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A POSTÁSOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

A postásújítók VI. országos tanácskozása

Iványi István, az OTH elnökhelyettese, dr. Valter Ferenc elnökhelyettes, Szitás János, a fejlesztéspoliti�
kai osztály vezetője és Gricserné Heszky Enikő főtitkár

magas technikai színvonalú, 
ugyanakkor minél kisebb 
anyag- és energiaigényű új ter�
mékek, technológiák kifejlesz�
tésének szükségessége. A kor�
mányzati szervek nagy figyel�
met fordítanak az újítók és a 
feltalálók tevékenységére. 1980 
és 1985 között több alkalommal 
megtárgyalták a mozgalom 
helyzetét, és módosították az 
idevonatkozó jogi és közgazda- 
sági szabályokat.

A találmányok főképpen a vi�
lágpiacon is versenyképes ter�
mékek előállításában, az újítá�
sok pedig a helyi műszaki fej�
lesztésben töltenek be fontos 
szerepet. Növeli az újító tevé�
kenység jelentőségét, hogy a je�
lenlegi gazdasági helyzetben, 
amikor a fejlesztés erőforrásai 
megcsappantak, a haladásnak

jórészt beruházások nélküli 
szellemi tőketartalékát képezi. 
Mindemellett nemcsak műszaki 
és gazdasági rendeltetése, ha�
nem társadalmi és politikai je�
lentősége is van, lehetőséget 
adván a dolgozónak arra, hogy 
a termelési folyamatban ne 
csak végrehajtóként, hanem al�
kotóként, tulajdonosként is 
részt vegyen.

Az új szabályok hatásaként 
megnövekedett a szabadalmi 
bejelentések és bejegyzések 
száma, egyúttal pénzben kifeje�
zett értékük is. Az újításoknál a 
mutatók különböző irányú vál�
tozásokat mutatnak. Szerencsé�
re számszerű csökkenésük elle�
nére gazdasági eredményessé�
gük növekedett. Az egy újításra 
eső eredmény elérte a 420 ezer 
forintot. így érthető, hogy egy�
re több a találmányként szaba�
dalmaztatásra is bejelentett újí�
tás.

A számszerű csökkenésnek 
egyik magyarázata az, hogy az 
újítások mozgástere szűkült a 
beruházások és a termelés üte�
mének csökkenése miatt, első�
sorban a gyengébb konjunktú- 
rájú ágazatokban, a vesztesé�
ges, alaphiányos vállalatoknál. 
A műszaki fejlődés gátjai tehát 
az újítómozgalomra is kedve�
zőtlenül hatnak.

Az újítómunka közgazdasági 
feltételeinek javítása végett a 
Tudománypolitikai Bizottság 
30 024/1985. számú határozatá�
val elfogadta az OTH által a 
vállalati újítási tevékenység 
korszerűsítésére összeállított 
csomagtervet. Fontos változás 
például, hogy 1987. január 1-jé- 
től a közreműködői díjakat költ�

Újítók, közreműködők, ügy�
intézők, szakvéleményezők, el�
bírálók, szakvezetők és szak- 
szervezeti tisztségviselők ültek 
össze — a helyi és területi meg�
beszélések tapasztalatainak bir�
tokában — országos tanácsko�
zásra november 15-én szakszer�
vezetünk székházában. Céljuk, 
illetve feladatuk az volt, hogy 
az újítómozgalom helyzetének', 
eredményeinek, a fejlődést se�
gítő, illetve gátló körülmények�
nek az ismeretében határozza�
nak a követendő célokról, és 
felvázolják a hozzájuk vezető 
utat.

A posta beszámolóját dr. Val�
ter Ferenc elnökhelyettes 
mondta el, szakszervezetünk ál�
láspontját Gricserné Heszky 
Enikő főtitkár ismertette, a 
mozgalom országos helyzetéről 
és ezen belül a postások szere�
péről Iványi István, az Orszá�
gos Találmányi Hivatal elnök- 
helyettese adott áttekintést. 
A vitában tizenhármán szólal�
tak fel.

Nélkülözhetetlen 
az újítás

Az iparilag fejlett országok a 
gazdaság és a társadalom jövő 
alapjait a műszaki fejlesztésben 
látják, ezért számos országban 
az állami politika középpontjá�
ba helyezték. VII. ötéves ter�
vünk is fontos feladatként jelöli 
meg a műszaki haladás gyorsí�
tását, a fejlődés élénkítését a 
gazdasági élet valamennyi terü�
letén. Előtérbe került a nagy 
szellemi hányadot tartalmazó,

ségforrásból kell elszámolni. 
Jövő évi programként az OTH 
és a SZOT korszerűsíteni fogja 
a vállalati újítási munka irányí�
tásával kapcsolatos irányelve�
ket. Az OTH ezenkívül tanul�
mányozza egy központi újítási 
adatbank létrehozásának felté�
teleit. Ez tájékoztatná az érdek�
lődőket a különböző gazdálko�
dó szervezeteknél újításokkal 
megoldani kívánt feladatokról, 
valamint az átadásra felkínált 
újításokról.

A posta eredményei

Összehasonlítva az utóbbi 
két ötéves tervidőszak eredmé�
nyeit, a postán folyó újítómoz�
galom minőségi mutatói javul�
tak elismerésre méltó módon. 
A hasznosított újítások számá�
nak 16 százalékos növekedésé�
vel együtt a gazdasági ered�
mény 223 százalékkal javult. 
Számokban kifejezve: az V. öt�
éves terv 99 milliós eredménye 
a VI. tervszakaszban több mint 
320 millió forintra növekedett.

A fejlődés a klasszikus postá�
nál volt a legszembetűnőbb. 
Megszűnt már az a szemlélet, 
amely a postaforgalmi újítások 
elkerülhetetlen, merev gátjá�
nak tekintette a szabályzatokat. 
Az újításnak nem kell ugyanis 
a szabályzatok megváltoztatá�
sára irányulnia, anélkül is javít�
hatja az ügyfélszolgálatot, a 
munka szervezettségét. Na�
gyobb jelentőségű javaslat ese�
tében azonban megfontolandó 
a szabályzatok célszerű módosí�
tása.

Számos ötletes munkaeszköz�
zel könnyítették és gyorsították 
a munkát, ' eredményesebb 
módszerekkel korszerűsítették 
a küldemények feldolgozását, 
segítették az ügyfelek tájékoz�
tatását az újítók eddig is, és bi�
zonyára nem merültek ki sem a 
lehetőségek, sem az előre muta�
tó gondolatok.

Sok újítás segítette az anyag- 
ellátási, szállítási, munka- és 
egészségvédelmi feladatok 
megoldását. Emellett az utóbbi 
öt évben több fejlesztési felada�
tot újítás révén oldottak meg. 
Ezek közül néhány szolgálati 
szabadalomként is oltalmat ka�
pott. Mindez igazolja azt az ál�
láspontot — amely egyúttal e 
tanácskozás jelmondata —, 
hogy a posta legnagyobb erő�
forrásának az alkotó embert te�
kinti.

Az eredmények kedvező ala�
kulását nagymértékben elő�
mozdította az 1983-ban kiadott 
újítási rendelet, valamint az en�
nek alapján korszerűsített Pos�
ta Újítási Szabályzat. Főképpen 
a műszaki értelmiség újítási 
kedvét fokozta az újítás fogal�
mának tisztázása, nevezetesen 
az az újszerű előírás, amely tör�
li az összeférhetetlenséget a 
munkaköri kötelességnél, s azt 
csak díjcsökkentő tényezőként! 
veszi figyelembe.

Mellőzik az új rendelkezések 
a beruházási újítások külön sza�
bályozását, egyszerűsítve ezál�
tal az ügyintézést.

Lehetővé teszi az új jogsza�
bály, hogy a jelentős népgazda�
sági eredménnyel (energiameg�
takarítással, környezet- és va�
gyonvédelemmel) járó újításo�
kért az illetékes tárca vagy or�
szágos hatáskörű szerv megju�
talmazza az újítót. A posta köz�
pontjához, sajnos, erre még 
senkit sem terjesztettek fel, vi�
szont a postai belső szabályozás 
értelmében az újítások haszno�
sításában és elterjesztésében 
kiemelkedő eredményeket el�
érőket Kiváló Munkáért kitün�
tetésben vagy Elnöki Elisme�
résben részesítik.

Amikor örvendetesnek tart�
juk mindazokat az elismerése�
ket, amelyekben a posta újító�
mozgalma részesül, és amelye�
ket a statisztikai adatok is alátá�
masztanak, azt is meg kell álla�
pítanunk, hogy lehetőségeinket 
nem használjuk ki kellőképpen. 
Mire alapozzuk ezt a kijelenté�
sünket?

Szakszervezetünk a nyár fo�
lyamán 500 kérdőív közrebo�

csátásával reprezentatív felmé�
rést készített az újítás legfonto�
sabb kérdéseiről újítók, szakvé�
leményezők, elbírálók, ügyinté�
zők és társadalmi aktívák, 
vagyis mindazok körében, akik 
kapcsolatban állnak a mozga�
lommal. A 331 válaszadóból 186 
nyilatkozott úgy, hogy ismeri a 
Posta Újítási Szabályzatát, s kö�
zülük 171-en jónak, illetve meg�
felelőnek is tartják. A szabályo�
zással összefüggő kérdésekre 
adott válaszok viszont nem 
megfelelő alkalmazásról, illetve 
a szabályok nem kellő mélysé�
gű ismeretéről tanúskodnak.

Az újítók 
szemüvegén át

Az új jogszabály lehetővé tet�
te az újítások elbírálásának de�
centralizálását. E hatáskör le�
adása rövidítette az ügyinté�
zést, és ésszerű munkamegosz�
tást eredményezett.

Gricserné Heszky Enikő: Fokoz�
ni kell a mozgalom propagandá�
ját

Van tehát egy korszerű, az újí�
tók érdekeit szem előtt tartó 
szabályzatunk — amely az ér�
dekeltek bevonásával, demok�
ratikus körülmények között ké�
szült —, amelyet azonban nem 
alkalmaznak helyesen, és a hoz�
zá kapcsolódó szakszervezeti 
érdekvédelem sem mindig 
megfelelő.

(Folytatás a 2. oldalon.)

Dr. Valter Ferenc: Az újításnak 
nem lehet akadálya a szabályzat

A távlözlés szakterületén is jó 
néhány újítással javították a 
szolgáltatásokat. A különböző 
hálózatok és berendezések ter�
mészetesen jóval több lehetősé�
get kínálnak a műszakilag kép�
zett s leleményes dolgozóknak 
új módszerek, eszközök, anya�
gok és alkatrészek kitalálására, 
megszerkesztésére.

A postásújítók VI. országos tanácskozása alkalmából 
Szakszervezeti Munkáért arany fokozatú kitüntetést ka�
pott Schutzbach István (Helyközi Távbeszélő Igazgatóság) 
és Kiss József (Soproni Postaigazgatóság tszb).

Szakszervezeti Munkáért Oklevelet kapott Horváth 
Árpád (Soproni Postaigazgatóság), Kovács Gábomé (Ma�
gyar Posta Központja)* Visy Gábor (Magyar Posta Köz�
pontja), Kozák Géza (Posta Rádió- és - Televízióműszaki 
Igazgatóság) és Sidlik István (Debreceni Postaigazgató�
ság tszb).

OTH Serleget kapott a Miskolci Postaigazgatóság, a 
Helyközi Távbeszélő Igazgatóság és a Posta Rádió-  és Te�
levízióműszaki Igazgatóság.

Elnöki elismerésben 12-en részesültek, Elnöki Dicsé�
retet 2-en kaptak, a Kiváló Munkáért kitüntetést 4-en, a 
Kiváló Újító kitüntetés arany fokozatát 8-an, ezüst fokoza�
tát 18-an, bronz fokozatát pedig 30-an vették át.

*
Ezen kívül hat újítást jutalmaztak nívódíjjal.
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Évenkénti feladat 
a vezetők véleményezése

A szakszervezeti testületek 
kétféle vezetői véleményezés�
ben vesznek részt. Egyrészt a 
hatáskörükbe tartozó gazdasági 
vezetők minősítéséről előzetes 
véleményt alkotnak, másrészt 
évenkénti munkájuk alapján 
értékelik elmúlt évi tevékenysé�
güket. Most az utóbbival kívá�
nunk foglalkozni.

A szakszervezeti mozgalom 
immár 10 éve véleményezi a 
gazdasági vezetők éves tevé�
kenységét. A szakszervezeti vé�
leményezés kialakításának az 
volt a célja, hogy befolyásolja 
és segítse a vezetők és a veze�
tettek közötti viszonyt. Ez a de�
mokratikus módszer nem más, 
mint a közösségi gondolkodás 
és cselekvés hordozója. így a 
vezetői munka fejlődésének el�
engedhetetlen eleme, ugyanak�
kor egy-egy közösség kontrollja 
is. E jogosítvány helyes alkal�
mazása, gyakorlása a jó együtt�
működést hivatott szolgálni.

Az eltelt időszak a tevékeny�
ség bővülését is hozta, a véle�
ményezés szintje folyamatosan 
egyre megalapozottabbá vált. 
A kezdeti nehézségeken túljut�
va, jelenleg már az igazgatóktól 
a csoportvezetőkig bezárólag 
sor kerül a szakszervezeti tiszt�
ségviselők véleményezési mun�
kájára. Nem könnyű ez a fel�
adat. Az eltelt évek tapasztalat- 
szerzésre feltétlenül jók voltak, 
a mozgalom ilyen jellegű tevé�
kenysége azonban még nem ér�
te el az elvárható szintet. Ezért 
az eddigi kedvező tapasztala�
tokra alapozva kell megterem�
teni a továbbfejlesztési lehető�
séget.

A postán az elkövetkező he�
tekben ismét sor kerül a gazda�
sági vezetők éves tevékenysé�
gének a megítélésére, a vélemé�
nyek kialakítására. Ezt a folya�
matot szakszervezetünk műkö�
dési szabályzata, valamint a 
posta elnökének és a szakszer�
vezet elnökségének a munka�
helyi demokráciáról szóló 
együttes határozata szabályoz�
za.

A tagság véleménye alapján 
készült értékelést a szakszerve�
zeti bizalminak írásban kell el�
készítenie, amit a titkár szóban 
terjeszt a bizalmitestület vagy 
az összevont taggyűlés elé. 
Ugyanezt kell tenniük a bizal�
miaknak és a bizalmicsoportok�
nak a hatáskörükbe tartozó ve�
zetőknél.

V

Á lta lá n o s
ten n iva lók

Az eddigi kedvező tapasztala�
tokat felhasználva a felsőszintű 
vezetők éves véleményezésé�
nek gyakorlatát általánossá kell 
tenni a közép- és alsószintű ve�
zetőkre is, számolva azzal, hogy 
a dolgozók véleménye a közvet�
len vezetők munkájának meg�
ítélésében érvényesülhet a leg�
jobban. Ez alapján kell véle�
ményt alkotniuk a területi és az 
alapszervi bizalmitestületek�
nek, az összevont taggyűlések�
nek és a bizalmicsoportoknak a 
partner gazdasági vezetőkről, 
az igazgatótól a csoportvezető�
ig-

Az éves tevékenységen ala�
puló szakszervezeti véleménye�
zés túlnyomóan a múltra orien�
tált és az elért teljesítményt ér�
tékeli. Egyrészt az a célja, hogy 
segítséget adjon a jövőbeni fel�
adatok meghatározásához, más�
részt, hogy kézzelfoghatóvá te�
gye a vezetők függését a kollek�
tívától, és ismertté a róluk alko�
tott dolgozói véleményt.

A vélemény alapját a vezetők 
elmúlt évi munkájáról, maga�
tartásáról szervezett tapasztala�
tok képezzék. A vezetőt tényle�
ges munkája, magatartása, ve�
zetési demokratizmusa alapján

kell megitélni. Ebből adódóan a 
célokat és teljesítményeket, va�
lamint a magatartásjegyeket 
együttesen kell értékelni.

M it tartalmazzanak 
a véleményezések?

■ A gazdasági eredmények 
tükrében folytatott tevékenysé�
get.

Ennek az a lényege, hogy a 
gazdasági vezető tevékenységét 
az előre meghatározott célok 
teljesítésében elért eredmények 
alapján értékeljük. Ez megkö�
veteli — a tervezés időszakában 
— a postai és a postaszervi cé�
lok meghatározását, amelyek 
ösztönöznek a nagyobb teljesít�
ményre, a jobb, eredménye�
sebb munkára, valamint a gaz�
dasági vezetők feladat-és hatás�
körének pontos megjelölésére.

A terv- és a tényszámok ada�
tainak összevetése mellett fi�
gyelembe kell venni a minőség, 
a szolgáltatás színvonalának 
alakulását, a munkaszervezés 
eredményességét, a munkafe�
gyelem helyzetét, mindezeknek 
az emberre gyakorolt hatását 
is, mivel a kitűzött célokat csak 
a dolgozók segítségével lehet 
elérni.

Mindezek ismeretében kell 
elvégezni a teljesítmény és az 
eredmény évenkénti értékelé�
sét.

A gazdasági eredmények is�
meretében az értékelés ezen ré�
sze igen tényszerűen és tárgyi�
lagosan végezhető el.

■ Milyen a vezetőkkel, a 
munkatársakkal való együtt�
működése, munkastílusa, mun�
kamódszere, vezetési demokra�
tizmusa?

A legjobb gazdasági eredmé�
nyek is csak akkor jelentenek 
igazán sikert a postára, illetve a 
postaszervre nézve, ha egyide�
jűleg a vezetőnek a környezeté�
ben tanúsított magatartása is 
elfogadható. A tevékenység 
üyen jellegű értékelésében már 
jóval nagyobb a szubjektív 
megítélés lehetősége. Ezért a 
szakszervezeti tisztségviselők�
nek, testületeknek a vélemény�
kialakítást körültekintően és 
megalapozottan kell előkészíte�
ni és minden lényeges elemre 
kitérni.

A teljesség igénye nélkül fel�
sorolunk néhányat:

O megteremti-e azokat a 
szervezeti, tárgyi és anyagi fel�
tételeket, amelyek elősegítik a 
jó munkahelyi légkör kialakítá�
sát és kedvezően hatnak a dol�
gozókra és a munkára,

O mit tesz a dolgozók élet- 
és munkakörülményeinek javí�
tásáért,

O hogyan fogadják, illetve 
értékelik fellépését, intézkedé�
seit a felsőbb szerveknél, a pos�
taszerven belül, az ügyfelek kö�
rében és a hatóságoknál,

O hogyan segíti és fejleszti a 
munkahelyi demokratikus fóru�
mok működését, milyen a kap�
csolata a szakszervezeti testüle�
tekkel, fórumokkal,

O a döntések előkészítésé�
nél figyelembe veszi-e a dolgo�
zók javaslatait, s a döntéseknek 
dolgozókra gyakorolt hatását 
hogyan hasznosítja.

A javaslat és a testületi ülése�
ken elhangzottak alapján kell 
összegezni az éves tevékenysé�
get, amelyben szerepeljen az 
alábbi három kategória egyike:

— pozitívnak értékelik;
— pozitívnak értékelik, de 

megjegyzéseket tesznek;
— javasolják vizsgálat indí�

tását.
A véleményezés csak akkor 

érheti el célját, ha a jellemzője a 
jó szándék, a segítő bírálat, az 
elmúlt év tevékenységének va�
lóban korrekt és tárgyilagos ér�
tékelése.

Moravecz Márta

A postásújítók 
VI. országos tanácskozása

(Folytatás az 1. oldalról.)

A felmérés során tehát a 
mozgalommal kapcsolatos pro�
paganda ugyancsak kemény bí�
rálatot kapott. A jövőben tehát 
kiemelten fontos feladat az újí�
tási szabályzat széles körű meg�
ismertetése, segítve ezzel is az 
alkalmazás színvonalának eme�
lését. Ebben a munkában a 
szakszervezeti szerveknek is je�
lentős elmaradást kell pótolni�
uk.

A hatásosabb propaganda 
mellett jobban kell élni a moz�
galom irányításának egyéb le�
hetőségeivel is. Meg kell emlí�
teni egy fájó pontot, a feladat�
tervek csekély megoldási ará�
nyát. Kérdéses, hogy célszerű�
en határozzák-e meg a felada- 
tervi pontokat. A legtöbb he�
lyen azután megrekednek a ki�
írásnál. Az ismertetés, a mozgó�
sítás, továbbá az ösztönzés már 
meglehetősen bizonytalan.

Ugyancsak az irányítás köré�
be tartozik a munkahelyi de�
mokrácia fórumainak, elsősor�
ban az újítási tanácskozások�
nak a mozgalomban betöltött 
szerepe. Az országos fórumok 
és a hozzájuk igazodó tanácsko�
zások általában kedvező tapasz�
talatokkal szolgálnak. Az újítók 
megbeszéléseinek rendszeres�
ségét és a többi fórumot mint az 
újítómozgalomra kedvezően ha�
tó tényezőt illetően — ugyan�
csak az említett felmérésre hi�
vatkozva — már komoly gon�
dok mutatkoznak.

A szakszervezet sokrétű fel�
adatot lát el az újítómozgalom�
ban. Hiába, nagyrészt a mi hi�
bánk, hogy ez irányú munkán�
kat még az újítók sem ismerik 
kellőképpen. Feladatainknak 
igen fontos része az érdekvéde�
lem. Ebben nagy segítséget 
nyújtanak a szakszervezeti újí�
tási bizottságok. A némelyik bi�
zottság által kifejtett megelőző 
érdekvédelem tapasztalatainak 
kicserélésére két esetben is

szervezetünk szúb-elnökök és 
újítási előadók részére közös 
tanfolyamot, amelyeknek ked�
vező hatása a munkában meg is 
mutatkozott. A tavaly őszi vá�
lasztások folymán sikerült jól 
képzett szakembereket bevonni 
ezekbe a bizottságokba, ennél�
fogva az újításokkal kapcsola�
tos szakszervezeti munka javu�
lását várjuk.

Az újításokkal kapcsolatos 
eszmecserék elmaradhatatlan 
része az erkölcsi és az anyagi el�
ismerés kérdése. Ebben is ked�
vező és kedvezőtlen tapasztala�
tokról adhatunk számot. Nem 
tekinthetjük kielégítőnek a kal�
kulált díjak 3 százalékos átla�
gos kulcsát, amikor a szabály�
zat 8 százalékos kiindulási díj�
kulcsot ír elő. A kérdőíves fel�
mérés válaszai szerint sem áll�
nak arányban a díjak a befekte�
tett szellemi és fizikai munká�
val.

Az erkölcsi elismerés sem 
mindig megfelelő. Például a 
népszerűsítés kiváló eszköze le�
hetne, ha az újítási tanúsít�
ványt a munkahelyi demokrá�
cia fórurpain adnák át, nem pe�
dig postázva. Eléggé gyakran 
megtörténik az is, hogy a Kivá�
ló Újító kitüntetést késve kapja 
meg az újító. Helyes irányba 
halad viszont a szakvéleménye�
zők ösztönzése és a kollektív 
versenyformáknál az újítási te�
vékenység értékelése.

Ahhoz, hogy a postai újító�
mozgalom tiszteletre méltó mi�
nősítését megőrizhessük és a 
VII. ötéves terv jelentősen meg�
növekedett feladatainak szolgá�
latába állíthassunk, javítani 
kell az irányítottságot, gyorsíta�
ni kell a hasznosulási folyama�
tot és az eredményekkel ará�
nyossá kell tenni az anyagi és 
az erkölcsi elismerést. Ez ösztö�
nözhetné tenni akarásra, terem�
tő gondolkodásra a dolgozókat. 
Hogy ez megvalósulhasson, 
rengeteg aprómunkára és kitar�
tó lelkesedésre van szükség.

Benda István

Mély megrendüléssel búcsúzunk 
Roska Tibortól, a Postások Szakszer�
vezete pénzügyi és gazdasági osztá�
lyának előadójától, aki 40. évében tra�
gikus hirtelenséggel távozott közü�
lünk.

1969- ben kezdte postai szolgála�
tát a Posta Szociális Hivatalban. Itt 
kapcsolódott be a szakszervezeti moz�
galomba; üdülési felelős, majd tt- bi-  
zottsági tag volt.

Politikailag és szakmailag folyamatosan képezte magát. 
1971- től a Postások Szakszervezetének üdülési, majd 1973- tól ha�
láláig pénzügyi előadója volt. 1980- tól bizalmihelyettes.

Nagy munkabírású, mindig jókedvű ember volt. Munkatár�
sainak, környezetének bizalmát élvezte. Sokan ismerték, szeret�
ték, becsülték.

Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Megjelent Az alapszerve- A kiadvány az eredmé- 
zeti számvizsgáló bizottsá- nyes, szakszerű számvizsgá- 
gok feladatai című kézi- ló bizottsági ellenőrző tevé- 
könyv ötödik, javított kiadá- kenység nélkülözhetetlen 
sa a Népszava gondozásé- segédeszköze, 
ban. Központi

számvizsgáló bizottság

Az újításban folyamatos megújulás kell

A 42 éves Kiss Józsefről port�
rét készíteni lehetetlen feladat�
nak tűnik. Én, életéről, érzései�
ről kérdezem, ő munkájáról, a 
mostani tanácskozás várható 
hasznáról, az előrelépés lehető�
ségeiről meditál. Kiss Józsefet, 
a soproni igazgatóság területi 
szakszervezeti bizottságának 
politikai munkatársát a Szak- 
szervezeti Munkáért kitüntetés 
arany fokozatával jutalmazták 
a Postás Újítók és Feltalálók 
VI. Országos Tanácskozásán. 
Az igazgatóság újítási ügyeivel 
foglalkozik a tszb munkatársa�
ként 1983 óta, s azóta is több je�
lentős újítással gazdagították a 
soproniak a postai újítások szá�
mát. Ezért az újításokkal „hiva�
talból” foglalkozó soproniakra 
talán kevésbé vonatkoznak 
azok a kritikus-önkritikus meg�
állapítások, amelyeket Gricser-  
né Heszky Enikőtől, a Postások 
Szakszervezetének főtitkárától 
hallottunk, és amely az appará�
tusban dolgozók felelősségére 
vonatkozott, a gyorsabb hasz�
nosítás, az újítók jobb anyagi és 
erkölcsi megbecsülése tárgyá�
ban.

Beszélgetésünkkor Kiss Jó�
zsef saját munkájának hatéko�
nyabbá tételéről, a lehetőségek 
jobb kihasználásáról azt mond�
ta:

— Nagyon bízom a tanács�
kozás sikerében. Remélem, 
hogy továbbfejlődik az agitáci- 
ós és propagandamunka, több 
lesz a nő és a fiatal az újítómoz�
galomban, decentralizálódik az 
elbírálási jogkör, és folyamatos 
megújulás fogja jellemezni a 
postai újítómozgalmat a VII. öt�
éves terv idején.

A soproniak (újítók és társa�
dalmi munkások) az elmúlt 
években igen sokat tettek en�
nek sikeréért. Jelentkeztek — 
az elsők között — számítástech�
nikai újításokkal, régóta híre�
sek a gépjárművekhez kapcso�
lódó újításaikról, és innen in�
dult sikeres útjára a konténer�
postahivatal is.

Kiss József szerint ez a mun�
ka még minden területen fokoz�
ható. Úgy érzi, hogy neki a 
szakszervezet képviseletében is 
egyre több feladata, nagyobb 
felelőssége van ebben a tevé�
kenységben. A VII. ötéves terv�
időszak megnövekedett igénye�
inek másként lehetetlen megfe�
lelni. Ahogy Kiss József lelke�
sedését, ügyszeretetét látjuk, 
bizonyosak lehetünk abban, 
hogy ő mindent megtesz ezért.

*

Gazdag ember-e Schutzbach 
István, a HTI újítója, akinek el�
fogadott újításai lassan elérik a 
kétszázat? Megéri-e állandóan 
az újat, a jobbat, a hatékonyát 
keresni?

Schutzbach István idegeit az 
egy helyen töltött 40 éves mun�
kaviszony, a sok-sok újítás elfo�
gadási procedúrája szemmel 
láthatóan nem kezdte ki. Bol�
dog, kiegyensúlyozott emberrel 
találkoztam az újítók tanácsko�
zásának szünetében. Néhány 
perce vette át a Szakszervezeti 
Munkáért kitüntetés arany fo�
kozatát.

— Hat gyermekem van, az 
alapfizetésem nyolcezer forint. 
Nem hiszem, hogy gazdag em�
ber volnék, viszont az újítói 
munkám hozzásegített ahhoz, 
hogy a családot tisztességgel 
felneveljem.

Schutzbach István 1947-ben 
kezdett dolgozni a Helyközi 
Távbeszélő Igazgatóságon. Az 
első perctől átviteltechnikával 
foglalkozott. Ennek fejlődése, 
az egyre modernebb technoló�
giák alkalmazása folyamatos 
fejlődést, önképzést igényelt az 
itt dolgozóktól. A berendezéstí�
pusok változása arra ösztönözte 
Schutzbach Istvánt is, hogy 
mindig a legjobb megoldáso�

kat, a legtökéletesebben műkö�
dő berendezéseket keresse. 
Ezeknek az új berendezések�
nek egy részét a soproni postás 
konferencián rendezett kiállítá�
son be is mutatták. Egy-egy ál�
tala és újítótársai által megalko�
tott berendezésnél ma már fel�
vetődik a külföldi hasznosítás 
gondolata is. Schutzbach Ist�
ván 20 éve a szakszervezeti 
munkával is szorosabb kapcso�
latban van. Volt bizalmi, elnök, 
tszb-tag, hét éve pedig alap�
szervi szakszervezeti titkár.

Sikeres újításairól azt vallja, 
hogy a jó közösség tette lehető�
vé ezek megvalósulását. Arra a 
kérdésre, hogy mint újító, ho�
gyan látja a távbeszélő fejlesz�
tésének nagyobb lehetőségeit, 
azt mondja:

— Nálunk is igen nagy volt 
az elmúlt években a fluktuáció. 
Nem is olyan régen üzemünk 
még 150 emberből állt, ma már 
csak százan dolgozunk itt. A ki�
lépők között voltak remek szak�
emberek is, bizony velük köny- 
nyebb lenne a VII. ötéves tervi 
feladatok megoldása. De bízom 
benne, hogy a posta szakem�
bergárdája és benne az újítók 
felkészültsége meghozza a si�
kert. Schutzbach István kiváló 
újító. Bronz és ezüst jelvénye 
már van, és 1987-ben meglesz 
az arany is.

— Van- e valami újdonság a 
tarsolyában? — kérdezem bú�
csúzóul.

— Aki egyszer belekóstolt az 
újítás örömeibe, az már soha 
nem tudja abbahagyni. Vala�
min mindig töprengek — 
mondja talányosán.

Z. O.
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Elnökségi ülés Debrecenben
Nem tekinthető rendkívüli 

esetnek ma már, ha szakszerve�
zetünk elnöksége egy-egy té�
mát a helyszínen, azaz egy-egy 
területi igazgatóságnál tárgyal 
meg. Az ilyen, úgynevezett „ki�
helyezett” ülések lehetőséget 
adnak arra is, hogy az elnökség 
közvetlen információt szerezzen 
a terület dolgozóinak élet- és 
munkakörülményeiről, vala�
mint megismerkedjenek a vá�
ros vezetőivel.

így volt ez november 27 és 
28-án is, amikor elnökségünk a 
Debreceni Postaigazgatóság 
Területi Szakszervezeti Bizott�
ságának és gazdasági vezetésé�
nek vendéglátását élvezve, ülé�
sét az igazgatóságnál tartotta 
meg.

Az ülésen részt vett Doros 
Béla, a Magyar Posta általános 
elnökhelyettese, Magyar Jó�
zsef, a Hajdú-Bihar megyei 
pártbizottság titkára, Zsuroch 
Sándomé, a Szakszervezetek 
Hajdú-Bihar megyei tanácsá�
nak titkára, dr. Szilágyi Gábor, 
a Debreceni Postaigazgatóság 
vezetője, valamint Harangozó 
István, a területi szakszervezeti 
bizottság titkára.

Első napirendként a testület 
megvitatta: „A postán dolgozó 
értelmiség helyzetének tovább�
fejlesztésére hozott 1/1983. szá�
mú kv határozat végrehajtásá�
nak eddigi tapasztalataiét.

A visszatekintő értékelést 
széles körű előkészítés előzte 
meg, amit a kv mellett működő 
értelmiségi bizottság végzett. 
Összehívták postaszervenként 
azokat az értelmiségi fiatalokat, 
akiknek a véleményét az 1982. 
évi felméréskor kikérték. A ve�
lük történt beszélgetés arra irá�
nyult, hogy a határozatot kö�
vetően mennyiben változtak 
élet- és munkakörülményeik. 
Ugyanis az eltelt három évben 
jelentős hangsúlyeltolódás kö�
vetkezett be e réteg megítélésé�
ben a népgazdaság egészében,

ugyanakkor lényeges változá�
sok voltak a posta belső életé�
ben is.

A vitában az elnökség szinte 
valamennyi tagja felszólalt, sa�
ját területe értelmiségének 
helyzetét értékelve, illetve az el�
telt időszak változásait bemu�
tatva. Ugyanakkor felvetődött 
az a kérdés is, hogy ma kit te�
kinthetünk a postán értelmisé�
ginek. Miután az értelmiség 
nemcsak végzettséget, hanem 
életformát is jelent, és kérdés, 
hogy mennyiben kíván, illetve 
a körülmények miatt tud e ré�
teg ezen igényeknek megfelel�
ni.

Összegezve az elnökség úgy 
ítélte meg, hogy a vizsgált idő�
szakban a postán szemléletben, 
gondolkodásban jelentős válto�
zások kezdődtek meg. Ezek el�
engedhetetlenül szükségesek 
ahhoz, hogy a korszerű eszkö�
zökkel dolgozó, megújuló kész�
séget tanúsító, a VII. ötéves 
terv céljait megvalósító posta 
létrejöjjön. Ebben pedig meg�
határozó szerep hárul a postás 
értelmiségre is.

Mindehhez szükséges azon�
ban, hogy

•  valamennyi tszb és szb 
tekintse át a központi vezetőség 
határozata alapján az értelmi�
ség helyzetét, különös tekintet�
tel a beosztott értelmiségre,

•  a tszb-k, szb-k adjanak 
fórumot a területükön dolgozó 
értelmiségnek,

0  nagyobb figyelmet for�
dítsanak a pályakezdő értelmi�
ség munkahelyi beilleszkedésé�
re,

•  a szakszervezeti szervek 
támogassák a szakmai vezető�
ket az igény- és követelmény�
szint emelésében, s segítsék a 
— közösség által is elismert — 
kiemelkedő szellemi munka dif�
ferenciált elismerését,

•  az értelmiség a jövőben 
nagyobb szerepet kapjon a tu�
dásközvetítő tevékenységben, a

művelődési közösségek formái�
nak megteremtésében.

Második napirendként tár�
gyalta az elnökség „A szakszer�
vezeti testületek munkavédel�
mi, társadalombiztosítási és 
egészségügyi feladatai” című 
50/1984. számú elnökségi hatá�
rozat végrehajtásának tapaszta�
latait a Debreceni Postaigazga�
tóság területén.

A beszámolót az elnökség jó�
nak ítélte, és úgy összegezte, 
hogy ez az a terület, ahol a leg�
többet lehet az emberen segíte�
ni, persze csak akkor, ha meg�
felelő a figyelem iránta. A Deb�
receni Postaigazgatóság ered�
ményei ezen a téren jók, azzal 
együtt, hogy sok még a tarta�
lék, amelyek feltárását, alkal�
mazását szorgalmazni kell.

Másnap az elnökség megte�
kintette az épülő szállítási üze�
met, az üzem vezetőjének kala�
uzolásával. Új, korszerű létesít�
ménnyel fog gyarapodni
1987-ben a Debreceni Posta- 
igazgatóság, illetve a Magyar 
Posta. Az új létesítmény korsze�
rű berendezésekkel* — mely�
nek szinte valamennyi egységét 
sikerült szocialista partnerektől 
beszerezni — helyiségekkel fel�
szerelt üzem lesz, amely a ter�
vek szerint hosszú időre meg�
oldja a gépkocsik karbantartá�
sát, valamint az Itt dolgozó em�
berek jó elhelyezését.

Ezt követően az elnökség a 
város nevezetességeivel ismer�
kedett. Többek között megte�
kintette az új gyógyfürdő-szál�
lodát, amely építészetileg és 
szolgáltatásait tekintve a város 
egyik nevezetessége, büszkesé�
ge. Ennek közelében épül az a 
postás üdülő, amelynek ünne�
pélyes alapkőletétele volt az el�
nökség utolsó debreceni prog�
ramja. (Erről lapunk 7. oldalán 
külön cikkben számolunk be. 
A szerk.)

Barabás Györgyi

Ma még építési terület, de 1987- re már elkészül a Debreceni Postaigazgatóság szállítási üzeme

Interszputnyik tanácsülés Budapesten
A közelmúltban Budapesten 

tartották megfáz Interszputnyik 
Nemzetközi Űrtávközlési Szer�
vezet XV. tanácsülését. Az 
ülésszak munkájában 12 tagor�
szág — Afganisztán, Bulgária, 
Csehszlovákia, Kuba, Laosz, 
Lengyelország, Magyarország, 
Mongólia, Német Demokrati�
kus Köztársaság, Románia, 
Szovjetunió és Vietnam — kor�
mányainak képviselői vettek 
részt. Ezen kívül megfigyelő�
ként 5 ország és 4 nemzetközi 
szervezet képviseltette magát, 
amelyekkel az Interszputnyik 
együttműködik az űrtávközlési 
és információátvitel területén.

A tanács áttekintette az 1985. 
szeptembertől 1986. októberig 
eltelt időszak alatt végzett mun�

kát. Megelégedéssel állapítot�
ták meg, hogy az erre az idő�
szakra kijelölt főbb feladatokat 
a szervezet teljesítette.

Az Interszputnyik szervezet�
nek jelenleg 14 tagországa van, 
a rendszerben két geostacioná- 
ris pályára állított műhold üze�
mel, és az Európában, Ázsiá�
ban, Afrikában, és Amerikában 
elhelyezett földi állomásokon 
keresztül folyik a tévé és a rá�
dióműsor cseréje, a távbeszélő- 
és távíróösszeköttetés, valamint 
egyéb adatátvitel megvalósítá�
sa. Az Interszputnyik rendszer 
csatornáit a világ különböző or�
szágaiban számos fontos politi�
kai, kulturális és sportesemény 
közvetítésénél vették igénybe.

A rendszer továbbfejlesztése

és tökéletesítése Céljából folyik 
a földi állomások korszerűsítése 
és újabb korszerű berendezé�
sek üzembe helyezése, amelyek 
fokozott mértékben biztosítják 
az egyes országok nemzetközi 
információcsere iránt jelentke�
ző egyre növekvő igényeinek 
kielégítését. A jelen ülésszakon 
elfogadták az Interszputnyik 
rendszer fejlesztési programját 
az elkövetkező évekre.

Az ülésszak résztvevői meg�
állapították, hogy az űrtávköz�
lési együttműködés fejlesztése 
nagy jelentőségű a világűr bé�
kés- , célú meghódításában és 
hasznosításában, valamint elő�
segíti a népek közötti megér�
tést, a kapcsolatok javulását.

< \ r  t

A lakásról közérthetően
Lapunk novemberi számá�

ban a lakás-használatbavételi 
díjjal foglalkoztunk utoljára, vi�
szont nem adtunk választ arra a 
kérdésre, hogy mikor nem kell 
lakás-használatbavételi díjat fi�
zetni.

Miután korábban utaltunk 
arra, hogy nem mindegy, hogy 
összegét tekintve, ha fizetni 
kell, akkor mennyit a hatóság�
nak, ugyanígy nem mindegy, 
hogy mennyit kap a bérlő visz- 
sza lakásáért, ha a helyzet és 
körülményei úgy adódnak. Elő�
ször azzal foglalkozunk, mikor 
mentesül a leendő bérlő fizetési 
kötelezettsége alól.

Amennyiben a bérlő saját 
erőből létesíti bérlakását (pél�
dául toldaléképítés vagy eme�
letráépítés stb. esetén), hiszen 
ilyen esetben nem kevés ráfor�
dítással oldja meg lakásgond�
ját, tehát indokolt, hogy ne ter�
helje kétszeres kiadás.

Ha a lakásügyi hatóság a ta�
nácsi bérlakást építési munkák 
előzetes elvégzésének kikötésé�
vel utalja* ki, és az építési költ�
ségek összege meghaladja a la�
kás-használatbavételi díj mér�
tékét, már nem lehet szó fizetési 
kötelezettségről.

Abban az esetben is hasonló 
a helyzet, ha valakinek az in�
gatlanát kisajátítják, és cserela�
kásként a lakásügyi hatóság ta�
nácsi bérlakást utal ki. Továb�
bá, ha tanácsi bérlakást határo�
zott időre vagy valamely felté�
tel bekövetkezéséig utalja ki a 
hatóság, illetőleg a kiutalásra 
lakáscsere-szerződés alapján

Háromnál több szobás lakás 
esetében a lakás-használatba�
vételi díjat a negyedik és a to�
vábbi szobák után — lakószo�
bánként — a következő össze�
gekkel kell növelni:

összkomfortos: 20 18 16
komfortos: 16 14 12
félkomfortos: 8 7 6
komfort nélküli: 5 5 5

A lakás-használatbavételi díj 
összegét, a szociálpolitikai ked�
vezményt, a készpénzben fize�
tendő összeget a lakásügyi ha�
tóság a kiutaló határozatban ál�
lapítja meg. A kiutaló határo�
zatban előírt összeget a bérlő a 
lakásbérleti szerződés megköté�
se előtt köteles — bérbeadó út�
ján — a tanács részére kifizetni. 
Részletfizetés engedélyezése 
esetén az összkomfortos és 
komfortos lakás használatakor 
vételi díjának legalább a 20 szá�
zalékát egy összegben kell 
megfizetni. A részletfizetés idő�
tartama legfeljebb 10 év lehet.

Általában a lakásokra megál�
lapított díj egyszeres összegét 
kell fizetni. Kétszeres összeg ki�
fizetése ellenében köthet bérleti 
szerződést az, aki jövedelmi, va�
gyoni és szociális helyzete foly�
tán tanácsi lakásra nem lenne 
jogosult, s úgy folytatja a bérle�

kerül sor. Végezetül, ha a lakás�
ügyi hatóság a tanácsi bérla�
kást olyan személy részére utal�
ja ki, aki egyébként más tulaj�
donában álló lakásban bérlő�
ként lakik. A tulajdonos pedig 
— mint a tanácsi bérlakás bér�
lője — cserealapként lakását 
felajánlja, azért, hogy saját tu�
lajdonú lakásába beköltözhes�
sen.

Az ilyen szerződések tanácsi' 
jóváhagyása esetén tehát fizeté�
si kötelezettség szintén nem áll 
fenn.

Mielőtt rátérnénk azokra az 
esetekre, hogy mikor és hány�
szorosát kell a lakás-használat�
bavételi díjnak fizetni a lakás 
igénybevétele esetén, illetve ki�
utalása során, táblázat segítsé�
gével utalunk arra az alapösz- 
szegre, amelynek a többszörö�
séről is szó lehet, figyelemmel 
arra, hogy hol fekszik, milyen 
komfortfokozatú és alapterüle�
tű a lakás.

Előrebocsátjuk, hogy a lakás�
használatbavételi díj előírt ösz- 
szegének befizetése is előfelté�
tele annak, hogy a lakásügyi 
hatóság, illetőleg az illetékes 
házkezelőség a lakásbérleti 
szerződést megkösse. Elmulasz�
tásának következménye — né- 
ifány kivételtől, eltekintve — a 
kiutaló határozat visszavonása.

A lakás-használatbavételi díj 
mértéke a lakás szobaszáma, 
komfortfokozata és település- 
csoportja szerint 1981. július 
1-jétől a következő (ezer forint�
ban):

ti jogviszonyt, hogy a korábbi 
bérlővel legalább egy éve, de öt 
évnél rövidebb ideig lako.tt 
együtt állandó jelleggel.

Kétszeres lakás-használatba�
vételi díjat kell fizetnie annak 
is, aki jövedelmi, vagyoni és 
szociális helyzete folytán jogo�
sult tanácsi bérlakásra, és mint 
jóhiszemű jogcímnélküli lakik a 
lakásban,, (például: családtag, 
de nem gyermek vagy unoka!) 
és kiutalják, részére a lakást.

Háromszoros viszont a díj 
ugyanebben az esetben azzal a 
különbséggel, hogy a leendő 
bérlő nem jogosult tanácsi bér�
lakásra, vagyoni helyzeténél 
fogva. Aki a bérlővel egyáltalán 
nem lakott együtt vagy egy év�
nél rövidebb ideig lakott állan�
dó jelleggel, szintén háromszo�
ros díjat fizet, de itt is feltétel, 
hogy vagyoni helyzete ne jogo�
sítsa fel egyébként tanácsi bér�
lakásra.

Amennyiben a bérlő előző 
bérlakását beköltözhető állapot�
ban a lakásügyi hatóság rendel�
kezésére bocsátja vagy lakását 
lebontják, illetve társbérlet fel�
számolása végett megszűnik 
bérleti jogviszonya, végezetül, 
ha megsemmisül volt bérlemé�
nye, a lakásügyi hatóságnak az 
új bérlakás kiutalása esetén a 
fizetendő használatbavételi díj�

ba be kell számítani az előző la�
kásra megállapított díjat.

Ha fél vagy egy szobával ki�
sebb szobaszámú bérlakást kér 
a bérlő, az általa átadott koráb�
bi bérleményére megállapított 
díj összegének a kétszeresét 
kell a tanácsnak részére kifizet�
ni. Például: Budapesten kétszo�
bás összkomfortos lakás hasz�
nálatbavételi díja 56 ezer forint, 
ennek kétszeres összege 112 
ezer forint. Az egyszobás lakás 
használatbavételi díja 36 ezer 
forint, így a bérlő a különbözet- 
re, vagyis 76 ezer forintra tart�
hat igényt. Másfél szobával ki�
sebb lakásba költözéskor a fel�
ajánlott lakásra megállapított 
díj háromszorosát kell téríteni a 
bérlő részére.

A lakás-használatbavételi díj 
mértéke 20 százalékkal csök�
kenthető, ha a lakás alagsorban 
van, felvonó nélküli épület ne�
gyedik vagy ennél magasabb 
emeletén van, továbbá, ha vala�
mennyi szobája — földszinti, il�
letve első emeleti lakás eseté�
ben — udvari. 20 százalékos a 
csökkenés akkor is, ha a lakás a 
komfortfokozatra vonatkozó fel�
tételeknek megfelel, de konyha 
helyett főzőszekrény vagy für�
dőszoba helyett zuhanyzó- 
(mosdó-) fülke van.

A használatbavételi díj mér�
téke 50 százalékkal csökkenthe�
tő, ha a lakás műszaki állapota 
különösen kedvezőtlen (például 
aládúcolt, nedves, egészségte�
len stb.). Amennyiben az előző�
ekben felsorolt feltételek együt�
tesen fennállnak, a díj mértéke 
legfeljebb 50 százalékkal csök�
kenthető.

Amennyiben a bérlő a taná�
csi bérlakás bérleti jogáról a la�
kásügyi hatóság javára lemond, 
és cserébe nem kér állami la�
kást (például mert rokonaival 
összeköltözik vagy társasház�
építkezéshez kapcsolódik), térí�
tésként a lakás-használatbavé�
teli díj háromszoros összegére 
tarthat igényt. Ezeknek a ren�
delkezéseknek a célja a lakás�
forgalom elősegítése, mégpedig 
úgy, hogy anyagilag -érdekeltté 
teszik az állami intézkedésekkel 
a bérlőket.

A lakás-használatbavételi díj 
összegéből a bérlőt az általa el�
tartott és vele közös háztartás�
ban élő gyermekei és családtag�
jai után szociálpolitikai kedvez�
mény illeti meg. Ennek mérté�
ke egy gyermek esetén a hasz�
nálatbavételi díj 20 százaléka. 
Minden további gyermek után 
25 százalék, más családtagok 
után személyenként 10 'száza�
lék. A kedvezmény mértéke 
azonban a 80 százalékot nem 
haladhatja meg.

Fiatal házasok részére — ké�
relmükre — a szociálpolitikai 
kedvezményt két gyermekig 
meg kell előlegezni. Ennek idő�
tartama egy gyermek után há�
rom év, két gyermek után hat 
év. A kedvezmény megelőlege�
zését a házaspár akkor kérheti, 
ha a házastársak egyike sem 
töltötte be a 35. életévét.

A lakásügyi hatóság a városi 
(fővárosi, megyei, városi), illető�
leg a községi tanács által meg�
állapított feltételek szerint a la�
kás-használatbavételi díj megfi�
zetésére részletfizetést, illetőleg 
halasztást adhat. Az említett ta�
nácsok rendeletéi további ked�
vezményként meghatározzák 
azokat a jövedelmi és szociális 
körülményeket, amelyek eseté�
ben a komfort nélküli és a fél- 
komfortos lakások használatba�
vételi díja részben vagy egész�
ben elengedhető. Ilyen kedvez�
ményt komfortos és összkom�
fortos lakások kiutalása eseté�
ben csak a három és annál több 
gyermeket eltartó családok 
kaphatnak.

Dr. M. B.
(Folytatjuk.)

településcsoportok
A lakás ------------------------------ ---------------

komfortfokozata főváros városok
és szobaszáma és megyei és kiemelt községek

városok települések

összkomfortos:
1 szobás 36 30 24
2 szobás * 56 48 40
3 szobás 76 66 56

komfortos:
1 szobás 28 24 20
2 szobás 44 38 32
3 szobás 60 52 44

félkomfortos:
1 szobás 14 ^4 10
2 szobás 22 19 16
3 szobás 30 26 22

komfort nélküli
1 szobás 11 9 7
2 szobás 16 14 12
3 szobás 21 19 17
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Uj szám ítóközpont 
Miskolcon

A közelmúltban a Miskolci 
Postaigazgatóság is felzárkózott 
a korszerű számítóközponttal 
rendelkező postaszervek sorá�
ba. November 13-án felavatták 
a 24 millió forintos új beruhá�
zást, a Magyar Postánál hasz�
nálatos TPA 1148-as számítógé�
pet.

Az igazgatóság a számítás- 
technikával, illetve kisebb szá�
mítógépek alkalmazásával az 
1970-es évek vége felé kezdett 
foglalkozni, és a bérszámfejtést, 
valamint a munkaerő-nyilván�
tartást a PSZSZI rendszerével, 
a SZÜV miskolci gépparkjával 
együttműködve számítástechni�
kai úton végezték. Több kis szá�
mítógép is könnyíti az igazgató�
ság munkáját. A 3 távközlési és 
a hálózatépítő üzem a műszaki 
számlázást jelenleg is kis szá�
mítógépekkel végzi.

A korszerű számítógép hiá�
nyában a távbeszélőszámlákat 
bérmunkában a Debreceni Pos�
taigazgatóság számítóközpont�
jában állították elő. Az új, nagy 
teljesítményű számítógéppel el�
látott számítóközpont létesíté�

sét, az igazgatóság szűkös és 
erősen tagolt elhelyezése késlel�
tette.

Elsőként a távbeszélőszámlá�
kat állítják elő, előbb kísérlet�
képpen, párhuzamosan a Deb�
recenben készülő számlákkal, 
majd az esetleges hibák kiszű�
rése után — a tervek szerint -r 
1987-től a távbeszélőszámlák 
már önállóan a miskolci új szár 
mítóközpontban készülnek. 
A továbbiakban bekapcsolód�
nak a központi programok ké�
szítésébe és más igazgatóságok�
tól is átvesznek programcsoma�
gokat.

A Miskolci Postaigazgatóság 
ezen új üzeme lehetőséget ad a 
gyorsabb és áttekinthetőbb 
adatfeldolgozásra s ezzel előse�
gíti és megkönnyíti a postás 
dolgozók munkáját. Külön meg 
kell említeni, hogy az ünnepé�
lyes avatást megelőző műszaki 
átadás alkalmával sem üzemel�
tetési, sem munkavédelmi 
szempontból hiányosság, illető�
leg észrevétel nem merült fel.

Horváth Dezső

Nem ismerik
vagy nem akarják ismerni?

Az Országos Takarékpénztár 
az immár három évtizede beve�
zetett átutalási betétszámla�
szolgáltatás tökéletesítésére, és 
azért, hogy azt mind szélesebb 
rétegek igénybe vehessék, né�
hány évvel ezelőtt forgalomba 
hozta a takarékcsekket. Ennek 
a szolgáltatásnak a fő haszna és 
célja az, hogy a dolgozók és a 
nyugdíjasok, bárhol az ország 
területén, bármelyik OTP-fiók- 
ban és csaknem valamennyi 
postahivatalban hozzájuthassa�
nak elhelyezett pénzükhöz, ne 
kelljen nagyobb összeget a zse�
bükben hordozniuk.

Nyáron, a Balaton partján 
nyaraló barátoméknak elfo�
gyott a pénzük (megesik a leg�
jobb családban is), ezért, taka�
rékcsekkel rendelkezvén, be�
mentek a helyi postahivatalba
— igaz, zárás előtt fél órával —-, 
hogy pénzt vegyenek fel. A ké�
sői időpont miatt itt már nem 
volt kifizetés, átküldték őket a 
szomszéd községbe, mondván, 
ott később zár a postahivatal. 
Sajnos, abban a hivatalban — 
szándékosan nem nevezem ne�
vén, mert nem egyedülálló eset
— nem ismerték ezt a szolgálta�
tást, és nem akartak fizetni. 
A fiatalembert nem olyan fából 
faragták, hogy könnyen hagyja 
lerázni magát, no meg igaza tu�
datában, mondta a szaktársnő�
nek (aki egyúttal hivatalvezető 
is volt!), vegye elő a K. 1. Sza�
bályzatot, és olvassa el az ide�
vonatkozó paragrafust. Ezután 
ismerősöm megkapta a pénzét.

Sajnos, hasonló a helyzet Bu�
dapesten is. Ismerőseim, szom�
szédaim már az őszi hónapok�
ban, nem egy postahivatalban 
kaptak nemleges választ, s csak 
kellő „kioktatás” után juthattak 
hozzá a pénzükhöz. Azt is hozzá 
kell tennem, hogy meglehető�
sen fanyalogva, kényszeredet�
ten teljesítették a jogos kérést,

mintha legalábbis saját zsebük�
ből kellett volna fizetniük.

Érthetetlen előttem ez a tájé�
kozatlanság és viszolygás. Min�
den postásnak, aki a forgalmi 
szolgálatban, postahivatalban 
dolgozik, ismernie kell(ene) ezt 
a szolgálatatást. Ha már régeb�
bi dolgozó, akkor azért, hiszem, 
3-4 éve már, hogy bevezették, a 
gyakorlatukban — ha nem is 
sokszor —, de bizonyára előfor�
dult. Ha viszont kezdő, akkor 
meg a szakközépiskolában 
vagy a tanfolyamon kellett (vol�
na) tanulnia.

Még az ősszel a kezembe 
akadt az Országos Takarék�
pénztárnak egy nemrégiben ki�
adott tájékoztatója az átutalási 
betétszámláról, a munkabér-át�
utalásról és a takarékcsekkről. 
Egy mondaton megakadt a te�
kintetem. Elolvasva úgy érez�
tem, hogy ezek szerint nemcsak 
a postahivatalok dolgozói ma�
rasztalhatok el a fent leírtak mi�
att. Szó szerint így szól: „Mivel 
országunkban a csekkel való fi�
zetésnek, a munkabér-átutalás�
nak nincsenek hagyományai, 
bizonyos fokú idegenkedést ta�
pasztalhatunk velük kapcsolat�
ban.” Véleményem szerint az 
idegenkedés nem annyira az 
igénybe vevők, mint inkább a 
postahivatali dolgozók részéről 
tapasztalható.

Remélem, az OTP említett tá�
jékoztatója azóta eljutott min�
den hivatalhoz, az abban foglal�
tak megnyugtatták postás dol�
gozóinkat, és a jövőben nem 
fordulnak majd elő a fentebb 
említett bizalmatlan megnyüvá- 
nulások. Láthatják már dolgo�
zóink, hogy a takarékcsekk 
nem csalás és nem ámítás, célja 
az, hogy az ország átutalási be�
tétszámlával rendelkező dolgo�
zóinak, nyugdíjasainak bizton�
ságát szolgálja, helyzetüket 
megkönnyítse.

Török Lászlóné

A battonyai postások
Battonya immár nemcsak ar- galmat bonyolítunk. Az OTP 

ról híres, hogy itt, a község ha- be- és kifizetés nagy figyelmet 
tárában lépték át először a ha- kíván' 5000 postautalványt vet�
tárt a szovjet csapatok, hanem tünk fel.
arról is, hogy itt van az ország _  A hírlaposok munkája 
első SOS gyermekfaluja. Ez szintén nehezebb lett — veszi 
persze, a hírnév mellett jókora át a szót Halász Györgyné hír�
felelősséget is jelent a község- lapfelelős. — 663 174 lapot kéz�
nek. besítettünk, és 144 976 lapot

A posta a maga részéről min- árusítottunk 1985-ben. Ez egy 
dent megtett: tizenhét vonalat gazdag község, ennek megfele- 
adotba falunak, ami ebben a te- lően az emberek sok újságot 
lefonínséges időben nem kis vesznek. Népszabadságból 
dolog. Erről és a battonyai pos- 18 000, Népszavából 2465, Ma�
ta munkájáról beszélgetünk Po-  gyár Nemzetből 486, Magyar 
zsár Imréné hivatalvezetővel, Hírlapból 1614 darab fogy ha- 
aki 1983 óta tölti be ezt a posz- vonta, legtöbben azonban a Bé- 
tot. kés megyei Népújságot vásárol-

— Battonyai vagyok — iák: havi 21 194 darabot. Való�
mondja a fiatalasszony. — színűleg azért fogy ebből több, 
Érettségi után kerültem ide. El- mint a Népszabadságból vagy 
végeztem a segédtiszti tanfolya- mas napilapokból, mert több 
mot Szegeden. A gyakorlatot helyi vonatkozású, rólunk szóló 
itt, Battonyán folytattam. Ami- cikk jelenik meg benne. Ezen- 
kor Garán János, a volt hiva- kívül népszerűek a hetilapok: a 
talvezető nyugdíjba készült, el- Nők Lapjá-ból 689, a Képes 
végeztem a postaforgalmi tiszti 7-ből 45, a Szabad Föld-bői 697 
tanfolyamot, és amikor ő el- darabot vásárolnak hetente, 
ment, én lettem a hivatal veze- Battonyán húszán foglalkozunk 
tője. Ha valaki új beosztásba, új hírlapterjesztéssel, köztük hat 
asztal mögé kerül, és mellette "kézbesítő, öt egyesített kézbesí- 
még iskolába is kell járnia, tő, az iskolákban három tanár 
nincs könnyű dolga. És látja, árul újságot. — De árusítunk a 
most sem vagyok könnyű hely- három téeszben és a helyi üze- 
zetben. — A kis iroda zsúfolt mekben is. Nekem sem köny- 
polcaira mutat, íróasztala is alig nyebb, mint a többi hírlapos- 
fér el. A battonyai postát nak- Sokat dolgozom, de úgy 
ugyanis most építik át. érzem, megfizetnek. Battonyán

Pozsár Imréné elém teszi a az ötezer forint nem kis pénz. 
tervrajzokat, mutatja, milyen Persze> több is elkelne, de ki�
lesz az épület egészítjük ezt azzal, hogy a fer-

-  Ezeket a terveket a Pira- lemmel dolgozunk a háztájiban,
mis Tervező és Szolgáltató Amikor Halasz Gyórgyne el- 
GMK készítette, a kivitelező hirlapszamadas-lapjait
egy helyi gmk. Az épület vizes kitölteni a hivatalvezetővel 
volt, olyannyira, hogy amikor folytatjuk a beszelgetest. Pillan- 
az elektromos szigetelést csinál- tasom a falon levo oklevélre te- 
ták, a pincében állt a víz. A fö- ved'
dém is felújításra szorult, az ab- — 85-ben Kiváló Hivatal let- 
lakok-ajtók résein befújt a szél tünk — mondja Pozsár Imréné. 
és befolyt a víz. Ahol most va- ®z a harminchat ember, aki 
gyünk, az a hírlapkézbesítők most itt dolgozik, stabil gárda, 
szobája volt, most irattár és az Nemigen tűrjük meg ma�
én irodám. Ebben a helyzetben gunk között a lógósokat, 
igen nehéz a forgalmat zavarta- Mintha csak végszóra érkez- 
lanul lebonyolítani. ne, lép a szobába Csordás Já-

Gondolja csak meg: 1985-ben nos kézbesítő. 44 éves, de több- 
529 000 levelet, 6181 csomagot nek látszik, talán a fáradtság 
kézbesítettünk. Felvettünk miatt. Hat éve dolgozik itt, na- 
463 000 levelet, 15 000 ajánlott ponta tizenhat kilométert kere- 
küldeményt és 5055 csomagot, kezik.
Emellett többmilliós pénzfor- — Ő az egyik legjobb postá�

sunk — mondja a hivatalveze�
tő, miközben hellyel kínálja. 
Csordás János leül, de csak a 
szék szélére; igen kényelmetle�
nül érzi magát a nyilatkozó sze�
repében.

— Soha nem gondoltam, 
hogy postás leszek — mondja 
—, hiszen hosszú ideig a téesz�
ben dolgoztam mint növényvé- 
dős és traktoros. De a vegysze�
rek annyira felmarták a, keze�
met, hogy el kellett jönnöm, ha 
nem akartam végképp tönkre�
menni. Még mindig csontritku�
lásom van. Aztán sekrestyés 
lettem. Megismertem egész 
Battonyát. De hát nem keres�
tem sokat; valóban „szegény az 
eklézsia”. Ezerhatszáz volt az 
alapom, erre jött hétszáz forint 
stólapénz, és még ezer a temp�
lomtakarításért. Ez négy gye�
rek eltartásához kevés. Amikor 
hívtak a postához, jöttem. Nem 
ment nehezen a kezdet, mert 
mindenkit ismertem, a munka�
rendem is jobb itt, és szombat- 
vasárnap végre együtt lehetek 
a családdal. 1980 nemcsak azért 
volt jó évem, mert akkor jöttem 
a postához, hanem azért is, 
mert akkor kezdtem építkezni. 
Igaz, néha elfáradok a napi

mert az jobban kifizetődik; 
zöldséggel is ellátjuk magun�
kat, szóval megvagyunk. De el 
kell mennem, nyugdíjfizetési 
nap van, nagyon várnak az öre�
gek — mondja búcsúzóul,/bo�
csánatkérő mosollyal.

Aztán Nagy Imréné kiosztó�
val beszélgetünk tovább. Ő ke�
zeli az összes beérkezett aján�
lott, érték- és expresszlevelet, 
az utalványokat. 1955-től dolgo�
zik itt, négy éve hiányzik a 
nyugdíjhoz.

— Én is battonyai vagyok, 
de először Kondoroson, aztán 
Mezőhegyesen dolgoztam, szin�
tén a postán. A harmincnégy év 
alatt majd minden postai mun�
kát végeztem. Most, hogy ez a 
nagy felfordulás van, elsősor�
ban az értékek biztonságos ke�
zelése okoz gondot. Egyébként 
nemigen zavar a zsúfoltság. Ha 
van átépítés, ha nincs, nekem 
akkor is pontosan kell dolgoz�
nom. Különösen most, nyugdíj- 
fizetéskor sok a munkám. Sze�
rencsére nekem itt a pénz csak 
papír, amivel dolgoznom kell. 
Egyébként a keresetem hatezer 
forint a pótlékokkal együtt. Szá�
momra a legjobb hely a posta, 
én nem mennék el innen seho�
vá.

munka után, de most például az 
elmúlt két hónapban 8723, illet�
ve 8296 forintott vittem haza. 
Ez szép pénz, ezért érdemes 
dolgozni, s amíg a lábaim bír�
ják, addig csinálom. Emellett 
akad a ház körül is munka, 
most tartok az építkezés végén. 
Kaptam a műnkahelyemtől 
száznegyvenötezer forint ka�
matmentes kölcsönt, ebből el�
engedtek huszonötöt. A portá�
mon eddig kukoricát termel�
tem. Most átállok a paprikára,

Amikor 1955-ben idejöttem, 
ez az épület már akkor is na�
gyon rossz állapotban volt. 
Örülünk, hogy végre hozzálát�
tak az átalakításhoz.

Körbejárjuk az épületet. 
A fiatal hivatalvezetőnő lelke�
sen magyarázza, hol lesz a fel�
vevő, a rovatoló, hol a hírlapo�
sok helye. Közben kerülgetjük 
a malterosládákat, a téglahal�
mokat. Reméljük, már nem so�
káig.

U.A.

Kedves, tiszteletre méltó pe�
dagógustársammal találkoztam 
össze a minap. Lassan járt. 
Meg-megállt. Letette a csomag�
ját, pihent kicsit, aztán fölvette 
és megint tovább sétált. . .  
A szívét fájlalta. Nehéz már ne�
ki a könyvekkel teli szatyor...

Nyolcvanéves. Túl az arany- 
diplomán, túl az élet nagy viha�
rán, két világháborún, intriká�
kon, betegségeken, gyászon, de 
ma is a gyermek- és embersze�
retet kellős közepén. Amikor 
beérem, kicsattanó derűvel és 
olyan boldogsággal, akárha Dá- 
rius kincsét találta volna meg, 
azt újságolja:

— A minap elromlott a tele�
fonom, pedig ez nagy hiba. Ha 
én magányomban megbeteg�
szem, ez az egyetlen összekötő 
szál a világgal, az emberekkel. 
Mit tehettem? Késő este nya�
kamba szedtem a várost, hogy 
nyüvános telefont keressek, az�
tán egy jó műszerészt a postán, 
aki segít nagy bajomban. Tár�
csázok, mindjárt föl is veszik, és 
amikor mondom a magamét, a 
vonal másik végén fölkiált egy 
férfi:

— Joli néni! Kedves, drága 
Joli néni, csak nem maga az?!

— Hirtelen azt hittem, össze�
tévesztett valakivel. . .  Kicsit 
hallgattam, de ő nógatott, aztán 
megmondtam: De igen, Jolinak 
hívnak. Takáts Jolán vagyok 
Győrből, a Buda utca sarkáról, 
egy nyilvános telefonfülké�
ből . . .  És én kivel beszélek?

— Én pedig Joli néni leg�
rosszabb tanulója voltam több 
mint ötven évvel ezelőtt. Varga 
Jóska vagyok. Igen, a Jóska.

— Tudom, tudom, kisfiam. 
Emlékszem rád. Pedig, de sok

Vargát, de sok Varga Jóskát ta�
nítottam életemben. Tudom, 
neked meleg szíved volt. Tudtál 
érezni a másikkal, tudtál segíte�
ni a másikon. Ez nagy szó! Ak�
kor is az volt, ma is az. Ugye 
megőrizted a szívedet? Arra is 
emlékszem, hogy egyszer a til�
tásom ellenére fölmásztál a fá�
ra, aztán leestél.. . Nagy gon�
dot csináltál nekem, de szeren�
csére nem történt semmi baj... 
Akkor megdorgáltalak, és azt 
mondtam: te vagy Jóska a leg�
rosszabb tanítványom .. . Most 
bevallom neked: én is másztam 
fára. De még mennyire! Olyan 
voltam, mint az eleven kéneső. 
Édesapám szokta mondani: 
„Jaj, édes kislányom, négyötök 
közül legalább te lettél volna 
fiú! Olyan jól tudsz fára mász�
n i . . . ” Józsikám, ne mondd 
máskor magadról soha, hogy 
rossz gyerek voltál! Hagyd meg 
ezt a véleményt a rosszakaróid�
nak! És egyébként is, szerintem 
nincs rossz gyerek, csak rossz 
pedagógus. A gyerek, ha egész�
séges, ha jó eszű, ha jó szívű — 
űzi, hajtja a tenni akarás. Örök�
ké mozogni, cselekedni akar. 
Jól teszi. Ez a típus a közösség 
jótevője. .. . Jaj, de örülök, 
hogy elromlott a telefonom! így 
legalább rád találtam.

És mondta, mondta a magá�
ét, szívből áradóan, embert és

gyereket becsülően, aztán elin�
dult, tovább ment... Lassan 
járt. Meg-megállt. Letette a cso�
magját, pihent egy kicsit. ..

Én meg, ahogy telefonhoz ju�
tottam, keresgélni kezdtem 
Varga Jóskát. Ki ő? Mit csinál? 
Hogyan emlékezik a sok gyerek 
közül egy a kedves, jóságos Joli 
nénire? Telefon ide, telefon oda, 
mindenhova. No végre! Meglel�
tem. Varga József csakugyan 
postás. Negyven esztendőn át 
postás volt. Javította végtelen 
türelemmel a vállalatok telefon�
alközpontjait, ahogy ő mondja 
szaknyelven:

— Áramellátó voltam negy�
ven évig. A vállalatok telefon- 
alközpontjainak áramellátó be�
rendezéseit javítottam. Már 
évek óta nyugdíjban vagyok, 
de nem tudom itthagyni a pos�
tát. Az új épületben dolgozom, 
Győrött a Bajcsy-Zsilinszky 
úton. Itt épül mellettünk a leg�
újabb épület, a Győr 1-es. Itt 
vagyok portás.

— Dolgozom persze másutt 
is, mert ha az ember tevékeny, 
nemcsak pénzért teszi a dolgát, 
hanem becsületből, emberba�
rátságból is. Sok év óta lakóbi�
zottsági tag vagyok, a Hazafias 
Népfront körzeti bizottságának 
tagja, és mint üyen intézem a

lakosság ügyes-bajos dolgait, s 
még önkéntes közlekedési 
rendőr is vagyok.

— Az egyik öcsém, Zoltán is 
itt dolgozik, évtizedek óta. Ő za�
varelhárító. Őt is Joli néni taní�
totta, sőt minden testvéremet. 
Hatan voltunk gyerekek. Ne�
kem is hat van, és már küenc 
unokám. De most, hogy a múl�
tamról kérdez, a drága jó Joli 
néniről, jaj, az nagyon ked�
ves. .. Az ember újra meg újra 
gyermekké lesz...

És mondta, mondta ő is a ma�
gáét. Ezer apró epizód kereke�
dett ki a régmúltról, arról az 
időről, amikor ő még kisiskolás 
fiúcska volt. Szőke, göndör für�
tű, akibe minden kislány szerel�
mes volt. Igen, azt énekelték a 
tízpercekben, hogy „.. . Az is�
kolának az udvara jaj de homo�
kos. Benne sétál Varga Jóska, 
jaj de aranyos. . . ” És ő fülig 
vörpsödött a rémülettől is, meg 
a boldogságtól is, és aki megvi�
gasztalta, az Joli néni volt, a 
meleg szívű, jó lelkű pedagó�
gus, akiről majd minden győri 
tudja a sok aranyos epizód kö�
zül az alábbit:

A kedves tanítónőt a nyüzsgő 
gyereksereg naponta várta és 
leste a szatyrában megbúvó iz�
galmas olvasnivalót, mert Joli 
néni amellett, hogy tanított, 
könyvtáros is volt, meg könyve�
ket is árusított — sok éven át. 
így volt ez azon a napon is, 
amikor a baj megtörtént. Az is�
kolakapuban két lurkó szaladt 
elébe. Segítettek a könyvekkel 
és bemutatóeszközökkel teli 
nagy szatyrot, mégis . . . mégis 
megesétt a baj. . .  A mindig ci- 
pekedő Joli néni megcsúszott
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Tartják bennem  a le lke t...
1985. augusztus 24- én fél tizenkettőkor a szárszói stran�

don Gyúró Géza, a Ferenc Távbeszélő Üzem 27 éves mű�
szerésze olyan szerencsétlenül ugrott a Balatonba, hogy a 
csigolyája eltörött Azóta bénultan fekszik, csak a fejét és 
karjait tudja mozdítani. Kollégái ebben a nehéz helyzet�
ben sem hagyták cserben: a telefonközpont 7/D osztálya 
harmincnyolcezer forinttal segítette.

Amikor meglátogattam a ma�
gatehetetlen fiatalembert, ép�
pen egy gondozónő etette. 
Munkatársai, Tóth Sándor és 
Breznitz György ott ültek ágya 
mellett.

— Hogy vagy, Gézám? — 
kérdezte egyikük.

— Most már javulok. Na�
gyon örülök, hogy eljött — for�
dítja felém fejét —, legalább 
megköszönhetem kollégáim�
nak, amit értem tettek. Nekem 
az ő látogatásaik az életet jelen�
tik.

— Gézát mindenki ismerte a 
központban. Hetvennyolc óta 
dolgozunk együtt — mondja 
Tóth Sándor. — Mindig állandó 
rohanásban volt, becsületesen 
hajtott. Különösen az utóbbi 
időben, amikor lakásra gyűj�
tött.

— Amikor meghallottam, 
hogy mi történt vele, el sem 
tudtam képzelni, ismerve Géza 
mozgékonyságát, hogy ilyen 
helyzetbe kerül. Soha nem tu�
dott egy helyben ülni. Jószívű�
ségét sokszor ki is használták. 
Együtt dolgoztunk a II. Rákóczi 
Ferenc brigádban.

Közben a gondozónő befejez- 
te az etetést. Gyúró Géza a fejé�
vel int, és azt mondja:

— Most már kérdezhet bár�
mit, nem kell tapintatosnak len�
nie. Túl vagyok már a nehezén.

— Hogyan történt a bal�
eset?

— Vízbe ugrás közben meg�
csúszott a lábam, és olyan sze�
rencsétlenül estem, hogy eltö�
rött a csigolyám. Először azt hit�
ték, hogy hülyéskedek, de ami�
kor már majdnem fuldokoltam, 
kihúztak a vízből. Legalább há�
rom óra eltelt, míg bevittek a 
siófoki kórházba. Ott egy fél na�
pig voltam, félig eszméletlenül. 
Nagyon fájt; olyan érzés volt, 
mint amikor az ember elalussza 
a nyakát. Akkor még remény�
kedtem. Aztán átvittek a János

kórházba, ahol két és fél hétig 
nyomtam az ágyat. A nővérek 
nemigen forgattak, a fekvéstől 
sebek keletkeztek rajtam, tüdő- 
gyulladást kaptam. Az orvosok 
már lemondtak rólam, és ezt az 
édesanyámnak is megmondták. 
Szerettük volna, ha átvisznek 
az Amerikai útra, de azt mond�
ták, hogy ők már beszéltek ve�
lük. Csak erélyes fellépésre si�
került fölkerülnöm az Országos 
Rehabilitációs Intézetbe. Itt ki�
lenc hónapig voltam. Onnan 
egy rövid időre hazavittek, 
majd az Amerikai úton 1986. jú�
lius 10-én megoperáltak.

— Úgy tudom, ön házas 
volt. Hogyan viselkedett a fele�
sége?

— Amikor elvettem felesé�
gül, úgy éreztem, hogy Szeret. 
Szerelmi házasság volt. Két 
évig szinte éjt nappallá téve 
dolgoztunk, hogy összeszedjük 
a lakásraválót, a kétszázhatvan�
ezer forintot. Sikerült: a többi 
kilencvenezret édesanyám ad�
ta. Hogy kifújjuk magunkat, el�
mentünk Jugoszláviába üdülni, 
onnan a Balatonra. A lakást én 
csak üresen láttam. Soha nem 
fogok én már odamenni. A fele�
ségem a balesetem után három 
hónappal összállt egy férfival, 
és odaköltöztek az új lakásba. 
Azt el kell ismerni, szorgalmas 
nő. Eleinte naponta látogatott, 
aztán kétnaponként, majd he�
tente kétszer, aztán vegleg el�
maradt. Irtózott hozzám nyúlni. 
Lehet, hogy soha nem szere�
tett? Nyolcvanöt karácsonyakor 
még itt volt velünk, de szilvesz�
terkor már azt kérdezte, elme- 
het-e táncolni. Mit mondhattam 
volna neki?

— Hogyan telik egy napja?
— Édesanyám öt órakor fel�

kel. Megtornáztat az ágyban, 
mert éjjel csak hason tudok 
aludni. Egy helyzetben csak hat 
órát szabad feküdnöm, külön�
ben felfekvések keletkeznek 
rajtam. Aztán édesanyám el�

megy dolgozni. Nyolc óra körül 
jön a gondozónő, Knyazoviczky 
Éva.

— Géza nagyon jó beteg —
mondja a fiatal ápolónő. — Ne�
kem is van férjem, de ha vele 
ilyesmi történne, el se tudnám 
képzelni, hogy otthagyom. Fél 
év alatt egész jól összebarátkoz�
tunk: napi nyolc órát vagyunk 
együtt. Géza nagyon művelt, 
mindenféléről tudunk beszél�
getni, filmről, zenéről, családi 
dolgokról. Nagy szerencse a 
bajban, hogy jó humorú, vi�
dám, jól kezelhető. A IX. kerü�
leti házi szociális gondozóháló�
zattól vagyok itt. Nem hiszem, 
hogy meg tudnának fizetni egy 
maszek ápolónőt: legalább
nyolc-kilencezer forintba kerül�
ne.

— Felesége nem segíti? — 
kérdezem ismét Gézát.

— Úgy állapodtunk meg, 
hogy a lakásrészemet ötezer fo�
rintos részletekben fizeti ki, de 
még egyetlenegy részletet sem 
adott meg. Nem is ez fáj nekem, 
hanem az, hogy amikor szóvá 
tettem, hogy miért jár azzal az 
emberrel, akkor odavágta, hogy 
„majd nem jövök többet, és ak�
kor nem lesz, aki kiültessen!” 
Engem a pénz soha nem érde�
kelt. Addig jó voltam neki, 
amíg egészséges voltam, amíg 
megszereztük a lakást. Nem az 
a baj, hogy elhagyott, csak az, 
hogy olyan hamar. Végül is hu�
szonhat éves, nem is vártam 
volna el tőle, hogy lemondjon 
miattam az élet örömeiről.

Közben megérkezik Gyúró 
Géza édesanyja. Fáradtan ül le 
fia ágyának szélére.

— Amikor meghallottam, mi 
történt a fiammal, azonnal azt 
mondtam: amíg én élek, addig 
ápolni fogom. Természetes, 
hogy ide hozták, hozzám. El�
mondhatatlanul jólesett a ren�
geteg telefon, érdeklődés. Én a 
Vertesznél dolgozom osztályve�
zetőként. Géza még hároméves 
volt, amikor az apjától elvál�
tam. Egyedül a fiamnak éltem. 
Nem azt akarom mondani, 
hogy áldozatot hoztam, de első�
sorban miatta nem mentem 
férjhez újból. Először nem akar�
tam elhinni, hogy ez történt ve�

le . . .  — és az édesanya sírni 
kezd. Zavartan hallgatunk.

Hosszú szünet telik el, amíg 
ismét beszélni tud.

— Talán el tudja képzelni, 
mit jelent, ha valakinek van 
egy jó gyereke, és akkor egyik 
napról a másikra . . .  Még a mai 
nap sem hiszem e l . . . Bízom a 
csodában . . .  És tudja, mi az ér�
dekes? Hogy a Gézához most az 
a lány jár, akinek a házassága 
előtt udvarolt. Minden kedden 
és szombaton jön. Az a lány biz�
tos szerette és szereti a fia�
mat . . .  Nekem a fiam felesége 
egy nulla. Ő beadta volna inté�
zetbe. De ezek a dolgok engem 
nem érdekeltek. Csak egyre 
gondoltam: mi lesz a fiam�
mal . . .  Eleinte a sajnálkozás a 
hivatalnál nagyon kellemetlen 
volt: nem tudták, mit mondja�
nak, mindenki ismerte Gézát. 
Sokszor járt ott nálunk, tudták, 
hogy áldott jó gyerek. Nagyon 
megviselt ez az idő. Tudja, az 
volt a szörnyű, hogy reggel ko�
rán fölkeltem, bementem a hi�
vatalba, dolgoztam, mindennap 
meglátogattam a kórházban, és 
amikor hazajöttem, itt volt üre�
sen a lakás. Nincs szörnyűbb, 
mint egy üres lakás. Alig ettem 
valamit. Nem vagyok vallásos, 
de valahol hittem, hogy ha va�
laki jó, azzal nem történhet meg 
ilyesmi.. .

— Tudja, Géza nagyszerű 
gyerek, de egyedül így is kevés 
lett volna, hogy elviselje ezt a 
balesetet. De ő nem hagyta el 
magát. Borzasztó szerencsés 
természet. Emlékszem, amikor 
a nagyanyja tehetetlenül fe�
küdt, ő etette, pelenkázta. Ez a 
gyerek nem ment sehová . . .  És 
milyen a sors: igazságtalan . . .

Megint hosszú csönd telep�
szik közénk. Aztán Gyúró Géza 
szavai törik meg: anyját vigasz�
talja.

— Ne sírj, rendbe jön még 
minden .. . Mindennap torná�
zom, sokat. . .  A kollégáim jön�
nek, és tartják bennem a lelket. 
Sok időm volt a betegségem 
alatt gondolkodni, és egyre in�
kább az a meggyőződésem: sok 
jó ember van. Ha ők nem lettek 
volna, talán már nem élnék.

Udvarhelyi András

és elesett. . . Szatyrából kihul�
lottak a meséskönyvek, a peda�
gógiai szakkönyvek, a Paprika 
Jancsi, a többi szeretett mesefi�
gura, meg azok a kedves raj�
zok, amelyekkel Joli néni meg�
örvendeztette tanítványait. Az 
iskola folyosóját pillanatok alatt 
bejárta a hír: — Joli néni ele�
sett! Eltörött a keze! — és ettől 
a pillanattól kezdve órákig min�
denki Takáts Jolánt emlegette 
az iskolában. A derűs tanító né�
nit, aki minden nap úgy indult 
el tanítani, hogy vigyen valamit 
kis tanítványainak. Erre a szép 
szokásra még szülei tanították. 
Édesapja sokszor elmondta ne�
ki: ha majd tanítónő leszel, igen 
gazdagnak kell lenned! Mindig 
kell tartogatnod a tarsolyodban 
valamit, mert a kisgyermekek 
annak örülnek igazán, ha nem 
mégy hozzájuk üres kézzel. Ha 
szegény ember leszel, akkor is 
lehetsz jó és gazdag tanítónő. 
De csak akkor, ha lesz sok ötle�
ted, és ha a tudáson kívül a szí�
vedben is hordozol valamit.. . 
valamit, amiből mindig osztani 
lehet.. .

Csak ez a kéztörés ne len�
ne ...! Egyik kedves vásárlójá�
nak, egy mai Varga Jóskának 
megígérte . . .  Találkozott a kis 
nebuló édesanyjával és tőle 
tudta meg: a kisfiú kórházban 
van. Egyetlen kérése, hogy Joli, 
néni szerezze meg neki Az 
ezüst tó kincsét. . .

Joli néni éppen a baleset nap�
ján tudta megszerezni a várva 
várt könyvet.. . '

— Itt van a táskámban egy 
fontos könyv. El kell vinnem a 
gyereknek — mondogatta az 
orvosi rendelő várójában, és

úgy babusgatta a hóna alatt őr�
zött könyvét, mintha egész éle�
te, vagyona rejlene benne . . . 
de hiába akarta, nem engedték' 
elvinni a könyvet. Másnap belá�
zasodott. Éppen ezért az orvos 
ráparancsolt:

— Joli néni nem megy seho�
va! Ágyban marad!

A beteg bólintott, aztán ami�
kor az orvos a lábát kihúzta a 
lakásból, azon nyomban fölkelt. 
Begipszelt kezével fölügyetlen- 
kedte magára a ruhát, a kabátot 
és táskájában Az ezüst tó kin�
csével, kiosont a házból. Elóva�
toskodott a harmadik utcába, 
ott föliparkodott a negyedik 
emeleti lakásba és becsönge�
tett . . .  Amikor az ajtó kinyílt, 
bizalmasan súgta a mamának:

— Megszereztem — aztán el�
sietett.

— Joli néni mindig ilyen 
volt. Örült, ha másoknak örö�
met szerezhetett. Mindig ked�
veskedett, mindenkinek. Min�
dig osztott valamit a szívéből, 
az életéből — mondja Varga Jó�
zsef, aztán megint visszaszalad 
a történelemben és ezt meséli 
tovább:

— Régen . . .  ötvennégy év�
vel ezelőtt történt, akkor, ami�
kor én negyedik osztályos vol�
tam, egy hatgyermekes sze�
gény család tagja. Anyám mo�
sónő volt, apám rakodómun�
kás . . .

— Akkor nekem akkora örö�
met szerzett Joli néni, mint so�
ha senki. . . Közeledett a kará�
csony. Az osztályban már min�
den gyerek a szép karácsonyes�
téről beszélt, no és az ajándé�

kokról. Kiderült, hogy az egyik 
hajas babát kap, a másik télika�
bátot, a harmadik kerékpárt, 
Évi, aki mögöttem ült, alvósba- 
bát, Kati labdát.. . csak én, a 
mosónő fia nem tudtam elmon�
dani, hogy mit kapok.. .

Ebben a szörnyű, szoronga�
tott helyzetemben sietett segít�
ségemre Joli néni, és mondta, 
és kért, és hívott. . . Ebédre hí�
vott. Karácsonyi ebédre, és 
még hozzá tette: Hozzad ma�
gaddal egyik kistestvéredet is! 
Ez a meghívás volt nekem a 
Dárius kincse. A legszebb kará�
csonyi ajándék.

Csak sokkal később értettem 
meg, hogy a szegény tanítónő 
milyen sokat áldozott akkori ke�
vés fizetéséből a finom húsle�
vesre, a rántott csibére, a csoko�
ládétortára és a habos kakaó�
ra .. . csak azért, hogy nekünk 
örömet szerezzen. Csak azért, 
hogy boldog karácsonyunk le�
gyen . . . Mindez régen volt. Ta�
lán igaz sem volt. Csak én és 
Gizella húgom tudjuk. Őt is 
magammal vittem. Csak mi 
tudjuk, hogy igaz volt.. . 
A gyermekeink, az unokáink 
már nem hiszik el, ha beszé�
lünk róla. Azt mondják: ez nem 
is volt igaz! Ez csak mese! Mo�
dern mese. Azért mondjátok, 
hogy ne dobáljuk el a kenyeret, 
a kalácsot, az éppen hogy csak 
megrágott rántott húst. . .

1
Joli néni! Drága Joli néni. .. 

áldott jó lélek. Én tőle tanultam 
az emberséget. „Ha csak ma�
gadnak vagy jó, semmire sem 
vagy j ó . . . ”

Sindulár Anna

Képes
munkavédelem
Az Országos Munkavédelmi 

Főfelügyelőség a foglalkozási 
balesetek és megbetegedések 
megelőzése érdekében, új for�
mában és tartalommal, széles 
körű tájékoztató, felvilágosító 
és propaganda tevékenységbe 
kezd a Képes munkavédelem 
sorozat kiadásával.

A Képes munkavédelem a 
dolgozók, beosztottak és veze�
tők részére készül, tájékoztatást 
adva a különféle védőfelszerelé�
sekről, a veszélyes technológi�
ákról, munkafolyamatokról, 
anyagokról, továbbá a veszé�
lyek megelőzését, elkerülését 
szolgáló fegyelmezett munka�
helyi magatartásról, a munka- 
védelmi előírásokról és azok be�
tartásáról.

Az egészség, testi épség, 
munkaképesség megőrzéséhez 
leginkább saját magunk járul�
hatunk hozzá, ha kellő ismere�
tekkel rendelkezünk, a tapasz�
talatokból tanulunk és vigyá�
zunk nemcsak saját magunk, 
hanem mások épségére, egész�
ségére is.

Kérjük ehhez azoknak a sze�
mélyeknek, szervezeteknek és 
munkahelyeknek a támogatá�
sát, akik, illetve amelyek egyet�
értenek kitűzött céljáinkkal, és 
lehetőségük van a Képes mun�
kavédelem előfizetésére.

OMvF—Postások 
Szakszervezete

Megrendelhető a Népszava. 
Lap-  és Könyvkiadó Vállalat�
nál (Budapest, Rákóczi u. 54. 
1074). Évi négyszeri megjelenés 
éves előfizetési díja: 80 forint.

Z. KOVÁCS JÓZSEF: Kilátás a mosókonyhámból

M unka és nevelés
Egy aktíva portréja

— Nagyszerű szakember, a 
kisujjában van a szakma! — jel�
lemezte tömören a tszb-titkár a 
Budapesti Távbeszélő Igazgató�
ság közgazdasági bizottságának 
vezetőjét. Későbbi beszélgeté�
sünk alátámasztani látszott a 
véleményt: a kitüntetett úgy 
mesélt telefonműszerész foglal�
kozásáról, mint hivatásáról.

1955-ben került a debreceni 
postához, két évvel később a 
Budapesti Távbeszélő Igazgató�
sághoz alközpont-karbantartó�
nak. Ugyanebben a munkakör�
ben dolgozott a Ferenc Távbe�
szélő Üzem megalakulásakor, 
ahol 1968-tól, hét éven át, cso�
portvezető volt. 1975-ben ne�
vezték ki a 7/D osztály vezetőjé�
vé, azóta ebben a beosztásban 
dolgozik: a nagy kapacitású al�
központok, a főváros területén 
levő nagy intézményeknél, vál�
lalatoknál üzemelő központok 
fenntartásáért, karbantartásá�
ért felel.

Kitűnő gyakorlati érzékét (a 
Szakma Ifjú Mestere cím birto�
kosa) elméleti tudással is fej�
leszteni kívánta, ezért időköz�
ben elvégezte a Puskás Tivadar 
Távközlési Technikumot, a 
marxista-leninista egyetem sza�
kosítóját, „ráadásként” a posta 
műszaki, és oktatótiszti, vala�
mint számos egyéb szaktanfo�
lyamot.

nas években szemináriumot ve�
zetett a Ferenc központ szak- 
szervezeti bizottságában (mely�
nek hét évig titkára is volt), ké�
sőbb pedig a Budapesti Távbe�
szélő Igazgatóságon tartott poli�
tikai oktatásokat. 1970-től a köz- 
gazdasági albizottság tagja, 
1977-től a vezetője. Az igazgató�
ságon dolgozó mintegy 4000 
embert leginkább érintő kérdé�
seket (bérfejlesztés, jutalmak, 
versenymozgalmak, élüzemfel- 
tételek stb.) úgy igyekszik mun�
katársaival kidolgozni, hogy a 
különböző érdekeket ésszerűen 
egyeztesse. Egykori szaktársai 
közül ma már sokan vezető 
posztot töltenek be, így ha vitá�
ra kerül sor, jogosan érvelhet 
azzal: „nekem te ne beszélj, 
nemrégen még ugyanaz a cipő 
szorított bennünket!”

A szerteágazó, jó kapcsolatok 
ugyancsak közrejátszottak ab�
ban, hogy az szb asztalára 10 
éve nem került használhatat�
lan, felületesen előkészített 
anyag. Ez a társadalmi tevé�
kenység, valamint az állandó 
igyekezet, hogy a modern tech�
nikával lépést tartson, sok sza�
bad idejét rabolja el. A megértő 
feleség azonban nem pöröl ve�
le, ha haza is visz munkát. 
A családra, a 9 esztendős kis�
lányra mindig marad idő. És 
persze arra is, ami nem pusztán

Tóth Illés, a Magyar Posta elnöke átadja a kitüntetést

Társadalmi munkájának első, 
kiemelkedő eredményét a II. 
Rákóczi Ferenc szocialista bri�
gád tagjaként érte el. A csupa 
fiatalokból álló közösségnek ak�
koriban nem volt lehetősége hi�
vatalosan szervezett tovább�
képzésre, így „maszek” házi�
tanfolyamon tanították egy�
mást.

Pásztor András ebben az 
időben 60-80 órát áldozott fel a 
szabad idejéből, hogy szaktár�
sainak átadja tudását. Olyan si�
kerrel, hogy az „orvtanulók” bi�
zottsága előtt le is vizsgáztak, 
és erről igazolást kaptak.

Harmincöt éves szakszerve�
zeti tagsága folyamán a hatva�

kötelesség, hanem egyben hob�
bi is: az új műszaki berendezé�
sek áramköreinek a tanulmá- 
mányozására.

November 7-én a Munka Ér�
demrend ezüst fokozatát kilenc, 
különböző kitüntetés után érde�
melte ki.

— Kérem, feltétlenül írja 
meg, hiszen valóban őszintén 
gondolom: egyedül egyetlen
nagy feladattal sem birkóztam 
volna meg. Ezért úgy érzem, a 
megtisztelő elismerés nem csu�
pán az én személyemnek, ha�
nem valamennyi segítő szaktár�
samnak, a velem együttműkö�
dő kollektívának is szól.

— Simon —
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Hogyan üdülhetünk 1987 - ben?
Azt tapasztaltuk, hogy az 

utóbbi években — mivel a ke�
reskedelmi szálláshelyek és a fi�
zetővendég-látás árai jelentő�
sen növekedtek — a kedvezmé�
nyes üdülés iránti igények meg�
növekedtek, vagyis a szakszer�
vezeti tagság között továbbra is 
népszerűek a SZOT-beutalók.

Ugyanakkor tudjuk, hogy a 
SZOT beutalási lehetőségei 
évek óta változatlanok. Ahhoz, 
hogy a mai helyzetet valósan 
ítélhessük meg, nemcsak az 
üdülés jelenlegi állapotáról, ha�
nem eddigi fejlődéséről, a be�
utalási létszám, a támogatás, 
valamint a térítési díjak alaku�
lásáról kértünk tájékoztatást a 
SZOT üdülési és szanatóriumi 
főigazgatóságának vezetőjétől, 
Kovács Istvántól.

— Mi jellemezte a hetvenes 
évek végéig a SZOT- beutafást?

— Három évtizeden keresz�
tül csaknem egyenletes fejlő�
désről beszélhetünk, hiszen 
1949 és 1979 között 85 ezerről 
390 ezerre bővült az évenkénti 
SZOT-beutalási létszám. Ezzel 
lépést tartott az állami támoga�
tás is, mely 20 millióról 600 mil�
lióra nőtt.

— A mennyiségi fejlődés' 
mellett a hatvanas évektől 
kezdve már minőségi változás 
is tapasztalható. Új üdülőket 
építettünk, a régieket felújítot�
tuk. Ebben az időszakban mint�
egy 12 ezer felnőtt- és gyermek�
üdülőhely létesült, illetve kor�
szerűsödött.

— Az említett három évti�
zedben a térítési díj aránya 
csaknem változatlan maradt. 
A vendégek az üdülési kiadá�
soknak hozzávetőleg mintegy 
25-30 százalékát fizették meg.

— Mi változott meg az üdü�
lésben a nyolcvanas évtized�
ben?

— Mint köztudott, a nyolcva�
nas éveket a megváltozott kö�
rülmények jellemzik. Különö�
sen a költségvetési ágazatok�
ban — így a SZOT-üdültetés- 
ben is — egyértelműen nehe�
zültek a feltételek. Előtérbe ke�
rült a gazdálkodási kényszer, 
mivel megszűnt az állami támo�
gatás évről évre történő lét�
számarányos növekedése. 
A SZOT beutaláshoz 1980 óta 
azonos összegű a hozzájárulás; 
évente 626 millió forint. Ebből 
az üdülővagyon értéke után el�
számolható állóeszköz-fenntar�
tási hányad — vagyis a felújí�
tásra fordítható rész — 180 mil�
lió forint.

Az állami támogatás szinten 
tartása 1980-tól kezdve megállí�
totta a kedvezményes beutalási 
létszám bővítését.

— Sokan nem értik, miért 
szükségszerű az önköltséges 
beutalás és az üdülői bevételek 
növelése?

— Jelenleg az üdülési kiadá�
soknak hármas forrásuk van. 
Az állami támogatás, amely�
nek részaránya 41 százalék, to�
vábbá a kiadások 25 százalékát 
fedező térítési díj, valamint a 
költségek 34 százalékát kom�
penzáló üdülői gazdálkodási 
bevétel. Mindezeket összeha�
sonlítva a hetvenes évtizeddel, 
a különbség szembetűnő, hi�
szen akkoriban még az állami’ 
támogatás a kiadásoknak csak�
nem a kétharmadát fedezte, s 
az üdülői bevételek még csak a 
költségek egyhatodát fedezték.

— Az üdülői gazdálkodási 
eredmény legnagyobb hányada 
az önköltséges szobák hasznosí�
tásából származik, de emellett 
szükség van egyéb bevételekre 
is. Ilyenek például a különböző 
konferenciák, továbbképzések 
bérleti és üzemeltetési díjai. 
Köztudomású, hogy az utóbbi 
években egyre több hazai és 
nemzetközi tanácskozásnak ad�
nak otthont nagyobb üdülőink. 
És tegyük hozzá, partnereink a 
legnagyobb megelégedéssel 
nyilatkoznak az üdülőink által 
nyújtott szolgáltatásokról.

— Egyik másik jelentős be�
vételi forrás az önköltséges ét�
keztetés: évente mintegy 600 
ezer étkezést kötnek le a kony�
hával, étteremmel nem rendel�
kező vállalati üdülők. Sajnos, a 
bevételi kényszer miatt arra is 
szükség van, hogy néhány ko�
rábbi ingyenes üdülői rendez�
vényért belépődíjat kérjünk a 
beutaltaktól, és bizony, még a 
sportszerek kölcsönzéséért is 
téríteni kell. Ha az említett 
módszereket nem alkalmaz�
nánk, a beutalók árát kellene 
jelentős mértékben felemelni, 
így valóban szükségszerűnek 
tekinthető az üdülői bevételek 
növelése, sőt azt is mondhat�
nánk, kényszerpályán va�
gyunk.

— Növekszenek- e 1987- ben 
a térítési díjak?

— Jóleső érzéssel adhatok 
tájékoztatást arról, hogy
1987-ben sem a bel- sem a kül�
földi kedvezményes SZOT-be- 
utalójegyek ára nem változik. 
Valamennnyi beutalási formát 
figyelembe véve vendégeink — 
mint említettem — a jegy ellen�
értékeként csak a költségek ne�
gyedrészét fizetik meg. A leg�
nagyobb arányú támogatást — 
mintegy 90 százalékot — a 
gyermekszanatóriumi beutalás 
élvezi, majd a gyermeküdülés 
egyéb formái következnek, va�
lamint a felnőttszanatóriumi és 
gyógybeutalás és a nagycsalá�

dosok üdültetése. Az említett 
üdülési formáknál a hozzájáru�
lás mértéke mintegy 80 száza�
lék. A támogatás a külföldi be�
utalásnál a legkisebb arányú, 
de itt is lényegesen kedvezmé�
nyesebbek a szocalista orszá�
gokba érvényes jegyek, mint a 
nyugati turistautak.

— Szólni kell arról is, hogy a 
kedvezményes beutalás térítési 
díjainak szinten tartása az üdü�
lési hálózattól a korábbinál is 
körültekintőbb, takarékosabb 
gazdálkodást igényel. De azt is 
tisztán kell látni, hogy a költsé�
gek szinten tartása — az emel�
kedő árak miatt — bizony 
előbb-utóbb a szolgáltatási 
színvonal rovására megy.

— Máris jelentkezhetnek 
esetenként gondok az élelmezé�
si nyersanyagnorma alacsony 
költségszintje miatt. A kultu�
rált, változátos, mennyiségileg 
és minőségileg megfelelő étkez�
tetést a SZOT-üdülőkben egyre 
nehezebb tartani, hiszen erre a 
felnőttbeutalásnál személyen�
ként és naponként 46,50, míg a 
gyerekeknél 40,50 forintunk 
van. Ezzel szemben a vállalati 
üdülők többsége a felnőttüdül�
tetésben már 1986-ban is napi 
54-55 forintot, míg a’gyerekek�
nél 50-52 forintot használt fel az 
étkeztetésre.

— Az élelmezési mormát ná�
lunk is fel kellene hozni az em�
lített szintre, de ennek egyelőre 
sajnos nincs meg a pénzügyi fe�
dezete.

— Milyen elvek szerint tör�
ténik a jegyelosztás ?

— A jegykiadás alapja a
szakszervezeti taglétszám, de 
ez csak a fő tényező. 1987-ben 
száz szakszervezeti tagra öt 
kedvezményes felnőttbeutaló 
jut. Ennél lényegesen többet 
kapnak azok" a szakszervezeti 
központok, amelyek az elmúlt 
húsz évben részt vettek a ko�
operációs üdülőépítkezésekben, 
és 1981 óta felújításhoz is tár�
sultak. A társulás résztvevői kö�
zött oszlik meg kereten felül — 
a költségviselés arányában — a 
kooperációs üdülők jegyeinek 
50 százaléka, míg a másik felét 
létszámarányosan kapják meg 
az ágazati szakszervezetek. így 
végeredményben a szakszerve�
zeti tagság egésze is jól jár. 
A kooperációs beruházások és 
felújítások jegykötelezettségei 
jelentős arányeltolódásokat
okoznak, hiszen 1987-ben
80 500 darabot, 1990-ben már 
mintegy százezer beutalót kell 
kereten felül kiosztanunk.

— Arányaiban a legnagyobb 
kooperációs partner a Vegyipa�
ri Dolgozók Szakszervezete, ők 
100 főre öt helyett 12 felnőttbe�

utalót kapnak. Utánuk a Postá�
sok Szakszervezete következik 
11 jeggyel. A további sorrend: 
nyomdaipar 10,4, bőripar 8 és 
az élelmezésipar ugyancsak 8 
jeggyel, míg a többi szakma ko�
operációs részvétele már lénye�
gesen kisebb arányú.

— 1987- ben milyen újdonsá�
gok jellemzik a SZOT- beuta-  
lást?

— Alapvető változás, hogy 
ismét kéthetes lesz a családos 
beutalás, amit a szakszervezeti 
tagság kérésére állítunk vissza, 
így azonban eggyel kevesebb 
családos csoport tervezhető, 
ami azt jelenti, hogy a gyerme�
kekkel együtt 16 600 személlyel 
kevesebben vehetik igénybe az 
üdülést.

— Ugyancsak a szakszerve�
zeti tagság jelzései alapján a 
Dunakanyarban az I. negyed�
évben nem üzemeltetjük az 
üdülőket. Ez az intézkedés 
újabb 3000-rel csökkenti a be�
utalható létszámot. 1987-ben 
néhány létesítmény felújítás 
miatt nem üzemel, mint például 
a debreceni Kohászüdülő 
A épülete, a balatonfüredi pe�
dagógus, valamint a MEDOSZ- 
üdülő valamennyi épülete; a fő�
városban a SZOT Szabadság 
üdülő és Visegrádon a SZOT 
Park üdülő.

— 1987-ben 23 ezren önkölt�
ségesen vehetik igénybe a be�
utalást, így kedvezményes üdü�
lési lehetőség 363 ezer személy 
részére van.

— A siófoki bányászszanató�
rium kedvező egészségi tapasz�
talatai alapján két újabb idősza�
kos szanatórium működik
1987-ben. A balatonföldvári 
Park üdülő-szanatórium az év 
elejétől fogadja a vendégeket, 
ahol az ágyak negyedrészén ér�

betegeket, háromnegyedén pe�
dig diétázó fogyókúrázókat he�
lyeznek el. Várhatóan a IV. ne�
gyedévtől ugyancsak szanatóri�
umként működik a jelenleg 
korszerűsítés alatt álló mintegy 
200 ágyas boglárlellei Giuseppe 
di Vittorio üdülő is.

A gyermekbeutalásnál is lesz 
újdonság: 1986-ban négy, jövő�
re már tizenkét helyen műkö�
dik a nyári szünidőben szaktá�
bor. Nagyon fontos, hogy az ál�
talános iskolások nyaraltatásá- 
nál az említett szaktábori jelle�
get vegyék figyelembe, és a je�
gyeket a gyermekek érdeklődé�
sének megfelelően adják ki. 
Sport, turisztikai, kömyezetis- 
mereti, honismereti, népi ipar�
művész és számítógépes szak�
táborokat szervezünk. A másik 
újdonság, hogy gyermeküdülő�
ink nagy része koedukált lesz, 
úgy a különnemű testvérek is 
beutalhatok ugyanabba az üdü�
lőbe. A koedukált üdültetésben 
azonban nem a 7—14 év közöt�
tiek, hanem a 8—12 év közötti 
gyerekek nyaralhatnak. Kivétel 
a sporttábor Boglárlellén, aho�
vá felsőtagozatos tanulókat vá�
runk.

— Ha mennyiségi változás 
nem is történt az üdültetésben, 
beszélhetünk- e minőségi fejlő�
désről?

— Örömmel mondhatom, 
hogy a minőségi javulás jelen�
tős mértékű, amit legjobban az 
bizonyít, hogy 1980 és 85 között 
az összkomfortos férőhelyek 
aránya 45-ről 60 százalékra nö�
vekedett. Ezt az új üdülők épí�
tése és a régiek korszerűsítése 
tette lehetővé, hiszen a VI. öt�
éves terv időszakában összesen 
8 új SZOT-üdülő épült, 2600

felnőtt- és 1200 gyermekférő�
hellyel.

— Az új beruházások 85 szá�
zalékát kooperációs pénzeszkö�
zökből — szakszervezeti és vál�
lalati összefogással — fedeztük, 
és csak 15 százalékát állami tá�
mogatásból. Négy családos és 
ugyancsak négy gyógyüdülő lé�
tesült. Három családos létesít�
mény a Balaton mellett épült: 
Szántódon, Balatonszéplakon, 
valamint a Postások Szakszer�
vezetével és a Magyar Postával 
együttműködve Boglárlellén, 
egy pedig Sopronban létesült. 
A gyógyüdülők közül kettő Hé�
vízen, egy-egy pedig Gyulán és 
Zalakaroson nyílt meg.

— A minőségi fejlődést több 
régi épület felújítása is jelzi: 
1981 és 85 között megközelítő�
leg 4 ezer férőhelyet korszerűsí�
tettünk. Az is a minőségi válto�
záshoz tartozik, hogy az üdülési 
létszámon belül a magasabb 
színvonalú — de egyben költ- 
ségigényesebb üzemelésű — 
gyógy- és szanatóriumi beuta�
lás aránya jelentősen növeke�
dett. Ma már minden harmadik 
felnőttbeutaló' a betegségek 
megelőzését, vagy utókezelését 
szolgálja.

— A minőségi fejlődés folya�
matos maradhat, mivel jelenleg 
is épül három kooperációs 
gyógy-, illetve családos üdülő. 
A szegedi és a hajdúszoboszlói 
várhatóan 1987 második felé�
ben, míg az egri — ahol szintén 
jelentős a postai részvétel — 
1988 végétől fogadja a beutalta�
kat. Ha a VII. ötéves terv idő�
szakára előirányzott korszerűsí�
tések is megvalósulnak, 
1990-ben már minden három 
felnőtt beutalt közül kettő össz�
komfortos elhelyezést kaphat.

-  b. j. -

A kényelmes gyulai üdülőben postások is helyet kapnak

Kilépett a liftből és ballagott 
a kopogó szoba felé. Az ügyele�
tes, Vellai József hangosan 
mondta neki:

— Bánhegyi szaktárs, menj 
egyenesen az osztályvezetőhöz!

Megállt, és hökkenten nézett 
a határozottan bólogató ember�
re. Közben arra gondolt: bizto�
san valakinek rosszul fize�
tett . . .  Intett Vellainak, hogy 
értette, s elindult az iroda felé. 
Az ajtó nyitva volt, Szuromi 
osztályvezető — deresedő ma�
gas férfi — az asztal fölé hajol�
va olvasott, de a lépések zajára 
felemelte a fejét, s a szemüvege 
felett lesett a bejárat felé:

— Gyere, gyere, várlak már! 
— mondta hangosan. Felegye�
nesedett, és levette a szemüve�
gét. Aztán megfogott egy széket 
és tolta Bánhegyi kézbesítő 
mellé.

— Foglalj helyet! — Már 
mondom is a lényeget. — 
A kézbesítő hol kezdi a kézbesí�
tői munkát? A járása elején, 
vagy a közepén?

Bánhegyi János meglepődve 
hallgatta az osztályvezető patto�
gó szavait. Valamit sejtett: Ba�
lassa Károly külső ellenőrt az 
utóbbi időben szinte minden 
nap látta a járásban . . .  Tehát 
figyelték. Keserű lett a szája 
íze, és nagyot lélegzett.

Közben Szuromi cigarettára 
gyújtott és nézte, figyelte a 
gondba esett kézbesítőt. A lelke 
mélyén hitte is, meg nem is, 
amiket hallott. . .  Mert a hosszú 
évek alatt a kézbesítőnek sem�
milyen szabálytalansága nem 
volt. Dehát az ördög az soha 
nem alszik.

— János tudjuk, hogy te 
minden nap sietsz kifelé a járá�
sodba, — folytatta Szuromi hal�
kabban. — Az elsők között ha�
gyod el a posta épületét. Hát jól 
van, siess. Mások is iparkod�
nak. — Emelt a hangján — de 
te Bánhegyi szaktárs, hova is 
igyekszel? — közelebb hajolt és 
így folytatta.

— Egyenesen a Fügefa utca- 
tizenhatos számú házba. Ott

harminc-negyven percet időzöl, 
és csak utána mész a járásod 
elejéhez és kezdel dolgozni. Szí�
vott egyet a cigarettán, és hosz- 
szan fújta fölfelé a kék füstöt. -  
Te János, legyél őszinte. Nő�
ügy? Szélhámoskodol?

Bánhegyi János megemelte a 
fejét, és kimeredt szemmel né�
zett az osztályvezető arcába. 
Eszébe jutott, hogy többször is 
gondolt arra: valamelyik veze�
tőnek megemlíti, hova siet, és 
miért siet. Most nem lenne ak�
kora cécó. De nem tette.

— Nincs nekem nőügyem! 
— mondta határozott hangon. 
Hosszan maga elé meredt. 
Igyekezett gondolatait pontosí�
tani.

Szuromi lassan felegyenese�
dett, könyökét az asztal szélére 
tette és várta a kézbesítő vallo�
mását.

— Úgy öt éve történt. Éppen 
a Fügefa utca tizenhat harma�
dik emeletén kézbesítettem, lé�
pegettem ajtótól ajtóig, amikor 
az egyik lakásból sírást, jajga�
tást hallottam. Odaléptem az aj�
tó elé, és szorongva hallgatóz�
tam. Tisztán hallottam, hogy 
Egyedi Mihályné hangja. De 
akkor már segítségért kiabált. 
Nem tétováztam: erősen meg�
nyomtam a bejára'ti ajtót, de 
annyira, hogy a zár egyszerre 
kipattant. És már bent is vol�
tam a lakásban. És amit a für�
dőszobában láttam! Szomorú 
emlék .. .

— Egyedi Mihályné a fürdő�
kádból nem tudta kiemelni a 
kezére és a lábára is béna fiát, 
Misikét. Nyögve, remegve húz�
ta, de nem volt hozzá elég ereje, 
és a mezítelen beteg fiatalem�
ber hörögve csúszott vissza a 
fürdővízbe.

— Misiké nyomorékként 
született, s ma már negyven-öt-

ven év közötti, fülig szőrös férfi. 
Nem volt tétovázásra idő, aho�
gyan berohantam, táskával a 
nyakamban hajoltam a kád 
fölé, megfogtam Misikét és vit�
tem a szobába. Még nekem is 
nehéz volt. A hetven év körüli 
asszony ráborult a vállamra és 
zokogott, de olyan szívet szorító 
hangon, hogy én is szipogtam. 
Az idős Egyedi Mihály rléhány 
hónapja halt meg. Azóta Egye- 
diné nap-nap után ment össze: 
kerek arca vékonyodott, szeme 
mélyre ült, és még a hangja is 
halványabb lett. Régóta ismer�
tem családi életüket, s hogy az 
idős Egyedi Mihály elment, a 
nagy*kereszt most már az asz- 
szony vállán maradt. És akkor, 
ott, a tehetetlenül fekvő Misiké 
mellett azt tettem, amit tennem 
kellett: fölajánlottam Egyedi
Mihálynénak, hogy másnaptól 
bemegyek hozzájuk, és segítek 
Misikét fürdetni.

— Azóta hetenként három�
szor náluk kezdem a munká�
mat: Misikét beleteszem a für�
dővízbe, és amíg Egyediné 
mossa, én fogom, hogy el ne 
dőljön, mert még tartani is alig 
tudja magát. Aztán Misikét ki�
veszem a fürdőkádból, akkor 
Egyediné szárazra törli és felöl�
tözteti. Végül beleteszem a tám�
lás gurulókocsiba. Ennyi a se�
gítségem. Oda siettem, és oda 
sietek reggelenként, amíg ab�
ban a járásban dolgozom.

Az osztályvezető rebbenés 
nélkül hosszan nézte Bánhegyi 
János sápadt, kerek arcát és 
közben azon gondolkodott: mi�
képp tudna segíteni? Valahogy 
úgy, hogy a kézbesítő útja min�
denképpen egyenes legyen.

Szuromi felállt, és mosolyog�
va nyújtotta a kezét. Miközben 
hatalmas tenyerével szorosan 
markolta Bánhegyi János iz�
mos ujjait, halkan, meleg han�
gon csak ennyit mondott neki:

— Jánoskám, barátom, hogy 
te . . .  — közelebb húzódott hoz�
zá, és megölelte.

P. Kovács János
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Mary Poppins
A musical e klasszikusának 

különös volt a sorsa nálunk. 
A forgatókönyv alapjául szolgá�
ló regény: a Csudálatos Mary 
— Pamela Lyndon Travers vi�
lágszerte ismert munkája — 
ugyan a gyerekek kedvenc ol�
vasmánya lett nálunk is, a tiné�
dzserek pedig a róla szóló da�
lért rajongtak, de Robert Ste�
venson színpompás filmje, 
amely kereken 22 esztendeje 
készült: ki tudja miért, nem ju�
tott el hozzánk.

Ami azt illeti, a Mary Pop-  
pins magyarországi pályájához 
illendően megszületése is külö�
nösnek mondható. Századunk 
zenés műfaja a musical ugyanis 
színpadi forma. Az operettet 
váltotta fel, s míg annál a zenés 
anyag csupán betét a prózai 
szövegben — itt viszont, és ez 
az előrelépés — a tánc, a muzsi�
ka, a prózai szöveg egységbe 
forr, egymást erősítve végső so�
ron a történet kifejezőjévé vá�
lik.

A pozitív különbség az ope�
rettel szemben többnyire ott is 
megmutatkozik, hogy a musical 
előszeretettel választ alapanya�
gul irodalmat. Példa erre az 
Oliver (Twist Oliver), a La 
Mancha lovagja (Don Quijote). 
A film így általában a téma har�
madik állomása, mert a színpa�
di sikert követi a megfilmesítés. 
Nos, a Mary Poppins megkerül�
te a színpadot, s a figurák a 
könyv lapjairól egyenest a fel�
vevőgép elé léptek. Ez a megol�
dás kétségtelenül használt, hi�
szen a film és a színpad két tel�
jesen különböző kifejezési for�
ma, s ami az egyikben hatásos, 
az a másikban természetelle�
nes.

Mi tehát a Mary Poppins sa�
játos vonzerejének magyaráza�
ta? Nem járok messze az igaz�
ságtól, ha azt állítom, hogy a 
közvetlen átültetés ténye. S te�
gyünk hozzá még valamit, a 
muzsika elsődleges volta. (Ez 
azt jelenti, hogy a dalokat nem 
a színpad, hanem egyenesen a 
filmváltozat számára kompo�
nálták. A zeneszerzők nem tab�
lókban, magánjelenetekben,

hanem képi látványban gondol�
koztak. Sőt — és ez is plusz — 
kihasználták azt a lehetőséget, 
amit a technika mind a rende�
ző, mind a muzsikus számára 
ad. Vagyis a trükköt mint esz�
közt. (Ami kézenfekvő, hiszen a 
gyártó nem más, mint Walt 
Disney animációs cégének já�
tékfilmes részlege). Akad itt te�
hát olyan megoldás, hogy hús�
vér alakok perdülnek táncra 
animált figurákkal.

Hiba volna azonban csupán 
az ilyen részletmegoldásoknak 
tulajdonítani a film vonzerejét. 
Ez magától értetődően csak esz�
köz. A lényeg abban a gyerme�
ki rácsodálkozásban van, ami 
az angol Pamela Lyndon Tra�
vers meseregényének is sajátja. 
Ezt a vonzó légkört szinte teljes 
egészében sikerült a rendező�
nek átmentenie. Ugyancsak ki�
tűnő a mesés és a valóságos ele�
mek vegyítése. A zene külön ér�
deme, hogy az égből pottyant 
furcsa nevelőnő és növendékei�
nek históriája túlemelkedik a 
korhatáron. Nem csak a tizen�
négy éven aluliak karácsonyi 
szórakozása ily módon a Mary 
Poppins. Kétségkívül az is, de 
minden olyan felnőtté, aki lel�
kében megőrizte a csodálatos�
ságok hajdani álomvilágát, és 
hajlandó elhinni legalább is két 
óra időtartamra, hogy vannak 
még csodák, csudálatos nevelő�
nők, és igazzá válhatnak azok 
az álmok, amelyeket éjszakán�
ként képzelegve álmodunk.

A film erénye még a szín�
pompás látnivaló és a dinami�
kus rendezés (Robert Staven-  
son munkája), valamint a kitű�
nő színészi játék. A főszerepek�
ben a musical műfaj két nagy 
alakját — pontosabban fiatalko�
ri mását — Julie Andrews- et és 
Dicks Van Dyke- 1 láthatjuk vi�
szont, akik mind hangban, 
mind játékban illúziót teremte�
nek. Jó a magyar szinkron, ami 
szemmel láthatóan a gyerekkö�
zönség kedvéért született. Kár, 
hogy a történet, annak ellenére, 
hogy leköti a figyelmet, kissé 
hosszúra sikeredett.

Ábel Péter

É rd e m e se k  a  to v á b b i tá m o g a tá s r a
Gricserné Heszky Enikő főtitkár 
és Doros Béla elnökhelyettes el�
helyezi az urnát

Nem is lehetett volna jobb 
helyet találni az üdülőépítésre, 
mint a Nagyerdő kellemes kör�
nyezetét, ahol a gyógyfürdőre 
alapozva óvjuk dolgozóink 
egészségét, elősegítjük gyógy�
kezelését, pihenését.

H arangozó István tszb - titkár m egnyitja az a lapkő - letételi ünnepséget

November 28-án jelentős ese�
mény színhelye volt Debrecen. 
Egy olyan beruházás alapkőle�
tételére került sor, amelynek 
szükségessége már tíz évvel ez�
előtt felvetődött.

Az ünnepségen részt vett 
Gricserné Heszky Enikő, a Pos�
tások Szakszervezetének főtit�
kára, Doros Béla, a Magyar 
Posta általános elnökhelyettese, 
Szendi Sándor, az szmt vezető 
titkára, Olajos Ernő, az 
MSZMP városi bizottságának 
titkára és Tikász Elek, a városi 
tanács elnökhelyettese. Jelen 
voltak a Postások Szakszerve�
zete Elnökségének tagjai és a 
Magyar Posta Központjának 
képviselői. »

Az ünnepélyes alkalomból 
dr. Szilágyi Gábor, a postaigaz�
gatóság vezetője mondott be�
szédet. Bevezetőjében szólt ar�
ról, hogy a postás dolgozók az 
utóbbi években a közérdeklő�
dés kereszttüzében végzik 
munkájukat. Különösen jelen�
tős volt az Országgyűlés őszi 
ülésszaka, ahol a posta vezetője 
az államhatalom legfelsőbb 
szerve előtt adott számot vég�
zett munkájáról, a fejlesztési le�
hetőségekről.

A szakmai vezetés és a társa�
dalmi szervek terve az volt, 
hogy a megszűnt postásotthon 
helyett, a közösségi élet számá�
ra új művelődési, szórakozási 
központ létesüljön. Különböző 
okok miatt ez nem valósulha�
tott meg. A terület üdülőjelle�
gét, beépíthetőségét figyelembe 
véve — üdülőépítés mellett 
döntöttek. Mivel a beruházás az 
igazgatóság erejét meghaladta, 
ezért az összes postás dolgozó 
üdülésének elősegítése mellett 
döntöttek.

A nagyerdei postásotthon, a 
magyar postás dolgozók debre�
ceni üdülője központi forrásból 
— a tervek szerint 84 millió fo�
rintért — épül. A terveket a 
HAJDUTERV szállította, a kivi�
telező a Keletmagyarországi 
Építőipari Vállalat. Az építke�
zés befejezésének határideje 

_ 1988. március. 30.

Az üzembe helyezés után az 
épületben helyet kap egy 90 fé�
rőhelyes üdülő, a szükséges ki�
szolgáló helyiségekkel, büfé és 
étterem, társalgó és tévéterem, 
klubszobák, olvasó- és játékte�
rem, valamint különböző te�
remsportok (sakk, asztalite�
nisz).

Az ünnepi beszéd után az ur�
nába az utókor számára üzene�
tet helyeztek el, amit Gricserné 
Heszky Enikő és Doros Béla he�
lyezett el az alapkőbe.

Reméljük a beruházás határ�
időre elkészül, s két év múlva 
már igénybe vehetik a gyógyul�
ni, pihenni vágyó postás dolgo�
zók és családtagjaik.

Óhatatlanul is felmerül a kér�
dés, hogy amikor a távbeszélő- Kozempel Zsuzsa

állomásra várakozók száma 
egyre nő, a fejlesztési forrása�
ink korlátozottak, szabad-e még 
ilyen nagy üdülőt építeni. A vá�
lasz igencsak egyértelmű, nem 
hogy szabad, hanem kell, szük�
ségszerű —• mondotta. Bármi�
lyen nehéz a gazdasági helyzet, 
a dolgozó emberről való gon�
doskodás soha nem szűnhet 
meg.

Postásotthon és -üdülő épül Debrecenben

A Postaforgalmi Szakközép- 
iskolában négy évvel ezelőtt 
alakult meg az énekkar. Mi tet�
te lehetővé ezt akkor? Először 
az, hogy az igazgató szívügyé�
nek tekintette a művészeti cso�
port létrehozását, másodszor 
adva volt egy igen jó szellemű 
nevelőtestület, mely nélkül le�
hetetlen kialakítani az állandó 
tagságot, végül abban a tanév�
ben kerültem véglegesen az is�
kolába énektanári diplomával, 
a szükséges magyar-történelem 
mellett.

Az látszott leginkább célrave�
zetőnek, hogy az új elsőévesek�
re építve alakítsuk ki a törzsta�
gokat, és a következő évek első�
seiből fejlesszük majd tovább. 
Ekkor ért az első meglepetés, 
mert bár valóban a legtöbb je�
lentkező a tervezett elsősökből 
verbuválódott, a többi évfo�
lyamról is igen szép számmal 
jelentkeztek, így már az első év�
ben 60 tagú lett a kórus.

1982. november 7-én mutat�
koztunk be először az iskolai 
ünnepségen. Nem tudom meg�
mondani biztonsággal, a gyere�
kek vagy a karvezető izgult-e 
jobban, milyen lesz a fogadta�
tás, a színvonal, lesz-e jövője a 
vállalkozásnak? Megható volt a 
kollégák és a nem énekkaros 
tanulók nagy részének reagálá�
sa. Nemcsak a gratulációk es�
tek jól, hanem az az öröm, hogy 
többet nem lesz gépi zene az 
ünnepélyeken, csak élő muzsi�
ka. Mindenki nagy tetszéssel 
fogadta az ünnepélyesen ének�
lő, lelkes kórust, mely új színt 
hozott az iskola megszokott éle�
tébe.

Az első két hónap végérvé�
nyesen eldöntötte, jó, hogy 
énekkar alakult, az iskola taná�
ri és tanulói közössége egyaránt 
igényt tart rá.

Következő nagyobb vállalko�
zásunk 1983 tavaszán volt, be�
neveztünk az Éneklő Ifjúság or�
szágos kórusversenyre, ame�
lyen „arany” minősítést kap�
tunk. Örömünk óriási volt. A 
gyerekek igazgatói dicséretben 
részesültek, és egy tanítási na�
pon kirándulni mentünk.

Az eddig elmondottak alap�
ján felmerülhet a kérdés, miért 
kell feltétlenül jutalmazással is 
erősíteni a munkát? Azért, mert 
szakközépiskolában zenei okta�
tás nincs, az ötnapos munkahé�
ten a tanulók napi 7-8 órát ta�
nulnak a különféle órákon, így 
az énekkar, illetve bármilyen 
órán kívüli tevékenység ezen 
felül fér csak idejükbe. Az 
énekkar léte tehát sok-sok gye�
rek iskolájáért vállalt áldozatos 
munkájának, szorgalmának, 
lelkesedésének eredménye. Ez 
pedig mindenképpen elisme�
résre érdemes.

Megalakulásunk óta sok 
örömteli szereplésünk volt. 
Rendszeresen éneklünk azok�
ban a postahivatalokban, ame�
lyek meghívásukkal megtisztel�
nek bennünket. Munkánk ki�
emelkedő eredménye volt, ami�
kor az 1985-ös tanév megnyitá�
sakor a fővárosi igazgatói érte�
kezleten a mi iskolánk adhatta 
elő műsorát augusztus 28-án. 
Vidéken és Budapesten lakó ta�
nulóink egy emberként jelentek 
meg négy nappal a hivatalos 
tanévkezdés előtt, és még a

végzett negyedéves kórustagok 
is eljöttek, nehogy szégyent 
valljon az iskola, illetve a kórus 
e jelentős fellépés alkalmával. 
Ebben a tanévben már az V. 
kerületi pártbizottság is ben�
nünket tartott méltónak az ün�
nepi műsorra társadalmi akti�
vistáinak jutalmazásakor.

Őszintén megvallva — bár 
igen nagy izgalom, fáradság 
egy-egy ilyen szereplés — ezek�
től a sikerektől újulunk meg 
mindig, és kapunk erőt további 
munkánkhoz. Mert mindezek�
hez az is hozzátartozik, hogy 
csak nagy erőfeszítések árán ju�
tunk el az eredményekhez.

Igen hasznos lenne, ha tartal�
masabb jutalmazásra is mó�
dunk lenne, például autóbusz- 
szal kirándulást szervezni, de 
sajnos, a KISZ-nek és a szak- 
szervezetnek az erre fordítható 
pénze elég kevés.

A tavalyi tanévtől kezdve a 
Postás Művelődési Központ 
vállalta a 80 tagú énekkar fenn�
tartását, mely külsejében is 
megújította közösségünket. 80 
ezer forintért elegáns fekete 
szoknyákat és fekete bőrövet 
vettek a lányoknak, így lelkes 
éneklésükön túl esztétikai meg�
jelenésük is kiváló, egységes, 
tetszetős.

Összefoglalva a bemutatást, 
leszűrhető az a tapasztalat, 
hogy csak akkor lehet életképes 
egy nagy létszámú iskolai ének�
kar, ha az illetékes vezetők, 
munkatársak úgy segítik, aho�
gyan azt a Postaforgalmi Szak- 
középiskolában teszik.

Sádt Edéné

Az év Utolsó hónapjához ér�
keztünk, ami azt jelenti, hogy 
itt a tél. Somlyó György Téli 
elégiájából idézünk: Egyszerű�
ségbe fagy a pompa, átöltözik 
most a világ . . .  Folytatás a víz�
szintes 1. és a függőleges 14. 
alatt.

VÍZSZINTES
1. Az idézet első része (zárt 

betűk: TLOZ). 11. Ez is léc. 12. 
Karácsony franciául. 13. Fran�
cia arany. 14. Kemény fém. 15. 
Gyógyvíz. 16. Lankad páros be�
tűi. 17. Kevert tar. 18. Halfajta. 
19. Pisztoly (ford.). 20. Görög 
betű. 21. Szavazat. 22. „Erős” 
lengyel király (ford.). 23. Takar�
ja. 24. Fogom. 25. A görög ábá- 
cé utolsó betűje. 27. Polgár 
(ism.) latin szóval. 28. Gríz. 29. 
Arzén. 30. Amperóra. 31. Latin 
csont. 32. Zavaros tej! 33. Arcki�
készítés. 35. Valaminél lejjebb. 
36. Keresztül. 37. Indiai nők 
nemzeti viselete. 38. Szívnivaló 
röviden. 39. Győzelmes csata 
színhelye 1848-ban. 40. Francia 
forradalmár, 1776-ban telepe�
dett le Párizsba. 41. Június 8-i, 
sok esőt hozható névnap. 44. Az 
Ys királyának zeneszerzője, 
névelővel. 45. Rangjelzés. 46. 
Émelyítő (ném.). 47. . . .  regé�
nye.

FÜGGŐLEGES
1. Albánia gépkocsijelzése. 2. 

Olcsó külföldi cigaretta. 3. Ezek 
a népek őseink. 4. Harap 
(ford.). 5. Európai nép. 6. Illatos 
ízesítő növény. 7. Ibsen mű. 8. 
Frissítő ital. 9. Létezik. 10. . . .  
majom. 14. Az idézet második 
része (zárt betűk: KKUA). 15. 
Decemberi férfinév becézve. 16. 
Vállkendő (ford.). 18. Víz oro�

szul. 19. Kevert trisó. 21. Lope 
de .... 22. Vizek. 23. Tere . . .. 
24. Személyes névmás. 26. 
A sakkban van. 27. Élet sarjad 
belőle. 29. Színpadi mű (ford.). 
31. Női név. 33. Hintő. 34. Muta�
tószó. 35. Idegen levegő. 37. . .. 
kakukk fészkére. 38. Kálcium. 
39. Rájegyez. 42. Vívónő volt. 
43. Figura. 45. Az ad ige egyik 
alakja. 47. Francia sziget.

_ — Bánhidi —

Beküldési határidő: január 
10.

Előző rejtvényünk helyes 
megfejtése: Az ideálok, Cosíma, 
Róma, Dante, Doborján, Tasso.

Könyvutalványt nyertek: 
Csintalan Pál (Budapest), d.r. 
Kubinyi Andrásné (Debrecen), 
Pécsi Imre (Debrecen), Pugy-  
mer Hedvig (Nyíregyháza), 
Varga Imréné (Miskolc).
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Természetszeretet a Posta Építési Üzemben
A távolság legyőzése, tájéko�

zódás ismeretlen terepen, a ter�
mészet értékei, az ország neve�
zetességeinek felkutatása, az el�
ső rügyfakadás szemrevételezé�
se az erdő fáin, barangolás a 
friss levegőn — ez lehet az igazi 
természetjárók jutalma.

A postás dolgozók is egyre 
többen ismerik fel ezeket az ér�
tékeket, amelyek az ember élet�
módját egészségesebbé, közér�
zetét jobbá teszik.

Az elmúlt évben történt, 
hogy Békéscsabára utazva egy 
vidám társaságra lettem figyel�
mes. A Posta Építési Üzem 80 
dolgozója és családtagjaik autó�
busszal igyekeztek az országos 
postás természetbarát' találkozó 
színhelyére. Az idén már 
100-an voltak Debrecenben, 
ezen az immár hagyományos�
nak mondható postásrendezvé�
nyen. November 7. kupa túra�
versenyen — amelyről tudni 
kell, hogy a részvételen túl ko�
moly felkészültséget is követel 
a tagoktól — az üzem csapatai a 
második és a harmadik helyen 
végeztek. (Külön cikkben az 
eredmények.)' Lássuk hát, hogy 
míg mások szervezési nehézsé�
gekről, a mozgáskultúra elsze�
gényedéséről beszélnek, mi az 
ő sikereik titka?

Erről beszélgettünk Sarkadi 
Józseffel, az alapító tagok egyi�
kével, aki hetvenéves korát 
meghazudtoló fiatalos lelkese�
déssel szervezi még ma is a ter�
mészetjáró-rendezvényeket. 
Lukács Balázs az evezős és ter�
mészetjáró-sportágak vezetője. 
Sámóczi István az szb sportfe�
lelőse. Horváth Károlyné — 
Sarkadi Józsi bácsi szerint —

üzemünk szakszervezete sport�
felelősnek. Örömmel vállaltam 
el a megbízatást, mert a háború 
előtt versenyevezős voltam, a 
felszabadulás után pedig tájé�
kozódási futó. Gondoltam, hogy 
erre a két sportágra támaszkod�
va megteremtem üzemünknél a 
tömegsportot. Voltak kezdeti si�
kerek, de egy idő után csökkent 
a résztvevők száma. Ma már tu�
dom, hogy a probléma az volt, 
mindent magam intéztem, pro�
pagandát, toborzást, szervezést. 
Egy ember pedig nem tud sem�
milyen tömegmozgalmat csinál�
ni. Ehhez egy lelkes, összetartó 
csoport kell.

— Történt egyszer, ■ hogy 
munka után Tahiból utaztunk 
Budapestre Lukács Balázs épí�
tésvezetővel. A Római-partnál 
beszélgetés közben megemlítet�
tem, hogy itt van a postás vízi�
telep, ahol nekem van egy két�
személyes kajakom. Nézzük 
meg, mondta Balázs, még nem 
voltam ott soha. Megnéztük a 
telepet és a kajakot, majd bele�
ültünk és feleveztünk a „To- 
tyi”-ig. Ez a Duna nagyágában 
egy italkimérés. Akkor még 
nem tudtam, hogy a sokszor 
megálmodott, mai lelkes csa�
patnak első és szerencsére a 
leglelkesebb tagját fogtam ki. 
1980-ban már ötfős csoportunk 
indult a Magyar Evezős Szövet�
ség négyfordulós versenyén.

Ugyanebben az évben a Pos�
tások Szakszervezetének verse�
nyén a Lukács, Tukacs, Sarkadi 
összeállítású csapatunk 3. lett.

A stafétabot tehát Lukács Ba�
lázs kezébe került.

— Igen. Józsi bácsi oltotta 
belém először az evezés, majd a

Debrecenben, az oktatási központ előtt. . .

gyón jó érzés. Hozzáteszem, 
hogy az üzem gazdasági és tár�
sadalmi vezetése is támogatja 
elképzeléseinket. Most már or�
szágos túraversenyek előtt fel�
készítőket is tartunk. Az új 
sporttársakkal kivonulunk a Já- 
nos-hegy környékére, és gyako�
roljuk a tájolást, terepismeretet.

— Ez a célja háziversenye�
inknek is — szól közbe Horváth 
Károlyné. Nálam jelentkeznek 
telefonon vagy személyesen, 
akik részt akarnak venni ren�
dezvényünkön. Közülük — el�
sősorban a gyerekek, családta�
gok — akik éppen a kezdeti lé�
péseket teszik a természetjárás�
ban, azokat a tapasztaltabb kol�
légáim tanítják. Nálunk is így 
alakult a családban. Először a 
gyerekekkel közösen vettünk 
részt a különböző rendezvénye�
ken. Most pedig a fiam már 
önállóan vezet csapatokat. 
A háziversenyeken kívül az 
MHSZ-szel, KISZ-szel is jó a 
kapcsolatunk. Közös sítúrákat,

dezvényünknek megvannak a 
felelős szervezői, akik szeren�
csére a sportért rajongó lelkes 
aktívák. Az a tapasztalatom, 
hogy akik a sportban élen jár�
nak, azok a munkavégzésben is 
a legjobbak közé tartoznak. 
Rendszeresen részt veszünk a 
postás üzemi bajnokságban 
asztalitenisz, labdarúgás, sakk, 
teke sportágakban. Az utóbbi 
időben nagy az érdeklődés a te�
nisz iránt. Részükre pályát bé�
reltünk, így biztosítottunk lehe�
tőséget mozgásra, testedzésre. 
A legjobban annak örülök, 
hogy egyre több munkatársunk 
hozza el gyermekeit, családtag�
jait a sportrendezvényekre.

Sportévzáró értekezleten 
szoktuk értékelni az eredmé�
nyeket, tapasztalatokat.

— Mindez a szép teljesít�
mény, amit az elmúlt időszak�
ban értek el, elégedettséggel 
tölti- e el Sarkadi Józsi bácsit?

— Ez nem az én érdemem, 
de úgy érzem, a magot én ültet�

. . .  és a Vekeri- tónál Az egyik legaktívabb: a Horváth csa|ád

Balázs „jobbkeze”. Valamennyi 
természetjáró- és túraverseny 
lelkes szervezője. Ő vállalja ma�
gára a versenyekhez szükséges 
irodalom és jegyzetek, eszközök 
beszerzését.

Józsi bácsit a kezdetről fag�
gatom.

— 1957-ben választott meg

természetjárás szeretetét. Én 
igyekeztem ezt továbbadni elő�
ször a kollégáim körében, akik 
közül egyre többen jöttek el ve�
lünk túrázni, később már je�
lentkeztek a családtagok is. 
Amit korábban hárman elkezd�
tünk, most nyolcvanan csinál�
juk, és hogy ezt elértük, az na-

lövészversenyeket szoktunk 
szervezni.

— Érdekelne, hogy az emlí�
tett sportágakon kívül miben 
jeleskedik még az üzem?

A választ Sámóczi István 
sportfelelőstől kapom meg.

— Éves sportrendezvény�
naptárt készítünk. Minden ren-

tem el, és a kikelt fát már lelkes 
csapat ápolja, neveli. 70 évesen 
is úgy érzem, hogy az én felada�
tom elsősorban a fiataloknak át�
adni mindazt, amit több évtize�
des sportversenyzéseim során 
megtanultam. Ezt viszont csak 
úgy tudom elérni, ha továbbra 
is velük versenyzek.

Tánczos Sándor

1. Kiindulóhelyzet: zárt ál�
lás. 1—4. ütem: szökdelés kar�
munkával, 1. vállhoz, 2. magas�
tartás, 3. vállhoz. 4. mélytartás.

2. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, kéz csípőre. 1—4. ütem: 
fejkörzés balra. 5—8. ütem: fej- 
körzés jobbra.

3. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás karok oldalt. 1-2. ütem: 
karlendítéssel taps a mell előtt 
kétszer. 3-4. ütem: oldalsó kö�
zéptartásban karhúzás hátra 
kétszer. 5-6. ütem: ugyanaz 
mint az 1-2. ütem. 7-8. magas�
tartásban karhúzás hátra két�
szer.

4. Kiindulóhelyzet: zárt ál�
lás, karok magastartásban. 1-2. 
ütem: karkörzés előre kétszer. 
3-4. ütem: törzshajlítás előre 
kétszer. 5-6. ütem: törzsnyújtás 
és karkörzés hátra kétszer. 7-8. 
ütem: törzshajlítás hátra két�
szer.

5. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás. 1-3. ütem: a jobb térd haj- 
lításával és a jobb kar magas�
tartásba lendítésével törzshajlí�
tás balra háromszor. 4. ütem: 
kiindulóhelyzet. 5-8. ütem: el�
lenkező oldalra is.

6. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, kezek ökölbe szorítva a 
mellnél. 15-20-szor, az ökölví�
vás egyenes ütéseinek utánzása 
bal és jobb kézzel felváltva.

7. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, karok oldalt. 1-2. ütem: 
törzshajlítás a bal lábhoz két�
szer. 3-4. ütem: törzshajlítás és 
-fordítás jobbra kétszer, karok

jobb oldalt. 5-6. ütem: ellenkező 
oldalra.

8. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, karok oldalt. 1-3. ütem: 
bal térd hajlításával és bal boka 
érintésével térdrugózás három�
szor. 4. ütem: kiindulóhelyzet. 
5-8. ütem: ellenkező oldalra.

9. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás karok oldalt. 1—3. ütem:

törzsdöntés és taps a fej felett 
háromszor. 4. kiindulóhelyzet.

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

Hamar Gábor

November 7. Kupa 
tömegsportversenyek

A  Budapesti Társadalmi 
Testnevelési és Tömegsport Bi�
zottság különböző versenyeket 
rendezett a nagy októberi szo�
cialista forradalom 69. évfordu�
lójának tiszteletére.

Az asztaliteniszezők a PSE- 
csarnokban vívtak izgalmas 
csatákat. Míg a szülők verse�
nyeztek, a gyerekek videóról 
rajzfilmeket nézhettek.

A csapatverseny végeredmé�
nye:

Nők:
1. Budapesti Távbeszélő 

Igazgatóság,
2. Budapest vidéki Posta-  

igazgatóság,
3. Posta Rádió-  és Televízió�

műszaki Igazgatóság.
Férfiak:
1. Budapesti Távbeszélő 

Igazgatóság,
2. Budapesti Postaigazgató�

ság,
3. Helyközi Távbeszélő 

Igazgatóság.
A  Postás Művelődési Köz�

pontban került sor a sakkver- 
senyre*

Eredmények:
Nők:

1. Helenbay József né (TIG),
2. Vitéz Ferencné (BUVIG),
3. Hegyi Gábomé (HTI).
Férfiak:
1. Vörös Sándor (TIG),
2. Csutorás József (BP. Po�

ig),
3. Csapó Zoltán (RTV).
Az üzemi tekesport élvonal�

beli játékosai jelentek meg no�
vember 1-jén a PSE tekepályá�
ján.

Eredmények:
Nők:
1. Gyenge Zoltánná (HTI),
2. Körtvélyesi Ágnes (TIG),
3. Kiss Béláné (BP. Poig.).
Férfiak:
1. Kiss Béla (BP. Poig.),
2. Bertalan Sándor (HTI),
3. Reményi Tibor (TIG).
A Pilis hegységben találkoz�

tak a tájékozódási túraverseny 
győztesei.

Eredmények:
1. Budapesti Távbeszélő 

Igazgatóság,
2. Posta Építési Üzem I. csa�

pata,
3. Posta Építési Üzem IV. 

csapata.
Gratulálunk a győzteseknek.

Jö ttek , láttak, győztek
Megpróbáltatásokkal teli he�

tet zártak a Postás SE női torna�
szakosztályának versenyzői és 
edzői. November hónapban 
kezdte el a Magyar Torna Szö�
vetség az év legnagyobb verse�
nyeit, a felnőttek I. osztályú 
csapatbajnokságát; az országos 
I. osztályú egyéni és a mesterfo�
kú tornászbajnokságot.

A versenysorozat a postás 
tornásznők teljes sikerét hozta, 
és a szakosztály életében egye�
dülálló sorozat folytatását jelen�
tette. Negyedszer nyerte el 
megszakítás nélkül a csapat a 
bajnoki címet. Az 1986-os csa�
pat, amely kiérdemelte a győ�
zelmet: Ladányi Andrea,
Csisztu Zsuzsa, Chinora Ág�
nes, Simon Mária, Molnár Ka�
talin, Batiz Gabriella.

A versenyek az egyéni baj�
noksággal folytatódtak. Ez is 
Postás-sikert hozott. Tornász- 
nőink szerezték meg.az értékes 
első és második helyet az össze�
tett versenyben. Ladányi And�
rea végzett az első, Csisztu Zsu�
zsa pedig a második helyen.

A szerenkénti egyéni bajnok�
ságban szintén jól szerepeltek 
versenyzőink. Ladányi Andrea, 
első helyen végzett gerendán és 
talajon, második lett lóugrás�
ban és felemás korláton. Csisz�
tu Zsuzsa második talajon és 
harmadik gerendán, Chinora 
Ágnes pedig gerendán második 
lett.

A versenysorozat a mesterfo�
kú tomászbajnoksággal zárult. 
Összetett bajnok Ladányi And�
rea, második Csisztu Zsuzsa 
lett. A szerenkénti versenyben 
Csisztu Zsuzsa három első he�
lyet szerzett: felemás korláton, 
talajon és gerendán, Ladányi

Andrea pedig két második he�
lyet, talajon és felemás korlá�
ton.

Az eredmények magukért 
beszélnek, és a teljes elismerés 
hangján, felsőfokon lehet csak 
szólni az edzők szorgalmas, áll�
hatatos, nagy szakmai tudással 

‘végzett munkájáról, amely eze�
ket a kiváló eredményeket hoz�
ta. Név szerint: Osztie Gézát, 
Kramarics Istvánt, Fenyvesiné 
Fedor Ágnest, Kutas Józsefet, 
Ferkóné Fekete Erzsébetet kell 
megemlítenünk, és gratulálunk 
mindazoknak, akik ebben a fel�
sorolásban nem szerepelnek, de 
részesei az elért eredmények�
nek.

Meg kell említeni az szakosz�
tály nemzetközi szereplését is, 
és elsősorban Ladányi Andrea 
eredményes versenyzését. Eb�
ben az évben ő az egyetlen ma�
gyar tornász, aki a nemzetközi 
minősítést megszerezte. Chino�
ra Ágnes az akrobatikus tor�
nász-világbajnokságon a dina�
mikus gyakorlattal vegyes pá�
rosban az igen előkelő ötödik 
helyen végzett.

A szakosztályban igen alapos 
felkészítőmunka folyik, a fiata�
lokkal, az utánpótlással gondo�
san és tervszerűen foglalkoz�
nak, így azután érthető, hogy a 
legkisebbek is észrevétetik ma�
gukat a versenyben. Ki kell 
emelni a l l  éves Molnár And�
reát, aki az akrobatikus ugró�
bajnokságon korosztályban el�
ső lett, és a 10 éves Farkas Zsu�
zsát, aki a serdülők II. osztályú 
versenyén a lóugrás bajnoka 
lett.

Gratulálunk a szakosztály 
edzőinek, versenyzőinek.

H. G.

A SZEGEDI női NB I-es te�
kecsapat az őszi fordulót a har�
madik helyen zárta a bajnoksá�
gon.

Az NB Il-es kosárlabdacsa�
pat az MNK-ban szoros küzde�
lemben megverte az NB I-es 
Alföldi Olajbányász csapatát, 
így a legjobb 16 közé jutott.

A PÉCSI az egyetlen postás 
labdarúgó csapat — a területi 
bajnokságban szereplő Soproni 
Postáson kívül — a megyei I. 
osztályú bajnoki vetélkedők�
ben. (All.  helyen végzett.)

A kosárlabda nemzeti baj�
nokság II. nyugati B. csoportjá�
ban játszó pécsi postás férficsa�
pat, az induló 10 együttes közül 
a 4. helyen végzett.

SZÉKESFEHÉRVÁRI termé�
szetjáróink eddig 20 szervezett 
kiránduláson vettek részt — 
120 fővel. A férfi labdarúgók a
II. osztályban szerepelnek, az 
ifjúsági játékosok (a III. osztály�
ban) az őszi fordulóban az él�
mezőnyben végeztek.
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