta egy család” szemléletet. 
Az sem mindegy, hogy a szak�
mai, a párt- és KlSZ-vezetőség- 
gel milyen kapcsolatot alakít ki.

A Kecskemét 1-es megyei 
postahivatalnál ma már 622 ta�
gú körzeti alapszerv működik. 
Nem könnyű a több mint féle�
zer dolgozó érdekeit képviselni, 
gondjaikkal törődni, de a veze�
tőség a legutóbbi választásnál 
igen szerencsés összetételű lett. 
Nem bántva a régieket, azt el 
kell ismerni, hogy az új és kor�
ban is fiatal kszb lendületet 
adott a mozgalmi életnek. 
A szakszervezeti tagok is észre�
vették ezt, és a szakszervezet 
hívó szavára ma olyan rendez�
vényekre is elmennek, ame�
lyekre azelőtt nem.

Néhány példa erre. Nagy si�
kerrel zárult az évek óta hiá�
nyolt műsoros postásbál a tiszti�
klubban. Sok embert vonzott a 
körzeti szakszervezeti nap, 
amelyre több mint 800-an jöt�
tek el a környék kishivatalaiból 
és Kecskemét 1-ből. Megismét�
lését már most emlegetik a 
résztvevők.

A KISZ-szel együtt szervez�
ve és rendezve egymást követ�
ték a különböző vetélkedők, 
szakmai és politikai előadások.

Feloldódtak a feszültségek, és a 
legutóbbi októberi dunakanyari 
kirándulásra már három busz- 
nyian jelentkeztek, és tekintet�
ték meg Szentendre műemléke�
it. Rendszeres a nyugdíjba vo�
nulók ünnepélyes búcsúztatása, 
s a november 6-án rendezett 
közös ünnepi vacsora — ame�
lyen a szocialista brigádok vet�
tek részt — csak népszerűsítet�
te a hivatal munkaverseny- 
mozgalmát. Sok év után bein�
dultak a nyugdíjas-találkozók. 
Az agilis vezetőség már most 
készül a dolgozók és nyugdíja�
sok fenyőfaünnepére, tervezik a 
csomagok tartalmát. De terve�
zik az 1987-ben megnyíló ifjúsá�
gi és szabadidőklub programját 
is. Mindez elősegítette, hogy a 
postás dolgozók többsége ma 
már magáénak érzi, illetve tart�
ja az új és szép hivatalt. Ha ez 
nem így volna, akkor nem le�
hetne azt látni és tapasztalni, 
hogy hosszú évek után ma már 
nincs munkaerőhiány Kecske�
mét 1-ben.

A gazdasági és mozgalmi ve�
zetőségben bekövetkezett vál�
tás Kecskeméten jó példa arra, 
hogy egy nagyhivatal sok gond�
ja és nagy feladata is megoldha�
tó nagyobb figyelemmel és lel�
kesedéssel.

És még egy, ami új: a felada�
tok végzése közben kevesebb a 
töprengés, gyorsabb az intézke�
dés. így több idő jut a munká�
ra.

Új szelek fújnak Kecskémé- 
ten . . .

Szantner György

Debreceni ifjúsági napok
Alighogy lezárult a XIII. köz�

lekedési és postás ifjúmunkás 
napok rendezvénysorozata, 
máris megkezdődött — a város 
történetében először — a DIN 
négynapos rendezvénysoroza�
ta. A városi KISZ-bizottság a 
város KISZ és társadalmi szer�
vezeteivel karöltve az eddigi if�
júmunkás és szakmunkástanu�
ló napok jogutódaként a fiata�
lok szélesebb tömegét aktivizá�
ló programsorozatot hívott lét�
re.

Ebből a munkából a posta- 
igazgatóság KISZ-bizottsága is 
kivette részét. A „Király Zsu�
zsanna” ifjúsági klub — több�
napos előkészületi munka után 
— megnyitotta kapuit a város 
fiatalsága előtt. Minden este 
színes programokkal fogadta a 
vendégeket. A négynapos ren�
dezvénysorozatot 600-an láto�
gatták meg. A klub három he�
lyiségében diszkó, játékterem 
és büfé működött. A fiatalokat 
Simly Show, videofilm-vetítés,

politikai dalosok műsora, tánc- 
bemutatók és táncverseny szó�
rakoztatta. A KISZ-bizottság a 
négy nap teljes bevételét 
(10 000 forintot) a nicaraguai 
szakmunkástanuló iskola építé�
sére ajánlotta fel, és a megyei 
KISZ-bizottság számlájára át�
utalta.

A lakótelepek közötti telefo�
nos vetélkedő technikai hátteré�
nek biztosítását — hosszas elő�
készítő munka eredményeként 
— a posta KISZ-es fiataljai ki�
tűnően teljesítették. A szakmai 
tudást és figyelmet igénylő 
munkának megvoltak az ered�
ményei, hiszen sikerült az em�
bereket, családokat egymáshoz 
közelebb hozni, akiket néha 
csak egy fal választ el, és még�
sem ismerik egymást.

Összességében megállapítha�
tó, hogy a DIN bizonyította 
életképességét, s már most gon�
dolkodhatunk: milyen legyen a 
következő?

Illés László

A Híradástechnikai Tudományos Egyesület 
postai tagozatának 

december havi programja
December 9. (kedd) 15 óra, VI., Nép- si műtárgyai (aknák, bevezető rend�

köztársaság útja 3. T a m á s  P ál: Infor- szerek), 
mációpolitika és politikai információ. %

❖

December 11. (csütörtök) 14.30 óra, 
VI., Népköztársaság útja 3. W im m er  
B éla: Távközlési hálózatok mélyépíté-

December 16. (kedd) 15 óra, VI., 
Népköztársaság útja 3. M ih a lik  P éter: 
A távközlés korlátozott fejlesztésével 
összefüggő népgazdasági veszteség- 
források elemzése.

Postásarcok

Aki Széchenyit tartja példaképének

„Ha mindegyik azt mond�
ja: de én egyedül mit tehe�
tek, akkor természetesen 
egyik sem tesz semmit; ha 
mindegyik azt hiszi, tőle 
függ a siker, akkor mind 
ereje szerint dolgozik. ” 

(Széchenyi István)

Majakovszkij utca 26. Húsz 
éve aládúcolt ház, alátámoga�
tott körfolyosó. Rondasárga fa�
lak, kincstári zöld ajtók. Szabó 
Géza nyugdíjas postafőfelügye�
lő naponta él együtt ezzel a kör�
nyezettel. Amikor belépek, sza�
badkozik, mitha ő tehetne 
minderről. Bent az előszobában 
is tovább terjeszkedik a dúco�
lás. A tágas szobába érve a hat�
vanas évek divatja szerinti bú�
torok. A ruhásszekrényekkel 
szemben könyvespolcok, zsú�
folva könyvekkel. A földön 
szétszórt papírlapok, rajtuk 
kardiogramok ideges vonalait 
látni. Látszik, hogy a feleség 
most vidéken van: férfi-egye�
düllétet sugall itt minden.

— Hát, így élek — mutat 
körbe az őszülő hajú sovány 
ember. — Ne írjon rólam! Most 
fontosabb dologgal vagyok el�
foglalva. Szélmalomharcot ví�
vok hivatalnokokkal, szűkagyú 
bürokratákkal. Négy évig dol�
goztam, hogy Budapesten, a 
XIV. kerületben felépítsenek a 
mozgássérülteknek egy rehabi�
litációs központot. Talpaltam, 
agitáltam, harcoltam. De annyi 
akadály van, hogy inkább ab�
bahagyom . . .

Hosszan és lelkesen meséli, 
hogy milyen lett volna a rehabi�
litációs központ. Bonyolult tör�
ténetet mond az emberi buta�
ságról és meg nem értésről. 
Mindezt azonban olyan hosszan 
és ügybuzgalommal, hogy nem 
tudom elhinni: beváltja szavát 
és befejezi az ügyködést a moz�
gássérültekért.

Az első félóra alatt kiderült, 
nem olyan ember, aki egyha�
mar feladja. Ki ez a hatvanöt 

' éves nyugtalan nyugdíjas? Miért 
hajtja magát, miért talpal szá�
mára ismeretlen emberek ügyé�
ben? Hogyan vált mások gond�
jait nemcsak szívére, de vállára 
vevővé? Erre felelet az élete.

1922-ben született Miskolcon. 
Hatan voltak testvérek. Édes�
apjának, aki üvegező és képke�
retező kisiparos volt, sokat kel�
lett dolgoznia, hogy eltartsa 
családját. Szegények voltak. 
A kisiparos fölött állandóan ott 
lebegett Damoklész kardjaként 
a tönkremenetel lehetősége. Az 
apa tönkre is ment, de tovább 
folytatta mesterségét, minden�
napi harcát a kenyérért.

Szabó Géza nem is erre a haj�
szára emlékszik inkább, hanem 
a nagy kirándulásokra Tapolcá�
ra és Lillafüredre, a kiegyensú�
lyozott családi életre. Ez a ki�
egyensúlyozottság és apjának 
munkaszeretete volt Szabó Gé�
za útravalója. No meg a miskol�
ci református gimnázium, 
amely megszerettette vele az ol�
vasást. Tanárai három nyelvre 
tanították meg: a németre, az 
angolra és a latinra. Az első két 
nyelven ma 46 év után is tűrhe�
tően beszél. A könyvespolcon 
Plutarchos és Livius ókori tör�
ténetírók művei, és mellettük 
Széchenyiről szóló könyvek, és 
a legnagyobb magyar írásai: a 
Hitel, a Világ, a Stádium.

— Ő az én példaképem — 
mondja. — Nem volt fantaszta, 
mindig realitásokból indult ki. 
Tudta meddig mehet el. Ezt 
igyekszem és igyekeztem meg�
valósítani életemben. Szükség 
is volt erre a realitásérzékre, hi�
szen mire leérettségiztem, már 
1940-et írtak. Egy éve kitört a 
világháború, és több osztálytár�
sam hitelt adva a nemzetvesztő

propagandának, bevonult ön�
ként. Egyikük sem tért vissza. 
Ott pusztultak a fronton. Nem 
lelkesedtem a mundérért, nem 
hatott rám különösen a propa�
ganda. Tudtam, mit jelent a 
tervszerű elszakadás.

Persze szerencséje is volt, 
„csak” 43 októberében vonult 
be, és többszöri rugalmas elsza�
kadás után valahol Ausztriában 
esett fogságba, ahol megismer�
hette a tisztek önzését, akik el�
lopták a bakák elől az élelmet. 
Elképzelhető, milyen nagy ér�
tékké vált az otthoni szegény�
ség békéje, ahol legalább enni 
lehetett naponta háromszor. 
Szökés, bújkálás. 45 decembe�
rében ért haza, jelentkezett a 
postán. De fél évig még nem 
helyezkedhetett el, mert igazol�
nia kellett magát.

Végül is igazolták, és a pos�
tán helyezkedett el, ahová ak�
koriban még igen nehéz volt 
bejutni. Aztán 1947-ben feljött 
Pestre és elvégezte a tiszti tan�
folyamot. Szabó Gézának nem 
kell sokat magyarázni, mit je�
lent albérletben lakni: hét al�
bérletben szorongott családjá�
val. Míg végre ebbe az aládú�
colt lakásba kerülhetett. És köz�
ben dolgozott. 1950-ben a 62-es 
hivatalban a felvételnél. Volt 
pénzkezelő, pénztári tiszt. . .

— Majdnem minden postai 
munkát csináltam életemben. 
Nekem egyik sem volt unal�
mas. Minden szokványossá vál�
hat, ha nem visz bele az ember 
szakmaszeretetei. Jól 'csak ak�
kor lehet dolgozni, ha kedvvel 
állunk hozzá. A monotónia el�
len úgy védekeztem, hogy 
rendszeresen arra gondoltam: 
milyen haszna van tevékenysé�
gemnek. Igyekeztem becsület�
tel helytállni. Nem hőbörögtem, 
dolgoztam. Az írja Széchenyi: 
„Aí ember csak annyit ér, 
amennyi hasznot hajt ember�
társának, hazájának, s ezáltal 
az egész emberiségnek”.

Szabó Géza harminchárom 
évet dolgozott a postán. 1982- 
ben ment nyugdíjba. De még 
ma is nap mint nap bejár a 62- 
esbe. Tagja a Széchenyi brigád�
nak.

— Nem hittem volna, hogy 
ilyen kevés időm lesz nyugdíjas

koromra — mondja. Állandóan 
időzavarban vagyok.

Azon emberek közé tartozik, 
akik, ha nincs munkájuk, elfog�
laltságuk, keresnek maguknak.

— Ezerkilencszáznyolcvan- 
egyben Hévízen voltam, és lát�
tam a tévében, hogyan lehet a 
klinikai halálból visszahozni 
embereket. Ez engem annyira 
foglalkoztatott, hogy éjjel nem 
tudtam aludni. Arra gondoltam, 
nekem is segítenem kell. Meg�
beszéltem a postán brigádtár�
saimmal, hogy jelentkezzünk a 
televízióban. Felhívással for�
dultunk az ország 200 Széche�
nyi brigádjához. Az volt az el�
képzelésünk, hogy kiképeztet- 
jük magunkat a szívmentésre. 
Ha ugyanis a szívinfarktus után 
négy percen belül szakképzett 
személy beavatkozik, akkor 
van még remény, hogy a beteg 
életben maradjon.

Az már egy külön cikket ér�
demelne, hogy miért szenvedett 
hajótörést a Széchenyi brigád 
kezdeményezése. Pedig nem 
szabadna visszautasítani ennyi 
lelkes ember segítségét, tenni 
akarását, mert Magyarországon 
a szív- és érrendszeri halálozás 
az utolsó tíz évben nagymérték�
ben emelkedett. Az Egészség- 
ügyi Világszervezet adatai sze�
rint a legutóbbi hét évben vi�
lágelsők vagyunk á 40-69 éves 
férfi korcsoportban és második 
a nőiben. 1983-ban az összes 
halálozás 53-54 százalékát a 
szív és érrendszeri megbetege�
dések okozták . . .  Ez a tenden�
cia pedig nem javult hanem év�
ről évre romlik. Ebben a hely�
zetben érthetetlennek tartjuk, 
miért nem hasznosítják a még 
aktív nyugdíjasok és szocialista 
brigádok tenni akarását.

— Most már elhiszi, ugye, 
hogy Széchenyi a példaképem 
— mondja búcsúzóul és talán 
önmagát is biztatva Szabó Gé�
za. A legnagyobb magyar nem 
volt fantaszta, mindig a való�
ságból indult ki. Ezt igyekez�
tem és igyekszem megvalósíta�
ni életemben. Én sem vagyok 
fantaszta. Széchenyi is azt 
mondja: „Cselekedni kell, ha él�
ni akarsz.”

Udvarhelyi András
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Összehangolható-e a tömeg- és a versenysport?
A kerekasztal rövid időre át�

alakult . . .  Az asztalfőn Gri-  
csemé Heszky Enikő foglalt he�
lyet, hogy üdvözölje a postás 
sportegyesületek elnökeit, mél�
tatva — nagyobbrészt társadal�
mi munkaként vállalt — fára�
dozásukat, amely korunkban 
nélkülözhetetlenné vált a mun�
kaképesség fenntartásában. 
A dolgozóknak az egészséges 
életmódra nevelését, ehhez a le�
hetőségek megteremtését a 
szakszervezetek elsőrendűen 
fontos kérdésnek tekintik. Erre 
utal az a tény is, hogy az elnök�
ség szeptemberi ülésén megvi�
tatta a Budapesti Postás SE be�
számolóját, amely mind a ver�
seny-, mind a tömegsport hely�
zetét tárgyilagosan feltárta. 
Amellett, hogy számon tartjuk 
a postásoknak a versenysport�
ban elért eredményeit, s a szép 
sikerekre büszkék is vagyunk, 
a legfontosabbnak azt tekint�
jük, hogy a dolgozók minél szé�
lesebb rétegeit bevonjuk a 
rendszeres testedzésbe. Tehát 
elsősorban a tömegsportot kell 
fejleszteni.

Hogy a sportegyesületi veze�
tők megbeszélésének indítékát 
mi szolgáltatta, az említett el�
nökségi vita vagy a lakosság 
egészségügyi állapotának fel�
méréséből adódó riasztó megál�
lapítások, nem érdemes bogoz- 
gatni. Tánczos Sándor, a kultu�
rális, agitációs és propaganda�
osztálynak sporttal foglalkozó 
munkatársa mindenesetre rá�
mutatott arra, hogy a hatvanas 
évek közepe óta a 34—60 éves 
korú férfiak halálozási aránya 
nálunk az európainak kétszere�
sére növekedett, s a férfiak átla�
gos életkora egy évvel csök�
kent. Mindezt a mozgáskultúra 
elhanyagolására vezette vissza.

Külön a postásokról nem ké�
szült statisztika, reméljük, ná�

lunk kedvezőbbek az arányok, 
bár hiba lenne kivonni magun�
kat a nagy számok törvénye 
alól. Mindenesetre teendőinket 
jó alapról indíthatjuk. Az or�
szágban — sok kisebb sportkör 
mellett — húsz postás sport�
egyesület működik, s ezek kö�
zül hatan versenysportszakosz�
tályt is fenntartanak. A tapasz�
talatok szerint az egyesületek 
helyesen értelmezik feladatu�
kat, és össze tudják hangolni a 
tömeg- és a versenysportot. Ve�
zetőik jó kapcsolatot tartanak 
fenn a szakvezetőkkel. Nehezíti 
munkájukat a létesítmények, 
főképpen sportcsarnokok hiá�
nya, s ezt leginkább télen síny- 
lik meg a dolgozók. Bár az 
egyesületeknek nyújtott támo�
gatás az utóbbi években több 
mint kétszeresére növekedett, a 
felszerelések szüntelen drágu�
lása miatt a kapott összeg csak 
szinten tartásra elegendő.

A VII. ötéves tervben a cél el�
sősorban a tömegsport fejlesz�
tése; a versenysportban inkább 
csak a nemzetközileg is számon 
tartott szakosztályokat kell hat�
hatósabban támogatni. Jó ta�
pasztalatokat nyújtottak az ed�
dig megrendezett nyári napközi 
sporttáborok, ezeket célszerű 
lenne elterjeszteni. Ugyancsak 
szorgalmazni kell az üzemi baj�
nokságokat.

Egy vállalat lévén a posta, 
helyes lenne, ha a különböző vi�
dékeken működő egyesületei 
egyre jobban megismerkedné�
nek, találkozókat szerveznének 
mind a vezetők, mind a sporto�
lók részére. Indításnak talán a 
mostani beszélgetés is megfelel.

Megfelelt. A néhány órás be�
szélgetés igen sok hasznosítha�
tó tapasztalatot hozott felszínre, 
és valóban felkeltette az igényt 
a kapcsolatok ápolására.

velő táborok arattak osztatlan 
sikert. Csenár János elnökségi 
tag véleménye szerint ezek a tá�
borok a sportot is műsorukba il�
leszthetik, két legyet ütve egy 
csapásra.

Van érdeklődés a tömegsport 
iránt, ha jól választják meg a 
sportágat. Ahogy Hargitai 
László, ugyancsak soproni 
sportvezető mondta, náluk még 
közönsége is van. A természet- 
járásban egészen kiemelkedő 
eredményeket érnek el. 1300 tu�
ristát számlálnak, akik családi�
as légkörben járják a hegyeket- 
völgyeket, ismerkednek hazánk

A tél azonban még a termé�
szetjárókat is gyakran fedél alá 
kényszeríti, nem is beszélve az 
egyéb sportágak művelőiről. 
A létesítményhiány ilyenkor 
erősen akadályozza a tömeg�
sport szervezését. Postaépüle�
tekben, főleg a régiekben, tor�
natermet kialakítani szinte le�
hetetlen, s a terembérekkel sem 
tudnak mindenütt megbirkózni. 
A pécsi sportvezetőket például 
szemrehányással illették a dol�
gozók, amiért a meghirdetett 
pingpongversenyt hely hiányá�
ban nem tudták lebonyolítani. 
Másutt sikerült feltörni a ke�
mény diót. A soproniak eddig 
iskolai tornatermekben szerez�
tek edzési, sportolási lehetősé�
get, újabban — igaz, 10 millió 
forintos hozzájárulás fejében — 
a városi sportcsarnokban fog�
laltak le helyet a postásoknak.

Mindenképpen helyes a nyi�
tottság, a helyi kapcsolatok ke�
resése. Miskolcon például a 
DVTK kereste meg az igazgató�
ságot, felajánlva létesítményei�
nek használatát. Éltek a lehető�
séggel . .. megszerezve a jogi 
tagságot, lehetőségük nyílt — 
egyeztetett időpontokban —

nevezetességeivel, sőt nemzet�
közi kapcsolatokat is fenntarta�
nak.

A természetjárásnak nincs je�
lentős létesítmény- és költség- 
igénye, viszont még társadalmi 
munkára serkentő hatása is 
van. Jung Ferenc hivatalvezető, 
a székesfehérvári egyesület el�
nöke arról számolt be, hogy a 
város valamennyi (forgalmi és 
műszaki) postását felölelő egye�
sület tagjai 300 ezer forint érté�
kű társadalmi munkával hely�
rehoztak egy kulcsosházat, két 
ízben is megnyerve ezáltal a 
sportlétesítmények építésére 
kiírt megyei pályázatot.

még tömegsportrendezvények�
re is.

Itt már fölmerül a létesítmé�
nyekkel való gazdálkodás gon�
dolata is. A már rendelkezésre 
álló pálya, csarnok vagy terem 
a saját igénybevételen fölül 
ügyes szervezéssel általában 
bérbe is adható. Teniszpályát 
például Miskolcon is kettős 
hasznosítással tudnának üze�
meltetni. Ugyanilyen szándék�
kal építtet a jelenlegi labdarú- 
gó-edzőpálya helyén teniszpá�
lyákat a Budapesti PSE is. De 
nyitva áll a postáspálya Sop�
ronban is mások számára, még 
iskolai sportünnepélyek rende�
zésére is. Szegeden nemrég ad�
ták át az ország egyik legkor�
szerűbb tekecsarnokát. Mint 
Vojnár László igazgatóhelyet�
tes, egyesületi elnök elmondta, 
jó a csarnok igénybevétele. 
Nemcsak versenyzők használ�
ják, a tekézni szerető postások 
is rendszeresen látogatják. 
A nemrég náluk lezajlott BÉK- 
küzdelmek pedig azt igazolták, 
hogy a rangos sportesemények 
nemcsak erkölcsi hasznot hoz�
nak, elismerést váltanak ki, ha�
nem gazdaságosak is.

Sikerek is kellenek
Induljunk el ismét az élet�

módtól! Nem véletlen, hogy az 
egészségügyi szakemberek és a 
szociológusok olyan sokat fog�
lalkoznak ezzel a kérdéssel. 
A csak részben ismertetett ada�
tok tették szükségessé azokat 
az állami intézkedéseket is, 
amelyek megszüntették a sport 
önálló ágazati jellegét, és beol�
vasztották az ifjúságpolitikába. 
Ez persze nem jelenti azt, hogy 
a felnőtteknek — sőt még az 
idősödőknek is — ne lenne 
szükségük mozgásra. Minden�
esetre — mint ahogy azt Boty-  
tyán János, a Budapesti PSE 
elnöke mondta — a helyes élet�
vitelhez az embereket gyerek�
korukban kell hozzászoktatni.

Hogyan csinálták ezt régen? 
A tapasztalat ugyanis az, hogy 
Budapesten néhány ezer — 
nem föltétlenül ifjú — postást 
rendszeresen meg lehet találni 
a sportpályák tájékán. Ismerő�
sök, mindig ugyanők . . .  a fiata�
lokat viszont egyre nehezebb 
odaédesgetni.

A kiterjedt tömegsporthoz 
magas színvonalú szolgáltatá�
sok is kellenek. Kötetlenebbé, 
játékosabbá kell tenni a sporto�
lást és a versenyzést, hogy a 
nem kifejezetten sportos alkatú 
dolgozóknak se legyenek gátlá�
saik. amikor pályára lépnek, és

a postások családjukkal együtt 
részt vegyenek a rendezvénye�
ken, hiszen gyermekeik élmé�
nyekkel térnek haza. Ezt a célt 
szolgálják a közismert kulturá�
lis és sportnapokon rendezett 
családi vetélkedők és látványos 
bemutatók.

Mi több, a bázisiskolákkal 
közösen tartott sportnapokon, 
amelyeken a tanulókkal együtt 
a tantestület és jó néhány szülő 
Is részt vett, hasonló, általuk 
még nem érzett sikert tudtak el�
érni. Az iskolai sportkörök szer�
vezése esetleg elvonja az után�
pótlást a patronáló sportegye�
sülettől, jó hatásuk azonban 
megmutatkozhat abban, hogy 
akik tanulókorban megkedve�
lik a sportot, azok majd munka�
helyükön is keresik a lehetősé�
gét.

A nyári napközi táborok ta�
pasztalatai csakugyan biztatók. 
Dr. Pazar Ferenc, a pécsi sport�
egyesület elnöke is jó benyomá�
sokról adott számot; náluk a fel�
ügyelet okoz némi gondot. Ezt a 
kérdést azonban dr. Stark 
Lászlóné igazgatóhelyettes, 
miskolci sportvezető könnyen 
áthidalhatónak véli; a tanácsok�
kal való együttműködés lehető�
vé teszi testnevelő tanárok al�
kalmazását. A soproniaknál a 
számítógépek használatára ne

Valamikor a tömegsportból 
fejlődött ki a versenysport. Bár 
az utóbbi időben inkább az el�
lentétes folyamat figyelhető 
meg: a „kiöregedett” versenyző 
a tömegsport oszlopává válik, 
még ma is természetes az, hogy 
bizonyos szint elérése után va�
lamelyik együttes minősíttetni 
óhajtja teljesítményét. Ez tör�
tént például a székesfehérvári 
női focistákkal, akik — az előírt 
próbákat kiállva — immár az 
NB I-ben rúgják a labdát.

A versenyszakosztályok mű�
ködtetése iránti igény azonban 
nem csak belülről fakadhat. 
Egy olyan — nemcsak a dolgo�
zók létszámánál fogva — tekin�
télyes vállalattól, mint a posta, 
a helyi intézmények, társadalmi 
szervezetek el is várják, hogy a 
város és a megye sportéletében 
részt vegyen. Úgy tekintik pél�
dául, hogy a területi labdarúgó�
bajnokságban szereplő Soproni 
Postás a város jó hírét is növeli. 
Ha viszont valamelyik együttes 
magasabb szintre felkerül, a 
helyi szervek segítségére is szá�
mot tarthat. Székesfehérvári 
egyesületünk öt szakosztálya 
közül a város az NB I-es női 
labdarúgókat támogatja, töb�

bek között utazási lehetőséget 
nyújtva nekik.

A tömegsport fejlesztése te�
hát nem jelentheti azt, hogy ne 
támogassuk a felsőbb osztályba 
kívánkozókat, vagy elhanyagol�
juk a sportvilágban már meg�
szerzett rangunkat, kiharcolt 
helyezéseinket. Meg kell találni 
a szakszervezet és az egyesüle�
tek együttműködésének és köz�
tük a munkamegosztásnak a 
legcélszerűbb módját. Miskol�
con úgy gondolkoznak, hogy a 
támogatás oroszlánrésze postai 
forrásokból ered, az lenne tehát 
a kívánatos, hogy postássporto�
lók, azaz sportoló postások ve�
gyék igénybe. Ha versenyszak�
osztályt alapítanak, előbb azt 
vizsgálják, hogy postásokból ki 
tudják-e állítani a versenyző�
gárdát, s csak ha szükség mu�
tatkozik rá, szerveznek kívül�
ről. A soproniak ezt úgy fejez�
ték ki, hogy elsősorban a postá�
sok köréből válogatnak, s ha 
kezdő vagy más foglalkozású 
belép az egyesületükbe, pers�
pektívát keresnek számára, és 
igyekeznek belőle postást fa�
ragni.

Sajátos, bár tüneteiben nem 
teljesen egyedülálló helyzetben

van a szegedi egyesület. Alap�
szabálya szerint működési köre 
Szeged városára terjed ki, 
ugyanakkor az igazgatóság és a 
tszb azt szeretné, ha egész ille�
tékességi területük mind a há�
rom megye postásainak sport�
életét felkarolnák. Természete�
sen kis létszámú, többnyire 
gazdasági vezetőkből álló aktí�
vahálózatuk erre nem képes. 
Szükség van arra mindenkép�
pen, hogy a szakszervezet irá�
nyítsa, szervezze a tömegspor�
tot. Ezt Jung Ferenc is megerő�
sítette. Fehérvárott ugyanis azt 
tapasztalták, hogy az egyesület 
eredményes működése óta a 
szakszervezeti bizottságok 
sportfelelőseinek lelkesedése 
igencsak mérséklődött. Ez ter�
mészetesen nem általános je�
lenség, de tudni kell, hogy az 
egészséges életmód és az ered�
ményes sportélet csakis az 
egyesületek és a szakszervezet 
összehangolt együttműködésé�
vel valósítható meg.

A felsőbb osztályba lépéssel 
járó éremnek a dicsőség és a lá�
tóhatáron felcsillanó támogatás 
mögött másik oldala is van. Kis 
gyerek — kis gond; nagy gye�
rek — nagy gond. A feljutás 
örömeivel egyidejűleg megje�
lennek a szigorúbb követelmé�
nyek és velük együtt a fejtöré�
sek is.

Pillanatnyilag a fehérváriak 
meg tudják fizetni a támogatók 
jóvoltából csekély mértékben 
megszabott pályabérleti díja�
kat. (Igaz. a lányokat salakon

játszatják.) Még egyelőre a tor�
natermi edzés sem ütközik ne�
hézségekbe. De az első osztályú 
tagsággal együtt jár az ificsapat 
indításának kötelezettsége is. 
Hogy ennek költségeit miből fe�
dezik majd?. . .  azt még nem 
tudják.

Hasonló gondokról beszélt 
Vojnár László is. És nem postai 
különlegesség az — más egye�
sületeknél is tapasztalható —, 
hogy szinte félnek attól, hogy a 
területi bajnokságban szépen 
versenyző csapatok netán előre�
lépnek a nemzeti bajnokságba. 
A magasabb osztályokban ak�
korák a követelmények, hogy 
azoknak a tisztesség határain 
belül nem könnyű megfelelni. 
A tárgyi feltételek, a növekvő 
költségek, a jobb, tehát drá�
gább felszerelések mellett ha�
marosan megjelennek a szemé�
lyi igények is. Érthető, hiszen a 
jó versenyzőért verseny indul 
az egyesületek között, és ho�
gyan tud ellenállni a csábítás�
nak az egzisztenciáját alapozó 
sportoló, mivel tudja azt ellen�
súlyozni az egyesület? A szege�
diek Finnországban szerveztek 
kosárlabda-találkozót, és a ki�
küldetésnek csakugyan kedve�
ző hatása volt. Jó volna tehát le�
hetőséget teremteni a sportolók 
gyakoribb hasonló versenyezte�
tésére. Néha azonban meg kell 
vonni a határokat. A pécsiek�
nek például a megyei I. osztály�
ban szereplő labdarúgóikat kel�
lett az ábrándokból a való élet�
be visszaterelniük.

Együtt többre m együnk

A felsorolt nehézségek visz- 
szakanyarítják a gondolatokat a 
verseny- és a tömegsport össze�
hangolásának néha eléggé éle�
sen felvetődő kérdéseihez. Az�
zal mindenképpen számolni 
kell, hogy a versenysporttal já�
ró minőségi követelmények 
(életkortól, edzésidőktől függő 
teljesítmények) szinte kizárják 
a tömegjelleget. Felmerül a kér�
dés, mikor vehető igénybe a 
versenyzők által szinte állandó�
an lefoglalt létesítmény tömeg�
sport céljára. A másik gond az, 
hogy a versenysportoló miként 
illeszkedik be munkahelyi kö�
zösségébe. Nincs biztosíték ar�
ra, hogy lelkendezve fogadják.

Az asztalt körülülő sportveze�
tők beszámoltak munkájukról, 
eredményeikről, feltárták gond�
jaikat. Egyöntetűen azt állapí�
tották meg, hogy beszélgetésük 
hasznos tapasztalatcsere volt, 
egyúttal jó kezdeményezés az 
együttműködésre. Ennek egyik 
formájaként elfogadható az 
egyesületi vezetők időnkénti ta �
lálkozása, emellett azonban 
meg kellene szervezni egymás 
rendszeresebb tájékoztatását. 
Ehhez nagy segítséget nyújt�
hatna a Postás Dolgozó, ha 
meghatározott időközökben 
számot adna a vidéki postások 
sportéletéről is. (Ennek nem 
lesz akadálya, ha az egyesüle�
tek tudósításokat küldenek ki�
emelkedő rendezvényeikről, a 
tömegsportolók és a verseny�
szakosztályok eredményeiről. 
Szerk.) Mindezt azonban helye�
sebb lenne csak keretnek teldn- 
teni, amelynek tartalmát a spor�
tolók találkozása képezhetné.

Egy a bökkenő. A különböző 
egyesületek meglehetősen vál�

tozatos képet mutatnak, mind a 
sportágakat, mind az osztályo�
kat illetően. Nem egyszerű do�
log tehát versenyprogramokat 
összeállítani, de nem is lehetet�
len. Ilyen például a tekézők Al�
kotmány Kupája, vagy gondol�
junk csak a természetbarátok�
nak a szakszervezet pártfogása 
alatt évente rendezett országos 
találkozójára. Nem kell azon�
ban föltétlenül arra gondolni, 
hogy egy, az országos ranglis�
tán is előkelő helyen álló spor�
toló egy amatőrrel „megmér�
kőzzék”. A kapcsolatoknak 
olyan formájuk is elképzelhető, 
hogy valamelyik egyesület na�
gyobb sportrendezvényén a 
másik egyesület élsportolója 
bemutatót tart, népszerűsítve a 
sportágat.

A fehérvári labdarúgó höl�
gyek is készségesen fogadják 
bármelyik egyesületünk meghí�
vását.

Fejezzük be eszmefuttatásun�
kat szakszervezetünk főtitkárá�
nak még a megbeszélés elején 
kifejtett gondolataival. Az utób�
bi években szükségessé vált 
szigorúbb gazdálkodást sokan 
kizárólag a termelésre értelme�
zik. Elfelejtkeznek arról, hogy 
ehhez nélkülözhetetlen a mun�
kabíró ember, a helyes életmód 
pedig nem hagyható figyelmen 
kívül. A sport támogatására for�
dított összegek mindenképpen 
megtérülnek, csak célszerűen 
kell felhasználni őket. Az ér�
dekvédelemben fontos helyet 
foglal el a szabadidő helyes fel- 
használásának segítése, ezért a 
szakszervezet támogatja a 
sportegyesületek munkáját, és 
hasznát látja együttműködé�
süknek. Benda István

Vojnár László, dr. Pazar Ferenc, Hargitai László, Csenár János, Gricserné Heszky Enikő, Bottyán János, Jung Ferenc, dr. Stark Lászlóné, Tánczos Sándor
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Új utakon a nyíregyházi művelődési ház
Hosszú és színes múltra tekint�

het vissza a ma is jó hírnévnek ör�
vendő nyíregyházi postás műve�
lődési ház.

Az intézmény története még 
1933-ban kezdődött, amikor is a 
postaaltisztek és tisztek egyesüle�
te, a szaktársak által hónapok 
alatt összeadott pénzből megvá�
sárolt egy épületet a Tűzoltó utcá�
ban. Ott alakították ki a nyíregy�
házi postások a maguk kis kultúr- 
központját. Olyan nagy sikere 
volt az intézménynek, hogy a dol�
gozókat mágnesként vonzotta az 
ottani közösségi élet. Hamarosan 
szűk lett nekik a hely. Újabb 
gyűjtést szerveztek, s 1938-ban 
megvásárolták azt az épületet, 
amely a mai napig is betölti ere�
deti funkcióját.

A felszabadulás után újult erő�
vel láttak hozzá a közösségi élet 
megszervezéséhez. A nagy lelke�
sedésből ismét adakozás lett, s 
így 1946-ban megépíthették a te�
kepályát, ami hamar népszerűvé 
vált. Különösen az ötvenes évek 
vége felé volt nagyon pezsgő az 
élet a művelődési házban. Híres 
színjátszó körük volt, előadások�
kal járták a falvakat a termelőszö�
vetkezetek szervezésekor. Ezek�
ről az időkről Horváth Ferenc, a 
Nyíregyháza 2 postahivatal veze�
tőhelyettese, a művelődési ház 
igazgatója beszéi, amikor a hősi 
múltról kérdezem őt. De a jelenre 
is kíváncsi voltam, főképpen 
azért, mert egyre gyakrabban 
hallani, hogy a közművelődés 
helyzete válságos hazánkban. Kí�
váncsi voltam, hogy vajon Nyír�
egyházán is ilyen szomorú kép fo�
gad-e . . .

Először is a személyi és tárgyi 
feltételekről kérdeztem az igazga�
tót. Miután körbevezetett az épü�
letben, megmutatta a két hónapja 
kialakított kis presszót, a felújított 
fedett tekepályát. A lambérián, a 
helyiségek falán jól látszott, hogy 
a közelmúltban volt a gondos fel�
újítás. És amíg az egyik épület- 
szárnyból a másikba mentünk át 
az udvaron, talpunk alatt a por 
nem szállt, mert sima betonfelü�
let kopogott.

— Amikor kineveztek igazga�
tónak 1975-ben, nagyon rossz volt 
az épület állaga, latrina jellegű 
udvari mellékhelyiséggel, tönkre�

ment bútorzattal. Akkori felügye�
leti szervünk, az szmt főkönyvelő�
jével fölvettem a kapcsolatot, be�
mentünk a SZOT-ba, s képlete�
sen mondva, de valóságos 400 
ezer forinttal tértünk haza, amit 
felújításra költhettünk. Ehhez 
kaptunk még 300 ezret a Debre�
ceni Postaigazgatóságtól is. Aztán 
még egyszer megtettem ugyanezt 
az utat^ s attól kezdve évente 
száz-kétszázezer forintokat kap�
tunk. Az idén például százezerét, 
abból csináltattuk meg a lambéri�
át és a festést. Ma tehát kulturált 
körülmények között folyhat itt a 
munka, van elég helyiségünk. 
A személyi feltételekről pedig el�
mondhatom, hogy szinte egyedül 
kezdtem, de fokozatosan kiépítet�
tem az aktívahálózatot, illetve a 
társadalmi vezetőséget. Kapcsola�
taink is egyre bővültek a város in�
tézményeivel, vállalataival, közé�
leti személyiségekkel, művészek�
kel.

— Technikai feltételeink még 
hiányosak. Színes televíziónk 
van, de a videoberendezésre is 
egyre nagyobb az igény. Szüksé�
günk lenne egy számítógépre is. 
A pénz még nincs meg rá, de 
mert a lehetőségeket ismerem, 
úgy gondolom, hogy a beszerzés 
sem várat magára sokáig. Egyéb�
ként 300 ezer forintból gazdálko�
dunk az idén. Ebből az összegből 
a szakköri és klubtagokon kívül 
800-900 postás dolgozó kulturált 
szórakozási, és szakmai tovább�
képzési lehetőségeit segítjük elő. 
Szakmai képzések egész sora fo�
lyik nálunk a délelőtti órákban: 
alsófokú, segédtiszti, szakmun�
kásképző és munkavédelmi tanfo�
lyamokon olykor egyszerre há�
rom teremben is oktatás van. így 
a délutáni szakköri foglalkozások�
kal, klubnapokkal együtt teljes 
körű a ház kihasználtsága.

Jól működik az ifjúsági klub, a 
nyugdíjas klub. Nagy sikere van 
a fotó-, a barkács, és a kézimun�
ka-szakkörnek. Az irodalmi szak�
kört dr. Katona Béla irodalom- 
történész, főiskolai tanár vezeti 
már hosszú évek óta.

Híres (országos viszonylatban 
is) a természetjáró kör, évek óta 
ők indítják a legtöb.b csoportot. Jó 
a kör felszereltsége is, sátrakat, 
sílécet, egyéb eszközöket is köl�
csönöznek a tagoknak.

Az óvodás gyerekekkel már ne�
gyedik éve foglalkozik német és 
angol nyelvtanár. Ez a fajta 
nyelvtanfolyam ilyen kicsiknek 
művelődési intézményben sehol 
másutt nem létezik az országban. 
Értelme, eredménye többek kö�
zött abban is megnyilvánul, hogy 
a gyerekek általában abba az is�
kolába iratkoznak be, ahol a 
nyelvtanár is dolgozik, így ott 
folytathatják tanulmányaikat.

Végül a kapcsolatokról, s a be- 
vételes rendezvényekről beszél�
gettünk. Elmondta Horváth Fe�
renc, hogy a kiállításokon, író-ol�
vasó találkozókon nem kérnek 
belépti díjat dolgozóiktól, de van�
nak bevételes rendezvények, 
mint például a bálok. Adnak bér�
be termet a külső partnereknek, 
de a város oktatási intézményeitől 
nem kémek térítést a helyiségek 
használatáért. A helyi nagyobb 
vállalatok is igénybe veszik a ter�
meket, brigádtalálkozóik alkal�
mával, vagy vetélkedőkhöz. 
A vasutas művelődési házzal 
rendszeresek a közös programok. 
Az ifjúsági klub több vállalat ifi�
klubjával tart közös rendezvénye�
ket.

Igaz, egyes rendezvények láto�
gatottsága nem a régi, megszűnt 
a hímeves színjátszókor,— kato�
náskodás, házasság miatt —, 
nincs kellő érdeklődés a TIT-elő- 
adások iránt. A postás fiatalok is 
családot alapítanak előbb-utóbb, 
házépítésbe fognak, s a jobb 
anyagi feltételeket csak külön�
munkával tudják elérni. A sok 
pluszmunka pedig nem hagy elég 
időt a szórakozásra, az önművelés 
régi, hagyományos, szervezett 
formáira, legjobb esetben marad 
odahaza a könyv, a televízió, a rá�
dió, esetleg a saját videoberende- 
zés. Ma már jobbára az olyan ku�
riózumszámba menő rendezvé�
nyeknek van igazán nagy látoga�
tottságuk, mint Sugár András új�
ságíró novemberi vendégszerep�
lése.

Mindezek ellenére a művelődé�
si ház igazgatója nincs kétségbe 
esve, hiszen nagy az érdeklődés a 
szakköri foglalkozások iránt, s a 
nemrég végzett postás szakmun�
kástanulókra is egyre inkább szá�
míthat . . .

Aszódi László Antal

A SZOT elnöksége minden esztendőben május 1-jén 
SZOT-díjban részesíti a kiemelkedő eredményeket elért 
írókat, művészeket, tudósokat, a művelődésben tevékeny�
kedőket. A szakszervezetek ezzel is kifejezik a szocialista 
eszmeiségű művészetek és alkotók támogatását, a munkás- 
osztály művelődését szolgáló alkotói tevékenység megbe�
csülését.

Felhívással fordulunk az irodalmat és művészetet értő és 
szerető, a művelődéspolitikáért felelősséget érző dolgozók�
hoz, az üzemi és intézményi kollektívákhoz, a szocialista 
brigádokhoz, a szakszervezeti tisztségviselőkhöz és aktivis�
tákhoz, hogy tegyenek javaslatot az 1987. évi SZOT-díja- 
sokra.

SZOT-díjra javasolhatók az irodalom, a filmművészet, a 1 
fotóművészet, a rádió, a televízió, a színházművészet, a 
képző- és iparművészet, a zeneművészet, a táncművészet, 
artistaművészet, a társadalom- és természettudomány, az ' 
oktatás és a közművelődés, a munkahelyi művelődés terű- ; 
létén az utóbbi években, valamint egész életművel kiemel- j 
kedő sikereket elért személyek, illetve kollektívák.

SZOT-díj adományozható:

•  a mai témájú, szocialista eszmeiségű, a munkásosz�
tály, a dolgozó nép életét tükröző, magas színvonalú irodal�
mi és művészeti alkotások létrehozóinak;

•  a szocialista kultúra megszerettetésében, a dolgozók s| 
világnézetének, s érzésvilágának alakításában, esztétikai 
élményeinek gazdagításában, a nemes szórakoztatásban 
kitűnt előadóművészeknek; - ■

•  a tudományos és művészeti elméleti munkásságával, 
a korszerű világképet alakító publikációs közéleti tevé�
kenységével, a dolgozók művelődésének segítésében ki�
tűnt tudós személyeknek;

•  a közművelődés, az oktatás területén elméleti és gya�
korlati tevékenységben, az irodalom és művészet megsze�
rettetésében, a dolgozók szocialista életmódjának alakítá�
sában, a művelődés feltételeinek fejlesztésében kitűnt sze�
mélyeknek.

Kérjük az alapszerveket, hogy javaslataikat 1986. de�
cember 5- ig küldjék el az iparági-ágazati szakszervezetek 
kulturális, agitációs és propagandaosztályára.

Szakszervezetek Országos Tanácsa jj

Az ENSZ felhívására 1986 
nemzetközi békeév. Az eltelt he�
tekben, hónapokban a békeév je�
gyében az Országos Béketanács, 
a Hazafias Népfront és a különbö�
ző társadalmi szervezetek kezde�
ményezésére békeakciókra, talál�
kozókra, szolidaritási gyűlésekre 
került sor országszerte.

Szeptember elsején — mint ar�
ról lapunkban is beszámoltunk — 
valamennyi postai üzemben, hi�
vatalban országszerte néhány 
perces röpgyűlést tartottak, meg�
emlékezve a békevilágnapról, 
melyeken valamennyi postás dol�
gozó megismerte azt a békefelhí�
vást, amelyet a Közalkalmazottak 
és Rokonszakmabeli Dolgozók 
Nemzetközi Szövetsége intézett 
tagjaihoz.

így volt ez Békéscsabán is. Az 
1-es hivatal szakmai vezetése, 
körzeti szakszervezeti bizottsága, 
valamint az Országos Béketanács 
és a Hazafias Népfront megyei bi�
zottsága örömmel és segítőkészen 
fogadta a Ságvári Endre Szocia�
lista Brigád elhatározását, hogy a 
békeév jegyében bélyegkiállítást 
rendez. A Békéscsabai Városi Bé�
lyeggyűjtőkör szintén támogatta 
az immár közös tervet, és tagjai is 
közreműködtek a kiállítás előké�
szítésében. A bélyegkiállítást — 
„Őrizzük a békét” címmel — 
szeptember 29-én nyitotta meg 
Bocskai Mihályné, az Országos 
Béketanács tagja, a HNF megyei 
elnökhelyettese.

A kiállítást — amely a felsza�
badulás utáni történelmünket 
mutatja be bélyegeken napjain�
kig — a helyi gyűjtők anyagából 
állították össze.

„Bízunk benne, hogy nemcsak 
ez az év, hanem az elkövetkezők 
is a béke évei lesznek, hazánkban 
és az egész világon mindenütt” — 
fogalmazták meg a szocialista bri�
gád tagjai a katalógusban.

így legyen.
Tokaji László

Jugoszláv amatör festők Szegeden
A szabadkai Voljko Vlahovic 

Munkásegyetem festők és szob�
rászok klubja mutatkozott be 
október végén a Szegedi Posta- 
igazgatóságon. A tárlatot Kato�
na Judit költő nyitotta meg, aki 
megnyitójában többek között a 
következőket mondotta:

„Azért vállaltam el ennek a 
tárlatnak a megnyitását, mert 
niszek az emberben, a közösség 
alkotó erejében. Addig, amíg 
ennyi ember él és alkot együtt, 
és munkáival szellemi-lelki örö�
möket nyújt nekünk, addig 
nincs okunk aggodalomra. Ez 
az erő fölvértez, megóv az elide�
genedéstől, jobbít bennünket, 
megszépíti hétköznapjainkat, 
amely nem más, mint maga az 
élet. ”

Negyvennégy művész 50 al�
kotását láthatjuk ezdn a kiállítá�
son. Különböző korú, végzettsé�
gű és hevületű alkotók műveit. 
Immár negyedszer jöttek Sze�
gedre Szabadkáról és a környe�
ző vidékről, már nyolcadik éve 
cserélik ki tapasztalataikat a 
szegedi Postás Képzőművész 
Kör tagjaival. Jóleső érzés ez, 
hiszen e termékeny kapcsolat�
ban a két nép együttmunkálko- 
dása is tetten érhető. A szelle�
mi-művészeti kapcsolatok ilyen 
alakulása méltóképpen szolgál�
ja egymás jobb megismerését, a 
művészi törekvések összegezé�
sét, és a munka dicséretét.

Bajic Cilika: Csendélet

Akik most bemutatkoztak, 
valamennyien amatőr festők. 
Olyan emberek, akiket meg�
érintett az alkotás öröme és va�
rázsa.

Végigtekintve az itt kiállított 
alkotásokon, föltűnik az olaj- és 
pasztellképek életközeli realiz�
musa. Jovanovic Miroslav 
pasztellképén szinte megérint�
hető a felnagyított mikrovilág, a 
füvek kalásza, gazdagsága. 
Tóth János csendéletein pedig 
íz és illat lengi körül a dunsz- 
tosüveget. Tiszta falán átfénylik 
a paprikák ropogós húsa. Ta�
nyák, erdők, falusi udvarok lát�
ványa érezteti velünk a régen

figyelt világot. Tájainkkal ro�
kon világ az övék, és szeretik, 
tisztelik ezt a tájat, azt a világot, 
amit szülőföldnek nevezünk.

Hartig Albert tájképén ra�
gyog a kévék barna anyaga, 
mindent rend és tisztaság övez. 
Beslic Ivica tanyája technikai�
lag kiforrott ecsetkezelőről árul�
kodik. Kubát József nagy rutin�
nal, bátran használja a zöld, fe�
kete, vörös színeket. Először da�
rabosan fölvázolja, olajképén 
színfoltokkal jeleníti meg a tá�
jat, ahol emberek élnek, dolgoz�
nak, dolgoztak nehéz körülmé- 
ftyek között negyven-ötven év�
vel ezelőtt.

Kiemelkedő Nikolic Slobo�
dan: Crnagoraiak tusképe,
amely a hagyományőrzés je�
gyében született. A képen egy 
esküvői pár látható korabeli 
népviseletben. Régi korok üze�
nete ez a mű, és tisztelgés az 
ősök előtt.

Úgy tűnik, hogy a Jugoszlá�
viában magyar nyelvet beszélő 
amatőr művészek alkotásai ran�
gos és jelentős munkák. Vilá�
guk ismert a magyar alkotók 
körében is. Olyan alkotók talál�
koztak egymással, akik észlelik 
és szeretik ezt a világot, ame�
lyet ábrázolnak, és szeretik azt 
a közönséget, amelynek alkot�
nak.

Polner Zoltán

Brigádok tablókiállítása
A Helyközi Távbeszélő Igaz�

gatóság Neumann brigádja ez 
év márciusában az ENSZ kez�
deményezését — amely 1986-ot 
békeévnek nyilvánította — ma�
gáénak vallotta, országos pos�
tás vetélkedőre hívta a Magyar 
Posta szocialista brigádjait. Fel�
hívásában három fordulót hir�
detett meg:

— szellemi vetélkedőt a béke 
41 évéről,

— társadalmi munkaakciót a 
béke legdrágább várományosa�
iért, a gyermekekért,

— tablókiállítást a szocialista 
brigádok tagjainak és gyerme�
keinek munkáiból, amelyek a 
béke iránti vágyat, a béke gon�
dolatát fejezik ki.

1986. október 20-án a Postás 
Művelődési Központ dísztermé�
ben Radnóti Miklós Himnusz a 
békéhez című versének gyö�
nyörű soraival és a Helikon mű�
vészegyüttes műsorával meg�
nyílt a postás szocialista brigá�
doknak „A béke 41 éve” című 
tablókiállítása. 9 postaigazgató�
ság, illetve postaszerv tablóiból 
zsűrizés után 31-et állítottak ki, 
melyek leginkább tükrözték a 
postás dolgozók békevágyát, 
tenniakarását a béke megőrzé�
séért.

A kiállítás jelképe az a rajz 
lehetne, amelyik egy nyitott 
emberi szívet ábrázol, s amely 
befogadja az egész Földet. 
A Földet, amely lakóhelye, ott�
hona az embernek, az emberi�
ségnek, és amelyet az ember 
készül tönkretenni önpusztító 
rohanásával a háború őrült sza- 
kadéka felé.

A barcsi postások méltán 
nyertek I. díjat postacsomagot 
ábrázoló tablójukkal, amelynek 
feladója az Ember, címzettje az 
Emberiség — a Földön minden�
hol — és tartalma a Béke, s raj�
ta a figyelmeztető fehrat: Vi�
gyázat! Törékeny.

Mindannyiunkra kiált a nyír�

bátori Villám brigád munkája: 
„Világbékét, ne világvégét!” Ez 
a gondolatsor — az aggódás, a 
féltés, a háborús törekvéseknek 
megálljt kiáltó magatartás — 
jellemezte a felnőttek pálya�
munkáit.

A kiállítás kedvességét, üde 
színfoltját az óvodások és kisis�
kolások meghatóan egyszerű 
kifejezési móddal készült rajzai 
jelentették. 10 tablónyi bájos 
munka arról, hogy mit gondol�
nak a békéről, hogyan látják a 
békét, a jövőt. „Mi jut eszedbe 
róla: béke? Boldog akarok len�
ni!” A zalaegerszegi Dózsa bri�
gád egyik tagjának gyermeke 
válaszol így rajzában. Egy má�
sik gyermek, Zsuponyó Beáta 
a Föld nevében kérdezi: „Béké�
ben pihenhetek?”

Egy kiállítás, amely egy bri�
gád kezdeményezésére jött lét�
re, amelyet felkarolt az igazga�
tóság, amelyet támogatott a 
Postások Szakszervezete, ame�
lyet magáénak érzett a Postás 
Művelődési Központ — és 
amely kifejezte nemcsak a kiál�
lítók, nemcsak a postás dolgo�
zók, hanem minden józanul 
gondolkodó, élni akaró, a jövő�
ben bízó ember gondolatait, vá�
gyát és akaratát. Ezekről a gon�
dolatokról szólt Bodrogi Fe-  
rencné, a Neumann brigád ve�

zetője — megnyitó beszédében, 
erről szólt a díjak átadásánál 
Zachár Gyözőné, a Helyközi 
Távbeszélő Igazgatóság Terüle�
ti Szakszervezeti Bizottságának 
titkára, ezt fejezték ki műsoruk�
kal a művészek, ezt érezték a 
megnyitó résztvevői, megkö�
szönve mindazoknak, akik lét�
rehozták és segítették ezt az él�
ményt adó kiállítást.

Köszönet a Neumann brigád�
nak a kezdeményezésért, a kivi�
telezésért, rendezésért és köszö�
net a felhívást elfogadó, támo�
gató igazgatóságok, postaszer�
vek munkájáért, részvételéért.

A HTI TSZB dijait, iparmű�
vészeti kerámiavázákat, okleve�
leket a következők nyerték: I. 
Pécsi Postaigazgatóság (Barcs 
postahivatal), II. Debreceni 
Postaigazgatóság (Komplex 
brigád), III. Budapest vidéki 
Postaigazgatóság (Tatabánya, 
Barátság brigád).

A béke gyermekszemmel ki�
állítás díjazottjai koruknak és 
létszámuknak megfelelő játéko�
kat, okleveleket kaptak: I. Deb�
receni Postaigazgatóság óvo�
dája, II. Budapest vidéki Pos�
taigazgatóság (Szécsény posta- 
hivatal), III. Soproni Posta-  
igazgatóság (Zrínyi Ilona bri�
gád). Harmat István

Diákszín játszó-  verseny Debrecenben
Debrecen fennállásának 625. 

évfordulója tiszteletére hirdette 
meg a városi tanács művelődési 
osztálya és a Kölcsey Ferenc 
Művelődési Központ — Szabó 
Magda Kossuth-díjas író, Deb�
recen város díszpolgárának fel�
ajánlása és javaslata alapján — 
„A mi Debrecenünk” Borzán 
Gáspár irodalmi emlékver�

senyt. A pályázó diákoknak 
színpadi műveket kellett írniuk, 
amelyek a város történetének 
egy-egy epizódjával, vagy ne�
ves személyiségek életével fog�
lalkoznak. Húsz pályamű közül 
a zsűri kilencet tartott alkal�
masnak színpadi bemutatásra.

Az október 25-i bemutatón 
szép postás siker született. 
A színpadi játékok második dí�

ját „A polihisztor” című művel 
a Bethlen Gábor Közgazdasági 
és Postaforgalmi Szakközépis�
kola IV. postásosztálya kapta. 
Elhozták a legjobb rendezésért 
járó különdíjat, s Horváth Ró�
zsa, IV. postásosztályos tanuló 
a legjobb női produkcióért járó 
különdíjat is kiérdemelte.

Kozempel Zsuzsa
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Teke Bajnokcsapatok Európa-kupája
A nemzetközi szövetség a te�

ke BEK 1986. évi küzdelmeinek 
színhelyéül Magyarországot vá�
lasztotta. A MATESZ elnöksé�
ge a verseny megrendezésének

nehéz, de megtisztelő feladatá�
val a Szegedi Postás Sportkört 
bízta meg. A választás nem vé�
letlenül esett a Postás Sportkör�
re. Az egyesület 1984-ben át�

adott modern, 6 sávos, automa�
ta tekepályája nagy nemzetközi 
versenyek lebonyolítására is al�
kalmas. Az esemény sikeres 
megrendezéséhez nemcsak a

Fortuna behunyta szemét
Az igazság istennőjét, Justiti- 

át ábrázolják bekötött szemmel, 
utalva pártatlanságára, néha 
azonban a szerencse istennője, 
Fortuna is vakon osztogatja ke�
gyeit. A Budapesti PSE férfi 
asztalteniszezőinek az ETTU 
kupában helyük lenne a leg�
jobb nyolc csapat között, ám a 
sorsolás szeszélye folytán még 
a tizenhat közé sem sikerült be�
jutniuk. Már rögtön első ellen�
félként a kupagyőzelemre esé�
lyes párizsi Levallois UTT 
együttesét kapták.

A most folyó bajnoki idényre 
megfogyatkozott, Kreiszt és 
Vargát nélkülöző csapat Né�
meth, Leinweber, Majer össze�
tételben állt fel, az asztal másik 
oldalán azonban a világ- és Eu�
rópa-, valamint sokszoros fran�
cia bajnok Secretin, továbbá a 
francia ifjúsági listát vezető, a 
felnőttlistán pedig az ötödik he�
lyet elfoglaló Gátién és az 
ugyancsak ismert Decret áll.

Csapatunk 2:5 arányú vere�
séget szenvedett ugyan, de nem 
adta meg könnyen magát.

A tapssal jutalmazott szép lab�
damenetekkel tarkított játsz�
mák többnyire szoros ered�
ménnyel végződtek. A vendég�
csapat edzője a találkozó után 
úgy nyilatkozott, hogy köny- 
nyebb győzelemre számított. 
A mérkőzések eredménye: Ma�
jer—Gátién 1:2, Németh—Dec�
ret 2:0, Leinweber—Secretin 
0:2, Németh —Gátién 1:2, Ma�
jer— Secretin 0:2, Leinweber— 
Decret 2:1, Németh—Secretin 
0 :2.

B. I.

sportkör bázisvállalata, a Sze�
gedi Postaigazgatóság mozgósí�
totta személyi és anyagi lehető�
ségeit, hanem a város párt- és 
állami szerveinek, valamint szá�
mos vállalat (Szegedi Szalámi�
gyár, MÉH Tröszt, Dunai Vas�
mű, Budaprint) vezetői is fel�
ajánlották támogatásukat.

A BEK küzdelmei október
10-12 között zajlottak, 6 ország 
női és 9 ország férfi csapatának 
részvételével. A magyar színe�
ket a SZEOL-Délép női és a 
BKV-Előre férfi csapata képvi�
selte. A versenyt megtekintet�
ték a nemzetközi, a magyar és 
az 1987. évi BEK-et szervező 
csehszlovák tekeszövetség kép�
viselői is.

Az első két napon a selejte�
zők bonyolódtak le, majd a leg�
jobb négy női és férfi csapat 
részvételével a harmadik napon 
került sor a döntőre a zsúfolásig 
megtelt csarnokban. Örömünk�
re mindkét magyar csapat biz�
tosította helyét a fináléban. Már 
a selejtező küzdelmei jelezték, 
hogy a kiválóan felkészült ver�
senyzők, (akik között számos vi�
lágbajnokot is láthattunk) igen 
jó eredményeket képesek elérni 
a szakemberek által nehéznek 
minősített pályán. Ekkor érte el 
ugyanis az Aurul Baia-Mare ro�
mán férfi csapat színeiben ver�
senyző Boarin Stelian 990 fás 
fantasztikus eredményét, mely 
egyben pályacsúcsnak is minő�
sült. A női mezőnyből a BBSV- 
Wien osztrák együttes tagja, 
Dobias Katalin emelkedett ki 
mindkét napon elért átlagon 
felüli teljesítményével (447 és 
451 fa).

A rendkívül izgalmas, szín�
vonalas versenyben végered�
ményben a román csapatok 
(Elektromures női, Aurul Baia 
Maré férfi) szerezték meg az el�
ső helyet, és kapták meg a 
győzteseknek járó igen értékes 
díjakat. Szép sikert ért el a 
SZEOL-Délép á 2. hely meg�
szerzésével, de a BVK-Előre 4. 
helye is becsületes helytállás�
nak tekinthető.

A versenyek mellett számos 
rendezvény tette változatossá a 
küldöttségek időtöltését. A vá�
rosi tanács elnöke fogadást 
adott, a csapatvezetők kirándu�
lást tettek Bugacra, a vendégek 
autóbuszos városnézés során is�
merkedhettek nevezetessége�
inkkel. A résztvevők a Tisza 
Szállóban megrendezett jó han�
gulatú banketten a jövő évi vi�
szontlátás reményében köszön�
tek el egymástól.

Bízunk abban, hogy tekepá�
lyánk — a jól sikerült nemzet�
közi bemutatkozást követően — 
a jövőben még számos rangos 
verseny helyszíne lesz.

Dr. Révész Erzsébet

1. Kiindulóhelyzet: zárt állás. 
1—4. ütem: 4 lépés helyben fu�
tás. 5—8. ütem: ugyanaz magas 
térdemeléssel.

2. Kiindulóhelyzet: terpeszál�
lás, karok mélytartásban. 1—3. 
ütem: nyakhajlítás háromszor 
balra. 4. ütem: kiindulóhelyzet. 
5—8. ütem: ellenkező irányba.

3. Kiindulóhelyzet: zárt állás. 
1—2. ütem: karlendítés előre és 
vissza. 3—4. ütem: páros kar- 
körzés hátra kétszer.

4. Kiindulóhelyzet: zárt állás, 
karok oldalsó középtartásban. 
1—3. ütem: törzshajlítás előre 
bokaérintéssel háromszor. 4. 
ütem: kiindulóhelyzet.

5. Kiindulóhelyzet: guggolás, 
kéz a térden. 1—3. ütem: térd�
nyújtással és karemeléssel 
törzshajlítás hátra háromszor. 
4. ütem: kiindulóhelyzet.

6. Kiindulóhelyzet: terpeszál�
lás, jobb kar magastartásban. 
1—2. ütem: karkörzés a test 
előtt a jobb karral balra két�
szer. 3—4. ütem: törzshajlítás 
balra kétszer, jobb kar magas- 
'tartásban. 5-8. ütem: ellenkező 
oldalra is.

7. Kiindulóhelyzet: terpeszál�

Kettős Liszt Ferenc-jubileum 
volt az idén; 175 évvel ezelőtt 
született és 1886-ban halt meg. 
Nagy zeneköltőnkre emléke�
zünk.

Beküldendő: vízszintes 27., 
függőleges 1., 3., 10., 34. és 38.

VÍZSZINTES
1. A Hunyadiak neve a hollós 

címer alapján. 6. A budapesti 
belváros patinás kulturális köz�
pontja. 12. Alattomosan lopó. 
14. Etelt felszolgál. 15. Egyen�
get, vasal. 16. Árusítóhely. 11. 
Járom. 18. Híres a muskotálya.
21. Ki oroszul. 22. Molibdén. 24. 
Férfinév. 26. Latin kötőszó. 27. 
Liszt egyik szimfonikus költe�
ménye. 31. Semmi nem hallha�
tó. 32. Ilyen kedv is van. 34. 
Francia divatcég. 35. A száj�
üregben található. 37. Tejter�
mék (ford.). 39. Fotócikkmárka 
(ford.). 40. Dunántúli sport- 
egyesület. 41. Női név. 42. Az 
információáramlás mértékegy�
sége (ang.). 43. Gépkocsimárka. 
44. . . .  Angeles. 45. Állati lak�
hely. 48. Lesi egyneműi. 49. 
Szovjet repülőgéptípus névbe�
tűi. 50. Személyes névmás. 52. 
A Maláj szigetek egyike. 54. 
Csík. 56. . . .-bogas. 57. Alapve�
tő étkezési anyag. 59. Az USA 
űrkutatási hivatala. 60. Fényt 
ad.

FÜGGŐLEGES
1. Liszt Ferenc lánya, Wag�

ner felesége. 2. Talppont. 3. Itt 
töltötte Liszt Ferenc a 60- as 
éveket. 4. Zavaros víz! 5. Görög 
betű. 7. István becézve (ford.).
8. Vízelzáró. 9. Idom. 10. Liszt 
Ferenc nagy szimfóniája. 11. 
Kötetlen. 13. Van-e? 19. Hétköz�
napiak. 20. Gyermeked. 23. Tó 
oroszul. 25. Ilyen népi tánc is 
van. 27. Nyári viselet névelővel. 
28. Izomkötő. 29. Háziállat. 30. 
Panaszkodva fecseg. 31. Nincs 
egyenruhája. 33. Sikál. 34. Liszt 
Ferenc szülőhelye. 36. Ont ke�
verve. 38. Liszt Ferenc egyik 
szimfonikus költeménye. 46. 
Kiszolgálója. 47. író, múlt hó�
napban volt 70 éves. 49. Nagy 
városunk hegye. 51. Testi egye�
sülés. 53. Hajtása. 55. Folyadék. 
58. Görög betű.

— Bánhidi —
Beküldési határidő: decem�

ber 10.
Előző rejtvényünk helyes 

megfejtése: Doberdó, Valencia, 
Gorohov, Mátészalka, Szamos.

Könyvutalványt nyertek: Ba�
sa László (Túra), Benkó Zoltán 
(Albertirsa), Gömöri Ferencné 
(Ballószög), Novák József 
(Rád), Oláh Jánosné (Tiszala- 
dány).

Tájékozódási futók 
országos váltóbajnoksága
Október 19-én Balotaszállás 

környékén volt az országos táj�
futó váltóbajnokság, amelyen 
kiemelkedő postás siker szüle�
tett. Az ifjúsági fiúk kategóriá�
jában a Csejtei Tamás, Riczel 
György és Szebeli István össze�
állítású postás váltó országos 
bajnokságot nyert.

A fiatalok Korik Andor edző 
irányításával készültek az or�
szágos bajnokságra. A verse�
nyen az első váltás után a 4. 
helyről törtek az élre, maguk 
mögé utasítva az utánpótlás vá�
logatottakat felvonultató DVTK

és PVSK csapatait. így a Buda�
pest bajnokság megnyerése 
után az országos bajnoki cím is 
a Budapesti Postás ifjúsági csa�
patához került.

Az országos bajnokságon 
még egy jó eredmény született. 
A Korik Vera, Takács Ágnes és 
Boros Róna összeállítású női 
váltó végig versenyben volt a 
dobogós helyezésért, és végül 
minimális különbséggel szorult 
a 4. helyre. Eredményük így is 
kitűnő, s bajnoki pontokat hoz�
tak a szakosztálynak.

Schell Antal

lás, kéz a tarkón. 1—3. ütem: 
törzsfordítás balra háromszor, a 
bal kar oldalt lendül. 4. ütem: 
kiindulóhelyzet. 5—8. ütem: el�
lenkező irányba.

8. Kiindulóhelyzet: terpeszál�
lás, kar oldalt. 1—3. ütem: térd- 
hajlítással rugózás háromszor

és taps a mell előtt. 4. ütem: ki�
indulóhelyzet.

9. Kiindulóhelyzet: terpeszál�
lás, kar oldalt. 1—3. ütem: 
törzsdöntés a bal láb felé (1), 
előre (2), jobb láb felé (3). 4. 
ütem: kiindulóhelyzet. 5—8.
ütem: ellenkező irányba.

10. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, kar rézsútos magastartás- 
ban, 1—4. ütem: karleengedés 
a test elé keresztezésig. 5—8. 
ütem: karemelés kiindulóhely�
zetbe, mély belégzéssel.

Hamar Gábor

Túrázó nyugdíjasok
Salgótarján 1 postahivatal 

szakszervezeti bizottsága, ki�
használva a szép hosszú őszt, 
autóbusz-kirándulást rendezett 
nyugdíjasainak. A térmészeti 
szépségekben, nevezetességek�
ben gazdag útvonalon a részt�
vevőknek sok maradandó él�
ményben volt -részük. - Megte�

kintették a hasznosi víztározót, 
megálltak a mátrakeresztesi új 
postahivatalnál, megcsodálták 
Pásztó nemrég feltárt középkori 
műemlékeit, az „Oskola mes�
ter” XVI. századi házát, és meg�
látogatták a szépen rendbe ho�
zott, különböző rendezvényekre 
és vendéglátásra alkalmassá 
tett sziráki kastélyt.

P. L.
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