
Nyáron is kell 
dolgozni

N agy összegben vagyok hajlandó fogadni bárkivel: 
júliusban legalább egyszer Magyarország minden 
munkaképes korú lakosának eszébe jutott, hogy a || 

legjobb lenne egy nagy kád jéghideg vízben ülni és görög�
dinnyét enni. S ezek a káprázatos ötletek a félig csukott 
szempillák mögött azokban merültek fel, akik éppen nem a | |  
Riviérán vagy a Balatonon nyaraltak, s nem is lakásuk leg-  |j 
hűvösebb zugában szunyókáltak, menekülvén a kánikula 
elől, hanem dolgoztak. Végezték a munkájukat, sőt kolli -  
gáik tennivalóit is, hiszen hol egyikükre, hol másikukra ke-  É 
rül sor a szabadságolásokban. Sokuk arra is el van szánva, 
hogy csak szeptember végén vagy még később veszi ki a 
pihenés heteit, hadd menjen üdülni a másik, akinek három jg 
gyereke van, vagy éppen sikerült beutalót kapnia valaho�
vá. Nyár ide, forróság oda — az élet nem állt meg. A villa�
mosok, buszok jártak, a boltosok többsége kinyitott, az ár-  JJ 
emelések megtörténtek, a kórházak fogadták a betegeket, I  
a tűzoltók kivonultak az aszályos vidékeken egymás után I  
lángra lobbant épületek mentéséhez.

A  posta is dolgozott — és dolgozik, egyetlen napi szü-  |  
net nélkül. S ami a legérdekesebb volt ebben az j  
átlagon felüli hőmérséklettel megáldott nyárban: § 

jobban, mint valaha. Számos ismerősöm és kollégám kőié�
ben végzett közvélemény- kutatásom egyöntetű eredmé-  |  
nye: ilyen kellemes, kulturált intézmény a Magyar Posta 
már régen volt, mint éppen ezekben a forró hetekben. Ta�
lán szerencsés véletlen — vagy a jól időzített rekonstrukci�
ós program — eredménye, de tény: a főváros postahivata�
lai sorra megszépültek. Legtöbbjükben frissen festett fa�
lak, tiszta ablakok, új bútorok fogadják az ügyfelet, aki a 
hőségtől tántorogva szinte beájul a hivatalba — azután 
egyszerre lehiggad a rend és nyugalom láttán. S az már 
csak kellemes ráadásnak tűnt, hogy a szolgálatos alkalma-  I 
zottak is csaknem kivétel nélkül kedvesnek, barátságos-  1 
nak bizonyultak.

L ehet, hogy ez lélektani rejtély, lehet, hogy törvén\ 
szerű. Talán az a magyarázata, hogy amikor az em 
bér már elszánja magát, hogy most dolgozni kell — §

akkor komolyan veszi, amit esinál. Talán az a tény, hogy 
kevesebb munkatársnak kell elvégeznie a teendőket, foko�
zottabb felelősségérzetet ró arra, aki az ablak mögött ül. |  
Most az ügyfél is kedvesebb, az együttérzés kisimítja a |  
homlokok redőit: te is itt maradtál, dolgozol, én is itt ma�
radtam, dolgozom, egyforma cipőben járunk, értsük hal 
meg egymást. S ez meg is történik. Az ügyfélnek a nyári I 

[ hivatalban alig kell várnia, aki mégis sorban állásra kény-  f 
i szerül, az is megértőbb a gyöngyöző homlokú postáski s-  

asszony és az előtte álló hasonlóképpen verejtékező sors�
társa iránt.

A z üdülőhelyeken levő postahivatalok pedig egyene-
'sen a helyzet magaslatán álltak. Balatonszéplakon J 
volt alkalmam tapasztalni: míg délben minden üz-  I 

: let bezár, ők akkor is tartják a frontot, egyetlen kommuni�
kációs oázisként az elpilledt vízparton. Déli egy és három § 
óra között is akadt szép számmal elszánt vállalkozó, aki I 

! szeretteit próbálta felhívni valahol az ország vagy a világ 
j másik sarkában, képeslapot hajkurászott a délutáni sziesz-  
| tához, vagy csak egyszerűen le akarta kocogni a kissé tö-  1 

ményre sikerült ebédet, és betért beszélgetni a leeresztett |  
I zsalukkal hűvössé varázsolt postahivatalba. A helybeli al�

kalmazottak a világ legtermészetesebb módján álltak neki 
madzagot keresni, levélpapír nagyságúra „átméretezni”

I egy papírlapot, hogy beleférjen a kedves nyaraló magával 
hozott monogrammos borítékjába, és szemrebbenés nélkül 

I hallgatták végig a nagypapa egészségi állapotát elemző el-  I 
j beszélést — körülbelül tizedszer.

Sőt, azt is hallottam, hogy gyorsasági világrekordot állí-  1 
I tott fel júliusban a posta. Egy Budapesten szombaton reg-  t 
i gél feladott expresszlevelet még aznap kora délután kézbe-  
| sítettek Sopronban, a címzett legnagyobb ámulatára. Ezek 

után még mondja valaki, hogy nyáron nem dolgozik sen-  
ki. . .

Rácz Judit
A balatoni kézbesítőt, Méreg Jánost nem a 
vizek vonzzák. Mint kollégái többsége itt a 
magyar tenger partján, ő is a hegyekbe vá�

gyik

Alkalmi hírlapárusító pavilon a papszigeti 
strandon. Aki az újságot kínálja: Zaszlavik 
Bence, első osztályos gimnazista, a szent�

endrei postahivatal „vendégmunkása”

Pávai Béla hálózatszerelő valahol Leányfa�
lun. A telefonnak működnie kell, hiszen 
sok százan akarnak naponta hazaüzenni: 

„Jól vagyok, a nyaralás kitűnő!”

Nemcsak a postai, hanem az 
országos sajtónak is egyik ked�
venc témája a posta karácsonyi 
csúcsforgalmi munkája. Szóban 
is, képben is látványos és hálás 
dolog bemutatni azt a valóban 
rendkívüli erőfeszítést, amelyet 
a postások ezrei ilyenkor tesz�
nek néhány héten keresztül.

Létezik azonban egy másik, 
egy nyári csúcs is, igaz ez nem 
terheli olyan egyértelműen és 
egyenletesen az egész postát, ez 
igazából csak egy- egy hazai tá�
jon, üdülőterületen dolgozókat 
érint, ezért közismertsége nem 
olyan mértékű, mint az úgyne�
vezett ünnepi csúcsforgalomé. 
Pedig az erőfeszítés, az áldozat�
vállalás it t1 sem kisebb, mert 
amikor tízezrek, százezrek süt�
kéreznek híres vizeink partjain, 
menekülnek a kánikula elől a 
hűs habokba, keresik fel ború-  
sabb hétvégeken nevezetes mű�
emlékeinket, a hivatal akkor is 
nyitva van, a telefonnak akkor 
is működnie kell, várják az új�
ságot, a távoli üdvözleteket az 
emberek.

Szentendre városában télen 
17- 18 ezren laknak, nyáron ez a 
szám eléri a 40 ezret. Az össze�
hasonlíthatatlanul nagyobb 
munkát — az alkalmi hírlap�
árusokat nem számítva — lé�
nyegében azonos létszámú kö�
zösség végzi a szentendrei kör�
zethez tartozó .17 hivatalban is. 
A szentendrei hivatalban min�
denütt, ahol lehet, nyitott abla�
kok, a hőmérő 32 fokot mutat, 
de az ügyfelek természetesen 
jönnek, hiszen ez a dolgok 
rendje.

Megkérdeztük a boglárlellei 
kézbesítőt, a szentendrei pénz�
felvevőt, a leányfalui kishivatal 
dolgozóit, hogy mikor készül�
nek szabadságra. A válasz min�
denütt hasonló volt: majd a 
nyár elmúltával. Beutalót per�
sze kapnának, hiszen ők azok, 
akik olyan ritkán kémek, hogy

nyilván elsőbbséget élvezné�
nek. No de nyáron hogyan is 
mehetnének el.

Ezt fejtegette Halász Zsuzsa, 
a leányfalui harmadosztályú hi�
vatal vezetője is. Bent a hivatal�
ban négyen állják a nyaralók 
rohamait a télihez képest há�
romszor nagyobb forgalomban. 
Már itt is van valutabeváltás, s 
hogy még csak véletlenül se le�
gyen fennakadás, valamennyi�
üknek van valutavizsgája, sőt 
ha a négy alkalmazott nyelvtu�
dását összeadjuk: angolul, né�
metül, oroszul és franciául is 
kérhetik az ügyfelek az egyes 
szolgáltatásokat, megértik őket. 
Az évek óta együtt dolgozó kis 
kollektíva egyetlen tagja sem 
megy nyári szabadságra, erre a 
célra ott van számukra a tavasz 
vagy az ősz.

De idézhetjük Méreg János 
boglárlellei kézbesítőt is: „Sza�
badságra? Majd jövőre! Minden 
vágyam, hogy eljussak a Magas 
Tátrába. ” És hogy milyen volt a 
munka, amikor kint 36 fok és a 
perzselő napsütés elől az embe�
rek árnyékban, vízben, hűvös 
szobában kerestek felüdülést? 
Egy balatoni kézbesítő körzete 
úgy 20 kilométer hosszú. A ke�
rékpárja két oldalán egy- egy 
súlyos szatyor, vállán a 15- 20 
kilós táska.

A Statisztikai Hivatal első fél�
évi jelentése szerint idén 25 szá�
zalékkal több külföldi lépte át 
határainkat, mint a tavalyi ha�
sonló időszakban. Megtelt a Ba�
laton és a Velencei- tó környéke, 
nyáron is zsúfolt Budapest, más 
üdülőhelyeinken is rengeteg a 
külföldi és a hazai vendég. Leg�
többjük kapcsolatba kerül a 
postával, a postásokkal. A nagy 
melegben nem mindegy, hogy 
elégedetten távoznak- e tőlünk. 
Tegyünk róla!

Kép és szöveg:

Kis- Zimmermann

Fitz László pénzfelvevő végzi többnyire a leányfalui hivatalban a va 
lutabeváltást is. A forgalom nem rossz: napi 20 beváltás, mintegy 120 

ezer forint értékben

Egy rendkívüli kereskedő: Szalay Gyula, akinek a boglárlellei pos�
tásüdülőben levő boltját mindenki ismeri, hiszen itt vásárolják egye�
bek között a hírlapot is. Az üdülés második napján már mindenki 

tudja: borravalót adni tilos!

Természetesen azért sok postás dolgozó nyaralt a nyári csúcsforga�
lom ellenére is. Képünkön éppen a boglárlellei SZOT- Postás 

Üdülőben
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Hellas földjén
Az embernek élete során 

számtalan kellemes élményben 
van része; ezek közé sorolom 
azt a két hetet, amit az elgő 40 
fős magyar postás csoporttal 
Görögországban tölthettem.

Annak, hogy e tisztségviselői 
csereút 1987 nyarán megvaló�
sulhatott, előzményei vannak. 
A Görög Távközlési Dolgozók 
Szakszervezete (OTE) és a Gö�
rög Postaforgalmi Dolgozók 
Szakszervezete (ELTA) az 
1980- as évek elején kezdemé�
nyezte a Magyar Postások 
Szakszervezetével a kapcsolat-  
felvételt. Ennek folytatásaként 
1986- ban magyar postás szak-  
szervezeti küldöttség utazott 
Görögországba. Az út célja 
társszervezetek helyének, sze�
repének megismerése, kapcso�
latépítés, az együttműködés to�
vábbi lehetőségeinek egyezteté�
se volt. Több kérdésben kölcsö�
nösen megállapodtak, többek 
között abban, hogy 1987- ben 40 
fős csereutazásra, tapasztalat-  
cserére kerüljön sor a görög és 
a magyar postás szakszervezeti 
tisztségviselők között a kapcso�
lat elmélyítésére.

így indulhattunk ki mi első�
ként, mint szakszervezeti tiszt�
ségviselők családtagjainkkal 
együtt arra a szép és sokszínű 
útra, amelynek során nemcsak 
az antik kultúra remekeivel, ha�
nem az ottani postások életével, 
munkakörülményeivel, is meg�
ismerkedhettünk. Odautunkat 
autóbusszal tettük meg Jugo�
szlávián keresztül haladva. 
A jugoszláviai, majd a görög táj 
változatossága feledtette ve�
lünk a meleget: az autópályát 
szegélyező virágzó oleanderek 
még a fáradtabbakat is jobb 
kedvre derítették, hiszen ez 
már azt jelentette, hogy Hellas 
földjén járunk.

Első görög szálláshelyünk 
Larisszában volt, ahonnét kora 
hajnalban folytattuk utunkat 
Athén felé. A görög kollégák 
Pireusban vártak bennünket

meleg szeretettel, egy- egy szál 
szegfűvel, majd felszálltunk ar�
ra a szárnyas hajóra — a görö�
gök delfinnek hívják formája 
miatt — amely Spetses szigeté�
re vitt bennünket. Az égei- ten-  
geri szigeten nyolc napot töltöt�
tünk. Az útikönyv úgy említi a 
szigetet mint kitűnő klímájú, 
hangulatos nyaralóhely, ahol 
igazán kék és tiszta a tenger. 
Azt hiszem a csoport valameny-  
nyi tagja is így érezte a nyolc 
nap után, amit így utólag gon�
dolva némelyikünk szívesen 
meghosszabbított volna, mivel 
nem tudtunk eltelni a tenger 
lágy hullámaival, a felhőtlen, 
tiszta égbolttal, a verőfényes 
napsütéssel.

Szálláshelyünk, közvetlenül 
a tenger partján épült „Korgia-  
lehios Anargios Scholi” líceum�
ban volt. Hatalmas parkját pál�
ma- , narancs- , citrom- , mandu�
la-  és babérfák tették árnyassá 
még a déli rekkenő hőségben 
is. A kétágyas szobák a maguk 
egyszerűségével, tisztaságával 
elfogadható kényelmet nyújtot�
tak.

Maga a település jellegzetes 
görög tengerparti kisvárosi 
hangulatot áraszt. Hálóikat ren�
dező halászok, üdülőket szállító 
konflisok, bazársor, csomagok�
kal megrakott öszvérek, szágul�
dozó motorosok, a kávézókban 
ülő férfiak, az üzleteik előtt álló, 
vásárlókat csalogató kereske�
dők, a tavernák egész sora tette 
teljessé a képet. Már itt hozzá�
szoktunk, illetve a 40 fokos hő�
ség hozzászoktatott bennünket 
az ebéd utáni sziesztához, a dél�
után öt órától kezdődő és éjjel 
egy órakor záródó sajátosan gö�
rög életritmushoz.

Míg a szigeten voltunk, több 
hajókiránduláson vettünk részt.

Ydrára egy kétárbócos vitorlás�
sal tettünk egész napos kirán�
dulást. A hajón elkészített ízle�
tes és ott tálalt finom falatokat a 
csoport lágy zene mellett fo�
gyasztotta el ebédre.

Következő állomáshelyünk 
Athén volt, az Esperia szálloda, 
amely a város szívében épült. 
Légkondicionált kétágyas szo�
bái mindig felüdülést jelentet�
tek egy- egy hosszabb kirándu�
lás után. Bár a meleg egyre fo�
kozódott, idehaza az újságok, a 
rádió és tévé mind a 45- 50 fokos 
görögországi hőségről számol�
tak be, csoportunk, ha időnként 
nehezen is, de állta a próbát.

A görög kollégák erre az idő�
szakra is nagyon tartalmas és 
változatos programot állítottak 
össze számunkra. így jutottunk 
el az Athéntől távolabb eső 
Nanpliére, az újkori Görögor�
szág első fővárosába, Epidau-  
niszba, a világhírű i. e. IV. szá�
zadban épült színházhoz, My-  
kénébe, Agamemnon sírjához, 
Delfibe, a Korinthoszi csatorná�
hoz. A Szunion fokon Poszeidón 
templománál csodálhattuk a 
napnyugtát, az alkonynál a 
nyugat- attikai partokat, az el�
szórt szigetecskéket és az Egei-  
tenger hullámait pillanatonként 
változó árnyalatokkal színező 
fényjátékát. A főváros emlékeit 
is szívünkbe zártuk, az Akropo-  
list, az Agorát, a Philopappos 
dombot, ahonnét a legszebb a 
rálátás az Akropoliszra, Daphni 
kolostorát, a márványstadiont, 
és még sorolhatnánk a sok lát�
nivalót.

Alkalmunk volt emellett a 
két postai szakszervezet, az 
OME- OTE és az ÖY- ELTA 
székházában baráti légkörű tá�
jékoztatót hallgatni a görög 
postások szakszervezeti moz�
galmáról, jelenlegi eredménye�
ikről, nehézségeikről, harcaik�
ról. Az OTE részéről G. Orfa- 
nos elnök, az ELTA részéről M. 
Tzagarakis elnök és munkatár�
sai vettek részt a több mint két�
órás találkozón.

A görög postaforgalmi dolgo�
zók — mintegy 11 ezren — 66 
szakszervezeti alapszervezethez 
tartoznak, amelynek összefogó�
ja az ELTA: szervezettségük 
99,5 százalékos. Kétévente tart�
ják kongresszusukat, 35 tagú 
központi vezetőség és 9 tagú el�
nökség irányítja a szakszerve�
zeti munkát. Az ELTA Görög�
országban elsőként tűzte ki cé�
lul a szakmai szervezkedésről

történő áttérést az iparágira. Je�
lenleg még külön- külön alap�
szervezetekbe tömörülnek a 
kézbesítők, a felvevők, a rova�
totok,, a szállítómunkások, tech�
nikusok, középvezetők stb. Az 
egy hivatalban dolgozók mint�
egy 10 szakszervezeti alapszer�
vezethez tartoznak.

A görög távközlési dolgozók 
mindig aktívan részt vettek a 
munkásmozgalomban. Első or�
szágos sztrájkjukat a német 
megszállás idején tartották. El�
sők között alakítottak hazafias 
frontot, nehéz, sok áldozatot kö�
vetelő harcot folytattak a fasisz�
ta junta ellen. Florákisz, a Gö�
rög Kommunista Párt jelenlegi 
főtitkára, a görög munkásmoz�
galom régi harcosa is postás 
dolgozó volt. Az OTE 30 ezres 
taglétszámával Görögország 
második legnagyobb szakszer�
vezete, szervezettségük 99 szá�
zalékos. Kongresszusukat há�
romévenként tartják, szintén 9 
fős elnökség és 35 fős központi 
vezetőség fogja össze és irányít�
ja munkáját a 14- féle szakma 
szerint szerveződött szakszerve�
zeti tagságot. A dolgozók érdek-  
védelme, a távközlés fejleszté�
sének ösztönzése mellett foglal�
koznak országos politikai, gaz�
dasági kérdésekkel is. Fellép�
nek a távközlés kisajátítása, a 
monopóliumok hatalmi törek�
vései ellen.

Mind a távközlési (OTE), 
mind a postaforgalmi szakszer�
vezet (ELTA) céljai között sze�
repel az újból egységes postás�
szakszervezet létrehozása.

A két tájékoztató elhangzása 
után csoportunk tagjai számos 
kérdést tettek fel a két elnök�
nek és jelenlévő munkatársaik�
nak. Kérdéseinkre válaszolva 
többek között hangsúlyozták, 
hogy ők is elkötelezett hívei a 
békeharcnak és a nemzetközi 
munkásszolidaritásnak. Kere�
sik a kapcsolatokat a szocialista 
országok postásszakszervezete�
ivel. A meleg, baráti légkörű ta�
lálkozó hangulatos estével zá�
rult az Akropolisz tövében levő 
Zeusz tavernában.

Kinntartózkodásunk alatt ál�
landóan érezhettük görög pos�
tás kollégáink vendégszerete�
tét, barátságát és gondoskodá�
sát. Egyértelműen arra töreked�
tek, hogy csoportunk vala�
mennyi tagja kellemes élmé�
nyekkel és új ismeretekkel gaz�
dagodva térjen vissza hazájába. 
Mi, akik részesei lehettünk en�
nek a felejthetetlen útnak, úgy 
érezzük, hogy a bennünket a jö�
vő évtől követő üdülőcsoportok�
nak is emlékezetesek lesznek a 
kint töltött napok.

Bor Sándorné

Szekeres Ferenc
1 9 2 1 - 1 9 8 7

Fájó szívvel búcsúzunk fáradha�
tatlan társadalmi aktívánktól. Rövid 
betegség után 66. évében távozott kö�
zülünk. Szekeres elvtárs 1944- től 
1981- ig, nyugdíjazásáig kézbesítőként 
a Budapest 70- es hivatalban dolgo�
zott.

A Postások Szakszervezetének 
1946- tól volt aktív tagja. Bizalmi, osz�
tálybizottsági titkár, szb- elnök a hiva�
talban. 1967- től 1985- ig tagja volt a 
központi vezetőségnek, 1975—1980- ig 
pedig az elnökségnek is.

1980—1985- ig a kv mellett működő munkavédelmi bizottság 
tagjaként is képviselte a kézbesítők érdekeit.

Munkájának elismeréseként Munka Érdemrend bronz foko�
zatú és Szakszervezeti Munkáért arany fokozatú kitüntetést ka�
pott.

Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Görög tisztségviselők hazánkban

A Görög Posta és a Távközié-  Heszky Enikővel, szakszerveze-  
si Dolgozók Szakszervezetének tünk főtitkárával, melynek so-  
képviseletében hazánkba ezút-  rán kötetlen formában gondo-  
tal első alkalommal látogatott el latcserére került sor a csoport 
40 szakszervezeti tisztségviselő, eddigi élményeiről, benyomá-  
többségük családtaggal, hogy sairól.
két hetet töltsön Magyarorszá-  a  csoportnak Budapesten a 
gon. Zágrábi úti Postás Szálló adott

A június 22. és július 6. közöt-  otthont. Budapesti tartózkodá-  
ti pihenés mellett megismer-  suk során megismerkedtek a fő-  
kedtek hazánk történelmi, kul-  város nevezetességeivel. A bu-  
turális nevezetességeivel, a pos-  dapesti tartózkodás programjá-  
tás dolgozók élet-  és munkakö-  ban szerepelt szentendrei ki-  
rülményeivel. rándulás, sétahajózás a Dunán,

Itt tartózkodásuk első felében Tökön folklórműsor, s külön 
a Balaton partján, Boglárlellén kívánságra megtekintették Be�
pihentek, ahol az új SZOT- pos-  loiannisz görög falut is. 
tás üdülő hamar elnyerte tét-  Szakszervezetünk székházá-  
szesuket Bar az időjárás nem ban j akt;v találkozó ke-  
fogadta kegyeibe a görög cső-  retében M Lás2tó kv.tit. 
portot, de az esetenkénti fürdés kár adott tájékoztatást hazánk. 
mellett o yan programok szer-  ról_ gazdaságl és társadalmi éle-  
vezesere került sor, amely igen tünkről szakszervezetünk tevé-  
baratsagossa tette a kapcsolatot , , . »,
az ott pihenő magyar beutaltak-  '  ' ,
kai, az üdülőcentrum személy-  A tapasztalatok, a veleme-  
zetével. A labdarúgó- mérkőzé-  nFe^ alapján úgy összegezhető 
sek, az asztalitenisz- versenyek, a csopoit véleménye, hogy ha-  
autóbusz- kirándulások a bog-  zánk, s a benne elő emberek 
lárlellei bormúzeumba, Bada-  igen vendégszeretők, s mindez 
csonyba, mind- mind felejtheted széP környezettel megfelelő 
len emlékeket hagytak görög kulturált ellátással párosul, 
vendégeinkben. A számukra Vendégeink — mint hangsu-  
szokatlan szalonnasütés pedig lyozták — kellemes elmenyek-  
sajátos zamatokkal, ízekkel gaz-  kel, gazdag emlékekkel utaz-  
dagította étkezési tapasztalatai-  na^ haza, bízva abban, hogy 
kat mindezeknek jövőre folytatása

Balatoni tartózkodásuk során 'esz-  
találkozott a csoport Gricsemé Búrom Márton

A tízéves északi kapcsolatDíj a siófoki 
fiataloknak

A SZOT országos ifjúsági taná�
csa által ez év januárjában meg�
hirdetett pályázat eredményhir�
detése június 30- án volt a szakta�
nács budapesti székházában. 
Mint arról a Postás Dolgozó is 
hírt adott, öt témakörben lehetett 
pályázni: a gazdasági építőmun�
kát segítő új ifjúsági munkafor�
mák, szabad idős és kulturális 
programok, a tagozat által kiala�
kított érdekvédelmi vagy képvi�
seleti mechanizmusok, a tagoza�
tok nevelő, mozgósító, meggyőző 
tevékenységi formái, s az előző 
négy témát felölelő komplex té�
mákkal.

A 63 díjazott pályázat között a 
Siófok Körzeti Szakszervezeti Bi�
zottság ifjúsági tagozata által ké�
szített pályázat is ott volt. Bujdo�
só Györgyné kszb- titkár és Me�
szes Zsuzsanna, az ifjúsági tago�
zat vezetője elolvasva a felhívást 
úgy gondolta, hogy ezen a pályá�
zaton indulni kell, mert csak 
nyerni lehet rajta. Régi gondjuk 
volt, hogy a fiataloknak nincs 
megfelelő helyük, ahol mozgalmi, 
kulturális és szabad idős prog�
ramjaikat megrendezhetnék. 
A postahivatal alagsorában két 
helyiséget kaptak, amit szakmai 
támogatásból, sok társadalmi 
munkával és a pályázaton nyert 
díjból akarnak rendbehozni, ki�
alakítani és berendezni.

F. A.

Nem méregettük egymást 
idegenként, hanem szinte az el�
ső pillanattól egységes, egy�
mást szerető kis csapattá szer�
veződött húsz főből álló, az or�
szág különböző részéből érkező 
közösségünk, hiszen a postások 
nagy családjába tartoztunk. 
A későn érkező nyártól, vala�
mint az úti izgalomtól még bi�
zony melegünk volt, amikor re�
pülőre szálltunk, de borzongva 
húztuk össze pulóverjeinket az 
oslói repülőtéren. Kis csapa�
tunk a norvég postás szakszer�
vezetekkel kötött csereüdülés 
révén jutott a hazánktól mesz-  
szeeső országba.

Az időjárás a helyiek szerint 
sem volt kegyes hozzánk, a fo�
gadtatás, a mindenre kiterjedő 
gondoskodás, a figyelmesség 
azonban feledtette az esős, bo�
rús, hűvös időt. Rengeteg isme�
retet szereztünk a norvég pos�
tások munkahelyeiről, a három 
postásszakszervezet (altisztek, 
tisztek és a távközlésiek szak-  
szervezete) helyzetéről, munká�
járól, harcairól, helyéről Norvé�
giában.

Szakmai programjaink kitű�
nően szervezettek, széles bete�
kintést nyújtóak voltak. Nagy 
élmény volt a Távbeszélő Igaz�
gatóság információs központjá�
ban előadást hallgatni a norvég 
távbeszélő- helyzetről. Számom�
ra az emeltszintű előadóterem 
audiovizuális felszereltsége je�
lentette az egyik legnagyobb él�
ményt. Ezen a napon tekintet�
tük meg a Tryvann- adót is, ahol 
legnagyobb meglepetésünkre

hóesést is láttunk. Ez június 
17- én azt hiszem még ott is rit�
ka jelenség.

Drammenben a helyi postás 
szakszervezeti tisztségviselők 
vártak bennünket, megmutatva 
a messzeföldi nevezetességet: a 
hegy gyomrába fúrt spirálfor�
májú szerpentint, melyet két 
mérnök talált ki a táj képének 
megőrzése végett.

Szakmai program volt még 
az oslói irányítóhivatalban, va�
lamint a Csekkleszámoló Hiva�
talban tett látogatásunk. Ha-  
sonlítgattunk — milyen gépek 
dolgoznak Oslóban és milyenek 
nálunk. Néhány dologban ha�
sonlóságot is fedeztünk fel, pél�
dául a levélfeldolgozás terüle�
tén, vagy a gépesített csomag�
feldolgozásban. Tetszett a hírla�
pok kíméletes csomagolása fóli�
ázással.

Kulturális programjainkat is 
nagy körültekintéssel szervez�
ték meg cserepartnereink. Ki�
próbáltuk a komppal való átke�
lést, a hajózást a gyönyörű fjor-  
dokban. Felmásztunk a Holme-  
kollen sísánc legfelső szintjéig, 
oda, ahonnan a síugrók elindul�
nak. Természetben látni bizony 
sokkal hajmeresztőbb a magas�
ság, mint a tévén keresztül. Az 
ugrósánc lábánál megnéztük a
— szellemesen a sziklába épí�
tett és sziklákat felhasználó —
— símúzeumot is. Láttunk nor�
vég és lapp skanzent, a Kontiki 
Múzeumot, Hayerdal hajóit, be�

lestünk minden kabinba a nor�
vég sarkkutató hajókon. Meg�
nézhettük Ibsen dolgozószobá�
ját, valamint a norvég játékmú�
zeumot. De lehetőségünk nyílt 
a Vigeland- parkban való sétá�
ra, tájékozódásra, ahol talán na�
pokig is el tudtunk volna gyö�
nyörködni az impozáns szob�
rokban. Látogatást tettünk a 
Munh- múzeumban, ahol szin�
tén átfogó képet kaptunk a mű�
vész alkotásaiból.

Egynapos kirándulást tet�
tünk Svédországba is a postás 
üdülőbe, ahol a vezető adott rö�
vid tájékoztatást a svéd postá�
sok szakszervezeti mozgalmá�
ról, annak eredményeiről. Itt 
meglepetés várt bennünket: 
magyar szakács főztjét ehettük.

Vendéglátóink körültekintő 
szervező- előkészítő munkáját 
dicséri, hogy egyik legnagyobb 
ünnepükön, a napéjegyenlősé�
gen velük lehettünk. Este hatal�
mas máglyákat raktak, melyet 
körültáncoltak, énekeltek és 
ünnepeltek, olyan volt mint egy 
óriási majális. Csoportunk is 
készült erre a napra: alkalmi 
néptánccsoportba és az azt kí�
sérő kórusba tömörültünk. Af�
féle „mini- népiegyüttest” alakí�
tottunk és üveges karikázót 
táncoltunk. Mondanom sem 
kell, osztatlan sikert arattunk a 
nézők körében.

Nagyon sok szakmai és 
egyéb tapasztalattal, de igen 
igen fájó szívvel gyülekeztünk

búcsúzásra, ahova a postások 
szakszervezeteinek első embe�
re, az általunk csak „Ar�
thur”- nak nevezett elnök hívott 
bennünket. Megszerettük egy�
mást. Elsősorban mi, az ország 
különböző tájairól érkezett pos�
tai dolgozók, de megszerettük 
vendéglátóink képviseletében 
kíséretünket és a szervező 
munkát végző Martent, akit az 
előttünk kint járó szaktársaink 
Marcira magyarítottak, és meg�
szerettük Jan Andersent, aki 
szinte mindig velünk volt. Szí�
vünkbe zártuk a kitűnő humor-  
érzékű, figyelmes, kiváló tudá�
sú tolmácsunkat, dr. Masát 
Andrást.

Csoportunk a tizedik volt ab�
ban a sorban, amelyben norvég 
és magyar postások egymás or�
szágában csereüdülésen és 
szakmai tapasztalatcserén vesz�
nek részt. Nagyon hasznos ez a 
kapcsolat. Hálásan kell gondol�
nunk azokra a szakszervezeti 
tisztségviselőkre, akiknek fejé�
ben megszületett ez a csere�
üdültetés ötlete, és meg is valósí�
tották ezt a kapcsolatot. Ugyan�
csak hálával gondoltunk a bú�
csúesten azokra a munkatársa�
inkra, akik ilyen körültekintően 
szervezték meg számunkra ezt 
a feltöltődést elősegítő, felejthe�
tetlen utazást.

Sümeghy Gyula
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Nem mellékes melléktevékenység
Az Anyagszertáron

A jó munkaszervezés egyik 
alapeleme a megfelelő anyagel�
látás. A postaforgalom sem 
képzelhető el irodai eszközök, a 
küldemények feldolgozásához 
szükséges anyagok, kezelési 
nyomtatványok, értékcikkek 
nélkül. A távközlési berendezé�
sek működtetésének és karban�
tartásának még nagyobb az 
anyagigénye, nem is beszélve a 
hálózatokról, amelyeknek fenn�
tartása, főképpen pedig az épí�
tésük tonnaszám emészti fel a 
legkülönfélébb anyagokat.

Mindezekről a Posta Anyaa- 
és Értékcikkhivatal gondosko�
dik, átvételük, raktározásuk és 
a postaszervekhez való továbbí�
tásuk a hivatal irányítása és fel�
ügyelete alatt működő Közpon�
ti Anyagszertár feladata. Nem 
hiszem, hogy részletesebben be 
kellene mutatnom ezt a fontos 
szervezeti egységet, hiszen a 
postán már meggyökeresedett 
dolgozóknál fogalommá vált a 
„Gyáli út.”

— Gondolom, nem fölösle�
ges, ha hallanak vagy olvasnak 
rólunk — veszi föl a fonalat 
Nyári József, a szertár vezetője 
—, mert ha minden rendben 
megy, akkor legföljebb csak 
tudnak a létezésünkről, de ha 
egyszer, többnyire rajtunk kí�
vül álló okból, nem tudjuk vala�
kinek kiszolgáltatni az igényelt 
anyagokat, mindjárt a világ kö�
zepévé válunk, égyszeriben raj�
tunk múlik egy- egy fontos be�
ruházás vagy a tervek teljesíté�
se. Örülünk, hogy a postások 
egy újságcikk által bekukkant�
hatnak öreg portánkra, és meg�
láthatják, hogy a sok megpró�
báltatáson, bombázásokon át�
esett régi épületekben milyen 
körülmények között elégítik ki 
az itt dolgozók a postaszervek 
anyagigényét.

— Mondanom sem kell, 
hogy a létesítésekor bizonyára 
korszerű telep nem a mostani�
hoz fogható anyagforgalomra 
épült. A mai igényekhez mért 
fejlesztését viszont egyszerűen 
korlátozzák az öröklött adottsá�
gok. A jelenlegi gépesítettséget, 
amelyet még véletlenül sem le�
het kielégítőnek tekinteni, ösz-  
sze sem lehet hasonlítani a ko�
rábbival. Egyszóval a posta ki�
nőtte a Gyáli utat. El is kezdte 
Budaörsön egy új, korszerű 
központi raktár építését, addig 
is azonban, amíg azt birtokba 
vehetjük, itt kell helytállnunk, 
még ha akkora feladatok 
anyagszükségletéről kell is gon�
doskodnunk, mint amilyen a 
420 ezres távbeszélőprogram. 
Erről azonban beszéljenek in�
kább az érdekeltek, a IV- es rak�
tár dolgozói!

Megkerüljük a raktárépüle�
tet, óvatosan, nehogy a süppe�
dő port túlságosan fölverjük. 
Ezt sár formájában a targoncák 
hordták fel; elképzelem, mit 
kell itt dagasztani esős időben. 
Letakarítani lehetetlen, hisz az 
udvar a honvédségtől bérelt, 
szérűskertet idéző szomszédos 
területtel együtt telis- tele kábel�
dobokkal, amelyeket nap mint 
nap mozgatni kell. Ebben a kör�
nyezetben találkozunk Nagy 
Lászlónéval, a IV- es raktár ve-

nem múlik a 420 ezre
zetőjével, a „gyenge nővel” — 
ahogy magát nevezni szokta —, 
aki majd végrehajtja azt, amitől 
fáradt férfi beosztottjai vona�
kodnak . .. s lám, visszatér a 
munkakedv, és nem marad 
másnapra elvégezetlen feladat.

— A nehéz vasszerkezeti 
anyagokat, a légvezetékeket és 
a kábeleket raktározzuk tarto�
zékaikkal együtt. Úgy is mond�
hatjuk, hogy a szertár által for�
galmazott anyagok hatvan szá�
zalékát. Mindezt 19 fő helyett 
15- en.

— És hogyan győzik ezt?
— Úgy, hogy az igénylések 

beérkezése és az anyagok kia�
dása közötti előírásos átfutási 
idő 15 nap, mi pedig elhatároz�
tuk, hogy ezt 10 napra leszorít�
juk. És a mi határidőnket nem�
igen lépjük túl.

_ ???
— Van erre magyarázat — 

kapcsolódik a beszélgetésbe 
Nagy László, a családfő és be�
osztott. — Igaz, hogy darukeze�
lői, targoncakezelői és traktor-  
vezetői szakképesítésünk van, 
de százszázalékos postásoknak 
tekintjük magunkat. Termelési 
tanácskozásokon rendszeresen 
tájékozódunk a postai tervek�
ről, jól ismerjük feladatainkat, 
felelősséget érzünk irántuk.

— Munkánkat egyrészt az 
anyagokat igénylő postaszer�
vek, másrészt a szállítók hatá�
rozzák meg. így sok mindent 
nem végezhetünk el a hivatalos 
munkaidőben. Ezért tizenegyen 
vállalati gazdasági munkakö�
zösséget alakítottunk. Egyik kö�
zös képviselője én vagyok, a 
társam Várhegyi Imre. Mint 
vgm, ha kell, munkaidő után is 
talpon vagyunk.

— Láthatja, hogy nem köny-  
nyű dolog a munka megszerve�
zése — folytatja a gondolatot 
Nagy Lászlóné. — Igaz, jó az 
együttműködésünk az Anyag�
hivatal műszaki osztályával. 
Mindig tudjuk, hogy minek az 
érkezése várható. Ennek azon�
ban nincs pontos órarendje. 
Egyrészt késhetnek a vagonok, 
másrészt munkaszüneti napo�
kon is jöhetnek. Kirakodásra 
pedig hét óra áll rendelkezé�
sünkre. De nemcsak fogadunk 
szállítmányokat, küldenünk is 
kell az igényelt anyagokat. 
A budapesti postaszerveknek 
maguknak kell elszállítaniuk 
anyagszükségletüket, de olykor 
vidékről is érte jönnek. Egy 
soproni kocsi például egy alka�
lommal aznap még egy fordulót 
ígért, és este fél kilenckor is ki�
szolgáltuk.

— Másfelől a vasúton való 
feladás sem egyszerű ügy. 
A vagonigényünket csütörtö�
kön kell átadnunk a következő 
hétre. A MÁV visszaigazolása
— a szállítási szabályzat szerint
— 48 óráig érvényes. Tehát elő�
fordulhat, hogy egyszerre kap�
juk meg a két napra kért kocsi�
kat. A megrendelt vagonokba 
viszont négy óra alatt be kell 
rakodni. Hadd jegyezzem meg, 
hogy az iparvágányunkra biz�
tonságosan egyszerre csak 
négy vagon tolatható. Mind�
emellett az első félévben 106 
vagont fogadtunk és 290- et in-

> távbeszélőprogram
dítottunk, s mindezt úgy sike�
rült megszerveznünk, hogy má�
jus végéig mindössze 3000 fo�
rint kocsiálláspénzt fizettünk.

— Ilyen körülmények között 
nemigen élhetnénk meg a vgm 
nélkül. Azelőtt rengeteg túlórát 
felhasználtunk, túllépve mind�
untalan a béralapot. És mondja 
meg, ki szeret túlórázni. . . 
A kisvállalkozás arra is jó volt, 
hogy sikerült a létszámot állan�
dósítani, és egy jól összeszokott 
és összetartó gárdát kialakítani.

— Mert ugyan kit lehetett 
idecsábítani — veszi át a szót 
Nagy László — a szállítási és 
rakodómunkási besorolásért, 
amelyhez még az említett szak�
vizsgákat, sőt az anyagismere�
tet is megkívánjuk. Megjegy�
zendő, hogy a daruk és targon�
cák ellenére nehéz fizikai mun�
kát kell végezni a 6000 forint 
körüli bérért, amely ráadásul a 
dolgozók 80 százalékánál sze�
mélyi fizetés.

— A 420 ezres program 
anyagszükségletének kielégíté�
sére pusztán a posta jó hírének 
megóvása és az önbecsülés ösz�
tönzi a vgm tagjait?

— Nos, ismerjük a távbeszé�
lő- fejlesztési programot, és 
érezzük a magunk felelősségét 
is. Persze mi sem ezzel a címké�
vel kapjuk a gyáraktól az anya�
gokat, és a postaszervek sem 
különítik el ennek az anyag-  
szükségletét igényléseikben. 
A mennyiségeken azonban 
érezzük a feladat nagyságát. 
Nem mondok nagyot, ha mosta�
nában idestova megduplázódott 
a rakodni való. A program 
anyagszükségletének 90 száza�
léka átmegy a kezünkön. Mint 
vgm is használjuk a rakodógé�
peket, ezért használati díjat fi�
zetünk. Úgy érezzük, hogy az 
így végzett többletmunkával el�
ért 70- 80 forintos órabérrel 
megtaláljuk a számításunkat.

Amint láthatjuk, a Szállító és 
Rakodómunkás Vállalati Gaz�
dasági Munkaközösség amo�
lyan „sepregető” szerepet tölt 
be a szertár életében. A rendes 
munkaidőben el nem végezhető 
teendőket takarítják el az útból, 
hogy másnap tiszta munkaterv�
vel indulhassanak. (Külföldi va�
gonok vasárnap sem állhatnak 
kirakatlanul.) Rajtuk — egyál�
talán a szertár dolgozóin — 
nem múlik sem a 420 ezres tá-  
beszélőprogramnak, sem a pos�
tai terveknek a teljesítése. Ezért 
meglehetősen igazságtalannak 
érzem — ezzel, gondolom, nem 
állok egymagámban —, hogy a 
kilátásba helyezett bérpreferen�
ciának a legalább 98 százalékos 
anyagellátás a feltétele. Amint 
Nyári Józseftől megtudtam, 
nemcsak a magyar, hanem a 
külföldi gyárak sem tartják ma�
gukat mindig a szállítási határ�
időkhöz. Féléves csúszások sem 
ritkák. Ami pedig nem érkezik 
be a szertárba, azt ki sem lehet 
onnan adni. Ez a józan paraszti 
bölcsesség pedig még Budaörs�
re is érvényes. Ott a munkakö�
rülmények összehasonlíthatat�
lanul jobbak lesznek, ám félő, 
hogy az ipari és a szállítási hát�
tér ugyanaz marad.

Benda István

M unkaszüneti napok  

körüli m unkarend
Minden evben időszerű kér�

dés: hogyan alakul munkaren�
dünk a fizetett munkaszüneti 
napok körül? A válaszra — az 
idevonatkozó minisztertanácsi 
határozat felhatalmazásánál 
fogva — az Állami Bér-  és 
Munkaügyi Hivatal elnöke ille�
tékes. így minden évben meg�
jelenik az ÁBMH- rendelkezés, 
amely dátumszerűen felsorolja, 
hogy a naptári napoktól eltérő�
en melyik szombat vagy vasár�
nap a munkanap, s helyette 
melyik hétfő vagy péntek lesz 
szabadnap avagy heti pihenő�
nap.

A múlt évben április 4- ével, 
május 1- jével. karácsonnyal és 
szilveszter- újévvel kapcsolat�
ban volt munkanap- szabadnap 
csere. Ezt a sok áthelyezést és a 
többletnap kiadásának módját 
(április 6. és december 28. he�
lyett egyénileg bármikor kive�
hető szabadnapok) a dolgozók 
kritikával fogadták.

Az 1987. évi munkanapcseré�
re még a múlt év novemberé�
ben megjelent az ÁBMH- ren-  
delkezése. Eszerint a vállalati 
munkarend csak augusztus 
20- ával kapcsolatosan változik:

„augusztus 21-én pénteken 
heti pihenőnap, augusztus 
23-án vasárnap munkanap. ”

Igaz, nincs az évben még egy 
olyan munkaszüneti nap, ame�
lyiknél a munkaszüneti nap és 
a szombat- vasárnap között egy 
munkanap lenne. Azt azonban 
mindenki látta a naptárban, 
hogy így december 24- e teljes 
munkanap. Ezzel kapcsolatban 
országszerte sok jogos észrevé�
telt tettek a dolgozók. Ezeket mi 
is továbbítottuk a SZOT- hoz. 
Ezek eredményeként az ÁBMH 
kiegészítette a korábbi rendel�
kezést, s munkarendünk de�
cemberben a következőképpen 
módosul:

„december 24-én csütörtökön 
heti pihenőnap, december 
27-én vasárnap munkanap.”

Tóth Pálné
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Állami tulajdonú
házingatlanok elidegenítése

Az elmúlt hónapok során 
igyekeztem kimerítően foglal�
kozni az állami lakásokra vo�
natkozó jogszabályoknak a 
mindennapi életben való értel�
mezésével és azok alkalmazásá�
val. Nem érintettem viszont an�
nak a lehetőségét, hogy valaki, 
aki bérlője az állam tulajdoná�
ban álló lakásnak, utóbb tulaj�
donosa is lehet — természete�
sen vásárlás útján — saját bér�
leményében levő lakásának.

Előre szeretném bocsátani, 
hogy a mai lakásviszonyok és 
lakásárak mellett a most ismer�
tetendő lehetőség magasan a 
legkedvezőbb a tulajdonszerzé�
sek között, s aki a feltételekkel 
rendelkezik, ne utasítsa, vagy 
szalassza el a kínálkozó alkal�
mat, csak azért, mert nem isme�
ri az ide vonatkozó rendelete�
ket.

Néhány
alapfogalom

Állami tulajdonban álló ház�
ingatlan a rendeltetésre tekin�
tet nélkül minden olyan épület 
és a hozzá tartozó földrészlet, 
továbbá a társasházban levő 
minden olyan öröklakás, végül 
az ingatlan- nyilvántartásba 
önálló ingatlanként bejegyzett, 
nem lakás céljára szolgáló he�
lyiség, melynek tulajdonosa a 
Magyar Állam.

Elidegenítés alatt a házingat�
lannak nem állami szerv, vagy 
magánszemély részére történő 
eladását, illetve cseréjét kell ér�
teni.

A z eladás: lakás, vagy nem 
lakás céljára szolgáló helyiség 
tulajdonjogának átruházása vé�
telár ellenében.

Csere: állami tulajdonban le�
vő ingatlan (öröklakás, vagy 
nem lakás céljára szolgáló he�
lyiség) tulajdonjogának, szemé�
lyi tulajdonban levő lakás tulaj�
donjogának kölcsönös átruhá�
zása.

Csere útján való tulajdon-  
szerzésre kerülhet sor például, 
ha valaki olyan társasházban 
lakik, ahol többségében állami, 
tulajdonban vannak a lakások 
és az állam (Ingatlankezelő Vál�
lalat) tiszta tulajdoni viszonyt 
akar létrehozni ezen az ingatla�
non. Ilyen esetben a személyi 
tulajdonban levő lakások tulaj�
donosainak másik házban (ahol 
többségében személyi tulajdo�
nú lakások vannak) felajánl egy 
öröklakást, amelyik viszont ál�
lami tulajdonban volt addig. Ál�
talában a lakások egyenértékű�
ek, de ha értékkülönbözet van a 
két lakás között, akkor az fizet, 
aki nagyobb értékhez jut.

Vegyes tulajdonban van te�
hát az a házingatlan, amelyben 
a tulajdonosok részben magán-  
személyek, illetve nem állami 
szervek, részben a magyar ál�
lam. Magánszemélyek részére 
lakás céljára elidegeníthetők, a 
már társasházzá alakított épü�
letben levő öröklakások, egyla-  
kásos épületek, továbbá a 6 la�
kószobásnál nem nagyobb, 
többlakásos épületek.

Általános szabály, hogy csak 
társasházzá alakítás után idege�
níthetők el az egynél több la�
kást, illetve önálló rendeltetésű 
helyiséget magukban foglaló 
vegyes rendeltetésű (tehát rész�
ben lakásokat, részben nem la�
kás céljára szolgáló helyisége�
ket tartalmazó) épületek laká�
sai.

1986. január 1- től azonban a 
társasházzá alakításra vonatko�
zó rendelkezést a 6 lakószobá�
nál nem nagyobb, többlakásos 
épületek esetében nem kell al�

kalmazni, az ilyen épületek tár�
sasházzá alakítás nélkül is elad�
hatók.

Az állam kizárólagos tulajdo�
nában álló lakás- , vagy vegyes 
rendeltetésű épületekben levő 
lakások elidegenítésénél felté�
telként előírja, hogy az ilyen 
épületekben a lakásbérlemé�
nyek csak akkor idegeníthetők 
el, ha legalább a lakások két�
harmadának (66 százalék) bér�
lői kérik az elidegenítést. Ez a 
gyakorlatban annyit jelent, 
hogy ha egy épületben ez az 
arány hiányzik, akkor ez aka�
dályba ütközik, ugyanis ilyen�
kor az ingatlankezelő vállalat 
nem tehet elidegenítésre javas�
latot a tanács felé.

Előfordul, hogy egy épületen 
belül ezt az arányt eleve azért 
nem lehet kialakítani, mert pél�
dául a lakók 50 százaléka nyug�
díjas, akik nem kívánják meg�
vásárolni bérleményüket. Ez 
önmagában olyan akadály, 
amely kilátástalanná tenné a 
másik 50 százalék aktív dolgozó 
vásárlási lehetőségét. Ebben az 
esetben az ingatlankezelő válla�
lat a 66 százalék megállapításá�
nál nem veszi figyelembe azo�
kat a nyugdíjasokat, akik vételi 
jogukkal nem kívánnak élni, la�
kásuk értékesítését ebben az 
esetben felfüggeszti.

Eladási tilalmak, 
korlátozások

Vannak tilalmak — melyeket 
összefoglalóan a 60/1985. (XII. 
27.) kormányrendelet, részletez�
ve pedig a 20/1985. (XII. 27.) 
ÉVM—MÉM — PM számú ren�
delet szabályoz, s amelyet a fő�
város területén a Fővárosi Ta�
nács rendelete, és a helyi sajá�
tosságok figyelembevételével a 
helyi tanácsok szabályoznak, és 
indokoltan tovább bővítenék.

A házingatlanok közül nem 
idegeníthetőek el azok, ame�
lyek:

a) állami szervek használatá�
ban állnak, illetőleg amelyeket 
állami szervek elhelyezésére 
előreláthatóan tíz éven belül 
felhasználnak,

b) valamely állami szerv ré�
szére szolgálati, illetőleg válla�
lati bérlakás céljára szolgálnak, 
és e jelleget a lakás felett ren�
delkezni jogosult szerv nem 
szünteti meg,

ej a város-  (község) rendezé�
si programok, illetőleg tervek 
vagy fejlesztési elgondolások 
szerint előreláthatólag tíz éven 
belül közérdekű célokra fel�
használnak, vagy lebontanak,

d) műemlék, vagy műemlék 
jellegűek, és a műemléki ható�
ság az elidegenítéshez nem já�
rult hozzá,

e) természetbeni kártalanítás 
céljára szükségesek,

f) valamely üzem (intézet, in�
tézmény) zárt területén vannak, 
s attól műszakilag és az ingat�
lannyilvántartásban (telek-  
könyvileg) nem különíthetők el,

g) a központi lakásépítés ke�
retében bérlakás céljára épül�
tek, s üzembe helyezésük óta 
tíz év még nem telt el,

h) állami szerv beruházása 
útján létesültek, illetőleg ame�
lyeket állami szerv magánsze�
mélyektől vásárolt, s a létesítés�
től, vagy a felújítástól számított 
5 év még nem telt el,

i) teljes felújításától számí�
tott 5 év még nem telt el.

Kizárólag a főváros terüle�
tén nem adhatók el:

a) a telepszerű lakásépítésre 
alkalmas, és a városrendezési 
tervekben erre a célra megje�
lölt, vagy számításba vett, vala�

mint a nem lakásépítés céljára 
szolgáló (ipari, zöld stb.) terüle�
ten levő házingatlanok,

b) azok a rekonstrukciós, 
vagy rehabilitációs területen le�
vő, vagy egyéb olyan műszaki�
lag leromlott állagú házingatla�
nok, amelyek a részletes rende�
zési tervekben, vagy jogerős 
hatósági határozatok alapján le�
bontásra vannak kijelölve,

c) a szociális körülmények�
nek meg nem felelő telepeken 
levő házingatlanok,

d) a Vár területén levő házin�
gatlanok,

e) a XIX. kerület Wekerle- te-  
lep területén levő házingatla�
nok,

f) azok a két, vagy többlaká�
sos házingatlanok, amelyeknek 
tartószerkezete bauxitbetonból
készült,

g) a Fővárosi Tanács lakbér-  
és lakáshasználatbavételi díj 
övezetéről rendelkező 3/1982. 
számú rendelet 2. számú mel�
lékletében megjelölt területen 
levő 1 — 6 lakásos házingatla�
nok. (Ezek a területek: az I. ke�
rületben a Gellérthegy teljes te�
rülete, a II. kerületben a Rózsa�
domb körülhatárolt, a XI. kerü�
letben a Sashegy—Sasad körül�
határolt, és a Gellérthegy körül�
határolt, a XII. kerületben a Vi�
rányos —Szabadság- hegy—Sas�
hegy körülhatárolt területe.)

A Fővárosi Tanács rendelete 
ez utóbbi területekre vonatko�
zóan azt is előírja, hogy a 6 la�
kásosnál nagyobb házingatla�
nok is csak akkor jelölhetők ki 
elidegenítésre, ha azt a lakók�
nak legalább a 75 százaléka ké�
ri. Ezeken á területeken tehát a 
vételhez nem elegendő a bérlők 
66 százalékának kérelme.

Kik jogosultak 
vásárolni 
és milyen 

sorrendben?

Magánszemély részére elad�
ható házingatlant csak az a sze�
mély, illetve család vásárolhat 
még, aki külön jogszabály sze�
rint lakás, illetve üdülő tulaj�
dont szerezhet, vagy a tulajdon-  
szerzési korlátozás alól felmen�
tést kapott. Lehetőség van vi�
szont arra, hogy a 16. életévét 
betöltött gyermek lakásszük�
ségletének kielégítése végett a 
szülők akkor is megvásárolják 
az állami házingatlant, ha már 
saját maguk lakástulajdonnal 
rendelkeznek.

Az elidegeníthető házingatla�
nok megvásárlására elsősorban 
a bennlakók jogosultak, mégpe�
dig a bérlő, bérlőtárs, társbérlő 
és a lakásban jogcím nélkül la�
kó olyan jóhiszemű személy, 
aki korábban bérlő volt, a bérlő 
leszármazottja, vagy örökbefo�
gadott gyermeke, a bérlő élet�
társa, feltéve, hogy az eladási 
ajánlat megtételét megelőző 
egy év óta a bérlővel állandó 
jelleggel együtt lakik.

A házingatlant az előzőekben 
említett személyek együttesen 
is megvásárolhatják. Arra is 
van lehetőség, hogy a bérlő, 
vagy élettársa a házingatlant le�
származottja, vagy örökbefoga�
dott gyermeke részére vásárolja 
meg. Ez azt jelenti, hogy a bérlő 
saját tanácsi bérlakását a gyer�
meke nevére — annak életkorá�
ra tekintet nélkül — megvásá�
rolhatja. míg a más által lakott, 
vagy üres tanácsi lakást, csak a 
16. életévét betöltött gyermeke 
számára lehet megvásárolni. 

(Folytatjuk)
Dr. Mozsolits Beáta
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A Budapest 114-es hivatal 40 
nyugdíjasa emlékezetes autó�
busz- kiránduláson vett részt a 
közelmúltban. A szakszervezet 
szervezésében eljutottunk Esz�
tergomba és Visegrádra. Szent�
endre is szemet gyönyörködtető 
volt. Öröm volt ismét feleleve�
nítenünk régi kirándulásaink 
kedvelt helyeit. Köszönet érte a 
szakszervezeti bizottságnak. Az 
élményt sokáig nem felejtjük el.

Bolla Kálmán
Budapest

*

A szekszárdi nyugdíjasklub 
egyik érdekes eseményéről sze�
retnék beszámolni. A közel�
múltban ellátogattunk Bogár 
István szőlőhegyi tanyájára. 
A nádtetős épületek a berende�
zési és használati tárgyakkal ki�
egészítve a Sárköz nevezetessé�
gei közé tartoznak. Az egész na�

pot jó hangulatban, az esti órá�
kig beszélgetve, nótázgatva töl�
töttük el. Mindenki jól érezte 
magát.

Darvas Ferenc
Szekszárd

*

A Hírlap- és Levélfeldolgozó 
Üzem nyugdíjasaiként nemré�
giben egész napos kirándulá�
son vehettünk - részt. Jártunk 
Martonvásáron, Tácon és Si-  
montornyán. Szakszervezeti tit�
kárunk, Pálfalvi Józsefné igen 
nagy gonddal ügyelt arra, hogy 
jól érezzük magunkat. Jóleső 
érzés volt újra találkozni a régi 
szaktársakkal, akikkel jóban, s 
néha a rosszban is együtt vol�
tunk. Reméljük a szakszerve�
zetnek lesz még lehetősége ha�
sonló kirándulások szervezésé�
re. ;

Pintér Sándor 
Budapest

Kétéves szünet után

tajá'rati útvonal mentén. 1813-  
tol módosul az útvonal, a posta�
kocsik elkerülik Nagyvázsonyi. 
A millennium idején III. osztá�
lyú, majd 1933- tól II. osztályú 
postahivatal, távíró-  és távbe�
szélő- összeköttetéssel. Napja�
inkban Nagyvázsony azon ritka 
községek közé tartozik, ahol 
belterületen sem kézbesítenek 
házhoz, hanem külterületi 
tömblevélszekrény útján.

A következő teremben a 
technikát kedvelő közönség ré�
szesül különleges élményben: a 
különböző időszakból származó 
távbeszélő- hálózatok és - készü�
lékek mutatják a híradástechni�
ka rohamos fejlődését.

Az utolsó teremben elhelye�
zett működőképes távbeszélő-  
központok bizonyára nagy ér�
deklődést keltenek az ifjabb és 
idősebb látogatókban egyaránt.

A rendezett környezetben le�
vő épület és a kiállítás — a 
nagyvázsonyi vár és egyéb ne�
vezetességek mellett — méltó 
látnivaló az ide látogató nagy�
számú hazai és külföldi turista 
számára.

Szegedi Istvánné

A HTE postai szakosztályainak 
szeptember havi programja

Szeptember 16. (szerda) 15 óra, VI., 
N épköztársaság útja 3. Dr. H o rv á th  
C sabáné:  Figyelem re méltó távközlési 
szolgáltatások és az üzem eltetés terén 
szerzett tapasztalatok az Amerikai 
Egyesült Államok távközlési tá rsasá�
gainál.

Szeptember 17. (csütörtök) 15 óra, 
VI., N épköztársaság útja 3. B erta  
P éter— C zere K á ro ly — V argáné D anes  
Teréz:  A felvétel gépesítésének új 
koncepciója (vitaanyag).

Szeptember 21. (hétfő) 15 óra, VI.,

N épköztársaság ú tja 3. J a m b r ik  M i �
há ly :  Jövedelem szabályozási a lternatí�
vák.

Szeptember 22. (kedd) 15 óra, VI., 
N épköztársaság útja 3. P e tru cz  
G yörgy: A  zalaegerszegi TPV központ 
m agasépítési és tervezési problém ái.

Szeptember 24. (csütörtök) 15 óra, 
Posta Járm űtelep , XIV., Egressy út 
35—51. B a lá z s  P éter: A  gépjárm ű�
karban tartás hatékonyságát növelő in �
tézkedési lehetőségek.

Szigorú szolgálat — az emberért
— Nem, kérem szépen ez itt 

nem major! Dehogyis major! Itt 
már régen nem mondják hozzá 
a település nevéhez azt, hogy 
major. Itt csak azt mondják, 
hogy Tőzeggyár.

— Volt itt valaha tőzeggyár? 
— érdeklődöm.

— Hogyne lett volna?! Hogy 
hol és merre? Azt nem tudom, 
de az egész Hány egy adta tő�
zeg. Miért ne lett volna itt gyára 
a tőzegnek?! Miért kellett volna 
akkor a kisvasút? Kisvasút csak 
ott volt, ahol gyár is volt. Itt is 
volt. Csak közben fölszámolták. 
A kisvasutat meg föltekerték. 
Hova vitték? Nem tudom.

— Nem maradt nekünk más, 
csak a postás, az orvos, meg a 
boltos.

— Jó, hogy van orvosunk. 
Amíg nem volt, addig igen sok 
jajunk volt, és ha a „postás bá�
csi” nincs nekünk, akkor nem 
is tudom, hogy mi lett volna az 
öregebbjeivel? Itt nyáron is 
messze van a messzi, de télen 
aztán elérhetetlen a fájós láb�
bal, a mankóval.

— Áldott jó ember a doktor 
úr, Molnár Ferenc, meg Sándor 
postás, meg a boltos. Ok a jóte�
vőink.

Ugyan hova lehet menni 
ilyen rövid, szívhez szóló be�
szélgetésre egy olyan zsebken-  
dőnyi településen, ahol nincse�
nek nagy középületek? Ahogy a 
határ menti kis település lakói 
mondják: Itt nincs semmi!
Csak hajnalban kelő munkás�
emberek, meg fájós derekú öre�
gek. Innen mindenki elmene�
kül. De el ám, mert itt semmi 
sincs. Se tanács, se tanácsi ki-  
rendeltség, se iskola, se áru�
ház!” Egész helybéli világuk 
két utcából áll, amely nagy T 
alakba formázza a települést. 
A valahai iskolában van a fiata�
lok klubja. Délelőtt igen csön�
des. Az udvar felől van két fon�
tos hely: az orvosi rendelő és a 
váró, mellette meg a posta. Az 
egyikbe csak hetente egyszer, a 
másikba naponta járnak az em�
berek. Pár év óta, hogy „szerdai 
orvosunk” van, megoldódott 
életünk legnagyobb gondja: a 
megelőzés és a gyógyítás. 
A szomszéd községekkel, a me�
gye városaival az országgal és 
világgal meg a posta köti össze 
őket. Marika, Kovacsics Fe- 
rencné, a „postáskisasszony”, 
Cser Sándor meg a kézbesítő. 
A két fontos intézménynek kö�

zös az épülete és közös az udva�
ra. így aztán fontos találkahely 
mindkettő. Nyáron kellemes. 
A fák árnyat adnak. Télen is el�
viselhető a beszélgetés az L ala�
kú épület védőbástyája mögött.

Itt majdhogynem csupa idős 
ember él. De azért naponta rá�
juk nyílik a világ. Amire csak 
szükségük van idehozza az 
áfész és a posta: az élelmiszere�
ket és az iparcikkeket — a rá�
diót, a televíziót, az újságokat, a 
könyveket, a leveleket, a távira�
tokat, a vigasztalást, a nyugdí�
jat.

Meglepő, hogy a kicsi — az 
alig háromszáz lelket számláló
— településre havonta csak�
nem négyezer újság jár: napi-  
és hetilapok, képes újságok, fo�
lyóiratok. De van más is: tizen�
nyolc autó és hetvenkét televí�
zió. A takarékbetét összegét 
nem árulják el. Mindössze any-  
nyit tudok meg: az első negyed�
évi takarékbetéttervet túltelje�
sítették.

Járom a települést, amely 
olyan, akár a virágoskert, 
avagy a cseresznyéskert. A há�
zak előtt a virágágyak mellett 
nem díszfák, hanem cseresz�
nye-  és meggyfák vannak. 
A bolt közelében vékonyka 
öreg néni, Füsi Istvánné szo�
rongatja a kampósbotját. Pana�
szolja, hogy csípőporckopása 
van. Az ura meg szívbeteg. 
Ketten együtt százötvenhárom 
esztendősek és legjobb barát�
juk a postás. Ő nyit rájuk ajtót. 
És ez fontos nekik.

— Jobb, mint a rokon — ma�
gyarázza a néni. — Mindig van 
hozzánk vigasztaló szava. Sőt! 
Amíg orvosunk nem volt, házi�
patika sem volt Tőzeggyárban, 
így aztán ki hozta volna a nél�
külözhetetlen gyógyírt? A pos�
tásunk, Sándor!

— Engem is hallgasson meg
— mondja Kópházi Istvánné.

— Én is szeretném elmondani, 
hogy a mi Sándorunk olyan de�
rék ember, hogy éveken át 
nagy, meglepett bajunkban, 
szenvedésünkben még azt sem 
mondtuk neki, hogy legyen szí�
ves, csak azt, hogy kell, csak ro�
hantunk a lakására a receptek�
kel, és délben már itt is volt a 
gyógyszerünk. Ha látta, hogy 
nagyon sürgős a dolog, akkor 
elhozta a házhoz is. Sőt, élesz�
tőt, kiflit, kenyeret is hozott, ha 
az embert nagyon elmagányo-  
sultnak tudta. Sokszor olyan 
hátizsákkal tért meg szegény 
Fertődről, hogy azt hittük, meg�
szakad a csomag alatt. Tizenöt 
kilométer igen nagy út csoma�
gokkal megpakolva. Aztán a bi�
ciklijére nem tudott ám felülni, 
mert annyi volt a csomagja, 
hogy ő maga már nem fért föl.

— Ha kellett, orvost is hívott
— folytatja özvegy Kertész 
Bertalanné. — Nekem ott volt 
akkor a három kisgyerekem, 
meg a rokkant férjem. Megtör�
tént, hogy éjszaka, álmából za�
vartam fel a mi postásunkat, de 
ő sohasem haragudott, mindig 
segített. Ha mentő kellett, intéz�
kedett, ha az uramat orvoshoz 
kellett vinni, lovas kocsit szer�
zett.

— Amikor még nem járt 
hozzánk orvos, akkor a postá�
sunk volt az orvos, a mentős, a 
patikus. Minden ő volt, mert ő 
mindazt megtette nekünk, amit 
jólelkű ember csak megtehet az 
embertársainak — mondja a 
hetvenhárom éves Kovacsics 
Ferenc, aztán megböki a mel�
lette álló férfit, a hetvenhat 
éves Horváth Szováti Lajost, és 
megkérdi tőle:

— Igaz- e Lajos?
— Már hogyne volna igaz — 

erősködik a megszólított. — 
Sokszor olyan volt a postás la�
kásán az előszoba, akár a pati�
ka. Gyógyszerrel volt tele min�
den. Persze Fertődről mást is 
hozott, ha kellett. Bármit, bárki�
nek. Jó ember a mi Sándorunk.

— Én már megettem a ke�
nyerem javát, hetvenöt éves va�
gyok, de még nem tudtam olyat 
kérni a postástól, amiben ne se�
gített volna — mondja Vécs La- 
josné. — Mindig számíthat rá 
az ember.

— Cser Sándor példa lehet 
bárki előtt. Nemcsak jószívű, 
emberbecsülő is. Nagyszerű 
ember, azért is választottuk 
meg tanácstaggá. Ő egyébként

mindig, mindenkinek segít. 
Még az áfésznek is. A Fertőd és 
Vidéke Áfész tőzeggyár intéző-  
bizottságának az elnöke, és a 
Hazafias Népfrontnál is évekig 
elnökösködött. . .

És éppen itt tartottam a 
„pletykálkodásban”, amikor 
megérkezik a sokat emlegetett 
postás. Újságolom neki, hogy 
mindenki őt dicséri, példaképül 
állítja mások elé.

— Engem dicsérnek? — cso�
dálkozik. — Ugyan miért? Nem 
teszek én semmit. A munkaköri 
kötelességemet látom el. Szol�
gálat ez, kérem. Szigorú szolgá�
lat — az emberekért.

— De amíg orvos nem járt a 
településre, On kerek harminc 
éven át hordta a recepteket Fer�
tődre, onnan meg Tőzeggyár-  
majorba a temérdek patika�
szert, és mást is: kenyeret vitt, 
mentőt hívott.. .

— Ó, azt igen, persze, hiszen 
én vagyok az öregek gyámja. 
De miként is lehetne ez más�
ként? Szerintem ezt nem is kell 
említeni, mert ez így természe�
tes. Ebben a pillanatban is vin�
ném a gyógyszert, ha szükség 
volna rá. Miért is ne? Bárme�
lyik más postás is megtenné, ha 
látná, hogy az embertársa szo�
rult helyzetben van. Tizenhét 
éves korom óta, csaknem negy�
ven esztendeje már, hogy pos�
tás vagyok ezen a kis települé�
sen. Jól tudom, hogy szükség 
van rám. Szeretem a munká�
mat és az embereket. És én azt 
tartom: mindig annak kell segi-  
ténie, aki tud. Mi itt összetar�
tunk. Itt még van idő a szom�
szédra. Mi még megkérdezzük 
egymástól, hogy neked pajtás, 
mi fáj? Téged komám, mi bánt? 
Még most is, még ebben a puc�
cos világban is, most, amikor 
igencsak rövid a szó, és a „Ne�
ked mid van?

Én nem hiszek abban, hogy 
annyit kell rohanni, dolgozni, 
hogy ne maradjon idő a másik�
ra. A mi öregeink, akikkel be�
szélgetett, annyit dolgoztak éle�
tükben, hogy az el nem mond�
ható: kapáltak, kaszáltak látás�
tól vakulásig — mégis szeret�
ték, értékelték, becsülték egy�
mást.

Akárhogyan lesz is, én to�
vábbra is segítek bárkinek. Eb�
ben az elanyagiasodott világ�
ban is megpróbálok megmarad�
ni embernek . . .

Sindulár Anna

A százkilencvenes
Levelet kapott. Nagyon bol�

dog volt. Álmodozása végre tel�
jesült: mehet Pestre, a postára 
dolgozni. Szülőfalujában nem 
sok jövőt remélhetett: négy
testvérével — a családi három 
hola föld mellett — napszámba 
járogatott.

Ezerkilencszáznegyvenket- 
tőt mutatott a naptár. Nyár 
volt, meleg, júniusi délelőtt, 
amikor Paprikás József tizen �
nyolc éves, sápadt arcú, so�
vány fiatalember kezében kicsi 
fabőrönddel útnak indult a fő �
városba. Barátai már Pesten 
éltek, dolgoztak a postán. És 
küldték a híreket . . .

Az állomáson barátja, Jókli 
István várta. Aztán mentek 
egyenesen a Hajós utcába, 
mert a jó barát ott szerzett al�
bérletet. Hátul az alagsorban 
keskeny szürke ajtón kopogtat�
tak. Idős, fehér hajú hölgy nyi�
totta az ajtót, halvány mosolyt 
mímelt, nyújtotta a kezét, és 
halkan ennyit mondott. „Má�
ria néni”, s mindjárt mutatta 
is Paprikás fekhelyét a kony�
hában, a vaskályha mögött. 
Aztán emelt hangon azt mond�
ta Mária néni: „Paprikás úr 
lehetőleg csak aludni járjon 
haza, mert kicsi a lakás, kevés 
a hely. ” Paprikás József bólin�
tott: kevés beszédű és alkal�
mazkodó ember volt.

A következő nap, amikor 
Paprikás túl volt az orvosi 
vizsgálaton, jelentkezett a Bel�
városi Főpostán a táviratkéz�

besítő osztályon. S mindjárt 
rangot is kapott: havibéres ki�
segítő. A gazdászaton pedig 
fölszerelést: kisméretű kézbesí�
tőtáskát, sötétkék esőgallért, 
zöld karszalagot, ezüst posta�
kürttel. Végül egy ötpengős 
nagyságú lemezt belevésett 
számmal: 190. Akkor a távirat�
kézbesítőt számmal hívták és 
küldték a járásba.

Később a pihenőteremben a 
szekrénysorban kisméretű fió �
kot kapott, ahová a kézbesítői 
fölszerelése éppen hogy bele�
fért. Nemsokára a szolgálatve�
zető tanulni küldte idősebb 
kézbesítő mellé: Takács Péter�
nek hívták, ötven körüli vé�
kony, magas postás. És mind �
járt indultak is kézbesíteni. 
Mentek a Király utcán végig 
az Erzsébet körút felé. Útköz�
ben Takács lelkesen magyaráz�
ta, hol járnak. Közben fürgén 
szedte a lábát, olyannyira, 
hogy Paprikás kisegítő úgy 
igazából nem is tudott bámész�
kodni. Éppen csak körbe röp- 
tette a tekintetét. Azért még si- 
ettében is tetszett neki a színes 
városi nyüzsgés és jó érzéssel 
sóhajtott: amire annyira vá�
gyott, íme teljesült.

Másnap a szekrények között 
egy idősebb kézbesítő zubbonyt 
árult. Többen nézegették. Pap�
rikás amikor ezt meglátta, szó 
nélkül elmarkolta a zubbonyt 
és mindjárt húzta is magára. 
Kicsit lötyögött rajta, az ujja is 
hosszú volt és rojtos, mégis

gondolkodás nélkül kérdezte 
az árát, és alku nélkül kifizette 
az öt pengőt. A zt gondolta, 
Mária néni majd rendbeteszi, s 
akkor félig-meddig már postás 
formája lesz.

Mária néni azonban nem  
vállalta a zubbony javítását. 
A zt mondta, betegek az ujjai és 
a tűt nem tudja átnyomni a ke�
mény ruhán, de mindjárt aján�
lotta a második emeleten lakó 
Borsodi nevű szabómestert. 
Paprikás sietett föl az emelet�
re. A csengetésre ősz hajú, 
szemüveges, sánta férfi nyitott 
ajtót, ő volt a Borsodi Jenő sza�
bómester. Köszönés után Pap�
rikás átlépte a küszöböt és té�
tova mozdulattal mutatta a 
zubbonyt. Közben feszült ben�
ne az izgalom: a mester vállal�
ja-e? Borsodi Jenő amikor 
meglátta a fiatalembert, hom�
lokára lökte a szemüvegét, és 
közelebb hajolva hökkenten bá�
multa. Nem akart hinni a sze�
mének. Fejét ingatta, mosoly�
gott és derűs hangon mondta: 
„Istenem, mintha a Jenő fia �
mat látnám. Hogy mit hoz a 
véletlen ? Cirmos arcú, pisze 
orrú, de még a lyuk is az arca 
közepén. ” Hangosan sóhajtott, 
és percekig merengett lefelé a 
semmibe. A fiára gondolt, aki�
ről hónapok óta semmi életjelt 
nem kapott. Lengyelországból 
pedig rossz híreket hallott. A z �
tán megemelte tekintetét és 
nézte, forgatta a zubbonyt. 
A fiú  már azt hitte, a mester 
nem vállalja a zubbony javítá �
sát. Paprikás megszólalt és 
halkan azt mondta: „Új ruhát 
akkor kapok majd, hu végleges
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postás leszek. Ezt vettem, hogy 
addig is postásnak nézzenek. ” 
Borsodi mester rácsodálkozott 
Paprikásra, és várta, hogy 
mond még valamit. Hosszan 
néztek egymásra. Aztán a mes�
ter a székhez tipegett, leült, és 
munkába kezdett.

Sokáig dolgozott a zubbo�
nyon, még a gombokat is meg�
erősítette. Aztán mégegyszer 
körbe forgatta, megnézte ala�
posan. És mosolyogva nyújtot�
ta Paprikásnak. Az sietve ma�
gára vette, begombolta, és a tü �
kör elé állt, derekát egyenesbe 
húzta, aztán jobbra fordult, 
balra fordult és megnyugodva 
sóhajtott. Boldog volt. Borsodi 
mester elé lépett és hangosan 
kérdezte: „Mester úr, mennyit 
fizetek?”

Az ősz hajú szabó mosolyog�
va nézte a fiatalember csillogó 
szemét, és azt gondolta; ha egy 
legényember ennyire tud örül�
ni egy használt ruhának, ak�
kor az még nem sok jót kapott 
az élettől. Megfogta hát Papri�
kás karját, és meleg hangon 
mondta neki: „Kicsi munka 
volt. Semmit nem kell fizetnie. ” 
Paprikás meglepődve nézte a 
mester ajkát, hátha csak vic�
celt. És mindjárt mondja az 
igazat. De határozottan bólin�
tott, és mosolyogva nyugtatta: 
„Semmi az egész, jöjjön más�
kor is!”

Paprikás József még a kará�
csonyi nagy forgalom előtt el�
végezte a kézbesítőiskolát. 
S attól kezdve táviratkézbesítő 
lett. Nagyon megszerette a 
munkáját. Ezerkilencszáz- 
negyvennégy tavaszára a táv-
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Több mint kétéves szünet 
után a Soproni Postaigazgató�
ság áldozatos munkája nyomán 
újjáalakított épületben várja lá�
togatóit az új, állandó postatör�
téneti kiállítás, amelyet az igaz�
gatóság közreműködésével a 
Postamúzeum és a Bélyegmú�
zeum készített.

Az első teremben a Bélyeg-  
múzeum a bélyegek világán ke�
resztül mutatja be a hírközlés�
történet hosszú múltjának állo�
másait, a technikatörténet nagy 
pillanatait, az őstársadalomban 
használt kezdetleges hírtováb�
bító eszközöktől a mai társada�
lomban nélkülözhetetlen hír�
közlő berendezésekig. Nyomon 
követhető az az átalakulás, 
amelyen a postabélyeg — törté�
netének 150 éve alatt — keresz�
tülment.

A második teremben a Posta�
múzeum Nagyvázsony történe�
tével ismerteti meg a látogatóit. 
Nagyvázsony a XVIII. század 
végén került az országot behá�
lózó postajáratok rendszerébe. 
Ez időben jelentős hely, lóváltó�
állomás működik a Budát és 
Grácot összekötő II. számú pos-

Kiállítás Nagyvázsonyban



Postásarcok

Mégiscsak visszatért
A Szakszervezetek Budapesti Tanácsa az 

újítómozgalom eredményesebbé tétele céljá�
ból

pályázatot hirdet
a mozgalom irányítása, szervezése terén 

alkalmazott, követésre méltó módszerek fel�
tárására és népszerűsítésére, valamint az 
újítások adásvételében kiemelkedő tevé�
kenység elismerésére.

A pályázaton fővárosi gazdálkodó szerve�
zetek,'illetve ezek újításokkal foglalkozó vál�
lalati és szakszervezeti munkatársainak je�
lentkezését várják.

I. Az újítások különböző gazdálkodó szer�
vezetek közötti hasznosításában 1986. janu�
ár 1. és 1987. június 30. között kiemelkedő 
eredményeket elérő gazdálkodó szervezetek: 
1 darab 15 000 forintos I. díjért, 2 darab 
10 000 forintos II. díjért és 3 darab 5000 fo�
rintos III. díjért pályázhatnak.

Külön elismerésben részesülnek a legtöbb 
helyre átadott újítások, valamint az újítások 
terjesztésében élenjárók.

II. Az újítási- találmányi tevékenység 
eredményességét javító és követésre méltó 
ösztönzési, szervezési, irányítási vagy egyéb 
módszerek beküldésével: 1 darab 5000 forin�
tos I. díjra, 2 darab 3000 forintos II. díjra és 3 
darab 2000 forintos III. díjra lehet pályázni.

A pályázat terjedelme maximum 5 gépelt 
oldal lehet. Mellékelten kérjük bemutatni a 
gazdálkodó szervezet újítási eredményeit -  
köztük az újítások adásvételét is.

Mindkét pályázatra 1987. október 15-ig le�
het a pályamunkákat eljuttatni az SZBT 
gazdaságpolitikai és munkavédelmi osztá�
lyára (Budapest, Dózsa György út 84. 1145), 
név és munkahely megjelöléssel.

A pályázat eredményhirdetése mindkét 
kategóriában 1987 novemberében az SZBT 
által szervezett szakszerveti újítási felelősök 
ankétján lesz.

Pályázati adatlap, valamint további tud�
nivalók a Postások Szakszervezetének köz-  
gazdasági osztályán, Mészáros Józseftől 
kaphatók. Telefon: 428- 777/64.

A kudarcok lehetnek hasznosak is

Az Eötvös- díjas mérnök

Hatvanéves korában, negy�
venöt éves szolgálattal nyugdíj�
ba készül Nyári József, a Posta 
Központi Anyagszertár vezető�
je.

— Hogyan fér bele a ma 
már nem is nagynak számító 
életkorba az igencsak elisme�
résre méltó szolgálati idő?

— Nem egyedi ese t. . .  Ti�
zenöt éves koromban növen�
dékként kerültem a postához 
1942- ben. Egy darabig előre ki�
számítható életpályán halad�
tam. A növendékiskola elvégzé�
se után a 72- esbe kerültem a le�
vélszétosztó osztályra. Váltott 
műszak . . .  vonalvizsgák . . .  ezt 
minden postaforgalmi dolgozó 
ismeri.

— A háború, majd a felsza�
badulás, már mozgalmasabbá 
tette az életemet. Csillaghegyen 
laktam, a bombázások okozta 
közlekedési nehézségek miatt 
valamelyik budai postahivatal�
ba való áthelyezésemet kértem. 
Előbb a 2- esbe, majd a 114- esbe 
tettek át, s folytatódott a meg�
szokott verkli. A felszabadulás 
után azonban megcsapott a po�
litikai élet szele. Nem kellett en�
gem agitálni, magam kerestem 
a társadalmi változásokhoz ve�
zető utat. A szakszervezetbe 
már alakulásakor, 1945- ben be�
léptem, tehát alapító tagjai közé 
számítok, a következő évben 
pedig már az MKP- nak is tagja 
voltam.

— Bizonyára vezetőim meg�
elégedésére dolgoztam, mert 
1948 végén a pártbizottság ja�
vaslatára a Néphadsereg köte�
lékébe hívtak. Nehéz időszak 
következett. Főhadnagyként, 
mint a légierő politikai tisztje, 
alakulatom személyzeti ügyeit 
intéztem. Az állandó idegfe�
szültség megviselte egészsége�
met, mígnem 1953- ban orvosi 
javaslatra leszereltek.

iratkézbesítő osztály teljesen 
megfiatalodott. Az idősebbeket 
katonának vitték. Most már 
gyakran érkeztek a halálhírek 
is. Közeledett, nagyon is köze�
ledett a front, a kegyetlen há�
ború. A budapesti házak tete�
jén naponta többször is fölvij�
jogtak a szirénák.

Mária néni nem mert az ut�
cára kimenni, túl volt a hetven 
éven, fájós lábú, nehezen moz�
gó. Ami neki a háztartásba kel�
lett, megvette Paprikás. Mária 
néni egyre jobban ragaszko�
dott hozzá. Annyira, hogy ami�
kor Paprikás munkába indult, 
elkísérte a kapuig, és anyásko�
dó hangon utána szólt: „Józsi�
kám, vigyázzon magára! És si�
essen ám haza. ” Paprikásnak 
is jólesett Mária néni aggódá�
sa. Ő is igyekezett mindent a 
kedvére tenni.

Egy hűvös, késő őszi napon 
már elmúlt két óra, amikor a 
190-es végzett a kézbesítéssel. 
A Fáik Miksa utcából átsietett 
a Szent István körútra, a pék�
üzletbe. Mária néni szerette a 
rozskenyeret, és a Glázer-pék- 
ség még sütötte.

Hóna alatt az illatos kenyér�
rel igyekezett vissza a közpon�
ti távírdára. A Szabadság té�
ren az úttest csendes volt, 
azért mielőtt a járdáról lelé�
pett, biztonságból jobbra tekin�
tett, aztán balra, és messze a 
Bank utcán túl a Vilmos csá�
szár úton sok embert látott, 
lassan mentek az Andrássy út 
felé. Paprikásban kíváncsiság 
lobbant: kik azok az emberek, 
és hová mennek?

Nemsokára már látta, hogy

— És természetesen vissza�
tért a postához.

— Ez azért nem volt annyira 
természetes. A leszerelésemkor 
kitöltendő ívnek abba a rovatá�
ba, hogy hol kívánok elhelyez�
kedni, azt írtam, hogy a postán 
kívül bárhol. Legnagyobb meg�
döbbenésemre a Posta- vezér�
igazgatóságra hívtak be távira�
tilag. A félreértés tisztázásakor 
az ottani személyzeti vezetők — 
köztük Básta Rezső — is elcso�
dálkoztak szándékomon, de rá 
tudtak beszélni arra, hogy tér�
jek vissza az intézményhez. 
A személyzeti szakosztályon 
kaptam új beosztást. Ebben a 
feladatkörben már otthonos 
voltam, s a posta a hadseregnél 
mégiscsak nyugalmasabb hely. 
Itt dolgoztam 1956 végéig.

— Űjabb szakasz követke�
zett az életemben. Az Anyaghi�
vatalhoz helyeztek. Ez sem volt 
teljesen idegen terület, hiszen a 
személyzeti szakosztály előadó�
jaként instruktora voltam a hi�
vatalnak. 1957- ben vezetőhe�
lyettesként a szertárba kerül�
tem. Ezt a munkakörömet elő�
dömnek, Boldizsár Istvánnak 
nyugdíjba vonulásáig töltöttem 
be, 1981- ig, amikor is én kap�
tam vezetői megbízatást. Idő�
közben természetesen képez�
nem kellett magam: elvégez�
tem a postaforgalmi techniku�
mot, a postatiszti, majd a felső�
fokú raktározási tanfolyamot.

— A szertár volt leghosz- 
szabb ideig munkahelye, sőt itt 
végig vezetői teendőket látott 
el. Bizonyára ez marad a leg�
emlékezetesebb.

— Csakugyan. A látszólag 
nyugalmas munkaterületen sok 
mindennel meg kellett küzdeni. 
Ennek eredménye részben 
megnyugtat, részben elégedet�
len vagyok vele. Nagy dolog, 
hogy a rakodást a régi épület 
lehetőségeinek és a terep adott�
ságainak korlátái között gépesí�
teni tudtuk. Ide kerülésemkor 
egyetlen daru képviselte a tech�
nikát. Ma már két daru, a vago�
nok vontatására átalakított 
traktor, hidraulikus emelő és 
több villás targonca könnyíti a 
fizikai munkát. Ennél korsze�
rűbben már csak a Budaörsön 
épülő új szertárban tudunk be�
rendezkedni. Ez azonban már 
nem az én feladatom lesz.

az úttest közepén idős férfia �
kat kísér két fegyveres nyilas. 
Lépését meglassította és magá�
ban méltatlankodott: minek is 
kellett kíváncsiskodnia ? De 
azért odanézett: nehezen moz�
gó idős férfiak, mellükön sárga 
csillag. A szélső sor közepe tá�
ján az a sánta feketekala�
pos . . . mintha . . .  a szemét 
kimeresztette és közelebb lé�
pett. Most már jól látta: az a 
sánta, fekete kalapos, az bi�
zony a Borsodi szabómester. 
Izgatottan topogott. Szívét a 
torkában érezte. És csak egyet�
len gondolat élt benne: oda�
megy Borsodi mesterhez. Fi�
gyelt a hátul ballagó nyilasra. 
Alkalmasnak látta a pillana�
tot. És gyors lépésekkel osont a 
lépegető emberek felé. Megé�
rintette Borsodi mester karját, 
és fürge mozdulattal a kezébe 
nyomta a kenyeret. A sápadt 
arcú szabómester meglepődve 
nézett a postásra, szemében 
mosoly csillant, majd reszkető 
kézzel szorította melléhez a ke�
nyeret.

Paprikás táviratkézbesítő 
összébb húzott nyakkal, elége�
detten sietett vissza a járdára, 
de ekkor hirtelen ordítás süví�
tett a fülébe: „Az a szemét pos�
tás odament valamelyikük�
höz!” Paprikást melegség ön�
tötte el, és azt gondolta: mene�
kül. Nyújtott a lépésein, és fu �
tott a Bazilika felé. Az izga�
lomtól egyre homályosabban 
látott, olyannyira, hogy az ala�
csony virágvédő kerítést nem 
tudta átugrani, így hasra esett, 
be a fű  közé. Gyors mozdulat�
tal fölemelkedett, de akkor a

— Ugyancsak jelentős siker�
nek tekintem az átszervezéssel, 
ezzel együtt egy viszonylag ál�
landó gárdának a kialakításá�
val elért eredményeket. A rak�
tárak szakosításával és összevo�
násával létszámot tudtunk 
megtakarítani, hosszas kalan�
dozásáról megfelelő körülmé�
nyek közé vissza tudtuk hozni a 
ruharaktárt. Szívós küzdelem�
mel a dolgozók besorolását is si�
került bizonyos mértékig javíta�
ni. Végre elismerték a raktárve�
zetők munkájának termelésirá�
nyító jellegét. Ez nagymérték�
ben elősegítette megbízható, jó 
raktárvezetők kinevelését. Ér�
dekességként hadd jegyezzem 
meg, hogy a négy raktárvezető 
közül hárman nők. Elégedetlen�
ségemnek oka viszont az, hogy 
a fizikai dolgozók megfelelő be�
sorolásában nem tudtunk eddig 
kellő eredményt elérni. És ez 
azért is fájó pont, mert még 
postán belül is nagy csábítás�
nak vannak kitéve.

— Felettesei és munkatársai 
bizonyára jobban méltányol�
ják munkájának sikereit, mint 
a lehetőségek híján elmaradt 
eredményeket.

— Nincs okom panaszra. 
Munkámat négy alkalommal 
Kiváló Dolgozó kitüntetéssel is�
merték el, volt részem vezér-  
igazgatói elismerésben és mi�
niszteri dicséretben, kaptam 
Posta Kiváló Dolgozója kitünte�
tést, birtokosa vagyok a Honvé�
delmi Érdeméremnek és — 
nem postai előterjesztés nyo�
mán — két kormánykitüntetés�
nek. Ami a munkatársaim bi�
zalmát illeti, voltam a szertár 
választott szb- elnöke, valamint 
az Anyaghivatal szakszervezeti 
tanácsának elnöke, sőt hat éven 
át népi ülnökként a bíróságra is 
delegáltak.

Ideje lesz most már, 45 éves 
lelkiismeretes munka után ott�
honi környezetben megpihenni, 
ugyancsak postásnyugdíjas fe�
leségével és unokájával az ed�
dig elhalasztott programokat 
teljesíteni, amelyeket már nem 
tud árvíz vagy más rendkívüli 
esemény miatt elrendelt külön-  
szolgálat, otthoni ügyelet meg�
zavarni.

Jó egészséget és sok szeren�
csét kívánunk ehhez.

B. I.

combjára kegyetlen rúgást ka�
pott: „Nesze, te szemét zsidóbé�
renc!” A második rúgás a 
gyomrán puffant. Paprikás 
csillagokat látott, majd a sze�
mére homály borult, és zuhant, 
zuhant a sötét végtelenbe. 
A végzetre gondolt. Remegve 
várig. a kegyetlen pillanatot. 
Sokára, lassan, lassan eszmélt. 
És mindjárt reszkető hangokat 
hallott: „Aranyoskám, hall en- 
gemet? Mit segíthetek?”

Fájdalma most már csillapo�
dott annyira, hogy meg tudott 
mozdulni. Kínlódva térdre 
emelte magát. A mozdulattól 
hastáji fájdalma lett, testét ösz- 
szefont karral szorította. A z �
tán fölnézett. A füves tér köze�
pén fekete fejkendős idős hölgy 
állt, fonnyadt szája mocorgott. 
Tekintetük összetalálkozott. 
A 190-es halkan megszólalt:

—* Köszönöm, egy kicsit 
már jobban vagyok. Az idős 
hölgy megfogta a postás kar�
ját, és segített neki lábra állni. 
Paprikás köszönte. Kis ideig 
még mozdulatlanul állt, várta, 
hogy csillapodjon a fájdalma. 
Nemsokára táskáját a vállára 
tette, ruháját megigazította és 
kiballagott az úttestre. Az út 
közepén megállt, majd jobbra 
tekintett: a menet már messze, 
a Deák téren járt. Átlépett a sí�
neken, s amikor megállt, testén 
jó érzés hullámzott végig, pil�
láit lehunyta és megkönnyeb�
bülten sóhajtott.

Aztán visszalépett a járdá�
ra, és a Bazilika mellett lassan 
ballagott a Vilmos császár 
úton a belvárosi főposta felé.

P. Kovács János

Kauser Alajos villamosmér�
nök 1986. június elseje óta a 
Magyar Posta Központja táv�
közlési szakosztályának vezető�
je. 53 éves. Nemrégiben Eötvös 
Loránd- díjjal tüntették ki több 
évtizedes tervezői tevékenysé�
géért. Életéről, munkájáról a 
mérnöki foglalkozás presztízsé�
ről és terveiről beszélgettünk.

— Milyen érzés egy ilyen díj 
birtokosának lenni?

— Természetesen örülök az 
elismerésnek, de úgy gondo�
lom, ez nemcsak nekem szól, 
hanem munkatársaimnak is, 
akikkel együtt dolgoztunk, hi�
szen én mindig is csoportban 
dolgoztam. A televízióban, a rá�
dióscsoportnál és a POTIBER-  
nél is. A díjnak még semmi kö�
ze sincs az itteni működésem�
hez, de kétségkívül hatással 
van. Arról nem is beszélve, 
hogy ez most már kötelez itteni 
munkámban is. Nem ülhetek 
babérjaimon.

— Amíg ebbe a felelős állás�
ba került sok víz lefolyt a Du�
nán. Meséljen az előzmények�
ről. Hogyan lesz egy villamos�
mérnökből postás?

— Amikor végeztem a Mű�
szaki Egyetemen, az úgyneve�
zett irányítórendszer volt ér�
vényben: a televízióhoz helyez�
tek. Akkoriban a tévé nemcsak 
az adókat, hanem a rádiórend�
szereket is magában foglalta. 
Tévéstúdiókat terveztem. így 
kezdődött. De ez csak rövid ide�
ig tartott, mert az adóhálózat a 
postáé lett, és akármilyen fur�
csán is hangzik fél év alatt pos�
tássá lettem.

— Mit jelentett Önnek a 
posta ?

— Nem könnyű erre a kér�
désre válaszolni. Nehéz elmon�
dani hogyan alakul ki a kötődés 
egy munkahelyhez, egy céghez. 
Jó emberi kapcsolataim alakul�
tak ki, és a feladatok is olyanok 
voltak, amiért érdemes volt ma�
radni. 1957 márciusában itt eb�
ben az épületben kezdtem, itt 
volt a tervezőiroda. Szerettem a 
rádiótechnikai tervezéssel fog�
lalkozni. Egy hármas csoport�
ban dolgoztam. Ez volt a veze�
ték nélküli hírközlés őskora a 
Magyar Postánál. Addig ugyan�
is összesen egy mikrohullámú 
összeköttetés volt Budapest és 
Miskolc között, de azt még a 
TÁKI tervezte.

— Ezek szerint a szakmai 
hiúság is itt tartotta, hiszen 
teljesen új feladatokat kellett 
végezniük.

— Pontosan így van. A pos�
tának ilyenfajta tervezésben 
nem voltak tapasztalatai. Kez�
detben mikrohullámú összeköt�
tetéseket, később tévé, rádióte�
lefon és URH- hálózatokat ter�
veztünk. Sok szép feladat volt: 
kezdve az első postai fejlesztés�
től az első igazán korszerű 
nagykapacitású rendszerek lé�
tesítéséig. Mint például a solti 
Kossuth- adó vagy a taljándö-  
rögdi űrközlési földi állomás.

— Milyen egy mérnök mun�

kája? Mit tehet, hogy a mindig 
kevés pénzből jó létesítményt 
tervezzen?

— A mérnök munkája más 
mint az íróé. Egy tervnek van 
határideje, műszaki követelmé�
nye és egy rendszerbe kell ter�
vezni, ahová beleillik. Mindeh�
hez még az is jön, hogy adott 
költségből kell megvalósítani. 
És sajnos ez a három tényező 
sokszor nem egy irányba hat. 
A tervezési folyamat mindig 
kompromisszum. A mérnök 
kompromisszuma mindig egy�
fajta optimum megvalósítása, 
mert egy műszakilag jó megol�
dás nem optimális, ha az na�
gyon drága. De az olcsó megol�
dás sem mindig a legjobb, ha 
csak hosszú idő alatt lehet meg�
valósítani. A mérnöki munká�
ban éppen az az érdekes, hogy 
meg kell találni a három feltétel 
egyensúlyát.

— Mennyiben befolyásolja a 
pénzszűke a mérnök munká�
ját?

— Az természetes követel�
mény, hogy olcsó létesítményt 
tervezzünk. Ez gazdag ország�
ban éppen olyan fontos, mint 
nálunk. De a tervezőnek az is 
feladata, hogy az adott feltéte�
lek mellett a lehető legjobbat 
tervezze. Ha valaki a gazdasági 
szempontokat nem veszi figye�
lembe, az nem hajtotta végre a 
feladatot. A tervezőnek az ösz-  
szes költségtényezőt figyelem�
be kell vennie az indulásnál. És 
itt jönnek a problémák, mert a 
beruházási összegek igen ala�
csonyak. Egy mérnöknek alap�
vető feladata lenne hosszú tá�
von gondolkodni, de a pénzszű�
ke sokszor rövid távú gondolko�
dásra késztetheti.

— Ezt hogyan tudja elkerül�
ni?

— Van amikor sikerül meg�
oldást találni, van amikor nem. 
Mert hiába tudom, hogy egy 
húszezer kapacitású központot 
kellene létesíteni, ha tízezresre 
van csak pénzem. Később az�
tán a bővítés vagy korszerűsí�
tés még többe kerül.

— Kudarcnak tekinti, ha az 
olcsóbbat kell megtervezni?

— Nekem az a kudarc, ha 
nem tudom meggyőzni a part�
nereimet a drágább-olcsóbb 
megoldásról. Kudarcnak tekint�
hető, ha tudom mit, hogyan kell 
megcsinálni, de ha a közelébe 
sem kerülök az optimumnak, az 
nagyon fáj.

— A kudarcok hasznossá is 
válhatnak?

— Igen. Például az ötvenes 
évek végén terveztük a keleti 
mikrohullámú láncot. Ennek ál�
lomásai toronyépületek voltak, 
és pénzszűke miatt a tokaji állo�
mást egy emelettel alacso�
nyabbra lehetett csak felépíte�
ni, mint ahogy az műszakilag 
indokolt lett volna. Később az 
élet igazolta, hogy az olcsó túl 
drága volt, hogy jobban kellett 
volna védeni az álláspontomat. 
Ezzel el lehetett volna kerülni a 
tokaji állomás későbbi költsé�

ges bővítéseit. De ez a kudarc 
hozott magával olyan tapaszta�
latot is, ami a megoldásra kény-  
szerített. Aztán legközelebb az 
állomásokat külön toronnyal 
terveztük. így az utólagos bőví�
tés jóval olcsóbb, mint a tokaji 
állomás esetében volt.

— A POTIBER-nél egy 
500-as kollektíva igazgatóhe�
lyettese volt. Hogyan hasznosí�
totta tervezőmémöki tapaszta�
latait?

— Inkább a felelősség lett 
nagyobb, hiszen tervezőmér�
nökként is mindig közösségben 
dolgoztam, egymásra voltunk 
utalva kollégáimmal. Együtt 
kellett dolgoznom építészekkel, 
átviteltechnikusokkal és még 
sorolhatnám partnereimet. 
1964- től dolgoztam a POTI- ban, 
de sem mint munkatárs sem 
mint igazgatóhelyettes egyedül 
nem boldogultam volna. Az el�
képzelhetetlen, hogy én jó veze�
tő vagyok, ugyanakkor a válla�
lat rossz.

— Itt a Magyar Posta Köz�
pontjában is így van?

— Természetesen. Ezt már 
egy év után is nyugodtan állít�
hatom. A legjobb elképzeléseim 
sem érnek egy fabatkát sem, ha 
nincs kivel megvalósítanunk.

— Ön kulcshelyzetben van a 
telefónia fejlesztésében. Milyen 
felelősséget, milyen feladato�
kat jelent ez ?

— A  távközlés nagyon szer�
teágazó terület. Térben az 
egész országot behálózza. Idő�
ben pedig a legrégibb és a csak�
nem legmodernebb berendezé�
seket is megtalálhatjuk Ma�
gyarországon. Ez meghatározza 
feladatainkat is. Van egy háló�
zat, amelyet üzemeltetni kell, 
ugyanakkor fejleszteni is, és a 
szolgáltatásokat bővíteni. A 
távközlés most nagyobb ösz-  
szeget kapott fejlesztésre, s így 
nagyobb fejlesztő apparátust is 
igényel. Nem lehet máról hol�
napra csodákat várni, továbbra 
is arra kell törekednünk, hogy a 
legkorszerűbb megoldásokat 
keressük és vezessük be. A je�
lenlegi hálózatot úgy kell üze�
meltetnünk, hogy közben az au�
tomatizált üzemviteli rendszere�
ket is fokozatosan bevezessük, 
biztosítani kell az ország külön�
böző fejlettségű telefóniájának 
összehangolt fejlesztését.

Ez a munkakör nekem is na�
gyobb kötöttséget jelent. Itt új 
területekkel kellett és kell meg�
ismerkednem. Ugyanakkor tu�
domásul kell vennem, hogy mi�
nél nagyobb területet irányítok, 
annál kevésbé van időm a rész�
letkérdésekkel foglalkozni. Ezt 
a feladatot csak úgy tudom el�
látni, ha munkatársaim nagy 
önállósággal dolgozhatnak. Ezt 
az önállóságot én megadom ne�
kik, és akit kell rá is szorítok er�
re. Ez azt jelenti, hogy nem fe�
lejtettem el honnan jöttem, hi�
szen én is mindig elvártam fő�
nökeimtől, hogy önállóan dol�
gozhassak.

Udvarhelyi András

Postás Dolgozó 5



A természetjárás jól összefér a művelődéstörténeti értékek megismerésével. Sok 
résztvevő látogatott el Fertődre

A híres fertőrákost kőfejtő is sok érdeklődőt vonzott. . .

. . ,  volt viszont, aki a nagy melegben felüdülést keresett a Fertő- tó hús vizében

Tájékozódás térképen. Nem szabad eltévedni. . .

XXV.
országos

postás

természet-

barát

találkozó

Július 17—19. Ezen a hétvé�
gén, mintegy 600 postás dolgo�
zónak és családtagjának volt 
úticélja Sopron, a történelmi, 
kultúrtörténeti emlékeiről és 
hangulatos utcáiról ismert vá�
ros. A rendező — a Soproni 
Postaigazgatóság Területi Szak-  
szervezeti Bizottsága — válto�
zatos programokat ajánlott a 
XXV. országos postás termé�
szetbarát találkozó résztvevői�
nek. A város természeti szépsé�
gekben és értékes építészeti al�
kotásokban bővelkedő környé�
ke is számos érdeklődőt von�
zott.

Voltak, akik az idei nyár leg�
melegebb napján a Fertő tóban 
hűsítették magukat. Mások 
Fertődre vagy Nagycenkre láto�
gattak. Az utóbbi helyen a kas�
télyban kialakított emlékmú-  
zumban a reformkor nagy alak�
jának, Széchenyi Istvánnak 
munkásságával ismerkedtek. 
Kőszeget történelmi hangulatot 
árasztó utcái, épületei tették 
vonzó programmá, míg a fertő-  
rákosi kőfejtő monumentalitá�
sával vált érdekessé.

Az OPTT- k történetében 
mindig nagy várakozás előzte 
meg a túra verseny eket. így volt 
ez az idén is, amikor szombaton 
reggel 83 csapat vágott neki a 
12 kilométeres terepnek. A tét 
pedig az volt — az egyéni sike�
ren túl —, hogy az összesített 
pontszámok alapján melyik 
postaszerv kapja a vándorserle�
get. Az esti ünnepélyes ered�
ményhirdetésen ez is kiderült.

Nulla hibaponttal az első 
négy helyen holtverseny ala�
kult ki, így a végső sorrend ala�
kulásában a szerencse is közre�
játszott.

Az 1. helyezett a Posta Építé�
si Üzem csapata lett (Kékesi 
István, Kékesi Edina, Kékesi 
Attila, Kékesi Istvánné).

A  családfő szerint a múlt év�
ben Debrecenben még kezdők 
\jpltak. Az első hely viszont azt 
jelzi, hogy nagyon tanuléko�
nyak.

2. a Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóság csapata (Gábori 
Krisztina, Pál László, Izsó Zol�
tán).

Krisztina szerint a felkészü�
lésben kacérkodtak az elsőség 
gondolatával is, de ahogy hal�
lom jókedvű nevetésüket, szá�
mukra az ezüstérem is fénye�
sen csillog.

A 3. helyen is építési üzem�
beliek végeztek. (Fekecs Fe- 
rencné, Lukács Balázs, Lukács 
Tamás, Lukács Balázsné).

Lukács Balázs mint szervező 
és mint gyakorló temészetjáró 
is ismert egyénisége ennek a 
szép sportágnak.

Úgy látom, hogy egyre in�
kább erősödik a postás szellem, 
sokan üdvözlik egymást isme�
rősként ezeken a rendezvénye�
ken, és ez tetszik nekem — 
mondja Horváthné, aki család�
tagjaival együtt szinte minden 
természetjáró eseményen jelen 
van.

Az összesített pontszámok 
alapján a Posta Építési Üzem 
tarthatja birtokában egy évig a 
vándorserleget. Minden jó, ha a 
vége jó — erről pedig a záró�
banketten a Testvériség tánc-  
együttes és Mozsolits Imre ze�
nekara gondoskodott.

Tánczos Sándor

. . .  menet közben is ellenőrizni kell az útvonalat

Esti szórakozás: néptánc bemutató

„A legnépesebb küldöttség” címet és az ezzel járó díjat a Posta Építési üzem érde-

■ • -  a győztes csapat is tőlük került ki
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Kalandozás a magyar 
postaintézmény múltjában

II. József császár — a kala�
pos király — 1790. február 
20- án utolsó óráit élte. A nem�
zet legfontosabb teendőjének 
tartotta a magyar Szent Koro�
nát Bécsből hazahozatni, ezzel 
a magyar államiságot biztosítva 
látni.

Február 2í- én különös menet 
vonult a Budára vezető ország�
úton. A menet élén Hummel úr 
a (pilis)- vörösvári postamester 
lovagolt mint kurír, utána ha�

tosfogattal egy postakocsi, ben�
ne gárdistákkal, majd magyar 
testőrgárdisták, lóháton közre�
fogva a koronát szállító udvari 
hintót, végül katonái élén 
Orczy Lőrinc költő fia, Orczy 
László, a nádor nemesi testőr�
ségének a kapitánya. így érke�
zett meg nagy lelkesedés köze�
pette a korona Budára, ahová a 
király halálának a híre is meg�
érkezett, de az ünnepségre való 
tekintettel csak másnap hozták 
nyilvánosságra.

A reformkor postája
A kor postájának helyzetét a 

magyar irodalom egyik legna�
gyobb alakja, a legtöbbet leve�
lező Kazinczy Ferenc levelezé�
sének tükrében próbálom be�
mutatni, melynek gazdagságát 
mutatja az eddig 23 kötetben ki�
adott 5933 levél, melyből 
3200- nál többet küldött és 
2738- at kapott. Levelezése ré�
vén a Zemplén megyei Bá-  
nyácskát, melyet Széphalom�
nak nevezett el, irodalmi köz�
ponttá tette.

1790 elején az ország népe 
fellélegzett, nem a király halála 
nyomán, hanem a korona haza�
térésének örömére, és az új, biz�
tató jövő reményében. A lelke�
sedés mértékéről megemlékező 
Kazinczy Pályám emlékezete 
című munkájában írta: „Eltűn�
tek a nadrágocskák, hacukák, 
libemyákok, helyettük arany�
zsinór, paszomány, rojtok, kal- 
pagok, menték kerültek elő. Er�
délyben minden aranyfonal el�
fogyott, Kassáról küldtek, de 
nem postaszekéren, hanem, 
hogy négy nap alatt megérkez�
zen, leveleket hordó postán.” 
Különbséget tett a lassú császá�
ri társzekér és a magyar posta 
által irányított levélposta járat 
között.

Az 1790- es országgyűléssel 
induló kor — tágabb értelem�
ben vett reformkor — magába 
foglalta a nemzeti irodalom fel�
lendülését, a nyelvújító mozgal-  
fhat (1811 — 1819) és a reform 
országgyűlések (1825—1848)
időszakát. A fiatal Kassa- kerü-  
leti tanfelügyelő az 1790- es 
trónváltozás után elveszti állá�
sát, birtokának szerény jövedel�
méből él. Lelkes jozefinizmusa 
II. Lipót rövid, kétéves uralma 
alatt hamarosan elpárolgott, de 
reformista szelleme töretlen 
maradt. Lipót, félve a francia 
felvilágosodás eszméjének ma�
gyarországi térhódításától, lét�
rehozta a besúgók hálózatát. 
Mindenkit figyeltetett, minden�
kit figyelt. Ennek segítségével 
lepleződött le 1794- ben a Marti-  
novics- féle összeesküvés, mely�
ben a forradalmi tanok terjesz�
tésének vádjával vádlottként 
szerepelt Kazinczy is. A király 
mindenről tudni akart. Céljai�
nak végrehajtására felhasználta 
a posta alkalmazottjait.

Kazinczyt 1794- ben Regme-  
cen a szülői házban Ehrenstein 
ulánus főhadnagy — a linzi 
postamester fia, ki Terebesen 
szolgált — letartóztatta, Újhely�
be, majd még két lefogottal 
együtt a budai ferencesek ko�
lostorába szállította. Ügyüket 
itt öt hónapig tárgyalják, majd 
1795. május 20- án, miután az 
összeesküvők öt vezetőjét a mai 
Vérmezőn kivégzik, őt is halál�
ra ítélik, amit „kegyelemből” 
bizonytalan ideig tartó várfog�
ságra változtatnak. Fogságából 
— amit Buda, Brün, Obrovic, 
Kufstein és Munkács váraiban 
töltött — 2387 nap után, 1801 
nyarán szabadul.

Kazinczyt a börtön fizikailag 
megtörte, de szellemileg nem. 
Felvette kapcsolatát az irodalmi 
körökkel; levelezésében azon�
ban már óvatosabb volt. I. Fe�
renc király még elődjén is túl�
tett: tökéletesítette a cenzúrát; 
még a vármegyék egymás közti 
levelezését is ellenőriztette.

A levéltitok hivatalból törté�
nő megsértése miatt általános 
lett a posta iránti ellenszenv, 
még a díjszabással összefüggő 
postai rendelkezéseket is gya�
nakvással fogadták. Kazinczy

írja Cserey Farkasnak 1708. ja�
nuár 24- én levele utóirataként: 
„Nagy szükségem van hitele�
sen tudni, hogy az újhelyi pos�
tán nem rakják-e fel a feladott 
levelekre ezt: von S. A. Újhely, 
és így, aki a postákon, ahová a 
levél küldetik a levelet megpil�
lantja, kitalálhatja-e, ki írta 
azt és honnan jő. Édes bará�
tom ne felejtsd el ezt tudtomra 
adni leveledben. ” Kazinczy itt a 
bevezetett új helynévbélyegző�
re célzott.

Aggodalma tovább is fenn�
maradt, ezért biztonságosabb�
nak tartotta levelét tértivevény 
mellett feladni, így biztos volt 
annak kézbejutásáról. Wesselé�
nyinek írta 1809- ben . . . „hogy 
levelem el ne tévedjen, postára 
recepissq mellett teszem fel. ”

A postai tarifák a 19. század 
elején a Napoleon elleni harcok 
költségeinek növekedése követ�
keztében többször is emelked�
tek: a fél latonként számított vi�
teldíj 1798- ban 4, 1803- ban 6, 
1806- ban 8, 1810- ben már 12 
krajcárra emelkedett. Az aján�
lás díja 1815- ig 6 krajcár volt, 
amit a feladónak kellett fizet�
nie, a tértivevény 3 krajcáros 
díja a címzettet terhelte. A levél 
rendes alapdíját felesbe fizette 
a feladó és a címzett. Erre utal 
Dessewffy Józsefnek 1813. júni�
us 21- én írt levele:. . .  „A mi�
nap levelemből elmarada Sen- 
novitz nyomtatott két levélkéje, 
nem mintha elfelejtettem vol�
na, hanem mivel nem akartam  
érttek Veled s magammal itt és 
ott együtt 16 krajcárt fizetni. 
Lásd melly gondoskodóvá teve 
engem is a pénz szűke. De ne 
hidd, hogy a postára kevesebb 
kedvvel fizetek mint eddig. 
Semmire sem költők örömes- 
tebb.”

Az 1811- ben bekövetkezett 
osztrák pénzügyi bukást a pos�
tások is megérezték, fizetésüket 
felére szállították, amiért sokan, 
főleg a postalegények elmentek 
huszárnak. Paar vezérposta�
mester 1813- ban évi 66 000 fo�
rint járadékért lemondott a kor�
mányzatnak mindjobban alá�
rendelt jogairól, de hatáskörét 
csak részben adták át a magyar 
helytartótanácsnak, annak elle�
nére, hogy az 1790. évi XXII. 
tcz. korábban kimondta a ma�
gyar posta függetlenségét.

A magyar helytartótanács az 
említett törvény alapján min�
dent elkövetett, hogy a postát a 
közszellem hatására magyarrá 
tegye, és az ezt kimondó koráb�
bi törvényeket végrehajtassa: 
engedélyhez kötötte a postaál�
lomások eladását, a levéltitok 
megsértőit 2—4 évig tartó fegy-  
házra ítéltette. 1838- ban meg�
engedte az előterjesztések ma�
gyar nyelven való szövegezését, 
1840- ben a magyar feliratú ve-  
vények használatát, végül 
1847- ben a magyar nyelv kizá�
rólagos használatát.

A magyar származású postá�
sok a reformtörekvésekkel 
egyetértettek, azt segítették. 
A magyarosítási reformelgon�
dolások az osztrák kormányzat 
merev, konzervatív álláspontja 
ellenére a magyar nemzeti szel�
lem, öntudat fejlődésének hatá�
sára érvényesültek.

Az 1848/1849. polgári forra�
dalom és szabadságharc e vív�
mányok alapján kezdte meg a 
magyar posta szervezését, 
melyhez a történelmi esemé�
nyek azonban nem adtak időt.

Dr. Kamody Miklós

A közművelődési törvény, il�
letve a végrehajtását szabályo�
zó miniszteri rendelet életbe lé�
pése (1977) óta hagyomány, 
hogy a postás dolgozók művelő�
désének szervezésével foglalko�
zó szakemberek évente egy al�
kalommal tapasztalatcserére 
gyülekeznek. (Az 1986- os év ki�
vétel volt e tekintetben, mert 
akkor alakult ki az állami hatá�
rozatok által kötelezővé tett, il�
letve a szervezetkorszerűsítés 
által követelt új szempontú pos�
tai művelődést szabályozó 
rendszer. Szinte az egész év e 
műhelymunkával telt el.)

Idén júniusban a Postás Mű�
velődési Központ adott ismét 
otthont a hagyományos találko�
zónak, amelyben a postai mű�
velődési bizottságok társelnökei 
és titkárai, könyvtárosok, nép�
művelők, művelődési intéz�
mény igazgatók vettek részt.

A fórum legfőbb célja az volt, 
hogy az 1986- ban a Magyar 
Posta vezetésének és Postások 
Szakszervezete Elnökségének 
egyetértésében kialakított do�
kumentumokat áttekintse.

Ezek pedig:
•  irányelvek a Magyar Pos�

ta művelődési munkájához a 
VII. ötéves tervidőszakban;

•  a postai művelődési bi�
zottságok feladatai, működésük 
továbbfejlesztése;

•  a művelődési munka ter�
vezése.

Tekintettel arra, hogy sem a 
posta, sem a postások helyzete 
nem választható külön a társa�
dalom egészétől, fontos volt az 
is, hogy az értekezlet résztvevői 
áttekintést kapjanak a mai ma�
gyar művelődés jellemzőiről, a 
gazdaság és a műveltség össze�
függéseiről.

szóval jegyzett fogalom fejlesz-  sége a munkahelyeké is, legin-  
tése, hiszen a dolgozók művelt-  kább ott kamatozik a tudás.

Irányelvek a továbbképzéshez

Gondok a művelődésben

A  tanácskozást dr. Pásztory 
Tamás, a MPK munkagazdasá�
gi szakosztályának vezetője nyi�
totta meg. Hangsúlyozta, hogy 
a postai munkában mindig is 
nagy jelentőségű volt — és az is 
marad — az emberi tényező. 
A szolgáltatások magas színvo�
nalú ellátásán túl az új techni�
kát fogadni képes munkaerőre 
van szükség. Ma nem könnyű�
ek a közművelődési munka fel�
tételei a postánál sem. Az e te�
rületen dolgozók helyzetét rá�
adásul nehezíti, hogy az ered�
mények vagy hibák csak hosz-  
szú idő múlva derülnek ki.

Az értekezlet első előadója 
Ghyczy Tamás volt, aki 
gyakorló népművelőként a 
munka és művelődés — a mun�
kahelyi művelődés összefüggé�
seit kutatja országos viszonylat�
ban. A mindvégig figyelemre és 
összpontosításra ösztönző elő�
adásában a gazdaság művelő�
dési meghatározottságáról, a 
műveltségről, mint a munkaerő 
minőségéről beszélt. Feltárta a 
hazai jellemzőket.

Elmondta, hogy kutatási ta�
pasztalatai szerint társadalmi 
környezetünkből bizonyos 
gondfajtákat túlhangsúlyozunk, 
(ilyenek ma a gazdasági nehéz�
ségek) bizonyosakat pedig fi�
gyelembe sem vesszünk. Ez 
utóbbi szorító problémák között 
említette meg Magyarország 
demográfiai helyzetét: az or�
szág népessége fogy, s csökken 
az átlagos életkor. De probléma 
még az emberek apolitikussá�
ga, a közömbösség. A közműve�
lődés területéről három gondot 
hangsúlyozott:

— a kultúrarisztokratiz- 
must, amely a művelődés bizo�

nyos szféráit hajlandó csak elfo�
gadni, a többit lenézni. Azt vall�
ja, hogy ami csak keveseké le�
het, az a magas kultúra. Ezzel 
eleve leértékeli a művelődni 
akaró embereket.

— másodikként olyan lelki 
immunhiányt, ahol nem képes 
az ember az értékeket, szokáso�
kat rendezni, a gondokat meg�
oldani. Fő „terepe” a családi 
kisközösség, következménye 
pedig az egyre több kedélytelen 
ember. De nem elhanyagolható 
az öngyilkosságok számának a 
növekedése sem.

— harmadikként a munka�
erő jelentős leértékelődését em�
lítette meg. A kvalifikáció leér�
tékelődött, a segédmunka pedig 
értékesebbé vált. Ezeket az 
aránytalanságokat a gazdaság 
produkálja, és sajátos kontra-  
szelekció a következménye.

A gazdasági nehézségeinkből 
való kilábalás egyik fontos ele�
mének tartja a valódi tudásfe�
dezetet adó iskolázottságot, a 
sok ember által elsajátított, 
nemcsak bizonyítvánnyal iga�
zolt műveltséget.

Majd összehasonlítást vég�
zett a gazdaságilag fejlett orszá�
gok iskolarendszerei között, s 
bebizonyította, hogy a II. világ�
háború után csak ott indulha�
tott meg számottevő társadal�
mi- gazdasági fellendülés ahol 
az oktatás tömegesítését színvo�
nalasan megoldották.

Másik fontos elemként a vál�
lalatok, munkahelyek szerepét 
említi a művelődésben. Úgy ér�
tékeli, hogy ahol még tenni le�
het, az éppen ez a terep. Igen 
fontos érdekük a vállalatoknak 
a munkahelyi művelődés cím-

A délelőtt folyamán még dr. 
Morvay Ferenc, az MPK okta�
tási ügyosztályának vezetője 
mondta el a Magyar Posta VII. 
ötéves tervi művelődési irányel�
veinek legfontosabb gondolata�
it. Hangsúlyozta, hogy az irány�
elvek — amelyek a postánál jel�
lemző művelődési munka vala�
mennyi területére kitérnek — 
olyan segítséget próbált adni a 
postaszerveknek, amelyek 
megkönnyítik a tervező mun�
kát, a művelődési tevékenység 
végiggondolását. Olyan tartal�
mak vannak megjelölve az álta�
lános, a politikai és a szakmai 
műveltség fejlesztésének a te�
rületén, amelyek a felemelt VII. 
ötéves gazdasági terv teljesíté�
sét segítik. A pontos tennivaló�
kat természetesen a munkahe�
lyeken kell megjelölni.

Kiemelte, hogy a szabadidő 
hasznos eltöltésének szervezése 
a közösségek valós igénye alap�
ján a helyi lehetőségek figye�
lembevételével történjen. Na�
gyobb nyitottsággal kell lenni a 
dolgozók egyéni kezdeménye�
zései iránt, és jobban kell tá�
maszkodni egy- egy lelkes, moz�
gató erejű dolgozó aktivitására.

A postai művelődési doku�
mentumok egészéből a követ�
kező elemet, a művelődési bi�
zottságok működésének fejlesz�
tésére vonatkozó elképzelése�
ket Somogyi Szabolcs, a Postá�
sok Szakszervezete kulturális, 
agitációs és propagandaosztá-

lyá vezetőjének előadásában 
hallgathatták meg a résztve�
vők.

Elöljáróban elmondta, hogy a 
művelődési bizottságok tízéves 
munkájáról a szakszervezeti 
szerveken keresztül vizsgálat 
készült. E vizsgálódás szerint a 
testületek megfelelően működ�
tek. Tevékenységük eredmé�
nyeként előtérbe került a pos�
tás dolgozók művelődésének 
ügye, szervezettebb lett a mű�
velődési munka vitelé, a szelle�
mi és az anyagi energiák kon�
centrálódtak. Ahol a bizottsá�
gok hármas funkciójukból (ja�
vaslattevő, koordináló, vélemé�
nyező) adódó feladataikat he�
lyesen értelmezték és jól látták 
el, nagyobb fokú figyelem irá�
nyult a művelődési munka egé�
szére.

Hangsúlyozta, hogy az újjá�
szervezett, illetve újjászerve�
zendő bizottságoktól továbbra 
is reális igény az, hogy tevé�
kenységükkel gyorsan és rugal�
masan válaszoljanak a munká�
val, a munkahelyi közérzettel 
kapcsolatos és a dolgozók fel�
frissülését szolgáló művelődési 
igényekre, szükségletekre.

Kiemelte, hogy a bizottságok 
továbbra sem végeznek opera�
tív munkát, továbbra is koordi�
náló, véleményező, javaslattevő 
jogkörükkel segítik a gazdasági 
vezető és a szakszervezeti veze�
tőtestület munkáját, döntéseit.

Konkrétabb munkával
A  tanácskozás időrendi sor�

rendben utolsó előadója Biczó 
István, az MPK oktatási ügy�
osztályának főelőadója volt, aki 
a művelődési munka tervezésé�
ről szólt. Elmondta, hogy a VI. 
ötéves tervidőszak tapasztalatai 
azt mutatták, hogy a szociálpo�
litikai tervbe épített művelődési 
tervfejezet nem szolgáltatott 
kellő alapot (helyszűke miatt) a 
megfelelő színvonalú tervezés�
hez. Ezért a szociálpolitikai 
tervbeli megjelenő összefogla�
lásra alapozva szükséges éves 
kibontott művelődési terv ké�
szítése a postaszervek szintjén, 
és ennek alapján éves művelő�
dési cselekvési program készí�
tése a középfokú postaszervek 
minden olyan forgalmi és mű�
szaki végrehajtó egységénél, 
valamint igazgatósági törzsnél, 
ahol önálló szakszervezeti alap�
szervezet működik.

A kibontott művelődési terv 
és a cselekvési program célja,

hogy a művelődési munka 
konkrét legyen — felelősökkel 
és határidőkkel — és egy- egy 
terület igényeinek és lehetősé�
geinek feleljen meg. Ezek a ter�
vek foglalják össze a munkahe�
lyek összes művelődési tevé�
kenységét, függetlenül attól, 
hogy az melyik munkahelyi 
egység, vagy társadalmi szerve�
zet, illetve a párt hatáskörébe 
tartozik.

A postai művelődési munka 
dokumentumai a Po.É ez évi 
3- as számában jelentek meg.

Bízunk abban, hogy az MPK 
oktatási ügyosztálya és a Postá�
sok Szakszervezetének kulturá�
lis, agitációs és propaganda osz�
tálya által szervezett tanácsko�
zás segítséget nyújt és hozzájá�
rul a postai művelődés terüle�
tén dolgozók mindennapi mun�
kájához.

Kovácsné Szabó Margit

Érdemes megszívlelni Fried�
rich Rückert (1788—1866) né�
met költő verssorainak bölcs fi�
gyelmeztetését: „Ha markod 
már tele, s markolni még 
akarsz vele . . . ” Folytatás — 
és beküldendő — a vízszintes 1. 
és függőleges 17. alatt.

VÍZSZINTES: 1. A versidé�
zet első része. 7. Fényes kelme. 
8. Csúnya. 9. Időszak. 10. Indiai 
politikus volt (fon.). 12. Verskel�
lék. 13. Mint tegnap (két szó). 
14. Európai nép. 15. Görög be�
tű. 16. Szibériai folyó. 17. Bo�
hémélet szopránja. 20. Régi 
súlyegység (ford.). 22. Névelős 
növény. 23. Vonatkozó névmás 
(ford.). 24. Zamata. 25. . . . Emí�
lia. 26. Személyes névmás. 27. 
Fém. 28. Túlságosan szereti a 
gyomrát. 30. Kevert mars. 32. 
Érvényesülés, eredmény
(ford.). 33. Község a hatvani já�
rásban (- ék.). 34. Tellur. 35. 
Százöt a rómaiaknál. 36. Korrö�
vidítés. 37. Igekötő. 38. Szap�
pan németül. 40. Állati lak. 41. 
Kölyök. 43. Itt sütkéreznek, 
aszalnak. 46. Gyakori magyar 
családnév. 48. Férfi, női bece�
név. 49. Nagy vízmennyiség. 
50. Etiópiái vidék. 53. Lengyel 
idegenforgalmi vállalat.

FÜGGŐLEGES: 1. Behozza. 
2. Ügyeskedve igyekszik a kel�

lemetlenségeket elkerülni. 3. 
Emelet röviden. 4. Szilárd folya�
dék. 5. Az írni ige egyik alakja. 
6. Hangerősítő készülék. 11. 
Szappanmárka. 15. Argentína 
gépkocsijelzése. 17. A versidé�
zet második része. 18. Duplán 
vannak. 19. A jelen. 21. Tisztító-  
eszköz. 22. Ennek köszönhető a 
vétel. 24. Izomkötő. 25. Zöld ár�
nyalat. 27. Latin száj. 29. Elekt�
romos töltésű felvevő félvezető. 
31. A kanadai légitársaság név�
betűi. 32. Tiszta németül. 34. 
Azonos a 34. vízszintessel. 36. 
Szovjet repülőgéptípus. 38. Irá-  
nyítószáma 3292 (ford.). 39. Az 
ENSZ szerve. 40. Fordítva biz�
tató szócska. 42. Bogas párja. 
44. Nemzetközi Rádió és Televí�
zió Szervezet. 45. Jelenleg. 47. 
Textilipari alapanyag. 49. Isme�
retterjesztő társaság. 51. Japán 
játék. 52. Pont fele! 54. . . .  De�
rek (am. sztár).

— Bánhidi —

Beküldési határidő: szeptem�
ber 5.

Előző rejtvényünk helyes 
megfejtése: Nos, ez a história 
most megismétlődött!

Könyvutalványt nyertek: 
Harsányt Sándor (Szombat�
hely), Módosi Jánosné (Buda�
pest), Posta Járműtelep Keze�
lőiroda (Budapest).
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Országos postás 
kulturális és sportnap EGÉSZSÉGÜNKRE!

Augusztus első napján verő�
fényes reggel és tiszta levegő 
köszöntötte az ország minden 
részéről a fővárosba sereglett 
postás sportolókat, hogy részt 
vegyenek az Országos Postás 
Kulturális és Sportnapon. Ta�
lán így adták áldásukat az égi-  
ek arra a kétévenként megren�
dezendő nagyszabású sportve�
télkedőre, amelyet bizonyára 
igen sokan vártak már, hiszen 
több mint 1500- an neveztek és 
vettek részt a különböző ver�
senyszámokban.

Idén a legjobb hír talán az 
volt a találkozóról, hogy semmi 
nem változott a múlt idők ver�
senyeihez képest: minden ver�
senyt megtartottak, minden 
számban bőséges volt az indu�
lók száma, és a harci láz sem 
volt alacsonyabb, mint amit az 
előző versenyeken a képzelet�
beli hőmérők mértek.

A látványosabb és változato�
sabb a szombati versenynap 
volt, hiszen ekkor nemcsak a 
Postás SE Lumumba utcai 
sportcentrumában zajlottak az 
események, hanem ezen a na�
pon bonyolították le a tassi hor�
gászversenyt, ekkor szálltak 
vízre a Római- parton az evező�
sök, ekkor volt a hagyományos 
gyermekúszóverseny is.

Immár szokás szerint égből 
pottyant vendégek is jártak 
szombat délután a PSE zöld

gyepén, mert ide érkezett a 
Postás Repülőklub ejtőernyős 
szakosztályának tizenkét tagja 
is. A pontos landoláshoz, amely 
a közönség ovációja közepette 
zajlott, nem kis bravúrra volt 
szükség, mert ekkor már igen 
erősen fújt a szél, ami 1200 mé�
ter magasan, ahonnan az ug�
rást kezdték, csak erősebb lehe�
tett. így aztán joggal ünnepelte 
a megkönnyebbült nézősereg a 
pontosan földet érő ejtőernyő�
söket, és szerencsére az ilyen 
eseményeknél kötelezően jelen 
levő mentők is hiába fáradtak 
ezúttal.

Más profik is voltak a PSE te�
lepén szombat délelőtt, mert 
ekkor rendezték a szintén ha�
gyományos Stefanik Pál emlék-  
versenyt, amelyen válogatott 
gyaloglók emelték az esemény 
rangját. Bár ahogy a postás él�
versenyzők elmondták, az em�
lékverseny csak néhány nappal 
előzött meg egy jeles külföldi 
rendezvényt, így lényegében a 
válogatottak az utolsó itthoni 
edzésüket tartották ezen a ver�
senyen.

A legtöbb sportágban 8 óra 
után megkezdődtek a selejtezők 
és csoportmérkőzések, miután 
Gricsemé Heszky Enikő, a Pos�
tások Szakszervezetének főtit�
kára megnyitotta a kétnapos vi�
adalt. Benépesült a PSE vala�
mennyi pályája, hogy a csapa�

tok és a versenyzők focitól atlé�
tikáig, röplabdától kerékpáro�
zásig a közismert sportágakban 
bizonyítsák rátermettségüket. 
Népes mezőny gyűlt össze a 
tornateremben is, ahol az aszta�
litenisz- versenyeket rendezték, 
és ezúttal foglalt volt a Jármű�
telep tanácsterme is a sakkozók 
számára. A tavalyi budapesti 
sportnapi „főpróba” után most 
az országos versenyen először 
tartottak kerékpárversenyt és 
első ízben rendezték meg a 
nyugdíjasok asztalitenisz- verse�
nyét. Jó és egyre népszerűbb 
hagyományként a szombati 
verseny záróakkordjaként ver�
senyeztek egymással a csalá�
dok is, és ez a program nem�
csak versenyzőket, de nagy kö�
zönséget is vonzott.

Vasárnap aztán komolyra 
fordult a dolog, hiszen a leg�
több és legnépszerűbb sportá�
gakban ekkor értek a csapatok 
és az egyéni versenyzők a dön�
tők küszöbére. így volt ez atléti�
kában, asztaliteniszben és ter�
mészetesen a változatlanul tö�
megeket megmozgató kispályás 
fociban, amelyet ezúttal férfi, 
női és örégfiúk kategóriában 
hirdettek meg.

Most már élesedett a küzde�
lem, és valljuk be, a lelkesedés 
mellett egyre nagyobb szerepet 
játszott a készség, a versenyzői 
rutin és a taktika. Ennek hatá�

sára igen színvonalas összecsa�
pásokat, jó eredményeket ho�
zott az atlétika egy- egy száma; 
játszmaarány döntötte el a he�
lyezéseket asztaliteniszben, és 
nagyon szép és izgalmas mécs�
esét láthatott a közönség a férfi 
focidöntőn, amelyet az esélye�
sebbnek vélt Budapesti Posta-  
igazgatóság vívott a szegediek�
kel, és ahol ezúttal a trükkö�
sebb, egységesebb focit a vidé�
kiek mutatták be. Addig- addig 
altatták a szellemes tili- tolival 
az ellenfelet, mígnem egy 
ügyes kiugrás és egy remek gól 
el is döntötte a mérkőzést. Győ�
zött Szeged, a visszavágásra két 
év múlva újra lesz lehetőség.

Augusztus első hétvégéje új�
ra a tömegsporté volt tehát a 
PSE pályáin, a vízen és a leve�
gőben, olyan volt az egész, mint 
egy kis olimpia, amely itt és 
most erőnkhöz mérten valóban 
a béke és barátság szellemében 
fogant, és úgy is zajlott le.

A két nap befejező akkordja�
ként Megyeri László kv- titkár 
díjakat adott át. A legtöbb spor�
toló mozgósításáért, a Pécsi 
Postaigazgatóság által fölaján�
lott Zsolnay- vázát a TIG nyerte 
•41, míg a sportszerűségi díjat a 
TIG férfi röplabdacsapata kap�
ta. (A részletes eredményekről 
következő lapunkban adunk 
számot. A szerk.)

Z. O.

A Rómain. Tasson és a PSE- pályón folyó kétnapos versenyek után eredményhirdetés. Megyeri László kv- titkár adja át a megérdemelt
díjakat
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A pécsiek Zsoinay- vázáját Szépe Lőrinc tszb- titkár adja át

A „béke és barátság” jegyé�
ben rendezte meg a Székesfe�
hérvári Postás Sportkör július 
17- én és 18- án első nemzetközi 
labdarúgótornáját. A versenyen 
a rövid NB-  I- es múlttal rendel�
kező házigazdák mellett a zom-  
bori Zak, a lengyel Sokol és a 
Szegedi Paprika SC csapata 
vett részt.

A megnyitóünnepségen Si- 
ristye Mihály, a BUVIG igaz�
gatóhelyettese hangsúlyozta, 
hogy a sportszerű játék, a kiala�
kuló sportbarátság nagymér�
tékben elősegítheti a szomszé�
dos országok fiataljainak össze-  
kovácsolódását, egymás gondo�
latainak megismerését, s szol�
gálja a nemzetek békés egymás 
mellett élését.

A tornát körmérkőzéses for�
mában bonyolították le. A nagy 
hőség és a jelentős terhelés mi�
att azonban csak 2 x 30 perces 
mérkőzések voltak. A szépszá�
mú közönség izgalmas, helyen�
ként színvonalas futballgála ré�
szese lehetett. A mezőnyből

összeszokottságával, fizikai fö�
lényével kiemelkedett a drzon-  
kówi Sokol, és így méltán lett a 
torna győztese, a második he�
lyen a zomboriak, míg a harma�
dikon a házigazdák végeztek.

Az ünnepélyes díjkiosztáskor 
Szathmári Géza igazgató mél�
tatta a csapatok teljesítményét, 
és megköszönte a nagyon sport�
szerű játékot, a sportolók lelke�
sedését, küzdeni tudását.

A versenybizottság döntése 
alapján díjat kapott a legjobb 
kapus (Dudek Barbara, Sokol), 
a legtechnikásabb mezőnyjáté�
kos • (Milanko Szlobodanka, 
Zak) és a legjobb mezőnyjáté�
kos (Fülöp Beáta, Postás).

Ezt követően T. Majewski és 
Gy. Szabó a két külföldi sport�
kör elnöke megköszönte a re�
mek sportlehetőséget, és vissza�
vágó mérkőzésre hívták meg a 
fehérváriakat. A meghívást 
Jung Ferenc, a sportkör elnöke 
és a verseny főrendezője tiszte�
lettel elfogadta.

Fejes Rudolf
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