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A POSTÁSOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

Milyen lesz a posta 2000 táján?
Az Állami Tervbizottság ta�

valy június 11- i ülésén hozott 
határozatot az évezredfordulón 
túl nyúló, hosszú távú tervező-  
munka alapelveiről, és elfogad�
ta a kidolgozás munkaprogram�
ját. A posta feladatai a hosszú 
távú tervezőmunkában a követ�
kezők: felelős a posta a távköz�
lés hosszú távú fejlesztési kon�
cepciójának elkészítéséért, 
amely az OMFB által kidolgo�
zandó, a termelői infrastruktúra 
egészére vonatkozó koncepció 
alapja, s közreműködik több 
más — részben a távközlést 
érintő — téma kidolgozásában.

Az ütemterv szerint a terme�
lő infrastruktúra koncepcionális 
alapozó anyagainak 1987. októ�
ber végéig kell elkészülniük. 
Ehhez a Magyar Posta koncep�
ciója már június végére készen 
állt, amit a szakszervezet elnök�
sége is megvitatott.

Szitás János, a Magyar Posta 
Központja fejlesztéspolitikai 
osztályának vezetője elmondta: 
lépéselőnyben voltak.

— A postának volt már egy 
1980—2000 közötti fejlesztési 
koncepciója, amelyet 1979- ben 
el is fogadtak. A posta szakmai 
vezetői már az ÁTB- határozat 
előtt felkértek bennünket, vizs�
gáljuk felül a korábbi koncepci�
ót, s ezért az anyag kidolgozásá�
ban a népgazdaság többi ágá�
hoz képest időelőnyre tettünk 
szert. Áz új anyag elkészítése�
kor felülvizsgáltuk, hogyan tel�
jesült — teljesül — időarányo�
san 1980. és 1990. között (a VII. 
ötéves terv végére) a fejlesztés; 
mely korábbi célkitűzéseinket 
kell megváltoztatni az ezredfor�
dulóig, illetve tendenciájában 
kiterjesztettük programunkat a 
kétezredik esztendőn túlra — 
konkrétan 2010- ig.

Két változat

A korábbi koncepció sok 
kompromisszumot tartalmazott, 
nem az igény szerinti megoldá�
sokat tűzte ki célul — ennek fő 
oka a beruházási források szű�
kössége, s a lehetőségek beha-  
tároltsága volt. Az új anyag ja�
vaslatai két változatban szere�
pelnek. A posta javasolja a na�
gyobb lélegzetű program vég�
rehajtását. Ezzel az igényeknek 
megfelelő fejlesztéseket lehet 
megoldani a postaszolgálat, a 
műsorszórás és a távíró- adatát�
vitel területén. A népgazdaság 
jelenlegi fejlettségi szintjéhez 
képest a telefonhálózatnál a 
legnagyobb a lemaradás, ezért 
a koncepció progresszívebb 
változata is csak 2005- re irá�
nyozhatta elő az igények teljes 
kielégítését. (Jelenleg körülbe�
lül egymillió telefon hiányzik a 
hálózatból.)

A posta fejlesztése az egész 
népgazdaság érdeke. A hosszú 
távú tervek készítésének jelen�
tősége napjainkban felértékelő�
dött, ugyanis a távlati koncepci�
ók nem következetes végrehaj�
tása az ötéves, éves tervekben 
újabb feszültségeket okozott. 
Bármi keveset is lépünk előre,

ha egy meghatározott cél felé 
tesszük, akkor eredményes a 
munka, ha ötletszerűen fejlesz�
tünk, akkor a lemaradást kon�
zerváljuk, újabb gondokat te�
remtünk.

A fejlődés 
fo irányai

Nagyobb lesz az elektronizá�
lás mértéke a posta és a távköz�
lés valamennyi területén. Az 
egyes postai és távközlési szol�
gáltatások közötti határok egy�
re inkább eltolódnak vagy el�
mosódnak. Az előző két tenden�
cia alapjául szolgál (elsősorban 
a távközlésben) a digitalizálás, 
majd ennek révén az integrált 
szolgáltatású hálózatok létreho�
zása. Az új műszaki eljárások 
térhódítása számos új szolgálta�
tás bevezetését teszi lehetővé. 
A szolgáltatásfajták sokasodása 
és egymás közötti viszonya, va�
lamint a társadalmi- gazdasági 
fejlődés létrehozza a postai és 
távközlési szolgáltatásokra vo�
natkozóan a kizárólagos jogok 
áttekintésének igényét. Jelen�
leg folyik az államigazgatás irá�
nyítási rendszerének korszerű�
sítése (az országos hatáskörű 
szervek helyének, szerepének 
felülvizsgálata), a tervidőszak�
ban az országgyűlés elé kerül a 
postáról és a távközlésről szóló 
új törvény tervezete.

A postaszolgálat fejlesztési 
változatai között szerepel töb�
bek között: technikai fejlesztés�
sel a postai szolgáltatások mi�
nőségének javítása végett 
igénybe kell venni a számítás-  
technika adta lehetőségeket. Az 
első fejlesztési változat szerint -  
több pénzzel -  gyorsított fej�
lesztés valósul meg, amellyel 
már az ezredfordulóra befejező�
dik a már meglévő postai fel�
dolgozó üzemi hálózat rekonst�
rukciója is. Szerepel a változat�
ban — minimális áthúzódással 
— a feldolgozó hálózat kiépíté�
séhez szükséges kapcsolódó 
szállítási üzemek, forgalmi te�
lephelyek rekonstrukciója is. 
Sor kerül kilencven mozgópos�
ta cseréjére, fokozatosan felszá�
molják a hálózati rekonstrukció 
folyamán azokat a postahivata�
lokat, amelyek alkalmatlanok 
nagyobb forgalom áteresztésé-  
re.

Az épületek, helyiségek fel�
újítása együtt jár a műszaki 
színvonal emelésével: a posta-  
hivatalokat alkalmassá teszik a 
korszerű pénzkímélő és számí�
tástechnikai eszközök befoga�
dására. A postaforgalmi ágazat 
számítástechnikai fejlesztésével 
megvalósítható a központi 
pénzforgalmi feldolgozás, nyil�
vántartás és a forgalom mint�
egy 60 százalékát lebonyolító 
postahivatalokban a pénzkeze�
lés számítógépes támogatása. 
A fejlesztési irányelveknek 
megfelelően ugyancsak számí�
tógépes támogatással kialakul�
nak a „minden szolgáltatást 
egy helyen" felvevő munkahe�
lyek.

A második változat szerint a 
fejlesztési program lassúbb 
ütemben valósul meg, ami első�
sorban a góchálózat teljes kiépí�
tésének befejezését késlelteti. 
Az ezredfordulóig jobban kon�
centrál a rekonstrukcióra, ki�
sebb fejlesztési lehetőség mel�
lett.

Az ezredfordulóig a műsor�
szórás fejlesztésének követel�
ményei: a rádió-  és televíziómű�
sorok országos vételi lehetősé�
géhez teljeskörűen ki kell épí�
teni a szükséges adóhálózatot. 
Az elöregedett adókat újakra 
kell cserélni, s tartalékokról is 
gondoskodni kell. A műsorszó�
ró- adóhálózatok fejlesztésével 
együtt meg kell történnie a 
kép-  és hangátviteli hálózat mű�
szaki korszerűsítésének is, s ki 
kell építeni a műsorszórás mé�
rő-  és ellenőrző rendszerét.

Ebben az időszakban kell 
megteremteni a felügyelet nél�
küli üzemeltetés alapjait a kör�
zeti rádió-  és tévéműsorok su�
gárzásának feltételeit. Lénye�
ges eleme a programnak: a kül�
földre irányuló rádióadások rö�
vidhullámú adóinak rekonst�
rukciója és fejlesztése, valamint 
a postai eszközökkel a kábelte�
levíziós rendszer fejlődésének 
segítése. Ez a postai közremű�
ködés a szükséges alapépítmé�
nyek bérbeadásával, távközlési 
szolgáltatások vállalásával tör�
ténik. E programra is két válto�
zat van, az első illeszkedik az 
igényekhez.

A 2. változatban elmarad a 
solti és a jászberényi adóállo�
más rekonstrukciója, nem feje�
ződik be a tévé 1 gerinchálózat 
rekonstrukciója, és a tévé 2 há�
lózat kiépítése, nem épül meg 
száz tévé- átjátszó állomás és el�
marad a 100 MHz- s URH- háló-  
zat egynegyede.

Telefontervek

A  következő tervidőszakok�
ban feltétlenül változtatni kell a 
telefonfejlesztés stratégiáján. 
Budapesten a hét számjegyre 
való áttéréssel együtt kialakí�
tandó kétsíkú hálózattal lehető�
ség nyílik a kapacitások bővíté�
sére — el kell végezni a hálózat 
átfogó rendszertechnikai rende�
zését, a fejlesztéssel összehan�
golt rekonstrukciót kell végre�
hajtani. Új központokat kell 
építeni. A budapesti helyi háló�
zat építésével együtt meg kell 
tervezni és létre kell hozni a 43 
helységet magába foglaló agg�
lomerációs körzet hálózatát. Bő�
víteni és korszerűsíteni kell a 
belföldi és nemzetközi tranzit�
központokat, valamint a buda�
pesti erősítőállomást. A vidéki 
hálózatok hierarchikus felépí-  
tettsége a fejlesztés sorrendjé�
ben megkötöttséget jelent.

A hálózat nehezen bővíthető 
részeit (épületeket, helyközi há�
lózatokat, a központok közös 
szerelvényeit stb.) valamennyi 
várható igény figyelembevéte�
lével kell megépíteni, hogy a 
későbbiekben a további fejlesz�
tések olcsóbbá váljanak.

Technikai rendszerváltásra 
van szükség — hangsúlyozza a 
hosszú távú program.

A távíró és az adatátvitel fej�
lesztésének legfontosabb céljai: 
a kísérletek után üzemszerűvé 
kiépíteni az IDA (integrált digi�
tális adathálózat) országos 
rendszerét, amely a távíró és 
adathálózati szolgáltatások tel�
jes körét nyújthatja. A számí�
tástechnikához kapcsolódó új 
telematikai szolgáltatások 
igény szerinti teljes körét be 
kell vezetni a nemzetközi csat�
lakozások biztosításával együtt.

Az adatátvitelnek az ISDN-  
be (integrált szolgáltatású digi�
tális hálózat) való integrálását 
előkészítő fejlesztéseket végre 
kell hajtani. A fejlesztési válto�
zatok itt is különbséget tesznek 
a dinamikusabb és a kevesebb 
pénzt igénylő módozatok kö�
zött.

Anyagi fedezet 
ipari háttér

A  távlati fejlesztési program 
a pénzeszközök tekintetében a 
VIII. ötéves tervet folyamatá�
ban, az előző és a következő 
tervidőszakot is figyelembe vé�
ve elemzi. A távbeszélő- szolgá�
latnál s főközponti kapacitás 
egy egységére jutó beruházási 
költség 1984. évi árral számolva 
74 ezer forint. Gazdasági krité�
riumként határozza meg az elő�
terjesztés: ha az egy állomásra 
jutó költséget nem lehet opti�
mális szintre csökkenteni, ak�
kor olyan hálózat üzemeltetésé�
vel kell számolni, amely nem 
hoz kellő nyereséget, vagyis az 
elvárható gazdasági eredmény 
jelentős részét el is fogyasztja a 
rendszer.

Az ipari háttér biztosítása a 
jövőben a jelenlegieknél sokkal 
nagyobb feladat. Az ipar szá�
mára is nehezen feloldható 
gond a korszerűség követelmé�
nyének és az importalkatrészek 
szűkös beszerzési lehetőségei�
nek ellentmondása. A kompro�
misszumokkal kifejlesztett be�
rendezések gyakran nem elég�
gé korszerűek. Az ipar hosszú 
távú koncepciójának kidolgozá�
sa is folyik, és tudomásunk sze�
rint figyelembe veszi a posta 
igényeit.

Hogy a Magyar Posta felké�
szüljön a korszerű technika fo�
gadására, ahhoz korszerűbb 
szervezési, irányítási módsze�
rek is szükségesek. Korszerűsí�
teni kell az üzemviteli és hibael�
hárítási szervezetet; várhatóan 
időszerűvé válik a posta jelenle�
gi szervezetének felülvizsgála�
ta, átalakítása. A megnöveke�
dett feladatokat minőségileg 
magasabb színvonalon kell el�
látni, s ennek alapja a szemé�
lyes teljesítmények értékelésé�
re alkalmas normarendszer al�
kalmazása. így szükségessé vá�
lik a postai és távközlési szak�
ágazat összes szakterületére a 
teljesítményrendszerek kidol�
gozása.

Rácz Judit

Országgyűlés után
Kapjon nagyobb megbecsülést a szakértelem —

U hangsúlyozta Gáspár Sándor, a SZOT elnöke azon a 
nagyaktíván, amelyet a parlamenti ülésszakot követően 
tartottak a szervezett dolgozók képviselői, s amelynek 
témája természetszerűleg napjaink legégetőbb tenniva�
lója: a gazdaság megszilárdítása, a kibontakozás esélye�
inek megteremtése volt. Több mint ezer tisztségviselő 
töltötte meg az Építők Székházát, hogy választ kapjon a 
mindannyiunkat foglalkoztató kérdésekre, és útm uta�
tást ahhoz, hogy a szakszervezetek a maguk sajátos esz�
közeivel mit tehetnek a gazdasági helyzet és a dolgozók 
közérzetének javításáért.

A szakszervezetek, mint a társadalmi rendszer felelős 
tényezői, a társadalom és a dolgozók érdekeit figyel cm 
be véve foglaltak állást a programról. A szakszervezeti 
mozgalom számára nem volt könnyű állást foglalni az 
alapvető kérdésekben, főként a jövedelemadó tekinteté�
ben. A tagság nyilván észrevette, hogy ezzel kapcsolat-  

; ban megváltozott a szakszervezeti szóhasználat, nem 
úgy fejezzük ki magunkat, hogy támogatjuk, egyetér�
tünk, hanem: a mozgalom a tervezett intézkedést tu�
domásul veszi. S azért veszi tudomásul, mert tisztában 
van vele: ha nem teremtjük meg az anyagi alapot a mű�

ig szaki fejlesztéshez, a gazdaság értékteremtő képességét I  
l | nem fokozzuk, akkor remény sincs a bajokból való kilá-  I  
§§ balásra.

A gazdasági helyzet megváltoztatásának akarata dif�
ferenciált szakszervezeti magatartást követel. Magyar-  
országon nem szabad munkanélküliséget hirdetni prog�
ramként, mert minden állampolgár számára lehet és 
kell adni értelmes, hasznos munkát. A szakszervezet vi�
szont egyetlen ember sorsa iránt sem lehet közömbös. 
Társadalmi érdek a szakszervezeti munka megújulása 
is. A mozgalomban elkezdődött az a folyamat, amely se�
gíti a megújulást. Ennek leglényegesebb célja az, hogy 
a tagságot szolgálja. A nyílt vitákat minden eddiginél 
következetesebben vállalni, s a megszületett véle�
ményt, álláspontot minden lehetséges eszközzel ismer�
tetni kell — ez rendkívül fontos a mozgalom hitele 
szempontjából.

A parlamentben megszavazott program és az adóren�
delet ezekben a hetekben még csak papíron létezik: ja�
nuár elsején lép hatályba. Az év hátralévő részében 
minden ágazat ízlelgeti, próbálgatja, hogyan tud a leg�
gyorsabban, a leginkább fájdalommentesen alkalmaz�
kodni az új követelményekhez, s igyekszik rendezni a 
sorokat tárcákon, vállalatokon, kisebb kollektívákon 
belül.

A szakszervezeti nagyaktíván — amely lényegében 
természetesen elméleti kérdéseket tárgyalt — elhang�
zott azonban egy igen gyakorlati, kézzelfogható javas�
lat: a csaknem harmincéves tagdíjrendszert egyszerűsí-  

II teni és korszerűsíteni kell. A kormány — hosszas vita 
után — jóváhagyta azt a szakszervezeti javaslatot, hogy 
a szakszervezeti tagdíjak adómentesek legyenek. Ez 
módot ad a keresetek egy százalékának megfelelő új 
tagdíjszisztéma kialakítására. Ily módon úgy növeked-  

|: hét a mozgalom anyagi ereje, hogy a szakszervezeti ta-  § 
gok által fizetett tagdíjak eddigi mértéke nem változik, 
sőt esetenként csökken.

A szakszervezeti tagdíjbevételek felhasználásának 
szabályai szerint eleve az alapszervezeteknél marad a 
bevétel ötven százaléka, és közvetlenül visszakerül a 
tagsághoz további több mint tíz százalék. Az új tagdíj-  J 
rendszer megvalósítása esetén nagyobb anyagi eszkö�
zök állnak a szakszervezetek rendelkezésére is: ha a 
tagdíjakat a bérszámfejtés során vonják le a fizetésből, 
mentesülnek a jövedelemadó alól, a bizalmiaknak pe�
dig nem kell szaladgálniuk az emberek után. A bélye�
gek kiiktatása csaknem tízmillió forint megtakarítását 
jelenti. A javaslat a SZOT elnöksége, majd plénuma elé 
kerül. S ha a SZOT elfogadja, a tagságon a sor, hogy 
megvitassa és szavazzon: egyetért- e vele.

-  R -
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Az ember mint tényező Színesíteni kell a munkánkat
A társadalmi és gazdasági ki�

bontakozási program végrehaj�
tása, az ebből következő moz�
galmi teendők, valamint ezzel 
összhangban a szőkébb érte�
lemben vett postai célok, érde�
kek határozzák meg az elkövet�
kezőkben szakszervezeti moz�
galmunk feladatait. E feladatok 
középpontjában áll — a párt és 
a Szakszervezetek Országos Ta�
nácsának törekvéseivel össz�
hangban — kádermunkánk to�
vábbfejlesztése.

A kádermunka változatla�
nul hatalmi kérdés, a politika 
szerves részét képezi. Ma na�
gyobb a követelmény és egy�
ben nagyobb igényt támaszt a 
vezetőkkel szemben. A tisztség-  
viselők alkalmasságát több fel�
tétel határozza meg, olyan mint 
például politikai, szakmai felké�
szültség, agitációs készség, bi�
zalom a dolgozók részéről, szer�
vezőkészség, kapcsolatteremtő 
képesség stb. A feltételek, illet�
ve az igények attól függően vál�
toznak, hogy a tisztségviselő 
milyen szintű testületben látja 
el feladatát. Más az igény a bi�
zalmival szemben, és más azzal 
a bizalmival szemben, aki egy�
ben bizalmiküldött a területi bi�
zalmiak testületében.

A kádermunka 

tapasztalatai

A  tisztségviselők munkájá�
nak eredményeként a szakszer�
vezeti joggyakorlás tartalmilag 
is egyre inkább beépül a veze�
tés rendszerébe. Ugyanakkor 
létező gond, hogy a testületi ta�
gok egy része a jog-  és hatás�
körgyakorlást mechanikusan 
értelmezi, a munka tartalmá�
nak rovására.

Az elmúlt beszámolási idő�
szakban a tisztségviselők állami 
és politikai oktatása, mozgalmi 
iskolai, tanfolyami képzése, to�
vábbképzése tervszerű és meg�
alapozott volt. Jelenleg a társa�
dalmi tisztségviselők 15 százalé�
kának van politikai iskolai vég�
zettsége. Az szb- tagok 68,1, a 
bizalmitestületi tagok 40, a köz�
ponti vezetőségi tagok 80 száza�
léka vett részt alap- , illetve to�
vábbképzésen. A függetlenített 
tisztségviselők között nőtt azok�
nak a száma, akiknek felsőfokú 
állami iskolai végzettsége van, 
de ez a növekedés még nem a 
kívánt mértékű.

A fejlesztés irányai

Az elmúlt időszakban növe�
kedett a kádermunka tervsze�
rűsége, szélesedett demokratiz�
musa. A testületi ülések mun�
kája a káderhatásköri jegyzék�
ben megfogalmazottak figye�
lembevételével valósul meg. Az 
utánpótlás többsége a közép-  
korosztályból kerül ki. Ez a ré�
teg képes leginkább a dolgozók 
jogos érdekeit képviselni, azt 
érvényre juttatni. Ugyanakkor 
elengedhetetlen, hogy az után�
pótlás bázisát egyre inkább a fi�
atalok képezzék. A területeken 
megválasztott 226 ifjúsági tago�
zat és a 11 középszintű ifjúsági 
tanács a tisztségviselői Utánpót�
lás jó alapja lehet.

Káderképzés

Meg kell teremtem annak a 
feltételeit, hogy a választott 
tisztségviselők a jövőben még 
jobban függjenek választóiktól, 
a tagságtól. Elő kell segíteni, 
hogy mind a tisztségviselőknél 
mind a vezetőtestületeknél 
markánsabban jelenjen meg az 
alulról jövő meghatározottság. 
A kádermunkában növekedjen 
tovább a tagság, a választók ér�
demi, meghatározó szerepe: a 
kiválasztásban, a megítélésben 
és a felmentésben egyaránt. 
A kádermunkával folyamato�
san, ne csak a választások előtti 
időben foglalkozzanak.

A vezetőtestületek még job�
ban tükrözzék a tagság összeté�
telét. A folyamatosság céljából 
valósuljon meg, hogy mind a

társadalmi tisztségviselők, 
mind a függetlenítettek között 
legyenek együtt az idősebbek 
— a nagyobb élettapasztalattal 
rendelkezők — és a tehetséges, 
vezetésre alkalmas fiatalok.

A vezetőtestületek rendszere�
sen (kétévenként feltétlenül) 
elemezzék a káder- utánpótlási 
tervet. Rendszeresen számol�
tassák be az irányításuk alá tar�
tozó szervezeteket a kádermun�
káról. Folyamatosan értékeljék 
a kádermunka tapasztalatait, és 
tegyék meg a szükséges intéz�
kedéseket, segítsék a végrehaj�
tást. A függetlenítésre tervezet�
teknél lehetőség szerint tisztáz�
ni szükséges a jövőjükkel, pers�
pektívájukkal kapcsolatos el�
képzeléseket. Nagyobb figyel�
met igényel a nyugdíjkorhatár�
hoz közeledőkkel való törődés. 
Legalább egy évvel előbb meg 
kell velük beszélni sorsuk ala�
kulását.

A szakszervezeti mozgalom�
ban is tovább kell bővíteni a 
„kinevezéses” munkakörökben 
a pályázati rendszert és a meg�
határozott idejű megbízást.

Egész képzési, továbbképzési 
rendszerünket és gyakorlatun�
kat az új igényekhez és követel�
ményekhez szükséges igazítani. 
Ezen belül differenciáltan azt 
oktassuk a tisztségviselőknek, 
ami funkciójuk gyakorlásához, 
ellátásához valóban szükséges. 
A képzési formák egymásra 
épültségét, szinkronját megte�
remtve (SZOT, SZBT, szmt- k, 
kv) kiszűrhetők a felesleges 
vagy ismétlődő beiskolázások.

A függetlenített tisztségvise�
lőkkel szemben az az igény, 
hogy az eddiginél átfogóbb álta�
lános, szakmai és politikai isme�
reteket szerezzenek.

Követelmények

A  káderekkel szemben tá�
masztott általános követelmény 
hogy:

9 elkötelezettek legyenek a 
munkásosztály ügye iránt,állja�
nak ki a párt politikája mellett, 
és segítsék, hogy az a gyakor�
latban érvényesüljön;

•  élvezzék a tagság, a vá�
lasztók, illetve a kinevező testü�
let feltétlen bizalmát;

9  ismerjék a szakszerveze�
tek mindenkori társadalmi sze�
repét és időszerű tennivalóit, 
azok konkrét érvényesítésének 
lehetőségeit;

9 legyenek képesek a kü�
lönböző érdekek felismerésére, 
egyeztetésére, képviseletére. 
Tudjanak megalapozottan, 
meggyőzően és agitatívan ér�
velni, elvszerű kompromisszu�
mokat kötni;

9 életvitelükben legyenek 
példamutatók. Lépjenek fel a 
szocialista erkölcsi normákkal 
ellentétes jelenségek ellen.

Visszautalva a címre, a moz�
galmi munka során, és így a ká�
dermunkában sem szabad 
szem elől téveszteni, hogy a 
munka oka és célja egybeesik, 
és ez maga az ember.

Meszlényi Ferenc

A napi posta átnézésekor egy 
Svájcban kelt levél hívta fel 
magára Kővári Józsefnek, a 
Postások Erkel Ferenc Zeneis�
kolája igazgatójának figyelmét. 
Egy ott élő magyar hölgy volt a 
feladója, aki megtudván, hogy 
itt dzsesszoktatás is folyik, az 
iránt érdeklődött, mi volna a 
módja annak, hogy az iskolába 
beiratkozhasson. Még újságírói 
pályáját is feladta volna a tanfo�
lyamért. Egészen más termé�
szetű okokból tért el végül is 
szándékától.

— Hogyhogy éppen a 
dzsesszoktatás keltette fel a 
svájci érdeklődő figyelmét?

— Igaz, hogy Budapestnek 
egyik legrégebbi zeneiskolája 
épp a postásoké. Nyolcvanöt 
éves működése során több jó 
nevű művész ismerkedett meg 
itt a zene alapjaival, és tanárai 
közül is többen a Zeneművé�
szeti Főiskolán folytatták peda�
gógusi pályájukat. Természete�
sen valamennyien a klasszikus 
zene művelői. Hagyományaink�
hoz híven változatlan színvona�
lon oktatjuk jelenleg is a klasz-  
szikus zenét, ám a tanulni vá�
gyók manapság megtalálják a 
lakásuk körzetében működő ál�
lami zeneiskolát. Intézménye�
sen dzsesszoktatás viszont 
nemigen folyik, így a néhány 
éves múltra visszatekintő tanfo�
lyamaink országos jelentőségre 
tettek szert; iskolánk dzsessz 
szaka az oklevelet is adó Bartók 
Béla zenei szakiskola dzsessz 
tanszakának alapbázisa lett.

— Ilyen szemszögből vizs�
gálva a dolgot, már nem is tű�
nik olyannyira különösnek a 
svájci hölgy érdeklődése, hi�
szen van jugoszláviai hallga�
tónk is, tatabányai, székesfe�
hérvári, váci növendékeinkről 
nem is beszélve.

Harmadik éve üzemel a bog-  
lárlellei SZOT—- Postás- üdülő, 
és idén már második alkalom�
mal nyerte el a Kiváló Üdülő cí�
met. Nem gyakran fordult ez 
még elő a SZOT üdültetésének 
történetében, de az sem túl gya�
kori, hogy olyan magas szinten 
lássák el az üdültetés és ven�
dégfogadás oly kényes felada�
tát, mint Boglárlellén.

Az idényenkénti hat turnus�
ban egy- egy alkalommal mint�
egy 600- an töltik szabadságu�
kat az „üdülő- nagyüzemben”. 
A beutaltak pihenéséről, szóra�
kozásáról, gondtalan időtöltésé�
ről 135- en gondoskodnak. Az 
alkalmazotti létszám sem tűnik 
olyan soknak, ha figyelembe 
vesszük, hogy az üdülő közpon�
ti üzemei naponta látták el a 
környék SZOT- üdülőit húsáru�
val és cukrászsüteménnyel.

Az idén másodszor elnyert ki�
tüntető cím sikerének titka két�
ségtelenül a magas színvonalú 
vezetésben, és a jól szervezett 
brigádmozgalomban keresen�
dő. Minden területen felhasz�
nálták az eltelt két esztendő ta�
pasztalatait, és ésszerű takaré�
kossággal, társadalmi munká�
val olyan feladatokat is elláttak, 
amelyekért más helyütt pénzt

— Összeegyeztethető- e egy 
intézményen belül a merőben 
különböző zenei műfajok okta�
tása?

— Ha a technikai nehézsége�
ket meg tudjuk oldani, akkor 
nincs semmi akadálya. A klasz-  
szikus zenében alkalmazott üst�
dob és harsona is zavarja a 
szomszéd teremben folyó elmé�
leti oktatást. Egyébként pedig 
nem szabad drótakadályokkal 
és szakadékokkal elválasztani 
egymástól a különböző irányza�
tokat. Ha csak jó és rossz sze�
rint osztályozzuk a zenét, már 
megtaláljuk a szépséget vagy 
az érdekességet a tőlünk, az íz�
lésünktől kissé távolabb álló 
műfajban vagy stílusban is.

— Ezzel a felfogással tudtuk 
intézményünket — amint azt a 
Budapest című folyóiratban ta�
valy megjelent, rólunk szóló 
cikk megnevezte — „nyitott ze�
neiskolává” fejleszteni. Arról 
van ugyanis szó, hogy szinte 
egyedülálló profilgazdagsá�
gunkkal valamennyi rétegnek 
kaput nyitottunk, akár életkor, 
akár érdeklődési körök szerint 
csoportosítjuk a zene aktív mű�
velésére vágyókat. 350 beirat�
kozott tanulónk között az általá�
nos iskolások ugyanúgy megta�
lálhatók, mint azok, akik főisko�
lai vagy egyetemi tanulmánya�
ik mellett, avagy a napi nyolc 
órai munka után ismerkednek a 
zeneelmélettel, gyakorolják a 
fogásokat a hangszereken. 
A célunk és feladatunk pedig 
nem egyéb, mint hogy zenei 
alapműveltséget adjunk ifjú és 
felnőtt növendékeinknek, to�
vábbá, hogy a tehetségesebbe�
ket felkészítsük a magasabb 
szintű zenetanulásra. Azt kell 
mondanom, hogy igyekezetünk 
nem eredménytelen, ugyanis 
egyre több hallgatónk tanul to�
vább a különböző zenei intéz-

adnak, külső szolgáltatóknak fi�
zetnek.

így mosták, vasalták társa�
dalmi munkában az üdülőben 
használatos textíliákat, szaporí�
tották a dísznövényeket, kijaví�
tották a védőruhákat. Ha nem 
volt elég vendég, gondoskodott 
az üdülő személyzete arról, 
hogy a szabad szobák ne állja�
nak üresen. A számtalan külön 
feladat és sok új szellemű vál�
lalkozás miatt nemcsak a ma�
gyar és külföldi vendégek vol�
tak elégedettek, de ma már hí�
res az üdülő megbízhatóságá�
ról, magas színvonalú vendég�
látásáról az egész déli parton.

A szakszervezeti üdültetés 
mellett idén a boglárlellei üdülő 
kollektívája volt a minden 
igényt kielégítő házigazdája két 
nagy nemzetközi postai ese�
ménynek, a CCITT távközlési 
kongresszusnak és az UISPTT 
X. Postás Sakk Európa- bajnok-  
ságnak is.

A SZOT ezzel a kitüntetéssel 
— a fegyelmezett munka és a 
magas színvonal mellett — elis�
merte a vállalkozói szemléletet, 
az újra, többre törekvést is, és 
újabb biztatást adott az üdülő 
vezetőjének, Nyaka Lajosnak 
és kollektívájának a további tö�
retlen fejlődéshez. (áts)

Kiváló: háromból kétszer
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Francia
vendégek

Szeptember utolsó hetében ha�
zánkban tartózkodott a francia 
postások 3 fős küldöttsége. A de�
legáció postai és távközlési létesít�
mények meglátogatása mellett 
hazánkkal is ismerkedett. A záró�
megbeszélés előtt szakszerveze�
tünk képviselőivel és tisztségvise�
lőkkel aktívaértekezleten talál�
koztak (képünkön), amelyen tájé�
koztatást adtak a francia postások 
helyzetéről, gondjaikról, szakszer�
vezetük legfontosabb tennivaló�
iról.

—mez—

ményekben, szakiskolákban, 
tanárképzőkben, nemcsak a 
már említett dzsessz szakról.

— Mennyiben a postásoké a 
zeneiskola?

— Tudjuk, hogy szakszerve�
zetünk kulturális nevelőmunká�
jában fontos szerepet tölt be a 
zene. Várjuk a postások és csa�
ládtagjaik jelentkezését. A fel�
vétel során előnyben részesít�
jük őket, a klasszikus szakokon 
20 százalékos tandíjkedvez�
ményt élveznek.

— Beszélgetésünkre az 
adott alkalmat, hogy szakszer�
vezetünk javaslatára a műve�
lődési miniszter Miniszteri Di�
cséretben részesítette, s ezt az 
elismerést a SZOT által rende�
zett alkotmánynapi ünnepsé�
gen vette át. Csatlakozva a jó 
kívánságokhoz, szeretnénk eb�
ből az alkalomból bemutatni 
olvasóinknak. Eddig inkább 
csak az iskoláról beszéltünk. 
Igaz, hogy amiről szó esett, 
szintén része az életművének, 
de szeretnénk megismerkedni 
korábbi munkájával és tervei�
vel is.

— Csak röviden: diplomám 
megszerzése után egy művelő�

dési ház igazgatójaként kezd�
tem dolgozni. Innen a Művelő�
dési Minisztériumba, majd a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Főiskola tanulmányi osztályára 
kerültem. Onnan jöttem öt év�
vel ezelőtt mostani munkahe�
lyemre. Itt az igazgatói teendők 
ellátásán kívül — képesítésem�
nek megfelelően — zeneelméle�
tet és szolfézst tanítok.

— Feladatunkról már esett 
szó. Terveim is ehhez igazod�
nak, jó, hogy apró ötletekkel tö�
kéletesíteni, színesíteni tudjuk 
munkánkat. A tananyagon kí�
vül a zenei műveltséget bővítő 
kiegészítő programokat szer�
veztünk tanulóinknak már az 
elmúlt években is. Meglátogat�
tuk a Bartók Emlékházat, a 
Liszt Ferenc Emlékmúzeumot, 
a Szabó Ervin Könyvtár zenei 
részlegét. Új kezdeményezés�
ként a legutóbbi tanév végén a 
dzsessz szakon improvizációs 
tanfolyamot szerveztünk. Mind�
ez igen jó hatást keltett, sikeres 
volt, tehát folytatjuk.

— Nem kerülheti el figyel�
münket a Postás Művelődési 
Központ épületének felújítása 
sem. Az átalakítások folyamán 
talán sikerül egy- két újabb he�
lyiséghez hozzájutnunk. Nagy 
szükségünk lenne egy kiszene-  
kari gyakorlásra alkalmas tan�
teremre. A tervek mindenesetre 
azzal biztatnak, hogy oktatási 
helyiségeink az eddiginél job�
ban megfelelnek majd rendelte�
tésüknek. Erre azért is szükség 
van, hogy vonzóbbá tehessük 
iskolánkat a hallgatók, főkép�
pen pedig a jól képzett zeneok�
tatók körében.

Kívánjuk Kővári Józsefnek 
— és a postás dolgozóknak is — 
hogy tervei valóra váljanak.

Benda István

A fiatalokkal a m egújulásért

Rövidesen ismét fókuszba ke�
rül az országban valamennyi 
munkahelyen, így a Magyar 
Postán is az ifjúság. A Minisz�
tertanács 1035/1987. (V. 31.) 
számú határozata a KISZ Köz�
ponti Bizottságával és a Szak-  
szervezetek Országos Tanácsá�
val, valamint az országos szö�
vetkezeti érdekképviseleti szer�
vekkel egyetértésben kimond�
ja, hogy a soron következő ifjú�
sági parlamenteket az ÁISH el�
nöke által szabályozott keretek 
között 1988. június 30- ig kell 
megrendezni.

Az ifjúsági parlamentek meg�
rendezésének szabályzása 1977 
óta lényegét tekintve nem vál�
tozott. Az elmúlt 10 esztendő 
társadalmi, politikai változásai 
jelentősen megváltoztatták azt 
a munkahelyi, intézményi kör�
nyezetet, amelybe a parlamen�
teknek, mint a munkahelyi de�
mokrácia egyik fórumának il�
leszkedniük kell. Gondoljunk 
csak a gazdaságirányításban 
bekövetkezett változásokra, a 
vállalatok, így a Magyar Posta 
önállóságának növekedésére, 
ami természetesen kihat a gaz�
dálkodás, a társadalmi munka 
valamennyi szférájára.

Az ifjúsági parlamentek meg�
rendezésének szabályozásakor 
arra kellett törekedni, hogy a 
több mint 15 éves ifjúságpoliti�
kai tapasztalatok birtokában a 
pozitív, előremutató példákat, 
tapasztalatokat megőrizve, a 
formalitásokat csökkentve egy 
olyan szabályzás szülessen, 
amely a parlamentek munkájá�
nak a hatékonyságát segíti. En�
nek megfelelően tág teret ad az 
önállóságnak, a fő hangsúlyt a 
munkahelyi szintű parlamenti 
munkára helyezi, és nem írja 
elő kötelezően az ágazati szintű 
parlamentek megrendezését. 
A szabályzás egyik fontos új 
eleme, hogy a parlamentek 
döntéseik végrehajtásához, 
azok ellenőrzésére munkabi�
zottságokat, ifjúsági közössége�
ket kérhetnek fel.

Talán a legfontosabb új vo�
nás az ifjúsági parlament rend�
szerében. hogy az ifjúságpoliti�

kai program elkészítéséhez 
egyetértési jogot gyakorolhat�
nak a fiatalok. Sokan vitatják, 
hogy időszerű- e most, a tervidő�
szak közepe felé, a társadalom, 
az egyén gondjainak sokasodtá-  
val parlamentet rendezni. Töb�
ben úgy vélik, hogy vagy ér�
dektelenség fogadja, vagy pa�
nasznappá minősül a tervezett 
ifjúsági parlament. Úgy gondol�
juk, hogy bár ez reális veszély, 
és van a fiataloknak egy rétege, 
amelyik hasonlóan látja a parla�
mentek sorsát, mégis aktuális, 
sőt most igazán aktuális a meg�
rendezésük.

A közelmúltban az ország-  
gyűlés elfogadta a kormány tár�
sadalmi, gazdasági kibontako�
zási programját, ami nem kis 
erőpróba a társadalom és az 
egyén számára sem, de vélhető�
en az egyetlen perspektíva. 
A közeli jövőben kerül sor a 
vállalatok, intézmények, ágaza�
tok kibontakozást segítő elkép�
zeléseinek, terveinek, program�
jainak kialakítására. Ezekben a 
tervekben megjelennek az ifjú�
ságpolitikai érdekek is, ezért az 
ifjúsági parlamentek jó lehető�
séget adnak arra, hogy a fiata�
lok is felvessék időszerű gond�
jaikat, véleményt mondjanak a 
szakmai tervekről és javaslatot 
tegyenek a program sikeres 
megvalósításának módozataira.

Ügy gondoljuk, hogy a társa�
dalmi kibontakozás és megúju�
lás folyamata csak akkor lehet 
eredményes, ha abban minden 
társadalmi réteg, így a fiatalok 
is megfelelő aktivitással vesz�
nek részt.

Az ifjúsági parlament meg�
rendezése az illetékes gazdasá�
gi vezető feladata továbbra is, 
de a fiatalok felkészítésében, a 
vélemények érlelésében sokat 
tehet a helyi szakszervezeti 
szerv ifjúsági tagozata és a 
KISZ- szervezet is.

(Lapunk következő számá�
ban részletes tájékoztatást 
adunk a postai ifjúsági parla�
mentek megrendezésének 
rendjéről.)

Földi Antal
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Az űjítómozgalom 
minőségi fejlődéséért

1982 májusában a szakszer�
vezeti újítási bizottságok (szub) 
vezetői, illetve tagjai részére 
szervezett tanfolyam hallgatói 
értékelése során született az a 
javaslat, hogy célszerű lenne 
felújítani és rendszeressé tenni 
a postai újítómozgalom szerve�
zésében, irányításában érintett 
szakmai és szakszervezeti té�
mafelelősök együttes képzését, 
illetve továbbképzését.

Ezt megelőzően utoljára 1977 
novemberében volt ilyen tanfo�
lyam Balatonfenyvesen. A moz�
galom fejlődése, valamint a 
közben eltelt időszakban bekö�
vetkezett személyi változások 
mindenképpen alátámasztották 
a fenti igényt.

Szakszervezetünk felkarolva 
a javaslatot, a szub- ok elnökei, 
tagjai, valamint az újítási elő�
adók részvételével 1984- ben fel�
újította a korábbi jó gyakorla�
tot. A tanfolyam akkori aktuali�
tását az újításokkal kapcsolatos 
szabályozások módosítása je�
lentette, eredménye pedig ab�
ban is lemérhető, hogy a postai 
újítómozgalom minőségi eleme�
it tekintve, szinte töretlenül fej�
lődött az elmúlt években, szem�
ben a népgazdaság más, hason�
ló területeivel.

Tavaly novemberben a pos�
tás újítók és feltalálók VI. orszá�
gos tanácskozása hosszabb táv�
ra meghatározta a mozgalom 
további fejlődéséhez szükséges

feladatokat. Ismét időszerűvé 
vált tehát a szakmai és szak-  
szervezeti partnerek véle�
mény- , illetve tapasztalatcseré�
je, amely szeptember 21—25- ig 
volt Miskolctapolcán.

Tekintettel arra, hogy az 
1984- es gárda mintegy 50 száza�
lékban kicserélődött, a tovább�
fejlesztés tennivalóinak megbe�
szélése mellett a lényegi ponto�
kon az alapismeretekig is visz-  
szakanyarodtunk.

Az előadások, a konzultációk 
és még a szabadidőben folyta�
tott eszmecserék is az újítomoz-  
galom fejlesztését illetően, 
egyértelműen a minőségi ele�
mekre helyezték a fő hangsúlyt. 
Vagyis aláhúzták az országos 
tanácskozás szakszervezeti kor-  
referátumában elhangzottakat, 
miszerint:

„Ahhoz, hogy a postai újító-  
mozgalom eredményeinek tisz�
teletre méltó minősítését meg�
őrizhessük, és a posta jelentő�
sen megnövekedett VII. ötéves 
tervfeladatainak megvalósítá�
sa szolgálatába állíthassuk, ja�
vítani kell az irányítottságon, 
fel kell gyorsítani a hasznosu�
lást folyamatot, az eredmé�
nyekkel arányos erkölcsi és 
anyagi elismerést kell megva�
lósítani minden érintettnél. ”

A  tanfolyamon megfogalma�
zódtak azok a feladatok, ame�
lyeknek teljesülése a fenti célok 
garanciáit is jelenthetik. Az újí�
tási előadókat illetően — leg�

alábbis a jelentős újítási tevé�
kenységet folytató postaszer�
veknél — követelménnyé kell 
hogy váljon a menedzselő típu�
sú munka, vagyis ki kell lépni 
az egyszerű ügyintézői szemlé�
let bűvköréből. A területet vi�
szonylag szakmailag is jól isme�
rő, a jó javaslatok gyors haszno�
sítását elősegítő, és természete�
sen ebben erkölcsileg, anyagi�
lag egyaránt megfelelően érde�
kelt újítási előadó lehet csak 
igazi kulcsember a fejlődésben.

A szub- ok tevékenységi körét 
illetően a korábbi gyakorlat je�
lentős mértékű kiszélesítése 
sürgős feladattá vált. Az újító�
mozgalommal kapcsolatos igaz�
gatósági, illetve munkahelyi 
szintű szakszervezeti munka 
színvonala jórészt az említett 
társadalmi munkabizottságok 
tevékenységén keresztül mér�
hető. Ezért a tanfolyam egyik 
igen fontos eredménye az a vé�
lemény-  és tapasztalatcsere, 
amelyet a bizottságok képvise�
lői folytattak az egy hét során.

A szakszervezeti munka szín�
vonalasabbá, eredményesebbé 
tétele céljából vezérlőelvként a 
megelőző érdekvédelem fogal�
mazódott meg, amely mint 
komplex egész magába foglalja 
a szakmai irányító- , szervező-  
munka segítésétől az újító sze�
mélyes érdekeinek — megkere�
sés nélküli — védelméig szinte 
az egész folyamat tennivalóit.

A legutóbbi választások al�
kalmával létrehozott szub- ok 
tevékenységében már vannak 
ilyen irányú kedvező tapaszta�
latok. Ez talán annak is köszön�
hető, hogy a korábbi tanfolya�
mon elhagzottaknak megfelelő�
en a területi szakszervezeti 
szervek igyekeztek a szakterü�
letüket jól ismerő szakembere�
ket megnyerni e munka segíté�
sére.

A tanfolyamot mind az elő�
adók, mind a hallgatók egyér�
telműen pozitívnak értékelték, 
fenntartva az időszerűséghez 
igazodó rendszeresség igényét.

Mészáros József

A p o sta  jó  h írnevét öregbítik
A Miskolcon megjelenő Déli 

Hírlap szeptember 3- i számá�
ban „A miskolciaké a szó” ro�
vatban tették közzé az alábbi, 
úgynevezett olvasói levelet.

„Vége felé jár a nyár Mis�
kolctapolcán is. Nem rendel�
kezem statisztikai adatokkal ar�
ról, hogy hány ezren hűsöltek a 
strandon, hányán töltöttek kel�
lemes órákat a Barlang vagy a 
Thermál fürdőben. Azt azon�
ban gyanítom, hogy az összes 
tapolcai »üzem« közül a legna�
gyobb »vendégforgalmat« a 
Martos Flóra utcai, 19- es posta-  
hivatal bonyolította le.

Levelek, utalványok, csoma�
gok, táviratok adtak munkát a 
nyitva tartás minden percében, 
a szűk helyiségben dolgozó pos�
tásoknak. Jómagam is gyakran 
megfordultam itt, kiterjedt leve�
lezésem intézése mellett itt vá�
sároltam, dobtam be a totó-  és 
lottószelvényeket is. így tanú�
síthatom, hogy Szabó Lajosné, 
Marika és Kocsis Lászlóné, 
Klárika méltán érdemlik meg a 
dicséretet, s hogy ezen a nyáron 
is jó munkájukkal öregbítették 
a Magyar Posta hírnevét. Pa-  
lumby Gyula, Miskolc.”

Azt hiszem ezekhez nincs sok 
hozzáfűznivaló, legfeljebb any-  
nyi, hogy a dicsérő sorok írója a 
város egyik köztiszteletben álló 
közéleti személyisége, a jó hírű 
Kilián György Gimnázium nyu�
galmazott igazgatója.

Meglátogattuk hivatalukban 
a nyilvánosan megdicsért szak�
társainkat. A valóban tágasnak 
nem mondható hivatalban pél�
dás rend és tisztaság uralkodik. 
A hivatalvezető, Szabó Lajosné 
és munkatársa, Kocsis Lászlóné 
éppen azon fáradozott, hogy 
egy Miskolctapolcán üdülő 
osztrák állampolgárnak meg�
magyarázzák, milyen feltételek

mellett küldhet csomagot Bécs-  
be. A társalgás természetesen 
német nyelven folyt, melyben 
Szabó Lajosné jártasabb, míg 
munkatársa, inkább „orosz sza�
kos”.

Szabó Lajosné 1952 óta pos�
tás dolgozó. Jó szakmai munká�
jáért igazgatói dicséretben ré�
szesült és Kiváló Dolgozó ki�
tüntetést kapott. Szerényen 
megjegyzi, hogy a kitartást és a 
szorgalmat nemrég elhunyt fér�
jétől, az igazgatóság volt cso�
magbiztosától tanulta. A hiva�
talvezető mint szakszervezeti 
aktivista is igen példamutató 
munkát végez. Volt szakszerve�
zeti bizalmi, járási szakszerve�
zeti bizottsági elnök, majd Mis�
kolcra történő áthelyezése óta a 
miskolci tszb közgazdasági bi�
zottságának tagja. Eredményes, 
több évtizedes szakszervezeti 
munkájáért megkapta a Szak-  
szervezeti Munkáért oklevelet, 
majd e kitüntetés ezüst fokoza�
tát. Az elmúlt hetekben a tszb-  
től egy 4 napos bécsi jutalom-  
utat kapott.

Rá is fér a pihenés, hiszen a 
szezonban, májustól augusztu�

sig a forgalom forintértékben is 
5- 6- szorosára emelkedik, és ezt 
mindössze hárman végzik.

Mikor megkérdeztem, hogy 
mi a vágya, szerényen így vála�
szolt:

— Betöltöttem a nyugdíjkor�
határt. Egyetlen vágyam, hogy 
hagyjanak még addig dolgozni, 
amíg erőm és egészségem en�
gedi.

A másik megdicsért szaktárs�
nő, Kocsis Lászlóné 1959 óta 
postás, 1973- tól dolgozik a Mis�
kolc 19- esben (Miskolctapol�
cán). Kétszeres kiváló dolgozó.

Őt is megkérdeztük további 
terveiről.

— Szeretnék továbbra is Ta�
polcán maradni. Az itteni kö�
zönséget már megszoktam, és 
összehangolt munkával, jó 
munkahelyi közérzetben igyek�
szünk az itt üdülők — sokszor 
különleges — kívánságait telje�
síteni.

Gratulálunk a nyilvános elis�
meréshez, további jó munkát és 
jó egészséget kívánunk.

Horváth Dezső

Állami tulajdonú 
házingatlanok elidegenítése

Már több alkalommal foglal�
koztam az állami lakások elide�
genítésére vonatkozó szabályok 
ismertetésével. Említettem, 
hogy a mai lakásviszonyok és 
árak mellett ennek a lehetőség�
nek az igénybevételét tartom a 
leggazdaságosabb megoldás�
nak ahhoz, hogy valaki lakástu�
lajdonhoz jusson.

A jobb érthetőség kedvéért 
egy példán keresztül bemutat�
nám — a mai lakásárak ismere�
tében —, hogy egy állami bérla�
kásnak, amennyiben elidegení�
tik, úgy az ismertetett szabá�
lyok szerint miképpen alakul a 
vételára. Példánkban egy buda�
pesti belvárosi kétszoba- hallos 
összkomfortos lakás az elidege�
nítés tárgya. Forgalmi értékét 
1 500 000 forintban állapították 
meg. Miután a belváros kiemelt 
övezetnek számít, így további 
10 százalékot, azaz 150 000 fo�
rintot kell a kialakított forgalmi 
értékhez hozzáadni, a lakás ér�
téke tehát a napi forgalomban 
1 650 000 forint. Mivel teljes fel�
újítás az elmúlt 15 évben nem 
volt, ezért a vételár a forgalmi 
érték 15 százaléka, azaz 247 500 
forint.

Mint ismeretes az ingatlanok 
eladása során mód van a vétel�
ár egyösszegben vagy részle�
tekben történő kifizetésére, 
amennyiben a bennt lakó vevő 
a vételárat, azaz a 247 500 for-  
tintot egy összegben kifizeti, 
úgy a vételár összegét 40 száza�
lékkal csökkenteni kell. Jelen 
példánkban a vételár tehát 
148 500 forintra módosul.

Amennyiben viszont a vevő a 
részletfizetést választja, úgy a 
szerződés aláírásakor a vételár 
10 százalékát kell előlegként fi�
zetnie, azaz 24 750 forint ellené�
ben tulajdont szerez a saját ma�
ga által lakott, és 1 650 000 fo�
rintra értékelt lakásra.

Ha a példabeli ingatlant 15 
éven belül felújították, és azt el�
idegenítik, úgy a vételár a for�
galmi érték teljes összegének 
30 százaléka, azaz 495 000 fo�
rint, mely hasonlóan alakul az 
előzőekben bemutatott számítá�
sokhoz, azaz egy összegű kifize�
tés esetén a vételár 297 000 fo�
rint, a 40 százalékos kedvez�
mény figyelembevételével.

Részletfizetésnél a forgalmi 
érték 30 százalékának 10 száza�
lékát kell kifizetni, azaz 49 500 
forint kiegyenlítése esetén a 
bérlő tulajdont szerez. A fenn�
maradó vételárhátralékot — 
függetlenül attól, hogy az ingat�
lant mikor újították fel — 3 szá�
zalékos kamat figyelembevétele 
mellett 25- től 30 évig lehet tör�
leszteni.

Részletfizetés esetén a vétel�
ár kiegyenlítéséig mind a lebo�
nyolító szerv (Budapesten a Fő�
városi Ingatlanközvetítő), mind 
a lakóhely szerint illetékes ta�
nács javára az ingatlanra elide�
genítési és terhelési tilalmat ve�
zetnek rá mindaddig, amíg a la�
kás teljes vételárát ki nem 
egyenlítik.

Azt, hogy mit kell az épület 
teljes felújítottságán érteni, a 
tanácsi házkezelési szervek ke�
zelésében lévő állami ingatla�
nokkal összefüggő tevékeny�
ségről szóló 22/1985. (XII. 27.) 
ÉVM—PM számú rendelet mel�
léklete határozza meg. Eszerint 
a teljes felújítás, a műszaki álla�
pot alapján szükséges, az ingat�
lan egészére kiterjedő, külső és 
belső javítási munka.

Gyakran előfordul, hogy az 
ingatlankezelő vállalatok egy-  
egy épületben nem egyszerre 
végeztetnek el teljes felújítási 
munkát, hanem folyamatosan, 
részleges felújítási munkákkal 
érik el a teljes felújítottság 
szintjét. Részleges felújításnak 
tekinthető az épület legalább

egy szerkezetére kiterjedő, tel�
jes felújításnak nem minősülő, 
de abba belátható időn belül 
beilleszthető általános javítási 
munka. Nem kifogásolható 
ezért az olyan gyakorlat, hogy 
az ingatlankezelő vállalatok 15 
éven belül felújítottnak tekinte�
nek olyan épületeket, amelyen 
az elidegenítésre történt kijelö�
lést megelőző 5 éven belül fo�
lyamatosan, olyan részleges fel�
újítási munkákat végeztek, 
amelyek tartalmukban a teljes 
felújítottságot eredményezték. 
Ilyen esetben a forgalmi érték 
teljes összegének 15 százaléká�
ban meghatározott vételár irre�
ális.

Tulajdonjog�

változás
bejegyzése

Amennyiben a felek az egye�
ző akaratnyilatkozatukat tartal�
mazó szerződést aláírták, gon�
doskodni kell arról, hogy a tu�
lajdonosváltozást bejegyezzék a 
telekkönyvbe, vagyis az ingat�
lan- nyilvántartásban nyoma le�
gyen a változásnak. Ezt a fel�
adatot az elidegenítéssel megbí�
zott szervnek kell — az adásvé�
teli szerződés napján — elvé�
geznie. A vevő kérelmére a tu�
lajdonjog bejegyzésén kívül, ha 
a vevő a leszármazottja, vagy 
örökbe fogadott gyermeke javá�
ra vásárolta meg az ingatlant, a 
haszonvételi jogot is köteles az 
elidegenítéssel megbízott szerv 
az ingatlan- nyilvántartásba be�
jegyeztetni.

Az adásvételi szerződés meg�
kötését követően a kezelő szerv 
az ingatlant és tartozékait, vala�
mint a vevő részére szükséges 
minden okiratot köteles az új 
tulajdonos birtokába adni. 
A birtokba adással egyidejűleg 
a vevőt tájékoztatni kell arról is, 
hogy a szerződés aláírását kö�
vető hónap első napjától terhe�
lik őt az ingatlanfenntartási, 
karbantartási költségek, továb�
bá arról is tájékoztatni kell, 
hogy van- e folyamatban az in�
gatlankezelő vállalat vagy a tu�
lajdonostársak által kezdemé�
nyezett karbantartási, felújítási 
vagy fenntartási munka, és ha 
igen, annak költsége milyen 
mértékben, mikortól terheli az 
új tulajdonost.

Az ingatlanfenntartási, kar�
bantartási költségeinek viselé�
sén felül a tulajdonosoknak 
még megfelelő pénzügyi alapot 
is kell tartalékolniuk a felújítási 
költségek közös viselésére.

Felújítási,
karbantartási

költségek
A társasháztörvény rendelke�

zései szerint a közös tulajdon�
ban álló épületrészekre és az 
épületfelújítási munkák fedeze�
tére a tulajdonostársak kötele�
sek felújítási alapot képezni. Ez 
a rendelkezés nem vonatkozik 
arra az esetre, ha a társasház�
ban legfeljebb hat öröklakás 
van. Tehát csak azoknak kell 
képezniük felújítási alapot, akik 
ennél nagyobb házas ingatlan�
ban laknak.

Jogszabály szerint a karban�
tartással és felújítással kapcso�
latban a tulajdonosra háruló 
kötelezettségek: a társasház-
öröklakás és a külön tulajdon�
ban álló, nem lakás céljára szol�
gáló helyiségek tekintetében a 
tulajdonost, a közös tulajdon�
ban álló épületrészek tekinteté�

ben pedig — ha az alapító oki�
rat eltérően nem rendelkezik — 
a tulajdoni hányadok arányá�
ban a tulajdonostársakat terhe�
li.

Ismeretes, hogy egy épület 
karbantartása, felújítása jelen�
tős költségigénnyel jár. Éppen 
ezért, ha társasházban 6- nál 
több öröklakás van, a közös tu�
lajdonban álló épületrészek és 
az épületben levő lakások fel�
újításához a külön jogszabály�
ban megállapított kedvezmé�
nyes feltételekkel csak akkor 
kaphatnak kölcsönt a tulajdo�
nosok, illetve a tulajdonostár�
sak, ha a közös tulajdonban álló 
épületrészekkel kapcsolatban a 
felújítási munkák költségeinek 
fedezetére — a jogszabályban 
megállapított havi mérték alap�
ján — alapot képeznek. Ha na�
gyobb felújítási alapot képez�
nek, mint amilyet a jogszabály 
előír, például 3 forint/négyzet-  
méter helyett 5 forint/négyzet-  
métert fizetnek, további ked�
vezmények illetik meg őket.

A közgyűlés által megállapí�
tott felújítási hozzájárulást a tu�
lajdonostársak havonta előre 
kötelesek a társasháznak a ta�
karékpénztárnál e célra veze�
tett folyószámlájára — a köz�
gyűlés határozatától függően — 
személyesen vagy a közös kép�
viselő útján — befizetni. A fo�
lyószámlán kezelt pénzeszkö�
zök után az OTP kamatot fizet.

Az így képzett felújítási alap 
figyelembevételével az OTP a 
felújítási munkálatokra a tulaj�
donosoknak az építési költség 
90 százalékáig terjedő kölcsönt 
ad, az éves hitelpolitikai irány�
elvekben meghatározott kamat 
mellett, legfeljebb 20 év törlesz�
tési idővel.

Meg kell jegyeznem, hogy a 
rendkívül magas összegű építé�
si kölcsön és a legfeljebb 20 év 
törlesztési idő olyan többlaká�
sos lakóépület közös tulajdon�
ban álló épületrészeinek, vala�
mint lakásainak teljes felújítá�
sára vonatkozik, amelyet az ál�
lami tulajdonban álló házingat�
lanok elidegenítéséről szóló 
rendelet alapján vásároltak 
meg, és az elidegenítés időpont�
jában az épület utolsó teljes fel�
újításának befejezésétől már 
több mint 15 év telt el. Egyéb 
esetekben az állami kölcsön 
összege nem haladhatja meg az 
éves hitelpolitikai irányelvek�
ben meghatározott kölcsön leg�
magasabb összegét, s a törlesz�
tési idő — a család jövedelmé�
nek figyelembevételével — leg�
feljebb 15 év lehet.

Dr. Mozsolits Beáta
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Postásarcok

Szolgálata egyidős 

a felszabadulással
1943. november 20- án a He�

ves megyei Csány község pos�
tahivatalánál állás után érdek�
lődött egy ifjú leányka. A hiva�
talvezető biztatta. Néhány hó�
nap múlva a postaigazgatóság 
alkalmazta, és kinevezte Csány 
postahivatalhoz hivatali kisegí�
tőnek. A kislány neve: Zupkó 
Olgika.

Ezt a kislányt ma Pécel pos�
tahivatalánál találjuk meg, akit 
Olgi néninek hív a kollégák és 
az igénybevevők többsége. 
Mert a régi Olgika még dolgo�
zik ugyan, de már rég nyugdíj�
ba került.

Arról faggatom Olgi nénit, 
beszéljen magáról, a csányi ki�
nevezéstől a péceli nyugdíjba 
vonulásáig eltelt időről, általá�
ban a hőskorról, és mindarról, 
ami az ifjú postásoknak érdekes 
lehet. Látszik Olgi nénin, hogy 
kérésemnek megörül, végre ki-  
öntheti a lelkét, hát megered:

— Csányban hivatali kisegí�
tő voltam. Később — ugyan�
csak kisegítő minőségben — 
már én kezeltem Csányban a 
szovjet csapatok hadi telefonját. 
Higgye el, éjjel- nappal dolgoz�
tunk, se hétvége, se szabadság 
nem jutott nekünk. Akkoriban 
nagy divat volt a rádióban a 
„Szív küldi szívnek, szívesen” 
ajándékműsor a jól dolgozók�
nak. A szovjet parancsnokság 
hálából nekem szóló hangver�
senyt küldött Nagyrédéről, any-  
nyira elégedettek voltak a mun�
kámmal. Akkoriban lovassze�
kéren szállítottuk a leveleket, 
csomagokat és a hihetetlen tö�
megű mii-  meg bilpengőket a

14 kilométerre levő hatvani hi�
vatalhoz, innen aztán a mozgó�
posta vitte a szállítmányt to�
vább.

1944 őszén, a vészes időszak 
vége felé Olgi néni is átvette azt 
a felhívást, amely arról szólt, 
hogy meneküljön el nyugatra a 
posta értékeivel. Ám hiába 
ijesztgették, nem ment. A né�
metek átvonultak a községen, 
szovjet hadifoglyokat is hoztak 
magukkal. Elszállásolták magu�
kat Csányban, hogy majd felve�
szik a harcot a szovjet csapatok�
kal. Aztán óriási erővel nyomult 
előre a szovjet alakulat: a né�
metek elmenekültek, de ma�
gukkal vitték a fiatal szovjet 
foglyokat.

— Pár hét múlva ezek a 
szovjet fiúk bekopogtattak a 
csányi postára: megszöktek a 
németektől, ők sem mentek 
nyugatra, s már a regionális 
hadseregben harcoltak. A fia�
tal, volt német hadifoglyokból 
lett szovjet katonák lettek a csá�
nyi posta és a szovjet parancs�
nokság közötti összekötő ka�
pocs; óriási tekintélyű szerv lett 
a csányi postahivatal.

— A hőskort újabb hőskor 
követte — mondja nevetve Olgi 
néni. Férjhez mentem. A férjem 
is postás, Dóbiás Lajos a neve. 
A Központi Hírlap Irodánál dol�
gozott, majd az egyesített hír�
lapelosztóhoz került expeditőr-  
nek. Öt gyermekünk született, 
két fiú, három lány. Két kislá�
nyom postaforgalmi érettségit 
tett, jelenleg gyeden vannak. 
Szóval postás család vagyunk, 
elmondhatom.

— Valóra vált az álmom: a 
felszabadulás után kineveztek 
és véglegesítettek „hivatali ki�
adó” ranggal, 1511 forint havi�
bérrel. Nagy pénz volt ez ak�
kor.

— 1947. augusztus 20- ával a 
péceli hivatalhoz helyeztek. Itt 
aztán több mint 26 évet szolgál�
tam 1973. december 20- i nyug�
díjba menetelemig. Pécelen 
sok- sok fiatalt betanítottam a 
felvételi, vagy pénztári munká�
ra. Posta főellenőri rangot érde�
meltem ki.

— Jelenleg is dolgozom. Jót 
tesz nekem a munka, de nem

csak emiatt járok vissza a péceli 
postára: most, 1987- ben lett a 
nyugdíjam 3000 forint. Ma sem 
értem, miért ilyen kevés a 
nyugdíjam, hiszen a 43 évi szol�
gálati időm alatt még Szirákra, 
Nagybátonyba, Isaszegre is el-  
járogattam helyettesíteni, ami 
magasabb bért jelentett. A pé�
celi postahivatalnál például 
„mindenes” voltam: felvételes, 
hírlapos, pénztáros, kiosztó, le�
számoló, tévédíjbeszedő, főnök�
helyettes, ami csak elképzelhe�
tő. De ma is számíthat rám a 
posta, s igazán szívből mon�
dom, ha tízezer forint lenne a 
nyugdíjam, akkor is visszajár�
nék dolgozni, mert ez éltet, mi�
vel alaptermészetemnél fogva 
mindig szerettem a munkámat.

— Kedves Olgi néni! Tag�
ja- e a Postások Szakszervezeté�
nek?

— Büszkén mondhatom, 
hogy több, mint 41 éve vagyok 
tagja szakszervezetünknek. 
1946. március 1- jén léptem be. 
Ma is, nyugdíjasként is aktív 
tagja vagyok a Szemere Pál 
szocialista brigádnak!

— Mielőtt búcsúznánk, jó 
egészséget kívánva, hadd kér�
dezzem meg, milyen jutalma�
zásokban részesült és milyen 
kitüntetései vannak?

Olgi néni nem válaszol. Ösz-  
szecsomagolja kis asztalkájáról 
a felvételhez szükséges kelléke�
ket. S mert látja, hogy még 
mindig várom türelmetlenül a 
választ, röviden csak ennyit 
mond:

— Hát lehet már erről be�
szélni? Tudom, „glásznoszty”, 
meg „peresztrojka” van, hát jó, 
elmondom. Én mindig csak dol�
goztam. A kisablaknál ültem, és 
az értékcikkekért, a különféle 
szolgáltatásokért beszedtem a 
pénzt! De nekem a pénzből 
szinte soha nem jutott jutalom�
ra, kitüntetésre meg végképp 
nem. Van, akinek három kitün�
tetés is „kijárt”. Nemrég, nyug�
díjas koromban kaptam Igazga�
tói elismerést nőnapra. De hadd 
ismételjem meg: ma is úgy sze�
retek dolgozni mint régen, s ezt 
a szeretetet nevelem bele a két 
postás kislányomba is.

Dénes Géza

*

Érdeklődésünkre a BUVIG 
vezetői „megsúgták”, Olgi néni 
a közeli napokban, november 
7-e tiszteletére Kiváló Dolgozó 
kitüntetésben részesül.

(A szerk.)

Van még feladatom
Ha valaki megéri a nyolcvan�

hetedik születésnapját, azt 
mondjuk róla: szép kort ért 
meg, s egy kicsit önmagunkra 
is gondolunk, vajon mi megér�
jük- e. Ugyanakkor azt is tud�
juk, hogy ilyen idős korban már 
igencsak segítségre szorul az 
ember. Egy bevásárlás, egy sé�
ta, a lépcsőmászás ilyenkor leg�
alább olyan fárasztó, mint fiatal 
korban egy- egy hosszú kirán�
dulás. Sok öreggel találkoztam, 
akik váltig erősítgették: ebben 
a korban már nem érdemes él�
ni. Úgy érezték, mindenkinek a 
terhére vannak.

Most egy olyan embert sze�
retnék bemutatni, aki — bár 
megérte a nyolcvanhét éves 
kort — és maga is támogatásra 
szorul — azon töri a fejét nap 
mint nap, hogyan segítsen má�
sokon.

Futics Lajos mindig szerény 
életet élt, soha nem kérkedett 
kitüntetéseivel, pedig kapott jó 
néhányat életében, többek kö�
zött a Szocialista Hazáért Ér�
demérmet. De kitüntetéseit és

múltját nem arra használta fel, 
hogy saját karrierjét egyenges�
se. ö t  a kitüntetések mindig ar�
ra sarkallták, hogy még többet 
tegyen a közösségért. Takaré�
kosan élt, hogy gyámolítani

tudja a Fóti Gyermekváros la�
kóit, akiknek száznegyvenezer 
forintot ajándékozott.

Felesége halála után sem élt 
másként: százezer forintos ala�
pítványt hozott létre a Posta 
Oktatási és Kulturális Intézet�
nél legjobb tanulmányi ered�
ményt elérő nappali tagozatos 
postatiszti hallgatók részére. Az 
alapítvány évi kilencezer forin�
tos kamatát osztják szét.

Ki ez az öregember, aki jószí�
vűségével és tisztességével pél�
dát mutat nekünk, aki létével 
megszégyeníti az ügyeskedő�
ket, a harácsolókat, aki még 
most, betegen is arra gondol, 
mikorra tudja összegyűjteni az 
újabb százezer forintot, hogy 
azt a fóti gyerekeknek adja?

Az egyszobás lakás olyan 
szerény, mint maga a lakója. 
A bútorokat harminc- negyven 
éve vásárolhatták, a szőnyeg is 
kopott. A könyvespolc üres.

— Elajándékoztam mindene�
met. Nekem már nincs szüksé�
gem semmire — mutat körbe 
Futics bácsi. — Én soha nem él�
tem nagylábon, mindig kijöt�
tem abból a kevésből, ami volt. 
Csak az a baj, hogy most már 
egyre kevesebbet tudok segíte�
ni másokon. Az egészségem 
már nem valami jó, egyre gyak�
rabban kell járnom kórházba. 
Hiába, eljárt az idő . . .  Most biz�
tos azt fogja kérdezni, mi a 
hosszú élet titka. Nincs ebben 
semmi titok, hacsak az nem, 
hogy soha nem dohányoztam, 
nem ittam. Normális életet él�
tem, mértéktartó voltam min�
denben. Ha recept kell, akkor 
csak egyet ajánlhatok: nem sza�
bad túlzásba vinni semmit.

De bizonyára nem csak a 
mértéktartásnak köszönheti, 
hogy ennyi időt megélt. Való�
színűleg a véletlennek is, hi�
szen egyidős századunkkal, 
amelyik egyáltalán nem ké�
nyeztette el. Még Ferenc Jóska 
idejében született Somogyvá-  
ron. Édesapja bognár volt. 
A családi házból egyenesen a 
frontra vitték, a verduni poklot 
is megjárta, ahonnan társainak 
nagy része már sohasem tért 
vissza. Aztán a frontok össze�
omlása után több társával sok�
száz kilométerről indult haza 
gyalog, aztán egy zsákmányolt 
vonaton, megfenyegetve a vo�
natvezetőt, nagy nehezen elju�

tott Salzburgig, de ott nem az 
ünnepi játékok várták, hanem 
több ezer hazainduló katona. 
Végre 18 augusztusában nagy 
nehezen eljutott Bécsig, onnan 
pedig haza.

Aztán beállt vöröskatonának, 
végigharcolta a százharminchá�
rom napot. A Tanácsköztársa�
ság bukása után a csendőrök 
elől bujkált, faluról falura járt. 
Volt béres, cserepesmester mel�
lett segéd, végül Pestre jött, 
ahol először kifutófiú volt egy 
kereskedőnél. Még otthon kez�
dett el hegedülni, itt folytatta. 
Először a kispesti polgári zene�
karban, aztán a Margitszigeten 
játszó Fővárosi Zenekarban, 
majd a Postás Szimfonikusok�
nál játszott. A békeévekről nem 
sokat mesél, annál többet az 
újabb háborúról. A Horthy-  
hadseregben műtősként dolgo�
zott. Ezt a szakmát még a fran�
cia fogságban tanulta. Negy�
venkettőben aztán Ukrajnába 
vitték, ott ápolta a betegeket. 
Nem szívesen emlékszik vissza 
a sebesültek jajgatására, a hal�
doklók nyögésére, a háború 
szörnyűségeire.

— Soha nem felejtem el a le�
fagyott kezű- lábú magyar baká�
kat — mondja, és zavartan el�
fordul, hogy könnyeit letörölje.

Negyvenöt után a postára 
jött vissza dolgozni. Először sze�
mélyzetis volt, majd a jogi osz�
tályon dolgozott. „Te Futics”, 
mondták neki, „ezek az ügyvé�
dek nem tudják megnyerni a 
pereket”, csinálj már rendet! 
Ettől kezdve aztán amolyan 
rendteremtő ember lett, mindig 
olyan helyre tették, ahol nem 
mentek jól a dolgok. 1960- ban 
ment nyugdíjba, s mivel felesé�
gével együtt elég jól kerestek, s 
gyerekük nem volt, elhatároz�
ták, hogy gyűjteni fognak a fóti 
gyerekeknek.

Futics Lajos most már telje�
sen egyedül él. Néha- néha 
meglátogatják a Posta Oktatási 
és Kulturális Intézet munkatár�
sai. A tanács idén májustól — 
mert már nem nagyon tud ki�
járni a lakásából — naponta ho�
zat neki ebédet, havi ötszázért, 
s most azon gondolkodik, talán 
az lesz a legjobb, ha az Óbudán 
fölépült öregek házába megy.

— Szóval így élek — mondja 
fáradt mosollyal —, mindene�
met szétosztottam.

Udvarhelyi András

csum ou  UTCÁM
Kormánykitüntetés az eszperantóért

Fajszi Károly nyugalmazott 
postafőfelügyelőt az Elnöki Ta�
nács a Munka Érdemrend arany 
fokozatával tüntette ki az eszpe�
rantó nyelv születésének 100. év�
fordulója alkalmából rendezett 
magyarországi Eszperantó Kong�
resszus parlamenti megnyitóján.

A magas kormánykitüntetést 
azért az áldozatos munkájáért 
kapta, mellyel mint gyűjtő megte�
remtette a legnagyobb hazai és 
nemzetközi hírű eszperantó 
könyvtárat. Ez az egyedülálló ma�
gángyűjtemény a legszakszerűbb 
és korszerűbb módon rendszere�
zett hatalmas anyagból áll. Lát�
tuk az ebből a könyvállományból 
összeállított kiállítást az Országos 
Széchényi Könyvtár rendezésé�
ben, mely a budapesti tavaszi 
fesztivál alatt — egy hónapig — a 
várban volt megtekinthető. Most 
pedig meglátogattuk mi, postás 
eszperantisták Fajszi Károlyt la�
kásán, ahol látható a teljes gyűjte�
mény. Már az előszobában kez�
dődnek a könyvállványok és két 
hatalmas szobát betöltenek.

Száz év eszperantó irodalma! 
Megtekinthető itt a világ első esz�
perantó könyve, mely Varsóban 
az eszperantó nyelv megalkotójá�
nak, a szemorvos Zamenhof dr. 
Esperanto álnéven „Lingvo Inter-  
nacia” „Nemzetközi nyelv” — cí�
men jelent meg 1887- ben. Majd a 
Magyarországon megjelent első 
eszperantó könyv, Barabás Abel 
tankönyve „Eszperantó Világ�
nyelv" — Kolozsvár 1898.

Zamenhof rövid időn belül be�
bizonyította, hogy ez a nyelv al�
kalmas bármely irodalmi alkotás

fordítására, a biblia ószövetségi 
könyveinek fordításától kezdve a 
Shakespeare- tragédiákig Zamen�
hof fordított majd írt eredeti esz�
perantó nyelven szépirodalmi 
műveket. Sok más értékes és kü�
lönleges kiadású könyvet is meg�
tekinthettünk.

Az eszperantó irodalom két ki�
emelkedő magyar alakja dr. Ka-  
locsay Kálmán és Baghy Gyula. 
Fajszi Károlytól megtudtuk, hogy 
Kalocsay és Baghy irodalmi mun�
kássága eredményeként a két vi�
lágháború között Budapest volt a 
világ eszperantó irodalmának a 
szíve.

A könyvtár jelenlegi állománya 
körülbelül 20 000 könyvtári egy�
ség, ebből több mint 7000 a 
könyv és 3000 évfolyam a bekö�
tött folyóirat. 1982 óta a Művelő�
désügyi Minisztérium védnöksé�
ge és az Országos Széchényi 
Könyvtár felügyelete alatt áll.

— Hogyan jött létre ez a cso�
dálatosan gazdag könyvtár? Mi�
óta gyűjti a könyveket? — hal�
mozzuk el a kérdésekkel, és Faj�
szi kolléga mindenre szívesen és 
készséggel válaszol.

— 1966- ban kezdtem gyűjteni. 
Gyűjtőköröm: „eszperantóul és 
az eszperantóról mindent”. Nehéz 
volt a kezdet, mert igazi bibliog�
ráfia erről az anyagról világszerte 
alig van. A könyvekről csak 
1929- ig, a periodikáról 1934- ig. 
Újsághirdetések és recenziók ez�
reit, kiadói és könyvkereskedői 
katalógusok, eszperantó anyaggal 
rendelkező könyvtárak katalógu�
sainak százait kellett átnéznem. 
Ezt az átnézendő anyagot magát 
is meg kellett találni, fel kellett

kutatni. Szenvedélyemért nem 
kevés anyagi áldozatot és fárad�
ságot vállalok ma is. 50 folyóiratot 
járatok. Cserekapcsolatban állok 
a legnagyobb külföldi gyűjtőkkel. 
Hiányjegyzékemet évente kétszer 
küldöm meg mintegy húsz ország 
30 gyűjtőjének.

Egyik szobában papírvágó és 
könyvkötőgép. A fürdőszobában 
könyvlapok áznak fertőtlenítő lé�
ben. A könylapok állagának meg�
óvásához, konzerválásához szük�
séges ismereteket is elsajátította 
és alkalmazza. Az egész lakás en�
nek a gyűjtőszenvedélynek a szol�
gálatában áll. És Jolika, a hűsé�
ges és áldozatkész feleség, aki a 
legnehezebb munkákban is részt 
vállal. Ő is megtanulta a könyv�
kötési, csinálja fáradhatatlanul. 
Emellett az ő vállán a lakás és a 
család egyéb gondja.

A könyvek rendszerezése szak�
ember kezében van. Kiváló mun�
katárs Pataki Lajosné, a Pest Me�
gyei Művelődési Központ és 
Könyvtár nyugdíjas feldolgozó 
könyvtárosa, aki a legkorszerűbb 
módon, az új szabvány szerint ké�
szíti a katalógust, a címleírásokat.

Kedves kollégánknak gyakran 
vannak vendégei, sokan látogat�
ják, hazaiak és külföldiek egy�
aránt. Kutatók és érdeklődők a 
helyszínen bármit tanulmányoz�
hatnak (díjmentesen), és Fajszi 
Károlytól sokirányú egyéb segít�
séget is kaphatnak.

Őszinte szívből gratulálunk 
magas kitüntetéséhez. További si�
kert és jó egészséget kívánunk 
munkájához.

Bardócz Erika

Az öregember ült a fotelban, 
fonnyadt, eres keze az ölében 
pihent, és búslakodó lélekkel 
elmélkedett: miért ilyen kegyet�
len hozzám a lányom? Még 
mindig nem enged ki az utcára. 
Pedig már nincs semmi bajom: 
nem szédülök. És a lábaim sem 
remegnek . . .

Nyílt az ajtó, s a szőke hajú, 
nyurga unoka, a Kati lépett be; 
egy fehér tányéron csésze teát 
és gyógyszert hozott, és az asz�
talra tette. A nagyapja felé for�
dult és kedves hangon mondta 
neki:

— Papuskám! Itt vannak a 
gyógyító pirulák! És az öblítő, 
finom tea. Idejössz, vagy odavi�
gyem?

Az öregember megrándult 
ültében és motyogta:

— Hagyd ott, majd ké�
sőbb . . .

A lány meglepődött és tágra-  
nyílt szemmel nézett nagyapjá�
ra. Azt gondolta: jobb lenne 
most. Addig sehová nem me�
het. Az anyja reggel is a lelkére 
kötötte: ott legyen, amikor a 
nagyapja beszedi a gyógy�
szert . . .  Most sietne el. Tíz óra�
kor találkája van . . .  Simogató 
tekintettel, hosszan nézte a 
nagyapját. Feltűnt neki, hogy 
az arca vékonyodott, és a bőre 
alatt a fekete pontok nagyob�
bak lettek. Mihály napján lesz 
kilencven . . .  A lány közelebb 
lépett hozzá, kezét a vállára tet�
te és azt mondta neki:

— Papuskám fogd meg! — 
és a kezéhez érintette a csésze 
fülét.

Az öregemberben sejtés moc�
cant: ez a lány, ez el akar men�

ni. Kis csend után mondta is a 
gyanakodását:

— Talán elmész? — nézett 
Katira.

Közben megfogta a csésze fü�
lét és remegő kézzel a szájába 
tette a tablettát. Aztán sietősen 
és hangosan nyeldeste a teát.

Kati most már megnyugvás�
sal mosolygott, és jókedvűen 
válaszolt:

— Papuskám, nemsokára el�
megyek: Egy órára itthon le�
szek. És akkor ebédelünk. Most 
háromnegyed tíz . . .  Sietek ha�
za.

Az öregember megkönnyeb�
bülten nagyot lélegzett és azt 
dödögte:

— Az sem lesz baj, ha kettő�
kor eszünk.

Kati a tányérra tette a csé�
szét, majd kedves hangon kérte 
nagyapját:

— Papuskám nehogy kimenj 
az utcára! Tudod . . . Akkor 
Anyu mind a kettőnket. ..

Az öregember emelt a tekin�
tetén, szemöldökét összébb 
húzta, és mocorgó ajakkal nézte 
vidám szemű unokáját. Nem 
szólt neki. Csak magának 
mondta: De bizony, elmegyek. 
Méghozzá a csillagok utcájába 
megyek. Végigballagok rajta. 
De jó is lesz. Máskor is jobb lett 
a közérzetem utána. És az étvá�
gyam is javult.

Kati kisietett, s az előszobá�
ban felöltözött. Nemsokára be�
kukucskált, elköszönt a nagy�
apjától.

Az öregember lassan fölállt, 
derekán följebb húzta a nadrá�
got, megállt az asztal mellett, a 
szemét lehunyta, kinyitotta, pis�
logott. . . megnyugvással sóhaj�

tott, s maga elé motyogta: a lá�
tásom is kifogástalan. Akkor 
hát indulok is .. .

Balassa Károly hajlott hátú, 
fehér hajú öregember. Valami�
kor kézbesítő volt a Lipótváros�
ban. Mindjárt elöl a második ut�
cában . . . „Csillagok utcája”. Ez 
a magasztos elnevezés Balassa 
Károly lelkében született. Csak 
a maga kedvére. Mert, hogy a 
kézbesítőjárásban a magyar 
művészet sok kiválósága lakott. 
És persze találkozott is velük. 
Akkor még a kapuk alatt nem 
voltak levélládák. A postás a la�
kásokra vitte a leveleket. És a 
könyvelt küldeményeknél Ba�
lassa kézbesítő néhány szót 
mindig beszélt. . .  És legtöbb�
ször kedvesen válaszoltak is ne�
ki. Szívében még mindig büsz�
keség lobogott. És magában 
kellemes érzéssel mondogatta: 
kiválasztott vagyok, csillagok 
között dolgozhattam . . .

Bezárta az ajtót. Leballagott 
az utcára. Pár lépés után érezte: 
a feje kicsit kóvályog. Arra gon�
dolt: jó ideig nem volt kint a la�
kásból. És mindjárt nyugtatta 
magát: majd később megjavul. 
Máskor is volt így.

A kapu előtt a járdán megállt 
és nézelődött. Emberek siettek 
mellette. Nagy lélegzetet vett. 
És föltekintett az égre, kék volt, 
csodálatosan szép kék. Lassan 
fordította a fejét jobbra, majd 
balra. Nem látott felhőt. Gon�
dolkodott: milyen nap is van? 
Sokáig töprengett. Nem jutott 
az eszébe. Bánkódott. Aztán to�
vábbment.

A téren egy pad mellett meg�
állt, kalapját levette, szemét be-
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Nyaralás —  őszi színekkel
A tudósító bajban van. Lelké�

ben öröm és szomorúság lako�
zik egyszerre, és nehezen talál�
ja a megfelelő szavakat. A meg�
hívó Balatonalmádiba a Hely�
közi Távbeszélő Igazgatóság 
üdülőjébe, különleges ese�
ményre szólt: egy szocialista 
brigád tizenöt postás nyugdí�
jast látott vendégül öt napra. 
Olyan kisnyugdíjas embereket, 
akiknek ilyesmire bizony már 
régóta nem futja, akiknek talán 
sohasem jutott túl sok az efféle 
világi dolgokra, lévén, hogy a 
kevés nyugdíj az alacsony fize�
tés egyenesági leszármazottja.

Hosszú évek hallgatása után 
szociálpolitikánk képviselői ma 
már egyre többet beszélnek az 
alacsony nyugdíjból élő embe�
rek gondjairól. Köztudott, hogy 
ez a kérdés a szociális gondos�
kodás egyik neuralgikus pont�
ja, de mire eljutottunk a felis�
merésig, hogy ezeket az embe�
reket segítsük, olyan általános 
gazdasági helyzetbe kerültünk, 
amelyben a segítés legfonto�
sabb gátja nem a szándék, ha�
nem a pénz hiánya lett.

Talán ezt a helyzetet ismerte 
fel a HTI Tervező és Műszaki 
Nyilvántartó Irodájának Neu�
mann János szocialista brigád�
ja, amikor elhatározta, hogy sa�
ját erőből, lehetőségeihez ké�
pest enyhít a gondokon, még 
akkor is, ha ez a gesztus a tüne�

ti kezelés szintjét nemigen ha�
ladja meg.

A brigád négy éve alakult. 
Megalakulásuk óta minden év�
ben magasabb kitüntetést kap�
tak, idén elnyerték a Posta Ki�
váló Brigádja címet és a SZOT 
Békeplakettjét. Aztán gondol�
tak egy merészet, és a kitünte�
tésért járó 5000 forintot nem 
osztották fel, hanem félretették 
egy „nyugdíjas alapra”, hogy 
megteremtsék egy szándékaik 
szerint hosszú távú gondosko�
dás kezdő tőkéjét. Az alapösz-  
szegből különböző társadalmi 
munkákkal hamarosan 12 000 
forint lett, amellyel meg lehe�
tett szervezni az első akciót, ezt 
a nyaralást. A tizenöt nyugdí�
jast az igazgatósági gócüzemek 
volt dolgozóiból válogatták ki, 
szigorúan azon elv alapján, 
hogy a rászorulók jöjjenek el. 
A nyaralási idény után a HTI 
rendelkezésükre bocsátotta az 
üdülőt, az étkezést pedig a még 
nyitva tartó nagy postás üdülő�
ben lehetett megoldani.

A meghívottak a Horváth Mi�
hály térről közös autóbusszal 
érkeztek Almádiba, és elkísér�
ték őket azok a brigádtagok, 
akiknek még volt szabadságuk.

Merthogy nem kért senki kiké�
rőt, különleges kedvezményt, 
megoldották a kísérés, gondos�
kodás feladatát a szabad idejük�
ből.

Az öt nap programját az idős 
emberek vágyaihoz, egészségi 
állapotához alkalmazkodva állí�
tották össze a brigád tagjai. 
Volt tihanyi kirándulás, tekézés 
a kertben, sok séta és csendes 
beszélgetés, ismerkedés, vagy 
ahogy Hernádi Károly veszp�
rémi nyugdíjas mondta: azt 
kaptuk itt meg, ami hiányzik 
nekünk. A magunk korabeli 
emberek társaságát.

Ottjártunkkor Őriné Dsugán 
Jácint, a brigád egyik tagja be�
szélt a jövőről:

— Szeretnénk ezt a bizonyos 
nyugdíjas alapot növelni, hogy 
ne csak egyszeri támogatás jus�
son volt dolgozóinknak, hogy 
többeket is tudjunk segíteni. 
Felhívással fordulunk a brigá�
dokhoz, hogy az októberi, no�
vemberi társadalmi munkák ér�
tékének egy részét adják át erre 
az alapra. Tervezzük azt is, 
hogy a Postás Művelődési Köz�
pontban egy olyan kulturális 
műsort rendezünk, amelyen a 
szocialista brigádok lépnek fel 
különböző műsorszámokkal.

A belépődíjakat pedig szintén 
az alap növelésére fordítjuk, így 
karácsonykor tudnánk adni se�
gélyeket.

Oriné Dsugán Jácint azt is el�
mondta, hogy van a brigádnak 
egy tagja, Jóni Zsigmond, aki 
az ő „kitaláló” emberük. Az öt�
letei termékeny talajra találnak, 
és Bodrogi Ferencné, a brigád-  
vezető „nem hagyja magát le�
rázni”, addig kilincsel, szervez�
kedik, amíg végül is sikerül az 
ötleteket megvalósítani. Van�
nak is már új terveik, de egye�
lőre ezeket hétpecsétes titok fe�
di.

Az okos szeretet rendes em�
berek között hamar válik köve�
tendő példává. Az üdülő gond�
noka, Kovács Zoltán az öt nap�
ból négyen a saját autóján fuva�
rozta el a postás üdülő éttermé�
hez a fájós lábú, idős embere�
ket. Azért csak négy napon, 
mert az utolsó napra bezárt a 
nagy üdülő étterme. A búcsú-  
vacsora kuglóf volt kakaóval, 
mézzel és lekvárral. A zárásra 
megérkezett a brigád többi tag�
ja is, vagy ahogy az őszi nyara�
lók mondták: „a mi őrzőangya�
laink”.

Zimmermann Ottó A szobákat is őszi színek díszítik

Délutáni eszmecsere a társalgóban

hunyta, és arcát fölemelte a 
Nap felé. Sokáig állt mozdulat�
lanul. Élvezte amint a langyos 
fényözön lassan folydogált a 
testén végig, és azt motyogta: 
istenem de jó!

Később eszébe jutott: menni 
kell, különben egy órára nem 
érkezik haza. Kalapját a fejére 
tette. Aztán igyekezett a téren 
keresztül a villamosmegállóhoz. 
Útközben azon gondolkodott: 
hogyan is menjen? El a Nyuga�
tiig? Arrafelé sokan járkálnak 
az aluljáróban .. . Inkább a Po�
zsonyi út a jó. Oda közelebb is 
van.

Fogta a kapaszkodókorlátot 
és lépésről lépésre segítette ma�
gát fölfelé. Sok volt a lépcső. El�
fáradt. A telefonfülke mellett li�
hegett és tágra nyílt szemmel 
nézett a Duna- part felé. Gon�
dolta: arra megy. S onnét aztán 
végigballag a csillagok utcá�
ján . . .  így is tett. A huszon-  
nyolcas számú ház kapuja nyit�
va volt. Tétovázás nélkül belé�
pett, majd tovább ballagott, 
egyenesen ki az udvarba. És ott 
kint föltekintett az emeletre, és 
nézte középen azt a zöld aj�
tó t . . .

Gondolat villant meg benne: 
mindjárt megnyílik az ajtó, és 
kilép a fehér hajú, mosolygós 
arcú A. M argit. . .  Az öregem�
ber sóhajtott, majd a feje le-  
csuklott. Nagysokára maga elé 
motyogta: hová is gondolok, ő  
is elment, el már régen . . .  Az 
utolsó könyvéből is kaptam.

Tovább ballagott, keresztül a 
Pozsonyi úton. A virágüzlet 
után átnézett a másik oldalra. 
És a tekintete mindjárt fölröp�
pent az első emelet balkonjára. 
Pár lépés után megállt s gondo�
latát maga elé dödögte: 0  is el�
ment. A nevető szemű, meleg 
hangú K. Dezső . . ., szerintem 
az utca legnagyobb csillaga 
volt. Tavalyelőtt még láttam a 
tévében. Mindig különös tiszte�
lettel fogadta a köszönésemet.

Kalapját magasra emelte és bó�
lintott . . .  — Gondolatmenete 
hirtelen megszakadt, enyhe 
szédülést érzett. Kezével a fal�
hoz támaszkodott, és azt gon�
dolta: bemegy a következő ka�
pu alá és ott leül a lépcsőre. Az�
tán később majd továbbmegy. 
Benyitott és a félhomályban bo�
torkált előre. Ismerte a házat. 
Néhány mozdulat és ott lesznek 
a lépcsők. Topogott körbe- kör-  
be, de a lépcsők még mindig se�
hol. Lassan, lassan jobbra hú�
zódott és emelgette a lábát. 
Mindenütt csak a falat érintet�
te. Pilláit jártatta, pislogott, de 
hiába . . .

Hirtelen kemény férfihang 
zúgott a fülébe:

— Halló öreg! Oda ne pisil�
jen! S a mennyezet közepén hir�
telen villany gyulladt.

Az öregember a válla közé 
húzta a fejét, és ijedt hangon 
motyogta:

— Ó dehogyis. — Topogott 
és szorongva nézte a közeledő 
fiatalembert. Az megállt előtte, 
és azt kérdezte:

— Keres valakit?
Az öregember zavartan pislo�

gott és tétován rázogatta a fejét.

Az emeletről lépések hallat�
szottak. A bajuszos, fekete hajú 
fiatalember odébblépett, és fi�
gyelte az érkezőt. És amikor 
megpillantotta a szemüveges, 
kopasz férfit, magasba emelte a 
kezét, és azt kiabálta Balassá-  
nak:

— Akkor minek jött be a 
házba?

Az öregember izgatottan to�
pogott és nézett a kapu felé. Azt 
gondolta: őszinte lesz. Aztán in�
dul haza.

— Kérdeztem, Atyus! — kia�
bált a fiatalember.

A szemüveges, kopasz férfi a 
földszintre ért és megállt. Is�

merte a nagyhangú fiatalt: a 
ház takarítója. A lakókra is 
gyakran kiabál. Még utóbb 
megveri ezt az öregembert.

Balassa Károly ránézett az 
újonnan érkezettre. A barátsá�
gos tekintet lassan föloldotta 
ijedelmét, és halkan megszólalt.

— Ebben az évben leszek ki�
lencven . . . Még soha nem pisil�
tem a kapu alá. Hogy minek jöt�
tem be ebbe a házba? Nagyot 
lélegzett, köhintett. Aztán han�
gosabban folytatta. — Amíg 
élek, ebbe az utcába félig- med-  
dig hazajövök. Legalábbis így 
érzem. Valamikor huszonegy-  
néhány évig ennek az utcának 
a kézbesítő postása voltam . . . 
— ráncos ajka megremegett, a 
hangja elcsuklott.

A szemüveges, kopasz férfi 
közelebb lépett, szemüvegét le�
vette és tágra nyílt szemmel 
nézte a gyötrődő öregembert. 
Nézte és gondolkodott: ez lenne 
a vörös hajú postás? Ő hozta az 
egyetemi felvételem . . . Eszébe 
jutott a név. Közelebb hajolt és 
bátortalan hangon tudakolta:

— Balassa bácsihoz van sze�
rencsém?

Az öregember meglepődött, 
de szíve körül édes bizsergéssel 
sóhajtotta: uram, atyám, hát 
még emlékeznek a nevemre. 
Bólintott. És akadozva felelte:

— Igen . .. Balassa Károly 
vagyok.

A szemüveges férfi mosoly�
gott, a kezét határozottan nyúj�
totta, és hangosan mondta a ne�
vét:

— Dr. Szekeres! Második 
em elet. . .  a Gábor.

Az öregembernek lejjebb 
csúszott az álla és a szeme ki�
meredt. Nem volt ereje szólni. 
Nagyot sóhajtott: istenem de 
boldog vagyok. Nagyon boldog.

És érezte, hogy a kezét a me�
leg tenyér még mindig szoron�
gatja.

P. Kovács János

Tanácsok mindenkinek
A lábak 

védelmében
Napjainkban mindenre ké�

szülnek számítások. így példá�
ul kiszámították, hogy az ember 
életútja során többször körül�
gyalogolhatná az Egyenlítőt. 
A biológiai technika mestermű�
vének tekinthető láb tehát 
rendkívül nagy megterhelés�
nek van kitéve. Különösen vo�
natkozik ez a kézbesítőkre, 
akiknek a gyalogláson, a lép�
csőjáráson kívül még jelentős 
súlyú terhet is kell cipelniük. 
Fokozott mértékben terheli a 
lábat az állómunka is. A postai 
dolgozók közül igen sokan állva 
végzik munkájukat. A nőket 
munka után otthon még várja a 
„második műszak”, amely szin�
tén sok járást, állást igényel. 
A túlterhelt lábak fájnak, ami�
nek rossz közérzet a következ�
ménye, s a munkahelyen és ott�
hon kedvezőtlenül befolyásolja 
munkateljesítményünket.

Arra, hogy milyen fontos a 
testünk terhét „rabszolgaként” 
hordozó lábaink egészsége, 
rendszerint csak akkor döbbe�
nünk rá, amikor már a fájdalom 
figyelmeztet, hogy valami nin�
csen rendben. Való igaz, hogy 
nem fordítunk kellő gondot lá�
bunk ápolására, mostohán bá�
nunk vele. Pedig rendszeres 
ápolással, törődéssel megelőz�
hetnénk a legtöbb panasz kiala�
kulását, esetleg visszaszerez�
hetnénk egészségét, munkabí�
rását.

A láb ápolásának fontosságát 
az a körülmény is nyomatéko�
san aláhúzza, hogy a lábfejek 
egész nap merev anyaggal, a ci�
pővel vannak körülvéve. így le�
vegőtől, napfénytől elzárva, va�
lóságos „börtönben” végzik 
megfeszített munkájukat. Ép�
pen ezért nagyon fontos a ké�
nyelmes, a láb méreteinek meg�
felelő lábbeli kiválasztása.

Először a különböző lábpana�
szok megelőzésére adunk né�
hány megszívlelendő tanácsot.

Ügyeljünk a helyes járásra, 
és ne koptassuk ferdére cipő�
sarkunkat, ne kínozzuk lábun�
kat szűk cipővel, ne rakjuk 
hosszabb ideig lábainkat egy�
másra keresztbe ülés közben, 
mert ez akadályozza a vérkerin�
gést, és a lábszárban pangást 
idéz elő, igyekezzünk megsza�
badulni testsúlyfeleslegünktől, 
ha sokáig kell egy helyben áll�
dogálnunk, időnként mozgas�
suk meg a lábfejeket, ha lehető�
ségünk van rá, nyáron járjunk 
legalább 15- 20 percig mezítláb, 
kissé magasabbra helyezve pi�
hentessük lábainkat, hogy a na�

pi megterhelés után regenerá�
lódjanak.

Ha fáradt a lábunk, felfrissíti 
a hideg- meleg, váltakozó hő�
mérsékletű lábfürdő. A meleg 
víz 40, a hideg 20 fokos legyen. 
A lábfürdőt mindig hideg vízzel 
fejezzük be. Lábainkat rendsze�
resen tornáztassuk, a lábfejeket 
előre- hátra, jobbra- balra moz�
gassuk (tévénézés közben is el�
végezhető). Ha lábunk dagad 
vagy fáj, esetleg apró hajszále-  
recskék jelennek meg a bőrön, 
sürgősen forduljunk ortopéd 
szakorvoshoz, akinek az utasí�
tásait pontosan tartsuk be. Az 
egész testet felüdíti a talpmasz-  
százs. A talpakat körkörös moz�
dulatokkal masszírozzuk meg, 
különösen az érzékeny ponto�
kon. (A talpmasszázs híveinek 
— reflexológia — nő a tábora 
hazánkban is.)

Éljünk a lehetőséggel és a 
lábápoláshoz használjunk kor�
szerű lábápolószereket, ame�
lyek védik a lábak egészségét, 
növelik munkabírását. Néhány 
készítményre felhívjuk a figyel�
met, amelyek a közelmúltban 
kerültek forgalomba.

Gyógynövények felhasználá�
sával készült a Richtofit gyógy�
növénykrém, amely valóságos 
„gyógyír” a fájós, fáradt lábak�
ra. A készítmény kilenc gyógy�
növény kivonatát tartalmazza. 
E kivonatok, valamint a bőrro�
kon és orvosilag tesztelt vivő�
anyagok komplex módon fejte�
nek ki bőrnyugtató, fájdalom-  
csillapító, edző, bőrregeneráló 
hatást. A krémet mindig letisz�
tított bőrre, finom, masszírozó 
mozdulatokkal kenjük fel. 
(Visszeres lábat tilos masszíroz�
ni!) Visszeres lábra óvatos moz�
dulatokkal terítsük szét a jól 
kenhető, puha krémet. 
A gyógynövénykrém alkalmas 
az ülőmunkát végzők aranyeres 
panaszainak kezelésére is.

Figyelmet érdemel a francia 
licenc alapján készült Pédi- Re-  
lax lábápoló sorozat. A Pédi-  
Relax bőrpuhító krém száraz 
lábra ideális készítmény. 
A gyorsan felszívódó krém A-  
vitamint, lecitint, karbamidot,

mentolt tartalmaz. A bőrkemé-  
nyedés elleni krém a „bőrra�
dír” szerepét tölti be. A benne 
levő polietilén szemcsék ledör�
zsölik az elhalt sejteket a bőr�
ről, így az ismét puha lesz. 
A lábizzadásgátló krém a lábá�
polás nékülözhetetlen kelléke. 
Hatására néhány nap múlva 
normalizálódik a verejtékmiri�
gyek működése. A lábpihentető 
krém kellemesen pihenteti az 
igénybevételtől elgyötört, fá�
radt lábat.

Természetesen minden láb�
ápolás alapja a higiénia.

Konyhai fortélyok

A  kukák, a szemetes kosarak 
sokat mesélhetnének arról, 
mennyi kenyér kerül méltatlan 
helyére — a szemétbe. Ez nem�
csak pazarlás, hanem súlyos 
nevelési hiba is. Ha a gyermek 
szüleitől azt látja, hogy a tegna�
pi kenyeret kidobják, ő sem fo�
gyasztja el a másnapit. Az asz�
talon a legtöbb helyen csak a 
friss kenyérnek van kellő 
„rangja”.

Éppen ezért arra adunk taná�
csot, hogy a háziasszony milyen 
módszerrel kínálhat mindig 
friss kenyeret a családnak. Vá�
sárolhat a napi szükségletnél 
jóval több kenyeret, a felesleget 
tárolja mélyhűtőben. Vágja le a 
kenyérből azt a mennyiséget, 
amely előreláthatólag aznap el�
fogy. Tegye tiszta ruhába, utá�
na helyezze kenyeresdobozba. 
Másnapig puhán marad. 
A megmaradt kenyeret vágjuk 
nagyobb darabokra (körülbelül 
egy étkezéshez szükséges ada�
gokra), majd külön- külön be�
csomagolva tegyük a mélyhűtő�
be. Fogyasztás előtt két órával 
vegyük ki, ha felenged olyan 
lesz, mint a friss. A mélyhűtés 
módszere nagyon jó például ün�
nepek előtt, amikor kitör a ke�
nyérmizéria. Természetesen 
ugyanígy lehet mélyhűtőben tá�
rolni péksüteményt, kalácsot.

Fási Katalin

A HTE postai szakosztályainak 
november havi programja

N ovem ber ^ .(c sü tö r tö k ), 15 óra, Pos-  K á ro ly :  A távközlés fejlesztésének 
ta Járm űtelep , XIV., Egressy ú t 35- 51. gazdasági határai 
K o v á cs  Is tvá n :  A gépjárm űfenntartás N ovem ber 24. (k ed d ) 15 óra VI 
operatív  irányítási rendszerének beve-  N épköztársaság ú tja 3. K is s  J á n o s -  
zetése a Posta Járm űtelepen. Felkért V a rg á n é  D a n cs  Teréz: Készpénzkímé-  
hozzaszolo: B o d n a r  L á sz ló  lő módok

N ovem ber 10. (kedd), 15 óra, VI., N ovem ber 26. ^ c s ü tö r tö k ) , 15 óra, 
N épköztársaság útja 3. C sorba Im re:  VI., N épköztársaság útja'3.
A távközlésfejlesztés nemzetközi ta -  D r H o rvá th  C sabáné:  Figyelemre 
pasztalatai. méltó távközlési szolgáltatások az

N ovem ber 12. (csü tö rtök), 15 óra, Amerikai Egyesült Államok távközlési 
VI., N épköztársaság ú tja 3. B o rso s  társaságainál.
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Otthoni munka — közös érdek
M ié rt kivételes a bedolgozó a postánál?

Otthon és munka. Általában 
egymáshoz nem kapcsolódó két 
fogalom, ha a háztartási tenni�
valókat figyelmen kívül hagy�
juk. Ebből az is következik, 
hogy az ember minél többet 
dolgozik, annál kevesebb időt 
tölthet otthon, a családjával. 
A kenyérkereset és a családi 
élet így gyakran egymás rová�
sára folytatható. Kivéve akkor, 
ha az ember például bedolgozó.

Magyarországon 1987 első 
félévében az iparban foglalkoz�
tatott másfél millió személy kö�
zül mindössze 35 ezer volt a be�
dolgozó, mintegy ötvenezerrel 
kevesebb, mint húsz éve. Pedig 
a munkát keresők negyede- ötö-  
de (ezen belül a nők még na�
gyobb része) szívesen vállalna 
otthoni elfoglaltságot, ami a 
családi terhek — gyerek gondo�
zása, idős szülő ápolása — vál�
lalásával összeegyeztethető vol�
na. A szakszervezeti mozgalom 
álláspontja szerint — népese�
déspolitikai célok megvalósítá�

sáért — ki kell dolgozni és be 
kell vezetni a gazdaságilag reá�
lis és társadalmilag beilleszthe�
tő intézkedések olyan változata�
it, amelyekben az anyák mun�
kahelyen töltött idejének csök�
kenése összehangolható a csa�
ládok jövedelemigényével. 
Ezért — más intézkedések mel�
lett — tovább kell bővíteni az 
otthoni munka feltételeit, s ér�
dekeltté kell tenni a munkálta�
tókat a bedolgozók nagyobb 
mértékű foglalkoztatásában.

Milyen a bedolgozói foglal�
koztatás helyzete a Magyar 
Postánál, s-  van- e lehetőség ki-  
szélesítésére? Szakszerveze�
tünk titkársága nemrég meg�
vizsgálta ezt a kérdést, s megál�
lapította, hogy ez a foglalkozási 
forma a postánál csak 1982- óta, 
és igen szűk körben működik. 
Egyetlen középfokú postaszerv, 
a Posta Számítástechnikai és 
Elszámolási Intézet foglalkoztat 
jelentősebb számú bedolgozót, 
1986- ban átlag 32 személyt.

kodna az utalványok szállításá�
ról, mivel a taxisok nem szíve�
sen vállalkoznak ilyen munká�
ra . . .

Független időbeosztással

Egyikük Gőgös Jánosné, aki 
hatodik éve dolgozik otthon, a 
pestlőrinci Havanna utcai lakó�
telepen levő lakásukban. Mun�
kahelye a konyha, pontosabban 
a konyhaasztal — itt ellenőrzi a 
posta által kifizetett nyugdíj�
utalványok elszámolásának he�
lyességét, egy kis összeadógép 
segítségével.

Ha nem lenne félreérthető, 
azt mondanám, hogy a fiatal-  
asszony boszorkányos gyorsa�
sággal üti be a gépbe az adato�
kat, s a gépből kijövő papírsza�
lag kígyózva körülfonja az asz�
talt, miközben a gáztűzhelyen 
készülő marhahúsleves ínycsik�
landozó illata tölti be a konyhát.

— Általában csak délelőtt 
dolgozom, közben megfőzöm az 
ebédet, sőt mellette mosni, ta�
karítani is szoktam, így az 
egész délutánt a gyerekekkel 
tölthetem — magyarázza. — 
Együtt tanulok velük, aztán ját�
szunk, ha jó idő van, elme�
gyünk sétálni, kirándulni. Fér�
jem házfelügyelő, ő is általában 
itthon van, így sokat vagyunk 
egymással és a gyerekekkel.

Ezért vállalta a bedolgozást ?
— Azért kértem annak ide�

jén, mert gyerekeim gyakran 
betegeskedtek és sokszor fize�
tés nélküli szabadságot kellett 
kivennem, hogy itthon marad�
hassak velük. Volt olyan hó�
nap, hogy emiatt csak ötszáz fo�
rintot kerestem, ezért valami 
megoldást kellett találnunk. 
Amikor megtudtam, hogy van 
lehetőség bedolgozóként végez�
ni munkámat, kérvényt írtam a 
munkahelyi vezetőmnek, s 
megkaptam az engedélyt.

Gőgös Jánosné 1969 óta dol�
gozik a postánál, mindvégig a 
PSZI- nél, illetve annak elődjé�
nél. Szülei és anyósa is postás 
dolgozók voltak, érthető hát,

hogy nem akart megválni mun�
kahelyétől, ugyanakkor azon�
ban a megélhetést is biztosítani 
kellett. Ezt tette lehetővé a be�
dolgozói munka, hiszen így 
ugyanazt csinálja, mint azelőtt 
bent a Csekkelszámoló Hivatal�
ban, s havonta 3700- 4000 forint 
körül keres, a teljesítménytől 
függően.

Az elvégzendő munka meny-  
nyisége havonta változik. 
A szeptember 15- e és október 
15- e közötti hónapban például 
190 ezer utalványt kell ellen�
őriznie, s mivel egy utalvány 
után 0,0195 forint bért kap, így 
előre kiszámolhatta, hogy eb�
ben a hónapban 3705 forintot 
keres. Mivel a norma óránként 
1100 utalvány, ez valamivel 
több mint 21 forint órabérnek 
felel meg, de ő — állítása sze�
rint — 1300- 1400 utalványt szo�
kott összeadni óránként, olyan 
nagy a rutinja. így viszont lé�
nyegesen rövidebb idő alatt tel�
jesíti a feladatát, s több szabad�
ideje marad.

— Nagyon jó, hogy úgy dol�
gozom, ahogy beosztom ma�
gamnak a munkát. A lényeg az, 
hogy határidőre meglegyek. 
Előfordul, hogy hétvégén is dol�
goznom kell, de így a rendsze�
res félnapi munkával teljesíteni 
tudom a havi normát, s délután�
jaim szabadok.

A keresete persze lehetne 
több, mondja, s hozzáteszi, 
hogy négy- négy és fél ezer fo�
rintot tartana méltányosnak, 
vagyis az utalványonkénti fil�
lérszorzó újabb emelését, amit 
egyébként a hat év alatt kétszer 
már megtettek. Véleménye sze�
rint a szállítási költséget is tel�
jes egészében megtéríthetné 
neki a posta, hiszen havonta ne�
ki kell taxival hoznia- vinnie az 
utalványokat tartalmazó dobo-

Ebből a szempontból Takács 
Gusztáváé Gőgös Jánosnénál 
szerencsésebbnek mondható, 
lakótelepi lakása ugyanis alig 
ötven méterre van a hivatal 
épületétől.

— Egy kiskocsival szoktuk 
áttolni a dobozokat, a hivatal 
egyik segédmunkása segít a ra�
kodásban és a szállításban — 
magyarázza, s hozzáteszi —, a 
férjem ritkán van itthon, mert 
hajós. Takács Gusztávné 1986 
novemberétől dolgozik a postá�
nál, azelőtt bőrdíszműves volt.

— Édesanyám olyan beteg, 
hogy állandó felügyeletre szo�
rul, ezért nem tudtam folytatni 
régi szakmámat. A kisfiam há�
rom és fél éves, vele itthon ma�
radtam gyesen, de aztán bedol�
gozói munkát kellett keresnem. 
Megpróbáltam a varrást, de az 
nagyon lekötötte az időmet. 
A sógornőm a postánál volt be�
dolgozó, ő ajánlotta, hogy jöjjek 
ide, s amikor kilépett, az ő he�
lyére kerültem.

Takács Gusztávné ugyanúgy 
nyugdíjutalványokat ellenőriz, 
mint Gőgös Jánosné. Az októ�
ber 15- ével záruló hónapban 
több mint 207 ezer darabot kel�
lett összeadnia, s ezzel 4049 fo�
rintot keresett. Ő a tálalóban le�
vő asztalnál dolgozik, az ablak

mellett, kivéve télen, mert ak�
kor hideg van.

— Eleinte lassan ment a 
munka, meg kellett tanulnom, 
bele kellett szoknom. Még most 
is egy ujjal dolgozom, de a gé�
pet már nem nagyon kell néz�
nem, csak az utalvány adatait. 
Általában reggel nyolctól dél�
után háromig dolgozom, előtte 
reggel elviszem a gyereket az 
óvodába. Édesanyám főz leg�
többször, megebédelünk, aztán 
fél négy körül elmegyek a fia�
mért az óvodába, leviszem a ját�
szótérre. Gyakran este, sőt hét�
végén is dolgoznom kell, mert 
még nem megy elég gyorsan a 
munka, a határidőre pedig min�
denképpen el kell készülni.

— Akkor nem sok szabad 
ideje marad.

— Valóban, mégis nagyon jó 
nekem ez a munka, mert itthon 
tudok lenni édesanyámmal, s a 
kisfiam is sokat betegeskedik. 
A havi négyezer forint kereset�
re pedig nagy szükségünk van. 
Igaz, hogy ez a munka fárasztó, 
rontja a szemet, este nem is tu�
dok már tévét nézni, mégis örü�
lök neki, hogy van, és csinálha�
tom. Ameddig lehet, addig sze�
retném folytatni, mert a mi 
helyzetünkben számomra ez a 
legjobb megoldás . . .

Hódít a számítástechnika

Valószínű, hogy mások is így 
gondolkodnak, csakhogy nem 
lehet minden jelentkező bedol�
gozó.

— Nálunk most tizenhármán 
vannak, de tudjuk, hogy többen 
is szeretnének ilyen formában 
dolgozni, főleg gyeden, gyesen 
levő anyák — mondja Tilmann 
Józsefné, a csekkelszámoló hi�
vatal utalványosztályának veze�
tője. — A létszámot a munka 
mennyisége határozza meg, s a 
bedolgozókra csak a kifizetett 
nyugdíjutalványok leszámolá�
sának ellenőrzését tudjuk bízni, 
ezek száma pedig nem nő szá�
mottevő mértékben. Mivel az 
anyag mennyisége lényegében 
állandó, ezért nem indokolt nö�
velni a bedolgozók számát.

— Más munkát miért nem 
tudnak rájuk bízni?

— Mert a másik két utal�
ványfajtát, a belföldi és az 
MNB utalványokat már számí�
tógépes adatrögzítéssel dolgoz�
zuk fel, és ellenőrizzük. Kétség�
telen, hogy a számítástechnikáé 
a jövő, s ez a bedolgozói foglal�
koztatás ellen hat.

— Mégis, milyen előnye van 
jelenleg a hivatalnak abból, 
hogy bedolgozókat foglalkoz�
tat?

A nyugdíjutalványokat egyelőre kézzel dolgozzák fel
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— Az, hogy nem volt sem 
elegendő létszámunk, sem he�
lyünk a nyugdíjutalványok fel�
dolgozására, s az otthoni mun�
kával mindkét gondunk megol�
dódott. A bedolgozók folyama�
tosan kapják a munkát, amit 
persze körültekintően meg kell 
szervezni, az anyagot átadni, 
nyilvántartani, majd az elvég�
zett munkájukat átvenni és el�
lenőrizni.

Tilmann Józsefné azt is el�
mondta, hogy a teljesítménybér 
alapjául szolgáló fillérszorzót a 
hivatalban dolgozók kereseté�
vel összhangban állapítják 
meg, s karbantartják. A rezsi-  
költséget — amely 300 forint 
körül mozog — negyedévente a 
munkaóra és a tételszám alap�
ján számolják el. Érthetetlen vi�
szont az, hogy az elszámolás so�
rán nem veszik figyelembe mi�
lyen távolságra kell szállítania 
a bedolgozónak.

Mindent összevéve, a bedol�
gozás — úgy tűnik — inkább 
előnyös, mint hátrányos a mun�
káltatónak és a foglalkoztatott�
nak egyaránt. Hiszen a munkál�
tató beruházás, munkahely- lé�
tesítés és felszerelés nélkül ki�
sebb költséggel oldhatja meg 
feladatait, igaz, hogy körülte�
kintőbb munkaszerzésre és fo�
kozott minőségellenőrzésre van 
szükség. A bedolgozó számára 
a fő előnye az, hogy otthon, 
önállóan végezheti munkáját, 
és teljesítménye alapján kapja 
meg bérét. Mégis, szakszerve�
zetünk titkárságának felmérése 
szerint a postaszervek többsé�
génél nem tartják célszerűnek e 
foglalkoztatási formát. Kivétel a 
Javítóüzem és a PSZI; ez utób�
bi — szakmai érdekeinek meg�
felelően — további negyven 
személynek kíván bedolgozói 
lehetőséget kialakítani. Módot 
lát arra, hogy ezt összekapcsol�
ják a megváltozott munkaké�
pességűek alkalmazásával.

Szakszervezetünk álláspontja 
szerint a posta kollektív szerző�
dése és a függelékek együtt, 
megfelelő jogi feltételeket nyúj�
tanak a bedolgozók foglalkozta�
tásához. A továbbiakban ott in�
dokolt szorgalmazni e foglal�
koztatási forma bevezetését, ki-

Közben az ebéd is elkészül . . .

Munkahely a tálaló

szélesítését, ahol a postai fel-  így végezhetők el, s a munkál-  
adatok — a munkaerőgazdálko-  tató és a dolgozó érdekét egy-  
dási feltételek figyelembevéte-  aránt szolgálja, 
lével — célszerűen, hatékonyan Faggyas Sándor

Akire újból sü t a nap. . .
Kecskeméttől majdnem 30 

kilométerre van Lakitelek és a 
hozzá tartozó Tőserdő, amely 
fürdő-  és kirándulóhely. E hely 
évről évre szebb lesz. Idejárnak 
a környék lakói felüdülni, és 
gyógyvizében gyógyulni.

Van a községnek új postahi�
vatala is, így a régi postaépüle�
tet ma lakás céljára használják. 
Itt élte le életét, és él ma is Bá�
rányt János nyugdíjas postás, 
volt hivatalvezető szaktársunk. 
Hűségesen szolgálta a postát, 
addig, amíg csak bírta. Ma 
nyugdíjas éveit éli 87 évesen, 
de ő még nem látta az új postát, 
azt az új postát, ahol már szép 
környezetben, jó munkakörül�
mények között dolgoznak a 
postások. Nem látta, mivel az 
idő olyannyira kikezdte egész�
ségét, hogy lábait nem tudja já�
rásra sem használni. Reggel fel�
öltöztetik, egész nap a szobá�
ban ül, majd este lefektetik. Az 
idén még nem látta az udvar�
ban lévő virágokat, az utca for�
galmát, és nem érezhette a nap 
éltető sugarát, melegét.

A hír eljutott Kecskemétre, 
melyet Olajos István lakiteleki 
hivatalvezető továbbított. A 
perc töredéke elég volt ah�
hoz, hogy a segíteni akaráshoz 
a kép összeálljon. A Kecskemét 
1 postahivatal szocialista bri�
gádjai már sok segítséget adtak 
és adnak ma is a nyugdíjasok�
nak. Baranyi János nyugdíjas 
esete azonban megrendítően 
hatott a 18 szocialista brigád 
tagjaira. A hír hallatán azonnal 
megfogalmazódott a segítség 
módja. Tolókocsit kell venni, és 
azzal közlekedve megszűnik a 
szobafogság.

Az elhatározást tett követte. 
A kézbesítők szocialista brigád�

jai egy nap alatt felderítettek 
egy eladásra szánt tolókocsit, 
melynek árát a jubileumi év 
tiszteletére a hivatal szocialista 
brigádjainak tagjai összegyűj�
tötték. A tolókocsi a hír „véte�
le” után már egy héttel Baranyi 
János lakásán volt, aki megha-  
tottan köszönte meg a brigádok 
gyors segítségét.

Közben új gondolatok is szü�
lettek, melyek szintén a szocia�
lista brigádokban rejlő segítő�
készséget és leleményességet 
tárják fel.

A brigádok most már nem 
elégszenek meg a használtan 
vásárolt tolókocsival, hanem el�
intézik, hogy Baranyi János a 
mozgássérülteket elbíráló orvo�
si bizottság elé kerüljön. így 
egy új, modem és összecsukha�
tó tolókocsi kiutalásával még 
jobb körülményeket lehet te�
remteni számára. Ezzel megte�
remtődik annak lehetősége is, 
hogy a jövőben a szocialista bri�
gádok által vásárolt két kocsi�
val az arra rászoruló postás 
mozgássérülteknek azonnali se�
gítséget tudnak nyújtani.

Ebben az ügyben tehát gyor�
san sikerült eredményt elérni, 
melynek tanulsága is van. 
A napi elfoglaltság mellett töb�
bet is lehetne törődni egymás�
sal. Jobban kellene ismerni a 
dolgozók, nyugdíjasaink, néha 
saját magunk problémáját ah�
hoz, hogy a lakitelekihez hason�
ló ügyek hamarabb oldódjanak 
meg. És az is bebizonyosodott, 
hogy a szocialista brigádok ösz-  
szefogásával más, hasonló tet�
tek is véghezvihetők, mert a kö�
zösségi erő megfelelő irányítás�
sal sok akadályt le tud győzni.

Szantner György

zokat — általában ötven hatvan 
darabot — nem kis távolságra. 
Vagy az még jobb lenne, ha a 
PSZI saját kocsijával gondos-



Kalandozás a magyar postaintézmény múltjában

A társadalmi mozgalmak postája, 

a postások forradalmisága
Postai múltunkban való kalan�

dozás során az olvasóban felvető�
dik a gondolat, hogy hazánk tör�
ténetének társadalmi változásai 
során a postások milyen magatar�
tást tanúsítottak, hogyan fogad�
ták a történelmi sorsfordulókat, 
szolgálták- e a haladást? Mielőtt e 
kérdésre választ kapnánk, indo�
kolt tekintetbe venni, elemezni a 
postások társadalmi helyzetének 
változásait.

A postások 
társadalmának 

alakulása

A postás társadalmi réteg hely�
zetét — a kor történelmi és gazda�
sági viszonyai mellett — munka�
helye, beosztása, vagyoni és tár�
sadalmi körülményei határozták 
meg. A hírközlés hazánkban is, 
mint a legtöbb országban, a kor�
mányzás fontos végrehajtó szerve 
volt. A hírközlés felső szintű irá�
nyítói kezdetben az uralkodó osz�
tály tagjai, végrehajtói a szolgai 
rendből kiemelkedő szabad job�
bágyok voltak. Mindkét réteg, a 
vezetők és a végrehajtók egy�
aránt a király szolgái, úgyneve�
zett serviensei voltak, beillesz�
kedtek a feudális társadalmi szer�
vezettségbe. A királyi szolgálat a 
középkorban megbecsült, elő�
nyökkel járó tevékenység volt.

A XVI. század elejétől, amikor 
Habsburg- házi királyaink a nyu�
gaton jól bevált postahálózatot 
hazánkba is kiterjesztették, egy 
idegen, a kor követelményeinek 
jobban megfelelő intézményt ül�
tettek át, melynek gyökerei nem 
hatoltak be a több száz éve kiala�
kult magyar rendi társadalomba, 
így a posta személyzete is kívül 
maradt a megyei szervezeten.

A Magyar Postának a nemesi 
közigazgatásból való kimaradása 
kezdettől fogva ellentétet idézett 
elő a bécsi udvari szervek és a 
magyar kormányszervek között a 
posta feletti illetékesség tekinteté�
ben. Míg magyar részről az oszt�
rák postahálózattól való függetle-  
nítést kívánták törvényileg bizto�
sítani és az uralkodókkal betartat�
ni, a bécsi udvar a magyar postát 
az osztrák örökös tartományok 
módjára kívánta kezelni, amihez 
minden politikai eszközt felhasz�
nált. Az 1622. évi 26. tcz. ugyan 
kimondta az önálló magyar főpos�
tamesterség felállítását, és kine�
vezték az első magyar főposta�
mestert Bornemissza István sze�
mélyében, a császár- király pénz�
zavarában hűbérként mégis a 
Paár grófoknak adta a magyar és 
osztrák tartományi postákat.

A posták helyreállításától, 
1713- tól II. Lipót uralkodásáig 
(1792) történt gazdaságpolitikai 
változások jó hatással voltak a 
posták helyzetére, működésére.

A társadalmi mozgalmak 
erősödése

A francia forradalom (1789. jú�
lius 14.) hatása, majd a Napóleon 
elleni harcok a hatalom részéről 
az abszolutizmus erősödését, má�
sik részről a nemzeti szellem tér�
hódítását, a reformtörekvések fel�
színre jutását segítették elő.

A postások döntő többsége a 
reformkor szellemében segítette a 
társadalmi fejlődést: harcolt a 
magyar nyelv hivatalossá tételé�
ért, a posta nemzetivé válásáért. 
A tilalmak ellenére szállította a 
Kossuth szerkesztette Ország-  
gyűlési Tudósításokat (Rudolf Jó�
zsef Sátoraljaújhelyen), Zákó Já�
nos tokaji kiadó pedig 1846- ban 
megváltoztatta a hivatalos eskü�
szöveget, mert nem akart olyanra 
felesküdni, amit nem kívánt haza�
fias lelkületéből eredően megtar�
tani. Amikor pedig a haza védel�
mére hívták a népet, a postások 
nagy számban álltak a zászló alá, 
mind felkelő nemzetőrként, mind 
reguláris katonaként — akárcsak 
a Rákóczi- szabadságharc idején.

A kiegyezést követő kapitalista 
fejlődés hatására a munkásmoz�
galom kezdeti eredményei nyo�
mán a magyar postások körében 
is megindult a társadalmi szer�
vezkedés, melyet az élénkülő

szaksajtó megjelenése segített 
elő: 1867—1883 között a Posta 
Közlöny, szerkesztői Joanovich 
György, Hubert Károly, Klieger 
Tibor és Böszörményi Kálmán, 
1874—75- ben Balás Sándor Pos�
ta és Távirda Közlönye, majd 
1882- ben a Közlekedés Úgy című 
szaklap, mely Pakson jelent meg. 
Említést érdemel még Táborfy 
Lajos Postai Hetilap- ja 1876- ból, 
valamint Paulay Zsigmondnak 
az .1879—1880- ban kiadott Postai 
Szemlé- je. A lapok a postameste�
rek és beosztottjaik gondjaival 
foglalkoztak.

Mi idézte elő a postamesterek 
mozgolódását? A kiegyezés évti�
zedében a kapitalista fejlődés fel-  
gyorsulásával a postaintézmény 
felső vezetősége mindjobban el�
különült a végrehajtó szolgálattól. 
A kincstári hivatalok dolgozói, a 
nagy forgalmú postamesteri hiva�
talok vezetői anyagiak tekinteté�
ben szintén elkülönültek a nagy�
számú kis forgalmú, kis jövedel�
mű postamesterektől. A folyama�
tot a postaszállításban 1860— 
1880- as évek között bekövetke�
zett változás (a postakocsi- szállí�
tásról a vasútira való áttérés) to�
vább rontotta a kispostások hely�
zetét. A vasúthálózat századvégi 
gyors kiépülése felszámolta a pos�
taszállítás korábbi módszerét. 
A postamester, aki a jövedelmé�
nek nagy részét a személy-  és 
áruszállításból, saját kocsi bérbe�
adásából szerezte, az ügyfél előtt 
magánvállalkozó, az igazgatóság�
nál bérlő volt. A vasút térhódítá�
sával ez a jövedelemforrás el�
apadt, a postamester saját szemé�
lyében is alkalmazottá vált, aki jö�
vedelmét évi bérből és kézbesíté�
si átalányból, a beosztottainak 
terhére megtakarított összegből 
szerezte. így alakult ki a korszerű 
postával a postások nagy részé�
nek kizsákmányolása.

A differenciálásnak politikai 
háttere is volt: a postamesterek 
igen nagy része vagyoni helyze�
tük és iskolai végzettségük ala�
csony szintje miatt nem volt vá�
lasztó, sem választható, ki volt 
zárva a közéletből. A kötöttségek�
től való megszabadulást, ingatag 
helyzetük rendezését az állami 
létszámba vételtől remélték.

A postamesterek 1867 közepén 
Baján, Piskolton és a torontáli 
Csősztelken tartottak értekezlete�
ket anyagi helyzetük javítására. 
Kívánságuk: a tisztviselői rang el�
nyerése, holtig tartó kinevezés, 
vasár-  és ünnepnap szabad élve�
zése stb.

1868. március végén Pesten or�
szágos postamesteri értekezleten 
14 pontban foglalták össze kéré�
süket. Ez évben alakult meg a 
Postamesteri Önsegélyező Egy�
let, melynek elnöke Gervay Mi�
hály országos postafőigazgató 
lett. A kollegiális kapcsolatok 
ápolására 1875- ben megalakítot�
ták a Magyar—Horvát—Szlavón -  
országi Postamesterek Egyesüle�
tét, melyet Baross Gábor 
1890- ban feloszlatott. 1894- ben 
alakult meg a Postaaltisztek Em�
berbarát Asztaltársasága; ők 
szervezték meg a budapesti levél�
hordók és szolgák 1895. évi há�
romnapos sztrájkját.

Az első világháború hatásaként 
kialakult társadalmi forradalmak�
ból a postások sem vonták ki ma�
gukat, a háború terhei őket is súj�
tották. A postásmegmozdulások 
sorát 1917 októberében a posta�
takarékpénztári dijnokok sikeres 
bérsztrájkja nyitotta meg. Ezt kö�
vette a pesti Teréz és József tele�
fonközpont nődolgozóinak két�
órás figyelmeztető munkabeszün�
tetése. A postásnők tevékeny köz�
reműködői voltak 1918. novem�
ber végén a monarchia szétbom�
lása után megalakult Magyar 
Nemzeti Tanács hatalomátvételé�
nek, melynek során megalakult a 
Postástanács: „a személyzet érde�
keinek képviseletére a kartársi 
megértés szellemében őrködni a 
rend és fegyelem megtartásán”.

A postások képviselője a forra�
dalmi időben Robicsek Pál szám�
tiszt volt, aki mint a Kommunis�
ták Magyarországi Pártjának ala�
pító tagja 1918. december 12- én a 
KMP postásszervezetét, majd 
mint ennek titkára december 
25- én az Országos Postás Szak�
szervezetet segítette megalapíta-

A budapesti nagy postahivata�
lok dolgozóinak többsége támo�
gatta 1919. március 21- én a mun�
káshatalom létrejöttét, részt vet�
tek annak munkájában, és ami�
kor néhány hónap múlva a nem�
zetközi intervenció támadását kel�
lett visszaverni, munkászászlóalj�
ba tömörülve vett részt a vörös 
hadsereg északi hadjáratában, a 
Miskolc felszabadításáért vívott 
harcban: 1919. május 20—22- én.

A postások tanácsköztársasági 
szerepe nem korlátozódott egy-  
egy szűk szakmai rétegre, hanem 
Budapesten a postai létszámnak 
több mint a fele vett részt a mun�
káshatalom segítésében. A Ta�
nácsköztársaság bukását követő 
megtorlás során az igazolóbizott�
ságok javaslata alapján a fegyel�
mi bizottságok 813 kinevezett 
postai alkalmazottal szemben (ez 
a budapesti postás dolgozók 53 
százaléka volt) alkalmaztak fe�
gyelmi büntetést, és tettek elle�
nük még évek múltán is büntető 
feljelentést. A ki nem nevezette�
ket fegyelmi eljárás nélkül elbo�
csátották.

A 2. világháború során a politi�
kai helyzet nehéz állapotot terem�
tett a postán. A gyorsaság, pon�
tosság, megbízhatóság követel�
ménye mellé az emberiesség kö�
vetelménye járult. Segíteni az ül�
dözötteket, menteni a jövő számá�
ra azt, ami menthető. Forradalmi 
követelmény és tett volt ez is, 
mint az újjáépítés, vagy napjaink�
ban fejlődésünk — kevésbé látvá�
nyos, de megelégedést keltő kö�
vetkezetes, mindennapi szolgála�
tunkkal való — segítése.

Dr. Kamody Miklós

Régi hagyomány a postás 
dolgozók között egy- egy ki�
emelkedő eseményre, évfordu�
lóra vetélkedőkkel felkészülni, 
színesebbé tenni az ünnepet. 
A Helyközi Távbeszélő Igazga�
tóság kollektívái már második 
alkalommal kezdeményezik, 
szervezik és rendezik meg a 
postásbrigádok szellemi vetél�
kedését. Tavaly a Tervező és 
Műszaki Nyilvántartó Iroda 
Neumann János szocialista bri�
gádja hívta országos versenyre 
a postásbrigádokat: a „Béke 41 
éve” címmel rendezte, szervez�
te meg — a tszb támogatásával 
— az országos vetélkedőt, a 
rajz- , plakát- , montázspályáza�
tot és - kiállítást, színesítve a 
postásgyermekek békét bemu�
tató munkáival.

Még alig fejeződtek be a „Bé�
ke 41 éve” rendezvények, ami�
kor újabb HTI- s brigád, az 
ugyancsak TMNYI- s „Ifjúság” 
jelentkezett kezdeményezésé�
vel, és országos felhívással for�
dult a postásbrigádokhoz: ün�
nepeljük méltó módon, hagyo�
mányaink szerint a nagy októ�
beri szocialista forradalom ki�
emelkedő, 70. évfordulóját!

A tszb ismét felkarolta a kez�
deményezést, erkölcsi és anyagi 
hátteret adva a korábbinál ta�
lán nagyobb vállalkozásnak. 
A HTI szakmai és politikai ve�
zetősége is egyértelműen vállal�
ta a feladatból ráeső részt. 
A Postások Szakszervezete tá�
mogatta, segítette a szervezést, 
emellett az anyagiakhoz is je�
lentősen hozzájárult.

így indult útjára a kezdemé�
nyezés, amely még a tervezés

Mikes Kelemen sorsát éne�
kelte meg „Szüretünk” című 
versében Lévay József. Az idé�
zett és beküldendő sorok: víz�
szintes 1., függőleges 25., 14. és 
45.

VÍZSZINTES
1. Az idézet első része. 11. 

Női becenév. 12. Ropogós. 13. 
Igekötő. 15. Begyűjt. 17. Emel�
kedő földhalom. 19. Régi sport�
egyesület. 20. Női becenév. 21. 
Táplálék. 22. Ételeinkben nél�
külözhetetlen. 23. Európai nép. 
24. Kis francia sziget az Atlanti�
óceánban. 25; A három testőr 
egyike. 29. Állati lakhely. 31. 
Indiai testgyakorlat. 32. Pest 
megyei város. 34. Idom, forma. 
36. Balatoni üdülőhely. 38. Fő�
városi focicsapat népszerű ne�
ve. 39. Rangjelző. 41. Nyelvtani 
fogalom. 42. Sakknagymeste�
rünk (ahogyan ejtjük). 43. Ame�
rikai operaház ismert névrövi�
dítése. 45. A II. világháború re�
pülőgéptípusa. 46. Csodálkozó 
szó. 47. . . .  Ervin Kisch. 48. 
Probléma, gond. 49. Közterüle�
tek (ford.). 51. A labdajátékok 
célja. 52. Nyugat- magyarorszá�
gi község. 54. Földdarab. 55. 
Lakótelep röv., 56. Betartja- e az 
időt? 58. Görög betű.

FÜGGŐLEGES
1. A tiltakozás egyik szava. 2. 

Betű az abc végén. 3. Kerget,

zavar. 4. Gazdasági társulás. 5. 
Német tojás. 6. Betűket formál. 
7. Huncut (rég.). 8. A kabát ré�
sze. 9. Régi szavunk. 10. Idegen 
színház (fon.). 14. Az idézet 
harmadik része. 16. Nagyon 
csúnya. 18. Végtelen botos! 21. 
Vércsatoma. 23. Szovjet repülő�
gép betűjele. 25 Az idézet má�
sodik része. 26. Int. 27. Török 
tiszti rang volt. 28. Francia Szu�
dánból alakult állam. 29. Fordí�
tott skálahang. 30. A láb része 
(ford.). 33. Helyrag. 34. Rizspá�
linka. 35. Csajkovszkij balettje 
(névelővel). 37. . . .  Éva (szín-  
művésznő). 38. Gyermekváro�
sunk otthona. 40. Rögtön 
(Írod.). 42. Csintalan. 44. Előbb�
re segít. 45. Az idézet negyedik 
része. 48. Pénzintézet. 50. Ar�
gon. 52. Király franciául. 53. Fél 
hanggal leszállított „A”. 56. 
Pénz végei. 57. Erős egyneműi.

— Bánhidi —

Beküldési határidő: novem�
ber 10.

Előző rejtvényünk helyes 
megfejtése: Seneca, Debrecen�
ben, Iskola a határon, Csoko�
nai Vitéz M.

Könyvutalványt nyertek: 
Abért Mária (Szombathely), 
Oláh Jánosné (Tiszaladány), 
Tóth Lukács (Tetétlen), Vértes 
Pál (Budapest).

Az első helyezett RTV-csapat még lázas munkálkodás közben

időszakában összetalálkozott a 
Magyar Szovjet Baráti Társa�
ság felhívásával az „Utazzunk 
együtt” vetélkedőre. Adva volt 
a csatlakozás lehetősége, és az 
„Ifjúsági” brigád élt is vele. Ve�
tő Kálmán, az MSZBT főmun�
katársa, a vetélkedő szervezője, 
a postások vetélkedésének dön�
tőjét területi versenyként java�
solta megrendezni, ahonnan 2 
brigád az országos elődöntőbe 
juthat.

A felhívásra 12 postaszerv je�
lentkezett, nagy többségük vál�
lalva a helyi — postaigazgató�
sági szintű — versenyek szer�
vezését is. Ezeken végleg kiala�
kult a postásverseny döntőjé�
nek mezőnye, amelyen az elnö�
ki teendőket Vető Kálmán vál�
lalta. Mellette Megyeri László, 
a Postások Szakszervezetének 
kv- titkára és Kozma Imre, a 
Magyar Posta Központjának 
szakosztályvezetője értékelte a 
versenyzők munkáját.

Szeptember 19- én, 11 órakor 
a hangszórókban felcsendültek 
a Kreml toronyóráinak ütései. 
Zachár Győzőné, a HTI tszb-  
titkára köszöntötte a versenyző�
ket, vendégeket, méltatta az ün�
nepet. Repülőgépzúgás festette 
alá a verseny játékvezetőjének, 
az utazás kísérőjének, Endrei 
Juditnak, a tévé bemondónőjé�
nek bevezető szavait. Kedves 
volt és bátorító, vezette — nem�
csak a játékot — a versenyző�
ket is, és vezette az utazáson a 
számos érdeklődőt, magával ra�
gadva őket is a képzeletbeli 
szovjetunióbeli utazásra. Köz�
vetlenül invitált az útra, és való�
di idegenvezetőként, nemcsak a 
kérdéseket tette fel, hanem be�
mutatott egy hatalmas orszá�
got, megismertetett egy kultú�
rát, egy népet, és közben segí�
tette a kérdések megértését, 
példákat hozott, illusztrált. És 
az illusztrációknál — irodalmi 
remekműveket tolmácsolva — 
egy másik, szépen csengő, is�
merős hangra figyeltek a részt�
vevők: Schaefer Andreának, a 
Magyar Rádió bemondónőjé�
nek a hangjára, aki erre a dél�
előttre előadói szerepkörben je�
lent meg hallgatói előtt.

Az első fordulóban azonnal 
az élre tört az RTV, 4 pontos 
előnyt szerezve a TIG, Debre�
cen és Miskolc csapatával 
szemben. Őket a szorosan fel�
zárkózó Pécs, a HTI és a Jár�
műtelep követte. Az élbolyt a 
második forduló kissé megráz�
ta. Ezt igen magas pontszám�
mal Debrecen nyerte — és át is 
vette a vezetést. A harmadik 
forduló kiegyenlítettebb ver�
senyt hozott. Élen maradt a 
Debrecen — bár előnye csök�
kent —, a második helyen az 
RTV és a HTI követte, növelve 
előnyüket a TIG- gel, Péccsel, 
és az immár leszakadni látszó 
Miskolccal szemben.

A negyedik forduló döntő je�
lentőségű volt. A barkochbajá-  
ték 2 percen belüli megoldása 
5—20 pontot ért. A megszerez�
hető 20 pontot az RTV csapata 
érte el. A HTI és a TIG 15- 15 
pontot szerzett, Pécs és Miskolc 
5- 5- öt, míg a vezető Debrecen 
nem tudott pontot szerezni. Ez�
zel az összesítésben is az RTV 
vette át a vezetést, 5 ponttal

megelőzve a HTI- t. A Debrecen 
a TIG mellé csúszott a III—IV. 
helyre. A Pécs biztosan tartotta 
továbbra is az V. helyet, míg a 
Miskolc mellé felzárkózott a 
KTH csapata.

Az ötödik, a mindent eldöntő 
utolsó forduló a 32 megszerez�
hető ponttal még nyitottabbá 
tette a versenyt, még több csa�
pat pályázhatott jobb helyre. Itt 
a legtöbb pontot — 28- at — az 
RTV és Miskolc csapata szerez�
te. Az RTV ezzel bebiztosította 
első helyét, a miskolciak — Pé�
cset szorítva vissza — még díja�
zott helyre, az ötödikre tornász�
ták fel magukat. Sopron csapa�
ta itt nagyon összeszedve ma�
gát, 26 pontot szerzett, de az 
élenjárókra már nem lehetett 
veszélyes. A HTI ugyancsak 26 
ponttal bebiztosította második 
helyét, a 22 pontos Debrecen 
pedig meg tudta tartani a III. 
helyezést.

. . .  és a versenyzők visszatér�
tek a képzeletbeli utazásról. Az 
útikalauz, az idegenvezető End�
rei Judit megköszönte az úton 
töltött 2 órát és elköszönt az úti�
társaktól, a versenyzőktől.

A verseny végeztével a zsűri 
eredményt hirdetett:

I. helyezett 105 ponttal a Pos�
ta Rádió-  és Televízióműszaki 
Igazgatóság csapata: Takács 
Tibor, Ribod Zsigmond, Feili 
Mihály, Singer Ferenc és Kab-  
ta József. (A csapat minden 
tagja 5 napos szovjetunióbeli 
utazást nyert.)

II. helyezett 98 ponttal a 
Helyközi Távbeszélő Igazgató�
ság csapata: Bodnár István, Jó�
ra Zsigmond, Molnár László és 
Dobos László. (A csapat min�
den tagja 2 személyes, 2 hetes 
belföldi üdülést nyert az 
1988- as főidényre.)

III. helyezett 87 ponttal a 
Debreceni Postaigazgatóság 
csapata: Jakab Olga, Albert Ist�
vánná, Tulkus Györgyné, Rom-  
hányi Lászlóné és Fodor Já�
nosné. (A csapat minden tagja 
1 személyes, 2 hetes belföldi 
üdülést nyert az 1988- as fő�
idényre.)

IV. helyezett 77 ponttal a Bu�
dapesti Távbeszélő Igazgató�
ság, az V. 69 ponttal a Miskolci 
Postaigazgatóság csapata, míg 
VI. 68 ponttal a Pécsi Postaigaz�
gatóság csapata lett.

A díjakat Megyeri László, 
Zachár Győzőné és Kovács 
Endre, a HTI igazgatóhelyette�
se adta át. Martali Hriszula, az 
ifjúsági brigád vezetője külön-  
díjat adott át a Posta Építési 
Üzem csapatának, amely csu�
pán három taggal tudott megje�
lenni a versenyen, ennek elle�
nére tisztességesen, végig ver�
senyezve próbált helytállni.

Ez a vetélkedő volt az első, a 
főpróba. Most még 32 000- en 
versenyeznek, hogy eljussanak 
az országos elődöntőbe és a 
döntőbe. A postásvetélkedőből 
már továbbjutott két csapat 
nem esélytelenül vesz részt 
ezen a versenyen. Biztosíték er�
re jó felkészültségük, amelyet 
az elért magas pontszámúk is 
igazolt.

Harmat István
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X. Postás sakkcsapat Európa-bajnokság Boglárlellén

Véget értek a király drámák

Gricserné Heszky Enikő főtitkár üdvözli a résztvevőket

A boglárlellei SZOT- Postás 
üdülő adott otthont szeptember 
27. és október 4- e között a Nem�
zetközi Postás Sportszövetség 
által idén tizedik alkalommal 
megrendezett sakkcsapat Euró-  
pa- bajnokságnak. Tíz ország ti�
zenkét csapata — köztük a ma�
gyar postás sakkozók — ült asz�
talhoz, hogy elnyerje a bajnoki 
címet. Az erőviszonyok ismere�
tében hazánk csapata is az esé�
lyesek között volt, hiszen az ed�
digi kilenc versenyből heten 
magyarok is szerepeltek, nem 
is rosszul, hiszen háromszor 
aranyérmet, kétszer ezüstöt és 
egyszer bronzot nyertek. De 
esélyeinket növelte az is, hogy 
a csapat jó ideje együtt játszik 
már, és az idén erősödtek is, hi�
szen az első táblára kiváló ké�
pességű versenyzőt igazoltak 
Faragó Sándor nemzetközi 
mester személyében.

A szeptember 28- i ünnepé�
lyes megnyitóra érkezett ver�
senyzőket és vendégeket a szer�
vezők és vendéglátók nevében 
Gricserné Heszky Enikő, a Pos�
tások Szakszervezetének főtit�
kára köszöntötte, külön üdvö�
zölve a megnyitón részt vevő 
dr. Gerda Rischawy asszonyt, 
az UISPTT alelnökét és dr. La�
kó Lászlót, a Magyar Sakkszö�
vetség elnökét.

Gricserné Heszky Enikő el�
mondta, hogy Magyarország 
mindig szívesen ad otthont 
olyan nemzetközi rendezvé�
nyeknek, amelyek a postások 
közötti barátság szálait erősítik, 
és jóleső érzés az is, hogy a ma�
gyar sporttársak élvezik a Nem�
zetközi Sportszövetség bizal�
mát, hiszen 1974 után, amikor 
Balatonfenyvesen rendeztük 
meg a sakkcsapat- versenyt, im�
már másodszor lehetünk eme 
nemes vetélkedő házigazdái.

A köszöntő szavak után dr. 
Gerda Rischawy tolmácsolta az 
UISPTT elnökségének jókíván�
ságait. A rendezésről szólva el�
mondta, hogy a szövetség jól 
választott, amikor Magyaror�
szágra osztotta a házigazda sze�
repét, hiszen az előkészületek, a 
szívélyes fogadtatás mindenkit 
meggyőzött e választás helyes�
ségéről.

„Ma, amikor annyi feszültség 
van a világban, mi igazán tud�
juk értékelni azt a szót, hogy 
postásbarátság” — mondta be�
fejezésül az alelnök asszony.

Köszöntötte a versenyzőket 
dr. Lakó László, a Magyar 
Sakkszövetség elnöke is. Utalt 
arra, hogy a magyar társada�
lomban milyen jelentős helyet 
foglal el a sakk- kultúra, és kie�
melte, hogy sakksportunk sike�
rei mögött hatalmas tömegek 
állnak, tíz-  és százezrek ismerik 
és játsszák ezt a nagyszerű játé�
kot. Elmondta azt is, hogy a 
szövetség egyaránt figyelem�
mel kíséri az élsportot és a tö�
megek sakkját, hiszen azt tart�
ja, hogy mindnyájan a FIDE 
nagy családjához tartozunk.

A rövid ünnepség után kez�
detét vette a nagy verseny. 
A csapatok két csoportban mér�
kőztek a döntőbe jutásért és a 
helyezésekért. Az A csoport 
tagjai Norvégia, Svédország, az 
Angol Távközlés, Hollandia, 
Ausztria és Svájc voltak, míg a 
B csoportba került Magyaror�
szág mellé az Angol Posta, 
Olaszország, a Belga Távköz�
lés, az NSZK és a Belga Posta 
csapata.

Az első csoport esélyese a 
svéd és az angol távközlési csa�

pat volt, míg a magyarok nagy 
sajnálatára azonos selejtezőcso�
portba került az angol postai, és 
a nyugatnémet csapat is, ame�
lyek bármelyike lehetett volna 
végül első. Az ijedtségnél azon�
ban szerencsére a csapatunk 
tudása nagyobb volt, és a két 
belga könnyed, valamint az 
olasz csapat váratlanul nehéz 
legyőzése után már jó esélyünk 
volt az elődöntőbe jutásra. Az 
„előrehozott döntőn” az Angol 
Posta csapatát 3:l- re vertük, és 
ezzel az utolsó selejtező mérkő�

zés előtt biztosítottuk továbbju�
tásunkat. Talán ennek tudható 
be, hogy az utolsó selejtező 
mérkőzésen már kiengedett 
egy kissé csapatunk, és a nyu�
gatnémetek 2,5—1,5- re legyőz�
tek minket. Ez lehetett számuk�
ra a vigaszdíj, hiszen mint ké�
sőbb kiderült, ez a bravúr csak 
nekik sikerült.

Az elődöntőbe a két angol és 
a magyar csapat mellett a végig 
nagyszerűen küzdő svédek ke�
rültek. A magyarok itt szoros 
csatában 2,5—1,5- re legyőzték 
az Angol Távközlés csapatát, 
míg a svédek hiába játszottak 
2—2- re az Angol Postával, a 
szabályok szerint az angolok ju�
tottak a döntőbe. Aztán minden 
jó, ha a vége jó, a döntőben a 
magyar csapatban még volt 
erőtartalék, és a nagy ellenfelet 
viszonylag könnyen, 3—1- re 
győzték le. Első tehát Magyar-  
ország, a második az angol 
posta, a harmadik helyen pe�
dig az angol távközlés csapata 
végzett.

Az ünnepélyes eredményhir�
detésen már mólóban volt a 
versenyzők feszültsége is. A dí�
jak átadása után dr. Gerda 
Rischawy ezúttal első ízben ad�
ta át a győztesnek az UISPTT 
által felajánlott díszes vándor�
kupát.

A magyar csapat játékát az 
ünnepséget követően Jeney Fe�
renc mesteredző értékelte.

Dr. Gerda Rischawy asszony, 
az UISPTT alelnöke:

Tökéletes rendezés volt
A verseny díszvendége a 

Nemzetközi Postás Sportszö�
vetség alelnöke, dr. Gerda 
Rischawy asszony volt. „Ci�
vilben” ő az Osztrák Posta�
igazgatás személyzeti és szer�
vezési osztályának vezetője. 
Jelenléte nemcsak rangot 
adott az Európa- bajnokság-  
nak,. hanem úgy éreztük, vé�
gig szigorúan ügyel a szerve�
zési, rendezési előírások meg�
tartására. Ezért is volt fontos, 
hogy milyen tapasztalatokról 
fog majd beszámolni a szövet�
ség elnökségének.

— Elmondhatom, hogy a 
magyar rendezők tökéletes 
munkát végeztek. Már az elő�
készítés is körültekintő és ala�
pos volt, a verseny lebonyolí�
tása pedig minden igényt ki�
elégített, minden szempontból 
fair play volt. De ugyanilyen 
magas színvonalú volt az ellá�
tás, az elhelyezés, a kiszolgá�
lás. Ezért is és a magyar csa�
pat győzelméért is csak gratu�
lálni tudok.

— Az UISPTT- nek Ma�
gyarországon kívül más szo�
cialista ország nem tagja. 
Várható- e ezen a téren válto�
zás a szervezetben?

— A Nemzetközi Sportszö�
vetség ilyen szempontból is 
teljesen nyitott. A jelentkező�
ket, legyen az bármelyik or�
szág, először meghívjuk egy-  
egy nagyobb versenyünkre. 
Ha kölcsönösen megtetszünk 
egymásnak, a belépésnek 
nincs semmilyen politikai 
vagy szervezési akadálya. így 
aztán elmondhatom, hogy szí�
vesen látunk bárkit — a sport 
nemes szellemében —, hiszen 
ez a tevékenység a béke és a 
barátság egyik alapvető esz�
köze.

— Hány tagja van a szö�
vetségnek, és mi lesz a követ�
kező fél év programja?

— Az UISPTT- nek 14 tagja 
van. Ez alatt nem ennyi or�
szág, hanem ennyi szervezet 
értendő, hiszen például az an�

gol posta és távközlés külön�
válásával két angliai tagja is 
van a szövetségnek. A közel�
jövő programjában labdarú�
góselejtezők, tájékozódási fu�
tóverseny és teniszbajnokság 
szerepel.

A szövetség alelnöke spor-  
tol- e, vagy csak irányítja a 
sportmozgalmat ?

— Természetesen sporto�
lok én is: síelek, korcsolyá�
zom, úszom és kerékpározok. 
Míg bírta a karom, teniszez�
tem is. Sakkot azonban csak 
otthon játszom, ám ha kíván�
ja, önnel szívesen leülök egy 
partira, hogy lássa, ismerem a 
lépéseket.

Nagy sikere volt a két kiállításnak is

— Erős csapattal jöttünk, hi�
szen az OB—I- es PSE vala�
mennyi olyan játékosa helyet 
kapott, aki postás dolgozó és 
eredményei által jó eséllyel in�
dulhatott — mondta. Bíztam a 
sikerben, mert Faragó Sándor�
ral sokat erősödtünk, és kiváló�
an játszottak, Puschmann 
László és Radnóti Béla FIDE 
mesterek is. De dicséretet érde�
melnek mindazok, akik szóhoz 
jutottak, Dobos Ottó, aki a szak�
osztályunk vezetője is, és a na�
gyon tehetséges Csapó Zoltán 
és Piroska István szintén. Leg�
eredményesebb versenyzőnk 
egyébként a második táblán 
játszó Puschmann László volt, 
aki az egész Európa- bajnokság 
legjobbja is volt, így a svájciak 
meghívták a következő évbeli 
nagy nemzetközi tornára.

Jeney Ferenc azt is elmondta, 
hogy volt a magyar csapatnak 
még egy tiszteletbeli tagja, 
Munka Béla, aki a múltban is 
és a mostani verseny előkészü�
leteinél is rendkívül sokat tett a 
sikerért, azért, hogy erős, jó 
csapata legyen a Postás Sport 
Egyesületnek. így többek kö�
zött az ő érdeme az is, hogy a 
Volán SC föloszlása után hoz�
zánk került Faragó Sándor. 
A fiatal nemzetközi mester is 
elégedetten nyilatkozott a ver�
seny után. ,

— A Volánnak erős csapata 
volt ugyan, de nagyon örülök, 
hogy a Postásban játszhatok. 
Szakmailag is fejlődhetek, hi�
szen első táblásként Portisch-  
sal, Riblivel, Adorjánnal, Sax-  
szal, Bilekkel játszhatok. És

csodálatos a csapatszellem, itt 
igazán egymásért küzdő kollek�
tívát ismertem meg.

Faragó Sándor szerint ez a 
verseny valamivel gyengébb 
volt ugyan, mint egy magyar 
bajnoki, de az első és második 
táblán a svédek, a nyugatnéme�
tek és az angolok kiválóan ját�
szottak.

A X. Postás sakkcsapat Euró�
pa- bajnokság nemcsak a ma�
gyar versenyzők, hanem a ren�
dezők egyértelmű sikerét is 
hozta. A verseny idején az üdü�
lő előcsarnokában nemzetközi 
postás sportfotó- kiállítást ren�
deztek, a versenyteremben pe�
dig a hazai, postás amatőr fes�
tők képeiből válogattak. A baj�
nokság mintaszerű lebonyolítá�
sát Verőczi Béla nemzetközi 
versenybíró dirigálta. A rövid 
pihenőidőben volt közös kirán�
dulás, és természetesen barát-  
kozás olyan együttlétekkel, 
ahol szinte mindig előkerült a 
sakk is, mert a sakkozó pihené�
sül is játszik, elemez, és mert ez 
az egyik olyan világnyelv, ame�
lyet a Föld minden szegletében 
beszélnek .

A sorrendben tizedik Euró�
pa- bajnokság résztvevői elége�
detten távozhattak a magyar 
tenger partjáról. Az üdülőben 
már megszokott magas színvo�
nalú vendéglátásra ezúttal sem 
érkezett panasz, amit mi sem 
bizonyít jobban, mint az, hogy 
a búcsú banketten rendezők, 
vendéglátók és vendégek 
együtt ropták a táncot.

ZO.

A győztes csapat: Faragó Sándor, Puschmann László, Radnóti Béla, 
Dobos Ottó, Piroska István, Csapó Zoltán

FIGYELEM!
1987. október 15-től folyamatosan női kondicionáló tor�

na indul a Postás Sport Egyesület szervezésében.
Ideje: minden kedd és csütörtök 17.30 órától.
Helye: Postaforgalmi Szakközépiskola, Budapest V., 

Irányi utca 3.
Részvételi díj: 700 forint havonta.

POSTÁS DOLGOZÓ 
A Postások Szakszervezetének lapja 

Szerkesztőség: Budapest XIV., Cházár András u. 13. 
Postacím: Budapest, Postafiók 14. 1406 
Felelős szerkesztő: MEZŐFI LÁSZLÓ 

Telefon: 428- 777
Kiadja a Népszava Lap-  és Könyvkiadó 

Budapest VII., Rákóczi út 54. Telefon: 224- 810 
Levélcím: Budapest, Postafiók 32. 1964 

Egyszámlaszám: MNB 215 —96 430 
Felelős kiadó: KISS JENŐ igazgató 

Előfizetési díj egy évre: 24 Ft 
87 —1713. Szikra Lapnyomda, Budapest 

Felelős vezető: CSÖNDES ZOLTÁN vezérigazgató 
ISSN 0230—4163 

12 8 * * *

Postás Dolgozó 8


