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A tagsági viták első tapasztalatai
A z elm últ hetekben, napokban megélénkült a postá�

sok szakszervezeti élete. A n yári szabadságolások múl�
tával három tém át bocsátott tagsági v itá ra  a központi 
vezetőség. A legtöbb helyen szeptem ber első felében  — 
lapzártakor  — került sor a társadalm i vitára.

A z első hét ta p a szta la ta it azonban soron kívül közre�
adjuk, vállalva a z t a következm ényt, hogy a z  eszmecse�
rék befejeztével még m ódosulhat az „össztagsági” véle�
mény. A tapaszta la tok  összegzése után a z  em lített té�
m ákra lapunkban még visszatérünk.

Központi vezetőségünk július 
19-i ülésén indította azt a tagsá�
gi vitát, melynek három témája:

A elgondolások a magyar 
szakszervezetek tevékenységé�
nek megújításáról,

•  a Postások Szakszerveze�
te választott szerveinek érdek- 
képviseleti és érdekegyeztető 
tevékenységének továbbfejlesz�
tése,

A tagsági viták szervezése te�
rületenként más és más volt. 
A tszb-k egy része alapszerve�
zetenként, mások 4-5 helyen 
összevontan tartották meg a 
gyűléseket. A központi vezető�
ség és az elnökség tagjai aktivi�
tásukkal segítették a helyi ren�
dezvények megvalósítását. 
A vitaanyagokban foglaltak 
nagy része találkozott tagsá�
gunk elképzelésével.

Kritikusan fogalmaztak a te�
kintetben, hogy a mozgalom ve�
zetése miért várta meg azt, 
amíg a vízszint elérte a kazán�
ház szintjét és robbanásveszély 
keletkezett.

Nem történhet meg többet, 
hogy egy több mint 4 milliós ér�
dekvédelmi mozgalomban cent�
rális erőkhöz igazítsák a szerve�
zetet és a valóságot.

Tagságunk megítélése szerint 
az Elgondolások című doku�
mentum valós tényeken alapuló

•  a bérpolitika reformjával 
összefüggő szakszervezeti el�
képzelések.

A Szakszervezetek Országos 
Tanácsának július 8-i ülésén fo�
galmazódott meg, hogy fordu�
latra van szükség:

•  a szakszervezeti mozga�
lom működésének és feladatai�
nak a meghatározásában,

•  a munkastílusban,
A az ezekből adódó szerve�

zeti kérdésekben.

szükségszerű felismeréseket 
tartalmaz.

Egységes abban a vélemény, 
hogy a szakszervezet feleljen 
meg eredeti feladatának, vagyis 
a tagsági érdekeket védje és a 
munkavállalói — ami természe�
tesen szélesebb mint a tagsági 
kör — érdekeket képviselje.

Az érdekképviseletbe és az 
érdekvédelembe beletartozik, 
hogy a döntéselőkészítésben, a 
feltételek alakításában a jelen�
leginél is aktívabb, kezdemé�
nyező tevékenységet kell végez�
nie a szakszervezeti mozgalom�
nak. Ez a munka nem azonos a 
termelés segítésének, szervezé�
sének nap mint nap megismét�
lődő „tornagyakorlataival”.

A kettős funkcióból adódóan 
helyénvalónak tartották azt a 
megfogalmazást, hogy a moz�
galom nem mondhat le arról, 
hogy jelentős társadalmi-gazda�

sági folyamatok alakításában a 
jövőben is részt vegyen.

A szervezetkorszerűsítés he�
lyett tartalmasabbá, markán�
sabbá kell tenni munkánkat. 
Becsületes, hozzáértő, s a dol�
gozókért tenni akaró és tudó 
függetlenített munkatársakra 
és tisztségviselőkre van csak 
szükség. Ebben is legyen való�
ságos demokrácia — hangzott 
el több helyen.

A valamikor valós értékeket 
képviselő termelési és munka�
mozgalom  erkölcsi kopását 
nem tudtuk megállítani. A meg�

változott gazdasági környezet, a 
szabályzók nem tudják elismer�
ni a szakszervezetek hagyomá�
nyos munkamozgalom-felfogá- 
sát. A viták során egy helyütt 
úgy fogalmaztak, „csináltuk, 
mert elvárták tőlünk”. Különö�
sen a klasszikus posta területén 
kellett különböző bűvészmutat�
ványokat kitalálni.

A mai helyzetben, a napi ér�
telemben vett termelést segítő 
tevékenységet abba kell hagy�
ni, a mozgalom energiáit más 
területekre kell összpontosítani.

A szakszervezeti törvényről
Tagságunk támogatja a szak- 

szervezeti törvény megalkotá�
sát. A normális együttműködés 
feltétele a jogok és hatáskörök 
tisztázása, a garanciák megléte 
minden partner részére.

A megalkotandó szakszerve�
zeti törvényben szabályozni 
kell az érdekérvényesítés min�
den elemét. így a sztrájk kérdé�
sét is.

Azonosulnak a dolgozók az�
zal, hogy a szakszervezet nem 
fogadhatja el a munkanélküli�
séget élethelyzetnek. Szüksé�
ges az egész kérdéskört rende�
ző állami intézményrendszer 
megteremtése. Felvetették a vi�
ták során, hogy a szakszerveze�
ti mozgalom ténylegesen mit 
tett eddig e veszélyeztetett hely�
zetbe kerültek érdekében.

Tagságunk a szakszervezet 
belső mozgalmi munkájában is 
elengedhetetlennek tartja a de�
mokráciát. A szervezeti, műkö�
dési garanciákon túl következe�
tesen kell munkálkodni azon. 
hogy a mozgalom érdekei kizá�
rólag a tagság érdekeivel legye�
nek azonosak. A mozgalom a 
tagság által és a tagságért élje 
szervezeti életét.

Az alulról felfelé irányuló, 
közmegegyezésen alapuló dön�
téseknek kell felváltaniuk a de�
mokratikus centralizmust, mely 
lehet egy párt működési metó�
dusa, de a szakszervezeti moz�

galomban a központilag kimon�
dott „kell” helyett a politikailag 
végiggondolt „lehet” a követen�
dő út.

Az érdekképviselet és az ér�
dekegyeztetés továbbfejleszté�
sének lehetőségéről több he�
lyütt hangoztatták: jelenlegi le �
hetőségeink határait sem köze�
lítettük még meg.

Sokakban él még — bár csak 
az elnevezés azonos — az ifjú�
sági tagozatok, tanácsok szerve�
zésének ha törik, ha szakad 
kényszere. Mindenütt kedvező 
fogadtatása volt a központi ve�
zetőség elvi állásfoglalásának, 
melynek értelmében a szakmai 
rétegtagozatok léte vagy nem 
léte kizárólag a tagság helyi 
döntésétől függ.

Néhány helyen az volt a véle�
mény, hogy legyen külön szak- 
szervezetük a műszakiaknak és 
a forgalmiaknak. Másutt ezt 
egyértelműen elutasították, hi�
szen akkor csökkenne a szak- 
szervezet ereje, hatékonysága, s 
a szociális juttatások is nehe�
zebben lennének megoldhatók. 
Együtt többre megyünk! Ez a 
többség véleménye.

A Kísérleti Intézetben felve�
tődött a társult tagság igénye, 
abból a helyzetértékelésből ki�
indulva. hogy a Tudományos 
Dolgozók Szakszervezete szak�
mai érdekeiket hatékonyabban 
tudja megjeleníteni, képviselni.

Vita a bérreformról
A tagsági vitákon a bérre�

form-elképzeléseknél „szálltak” • 
legtöbben szorítóba.

Az anyag fő értékének meg�
születését tartják. Felvetődött 
az is, hogy a kormány miért 
nem a szakszervezettel egy idő�
ben készítette el a saját koncep�
cióját?

Az eddigi viták alapján meg�
állapítható, hogy tagságunk 
egységes abban, hogy az
1989-es évnek nem szabad ne�
kimenni a jelenlegi bér- és ke�
resetszabályozási rendszerben.

Többen kifogásolták a jövede�
lemadó-rendszer teljesítmény�
visszafogó hatását. Javasolták 
az adósávok megváltoztatását, 
valamint a túlmunka „adómen�
tesítését”. Felhívták a figyelmet 
a forgalmi relatív bérszabályo�
zás veszélyeire, rossz hatásaira 
is. Meg kell szüntetni! Javasol�
ták több helyen.

Egyetértenek azzal, hogy a 
megélhetés alapjának a főmun�
kaidőben végzett munka ellen�
értékének kell lennie. Azono�
sulni tudtak azzal a megfogal�
mazással, hogy a szakszervezeti 
bérreform célja olyan bérrend�
szer kialakítása és működteté�
se, amely a teljesítmények javu�
lásával számolva, biztosítja a 
reálbérek tartós, érzékelhető, és 
minden dolgozói rétegre kiterje�
dő növekedését, amire annál is 
nagyobb szükség van, mivel je�
lenleg mintegy 10 000 postás 
dolgozó él a létminimum körül.

Volt, ahol úgy fogalmaztak, 
hogy a jelen körülmények kö�
zött ezt így felvetni demagógia. 
A felvetés kapcsán megfogal�
mazódott az, hogy kik vethetik 
fel ezt az egészet, ha nem egy 
szakszervezeti fórum. Még ak�
kor is, ha a bérreformot 
1989-ben csak elindítani lehet, 
melynek megvalósítása — saj�
nos — többéves, hosszú folya�
mat.

Elhangzott, hogy az elképze�
lések szemérmesen kezelik a 
munkaerőt, mint árut. Ha piac- 
gazdaságról beszélünk, illett 
volna fekete-fehéren leírni az 
anyagban, hogy a munkaerő 
áru, a munkabér pedig a mun�
kaerő ára.

A gazdasági bajok okainak 
megfogalmazásánál elhangzott, 
hogy az okok nem kizárólag a 
gazdaság rossz működésében 
keresendők.

A vállalati bértárgyalások 
esetén a szakmai vezetők elő�
terjesztésekor ne a szakszerve�
zeti vezetés vitassa meg a javas�
latokat, hanem a bizalmiak tes�
tületé — mondták többen.

Volt olyan felvetés, hogy a 
népgazdasági szintű tárgyaláso�
kon az összes érdekelt legyen 
jelen, s a SZOT képviselője 
csak egy résztvevő legyen az 
iparági-ágazati szakszervezet 
képviselői mellett.

A tagság egyetért azzal, hogy 
az alapvető fogyasztási cikkek 
áremelését mindenkor és min�
denki részére kompenzálni kell. 
Ehhez a kormány adjon garan�
ciát.

Az eddigi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a tagságnak is 
vannak elgondolásai. Ezzel 
kapcsolatban elhangzott olyan 
észrevétel is, hogy jó lenne egy�
szer már azt megérni, hogy a 
„történet” fordítva kezdődjön. 
Előbb megismerni a tagság el�
gondolásait, s csak azután ké�
szíteni egy vitaanyagot, és azt 
visszavinni a tagság körébe.

M. Rakovszky lengyel re�
formpolitikus szerint a szocia�
lista országok egynémelyiké- 
ben a megújulás, az átalakítás 
éveit vérrel, verítékkel és köny-  
nyel írják.

Az eszközök közül az elsőről 
és a harmadikról le akarunk 
mondani.

Kép és szöveg: 
Meszlényi Ferenc

Társadalmi vita a szegedi tszb-néi... ...és a székesfehérvári feldolgozóüzemben

A POSTÁSOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

vénye. Ismerve a kutatás és a 
fejlesztés területén dolgozók 
társadalmi, és ezzel összefüg�
gésben postán belüli elismert�
ségét, valós érdekként jelentke�
zik a társult tagság igénye.

A dolgozók egyéni érdekvé�
delme továbbra is az intézetben 
működő alapszervezet hatáskö�
rébe tartozzon. A társult tagság 
megvalósulása az érintett dol�
gozók egyéni döntésének függ-

Kritikák , javaslatok



A posta igényei szerint

Új szakközépiskola Rákoskeresztúron

A Fővárosi Tanács középisko�
lai programjának' részeként 
postaforgalmi szakközépiskola 
épült Rákoskeresztúron a Szé�
chenyi utcában. Az impozáns 
épület az intenzív beépítettségű 
lakótelep, valamint a családi 
házas övezet között elterülő 
24 400 négyzetméteres telken 
helyezkedik el. Tervezője Ma�
gyar Géza, a Lakóterv Ybl-dí- 
jas építésze, belsőépítész Mari-  
nov Gusztáv, a kiviteli terveket 
Kálmán Ernő, a Keletterv ter�
vezője készítette. Versenytár�
gyalás útján a Hajdú Megyei 
Állami Építőipari Vállalat nyer�
te el a kivitelezés jogát. 1987 ta�
vaszán kezdték meg az építke�
zést és 1988. augusztus 15-én, a 
Tanért által berendezve, átad�
ták az iskolát az üzemeltetőnek. 
Viszonylag rövid idő alatt minő�
ségileg megfelelő munkát vé�
geztek.

A több mint 250 millió forint�
ba kerülő iskola magas színvo�
nalú szakmai felszereltségét a 
Magyar Posta Központja 20 mil�
lió forinttal, a posta különböző 
szervei pedig megközelítően 
ugyanennyit érő berendezéssel 
segítették elő. Tették ezt azért 
is, mert a távközlés gyorsütemű 
és kiemelt fejlesztési program�
jával összefüggően erőteljesen 
megnövekedett a forgalmi szak�
emberek iránti igény. A posta- 
és távközlésforgalmi szakem�
berképzésben és utánpótlásban 
az iskola és a Helyközi Távbe�
szélő Igazgatóság hosszú távra 
szóló együttműködést tervez.

A négy év alatt emellett szert 
tesznek a tanulók még hírlap�
szolgálati, pénztár- és bankszol�
gálati, postai szállító szolgálati 
ismeretekre, valamint a távgép�
írásban való jártasságra is.

Az új intézmény vezetősége 
és a pedagógusok célul tűzték 
az iskola egyéni arculatának ki�
alakítását, s az egyedi megoldá�
sok keresésében felhasználják 
az épület többcélúságában és 
korszerű felszereltségében rejlő 
lehetőségeket. Tervezik például 
számítástechnikai szakkör indí�
tását már az első évben, a 
videotechnika és a zártláncú té�
vérendszer alkalmazását minél 
szélesebb körben, tanítási órá�
kon és azokon kívül, a posta 
igényeit is figyelembe véve az 
angol nyelv emelt szintű oktatá�
sát, egyelőre tanfolyami formá�
ban, távgépíró fakultációban 
együttműködést a szomszédos 
gimnáziummal stb.

A 10 000 kötetre tervezett 
könyvtár, a 240 fő befogadására 
alkalmas színház és moziterem, 
a többcélúan használható kö�
zösségi terek, a tornacsarnok és 
a sportudvar a tanulók szabad�
idős tevékenységére számtalan 
lehetőséget kínálnak, és emel�
lett a környezetben élő lakosság 
kulturális igényeit is képesek 
kielégíteni.

Augusztus 30-án az intéz�
mény ünnepélyes átadását kö�
vetően 144 elsőéves diák vette 
birtokba az új iskolát.

Herczeg Sándorné

Vologdai
ven d égek
M iskolcon

A központi vezetőség és a 
Magyar Posta megállapodása 
alapján szerződés jött létre a 
Miskolci Postaigazgatóság, illet�
ve a tszb, valamint a vologdai 
postaigazgatóság között. Ennek 
alapjául az szolgált, hogy Mis�
kolc szovjet testvérvárosa Vo�
logda. E szerződés alapján a kö�
zelmúltban 6 tagú postás dele�
gáció tartózkodott a miskolci 
tszb területén, melynek vezető�
je Szekretárjev Vagyim Nyiko-  
lajevics igazgatóhelyettes volt.

A küldöttség programja a 6 
nap alatt igen dús volt. Az első 
napon a Miskolci Postaigazga�
tóságon „szakmai nap” volt. 
Másnap délelőtt Borsod megye 
távközlési üzemeinek irányítási 
rendszereit tanulmányozták. 
Utána megnézték Szerencs ne�
vezetességeit, majd hangulatos 
hajóút keretében gyönyörköd�
tek Tokaj—Sárospatak—Sátor�
aljaújhely természeti szépségei�
ben és műemlékeiben.

A harmadik napon megtekin�
tették az aggteleki cseppkőbar�
langot, a megye és az ország 
egyik idegenforgalmi neveze�
tességét, majd meglátogatták a 
rakacai postai pihenőt (horgász�

tanyát). Másnap Miskolcon vá�
rosnézés volt. E napon Lillafü�
reden ebédeltek. A delegáció 
szombat hajnalban indult visz- 
sza Budapestre, majd a Ferihe�
gyi repülőtérről Moszkvába.

A vendégek a programon túl 
teljes keresztmetszetű tájékoz�
tatást kaptak a Postások Szak- 
szervezetének megújulási el�
képzeléseiről, és általában a 
magyar szakszervezeti mozga�
lomról. Kiss József tszb-titkár a 
baráti találkozót így jellemezte: 
„Az eszmecserék nyíltak, őszin�
ték voltak. A vologdai szaktár�
sak véleménye alapján is meg�
állapíthatjuk, hogy azok mind 
szakmai, mind szakszervezeti 
vonatkozásban hasznosnak bi�
zonyultak.

Személyes megítélésem sze�
rint, bár a két megye között 
nagy a földrajzi távolság — hi�
szen Moszkvától még mintegy 
600 km-re van Vologda — a ba�
ráti találkozó a szakmai és szak- 
szervezeti tapasztalatokon túl�
menően — különösen a nyitot�
tabb munkastílus következté�
ben — a tudatformálást is elő�
segíti.

H. D.

A SZOT Országos Ifjúsági 
Tanácsának felhívása

Kedves barátunk!
A SZOT Országos Ifjúsági Tanácsa 1988. szeptember 6-i 

ülésén úgy döntött, hogy október 22- re országos szakszer�
vezeti ifjúsági konferenciát hív össze.

A konferencián véleményt szeretnénk cserélni arról, ho�
gyan vélekednek a fiatalok a szakszervezeti mozgalom jö�
vőjéről, hogyan látják szerepüket a következő évtized szak- 
szervezeti munkájában és hogy milyen javaslataik vannak 
a fiatal dolgozók és tanulók problémáinak megoldására, a 
szakszervezeti érdekvédelmi munka javítására.

Szeretnénk, ha az ifjúsági tagozatok erőteljesen hallat�
nák hangjukat a szakszervezeti mozgalom jövőjét befolyá�
soló viták során.

Az ifjúsági konferencián és az azt megelőző alapszerve�
zeti, ágazati ifjúsági találkozókon gyűjtsétek össze a fiatal 
szakszervezeti tagságot legjobban foglalkoztató kérdése�
ket, mérlegeljétek azokat a javaslatokat, amelyeket el kí�
vántok juttatni a novemberi országos szakszervezeti konfe�
renciára.

A Szakszervezetek Országos Tanácsának vitaanyaga — 
amelyet az elmúlt hetekben megismert a szakszervezeti 
tagság — vázolja a szakszervezeti mozgalom megújulási 
törekvéseit. Elvárjuk, hogy ebben a megújulásban a fiatal 
tagságnak is óriási szerepe legyen. Nekünk is hozzá kell 
járulni elgondolásainkkal a szakszervezeti mozgalom va�
lódi változásához, hiszen leginkább a fiatalok érdekeltek 
abban, hogy a következő évtizedekben is legyen markáns 
érdekvédelmük a munkavállalóknak.

Az 1985-ös SZOT-határozat ma már nem elegendő a 
szakszervezeti ifjúsági munkához. Tovább kell lépnünk. 
Valódi önállóságunkat kell megteremteni, önálló szakszer�
vezeti ifjúsági szervezetet, elősegítve ezzel a fiatal tagság 
erőteljesebb érdekvédelmét, a szakszervezeti ifjúsági tago�
zatok pozíciójának erősítését.

Az Országos Ifjúsági Tanács támogatja a szakszervezeti 
országos értekezlet vitaanyagában vázolt megújulási törek�
véseket. E folyamat során minden területen — a szakszer�
vezeten belül is — követeljük a nemzedékváltást. Aki ma 
bízik a szervezett fiatalokban, az a jövőben bízik, s az igazi 
változások természetes hordozóira voksol.

A szakszervezeteken belüli demokratizálódás alapfeltéte�
le, hogy a rétegérdekek képviselete és védelme azokon ke�
resztül valósuljon meg, akik a réteg természetes és válasz�
tott képviselői. A szakszervezeti ifjúsági tagozatok részvé�
tele a döntések előkészítésében és meghozatalában ma 
már nem lehet elvi vita tárgya. Minden, a fiatalok érdekei 
érvényesítése nélkül meghozott döntés újabb lépés hátra�
felé. A szakszervezeteknek megújulásuk és a társadalom 
demokratizálódása során alapvető szükségük van az ifjú�
ság cselekvő támogatására. Az ő megnyerésük segíti elő, 
hogy a szervezett dolgozók érdekvédelmi szervezete moz�
galommá váljon.

A fiatal családok helyzete és perspektívája napról napra 
rosszabb! A további romlás megállítása az ifjúságpolitiká�
nak a nemzet jövője iránt viselt felelőssége!

A SZOT Országos Ifjúsági Tanácsa

Fiatalok delegációja az NSZK-ból

Kellemes élm ények  —  jó  benyom ások
Augusztus második felében 

tízfős postás ifjúsági csoport ér�
kezett a Német Szövetségi Köz�
társaságból Magyarországra, a 
Postások Szakszervezetének 
meghívására.

A fiatalok előadásokat hallot�
tak hazánk általános politikai 
és gazdasági helyzetéről, a pos�
ta és szakszervezetünk időszerű 
feladatairól, az ifjúság helyzeté�
ről. A konzultációkon tapasztalt 
aktivitásuk bizonyította, hogy 
mennyire érdeklődnek a német 
postás fiatalok a magyar társa�
dalomban lejátszódó esemé�
nyek felől, ezen belül is a ha�
sonló korú magyar kollégák 
életéről, mindennapjairól.

A háromnapos tanfolyami 
foglalkozások után a delegáció 
tagjai ismerkedtek az ország 
nevezetességeivel és megláto�
gattak postai létesítményeket 
is. Mivel többségük először járt 
Magyarországon, őszintén ér�
deklődtek a történelmi emlékek 
iránt, és csodálattal szemlélték 
a főváros szépségeit, a Gellért�

hegyről és a Várból eléjük táru�
ló panorámát. Szakmai prog�
ramként a Távbeszélő Tudako�
zó és Névsorszerkesztő Hivatal�
ban jártak. A Budapesti Postás 
Sportegyesületben a sportolási, 
míg a római-parti üdülőben a 
pihenési lehetőségekkel ismer�
kedtek.

Egy ifjúsági csoportnál nagy 
jelentőségük van a személyes 
találkozóknak, a közvetlen be�
szélgetéseknek. Erre a Helyközi 
Távbeszélő Igazgatóság Ifjúsági 
Klubja adott lehetőséget. 
A szervezők jóvoltából még 
nyelvi nehézségek sem voltak, 
mert a vendéglátók is beszéltek 
németül.

A csoport tagjai a Balatonnal 
való ismerkedést Szántódon 
kezdték el. Itt a Posta Oktatási 
és Kulturális Intézet Oktatási 
Táborának működését tanulmá�
nyozták. Nem sokkal ezután a 
komp már Tihanyban horgony�
zott le, ahol lehetőségük volt a 
fiataloknak felfedezni a Bala�
tonnak e csodálatos gyöngysze�

mét. A napi program Balatonal�
mádiban, a postásüdülőben fe�
jeződött be, ahol a csoport is�
merkedett a szakszervezeti 
üdültetés rendszerével és meg�
tekintette a létesítményt.

Az egyhetes látogatás végén
__ m int Q7t r ? r \ l f  R iiftnor a Holo.

gáció vezetője elmondta — kel�
lemes élményekkel, jó benyo�
másokkal térnek haza. A vezető 
meghívta a magyar postás fia�
talok csoportját: látogassanak 
el 1989-ben a Német Szövetségi 
Köztársaságba.
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Egy vasárnap a postafutárral Huszonhárom éves kapcsolat
Már a kora reggeli órákban 

is izzóan tűzött a kánikulai 
nap, mikor a nyitott erkélyaj�
tón át meghallottam Géza ba�
rátomnak, a postafutárnak 
szaggatott autókürtjelzését. 
Olyan volt ez számomra, mint 
mikor régen a lovas postafu�
tár kürtjelzéssel adta tudtára 
a lakosságnak, hogy megér�
kezett. Gyorsan lesiettem hát 
a lent várakozó Dáciához, 
hogy élményt gyűjtsék a kö�
zelmúltban rendszeresített 
postafutár-szolgálatnak a la�
kosság körében tapasztalt fo�
gadtatásáról.

Eló'bb néhány szóval vázol�
nám magát a szolgáltatást, 
mely szorosan összefügg az�
zal, hogy 1985. január 1-jétől 
a Népsport és a Vasárnapi Hí�
rek kivételével a napilapok 
vasárnap helyett hétfőn jelen �
nek meg.

Ennek megfelelően a Ma�
gyar Posta Központja elren�
delte a hírlapok expediálási, 
szállítási, árusítási és kézbesí�
tési rendszerének bizonyos 
mértékű módosítását, továb�
bá megváltoztatta a hírlap�
árusításban nem érintett hely �
ségekben a soron kívül kézbe�
sítendő küldemények kézbesí�
tési rendjét.

A Magyar Posta Központja 
a szolgáltatás ellátásának 
részletes megszervezését és 
kidolgozását az igazgatósá�
gokra bízta, így a helyi adott�
ságoknak megfelelően — a 
nagyvonalakban megadott 
irányelvek alapján — az igaz�
gatóságok egyedileg szervez�
ték meg és látják el a szolgál�
tatást.

Új elnevezés 
és szolgálat

Tudomásom szerint e szol�
gáltatást először a Miskolci 
Postaigazgatóságnál nevezték 
fu társzolgálatnak, ellátóját 
pedig postafutárnak. A Mis�
kolci Postaigazgatóság terüle�
tét körzetekre osztva szervez�
te meg a futárhálózatot, az 
alábbiak szerint: Miskolc kör�
nyéke 5 körzet 7 futárral+  2 
helyi körzet 4 futárral. Eger 
és környéke 6 körzet 7 futár�
ral, Hatvan és környéke 3 kör�
zet 4 futárral, Kazincbarcika 
és környéke 5 körzet 6 futár�
ral, Sátoraljaújhely és környé�
ke 4 körzet 6 futárral.
’ A futárok valamennyi he �

lyen személygépkocsival ren�
delkező, jól szakképzett bizto�
sok, igazgatósági ügyintézők, 
nagy hivatalok vezetői. Ez az 
egyik biztosítéka a szolgálat 
szakszerű és kulturált ellátá�
sának.

A futárok tulajdonképpen 
egyéni postai kisvállalkozók. 
Megállapított díjazás mellett 
— saját tulajdonú gépkocsiju�
kon, vasárnapi, illetőleg pihe�
nőnapi szabadidejüket felál�
dozva — teljesítik az előírt 
szolgáltatást, egyéni felelős�
ség mellett.

Nyáron, sokszor tikkasztó 
kánikulában, felhőszakadás�
ban, télen hóviharban, tükör�
simára fagyott hepehupás fa�
lusi, tanyai, többször alig járt 
utakon, hogy a falvak, kistele�
pülések lakói vasárnap is 
megkapják a nekik címzett 
expressz és gyorsposta külde�
ményeket, táviratokat, távbe�
szélő-meghívásokat.

E rövid — a teljesség igé �
nye nélkül leírt — szakmai is �
mertetés után rátérek a futár- 
szolgálattal kapcsolatos élmé�
nyeimre.

Ahogy megláttam a házunk 
előtti téren Géza barátom, 
volt munkatársam Dáciáját, 
már messziről szemembe öt�
lött, hogy a kocsi szélvédőjé�
nek felső részén egy alkalmi�

lag odaillesztett nyomtatott 
felirat hívja fel a figyelmet: 
„MAGYAR POSTA FUTÁR- 
SZOLGÁLAT”. (Természete�
sen a postakürt sem hiányzik 
a felirat mellől.)

Saját kocsival, 
megbízhatóan

J. Géza  megmagyarázta, 
ezt azért rendszeresítette az 
igazgatóság, hogy az egyéb �
ként magán-személygépkocsi�
nak hivatalos, szolgálati jelle �
get adjon. Ez igen hasznos 
olyan esetben, ha a behajtást, 
megállást, illetőleg a parkíro�
zást KRESZ-tábla tiltja, mert 
tapasztalat szerint a rendőrök 
teljes megértést tanúsítanak.

Utunk Miskolc 1 postahiva�
tal távírdájára vezetett, ahol 
már várt ránk a soron kívül 
kézbesítendő anyag. Minden 
vasárnap Miskolcon 5 futár 
van szolgálatban, 2 szabad. 
Az 5 futár közül egy hajnal�
ban elhozza a Miskolc 2-es hi�
vatalból a Miskolc 10-es és a 
leninvárosi hivatal által árusí�
tott hírlapokat (Vasárnapi Hí�
rek, Népsport), valamint a so �
ron kívül kézbesítendő zárla�
tot, melyet futárkörzetekre a 
távírdán osztanak szét, és in �
nen indítják a futárokat.

J. Géza körzetébe ezen a 
vasárnapon 24 távirat és 2 
expressz érkezett soron kívüli 
kézbesítésre. Ezek nyilvántar�
tásba vétele után elindultunk 
a körzetbe. Állomáshelyeink 
voltak: Alsózsolca, Felsőzsol- 
ca, Hernádnémeti, Kesznyé- 
ten, Köröm, Bocs, Sajólád, Sa- 
jópetri, Kistokaj és vissza 
Miskolc.

Útközben a futár több íz�
ben felhívta a segélykérő tele �
fonról Miskolc 1-es távírdáját, 
a körzetébe szóló táviratot le �
vette és kézbesítette, a végle �
gesen kézbesíthetetlenné vált 
táviratot visszajelentette. J. 
Géza — aki egyébként táv�
közlési biztos — tájékoztatott 
arról, hogy valamennyiüknek 
ismerniük kell mind az öt kör�
zetet, mert váltakozó (forgó) 
beosztásban látják el a szolgá�
latot. Ezért a körzetekhez tar�
tozó helységek utcáinak, tere�
inek könnyebb megtalálása 
céljából térképszerű vázlatraj�
zokkal rendelkeznek a futá�
rok valamennyi körzetszékhe�
lyen. Tapasztalatom szerint 
azonban még így is előfordul, 
hogy egy-egy táviratot vagy 
egyéb küldeményt csak hosz- 
szas kérdezősködés és kere�
sés árán lehet kézbesíteni. 
A futárok csak a végső eset �
ben kezelik kézbesíthetetlen- 
ként a táviratot vagy az egyéb 
soron kívül kézbesítendő kül�
deményt. Vasárnap lévén 
több esetben zárt kapukra ta�
láltunk. Ilyenkor a levélszek �
rénybe került a küldemény, 
ezért a futár, előírás szerint, 
expresszjelzőt ragasztott fi�
gyelmeztetőül.

Érdekesnek találtam azt is, 
hogy a falvakban az emberek 
az utcaneveket nem nagyon 
tudják, így célravezetőbb a 
címzett neve szerint tudako�
zódni, mert ez esetben köny- 
nyebben kap az ember m eg �
felelő tájékoztatást.

Lakossági
fogadtatás

Egyébként bármerre men �
tünk, megbecsülésben és sze- 
retetben volt részünk, akár tu �
dakozódás, akár kézbesítés al�
kalmával. Ahova csak men �
tünk, szívélyes szavak kísére�
tében, csaknem mindenhol 
meg akartak kínálni bennün�
ket, s szinte kérték, hogy ne 
sértsük meg őket azzal, hogy

nem fogadjuk el a kínált ká�
vét, vagy süteményt. Volt, aki 
mindenáron koccintani akart 
a futárral, aki a várva várt 
expressz szerelmes levelet 
vagy a családi szaporulatról 
szóló „mindketten egészsége �
sek” végződésű örömhírt hoz�
ta vasárnap, soron kívül is az 
„isten háta mögötti” Gyömrő- 
pusztára, ahol talán még a 
madár sem jár. Hát lehet azt 
megmagyarázni egy fiatal 
apának, hogy a futár csak 
koccinthat, de nem ihat, sem  
a szolgálat, sem az autóveze�
tés miatt? Nem is ez a lényeg, 
hanem a szeretet, a m egbe�
csülés, melynek fénye ott csil�
log a szemekben, mikor átve�
szik a küldeményt a futártól.

Elfogult vagyok? Lehet. De 
aki látta ezeket az arcokat, mi�
kor a futártól átveszik a kül�
deményeket — igazat ad ne�
kem, és talán nem túlzók, ha 
ki merem jelenteni, hogy ez a 
szolgáltatás híd a falu, a kiste�
lepülés és a város között. 
Ezért én a munkájukat jól 
végző postafutárokat a Ma�
gyar Posta növekvő presztízse 
előfutárainak tekintem.

Hogy a szolgáltatás — me�
lyet tudomásom szerint posta�
szinten a szerzett tapasztala�
tok alapján egységesen kíván�
nak szabályozni — gazdasá�
gos-e a postának? Vitatható. 
Vitathatatlan azonban az a 
tény, hogy a reklámra áldozni 
kell, és — szerény vélem é�
nyem szerint — a posta jó hír�
nevének ez az egyik legjobb, 
legkézzelfoghatóbb reklámja. 
A lakosság igen nagy rétegét 
érintő szolgáltatást így is le �
het értékelni.

Befejezésül idézek szak- 
szervezetünk XII. kongresz- 
szusának idevágó határozatá�
ból: „A posta i és távközlési 
szolgáltatások az anyagi inf�
rastruktúra szerves részét ké�
pezik. A szolgáltatások m inő�
ségi színvonalának fo lyam a�
tos ja v ítá sa  és a területi ellá�
tás olyan követelmény, am it 
nem lehet csak gazdaságos -  
sági megfontolásoknak alá�
rendelni.”

— horváth —

A Helyközi Távbeszélő Igaz�
gatóság győri átviteltechnikai 
szakemberei — érezve a közös 
feladatok, a közös munka terén 
jelentkező feszültségeket — 
megkeresték szlovákiai partne�
reiket, a Správa Diálkovych 
Káblov Bratislava dolgozóit, és 
a személyes találkozást javasol�
ták azoknak a problémáknak 
megbeszélésére, amelyek mind 
a győri, mind a pozsonyi erősí�
tőállomásokat érintették.

A pozsonyi kollégák hasonló�
an gondolkodtak, így kölcsö�
nösségi alapon megkezdődtek a 
közös szakmai viták, egyezke�
dések és feladategyeztetések, 
tapasztalatcserék. Innen már 
csak egy nagyon kis lépés kel�
lett ahhoz, hogy a szakmai kap�
csolat mellett szóba kerüljön a 
sport, a család, a közös gondok 
és a világ dolgai. Baráti szálak 
szövődtek, és kollektívák, mun�
kabrigádok érezték meg, hogy 
könnyebb a munka során szót 
érteni — két nyelven is —, ha 
megismertük egymást, ha a ha�
táron át nem idegenekhez szó�
lunk.

És jöttek a meghívások: egy 
kis focimeccsre, bográcsban 
főtt vacsorára, szakmai gond 
tisztázására, bevezetett újítás 
bemutatására stb. A brigádok 
szívesen találkoztak, és szíve�
sen vállalták saját költségükre 
a találkozókat. így van ez ma is 
— de alapjai már szélesebbek.

A spontán kezdeményezésre 
kialakult kapcsolatok hamar 
követőkre találtak. A hatvani 
hálózatépítők losonci kollégáik�
kal, a miskolci erősítősök a kas�
saiakkal és a nyitraiakkal épí�
tettek ki szakmai kapcsolato�
kat, s többoldalú kapcsolatot lé�
tesített a budapesti erősítő is. 
A tapasztalatcserék, megbeszé�
lések, brigádtalálkozók (mun�
kahelyen, fehér asztalnál, sport�
pályán egyaránt) emberi kap�
csolatokat is teremtettek. És 
ezekből a kapcsolatokból híd 
épült országhatár és nyelvi ne�
hézségek fölött. Ma is ezek a hi�
dak kötik össze a közös munka 
szálain keresztül a munkahe�
lyeket, az embereket.

A 70-es évek közepére így 
válhatott csupán már rossz em�
lékké, hogy voltak olyan idősza�
kok, amikor a szolgálati áram�
körökön a bejelentkezések, a 
közös mérések, a hibák behatá�

FELHÍVÁS

A Szakszervezetek Budapesti Tanácsa az újítások külön�
böző gazdálkodó szervezetek közötti hasznosításának ösz�
tönzésére, az újítások adásvételében alkalmazott eredmé�
nyes módszerek feltárására, népszerűsítésére és elismeré�
sére

pályázatot hirdet.

A pályázatra várjuk mindazon fővárosi gazdálkodó szer�
vezet szakszervezeti bizottságának jelentkezését, amely 
1988. folyamán más vállalatnak, intézménynek újításokat 
átadott, illetve másoktól saját hasznosításra újításokat át�
vett, és ahol bemutatják (maximum 5—8 oldal terjedelem�
ben) a szakszervezetnek az újítómozgalmat segítő tevé�
kenységét.

Pályázati díjak: 1 db 20 000,— Ft-os I. díj,
2 db 10 000,— Ft-os II. díj,
2 db 5 000 ,- Ft-os III. díj.

A legtöbbször átadott újítások, az újítások terjesztésé�
ben, valamint az újítómozgalom segítésében élenjárók to�
vábbi erkölcsi és anyagi elismerésben részesülnek.

A pályázatokat 1988. december 31- ig az SZBT gazdaság- 
politikai és munkavédelmi osztályára (Budapest, Dózsa 
György ih 84/B 1415) kell eljuttatni.

A pályázat eredményhirdetése 1989. február folyamán 
lesz.

Szakszervezetek Budapesti Tanácsa

Pályázati adatlapot lehet igényelni:

Postások Szakszervezete közgazdasági osztály, Mészáros 
József: 428-777/64 m.

rolása és elhárítása — csak kis 
részben a nyelvi nehézségek, 
többnyire a hozzáállás miatt — 
bizony igen nehézkesen ment 
és nagyon sok bosszúságot oko�
zott a munkájukat végezni aka�
róknak a határon innen is, túl 
is.

A közösen végzett munka 
már hosszú évek óta zökkenő- 
mentes. Nincsenek fenntartá�
sok, csak segíteni akarás, a fel�
adatok minél jobb, gyorsabb 
megoldásának a szándéka. És 
ezen a téren mindkét fél ki�
emelkedő eredményekkel di�
csekedhet. Az egész világot be�
hálózó nemzetközi távközlési 
feladatok közös megoldása is 
hozzájárulhatott ahhoz, hogy az 
együttműködést elindító győri 
Rába brigád 6 alkalommal sze�
rezte meg a Posta, illetve a Táv�
közlés Kiváló Brigádja címet, 2 
alkalommal kapott MSZMP 
kongresszusi oklevelet, és 1986. 
évi kiemelkedő teljesítményük 
alapján a Magyar Népköztársa�
ság Kiváló Brigádja címmel 
tüntették ki.

A kiemelkedő munkasikerek�
hez nemcsak a brigádok kap�
csolata és a jó munkája kellett. 
Szükség volt megfelelő háttérre 
is, amely elsősorban erkölcsi tá�
mogatással, de sok egyéb anya�
gi, szervezési és más segítség�
gel adott tartást, majd vállalati 
szintű tartalmat a kapcsolat�
nak. Már 1975-ben találkoztak 
a két igazgatóság (a HTI és az 
SDK Bratislava) vezetői és kö�
töttek szerződést szakmai és 
szakszervezeti területeken. Ma 
is ez a szerződés az alap a két 
szervezet dolgozóinak csere�
üdültetésében.

Szlovák vendégeket fogad a 
HTI Pécsett és a Balaton part�
ján, magyar postások pihennek 
a Tátra legszebb helyein. Azóta 
rendszeresek a vállalatok veze�
tői között a találkozások, és 
még egyetlen alkalommal sem 
szűkültek a kapcsolatok. Min�
dig találnak a szerződést érté�
kelők olyan pontokat, amelyek�
kel bővíteni lehet a kapcsolatot, 
szélesíteni a szakmai fejlődés 
alapjait.

Legutóbbi kiértékelésükben 
elismeréssel szóltak a vezetők a 
lezajlott nyitrai, hatvani, kassai 
és győri szakmai találkozók 
eredményeiről, hiszen mindkét 
fél sok új ismerettel, tapaszta�
lattal, gyakorlati fogásokkal 
gazdagította a résztvevők tudá�
sát. Mindezeken túl kiemelték 
az első alkalommal létrehozott 
újítótalálkozókat Galántán.

A tapasztalatok és a felmerült 
igények alapján a szerződés 
újabb ponttal gazdagodott. Be�
épült az együttműködésbe a 
kölcsönös tájékoztatás az elfo�
gadott jelentősebb újításokról 
és a szaklapokról. Egyre erő�
sebb hangsúlyt kap a szerző�
désben a koaxiális és szimmet�
rikus kábelek hibaelhárítási 
idejének csökkentése.

Új lendületet és színfoltot 
adott a két vállalat együttműkö�
désében a Csehszlovák Postá�
sok Szakszervezete és a magyar 
Postások Szakszervezete között
1984-ben létrejött egyezmény, 
amelynek alapján a csehszlo�
vák és a magyar postás dolgo�
zók is bekapcsolódnak a nem�
zetközi munkaverseny-mozga- 
lomba. A egyezmény célja a 
nemzetközi munkaverseny- 
mozgalom eszközeivel is segíte�
ni egymás munkájának, techno�
lógiájának megismerését, kol�
lektív emberi kapcsolatok elmé�
lyítése a kultúra és a sport terü�
letein, baráti kapcsolatok kiala�
kítása. Az eltelt időszakban a 
győri Rába, a hatvani Lendület, 
a miskolci December 3. és az 
Április 4. szocialista brigádok 
nyerték el a címeket. De birto�
kosai e kitüntetéseknek szlovák 
partnereink is.

A vállalatok közötti szakmai 
és szakszervezeti együttműkö�
dés mellett jelentős szerepet ját�
szik a két szervezet között a 
rendszeres sportbaráti kapcso�
lat is. Kétévente találkoznak a 
HTI és az SDK Bratislava spor�
tolói váltott színhelyeken, hogy 
labdarúgásban, röplabdában, 
lábteniszben, asztaliteniszben 
és tekében összemérjék erőiket. 
Ilyen alkalmakkor 65—70 spor�
toló és vezető találkozik, ismer�
kedik a kollégákkal, a várossal, 
szerez élményeket a sport és az 
emberi kapcsolatok terén.

Most Bratislava volt a ven�
déglátó. Különleges ízt adott a 
sportnapok elnevezésű rendez�
vénynek az az esemény, hogy 
vendéglátóink fennállásuk 25 
éves évfordulóját ünnepelték. 
1963 áprilisában jött létre a Prá�
gai SDK, és ennek üzeme az 
SDK Bratislava. Alapfeladatuk 
a Szlovák Szocialista Köztársa�
ság területén levő távközlési há�
lózat és a hozzá tartozó beren�
dezések műszaki fejlesztése, 
építése és üzemeltetése. Örü�
lünk annak, hogy részesei le�
hettünk barátaink ünnepének, 
hogy a tömegsportrendezvé�
nyek is bekerülhettek az ünne�
pi programba. Kívánjuk, hogy 
a jövőben még több munkasi�
kert és eredményt mondhassa�
nak magukénak, amelyekhez 
mi is — igaz baráti kapcsola�
tunkon keresztül — közös mun�
kánkkal szeretnénk hozzájárul�
ni.

Egy brigádvállalkozásból, né�
hány többet tenni akaró szak�
ember kezdeményezéséből lét�
rejött egy szoros baráti kapcso�
lat, amely túlnőtt egy vagy több 
brigád keretein, vállalati 
együttműködéssé terebélyese�
dett, és ma már jelentős ténye�
ző mind a Magyar Posta, mind 
a Csehszlovák Posta nemzetkö�
zi távközlési feladatainak ellátá�
sában.

Harmat ilstván
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SZ O C FIL E X  1988
A SZOCFILEX (a szocialista 

országok bélyeggyűjtő szövet�
ségei) kiállítások negyedszáza�
dos történetében a magyar bé�
lyeggyűjtő-szövetség volt a kez�
deményező az 1963-ban Buda�
pesten rendezett első kiállítás�
sal és rendezvénysorozattal. 
1978-ban Szombathelyen ad�
tunk ismét otthont ennek a ren�
dezvénysorozatnak. Mindkét 
hazai rendezvény iránt kiemel�
kedő érdeklődést tapasztaltunk.

Most, a 25 éves évforduló 
méltó megünneplésére Kecske�
méten tematikus gyűjtemények 
bemutatásával és ünnepségso�
rozattal, valamint tanácskozá�
sok megtartásával készültünk.

A város, a MABÉOSZ-szal és 
a Magyar Postával közösen vál�
lalta a SZOCFILEX ’88 nem�
zetközi bélyegkiállítás rendezé�
sét, és augusztus 12-i megnyitá�
sát a nagyközönség számára, 
amely augusztus 21-ig tekint�
hette meg a kiállított anyago�
kat.

A bélyegkiállítás egyik szín�
helye a Cifra Palota első emele�
te volt, ahol 325 keretben, a má�
sik színhely pedig a Tudomány 
és Technika Háza, ahol 144 ke�
retben mutatták be az anyago�
kat.

A 10 kiállító ország: Bulgária, 
Csehszlovákia, Lengyelország,

Német Demokratikus Köztársa�
ság, Románia, Szovjetunió, vala�
mint Kuba, Mongólia, Vietnami 
Szocialista Köztársaság és ha�
zánk volt.

Augusztus 13-án Kecske�
mét— Helvécia—Kecskemét vo�
nalon delizsánsz postajárat in�
dult. A lóvontatású járművet a 
Postamúzeum adta, a személy�

zet korhű ruhában volt. A deli�
zsánsszal továbbított küldemé�
nyek fedélzeti bélyegzést kap�
tak. A kiállítás idején a Cifra 
Palotában alkalmi postahivatal 
működött.

(—mez—)

Dr. Kertész Pál, a Posta elnökhelyettese megnyitja a kiállítást

Tanácsok mindenkinek
Szóljunk a szójáról

Keveset tudunk a szójabab�
ról, pedig az emberiség évezre�
dek óta termeszti. A szakembe�
rek elsősorban takarmánynö�
vénynek tekintették, bár régóta 
folynak kísérletek a szója em�
beri táplálkozásra történő fel- 
használására, mivel élettanilag 
rendkívül értékes anyagokat 
tartalmaz. Száz gramm szója- 
liszt kalóriatartalma: 466; fehér�
je: 41,5; zsír: 20,2; szénhidrát:
26,2 százalék. Tartalmaz Bi és 
B2 vitamint, kalciumot, vasat, 
foszfort, nikotinsavat. Fehérjéje 
az emberi szervezet számára 
teljes értékű fehérje.

A szójaliszt búzaliszthez ke�
verve (20-40 százalék arány�
ban) kiválóan alkalmas tészta, 
sütemény, és házikenyér készí�
tésére, növeli az ételek biológiai 
értékét. Sőt zsíros ételekhez fo�
gyasztva, a szójás kenyér védi a 
szervezetet a nehéz ételek káros 
hatásai ellen. A kísérletek azt 
igazolják, hogy a szójás kenyér 
rendszeres fogyasztása nyomán 
csökken a vér koleszterintartal�
ma és kedvező hatást gyakorol�
hat az érrendszeri betegségek�
ben szenvedők állapotára is.

Jogosan felmerülhet a kér�
dés, ha ennyi jó tulajdonsága 
van a szójababnak, akkor a 
népélelmezésben miért nem 
használják nagyobb mérték�
ben? Hiszen ismeretes, hogy 
Ázsiában a húst, a tojást és a 
kenyérgabonát pótolja a szója�
bab. A „mellőzésnek” az az 
oka, hogy a szójababnak érté�
kes tulajdonságai mellett van�
nak emberi táplálkozásra való 
felhasználását akadályozó tulaj�
donságai is, például kellemet�
len szagú, keserű. Ezek ugyan 
különféle (nem olcsó) eljárások�
kal megszüntethetők, de az el- 
sárás során a szójában levő ér�
tékes fehérje károsodik, s 
egyéb, táplálkozástanilag hasz�
nos anyagainak nagy része 
tönkremegy.

A közelmúltban Tóth Juan 
János élelmiszervegyész forra�

dalmasította a szójakezelés 
módszerét. Kidolgozta a bioka- 
talikus hideg szójakezelési eljá�
rást, amelynek alapja 31 enzim 
és 17 katalizátor egymásra ha�
tása. Ez a gyakorlatban azt je�
lenti, hogy az egyszerű és olcsó 
eljárás során a nemkívánatos 
tulajdonságok eltűnnek, de ká�
rosodás nélkül megmaradnak a 
bilológiailag értékes anyagok. 
Tehát a szója élettani értékét 
megtartva, alkalmassá válik 
élelmiszer-ipari felhasználásra. 
A szóját napjainkban sokféle 
élelmiszer-ipari termék készíté�
séhez felhasználják.

A szójaliszt felhasználásával 
házilag is érdemes megbarát�
kozni. Alkalmazásával a család 
táplálkozását tehetjük egészsé�
gesebbé. Felhasználhatjuk leve�
sek, főzelékek sűrítéséhez, vagy 
20-40 százalékos arányban süte�
mények, galuska, májgaluska, 
palacsinta készítéséhez. Ha tú�
rógombócot főzünk, tegyünk 
abba is szójalisztet, rendkívül 
finom ízt ad az ételnek (mazso�
lát is keverhetünk bele). A tú�
rós rétes töltelékébe búzadara 
helyett keverjünk szójalisztet, 
ugyanúgy, ha más süteménybe 
készítünk túrótölteléket. Kitűnő 
ízű a szójaliszt hozzáadásával 
készült húspogácsa, töltött pap�
rika, töltött káposzta, töltött 
hús. Ha levesek, főzelékek sűrí�
tésére használunk szójalisztet, 
először hideg vízben keverjük 
el, öntsük az ételhez és forral�
juk fel. Húspogácsánk fino�
mabb lesz, ha először a szója�
lisztet tejben áztatjuk és úgy 
keverjük a húshoz.

Jó, ha tud juk

Fontos konyhahigiéniai sza�
bály: a nyers hús feldarabolásá�
hoz legyen külön deszkánk és 
késünk, amelyeket kizárólag er�
re a célra használunk. A húsvá�
gó deszkán ne vágjunk kenye�
ret vagy felvágottat, sajtot, mert 
mosogatás után is maradhatnak

rajta olyan, az egészségre ve�
szélyes baktériumok, amelyek 
az ételeket megfertőzhetik. 
Ugyanígy ne vágjuk a megfőtt 
leveshúst sem ezen a deszkán, 
mert kórokozók kerülhetnek a 
kész ételbe.

A konyhában legalább há�
rom deszkára van szükség: egy 
a nyers hús, a másik a kenyér, a 
harmadik a zöldségféle szelete�
léséhez.

*

A citrom- vagy narancs héját 
reszeljük le, keverjük össze 
kristálycukorral, tegyük jól zá�
ródó üvegbe, Sokáig eláll. Süte�
mény készítésénél felhasznál�
hatjuk ízesítésre.

*

Ha húslevest főzünk és rizs�
köretet is készítünk, tegyünk a 
rizsre pár kanál húslevest. Kitű�
nő ízt ad. Keverjünk a rizsbe 
apróra vágott zöldséget, színesí�
ti, ízesíti.

*

Ha petrezselymes burgonyát 
készítünk, a petrezselymet köz�
vetlenül a tálalás előtt szórjuk a 
forró burgonyára. Kitűnő tava�
szi íze lesz a burgonyának.

*

A diós vagy mákos töltelékbe 
csak akkor tegyük bele az ízesí�
tésre szánt citrom héját, amikor 
a töltelék már kihűlt. így erő�
sebb lesz a citromhéj illata.

*

Ha erős húslevest akarunk 
főzni, akkor a húst hideg, sós 
vízbe tegyük fel főzni, ha vi�
szont azt akarjuk, hogy a hús 
legyen zamatos, akkor forrás�
ban levő sós vízbe tegyük.

*

A nyers saláták télen talán 
még fontosabbak, mint nyáron, 
amikor több a gyümölcs. Ké�
szíthetünk fehér vagy piros ká�
posztából, nyers céklából, sár�
garépából, almából, retekből 
salátát. ízlés szerint fűszerez�
zük, több napig eláll.

Fási Katalin

A z egyik tiszán tú li nagy�
posta  főpénztárosa m agánle�
velet kapott. Ez állt benne: 
„Kedves Péter barátom! 
Gyöngyike, a gazdászunk  
szabadságon volt, s bizony  
elfelejtettük helyette megigé�
nyelni az A nyaghivataltól a 
szükséges nyom tatványokat. 
A rra kérlek, menj be a főnök�
höz, kérj tőle szám unkra köl�
csön egy tömb »Főpénztári 
jelentés« - t és legalább négy 
>*H írlap összesítő «- t, s m iha�
marább küldd el nekem. A jö �
vő  hónapban visszaadom . 
Előre is köszönöm, barátilag  
üdvözöl: Béla. ”

A m i Péterünk a „B éla” le�
velével nyom ban beállított a 
főnökéhez. A főnök elolvasta, 
nagyot bólintott, de m indjárt 
meg is vonta a vállát:

Semmi kifogásom nem vol�
na ellene, de ez így, m agánle�
vél form ájában nem szabá�
lyos. Csakis h ivatalos levélre 
küldhetünk. írd  meg, hogy 
küldjön egy kérőlevelet a fő �
nöke aláírásával, és term é�
szetesen bélyegzővel ellátva.

A jó  tanácsra a levél el�
ment, négy nap m úlva jö tt is 
a m ár h ivatalos levél. A kör�
ze ti h ivatal vezetője bontotta  
fel. Azonnal h íva tta  a saját 
gazdászát. A z m indkét 
n yom ta tván yra  csak rázta  a 
fejét: -  Egyikből sincs fölösle�
günk. Csak annyi példá�
nyunk van, am ennyi a m i fő �
pén ztári és hírlap jelenté�
sünkhöz szükséges.

— Igazán nagyon sajnála�
tos! — m ondta a vezető, m i�
közben p a p ír t csusszantott 
írógépébe, és ezt gépelte rá: 
„Sajnálattal értesítem, hogy 
a kölcsönkért »Főpénztári je �

lentés« és a »Hírlap összesí�
tő « nyom tatványokból nem  
áll módom ban küldeni.” Pe�
csét, aláírás, és am i a legfon�
tosabb: 68/1987. iktatószám . 
így  ugyan nem olyan egysze�
rű, de hivatalos!

*

K ristó f bácsi, a Járm űjaví�
tó éjjeliőre éppen lehajtotta  
fejét a fülkéjében, am ikor 
nagy csattanással kiugrott a 
sínekről, a váltók között a dí�
zelm ozdony. Emberek jajve -  
székeltek, hordták a sebesül�
teket, a m ozdony még félol�
dalra dőlve is dörömbölt, 
csattogott. K ristóf bácsi 
agyának kerekei hirtelen á t�
vá lto ttak  a valóságba: a kis-

Apróságok
ablakon kopogtattak. Felkap�
ta a fejét:

— Jól aludtunk, K ristóf 
bácsi? — m osolygott rá a 
távirat- kézbesítő. H oztam  
egy fontos táv ira to t Debre�
cenből.

A távira to t a z  éjjeliőr á t�
böngészte, m ajd am ikor fel�
jö tt a nap, bevitte az igazga�
tóhoz:

— Távirat, igazgató szak�
társ! Debrecenbe m egérkez�
tek a 6/6- os görgők, s el lehet 
hozni, egyúttal tessék meg�
tartan i a Hajdú m egyei érte�
kezletet. De ne a korai exp -  
resszel u tazzon  el, igazgató  
szaktárs. Ugyanis a zt álm od�
tam  a z éjjel, hogy a vonat ki�
siklott, s am it én m egálm o�
do k ...

— Ostobaság! — legyin�
tett az igazgató, m ajd azt 
gondolta, hogy előbb m égis�
csak a „karburáttengely"  
ügyét in tézi el, s csak a 
10.30- as gyorsra ül fel. M ajd�
nem dél lett, m ire megérke�
zett Debrecenbe.

— Igazgató szaktárs, te 
még élsz? — rázogatták Deb�
recenben a kezét. De jó, hogy 
késve érkeztél. Ha a korai 
expresszel jössz, ki tudja, te 
is a balesetet szenvedők kö�
zö tt vagy.

A z igazgató elsápadt:

— H á t... tényleg igaza t 
jósolt K ristó f bácsi?

Ügyének elintézése és az 
értekezlet után hazautazott. 
Első dolga az volt, hogy az éj�
je liőrt m agához hívta:

— Hálás vagyok m agá�
nak, K ristó f bácsi. Képzelje, 
m aga igaza t álm odott. Meg�
m entette a z  életemet. Ezért 
engedje meg, hogy az igazga�
tói alapból 800 forin t ju ta �
lomban részesítsem. B izo�
n yára jól jön  ez a kis „bér�
p ó tlá s”.

A z éjjeliőr hálásan megha�
jolt, s m ár indult volna kifelé, 
de alig ért az ajtó kilincsé�
hez, a z  igazgató utána szólt:

— Jöjjön még vissza, K ris�
tóf bácsi. A precizitás megkí�
vánja a zt is, hogy igazságo�
san döntsék. Meg kell büntet�
nem. Á thelyezem  nappali őr�
nek, egyúttal a raktárban is 
dolgozni fog. Á thelyezem , és�
pedig azért, m ert m aga ké�
rem éjszaka, ahelyett, hogy 
őrködne, alszik, s mindenféle 
m arhaságot összeálmodik! 
Na, elmehet, aranyos K ristóf  
bácsi!

Dénes Géza

A HTE postai szakosztályainak 
október havi programja

Október 12. (szerda), 15 óra, 
VI., Népköztársaság útja 3. Au�
tók Péter: Fényvezetős kábelhá�
lózat építési irányelvei.

*

Október 19. (szerda), 15 óra, 
VI., Népköztársaság útja 3. 
Kocsner Lászlóné: Postai fel�

adatok az egészségmegőrzés 
társadalmi programjához kap�
csolódóan.

*
Október 24. (hétfő), 15 óra, 

VI., Népköztársaság útja 3. Kis 
Pál Jenő: Új egységdoboz hasz�
nálata a levélpóstai küldemé�
nyek szállításában.

MEGJELENT
a Puskás Tivadar Híradástech�
nikai Szakközépiskola és Techni�
kum

JUBILEUMI

ÉVKÖNYVE.

Előfizetési csekk ellenében mun�
kanapokon 8.00—12.00 óráig átve�
hető vagy megvásárolható az isko�
la gazdasági irodájában.

Cím: Budapest IX., Gyáli út 22.

Az Árpád-kor hírvivői
Első királyunk, az állam- 

alapító Szent István halálá�
nak 950. évfordulójáról hálás 
kegyelettel emlékezett meg a 
magyar nép. Tudósok méltat�
ták érdemeit, idézték törvé�
nyeit, időszerűsítették intel�
meit, és a legújabb kutatások 
tükrében mutatták be élet�
művét. Feltárásaikból a kora�
beli hírközlést illetően is bő�
vült ismeretünk.

A hazai hírközlés múltjával 
korábban foglalkozók úgy em�
lékeznek meg a 9. évszázadról, 
hogy ebben a korábbi törzsi tár�
sadalom hírközlésének módja, 
gyakorlata élt tovább. Itt hivat�
kozom Györffy György: István 
király és műve című könyvére, 
mely egy több évtizedes kutató�
munka eredményeként a for�
rásanyag kritikai átvizsgálása 
során szinte alapjában átrajzol�
ta államalapító királyunkról al�
kotott képünket. Györffy 
György munkájában kifejti, 
hogy István király a hozott ke�
leti eredetű szokásokat időszerű 
változtatásokkal beépítette az 
új, Karoling-mintára kiépített 
államszervezet működésébe.

Már István király 
idejében

Már István király uralkodása 
alatt a hírvivő szolgálatot ellátó 
követek (legatos cursores), 
praecok (hírnökök) bizonyos

szervezettségi, területi megosz�
tásban működtek. Tudvalevő, 
hogy a középkor fő közlekedési 
eszköze a ló volt, nem hiába 
hívták a magyart lovas nemzet�
nek. A királyi udvar is jelentős 
számú lóállománnyal rendelke�
zett. Hiteles forrásokból tudjuk, 
hogy Árpád-házi királyaink 
alatt a királyi ménest Csepel 
szigetén tartották, ezenkívül a 
megyéket összekötő főutak 
mentén, bizonyos szervezett�
ségnek megfelelően a megye 
határán kisebb számú ménest 
neveltek hírvitel, követjárás, 
beidézés gyors végzése céljából. 
Erre utal Könyves Kálmán ki�
rályunk (1095-1116) alatti tarca- 
li zsinat (1100 körül) végzése, 
mely szerint, ha a király vagy 
herceg valamely megyébe 
megy, egy megyebeli harci 
mént (regalis equus exercituá- 
lis) vezessenek eíő, s ha az vala�
mely okból elpusztul, kárpótlás

jár érte a gazdájának. Ebből a 
kutatók azt a következtetést 
vonták le, hogy azokon a ponto�
kon, ahol az országot behálózó 
hadi utak (hodu utu-k) átlépték 
az egyes megyék határát, ott 
ménes állt a király, herceg, illet�
ve kísérete, futó követe rendel�
kezésére, de a váltott megyei lo�
vat legfeljebb a határig hasz�
nálhatta. Ezt a korlátozást már 
I. Szent László (1077—1095) II. 
decrétumának 14. pontja is tar�
talmazta . . . Ha valaki olyan 
lovakat tart magánál, melyet 
hírvivők engedtek el, három hé�
ten át bemutatás végett vezesse 
a templom elé, vagy a várába, 
és ha a tulajdonos nem jön ér�
te, adja át a király gyűjtögető-  
jének.

A  ménesek ilyen célú tartását 
a 11. századi határleírások is 
dokumentálják. Az 1067. évben 
történt szihalmi határjárás sze�
rint Heves és Borsod megyék 
határán a nagyút közelében a 
királyi lovaknak, méneseknek 
állása (area equorum regis), ud�
vara, szérűje volt. A Heves me�
gyei Nagyút nevű község máig 
is őrzi e hadút nevét.

Egy másik érdekes adat, az 
1075. évi alpári határjárás sze�
rint Csongrád és Szolnok me�
gye határán, ahol ezt a Szolnok�
ra vezető út átmetszette, egy 
Zerin nevű ember tevékenyke�
dett, aki a király lovait (equos 
regis) őrizte.

A két hatái^árási okmány bi�
zonyíték az Árpád-kori hírköz�
lési szervezet működésére.
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A bizalmimunka értelme ma

Szerkesztőségünk a közel�
múltban kötetlen beszélgetésen 
különböző területekről 4 bizal�
mit látott vendégül: C sá k i Is t -  
v á n n é t, a BUVIG-tól, K o v á c s  
S á n d o r t az MCSV-től, O b in g e r  

R ó b erté t, a HTI szegedi gócerő�
sítőjéből és W a lter  J en ő n é t, az 
RTV-től.

Főként arra voltunk kíváncsi�
ak, hogy mennyiben változott 
meg munkájuk, s a csoporttal 
való kapcsolatuk ez év eleje óta, 
amikor is megszűnt a bélyeg�
szedés havonta ismétlődő me�
chanikus munkája.

Mint elmondták: ez önmagá�
ban nem hozott lényegi válto�
zást a csoportéletben. Az azóta 
bekövetkezett politikai, gazda�
sági események azonban jelen�
tősen megnövelték a csoportta�
gok aktivitását. Természetes, 
hogy nem mindenben értenek 
egyet, sem egymással, sem az 
intézkedésekkel, az azonban bi�
zonyos, hogy döntő többségük�
ben megvan a tettrekészség, a 
jobbítás szándéka. Azt várják a 
felsőbb szakszervezeti szervek�
től, hogy a társadalmi viták 
után most már a tetteké legyen 
a főszerep. A nehezebb gazda�
sági helyzetben is, vagy éppen 
ezért markánsabb érdekvédel�
met várnak.

Egyöntetű volt a véleményük 
a szakszervezeti törvény szük�
ségességéről. Kell, de a mozga�
lomnak n e csa k  egyetértési joga 
legyen. A munkastílust illetően 
az a véleményük, hogy ne csak 
a döntésnél és a végrehajtásnál, 
hanem már az előkészítés stádi�
umában is „legyen ott” a szak- 
szervezet.

A nagy országos és az ágazati 
érdekvédelem mellett szüksé�

gesnek érzik saját jogvédelmük 
erősítését is. Csökkenteni kelle�
ne a gazdasági vezetőktől való 
függőségüket, abból a célból, 
hogy ők is eredményesebben 
képviselhessék csoportjuk ér�

dekvédelmét. Többük szerint 
2 — 3 éve lényegi a változás a 
különböző szinteken, most tud 
már igazán együtt dolgozni a 
szakma és a szakszervezet. 
A középszerveknél például a bi�
zalmi testületek munkája sok�
kal demokratikusabb, mint né�
hány évvel ezelőtt volt.

Beszélgetésünk folyamán ter�
mészetesen szóba kerültek más 
témák is, de mi most főleg a 
megváltozott körülmények cso�
portbeli hatásaira és a bizalmi�
ak érdemi feladataira kerestük 
a választ.

A négy meghívott bizalmi ezt 
állítja. És a többiek?

Kérjük a bizalmiakat, ír já k  
m eg  v é le m é n y ü k e t s z e r k e s z tő �
ség ü n k n ek , hogy milyen irány�
ba változzon a bizalmiak mun�
kája.

Mezőfi László

H o rvá th  Á kos (Dunaújváros): Elkezdődött az iskola

A hírvivői szolgálatot a kirá�
lyi udvar szervezetében is meg�
találjuk. Praeco néven történik 
róluk említés, hírvivő, őrző szol�
gálatot is végeztek mint ajtónál- 
lók, belső csőszök, ők foganato�
sították a király elé való idézést. 
Ezt a szolgálatot ércből idézőpe�
cséttel, mint tisztük igazolójel�
vényével látták el. Becses em�
lék I. E n d re  bronz idézőpecsét�
je, valamint egy évszázaddal 
későbbről, 1250-től a B ú z á d  
nemzetségbeli T r is z tá n n a k , a 
királyi csőszök ispánjának (co�
mes prasca rum) idézőpecsét�
lenyomata. A praecok mint futó 
követek a királyi és a várakbeli 
istállók lovait használhatták, de 
sürgős esetben magánszemé�
lyek lovait is igénybe vehették. 
Kálmán király említett megszo�
rító rendelete szerint azonban a 
harmadik falu határán túl nem 
volt szabad azokat sem vinniük.

Arra, hogy ez az udvari hír�
közlő szervezet az említett for�
mában már István király idejé�
ben is működött, bizonyíték a 
veszprém-völgyi apácák számá�
ra készült görög nyelvű ado�
mánylevél 1022-ből, majd 
1055-ből az I. E n d ré tő l szárma�
zó tihanyi apátság alapítóleve�
le; mindkettőben említés törté�
nik mezei szolgák, halászok, ré�
vészek és más mesteremberek 
adományozásán túl lovas szol�
gáról üzenetvitel céljából.

A hírvivők ispánja
A királyi hírvivőknek, cső�

szöknek az ispánja, aki az egész 
országot behálózó szervezetet 
irányította, bizalmi állásánál 
fogva bejáratos volt a királyi

udvarba is, és a királyi család 
bizalmát élvezte. Ismeretes a 
történelemből I. Endre király és 
öccse, B é la  herceg közt 1046 
körül lezajlott úgynevezett ti- 
szavárkonyi jelenet leírása, 
amikor Béla hercegnek a koro�
na (uralkodás) és a kard (főve- 
zérség) között kellett választa�
nia. A korabeli források szerint 
a palotában ajtónállóként tar�
tózkodó praecok ispánja a belé�
pő herceget titkon figyelmeztet�
te a rá váró veszélyre, ha nem a 
kardot választja.

István királyt követően a hír�
vivők szervezete a kor állapotá�
nak megfelelően módosult. 
A király udvartartásán kívül ki�
rálynői, hercegi (ifjabb királyi) 
udvartartások, magánhatalmi 
szervezetek alakultak, melyben 
szintén jelentős szerepet kaptak 
a praecok. A kisebb udvartartá�
sok hivatalos személyei ugyan�
olyan kiváltságokat igényeltek, 
mint amit a király és környeze�
te élvezett: jog az ingyenes be�
szállásolásra, ellátásra, ló 
igénybevételére. Mindez a vál�
tozott birtokviszonyok között 
már akadályba ütközött. A kirá�
lyi birtokadományozás során

ezek a terhek a birtokkal együtt 
az új hűbérbirtokosra szálltak, 
aki mindjobban elzárkózott 
azok teljesítésétől.

A 13. század elején a királyi 
szerviensekből kialakuló neme�
si rend, hogy e tehertől szaba�
duljon, az 1222-ben kelt Arany�
bullában, a nemesi rend alap�
törvényében II. E n d re  
(1205—1235) királlyal elfogad�
tatta a királyi szerviensek és 
egyházi személyek hűbéri birto�
kainak mentesítését a jus des- 
cunsus (beszállás joga) alól, 
ezek teljesítését az adózó népre 
hárították. Az Aranybulla 3. 
cikke szerint: „ ■ ■ ■ se m  a z  ö  
h á za ik b a , v a g y  f a lv a ik b a  n em  
s z á llu n k , h a c sa k  n e m  h ív n a k  
b e n n ü n k e t.” A  15. cikk szerint: 
„ L o vá szo k , p e c é re k  és s o ly m á �
ro k  n e  m e ré sze lje n e k  m e g s z á ll�
n i  a  s z e r v ie n s e k  f a lv a ib a n .” Az 
Aranybulla 1231-beli kiegészí�
tése a nemesség kiváltságait e 
téren is tovább bővítette, erősí�
tette.

Ezekkel a tényekkel kíván�
tam államalkotó nagy kirá�
lyunk emlékének áldozni.

Dr. Kamody Miklós

Vidám történetek 
a komoly postáséletből

Úgy gondolom, még azok kö�
zül is, akik nem túlságosan ked�
velik a humort, igen sokan tud�
ják, hogy idén a Karinthy-gyű- 
rűt kiváló, közismert humoris�
tánk, N a g y  B a n d ó  A n d r á s  kap�
ta, sajátos, elragadó egyéni lá�
tásmódjából fakadó írásainak 
és humoros előadói készségé�
nek elismeréseként.

A kitüntetett humorista „gyű- 
rűzési” beszédében kifejtette, 
hogy a nevetés a legnagyobb jó 
az emberiség számára, mert tu�
dományos megállapítás szerint 
egy jóízű nevetés 8 perccel 
hosszabbítja meg az emberi éle�
tet, és 1 perc nevetés 21 deka 
hízást „eredményez”. Ez utóbbi 
a korszerű táplálkozási elvek 
szerint a legtöbb esetben nem 
kívánatos, és csupán a túl sová�
nyak esetében szolgálja az 
egészséges életmód követelmé�
nyeit. De nem is érdemes ezt 
túlságosan elemezni, hiszen 
igen ritka esetben nevet bárki 
is egyfolytában 60 másodper�
cig, azaz egy percig.

Marad tehát az a mindenki 
számára kívánatos tény, hogy 
egy nevetés az életét meghosz- 
szabbíthatja 8 perccel. Ez már 
komoly dolog, nem holmi tréfa. 
Kimondottan szolgálja — min�
den külön anyagi befektetés 
nélkül — egészségmegőrzési 
programunkat, melynek meg�
valósítása és széles körű propa�
gálása szakszervezeti feladat is. 
Ha pedig az, akkor mint vete�
rán szakszervezeti aktivista 
szükségesnek tartom, hogy azo�
kat a vidám postástörténetké- 
ket, melyeken több mint négy 
évtizedes komoly munkában el�
töltött postai pályafutásom alatt 
oly sokszor szívből jót nevet�
tem, postás szaktársaimnak la�
punkban továbbadjam. Remé�
lem, aki ezeket a valóban meg�
történt kis postássztorikat elol�
vassa, ha nem is tör ki harsány 
nevetésben, de talán egy-egy 
futó mosoly derűje egy kis jóté�
kony kikapcsolódást hoz majd 
számára a mindennapi gondok 
közepette.

S hogy ez valóban meghosz- 
szabbítja-e az életet? Ezt mi 
sem bizonyítja jobban, mint az, 
hogy hét évtizednyi életévem 
elteltével ezeket most leírhat�
tam.

Oroszlánkaland
Nem Afrikában történt, ha�

nem igazgatóságunk egyik bor�
vidékén, Gy. nagyhivatalnál. 
Rekkenő hőségben ásítozó, 
unalmas nyári délután volt. 
A telefonközpont helyisége 
olyan volt, mint a pokol forron�
gó katlanja, amin még a folya�
matosan forgó ventilátorok sem 
tudtak segíteni. Forgalom sem�
mi. Mintha az egész város és a 
környék az igazak álmát aludná 
a jó hűvös szobában. Igazi ara�
tási idő volt, a betakarítási 
munka javában folyt a környe�
ző földeken.

A hosszú csend után kigyúlt 
az egyik környező falu áramkö�

rének lámpája. Gy. központ ke�
zelője belépett a vonalba, és je�
lentkezett. A hívó központ keze�
lője közölte, hogy csupán azért 
hívta Gy. központot, hogy 
meggyőződjék, jó-e az áramkör, 
mert nemsokára letelik a szol�
gálata. Végezetül odavetette:

— Nálatok mi újság?
És akkor működni kezdett az 

a bizonyos kisördög, mert Gy. 
központ kezelője meglepetést 
kifejező hanglejtéssel kérdezte:

— Hát te nem tudsz róla?
— Miről?
— Hát hogy az itt szereplő 

cirkusz két oroszlánja kiszaba�
dult a ketrecből, és a megré�
mült szemtanúk szerint felétek 
futottak. Nem értek még oda?

Ezzel feleletet sem várva kilé�
pett a vonalból, és kacagva bo�
rult a kapcsoló támlájára, azzal 
a tudattal, hogy milyen jól meg�
tréfálta a vonal másik végén ér�
deklődő kollégáját.

A szemérmes
Míg az előző történetke már 

jóval a felszabadulás utáni, a 
most következő 1938-ban tör�
tént Szegeden, ahová az ország 
minden részéből behívták a na�
gyobb gyakorlatú postamesteri 
kisegítőket postakiadói tanfo�
lyamra. Köztük voltam én is. 
Még mindig emlékszem a behí�
vó szövegének azon részére, 
mely így szólt: „A tanfolyam 
ideje alatt lakásról, illetőleg el�
szállásolásról és élelmezési ellá�
tásról saját költségére Ön köte�
les gondoskodni. Felhívom fi�
gyelmét, hogy szálláshelyét és 
ellátását társadalmi állásának 
megfelelő helyen biztosítsa.”

Ez utóbbi kitétel kimondottan 
nevetséges volt számomra, hi�
szen az akkori m. kir. postaigaz�
gatóságon érettségi után csak 
fizetés nélküli családtag kisegí�
tőként dolgozhattam az édes�
apám által vezetett hivatalnál. 
Végül is egy becsületes, a város 
alkalmazásában álló szíjgyártó- 
mesternél kaptam igen rendes, 
tiszta szobát és kiváló ellátást 
zsebemhez mért díjért, másod- 
magammal. Mikor a címet beje�
lentettük a tanfolyam vezetőjé�
nek, szállásadónk foglalkozása�
ként a „városi alkalmazott” 
megjelölést írtuk, mert féltünk, 
hogy a szíjgyártómesterséget 
nem tartják a fizetés nélküli 
postakisegítő „társadalmi rang�
jához” méltónak.

E kis kitérő után rátérek a lé �
nyegre. A földrajz- és járattan- 
tanárunk igen precíz, szigorú 
ember volt. Mind a világ fonto�
sabb helyneveit, mind Magyar- 
ország mozgópostavonalainak 
számát és elnevezését kis papír- 
szeletkékre, úgynevezett kop- 
kákra dolgozta fel. A felelőknek 
ezek közül kellett húzni, és 
megmondani, hogy a kopkán 
szereplő város melyik ország�
ban van, illetőleg fel kellett so�
rolni a kihúzott mozgóposta ál�
tal érintett postahelyeket. így 
volt ez a vizsgán is. Velünk 
szemben ült a vizsgabizottság, 
dr. S to ck  R ic h á rd  igazgató úr 
elnökletével, oldalt pedig a já- 
rattantanárunk a „varázsdoboz�
ban” lapuló, félelmetes kopkák-

Nem gondolhatta, hogy az ár�
tatlan tréfának szánt közlés mi�
lyen riadalmat okoz a vonal túl�
só végén. Az ottani telefonkeze�
lő szaktársnő ugyanis kétségbe�
esetten hívta a tanácsot, beje�
lentve a közeledő veszedelmet, 
azzal, hogy éppen most közöl�
ték vele Gy. postáról.

A tanács buzgó illetékese in�
tézkedett. Félreverette a haran�
gokat. Hangszórók bömbölték, 
hogy a cirkuszból elszabadult 
oroszlánok közelednek a falu 
felé. Felszólították a lakosságot, 
hogy az asszonyok és gyerme�
kek zárkózzanak be a házakba, 
a férfiak pedig — akinek van — 
puskával, kaszával, villával, do�
rongokkal menjenek a Gy. felé 
vezető útra, és akadályozzák 
meg, hogy az oroszlánok a falu�
ba érjenek. A földeken dolgo�
zók hagyják abba a munkát, és 
keressenek biztonságos búvó�
helyet.

A „felfegyverzett harci csa�
pat” pedig megindult a Gy. felé 
vezető úton. Úgy néztek ki, 
mintha Dózsa György csapata 
elevenedett volna meg. Harcra 
azonban nem került sor, hiszen 
az egész csak egy ártatlannak 
induló tréfa volt.

Hogy az utána járó büntetés 
oroszlánrészét ki kapta? Arról 
már hallgat a fáma, akárcsak a 
lánchídi kőoroszlán.

tanfolyamista
kai. Egymás után mentünk a 
dobozhoz, és húztunk. Ki sze�
rencsés, ki balszerencsés mó�
don. Én véletlenül szerencsés 
voltam. Soha nem felejtem el, a 
Ka-Ti 232 kopka akadt a ke�
zembe. Ez szegedi szempontból 
egy igen messze eső szárnyvo�
nal volt. Karcag—Tiszafüred 
között, így a bizottság szem�
pontjából nehéz vizsgatételnek 
számított, s mikor felsoroltam 
— mint a vízfolyás — a távoli, 
alig ismert postahelyeket, meg 
is dicsértek. Persze senki sem 
sejtette, hogy én ezen a vonalon 
utaztam naponta a karcagi reál- 
gimnáziumba. Utánam jöttek 
sorba, névsor szerint a többiek. 
Végül T. L. tanfolyamtársunkra 
került a sor, aki bizony nem 
volt nagy lumen, és általános 
műveltség szempontjából sem 
volt az élvonalban. A földrajz és 
a járattan különösen a gyengéi 
közé tartozott. Bizonytalan lép�
tekkel közeledett a „varázsdo�
boz” felé, majd reszkető kézzel 
turkált a városnevek rekeszé�
ben. Végül is kihúzott egy kop- 
kát. Úgy nézte meg, hogy mi 
van ráírva, mint mikor a 21-es 
kártyajátékban valaki 18-ra 
még lapot kér. Még jó, hogy 
nem mondta be: „fuccs”, mert 
az arcára efféle fintor ült. Aztán 
csak nézte-nézte a kopkát, hol 
elsápadt, hol belepirult, mintha 
valami nagyon csúnya dolog 
lenne a kopkára írva, és amit 
szégyell kimondani. Zavartan 
pislogott a vizsgabizottság felé. 
Végül is az elnök türelmetlenül 
rászólt:

— Mondja már, az ég szerel�
mére, mi van a kopkán?

T. L. sűrű fejcsóválások köze�
pette, hosszas torokköszörülés 
után, pironkodva nyögte ki fo�
netikusan, úgy, ahogy le van ír�
va betűről betűre:

— Pisa. . ..
Egyszerre kirobbant a neve�

tés, melytől a vizsgabizottság�
gal együtt mi is majd eldőltünk, 
akár csak az a bizonyos pisai 
ferde torony.

(F o ly ta tju k )
Horváth Dezső

Szombathely 1 postahivatal 
távbeszélő-központjának min�
dennapi egyhangúságába üde 
színfoltot hozott a Dobó Katica 
brigád által rendezett bélyegki�
állítás. A hivatal bélyeggyűjtő 
dolgozóitól kölcsönkapott mint�
egy ötezer bélyegből álló érde�
kes anyagot sokan megtekintet�
ték és meghallgatták a bélyeg�
történeti előadást is. A kiállítás 
aktualitását az adta, hogy a 
megnyitás napján éppen 100 
éve volt annak, hogy minden 
postaküldeményt bélyeggel lát�
tak el magyarországon.

Dr. Horváth Jánosné
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Gyógyítás

S if  Csak orvosi 
javaslatra

A forgalmas hévízi utcákat járva a 
gyanútlan kíváncsiskodó nemigen 
tudja eldönteni, hogy magyar vagy 
külföldi szót hall-e többet. Hévíz évti�
zedek óta a gyógyulni vágyók európai 
nevezetessége és valóban, a létesítmé�
nyek, a vendéglátás kellékei, a tiszta 
utcák és parkok évről évre jobbak, 
szebbek, taláh csak a telefonfülkék 
előtt kanyargó hosszú sorok jelzik eu�
rópaiságunk hiányosságait. A tömege�
sen ideérkezők azonban a jelek sze�
rint túlteszik magukat ezen a bosszú�
ságon, Hévíz ezért magas szintű szol�
gáltatásokkal kárpótolja őket.

Csendes, árnyas utca közepén a 
SZOT—Postás gyógyüdülő szinte sze�
mérmesen elbújik. Az 1928-ban elké�
szült főépület bejárata sem sejteti, mi�
lyen összkomfort található odabent. 
De így megmarad a felfedezés öröme, 
hiszen a domboldalon levő üdülőt kör�
bejárva harmonikus és tágas belső vi�
lág tárul szemünk elé. A teljes szépsé�
gében pompázó rózsakertben szabad�
téri fürdőmedence a fürdőzés összes 
kellékeivel, majd egy nagyobb, de szé�
pen megépített új épület, amellyel a 
komplexumot 1981-ben egészítették 
ki, mind-mind azt jelzi: gyógyításra, 
pihenésre készült.

— Két épületünkben több mint 
kétszázan pihenhetnek egyszerre — 
mondja Tolnay Zoltán, aki 1984 óta 
vezeti az üdülőt. A Miskolci Postaigaz�
gatóság tszb-jéről került az ország 
másik végébe, de már igazi hévízinek 
vallja magát. A két épület nem azonos 
kategóriájú. A többnyire kétágyas 
szobák mindkét helyen kényelmesek 
ugyan, de a régi épületben nincsenek 
bent a WC-k, ezért ha valaki üdült 
már az új szárnyban, nemigen kíván�
kozik a régibe. Ez a tény minden év�
ben okoz némi feszültséget, de remél�
jük, már nem sokáig. A posta tervezi a 
régi épület teljes felújítását, amelynek 
befejeztével az itteni szobák is ugyan�
olyan komfortot nyújtanak majd, mint 
az új épület szobái.

Tolnay Zoltánnak más panasza is 
van. Azt hangsúlyozza, hogy egyálta�
lán nem véletlen az, hogy ez az egyet�
len olyan postásüdülő, amelyben 
nincs családi beutaló. A gyerekeknek 
káros ez a víz, de nem használ a kerin�
gési és szívbetegségben szenvedők�
nek sem. Az üdülő vezetője szerint ép�

pen ezért nagyon fontos lenne, ha a 
beutalón szereplő orvosi javaslat nem 
lenne formális, hiszen a szakszerű és 
személyre szóló gyógyitás, kezelés 
csak úgy használ, ha valóban a rászo�
rulók veszik igénybe.

A kéthetes turnusokban persze 
nem lehet teljes körű gyógykezelést 
nyújtani, ezért elsősorban megelőzés, 
utókezelés és karbantartás folyik. 
A vendégek kényelméről, gyógyításá�
ról több mint hetvenen gondoskod�
nak, ebből tizenheten egészségügyi 
dolgozók, akiknek a munkáját két or�
vos irányítja. Ők írják elő a kezelés 
módját, határozzák meg a súlyfürdő, 
az iszappakolás és az egyéb kúrák me�
netét.

A beutaltak elégedettségéről a ven�
dégkönyvi bejegyzések tanúskodnak. 
A Hévízen üdülők közül csak kevesen 
mulasztják el, hogy kedves szavakkal 
ne köszönjék meg az udvarias kiszol�
gálást, a bőséges kosztot, a gyógyító 
fürdőkúrát.

A pihenés melletti változatos kikap�
csolódásról szakképzett népművelő 
gondoskodik. A kéthetes turnusokban 
táncesteket, sportvetélkedőt, video- 
programokat, TIT-előadásokat, Hévíz 
környéki sétákat kínálnak a közösség�
re vágyóknak. Aki pedig jobban sze�
reti a magányt, válogathat az üdülő 
háromezer kötetes könyvtárából. Sőt, 
akinek úgy hozza a kedve, a két hét 
alatt akár ki sem kell lépnie az üdülő 
kapuján, hiszen a presszó és az aján�
dékbolt vásárlásra is lehetőséget ad.

Turnusonként mintegy száz postás 
dolgozó pihenhet, gyógyulhat Héví�
zen, ennyit tesz lehetővé a SZOT és a 
posta közötti megállapodás. Sokfelé 
hallani arról, hogy lassacskán megvál�
tozik az üdülési struktúra is, így nem 
elképzelhetetlen az, hogy a hévízi 
gyógyüdülő újra és teljes egészében a 
posta kezelésébe kerül. Ha így lesz, a 
jövőben egyre több postás dolgozó pi�
henhet majd a már felújított, magas 
színvonalú ellátást nyújtó üdülőben. 
És akkor talán egyre nagyobb szám�
ban jönnek ide kezelésre a kézbesítők, 
a huzatos mozgóposták dolgozói, az 
íróasztalok fölé görnyedő pénztáro�
sok, csekkszámlálók, táviratfelvevők, 
mindenki, aki a munkáját nem tudja 
egy egyszerű nyaralással kipihenni.

—Áts—
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Aktív sport 40 év felett Tíz napig a természetben
Részletek Franz Hoppichler UiSPTT-kongresszusi

e lő a d á sá b ó l

Negyvenéves korában az em�
ber ereje teljében van. Az élet�
nek valamennyi szakasza szép. 
40 éves korban azonban egy 
különösen szép időszak kezdő�
dik. Az ember úgy érzi, min�
denre képes. A világ kitárul, a 
szív még lelkesedni tud, s ezzel 
a test is lépést tart még. Az em�
ber ilyenkor különösen fizioló�
giai szempontból nagyon eró's.

A szakirodalom az életet több 
szakaszra osztja. így van példá�
ul középső felnőttkor (kb. 
30—45/50 év), főként erről be�
szélünk.

Az életkor előrehaladtával 
megváltozik a mozgás. Általá�
ban a negyvenedik életévtől 
csökken a mozgásteljesítmény 
a sportban, de nem így a mun�
kában. Feltűnő munka- és 
sportteljesítmény-csökkenés ak�
kor következik be, ha az ember�
nek nehéz fizikai munkát kell 
végeznie, illetve ha munkáját 
erős idegi megterhelés alatt 
végzi.

Az edzetlenek teljesítménye 
sokkal gyorsabban esik vissza, 
mint az edzetteké. Az „edzettek 
és nem edzettek” közötti olló 
negyvenöt éves kor után szem�
látomást nyílik. A nem edzett 
ember teljesítménye egyértel�
műen romlik, míg az edzett em�
ber képességeit meg tudja őriz�
ni.

Egészségmegőrzés
A teljesítőképesség egyéni 

adottság, aminek megőrzése is 
egyéni dolog. A veleszületett al�
katot szerzett erőnléttel nehéz 
felülmúlni. A sporttal vagy 
munkával „szerzett” károsodá�
sok, különösen az ízületi bántal- 
mak a negyvenöt éves kor tájé�
kán megnehezíthetik a sporto�
lást. A teljesítményre törekvő 
sporttevékenységnek egészség- 
megőrző sporttevékenységgé 
kell válnia. Az ily módon spor�
tolónak meg kell próbálnia sa�
ját korlátáit kitolni, de tisztelet�
ben is kell azokat tartania. Aki 
erőnlététől és főleg alkatától 
idegen célokat tűz maga elé, ve�
szélynek teszi ki magát. Külö�
nösen veszélyesek a sportegye�
sületek által kitűzött hibás cé�
lok. Jobb minőség, kisebb 
mennyiség! Minél idősebb az 
ember, annál inkább kell a 
mozgást szíwel-lélekkel végez�
nie. A váltás a sportolót frissen 
tartja, tanulásra és fegyelemre 
kényszeríti.

45 felett a mozgás súlypontjá�
nak az izmokról és ízületekről 
át kell kerülnie a vérkeringésre 
és a szívre. A munkát végzők 
kiegészítő sportjának a szívet, a 
vérkeringést, az izmokat és ízü�
leteket a mindennapi munkától 
eltérő igénybevételnek kell ki�
tennie. A mozgás kiegyensúlyo�
zottsága segít az egészség meg�
őrzésében.

A késői felnőttkorban 
(45/50—60/70 év között) a moz�
gás mind az edzettek, mind az 
edzetlenek körében erősen kor�
látozódik. Különösen szembetű�
nő ez a csökkenés a nehéz fizi�
kai vagy koncentrált szellemi 
munkát végzők esetében. 
A postánál mindkét fajta tevé�
kenységre találunk példát. 
A számítógép- és telefonkeze�
lők munkája igen komoly szel�
lemi, míg a külterületen végzett 
munka erős fizikai igénybevé�
telt jelent.

A teljesítménycsökkenésnek 
lélektani okai is vannak. Ekkor�
ra az ember már elért valamit 
az életben, ezért többnyire elé�
gedett. A szakmai célok háttér�
be szorulnak. A rutinból vég�
zett tevékenység egyre tartal�
matlanabbá válik. Az újabb 
szakmai problémák megoldásá�
hoz egyre nagyobb erőfeszítés�
re van szükség. Sokan passzivi�
tásba süllyednek, negatív mó�
don reagálnak. Az egyetlen ak�
tív tevékenység a törzsasztalnál 
zajlik. „Emlékszel, annak ide�
jén, de jó volt”, halljuk egyre 
gyakrabban.

Ötvenéves korában az ember 
már maradjon hű régi sportága�
ihoz. Az újak megtanulásához 
szükséges frissesség ilyenkor 
már csökken. Az ember elkerüli 
a stadionokat, a tornatermet, és 
a természethez fordul. A termé�
szet élvezete, a külső erők le�
győzése az elsődleges cél. Az 
ember ismét érzékeli az évsza�
kok váltakozását. Élvezi a nap�
fényt, a szelet, a vizet, ugyanak�
kor újra félni kezd a ködtől és a 
hidegtől.

A nyugdíjazással együtt ránk 
tör a „nyugdíjpánik” is. Ez ész�
szerű sporttal sikeresen leküzd�
hető. Az értelmetlen sportolás 
azonban „sportsokkot” okoz. 
Férj és feleség több közös vál�
lalkozásba foghat. A gyerekek 
kirepültek, az embernek ismét 
jut ideje önmaga számára.

A lelki gondok jó gyógyszere 
a mozgás. Jó azoknak, akik ülő�
foglalkozást művelnek, és jó 
azoknak, akik nehéz fizikai 
munkát végeznek. A sportban 
is érvényes szabály, hogy az 
ember örüljön annak, amit meg 
tud csinálni, és ne keseredjen el 
attól, amire (már) nem képes. 
A határok felismerése, tudomá�
sulvétele, ugyanakkor az elle�
nük folytatott küzdelem együt�
tesen vezet a kiegyensúlyozott�
sághoz. Aki mindezt nem tartja 
tiszteletben, agresszív és nyug�
talan lesz.

A legfontosabb
Korán kezdjük el a mozgást 

és a sportot. Aki fiatalon nem 
sportol, az később is nehezen 
szánja rá magát a testmozgásra. 
A tanulókat fizikailag is képez�
ni kell, mert a fiatal test a mun�
kával még könnyen alakítható. 
A fiataloknak meg kell tanulni�
uk, hogy a hajlékony, ügyes test 
örömök forrása.

Rendszeres gyakorlás és fo�
kozatosság! A fiatalok mindent 
azonnal akarnak. Meg kell ta�
nulni a fokozatosságot. Meg 
kell tanulni mind a szakma, 
mind a testedzés, mind pedig az 
egészség terén lépésről lépésre 
haladni.

A sport feladata többek kö�
zött az is, hogy a munka által 
okozott terhelést — remélhető�
leg nem túlterhelést — ellensú�
lyozza. Aki megerőltető fizikai 
munka után súlyt emel, nem 
sokáig marad egészséges. Aki 
számítógépen dolgozik, majd 
„kikapcsolódás” gyanánt rossz, 
mesterséges világításnál aszta�
liteniszezik, szándékosan tönk�
reteszi a szemét.

A sportnak a gyorsaság he�
lyett a kitartást kell fejlesztenie, 
a hangsúlyt az izmokról a vér�
keringésre kell áthelyezni. Az 
egyhangú ülőmunka mindig a 
test leggyengébb pontjait, az 
ízületeket terheli meg.

Negyven körül semmit sem 
olyan könnyű túlhajszolni — 
beleértve a szív- és keringési 
rendszert is —, mint az ízülete�
ket. A túlterhelt ízületek azután 
olyan károsodásokkal járnak, 
amelyek a szívet is túlterhelik.

Ebben az időszakban az 
egyéni sportokról a csapatspor�
tokra kell áttérni. Az egyesület, 
a csapat különösen emberileg 
egyre nagyobb szerephez jut. 
A csapat tagjai kölcsönösen mo�
tiválják egymást, a közösség se�
gítségével könnyebb átbillenni 
a holtpontokon. A gátlásosságot 
és szégyenlősséget az ember 
hamar levetkőzi, ha látja, hogy 
a többi sem éppen világbajnok. 
A korsó sör pedig a játék vagy 
az edzés után sokkal jobban 
esik, mint a tévé előtt ülve.

Negyvenéves kor után a 
sportban a teljesitménycentri- 
kusság adja át a helyét 
az egészségcentrikusságnak. 
Egészséges az, ami nem fáj. Ha 
valami fájni kezd, ehhez kell 
igazítani a sportot. Ez érvényes 
a kocogásra, az úszásra stb. 
Nem sok ötvenéves vállalkozik 
már a gyorsúszásra. Sokan

azonban ötvenévesen is szíve�
sen választják a mellúszást.

A sportot úgy kell megválasz�
tani, hogy az később hobbivá 
válhasson. Kissé nevetséges, ha 
egy ötvenéves 100 méteres fu�
tással vagy rúdugrással próbál�
kozik. Az viszont szép, ha egy 
ötvenéves élvezettel síel, túrá�
zik, teniszezik, úszik, kajakozik, 
kerékpározik, táncol. A szak�
mai tanácsadók sporttanács�
adók is lehetnének! A sport- 
egészségügy és az üzemegész�
ségügy szervesen összetartoz�
hatnak. Az üzemorvos segíthet�
ne, hozzá azonban általában ké�
sőn fordulnak.

Főleg télen
Különösen télen fontosak a 

kiegészítő sportok. Nyáron min�
denki kimegy a friss levegőre, 
ez természetes. Az ember megy, 
mert ki kell próbálni az új ko�
csit, mert szidja a felesége, mert 
a gyerekekkel menni kell.

A téli kiegészítő sportokat fo�
kozottan ajánljuk.

A dolgozók többsége város�
ban él. A városokban szegénye�
sebbé válik a természet iránti 
érzék. Ezért nagyon fontosak a 
„természeti sportágak” a város�
lakók számára. Ki kell használ�
ni a természet kínálta gravitáci�
ót, centrifugális erőt, a szelet, a 
kősziklákat, a hegyoldalakat, a 
hullámokat. Egyre nő a gyalog�
lók, síelők, korcsolyázók, hosz- 
szútávfutók, úszók, könnyűbú�
várok, evezősök, vitorlázók, 
széllovasok, sárkányrepülők, 
hegymászók tábora.

Szívgyengeségre a sífutást 
ajánlom. Ennek lényege a meg�
felelő légzés, a fiziológiai szem�
pontból jó közérzet. Az erőkifej�
tés és a lazítás megfelelő rit�
musban váltakozik.

Mehetünk a hegyekbe. Ez 
igen lényeges. A hegymászás�
ban nem annyira a felfelé, mint 
a lefelé mászás a probléma. Az 
ember elfárad, ez a fajta moz�
gás nem elsősorban az izmokat, 
inkább az ízületeket veszi 
igénybe. Lényeges, hogy ne 
kényszerítsük magunkat irreá�
lis teljesítményre. Hollandiában 
igen népszerű a jégtúrázás. 
Gyakran 3-4000 ember együtt 
siklik a befagyott csatornákon. 
A tengeri túrázás Svédország�
ban — valóságos élmény! A tá�
jékozódási futást nálunk szinte 
nem ismerik, Svájcban viszont 
már meghonosodott. A kerék�
pározás Franciaországban igazi 
nemzeti sport. Az emberek szá�
zával lepik el az utakat.

Kenuzás, evezés — a harmin�
cas években volt egy fogalom: 
„vízitúrázás”. Ez most újra ter�
jedőben van. Amíg az ember 
végigcsurog a folyón, sokat lát. 
Egyesek így ismerik meg Euró�
pát. A lövészet, fakutyázás, az 
íjászat azoknak való, akik ne�
héz fizikai munkát végeznek. 
E sportágak szellemi koncent�
rálást is igényelnek. Jó a vitor�
lázás, a vitorlázó repülés és az 
amerikaiak nem véletlenül nyil�
vánították sportnak a horgá�
szást is. És mi a helyzet a tánc�
cal? A dzsesszbalett, az aerobic, 
a kondicionáló torna. A napon�
ta lehetőleg háromszor végzett 
egyéni torna. A csoportos, ze�
nés torna különösen az egyhan�
gú munkát végző nők számára 
előnyös.

Félre azzal a „bölcsességgel”, 
amit egyik híres orvosunk mon�
dott: „Inkább egészségesen
meghalni, mint betegen élni.” 
Az ember arra ítéltetett, hogy 
addig éljen, ameddig csak le �
hetséges. Végül egy kérés: 
munkálkodjunk azon, hogy az 
emberek, amennyire lehet, idő�
ben tolják ki életkorukat — sa�
ját munkateljesítményük, s ez�
által önbizalmuk fokozása céljá�
ból. Egyértelműen támogatom 
szervezetük elnökének gondo�
latát: „Mindig adjunk esélyt a 
testnek!”

A Helyközi Távbeszélő Igaz�
gatóságon hagyományaik van�
nak a gyermektáboroknak. Az 
idén immár ötödik alkalommal 
szerveztük meg az igazgatósá�
gon dolgozók gyermekeinek 
nyári táboroztatását.

A Duna-kanyart választottuk 
ki az üdültetésre, ahol ideális 
körülményeket találtunk a mo�
gyoró-hegyi jurtakempingben 
és a zebegényi Szőnyi István 
képzőművészeti iskola táborá�
ban.

Az első héten bejártuk a Pi�
list, Visegrádot és környékét. 
Megnéztük a Salamon-tornyot, 
a fellegvárat és a királyi palotát. 
Egyik nap ellátogattunk a köze�
li Lepence strandjára, .másnap 
a lovasiskolába, ahol a gyere�
kek kedvükre kilovagolhatták 
magukat. Sokan most ültek elő�
ször lovon, így aztán az első 
percek a lóra történő felszállás 
nehézségeivel teltek el. Kisha�
jóval átmentünk Kisorosziba, a 
Szentendrei-sziget csücskéhez, 
ahol megmártóztunk a Duná�
ban. A friss levegőn sportvetél�
kedőt tartottunk, a vadrezervá�
tumban megcsodáltuk a szarva�
sokat, őzeket. Esténként szalon�
nát sütöttünk a fiúk által készí�
tett tábortűznél, éjszakai csil�
lagtúrán jártunk a sötét erdő�
ben.

Osztatlan sikere volt a számí�
tógépnek és a videónak is, me�
lyeket az igazgatóság szervezeti 
egységei bocsátottak rendelke�
zésünkre. Sőt, a TMNYI Neu-

Poroszkálás, nem  egyedül, de „igazi” lovon

mann brigádjának egyik tagja 
külön kis játékos oktatást tar�
tott a számítógép működéséről, 
felhasználási lehetőségeiről: 
Hamar elszaladt az egy hét. 
Csomagoltunk és költöztünk 
Zebegénybe. A csomagokat te�
herautó vitte át a kompon, míg 
mi szakadó esőben végiggyalo�
goltuk a Rám-szakadékot. Az 
egy héttel korábbi vihar több 
tucat fát döntött ki, amelyek a 
szakadékba zuhantak, s így 
annyira megnehezítették a köz�
lekedést, hogy csak csúszva- 
mászva jutottunk előre. Igazi él�
ményt jelentett a gyerekeknek 
a hegyről lezúduló víz mellett a 
sziklákba, láncokba kapaszkod�
va feljutni a hegycsúcsra. Visz- 
szafelé jövet többen „meg akar�
tak halni” a fáradtságtól, de

Találkozás a történelem m el

győzött az akaraterő, mindenki 
túlélte a megerőltető túrát.

Sajnos, a következő napokon 
is esett az eső, így több túra�
programról is le kellett monda�
nunk új helyünkön, Zebegény- 
ben. A kirándulások helyét át�
vették a múzeumlátogatások és 
a kézműves-foglalkozások. 
Meglátogattuk a Szőnyi István 
Múzeumot és egy magánkiállí�
tást, amelyik a hajózást mutatta 
be az őskortól napjainkig.

A faházakban délelőttönként 
a kézműves-foglalkozásokon 
sorra készültek a szebbnél 
szebb dísztárgyak, ajándékok. 
Bőrmaradékokból talizmán, fo�
nott karperec, csuhéból baba, 
kosár, gyöngyből krokodil, gyű�
rű, nyaklánc, tobozból, szövet�
maradékból bábok készültek. 
Egy páran az origami (papírhaj�
togatás) művészetét tanulták 
nagy szorgalommal, míg mások 
a körmönfonást sajátították el.

Nagy izgalom támadt a gye�
rekek közt, amikor megtudták, 
hogy a búcsúestre minden fa�
háznak műsort kell összeállíta�
nia. Az utolsó napokban sorra 
vonultak el a csoportok próbál�
ni, ki titokban, ki nyíltan gyako�
rolta kis előadását. A búcsúes�
ten aztán jókat derültünk a tré�
fás ötleteken, a gyerekek szem�
szögéből eljátszott tábori élmé�
nyeken.

Budapest felé a vonaton sorra 
fogta el a fiúkat, lányokat a 
honvágy. Megérkezés után a 
szülők alig tudták lefejteni ma�
gukról csemetéiket. Azzal bú�
csúztunk egymástól, hogy jövő�
re újra találkozunk.

Kerekes Sándor

Seneca római filozófus mon�
dását idézzük: „Nem az idő ke�
vés, ami rendelkezésünkre 
áll . . . ” folytatás — és bekül�
dendő — a függőleges 1. és 12. 
számú sorok alatt.

VÍZSZINTES
1. Tiszteletet kifejező, rajon�

gó. 7. Kozák kapitány. 13. Du�
nai kikötő. 14. Visszavonult, 
magányos ember. 15. Tiltószó. 
16. Borozgató. 17. Hosszmérték

(röv.). 18. Izmos. 20. Róth ke�
vert betűi. 22. Gubós növény. 
23. Folyó Erdélyben. 24. Éppen 
hogy. 26. Megelégelés. 27. 
Sporteszköz. 28. Japán játék. 
29. Római pénz. 31. Izomkötő. 
32. Tüzet éleszt. 34. Menyasz- 
szony. 37. Tévé. 39. Az ogam 
írás. 40. Olaj. 42. A ház része.
43. Kripton. 44. Mennyei. 45. 
Mezőgazdasági szerszám. 47. 
Német te. 48. Korallzátony. 51. 
Szökik, légneművé válik. 53.

Építőanyag. 54. Csapadék. 56. 
Rangjelző. 57. Tollforgató. 58. 
Piszkos. 61. Tartó eszköz. 63. 
Lakoma. 64. Női név. 65. Halfé�
le.

FÜGGŐLEGES
1. Az idézet első része. 2. Or�

vos teszi. 3. Szláv igen. 4. A tú�
zok tudományos neve. 5. Az 
olasz líra rövidítve. 6. Szlovák 
igen (ford.). 7. Román autómár�
ka. 8. Német betű (ford.). 9. Sze�
relem (lat.). 10. Félig mese! 11. 
Szidá. 12. Az idézet második 
része. 19. Nemcsak mi. 21. 
Ökörcsemete. 25. Üvegezésnél 
használják. 26. Bevetetlen szán�
tóföld. 30. Szikla. 31. Japán fes�
tő. 33. Észak-európai ország. 34. 
Keleti férfinév. 35. Sír. 36. Ró�
mai köszöntés. 38. Növény 
(ford.). 40. Zavaros gól! 41. Vo�
natkozó névmás. 44. Eleven. 46. 
Tizenegy németül. 49. Régi tör�
ténelmi időszak. 50. Seneca volt 
a nevelője. 52. . . .  Attila (szín�
művész). 54. Kutyafajta. 55. Pi�
ros németül. 58. Görög betű. 59. 
Babaköszönés. 60. Súlyarány. 
62. Szibériai folyó.

— Bánhidi —

Beküldési határidő: október
10.

Előző rejtvényünk helyes 
megfejtése: A földön kell épül�
nie az égbe vivő toronynak. 
Szakadékok. Boldogtalanok.

Könyvutalványt nyertek: 
Böndi Lajosné (Ráksi), Káko-  
nyiné Koncz Mária (Nagyká- 
ta). Király Józsefné (Tatabá�
nya), Szárazná Beki Mária 
(Bag).
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Hagyományos és újszerű

Tömegsport egészségneveléssel
Lehet-e a hagyományokat 

ápolva újítani? A sportolók min�
denképpen igennel válaszolnak 
erre a kérdésre. Példával is 
szolgálnak: az olimpiai játékok 
újkori felélesztése eloszlat min�
den kétséget. Nekünk világmé�
retekben sem kell gondolkoz�
nunk. Elég, ha házunk táját 
vesszük szemügyre, ha augusz�
tus elején ellátogatunk a postá�
sok évenkénti váltással megtar�
tott budapesti, illetve országos 
kulturális és sportnapjára.

Az idén ugyan csak a buda�
pesti postaszervek sportolóinak 
találkozója volt esedékes, a ren�
dezők mégis vették a fáradsá�
got, hogy egy-két újdonsággal 
kirukkoljanak. Az évek folya�
mán a programba felvett csalá�
di vetélkedőn, gyermekműso�
ron, úszáson, evezésen, hor�
gászversenyen, hőlégballon- és 
ejtőernyős-bemutatón, külön�
böző, a versenysportban nem 
jegyzett labdajátékokon kívül 
adódik-e még valami, amivel 
bővíteni lehetne az amúgy is 
gazdag választékot? Hála a 
szakszervezet és a PSE kitartó 
igyekezetének, valamint a posta 
gondoskodásának, az idén meg�
nyílt teniszpályák lehetővé tet�
ték, hogy új sportág kerüljön 
fel a kiírt versenyszámok jegy�
zékére.

Tehát teniszben is győztest 
ünnepeltek a tömegsportnapon. 
A győztes pedig egy fiatal pos�
taszerv, a Hírlap- és Postaszállí�
tási Igazgatóság dolgozója, illet�
ve sportfelelőse, Rilkó Károly.

— A viszonylag kis létszá�
mú postaszervnél ezek szerint 
a sportélet is lendületet vett.

— Aki szeret sportolni — vá�
laszol Rilkó Károly —, nem szí�
vesen mond le erről az igényé�
ről, ha egy új szervezeti egység�
hez vetődik. Ezért aztán hama�
rosan megalakítottuk a Levél�
feldolgozó Üzem sportkörét. 
Természetjáró és női foci szak�
osztályt alakítottunk. A lányok, 
amíg építési területté nem vált, 
a közeli Jobbágy utcai pályát 
használták, mérkőzéseiket pe�
dig Dunakeszin vagy a Népsta�
dion kis pályáin bonyolították 
le. A természetjárás — szeren�
csére — nincs pályához kötve.

— A teniszpályák építése na�
gyon felvillanyozott minket. 
Nekem is kedvenc sportom a 
tenisz: kulturált viszonyt teremt 
az emberek között. Elég nagy

volt az érdeklődés, ugyanakkor 
az igazgatóság is mellénk állt: 
áldozott a nem éppen olcsó fel�
szerelésre.

— Nem kockázatos- e a ké�
nyes kellékek közös használa�
ta?

— Mint utaltam rá, ez a sport 
minden tekintetben helyes ma�
gatartásra nevel. A felszerelé�
sek közös használatában sem 
tapasztaltunk eddig semmi ki�
vetni valót. Ha azonban bárki 
felelőtlennek bizonyul, a rendes 
többség érdekében kirekeszt- 
jük a kedvezményből.

Meg kell említenünk, hogy a 
tömegsportbizottság felfigyelt 
arra, hogy a postások részéről 
mekkora érdeklődés mutatko�
zott a teniszezés újonnan meg�
nyílt lehetősége iránt, és ezért 
új szakosztályt alakított, ennek 
vezetésére pedig Rilkó Károlyt 
kérte fel.

A tágas teniszpályákon a ren�
dezvénynek mindkét napján 
szünet nélkül pattogott a labda, 
körülöttük azonban nem sok 
néző tolongott. De a többi 
sportág sem vonzott feltűnően 
nagy közönséget. A benevezett 
sportolókon és családtagjaikon 
kívül nem sok postás tanúsított 
érdeklődést a rendezvény, az 
együttlét iránt, nem sokan érez�
ték szükségességét annak, 
hogy munkatársaikat jó ered�
mények elérésére buzdítsák.

Volt azonban egy zuga a 
sporttelepnek, ahol egész nap 
csoportosan várták a résztve�
vők, hogy sorra kerülhessenek. 
Váczi Márta, a Szociális Hiva�
tal üzemegészségi csoportján 
belül szervezett egészségnevelő 
szolgálat vezetője adogatta a 
személyre szóló jó tanácsokat a 
helyes életmódhoz, táplálkozás�
hoz, az alkoholfogyasztás és do�
hányzás mérsékléséhez, netán 
elhagyásához. Közben munka�
társai előkészítették a vizsgálat�
ra jelentkezők adatlapját, meg�
mérve magasságukat, súlyukat, 
hajlékonyságukat és vitális ka�
pacitásukat (tüdejük befogadó- 
képességét).

— Honnan származott az 
ötlet, hogy a sportnapon mű�
szeres vizsgálatokkal egybeköt�
ve egészségnevelő szolgálatot 
szervezzenek?

— Eddig azt tapasztaltuk, 
hogy a különböző postaszervek 
és dolgozóik alig-alig tudnak lé�
tezésünkről, valamint az ő érde-

Minden sport alapja: az atlétika

Családi „összefogás”
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Foglalt pályák — közönség nélkUl

Mennyi a vérnyomás?

B arátságos m érkőzés lesz . .  .

kükben végzett munkánkról, 
így a hivatalosan szervezett 
programjainkon nem tudtunk 
kielégítő sikert elérni. Ezért a 
társadalmi megmozdulásokhoz 
próbáltunk csatlakozni. Szak- 
szervezetünk sportfelelősében, 
Táncos Sándorban jó partnerre 
leltünk. Segítségével már na�
gyon hasznos találkozónk volt a 
Székesfehérváron rendezett vá�
rosismereti vetélkedő résztvevő�
ivel, a mai érdeklődés pedig 
minden képzeletet fölülmúlt.

— Volt- e ezeknek a vizsgáló�
dásoknak pontosabban megha�
tározható céljuk is?

— Székesfehérváron teszt�
szerű felmérést készítettünk a 
résztvevők egészségnevelési is�
mereteiről. Itteni ténykedésünk 
szaknyelven szólva rizikóprofil- 
vizsgálat volt. Ez azt jelenti, 
hogy az egyénekről kiállított 
adatlap és a velük folytatott be�
szélgetés alapján azt vizsgáltuk, 
hogy kinek-kinek milyenek az 
esélyei a szív- és érrendszeri be�
tegségekre, illetve elkerülésük�
re.

— Beszámolhatunk- e vala�
mi hasznosítható eredmény�
ről?

— Már nem álltam messze a 
kimerültségtől, de kimondha�
tatlanul örültem az asztalom 
előtt újból és újból feltöltődő 
sor láttán. Ez az érdeklődés 
mindenesetre azt bizonyította, 
hogy a dolgozók mégis törőd�
nek az egészségükkel. Az álta�
lános tapasztalat ugyanis az — 
és ezt a fehérvári felmérésünk 
is megerősítette —, hogy az em�
berek nem hasznosítják kellő�
képpen csaknem elfogadható 
egészségügyi ismereteiket. 
Egyébként a postások egészsé�
gi állapota tükörképe az orszá�
gos átlagnak. Sokan dohányoz�

nak, még többen cipelnek súly�
fölösleget, és kevesen sportol�
nak, mozognak rendszeresen. 
És itt jegyezzük meg, hogy 
mindkét vizsgálódásunk részt�
vevői amatőr sportolók . . .

— Jó lenne ugyanezekkel a 
személyekkel egy év múlva új�
ból találkozni . . .

— Fogadkozásban nem volt 
hiány, remélem, nem a pillanat�
nyi hangulat váltotta ki, és nem 
elsősorban nekem szólt.

Augusztusi sportnapunknak 
rendszeres vendégei az olasz 
postás labdarúgók. Kispályá�
hoz szokott öregfiú labdarúgó�
inkkal szokták összemérni ere�
jüket, mi tagadás, rendszerint 
sikerrel.

— Milyen összetételű csa�
pattal állnak ki ellenünk? — 
tesszük fel a kérdést szakveze�
tőjüknek, Antonio Vitullónak.

— Mi is csak amatőrök va�
gyunk, szintén öregfiúk, de az 
egész ország postásaiból válo�
gatunk. Ez a mérkőzés jó felké�
szülés az UISPTT labdarúgó�
bajnokságára. A magyar postá�
sok is tagjai ennek a nemzetkö�
zi szervezetnek, kár, hogy a fo�
cisták vetélkedésébe nem ne�
veznek be. Egyébként mindig 
nagyon jól érezzük magunkat 
az önök hazájában, jó mérkőzé�
seket játszunk magyar kollégá�
inkkal, és a csereüdülésben 
részt vevő csoportunk révén 
még szurkológárdánk is van.

Csakugyan, olasz nyelvű biz�
tatást talán többet és hangosab�
bat hallhattunk, mint magyart. 
Pedig a nézők időnként tetsze�
tős, de midenképpen lelkes já�
tékot láthattak (volna). . .  és vi�
lágsztárok nélkül ugyan, de gó�
lokat — a mieink részéről is.

— kisbenedek —

A sportnapok eredményei
ASZTALITENISZ

Férfi egyéni: 1. Horváth Róbert 
(TIG), 2. Bódis Attila (BKPSZ), 3. 
Nagy Ferenc (TIG).

Női egyéni: 1. Vass Pálné (TIG), 2. 
Suba Katalin (BKPSZ), 3. Klampár 
Ilona (TIG).

Öregfiúk: 1. Darázs Károly (TIG), 2. 
Gáspár Tamás (HPI), 3. Bárány Dezső' 
(TIG).

ATLÉTIKA

Pressmayer József- emlékverseny 
férfi 100 méteres síkfutás: 1. Bodri 
Zoltán (TIG), 2. Klobucsár László 
(TIG), 3. Titkó Péter (HTI).

Férfi 400 méteres síkfutás: 1. Tóth 
Géza (TIG), 2. Botos Csaba (Bp. lg.), 
3. Bolyhos Zoltán (HPI).

Férfi 1500 méteres síkfutás: 1. Sza�
mos Gábor (TIG), 2. Kulcsár Zoltán 
(TIG), 3. Éder Róbert (HTI).

Férfi távolugrás: 1. Bodri Zoltán 
(TIG), 2. Sági János (BUVIG), 3. Star-  
csevics László (RTV).

Férfi súlylökés: 1. Bogos István 
(BKPSZ), 2. Kiss Tibor (HPI), 3. B. 
Nagy András (TIG).

Férfi 3000 méteres gyaloglás: 1. Lip�
csei János (TIG), 2. Farkas Zoltán 
(TIG), 3. Szabó Sándor (TIG).

Férfi 3000 méteres gyaloglás, csa�
pat: 1. Budapesti Távbeszélő Igazgató�
ság (Szemes, Tóth, Klobucsár, Kul�
csár), 2. Helyközi Távbeszélő Igazgató�
ság (Titkó, Rátkai, Nagy, Kovács), 3. 
Posta Rádió-  és Televízióműszaki Igaz�
gatóság (Egyed, Marton, Starcsevics, 
Pálffi).

Pressmayer József- emlékverseny 
női 100 méteres síkfutás: 1. Pfeffer 
Edina (TIG), 2. Felnagy Júlia (RTV), 3. 
Kiss Miklósné (TIG).

Női 200 méteres síkfutás: 1. Mellár 
Mónika (TIG), 2. Magyar Zsuzsanna 
(TIG), 3. Felnagy Júlia (RTV).

Női távolugrás: 1. Mellár Mónika 
(TIG), 2. Kiss Miklósné (TIG), 3. Pfef�
fer Edina (TIG).

Női súlylökés: 1. Bartha Andrea 
(Bp. lg.), 2. Kántor Edit (Bp. lg.), 3. 
Kovács Attiláné (HTI).

Női 4x 100 méteres váltó: 1. Buda�
pesti Távbeszélő Igazgatóság (Magyar, 
Pfeffer, Völgyi, Mellár).

EVEZÉS
Férfi kielboot: 1. Helyközi Távbeszé�

lő Igazgatóság (Fodor, ifj. Fodor), 2. 
Hírlap és Postaszállítási Igazgatóság 
(Kis, Varga, Budai), 3. Hírlap és Posta-  
szállítási Igazgatóság (Kerékgyártó, 
Békeffy, Békeffyné).

Vegyes kielboot: 1. Budapesti Táv�
beszélő Igazgatóság (Borlai, Borlainé, 
Borlai Zs.), 2. Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóság (Lehöcz, Sipos, Borlai), 3. 
Hírlap és Postaszállítási Igazgatóság 
(Kis, Budai, Konrát).

Kajak férfi páros: 1. Budapesti Táv�
beszélő Igazgatóság (Őry, Fejős), 2. 
Posta Rádió-  és Televízióműszaki Igaz�
gatóság (Berezvai, Takács), 3. Hírlap 
és Postaszállítási Igazgatóság (Bé�
keffy, Bolyhos).

Kajak vegyes páros: 1. Budapesti 
Távbeszélő Igazgatóság (Őry, Orbán-  
di), 2. Budapesti Távbeszélő Igazgató�
ság (Sipos, Lehőcz), 3. Budapesti Köz�
ponti Postaszervek (Váczi, Gilicze).

Kajak I. férfi: 1. Berezvai Imre 
(RTV), 2. Őry István (TIG), 3. Takács 
Tibor (RTV).

FEJELÉS
1. Posta Rádió-  és Televízióműszaki 

Igazgatóság (Kiss, Iván), 2. Budapesti 
Távbeszélő Igazgatóság (Istenes, Gye�
pes), 3. Helyközi Távbeszélő Igazgató�
ság (Hegedűs, Széles).

LÁBTENISZ
1. Hírlap és Postaszállítási Igazgató�

ság (Kuvik, Rajnov), 2. Posta Rádió-  és 
Televízióműszaki Igazgatóság (Mol�
nár, Mucsi), 3. Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóság (Gelencsér, Banai).

HORGÁSZAT
Férfi egyéni: 1. Nováth Ferenc (BU-  

VIG), 2. ifj. Mészáros István (BUVIG), 
3. Schlottauer László (TIG).

Férfi csapat: Budapest vidéki Posta-  
igazgatóság, 2. Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóság, 3. Budapesti Postaigazga�
tóság.

Női egyéni: 1. Nagy Imréné (TIG),
2. Halászné (BUVIG), 3. Baloghné 
(BUVIG).

KERÉKPÁR
1. Helyközi Távbeszélő Igazgatóság 

(Béres, Titkó, Kovács), 2. Budapesti 
Távbeszélő Igazgatóság (Tiszai, Kele�
men, Pál), 3. Posta Rádió-  és Televízió�
műszaki Igazgatóság (Hubert, Szabó, 
Német).

KÉZILABDA

Férfi: 1. Posta Rádió-  és Televízió�
műszaki Igazgatóság, 2. Budapesti 
Távbeszélő Igazgatóság, 3. Budapesti 
Postaigazgatóság.

Női: 1. Budapesti Postaigazgatóság.
2. Budapesti Távbeszélő Igazgatóság..
3. Budapesti Központi Postaszervek.

LABDARÚGÁS

Férfi: 1. Budapesti Távbeszélő Igaz�
gatóság, 2. Hírlap és Postaszállítási 
Igazgatóság, 3. Budapesti Postaigazga�
tóság.

Női: 1. Budapest vidéki Postaigaz�
gatóság, 2. Budapesti Távbeszélő Igaz�
gatóság, 3. Hírlap és Postaszállítási 
Igazgatóság.

Öregfiúk: 1. Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóság, 2. Budapesti Központi 
Postaszervek, 3. Budapest vidéki Pos�
taigazgatóság.

L Ö V É S Z E T

Férfi egyéni: 1. Rudolf Ferenc
(TIG), 2. Konya Tibor (HTI), 3. Úr Gé�
za (HTI).

Férfi csapat: 1. Budapesti Távbeszé�
lő Igazgatóság (Kiss, Hegyi, Rudolf), 2. 
Helyközi Távbeszélő Igazgatóság (Ko�
nya, Kántor, Hordós), 3. Budapesti 
Postaigazgatóság (Farsang, Domjáni. 
Takács).

Női egyéni: 1. Gyöngyösi Magdolna 
(PKI), 2. Farsang Judit (Bp. lg.), 3. 
Kántorné Varga Katalin (HTI).

Női csapat: 1. Budapesti Postaigaz�
gatóság (Rajka, Juhász, Ferenc), 2. Bu�
dapest vidéki Postaigazgatóság (Sági-  
né, Kovácsné, Cseléné), 3. Budapesti 
Távbeszélő Igazgatóság (Kelemenné, 
Szundi, Héricsné).

RÖPLABDA

Férfi: 1. Posta Rádió-  és Televízió�
műszaki Igazgatóság, 2. Hírlap és Pos�
taszállítási Igazgatóság, 3. Helyközi 
Távbeszélő Igazgatóság.

Női: 1. Budapesti Központi Posta�
szervek, 2. Helyközi Távbeszélő Igaz�
gatóság, 3. Posta Rádió-  és Televízió�
műszaki Igazgatóság.

SAKK

Férfi egyéni: 1. Bokros István
(BKPSZ), 2. Kustra Pál (HTI). 3. Lázár 
András (TIG).

Férfi csapat: 1. Budapesti Központi 
Postaszervek (Bokros, Légmán), 2. Bu�
dapesti Távbeszélő Igazgatóság (Lá�
zár, Vörös), 3. Helyközi Távbeszélő 
Igazgatóság (Kustre, Szíjj).

Női egyéni: 1. Pataki Mónika (HTI), 
2. Lente Zsuzsa (BUVIG), 3. Házi Hed�
vig (HTI).

Női csapat: 1. Helyközi Távbeszélő 
Igazgatóság (Házi, Pataki), 2. Buda�
pest vidéki Postaigazgatóság (Lente, 
Somogyiné), 3. Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóság (Kállai, Folené).

TEKE
Férfi egyéni: 1. Gyenes Róbert

(HPI), 2. Bertalan Sándor (HTI), 3. 
Tarnóczy József (BKPSZ).

Férfi csapat: 1. Budapesti Központi 
Postaszervek (Tarnóczy, Hondek, Bu-  
govics), 2. Budapesti Postaigazgatóság 
(ifj. Kiss, Csömör, id. Kiss), 3. Helyközi 
Távbeszélő Igazgatóság (Bertalan, 
Számely, Krizsán).

Női egyéni: 1. Horváth Gáborné 
(TIG), 2. Nagy Andrásné (TIG), 3. Ba�
logh Ferencné (HTI).

Női csapat: 1. Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóság (Szakái, Horváthné, 
Nagyné), 2. Helyközi Távbeszélő Igaz�
gatóság (Baloghné, Kissné, Simon), 3. 
Budapesti Központi Postaszervek 
(Hajnóczyné, Ferencziné, Zólyomi).

TENISZ
Férfi egyéni: 1. Rilkó Károly (HPI),

2. Németh Gyula (HPI) 3. Gróf Károly 
(TIG).

Női egyéni: 1. Hegyi Gáborné 
(HTI), 2. Kubinyiné tglai G. (HPI), 3. 
Suba Katalin (BKPSZ).

TOLLASLABDA

Férfi páros: 1. Budapest vidéki Pos�
taigazgatóság (Konya, Konya), 2. 
Helyközi Távbeszélő Igazgatóság (Sza�
bó, Konrád), 3. Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóság (Erdész, Rostás).

Női páros: 1. Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóság, 2. Posta Rádió-  és Televí�
zióműszaki Igazgatóság, 3. Budapesti 
Központi Postaszervek.

CSALÁDI VETÉLKEDŐ

1. Budapesti Távbeszélő Igazgató�
ság (Borlai család), 2. Budapesti Táv�
beszélő Igazgatóság (Zsemle család),
3. Helyközi Távbeszélő Igazgatóság 
(Kiss család).
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