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Háromszázmillió  —  soron kívül

Nehéz helyzetben is jelentős bérfejlesztés
A Minisztertanács és a Szak�

szervezetek Országos Tanácsa 
képviselőinek, illetve vezetői�
nek 1988. szeptember 21- i talál�
kozóján a postás dolgozók szá�
mára kedvező megegyezés szü�
letett: a Magyar Posta október 
1-jével 300 millió forintos rend�
kívüli bérfejlesztést hajthat 
végre.

Az előzmények
A postás dolgozók bérlemara�

dásának megszüntetéséért már 
egy évtizede folyik a küzdelem. 
Időközben többször is kapott a 
posta központi segítséget. Ma�
ximálisan kihasználta a szabá�
lyozás adta lehetőséget, és saját 
erőből, adó vállalásával is nö�
velte a dolgozók bérét. Mind�
ezek ellenére két évvel ezelőtt
8,2 százalékos volt a bérlemara�
dás, amely azóta csak nőtt, s ma 
már 12 százalékos.

.A posta — a telefonelmara�
dottság, s az ebből eredő össz�
társadalmi hátrány mérséklése 
céljából — a VII. ötéves terv�
időszakban megközelítőleg két�
szer akkora távközlésfejlesztést 
hajt végre, mint az előzőben. 
A kormány gazdasági és stabili�
zációs programja is kiemelt cél�
ként határozza meg a távközlés 
fejlesztését. A hírközlés hosszú 
távú terve a századfordulóra az 
elmaradás felszámolását irá�
nyozza elő. E program megva�
lósításának nagyon lényeges 
feltétele a kellő számú és meg�
felelő szakmai összetételű dol�
gozó.

A megfelelő képesítésű dol�
gozók megszerzése és a jó szak�
emberek megtartása csak ver�
senyképes bérekkel lehetséges. 
A posta kényszerhelyzetében 
éves bérfejlesztési lehetőségei�
nek jelentős részét e terület 
munkaerőgondjainak enyhíté�
sére használta fel. Ezzel az erő�
feszítéssel sem tudta kielégíteni 
azonban teljes egészében táv-  
közlésiszakember- szükségletét. 
Ugyanakkor jelentős belső fe�
szültség keletkezett. A klasszi-
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kus posta területén dolgozók 
bérezése erőteljesen romlott. Itt | 
is munkaerőgondok merültek 
fel, amelyekből üzemeltetési za�
varok is keletkeztek.

A központi segítség egyre 
sürgetőbbé vált. Ez év márciu�
sában a Magyar Posta elnöke 
és a Postások Szakszervezeté�
nek főtitkára közös levélben 
fordult Grósz Károly miniszter-  
elnökhöz. Támogatását kérték e 
helyzet megoldásához. Konkré�
tan ahhoz, hogy a Magyar Pos�
ta valamennyi tényező figye �
lembevételével kapjon az öt�
éves tervidőszak hátralevő éve�
iben összességében 10-12 szá �
zalék egyszeri bérintézkedés�
nek megfelelő adómentes több�
let-bérfejlesztési lehetőséget 
(bérpreferenciát), olyan megol�
dással, hogy ennek hatása 
részben már 1988-ban is érvé�
nyesüljön. A  postás dolgozók 
bérhelyzetének javításához 
szakszervezetünk főtitkára dr. 
Nagy Sándor SZOT- főtitkár tá�
mogatását is kérte.

A 300 millió 
forint

A Minisztertanács és a SZOT 
találkozóján kialakított döntés
— amelyet bérhelyzetünk javí�
tására tett első kérésnek tekin�
tünk — nagy jelentőségű. 
A bérintézkedés jelentőségét 
emeli, hogy:

■ arra a népgazdaság mai 
körülményei között került sor;

■ a bérelmaradás csökken�
tésével a postás dolgozók köré�
ben az inflációs feszültségeket 
részben ellensúlyozza;

■ az intenzív távközlésfej�
lesztésre való felkészülést segí�
ti.

A posta a 300 millió forintot
— amely éves szinten megköze�
lítőleg 5 százalékos (4,95 száza�
lékos) bérfejlesztést jelent — 
adómentesen használhatja fel, 
vagyis nem kell utána kereseti 
adót fizetnie, de nem mentesül�
nek a dolgozók az szja fizetése 
alól. A központi bérintézkedés 
költségvonzatával azonban gaz�
dálkodásában a postának szá�
molnia kell. Ez évben a közép�
fokú postaszerveknél a költség-  
többletet korrekcióként elisme�
rik, a dolgozók és a vezetők ér�
dekeltségét negatívan nem be�
folyásolja.

A központi bérpolitikai intéz�
kedés hatálya: 1988. október 1. 
Mit jelent ez? Azt, hogy az éves 
szinten kapott 300 millió forint�
ból ez évben ennek csak egyne�
gyedét, azaz 75 millió forintot 
lehet felhasználni. A maradék 
225 millió forinttal pedig — 
mint báziskiegészítéssel — a 
posta felemelheti 1989. évi bá�
zisátlagbérét.

Bérpolitikai

elvek

A bérfejlesztés felhasználását 
a Postások Szakszervezetének 
elnöksége szeptember 28- i ülé�
sén tárgyalta. Az elnökség a kö�

vetkező bérpolitikai elvekkel 

értett egyet:

•  a bérintézkedés a postás 
dolgozók teljes körében legyen 
béremelési lehetőség. Vagyis: a 

béremelésből központilag sem 

egyetlen terület, sem egyetlen 

dolgozói réteg nem zárható ki.

#  A bérfejlesztés végrehaj�
tása alapbéremelés formájában 
történjen. Természetesen szá�

molni kell az alapbér- emelke�

dés vonzataként megjelenő 

úgynevezett járulékos bérek 

(pótlék, túlóra stb.) növekedé�

sével is. A teljesítménybérben 

foglalkoztatottaknál a bérfej�

lesztést

— a tiszta teljesítménybérek�

nél (például hálózatépítők telje�

sítménybérénél) az egy munka�

egységre megállapított bér mó�

dosításával;

— a hírlapárusoknál a bizto�

sított bér emelésével;

— a hírlapkézbesítőknél a 

postaszervi hatáskörben levő 

mozgóbérek (prémium) alakítá�
sával lehet megvalósítani.

•  A bérfejlesztés során vala�

mennyi középfokú postaszerv�

nek elemeznie és minősítenie 

kell

— az értelmiség anyagi elis�

merését, létszámhelyzetét;

— a 3600 forint, vagy ennél 

alacsonyabb alapbérű dolgozók 

helyzetét.

#  A bérfejlesztést úgy kell ! 

végrehajtani, hogy azt a no�

vember 5- i bérrel együtt ki le�

hessen fizetni.

A középfokú postaszervek : 

számára a postaszintű bérpoliti�

ka teljes szabadságot ad a bér-  ' 

felhasználásban. A helyi sajá�
tosságok, feszültségek, felada-  j 

tok figyelembevételével saját j 

hatáskörben alakíthatják ki : 

bérpolitikájukat, tehetik meg ■ 

intézkedéseiket.

Felosztás

A rendkívüli bérfejlesztés 
előterjesztése a középfokú pos�
taszervek közötti felosztásra két 
változatot tartalmazott. Mind�
két változatban megjelentek a 
bérpolitikai elvek, mégpedig 
úgy, hogy

•  az értelmiségi dolgozók 
kiemelésére havi 700 forint,

•  a 3600 forint, vagy annál 
kevesebb alapbérű dolgozóknál 
havi 400 forint
átlagos alapbérfejlesztéssel szá�
molva a szükséges forrást a vál�
tozatok központilag kezelték. 
A központi forrás leemelése 
után megmaradt 4,2 százalékos 
bérfejlesztést

— az I. változat szerint vala�
mennyi középfokú postaszerv 
egyformán kapta volna,

— a II. változat szerint az 1 
százalék bérfejlesztést differen�
ciáltan kapták volna a középfo�
kú postaszervek, mégpedig a 
munkamennyiség- , a munkatel�
jesítmény- többletet elismerő 
módon. A fennmaradt 3,2 szá�
zalék pedig minden postaszerv�
hez egységesen jutott volna el.

Míg az elnökség a bérpoliti�
kai irányelvekkel messzemenő�
en egyetértett, addig a bérfej�
lesztés felosztásának módozata�
it erőteljesen vitatta. A több�
órás vita középpontjában az 
állt, hogy indokolt- e a két réteg�
bérpolitika bérfedezetét köz�
pontilag kezelni.

A Postások Szakszervezeté�
nek központi vezetősége — a 
népgazdasági ajánlásokat, in�
tézkedéseket jóval megelőzve 
— vizsgálta a postás értelmiség 
helyzetét, s meghatározta a ten�
nivalókat. Az elmúlt években 
alkalmazott s az ez évi bérpoliti�
ka is — a távközlés intenzív fej�
lesztésével összhangban — 
megkülönböztetettén kezelte az 
értelmiség anyagi elismerését.

A központi akarat postaszervi 
megvalósítása azonban eltérő. 
Egyes postaszerveknél időben 
felismerték a központi irányel�
vek értelmét, célját, s annak 
megfelelően jártak el az éves 
bérfejlesztések során. Más pos�
taszervek viszont még nem ju�
tottak el ehhez a felismeréshez, 
így az elnökség a javasolt köz�
ponti elosztással nem ért egyet. 
Szükségesnek tartja és egyetért 
azonban azzal, hogy

•  valamennyi középfokú 
postaszerv a bérfejlesztés során 
saját hatáskörben kiemelten 
foglalkozzon e réteg helyzeté�
vel, különös tekintettel a 10 
éves távközlésfejlesztési prog�
ramra: továbbá

•  az értelmiséget magas lét-  
számarányban foglalkoztató 
négy középfokú postaszervnél
— a Posta Kísérleti Intézetnél, 
a Posta Beruházó és Tervező 
Intézetnél, a Posta Oktatási és 
Kulturális Intézetnél és a Ma�
gyar Posta Központjánál — 
központi forrás támogassa a 
központi bérpolitika megvalósí�
tását. Ehhez az MPK tekintse át 
a posta ez évi várható bérfel�
használását.

A vita eredményeként a kö�
vetkező kompromisszum ala�
kult ki:

•  valamennyi középfokú 
postaszerv 4,95 százalékos bér-  
fejlesztési lehetőséggel számol�
hat:

•  a PKI, a POTIBER, a PO-  
KI és az MPK az átlagos mérté�
ken felül az értelmiségi bérpoli�
tika végrehajtásához külön bér-  
fejlesztésben részesül. A mi�
előbbi rendezés végett äz elnök�
ség felhatalmazta a titkárságot, 
hogy az érintett postaszervek 
végleges bérfejlesztésében 
egyetértést gyakoroljon.

Szakszervezetünk titkársága
— élve a felhatalmazással — 
október 4- i ülésén egyetértett

az értelmiségi dolgozók külön 
bérfejlesztésével, amely ugyan�
csak október 1- jei hatállyal át�
lag havi 700 forint többletet je�

lent az érintettek körében.

Külön súlyt helyezett szak-  
szervezetünk a másik réteg�
bérpolitikai elv megfogalmazá�
sára is: a 3600 forint vagy ennél 
alacsonyabb alapbérű dolgozók 
bérhelyzetének javítására. 
A nehezedő életkörülmények e 
réteg számára már elviselhetet�
lenné válnak, hiszen a létmini�
mumon, vagy az alatt vannak. 
A felmérés szerint e réteghez 
3500 postás dolgozó tartozik, te�
hát jelentős réteget képvisel. 
Irányelvként átlag 400 forintos 
minimális alapbérfejlesztést ha�
tároztak meg. A postaszervek�
nek e körben a bérfejlesztés so�
rán vizsgálniuk kell az alapbér 
és a kereset alakulását is (mivel 
az alapbér és a kereset alakulá�
sa sok esetben nagyon eltérő). 
Különös figyelmet kell fordítani 
az alacsony alapbérek emelésé�
vel keletkező feszültségek oldá�
sára.

Végrehajtás

A gyors végrehajtás elősegí�
tésére a központi bérpolitikai 
elvekről és a bérfejlesztés mér�
tékéről szóló utasítás telexen 
legkésőbb szeptember 30- án 
reggel valamennyi középfokú 
postaszervhez eljutott.

A központi bérpolitika adta 
teljes körű döntési szabadság 
egyúttal fokozottabb felelőssé�
get is jelent. E felelősség tuda�
tával vegyen részt valamennyi 

szakszervezeti munkatárs, aktí�
va a helyi bérpolitika alakításá�
ban, a bérfejlesztés felosztásá�
ban, s nem utolsósorban a sze�
mélyre szóló alapbéremelés 
odaítélésében.

Tóth Pálné

FELHÍVÁS
A Postások Szakszervezetének köz�

ponti vezetősége azzal a kéréssel for�
dul valamennyi postás dolgozóhoz, 
hogy a szakszervezeti vezetőtestüle�
tek (központi vezetőség, elnökség, te�
rületi szakszervezeti bizottságok) 
1989. évi programjának kialakításá�
hoz, munkaterveihez tegyenek javas�
latot.

Minden olyan témát örömmel foga�
dunk, amely a postás dolgozókat fog�

lalkoztatja, és nem csak helyi jellegű 
megoldást igényel. Kérjük, hogy a té�
ma megjelölésén kívül néhány mon�
datban rövid tájékoztatást is küldje�
nek arról, miért tartják szükségesnek 
a téma megvitatását.

A javaslatokat november folyamán 
a Postás Dolgozó Szerkesztőségébe 
kérjük beküldeni.



Maratoni elnökségi ülés
Nyári szünet utáni első ülését 

tartotta szeptember 28- án a 
Postások Szakszervezetének el�
nöksége. Napirendjén olyan té�
mák szerepeltek, amelyek elfo�
gadása, megvalósítása után je�
lentős változások következhet�
nek be a posta tevékenységé�
ben.

így elsőként vitatták meg az 
új postatörvény irányelveit. A 
tervezet 1989 végén kerül a 
tagság elé megvitatásra. Addig 
azonban ki kell alakítani azokat 
a változásokat — ezeket tartal�
mazta az irányelv — amelyek a 
minisztertanácsi elfogadást kö�
vetően alapját képezik az új tör�
vénynek.

Az irányelvek szerint a tör�
vényben a legjelentősebb válto�
zás, hogy mind postai, mind 
távközlési területen feloldják a 
posta monopoljogát. Az elnök�
ségi ülésen épp ez okozta az 
egyik legnagyobb vitát, hogy 
mely területeken és milyen 
mértékben kerüljön sor a mo�
nopoljog oldására. Továbbá 
megengedhető- e a postának 
olyan helyzetbe hozása, hogy a 
magántőke határozza meg a 
postai fejlesztést. A szakmai fel�
vetéseken túl a vita a monopol�
oldás emberi, munkavállalói 
hatása körül folyt.

Az elnökség úgy ítélte meg, 
hogy áz oldás megszünteti eze�
ken a területeken a munkahely�
biztonságot. Nagyon körülte�
kintő és egyértelmű kollektív 
szerződésre lesz szükség a 
munkavállalók érdekvédelmé�
nek érvényesítéséhez ezeken a 
területeken.

Második napirendi pontként 
tárgyalta a testület a távbeszélő�
elosztás új elveinek tervezetét. 
Miután közismerten a távbeszé�
lő hiánycikk, ezért, sajnos még 
úgy néz ki, hosszú távon fel kell 
vállalni a rangsorolást az oda�
ítélésnél. Ki kit előzzön meg, mit 
tekinthetünk jogos, vagy kevés�
bé jogos igénynek, nagyon ne�
héz, talán nem is lehet teljes ob�

jektivitással eldönteni, mert aki 
nem kapott telefont, az minden 
elosztást, bármilyen körültekin�
tő is volt, jogtalannak ítél. Az 
előterjesztést a javaslattevők 
nagy körültekintéssel készítet�
ték. A szakembereken kívül 
meghallgattak különböző, nem 
postásokból álló társadalmi bi�
zottságokat is. Az eredmény 
még sok mindentől függ. Függ 
olyan alapvető döntésektől is, 
hogy továbbra is személyhez, 
vagy esetleg lakáshoz tartoz-  
zon- e az elkövetkezőkben a te�
lefon. Ugyanakkor az elnökség 
felvetette annak szükségessé�
gét — amit a postás dolgozók 
igen régen kérpek —, hogy meg 
kellene vizsgálni, miképpen 
lenne megoldható a postás dol�
gozóknak a jelenleginél kedve�
zőbb helyzetbe hozatala a tele�
fonigények elbírálásánál, úgy, 
hogy természetesen a postás 
dolgozókat is besorolják kate�
góriájukon belül.

A telefonigények kielégítésé�
nek alapvető feltétele, hogy le�
gyen telefon. A távközlésfej�
lesztés helyzete — amely a kö�
vetkező napirend volt — szer�
vesen kapcsolódott az előző té�
mához. A távközlésfejlesztés 
helyzetét ugyanis a szakmai fó�
rumokon kívül az MSZMP KB 
Gazdaságpolitikai Bizottsága is 
megvitatja, miután a telefonok 
léte, illetve nemléte komoly 
gazdasági, de egyben politikai 
tényező is.

Az elnökség úgy értékelte, 
hogy az előterjesztés reálisan és 
őszintén mutatja be a posta 
helyzetét, feladatait, továbbá a 
hazai ipari hátteret, amely csak 
részben tud megfelelni a posta 
igényeinek, illetve a konkrét 
fejlesztéseknék.

Már hagyomány, hogy két 
kongresszus között a szakszer�
vezet számvetést készít munká�
járól, hogy mit tudott megvaló�
sítani a kongresszus célkitűzé�
seiből, illetve a dolgozók jogos 
igényeiből. Az elnökség mun�

kaanyagként vitatta meg a 
kongresszus óta eltelt időszak�
ról készült beszámolót, miután 
ehhez további észrevételeket, 
javaslatokat és véleményeket 
vár az október 15- i III. országos 
alapszervezeti szb- titkári érte�
kezleten.

E témával szorosan összefüg�
gött a következő napirendi pont, 
amely a most lezajlott társadal�
mi viták alapján alakította ki az 
elnökség állásfoglalását a ma�
gyar szakszervezetek tevékeny�
ségének megújításáról, és a 
bérpolitika reformjával össze�
függő szakszervezeti elképzelé�
sekről. A társadalmi vita során 
a postás dolgozók mintegy 230 
vitafórumon mondhatták el vé�
leményüket e két témával kap�
csolatban. (Külön cikkünk e la�
punk 3. oldalán.) Az ezek alap�
ján kialakított állásfoglalások a 
témát nem zárják le, hanem 
egy munkafolyamat kezdetét 
jelentik.

A két kongresszus közötti 
számvetés, és ez alapján a to�
vábbi út kijelölése, valamint sa�
ját belső életünk megújítása, il�
letve a külső szervekhez való 
viszonyunk alakítása a szak-  
szervezeti mozgalmi munka je�
lenlegi legfontosabb feladata, 
amelyet csak közösen, együtt 
gondolkodva tudunk úgy meg�
valósítani, hogy minden dolgo�
zót szolgáljon.

Végezetül az elnökség a Ma�
gyar Posta 1988. október 1- jei 
hatályú rendkívüli bérfejleszté�
sének felhasználásában alakí�
totta ki — hosszas vita után — 
álláspontját. Ennek eredménye�
ként olyan határozatot hozott, 
hogy valamennyi középfokú 
postaszerv kapja meg a 4,95 
százalékos bérfejlesztést, és a 
kialakított ajánlásokat mérle�
gelve középszinten döntsenek 
az esetleges differenciálásban. 
(Részletes cikkünk az 1. oldalon 
található.)

B. Gy.

Nemzetközi hírek
Belgiumba látogatott Gri- 

csemé Heszky Enikő főtitkár 
vezetésével szakszervezetünk 3 
tagú küldöttsége szeptember 
19. és 23. között. A küldöttség a 
Belga Távközlési Dolgozók 
Szakszervezete meghívásának 
eleget téve tanulmányozta a 
társszakszervezet érdekvédelmi 
tevékenységét, szervezeti fel�
építését, működését. Ismerke�

dett a belga távközlés helyzeté�
vel és a távközlési dolgozók 
munkakörülményeivel.

A kétoldalú megbeszéléseken 
főtitkárunk tájékoztatást adott a 
magyar szakszervezeti mozga�
lom megújulási törekvéseiről, a 
Postások Szakszervezetének 
időszerű feladatairól, a közel�
múltban lezajlott társadalmi vi�
ták tapasztalatairól. A megbe�
szélések, a véleménycserék, az

üzemlátogatások során küldött�
ségünk igen sok tapasztalatot 
szerzett, amelyek jól hasznosít�
hatók a szakszervezetünk előtt 
álló feladatok megvalósításá�
ban.

*

A kölni postások 110 fős tu�
ristacsoportja a SZOT Szociál-  
turisztikai Iroda szervezésében 
7 napig Budapesten tartózko�
dott. Postás kollégáink kérése 
alapján szeptember 20- án szak�
mai programot szerveztünk a 
csoport részére, amelynek kere�
tében tájékoztatást kaptak 
szakszervezetünk jelenlegi fel�
adatairól, s látogatást tettek 
távközlési és postaforgalmi hi�
vataloknál is.

*

Finn postás szakszervezeti bi�
zalmiak 10 fős küldöttsége tar�
tózkodott hazánkban szeptem�
ber 26. és október 2. között. 
A Finn Postások Szövetségével 
történt megállapodás szerint 
vendégeink szemináriumon 
vettek részt. Előadásokat hall�
gattak Magyarország általános 
gazdasági, politikai helyzetéről, 
a magyar szakszervezeti moz�
galom szerepéről, megújulási 
törekvéseiről, valamint a Postá�
sok Szakszervezetének munká�
járól. Az előadásokat minden 
esetben konzultációk is követ�
ték. A témákhoz kötődően meg�
tekintettek postai, szociális, kul�
turális és sportlétesítményeket 
is.

A küldöttség vezetője, Arto Si-  
eranta kv- titkár, nagyon elisme�
rően nyilatkozott a látogatásról, 
áz őszinte hangvételű előadá�
sokról és konzultációkról. 
Nagyra értékelte szakszerveze�
tünk kezdeményezését a bizal�
miak szemináriumának kölcsö�
nös megszervezésében. 1990- re 
10 tagú magyar küldöttséget hí�
vott meg Finnországba, hason�
ló témájú tanfolyamra.

Krakk József

Tisztelt jövendő Tagtársunk!

Örömmel értesítjük, hogy a Nagycsaládo�
sok Országos Egyesülete megalakult. Egye�
sületünk megalakításának jelentőséget ad a 
három-  és többgyermekes családok számá�
nak — és ezzel összefüggésben az egész né�
pességnek — folyamatos csökkenése. Éppen 
ezért egyesületünk célja:

•  az élet és az anyaság tiszteletére neve�
lés, a házasságért és a jövő generációért ér�
zett felelősség erősítése.

•  felmutatni a társadalomnak azokat az 
értékeket, amelyeket a nagy családok képvi�
selnek,

•  a nagy családok egymást ismerő és se�
gítő közösségekké szervezése,

•  a nagycsaládosok sajátos érdekeinek 
képviselete és szolgálata, hogy a jelenlegi 
hátrányok csökkenjenek.

Az egyesület tagja lehet minden nagykorú 
állampolgár, aki:

•  saját háztartásában legalább három 
gyermeket nevel, vagy nevelt fel,

•  az egyesület céljaival és feladataival 
azonosulva, legjobb tudása és lehetőségei 
szerint részt vesz azok megvalósításában,

•  kész a közgyűlés által megszavazott tag�
sági díjjal (1988- ban ez 240 forint) az egyesü�
let működését támogatni.

Tagjaink közé hívunk mindenkit,
— akinek gondjaiban osztozó, megértő 

közösségre van igénye,
— aki erőt érez magában, hogy részt ve�

gyen más nagy családok konkrét gondjainak 
megoldásában,

— akinek olyan egyéni problémája van, 
amely a közösség segítő ereje révén megold�
ható vagy csökkenthető,

— aki tapasztalata vagy szakértelme ré�
vén képes a nagy családok helyi vagy orszá�
gos érdekképviseleti munkájában részt ven�
ni,

— aki különféle elfoglaltságai miatt jelen�
leg aktív egyesületi munkára nem vállalkoz�
hat, de az egyesület céljaival elvben azono�
sul.

Reméljük, hogy sokan lesznek, akik bár 
gyermektelenek, vagy egy- két gyermeket

nevelnek, de egyesületünk céljait helyeslik 
és támogatják. Őket pártoló tagjaink sorába 
hívjuk.

Alapszabályunk értelmében tagjaink fel�
vétele belépési nyilatkozat alapján történik.

A társadalom egy része közönyösen, sőt 
olykor ellenségesen tekint a nagycsaládo�
sokra. Ezért a több gyermeket nevelő csalá�
dok elsősorban egymásra támaszkodhatnak. 
A nagycsaládosok ezáltal újabb feladatokat 
vállalnak magukra, miközben — bár hivata�
losan nagyra értékelik őket — a társadalom 
terheiből aránytalanul sok jut rájuk. Ezért 
indokolt, hogy az egyesület hatékony érdek-  
védelmi munkát végezzen az arányos teher�
viselésért és az esélyegyenlőségért. Progra�
munk tehát hármas tagozódású:

a) párbeszédet akarunk folytatni azokkal, 
akik más célok érdekében rendezték el éle�
tüket, megismertetve velük a minket vezérlő 
elveket,

b) csoportok és egyesületek formájában 
közösségekbe szeretnénk tömöríteni tagjain�
kat. E közösségek az önsegélyezés és önne�
velés révén elősegítik a nagy családok fejlő�
dését, öntudatosodását,

c) társadalmi érdekképviseleti szervként 
a nagycsaládok valós életkörülményeinek 
feltárásával, a nagycsaládok gondjainak is�
meretében szeretnénk hatni a szociálpoliti�
kai tervezésre és gyakorlatra.

Az egyesületnek lakóhelyükön, munkahe�
lyükön vagy egyéb közösségekben együtt�
működő tagjai helyi csoportot hozhatnak lét�
re. Az elnökség kívánatosnak tartja, az ilyen 
helyi csoportok megalakulását, s ehhez se�
gítséget is ad.

Az egyesület központjának postacíme: 
Nagycsaládosok Országos Egyesülete Buda�
pest, József nádor tér 12. 1051.

Félfogadás: szerdán 10—14 óráig és pén�
teken 13—18 óráig. Telefon: 174- 909.

Lindmayer József 
elnök

Némethy Zoltán
főtitkár

A szovjet szakszervezetek 
arccal a peresztrojka felé

A szovjet szakszervezetek 
1987- ben lefolytatott vizsgálatai 
10 millió (!) szabálysértést tár�
tak fel: a szakszervezeti szervek 
304 iparvállalatnál, 5000 üzem�
ben függesztették fel a munkát, 
és 10 500 gazdasági vezetőnek 
kellett megválnia a beosztásá�
tól.

A szakszervezeti alapszerve�
zeteknél, majd a területi bizott�
ságoknál nemrégiben lezajlott 
beszámoló taggyűlések során 
passzív munkájuk miatt 13 500 
vezetőségi tagot hívtak vissza, 
közülük mintegy 1500 elnök, 
több mint 900 területi és járási 
bizottsági tag volt.

Már ez az adat is, melyeket a 
Szovjet Szakszervezetek Köz�
ponti Tanácsa elnökének, 
Sztyepán Salajevnek az au�
gusztus 5- én és 6- án Moszkvá�
ban megrendezett össz- szak-  
szervezeti plénumon elhangzott 
kétórás beszámolójából vet�
tünk, jól bizonyítja az ott meg�
vitatott problémák fajsúlyos és 
széles skáláját. Ezek a problé�
mák az ország legnagyobb tö�
megszervezetének (142 millió 
tag) a forradalmi átalakulásban 
játszott egyre hatékonyabb sze�
repével kapcsolatosak. S a tá�
mogatásnak — húzta alá az 
SZSZKT elnöke, s szinte min�
den felszólaló hangsúlyozta — 
a jövőben még hathatósabbnak 
kell lennie.

Ahhoz, hogy megvalósuljon, 
a szakszervezeteknek egyrészt 
a demokratizálódást és a glasz-  
noszty szellemében aktivizálni�
uk kell részvételükét a gazdasá�
gi, a társadalmi- politikai élet 
minden területén, másrészt de�
mokratizálniuk kell saját mun�
kastílusukat, és tökéletesíteni�
ük kell a sok tekintetben tere�
bélyes struktúrát. A plénum 
résztvevői legalábbis erre a kö�
vetkeztetésre jutottak.

Példának a teljes gazdasági 
önelszámolást hozták, amelyre
1989. január elejétől tér át az 
iparvállalatok jelentős része. 
A gazdaságosság és az önfinan�
szírozás körülményei között je�
lentősen megcsappan az úgyne�

vezett „kemény” állami meg�
rendelések volumene: megkö�
zelítőleg minden második válla�
lat nem fog ilyen kvótával ren�
delkezni. Ez a szokatlan gazda�
sági helyzet számos gazdasági�
vezető számára meglehetősen 
nehéz lesz, hiszen vállalataik�
nak egyre nagyobb mértékben 
maguknak kell gondoskodniuk 
termékeik terítéséről, meg kell 
keresni azokat a megrendelő�
ket, akik ezekre a termékekre 
igényt tartanak. És meg kell 
kötni velük az úgynevezett 
gazdasági szerződést.

Egy szakszervezeti vizsgálat 
többek között azt is kimutatta, 
hogy a könnyűipar kivételével 
— ahol az ilyen szerződésekkel 
az évi termelés 93 százalékát 
már lekötötték — az összes töb�
bi ágazatban rosszul állnak a 
dolgok. Ez természetesen nyug�
talanítja a szakszervezeteket, 
hiszen ha a helyzet nem javul, 
akkor a jövő évtől kezdve sok 
dolgozó válhat munkanélkülivé 
és marad kereset nélkül. Ezért 
szükséges az, hogy a szakszer�
vezetek segítsék a vállalati kol�
lektívákat a közvetlen gazdasá�
gi kapcsolatok kialakításában, 
annak ellenére, hogy ez egyál�
talán nem tartozik a szakszer�
vezetek feladatkörébe.

Jó gazdasági felkészítés nél�
kül a dolgozók részvétele az 
önigazgatásban — ez viszont 
egyértelműen szakszervezeti 
feladat — pusztán formalitás 
lenne.

Egyébként a szakszervezeti 
munka aktivizálása nemcsak a 
termelés kérdéseire korlátozó�
dik. Arról van szó egyebek kö�
zött, hogy meg kell szervezni a 
kapcsolatot a dolgozók informá�
lis, öntevékeny egyesületeivel, 
szorosabban kell együttműköd�
ni a helyi tanáccsal, elő kell ké�
szíteni a szakszervezet jelöltjei�
nek megválasztását az államha�
talom felsőbb szerveibe (az 
SZKP XIX. országos értekezle�
tének ajánlása, hogy a képvise�
lők egyharmadát közvetlenül a 
társadalmi szervezetek válasz�
szák) stb.

Ha tisztán a szakszervezeti 
feladatokat nézzük, akkor — és 
ezt a plénum újólag megerősí�
tette — jelenleg első helyre kell 
kerülnie az érdekvédelmi funk�
ciónak, amely az utóbbi évek�
ben kezdett a háttérbe szorulni. 
Ez a munkavédelmet és a jogor�
voslást is jelenti, amelyet élesen 
bíráltak a szakszervezetek egy 
évvel ezelőtti XVIII. kongresz-  
szusán. Tehát az a lényeg, hogy 
a szakszervezetnek nemcsak ér�
dekvédelmi feladatát kell job�
ban ellátnia, hanem ki is kell 
szélesítenie munkáját, kezdve a 
tervezési feladatoktól egészen a 
jogsegélyszolgálati hálózat 
megújításáig.

Végül a plénum résztvevői 
között viharos vitákat kiváltott 
kérdésről: ez nem más, mint a 
szakszervezet belső életének to�
vábbi demokratizálása. A jelen�
lévők többsége, ilyen vagy 
olyan fenntartásokkal egyetér�
tett abban, hogy a szakszerve�
zeti munka lényege, munkastí�
lusának megújítása nem eléggé 
gyorsan változik a peresztrojka 
feltételei között. Folytatódik a 
felülről jövő kicsinyes gyámko�
dás, továbbra is él a parancsu-  
ralmi- adminisztratív stílus (ma�
gában a Szovjet Szakszerveze�
tek Központi Tanácsának appa�
rátusában is). A helyzet meg�
változtatására a plénum jó né�
hány, mindenekelőtt a szakszer�
vezeti választásokat érintő de�
mokratizálási intézkedést ho�
zott. Ezek értelmében a jövőben 
a szakszervezeti bizottságok el�
nökeit, minden lépcsőben nyílt 
szavazással, közvetlenül a kül�
döttgyűlés választja meg, és ez�
zel együtt általánossá kell vál�
nia a többes jelölésnek.

Felvetették az alapszerveze�
tek jogainak kiszélesítését, az 
irányítási rendszer egyszerűsí�
tését, és a szakszervezeti appa�
rátus minimum 25 százalékos 
csökkentését.

Egyszóval a dolog most már 
csak azon múlik, hogy megva�
lósítják- e a terveket?

Jurij Kancelson
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A tagság érdemi döntéseket
es változásokat igenyel

Előző számunkban már beszámoltunk a 
tagsági vitára bocsátott három téma első 
tapasztalatairól, vállalva azt a követ�
kezményt is, hogy az eszmecserék befejez�
tével még módosulhat az „össztagsági” vé�
lemény. Időközben a tagsági viták megtör�
téntek, a véleményekben, javaslatokban a 
hangsúlyok, a csomópontok hasonlóak vol�
tak, mint az első tapasztalatok.

A területi tapasztalatok összegzését az 
elnökség szeptember 28- i ülésén megvitat�
ta, és kialakította állásfoglalását, majd azt 
a Szakszervezetek Országos Tanácsához 
eljuttatta.

Az elnökség a postás dolgozók, a 88 ez�
res szakszervezeti tagság iránt érzett fele�
lősségtől indíttatva a viták alapján a követ�
kezők szerint foglalt állást:

1. A jelenlegi társadalmi- gazdasági fo�
lyamatokban, amikor a bérből és fizetésből 
élők egyre válságosabb helyzetbe kerül�
nek, fordulatra van szükség a szakszerve�
zeti munkában. Ma a szakszervezeteknek 
elsődleges és legfontosabb feladatuk a tag�
ság érdekeinek védelme és képviselete. 
A szakszervezet csakis ebből a pozícióból 
értékelheti a gazdasági folyamatokat.

2. Az elnökség egyetért azzal a megfo�
galmazással, hogy a szakszervezetek saját 
meggyőződésükből kiindulva elfogadják a 
párt politikai vezető szerepét. Ugyanakkor 
hangsúlyozza, hogy az MSZMP koncepció�
inak megalkotásánál súlyának megfelelő�
en számoljon a szakszervezeti mozgalom 
érdekeivel, erejével.

3. Egy olyan szakszervezeti törvény mi�
előbbi megalkotását támogatjuk, amely a 
partneri viszonyban állók számára kölcsö�
nös garanciákat és kötelezettségeket, ren�
dezett viszonyokat, és ezáltal egymás cse�
lekvési irányainak kiszámíthatóságát bizto�
sítja.

4. Az elnökség javasolja a szakszervezeti 
törvény megszületéséig a Munka Törvény-  
könyvében a vétójog kibővítését, illetve a 
sztrájkjog kereteinek meghatározását.

5. A testület egyetért azzal, hogy a haté�
kony szocialista gazdaság és a fejlett piac-  
gazdaság egymást feltételezi. Ugyanakkor 
a piaci törvények érvényesülése mellett a 
szakszervezetek csak olyan gazdasági mo�
dellt tudnak elképzelni, amelyben a gazda�
sági racionalizmus megfér a szocializmus 
alapértékeivel, számol egy létező és műkö�
dő társadalmi kontrollal, ahol a gazdaság-  
politika céljaiban és gyakorlatában érzé�
kelhetően jelen vannak a munkavállalói 
érdekek is.

6. A munkanélküliség, mint élethelyzet 
elfogadhatatlan, ugyanakkor tudomásul 
vesszük, hogy létező realitás. Ebből adódó�

an elengedhetetlenül szükségesnek tartjuk 
olyan intézményi háttér megteremtését, 
amely e veszélyhelyzetben lévők létbizton�
ságát garantálja.

7. Az elnökség megerősíti az iparági- ága�
zati szervezkedés és az egy munkahely egy 
szakszervezet elvét és gyakorlatát. Műkö�
dőképesnek tartja, mert ellátja a különbö�
ző szakmai s társadalmi rétegek képvisele�
tét.

8. Támogatjuk szakmai rétegtagozatok 
szerveződését, amelyek segíthetik a ki�
sebbség érdekének érvényrejutását, de 
ezen szerveződéseket csak akkor és ott, 
ahol,azt a tagság valós érdekei megkíván�
ják. Megítélésünk szerint alapvetően a 
munka tartalmában kell fordulatnak bekö�
vetkeznie.

9. Az elnökség javasolja a társadalmi 
tisztségviselők jogvédelmét úgy meghatá�
rozni, hogy a gazdasági vezetőkkel szem�
ben (minden szinten) ne gátolja a hierarchi�
kus függőségi rendszer a szakszervezeti 
munkát.

10. A testület elfogadja a tagság azon 
megállapítását, mely szerint az szmt- k te�
rületpolitikai működését megkérdőjelezik.

11. Támogatjuk azokat a javaslatokat, 
amelyek értelmében a SZOT az ágazati 
szakszervezetek szövetségeként működne.

12. A megújulás feltételének tartja az el�
nökség a demokrácia szakszervezeten be�
lüli érvényesülését. A mozgalmi munka 
alapismérvei: a dolgozók felőli építkezés, a 
tagsági meghatározottság, a nyitottság és a 
nyilvánosság. Mindezeknek érvényesülni�
ük kell a vezetőtestületek munkájában, 
ami új szemléletet és új munkamódszert 
kíván.

13. A testület támogatja a tagság által 
felvetett javaslatokat, illetve ezek kimun�
kálását: csökkenteni kell a kötelező érvé�
nyű határozatokat. A különböző testületek 
egymás felé, illetve a tagság vonatozásá�
ban csak ajánlásokat tehessenek.

14. A reformfolyamat eddigi központi in�
tézkedéseinek — az általános forgalmi adó�
nak, a magánszemélyek jövedelemadójá�
nak, az ár-  és pénzügyi rendszer változásá�
nak — hatására a .tagság életkörülménye 
erőteljesen romlott. Igazságtalannak és 
egyre elviselhetetlenebbnek tartják az 
egyoldalú teherviselést. Ezért üdvözlik a 
szakszervezetek bérreformra vonatkozó el�
képzeléseit, amelyben jogos igényeik fo�
galmazódnak meg.

15. A tagság messzemenően erősíti a 
szakszervezetek azon álláspontját, amely 
szerint gazdasági gondjaink nem a lakos�
sági túlfogyasztásból, nem a bérek és jutta�
tások emelkedéséből erednek, hanem a 
gazdaság rossz működésből.

16. Az elnökség szükségesnek tartja, 
hogy a szakszervezetek kikényszerítsék az 
állami költségvetés kiadásainak felülvizs�
gálatát és tervezésének nyilvánosságát, a 
terhek igazságosabb megosztását.

17. A testület megerősíti, hogy a bérek�
nek a „maradékelv” alapján történő keze�
lése továbbra nem fogadható el, határozot�
tan igénylik a bérszabályozás elkülönültsé�
gének megszüntetését, a bérpolitika szek�
tor-  és ágazatsemlegességét.

18. A bérreform kulcskérdésének tekint�
jük a béralku, a bérmegállapodás rendsze�
rének kialakítását, bevezetését. A modell 
működéséhez nélkülözhetetlen tisztázni, 
hogy ki kivel áll szemben, és milyen jogo�
sítványokkal rendelkezik. Ehhez elenged�
hetetlen a szakszervezeti törvény.

19. Az elnökség úgy ítéli meg, hogy a 
béralku súlypontjának a vállalati szférá�
nak kell lennie, s itt döntően a piacnak kell 
a korlátokat érvényesítenie.

20. A béralkura a szakszervezeti mozga�
lomnak is fel kell készülnie:

— a mozgalmon belül meghatározni az 
egyeztetés módszerét;

— az elengedhetetlen információk ren�
delkezésre bocsátását, amelyeknek azonos 
tartalmúaknak kell lenniük valamennyi, az 
alkuban résztvevő számára. Ehhez nem 
feltétlenül szükséges külön információs bá�
zis. Lehet egy, de el kell érni az azonos hoz�
zájutási lehetőséget;

— garanciákat kell nyújtani az alkuban 
és az érdekérvényesítés gyakorlásában 
részt vevő tisztségviselők védelmére.

21. A tagság, amellett, hogy tudomásul 
veszi: a bérreform hosszan tartó folyamat; 
1989- ben már érzékelhető elmozdulást vár;

— elengedhetetlennek tartják az infláció 
kötelező, bizonyos mértékű kompenzálá�
sát a bérből és fizetésből élők, valamint az 
egyéb járadékokból élők számára is;

— az ágazati egyeztetés már az induló 
évben sem nélkülözhető;

— a felső szintű béralku már szűk terü�
letre vonatkozzon 1989- ben is.

22. Az elnökség értékelése szerint az ál�
talánosan megfogalmazott érdekképvisele�
ti munkát konkréttá kell tenni, hogy kit és 
milyen kérdésben képviseljen a szakszer�
vezeti mozgalom.

23. A testület megítélése szerint olyan 
tisztségviselőkre és apparátusokra van 
szükség, akik és amelyek szolgálják és se�
gítik a testületek munkáját, ezáltal a tag�
ság érdekvédelmét, érdekképviseletét.

A tagság bizalmát csak érdemi döntések�
kel, és az ebből következő érzékelhető po�
zitív változásokkal lehet visszaszerezni.

Uj kezdeményezések az oktatásban
Májusban „Kötetlen tartalom 

— új forma” címmel tájékozta�
tást adtunk arról, hogyan ala�
kul az 1988/89- es oktatási év a 
szakszervezeti mozgalomban. 
A tájékoztatást azzal zártuk, 
hogy a konkrét feladatok az el�
nökségi tájékoztatóban is meg�
jelennek, és annak figyelembe�
vételével szervezzék, készítsék 
elő az szb- k az új oktatási éva�
dot.

Akik a cikket, illetve az el�
nökségi tájékoztatót figyelme�
sen olvasták, tapasztalhatták, 
hogy mind a tisztségviselői, 
mind a politikai tömegoktatás 
rendszerében változás történt. 
Most röviden ismertetjük azo�
kat, az előző oktatási év értéke�
lése során összesített tapaszta�
latainkat, melyek tulajdonkép�
pen a változtatások szükséges�
ségét is indokolják.

Összességében megállapítha�
tó, hogy a népgazdaságban 
végbement reformfolyamatok, 
ezek konkrét megnyilvánulásai 
növelték a szakszervezeti okta�
tással kapcsolatos igényeket. 
A tagság részéről az eddiginél 
nagyobb érdeklődés volt ta�
pasztalható, de ez nem gyarapí�
totta az oktatásban résztvevők 
számát. Ennek okai: a televízió, 
rádió, a sajtó jelentős és ered�
ményes szerepet vállalt az új 
tudnivalók ismertetésében, to�
vábbá a többség életszínvonalá�
nak megtartásáért jelentős 
többletelfoglaltságot vállalt.

Részletesebben: a tisztségvise�
lők képzésénél az oktatás kü�
lönböző formái és fórumai segí�
tették a tisztségviselők felkészí�
tését a szakszervezeti feladatok 
eredményes ellátására.

Módszertani segítség

Új kezdeményezés volt ré�
szünkről a munkaidő kímélését 
megvalósító formák bevezetése, 
így került sor kísérletképpen 
— csak budapesti tisztségvise�
lők részvételével — az szvb- el-  
nökök levelező jellegű és az 
szb- titkárok levelezőtanfolya�
mára. A tanfolyamokat csak 50 
százalékban mondhatjuk ered�
ményesnek, mert a tanfolyam 
ideje alatt olyan, a szervezéskor 
előre még nem látható felada�
tok adódtak — pl. bérbruttósí�
tás, tagdíj rendszer- változás —, 
amelyek miatt a beiskolázottak 
nem tudtak rendszeresen részt 
venni az oktatásokon.

Az szb- tagok oktatása hagyo�
mányos formában, az szmt- k 
oktatási intézményeiben tör�
tént. A résztvevők többsége 
hasznosnak értékelte a tanfo�
lyamokat. Konkrét javaslatuk 
és igényük, hogy az elméleti is�
meretek mellett több gyakor�
lati, módszertani segítséget 
kapjanak a különböző reszortok 
színvonalasabb ellátásához.

Ezen észrevételek figyelem-  
bevételével szervezzük már tan�

folyamainkat, így került sor pl. 
már most, szeptemberben a 
gazdasági felelősök 3 napos „re�
szort” jellegű továbbképzésére, 
amelyen elsősorban a minden�
napi munkát elősegítő ismerete�
ket beszélték meg.

Felkelteni 
az érdeklődést

A politikai oktatásnál jobban 
érezhetők a gondok. Az oktatási 
év előkészítése során felhívtuk 
a figyelmet, hogy csak olyan 
alapszervezeteknél szervezzék 
az oktatást, ahol igény van rá, 
és a feltételek is adva vannak. 
A szervezés eredményeként ke�
vesebb csoport alakult ki, de 
még így is volt olyan csoport, 
amely megalakult, de foglalko�
zást nem tartottak, megállapít�
ható, az oktatás iránt az érdek�
lődés csökkent. Ezt a statiszti�
kai adatok nem mutatják, de a 
foglalkozásokon való megjele�
nési arány erre utal. A megjele�
nés 40- 80 százalék között moz�
gott. Ennek elsősorban nem a 
közömbösség az oka. A dolgo�
zók elfoglaltak. De oka az is, 
hogy a foglalkozások nem 
olyan színvonalúak — akár tar�
talmát, akár módszerét tekintve 
—, hogy a dolgozónak „megér�
je" munkaidő után ottmaradni. 
Az oktatást formalitás jellemzi 
— és ez a fő ok. Még mindig 
sok helyen számszerűségre tö�

rekszenek: hány csoport, meny�
nyi hallgatóval indul. A formali�
táshoz vezettek az előre, köz�
pontilag javasolt témák is. Bár 
lehetőség volt a hallgatók igé�
nye alapján más témák megbe�
szélésére is — nem ez volt a jel�
lemző.

Most, az új oktatási évben 
nincs meghatározva, hogy egy 
évben hány foglalkozást kell 
tartani. A megbeszélendő témá�
kat az alapszervezetek önálló�
an, a dolgozók igénye alapján, 
szabad választások formájában 
is összeállíthatják. A foglalkozá�
sok megtartására a témát jól is�
merő, jól felkészült — esetleg 
külső, meghívott előadót kér�
hetnek fel. Tehát a cél a foglal�
kozások színvonalának emelé�
se, nyílt légkör megteremtése, 
amely lehetőséget ad vélemény-  
cserére, véleményütköztetésre.

Összegezve: oktatásra válto�
zatlanul szükség van. Szüksé�
ges, hogy segítsük a mindenna�
pi életben való eligazodást, a 
napjainkban végbemenő válto�
zások megértését, de keres�
nünk kell a jobban megfelelő 
formát.

Egyértelmű igény, hogy az 
oktatás mind a tisztségviselők, 
mind a szakszervezeti tagság is�
meretanyagát naprakészen tart�
sa. Ezt az igényt szem előtt tart�
va kell az elmúlt évek gyakorla�
tán változtatni.

Berze Ferencné

Római-parti újdonságok
Kellemes meglepetés érte 

idén a víz és a római- parti vízi�
telep szerelmeseit. Az üdülő ed�
digi szűkös területe a két szom�
szédos telek megvásárlásával 
tágas térré változott. Felújí�
tották a napozóterasz korlátáit, 
kicserélték végre a düledező be�
ton mellvédeket, és jövőre egy 
kétszáz adagos konyhát is el�
kezdenek felépíteni, amelyet a 
tervek szerint 1990- ben adnak 
át rendeltetésének. A konyhá�
val egy időben elkészülnek az 
üdülőben a gázbojleres vízme�
legítők is, így megszűnik majd 
a melegvíz- hiány.

Zajlik az élet tehát, lesz bő�
ven tennivalója az üdülő vezető�
jének, Gilicze Andrásnak és 
nyolcfős állandó csapatának.

— Mint a sajátomnak, úgy
örülök ezeknek a korszerűsíté�
seknek. Tavaly ugyan elnyer�
tük a Kiváló címet, de bizony 
nehéz versenyeznünk a nagy 
postásüdülőkkel, hiszen ott lé�
nyegesen bővebb a szolgáltatá�
sok köre. A jövő azonban szá�
munkra is jobb feltételeket ígér, 
hiszen az étkezés hélybeni meg�
oldása nagyban javítja majd az 
itt pihenők közérzetét — mond�
ja Gilicze András. — És ha 
minden igaz, más változások is 
lesznek, távlati elképzeléseink 
szerint megnagyobbítjuk az 
úszómedencét, vagy még egyet 
építünk majd. Ha még egy „iga�
zi” úszómedence épülhetne, en�
nél csodálatosabb strandot
nemigen találhatnánk a parton.

Az üdülő vezetője, hallgatva 
az új idők új dalára, azt is kijár�
ta a felettes szerveknél, hogy az 
üres szobákat a tavaszi és a ko�
ra őszi időszakban nem postá�
sok is igénybe vehessék — ter�
mészetesen tisztes pénzért.
Kezdeményezését igazolja, 
hogy az idei bevétel meghalad�
ta a százezer forintot.

— A fő feladatunk azért to�
vábbra is a postások pihenésé�
nek szolgálata — teszi hozzá az 
üdülő vezetője. — Szeretnénk

igazi sportos, sok mozgásos, 
egészséges életre biztató nyara�
lást szervezni számukra.. Ezért 
is van az üdülővendégek szá�
mára evezésoktatás, gyermeke�
iknek úszásoktatás, a mozgást 
szolgálja a sok játék, amely a 
vendégek rendelkezésére áll. 
Törekvéseinket igazolja, hogy 
az elmúlt három évben vendég�
könyvünkbe nem került elma�
rasztaló beírás.

Gilicze András, az egykori 
válogatott kajakozó, kétszeres 
ifi európa- bajnoki bronzérmes 
boldog ember:

— 1959- ben lettem a PSE 
versenyzője. Visszavonulásom 
után 10 évig edzősködtem 
ugyanott, és 1973- tól dolgozom 
az üdülőben. Ez á vízpart, az 
üdülő az otthonom lett. El sem 
tudom képzelni enélkül az éle�
temet. Kevés ember mondhatja 
el, hogy azt csinálja, amit sze�
ret.

Valóban gyönyörű ez a vidék 
télen és nyáron egyaránt. És a 
telet nem először hozom szóba 
az üdülő vezetőjével való talál�
kozásaim során. Vele együtt saj�
náljuk, hogy az épület téliesíté-  
se a szűkös anyagiak miatt is�
mét lekerült a napirendről. 
A posta erre belátható időn be�
lül nem tud pénzt áldozni. De 
más bánata is van Gilicze And�
rásnak:

— A strandoláshoz, vízispor�
toláshoz, szórakozáshoz itt ná�
lunk minden eszköz a postások 
rendelkezésére áll. Sajnos azon�
ban, sokan nem vigyáznak úgy 
közös tulajdonunkra, ahogy 
kellene. Évente igen nagy ösz-  
szeget költünk felújításra a ron�
gálások miatt. Jó lenne jobban 
megbecsülni azt amink van, hi�
szen kevés az olyan állami cég, 
amelyik így ellátja dolgozóit, 
már ami a nyaralást, pihenést 
illeti. Vigyázzunk egy kicsit job�
ban a közösre, hiszen magunk�
tól vesszük el.

Z. O.
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Ha újra kezdeném, 
ismét postás lennék

Levelet kapott szerkesztősé�
günk Érd 1 postahivatalból, 
özv. Pázmándi Józsefnétól. ír�
ta, hogy nyudíjasként is Érd
1-  ben dolgozik, s rendszeresen 
olvassa a Postás Dolgozót. 2- 3 
oldalban vázolta 46 éves postai 
szolgálatát, amit szívvel, lélek�
kel végez még ma is, mint egy�
szerű, „nem kiemelt dolgozó”.

Az ötletet, hogy meglátogas�
sam, és elbeszélgessek vele, 
cikkem címéül választott, leve�
lében szereplő mondat adta. 
Ugyanis 37 éves postaszolgála�
tom alatt ritkán hallottam ilyen 
megnyilatkozást. Jobbára csak 
panaszt a sok munkára, a ked�
vezőtlen szolgálati beosztásra 
és a kevés fizetésre.

Mikor beléptem Érd 1 posta-  
hivatal kapuján, és az első szak�
társnőnek, akivel találkoztam, 
mondtam, kit keresek, felcsilla�
nó szemmel kérdezte: a Juliska 
nénit? Máris megkeresem és 
beküldőm, tessék várni! Abból 
a lelkendező hangból, ami ott
2-  3 fiatal szájából elhangzott, 
többet lehetett megtudni, mint 
egy közvéleménykutató nyom�
tatványból.

Néhány perc múlva Juliska 
néni szapora léptekkel, moso�
lyogva jött. Elkezdtünk beszél�
getni, úgy, mintha már évek óta 
ismernénk egymást.

Elmondta, hogy 1939- ben 
kezdett el dolgozni, de postás 
csak két évvel később, 1942. 
februárjában lett. Első munka�
helye a Budapest 2, akkor még 
„kincstári” postahivatal volt. It�
teni beosztása zárlatátvevő, já�
ratfogadó volt. Naponta járt be 
Érdről. 1943- ban nagyon nehéz 
volt a légitámadások miatt. 
Dúlt a háború, de ő egy napot 
sem hiányzott. 1944. december 
16- án tudott utoljára a munka�
helyéről hazamenni.

A felszabadulás után, 1945. 
január 5- én az érdi postahiva�
talban kezdett; romeltakarítás�
sal kezdődött, majd lassan meg�
indult a postai élet is. Levélfel�
vétel, távbeszélő- kezelés. Jött a 
millpengő, adópengő, pénzbé�
lyegzés, a „szorzószám- kor-  
szak”. Mindez rengeteg munká�
val, felelősséggel. De megérke�
zett 1946 és vele a jó forint. 
Természetszerűen vele megint 
a nagy forgalom; nyugdíj-  és 
egyéb ki-  és befizetések, hosszú 
sorok az ablakoknál.

Nagy volt a levélforgalom is. 
A tábori postai levelezőlapok 
jöttek- mentek százszámra; 
ugyanennyien az érdeklődők, 
hogy a frontról még haza nem 
tért férjükről, apjukról, fiukról 
nem jött- e hír. Nagyon nehéz 
idők voltak, de ezt is jó volt csi�
nálni. Szeretett az emberekkel 
beszélgetni, együtt örülni ve�
lük, másokat megvigasztalni: 
nem jött ma posta? „Tessék 
nyugodtnak lenni, egy- két nap 
múlva biztosan megérkezik a 
lap.”

Ezután 1947- ben tanulás kö�
vetkezett Budapesten, a Luther 
utcában, a segédtiszti tanfolya�
mon. Szívesen utazott nap mint 
nap, nem fárasztotta. Fiatal is 
volt, de azért is, mert nagyon 
megszerette a postát, annak 
minden ágát. A tanfolyam után 
Nagytétény postahivatalnál 
dolgozott 1961- ig. Közben egy 
évre kihelyezték Dömsödre. Fá�
jó szívvel ment,’mert még soha 
nem volt távol a szülői háztól, 
de végül is a sors keze . . .  Döm-  
södön ismerkedett meg a férjé�
vel, aki ugyan Érden, a MÁV-  
nál dolgozott, de ott lakó szüleit 
ment meglátogatni. Rövidesen 
összeházasodtak. Két gyerme�
kük született, egy fiú és egy 
lány. Az ő nevelésük és szülei 
öregedése megint visszahívták 
Érdre. Ott is maradt 1978- ig, 
amikor is nyugdíjba ment.

Szülei meghaltak, gyermekei 
felnőttek, saját életet kezdtek, 
sok volt a kiadás, így még ab�
ban az évben visszament a hi�

vatalba. Majd 1982- ben, amikor 
súlyos beteg férjét kellett ápol�
ni, ismét otthon maradt. Ami�
kor férje meghalt, úgy érezte 
összedőlt a világ és körülötte 
minden. De jött a hívó szó: két 
hónappal férje halála után Nyé�
ki Sándorné, az érdi hivatal ve�
zetője telefonált, mondván: 
„Gyere vissza közénk dolgozni, 
talán könnyebben fogod viselni 
fájdalmadat, magányodat.” 
Hallgatott a hívó szóra, és visz-  
szament. így lett szolgálati évei�
nek száma negyvenhat.

A hivatalvezető és valameny-  
nyi dolgozó szeretik, jók hozzá, 
a mai napig is szíwel- lélekkel 
végzi munkáját, ami jelenleg a 
táviratok és távbeszélőszámlák 
ellenőrzése.

Két Posta Kiváló Dolgozója 
kitüntetése van, és a 40 éves 
szolgálata utáni jubileumi juta�
lom.

Ottlétemkor éppen gyöngél�
kedett, egy ideig nem járt be 
dolgozni, és félt, hogy már nem 
is fog. De a kollégák nyugtat�
ják, biztatják, hogy rövidesen 
egészséges lesz, és folytathatják 
a közös munkát ott, ahol abba�
hagyták. Ezt kívánja a szer�
kesztőség nevében is:

Török Lászlóné

„Most hazamegyek, és in�
kább este visszajövök a hivatal�
ba, hogy kiszellőztetett fejjel el�
készítsem a jelentést az igazga�
tóságnak a bérfejlesztésről és a 
szakszervezet közelgő sportren�
dezvényéről. A reggeli postával 
már el is küldhetem, mert bizto�
san legépeli 10 órára Ducika, a 
gépírónő.

Már a csillagok is kigyúltak, 
amikor beléptem a hivatal fo�
lyosójára. De ott megtorpan�
tam. A folyosó végén, az irodám 
ajtaján kiszűrődik a fény, s 
bentről féktelen, üvöltésszerű 
kacagás csap az agyvelőmbe. 
A falhoz lapulok. Ezek női visí�
tások; aztán egy hang: „cö”, 
majd lágy csattanás, s újabb 
fülsiketítő hahotázás. Aztán 
„sö”! — kiáltja egy nő, amit 
szintén lágy csattanás, de egy�
ben szédületes hahota is követ. 
A folyosón eldobált seprők, por�
szívó, padlókefélő. Igen, bent a 
takarítónők működnek. De mit 
működnek, mit nevetnek oly 
harsányan? „á” — csattanás, 
kacaj. „kö”. Szünet, nem csat�
tan.

— Ereggy mán, nem találod? 
Itt van a „jö” meg a „lö” között.

Nahát, ez aztán szemtelen�
ség! Egészen biztosan a kis Ba�
bos Duci írógépét „nyúzzák” a 
takarítónők, persze eközben 
meg csupa piszok marad a fo�
lyosó.

— Te Marcsa, te egy valósá�
gos készrenyalt gépíró vagy. 
Mán le is írtad a neved, hogy 
„Csák”. Ehhez még aztat is írd 
le, hogy Veronika.

— Vö! Vö! Na, hun a vö?

Mielőtt végigbetűznék a Ve�
ronikát, gyorsan eltűnök innen. 
Majd bejövök reggel korán el�
készíteni a jelentést. Ducika

úgyis gyors, pontos munkát vé�
gez. Azért még benézek kintről 
az ablakon: a villany alatt, a 
Ducika írógépe fölött négy ta�
karítónő „dolgozik”, szemük ki�
meresztve a betűkeresésben. 
Éppen a „rö” betűt izzadják ki, 
s amikor rácsapnak, a hasukat 
fogva felvisítanak.

Az éjszakát ezer és ezer író�
gép között kúszva töltöttem. 
Hajnalban felkelek, hatra be�
megyek, nyolcra már készen is 
vagyok a jelentéssel, csak a le-  
gépelése van hátra. Jön is a kis 
Babos Duci. De haj, az úton va�
lami befröcskölhette, mert csu�
pa mész, malter a ruhája. Pedig 
Ducika mindig pedánsan jár. 
Jaj szegényke hogy néz ki. 
Ahogy közeledik, akkor látom, 
hogy nem is piszok az, hanem 
valami dísz. Igen, bal oldalt a 
kis mellecskéjétóT egész végig a 
kék Duna húzódik zöld réttel, 
barna hegyekkel „felatlaszol-  
va”, jobb oldalán pedig a viseg�
rádi vár az összes lőréssel, ezzel 
az aláírással: „Védjük szép kör�
nyezetünket.” Megbűvölten 
utánafordulok: a hátán félarasz�
nyi szélességben a Parlament.

— Ezt sehol nem árulják — 
mondja csodálatomra —, külön 
kliséztett'em rá a mintákat. 
Mert én igenis környezetvédő 
vagyok. — Összecsapom a te�
nyeremet:

— Elragadó. Meglepően kor�
szerű, merész vonalú. Holnap�
tól minden lánynak ilyenre vé�
sik majd a foga. De most ara�
nyos Ducika, ami mindennél 
fontosabb: 10- re kész kellene 
lenni ezzel a fontos jelentéssel.

Az igazgatóság nagyon vár�
j a . . .  Természtesen ha kész 
lesz, még visszatérünk erre az 
elbűvölő ruhára, mert engem is 
roppant érdekel.

Ducika leveszi írógépéről a 
takarót, papírokat készít indigó�
val, befűzni a hengerbe és — 
ráncolja a homlokát. Rám néz, 
meglóbálja lollobridzsidás ha�
ját, és kijelenti:

— Valaki a gépemhez pisz�
kált!

Odahajolok. Valóban, három 
billentyű korongja letört, a sza�
lagtartó orsó kiugrott a helyé�
ről, a szalag kötélkeményre csa�
varodott. Leüt néhány billen�
tyűt, némelyik eléri a papírt, de 
a legtöbbje beragad, vagy már 
félúton megkottyan. Órámon 
negyed kilenc. Egyetlen szóvál�
tásra nincs már idő. Gyorsan 
zsebregyűröm a píszkozatot, el�
szaladok vele a tanácshoz, majd 
legépeli nekem az iktatóban Gi�
ziké egy tábla csokiért. No meg 
úgyis szoros a kapcsolat a ta�
nács és a posta között, amit ez�
zel is erősíteni kell.

Giziké csakugyan aranyos. 
A jelentés már 10 előtt készen 
várja sorsát. Gépkocsival be-  
száguldok a megyére a posta-  
igazgatósághoz. A legnagyobb 
elégedettséggel olvassa a jelen�
tést a munkaügyis, majd a tszb 
titkára. Ezután csak a nyugodt 
ebédelés van hátra, majd gép�
kocsival vissza az irodámba. 
Vagyis előbb a folyosóra, ahol 
újra zaj, visítás fogad. De már 
nem kacaj, mert a sipítozásba 
dührohammal kísért ordítozás 
is vegyül. Ducika írógépe előtt

áll csípőre tett kézzel, a küszö�
bön pedig a négy takarítónő to�
long és harsogja túl egymást:

— Méghogy mink? Kis szem�
telen! Majd megjárja velünk, 
csak gyanúsítson minket. Mi 
csak dolgozunk, mint az állat, 
potya pízér, hogy maguk tiszta�
ságban legyenek. Lehet, hogy 
maga rontotta el, oszt ránk fog�
ja! Ismerjük mán az ilyen mai 
kirafinérozott fiatalokat! — Fel�
kapják szerszámaikat, kivonul�
nak még a folyosóról is, a külső 
ajtót pedig bevágják maguk 
mögött.

Engem igazán nem érhet 
olyan vád, hogy gyáva vagyok, 
pedig az este mindent láttam. 
Nagyon jól tudom, a takarító�
nők a hibásak. Nem, mégsem 
vagyok gyáva. Csak a béke em�
bere vagyok. Szótlan leszek, 
hallgatok, és megpróbálok segí�
teni. A gép elé ülök. Fél óra 
múlva az írógépasztalka tele 
csavarokkal, alkatrészekkel, 
billentyűkarokkal, s lám milyen 
ügyes vagyok, a szalag már 
nem kötél, hanem szép sima, 
akár masniba lehetne kötni. De 
miért viszket ilyenkor mindene 
az embernek? Még a szememet 
is meg kellene vakarni piszkos�
olajos kézzel. Visszarakom az 
egész kócerájt. aztán otthon 
majd lezuhanyozok a fejem 
búbjától a lábujjamig, a nyak�
kendőt meg a zakót pedig hol�
nap beadom a patyolatba, mert 
a békességért áldozni is kell: 
majd rábeszélem Ducikát is, 
hogy kérjen bocsánatot a taka�
rítónőktől, mert takarítónőt ma�
napság nem lehet csak úgy uk-  
mukfukk szerezni, a folyosó pe�
dig már második napja csupa 
kosz.”

Dénes Géza

H ogyan csatlakozott M iskolc  
a N em zeti T anácshoz?

Az 1918- as polgári demokrati�
kus forradalom, majd azt köve�
tő Tanácsköztársaság ötvenedik 
évfordulójára egy közgazdá�
szokból, történészekből álló 
munkacsoport feldolgozta 1918. 
szeptember és 1919. augusztus 
történelmi időszak városi és 
megyei vonatkozású hivatalos 
levelezését, melyet a Borsod 
megyei Levéltár nagy értékként 
őriz.

Az iratanyagban bőven talál�
ható Miskolcra érkezett, a me�
gyei és városi hatóságnak kül�
dött távirat, ezek közül az egyik 
külön értékelést igényel. A hi�
ányzó elemző értékelést- a teljes 
iratanyag: „A magyar Tanács-  
köztársaság története Borsod�
ban és Miskolcon” címmel 
1969- ben kiadott könyvben tör�
tént megjelenése után, postai 
ismereteim birtokában vállal�
koztam elvégezni. Miután alkal�
mam volt a vonatkozó iratokat 
a távirattal együtt megtekinte�
ni, a helyi események megisme�
réséhez pedig az említett 
könyv, valamint a korabeli na�
pisajtó nyújtott lehetőséget, 
tudtam értékelni a távirat jelen�
tőségét és hatását.

1918. október 30- án késő este 
izgalmas órákat éltek át a mis�
kolci telefonközpont és távírda 
éjszakai szolgálatot teljesítő ke�
zelői. A budapesti telefonkeze�
lőktől érdekes híreket hallottak: 
az esti órákban többezres tünte�
tő tömeg vonult ki a Keleti pá�
lyaudvarra, hogy a frontra indí�
tott menetszázadokat vissza�
tartsák. A katonák megtagad�
ták a vonatra szállást, és csatla�
koztak a tüntetőkhöz. Egy má�
sik hír szerint a Nemzeti Tanács 
katonái elfoglalták a katonai 
épületeket, a középületeket, a 
távírdát, a József telefonköz�
pontot, és felfüggesztették a te�
lefon-  és távíróforgalmat.

Arról is beszéltek a pesti köz�
pontosok, hogy társuk, Pálin�
kás Erzsi, megtagadta Luka- 
schich tábornoknak a kapcso�

lást, aki a Schönbrunnbarj tar�
tózkodó Károly király főhádse-  
gédjével, majd a királlyal akart 
beszélni. Csak Hunyady főud�
varmester beszélhetett Gödöllő�
vel, hogy a királyi pár gyerme�
kei felől érdeklődjön. Majd 
újabb hír: Krucsay Margit
megtudta, hogy Lukachich a 
Nemzeti Tanács tagjainak a le�
tartóztatására készül. Értesülé�
sét közölte a Nemzeti Tanács 
megbízottjával, mire Lukachi-  
chot letartóztatták. A telefonköz�
pontban történt eseményeket 
Rományi Margit és Mehringer 
Rezsöné, akik a József központ 
úgynevezett tízes bizottságának 
tagjai voltak, visszaemlékezé�
sükben megerősítették.

Éjfél után a budapesti távír�
dáról. különös távirat érkezett. 
A távírda dolgozói önkezdemé�
nyezésből közölték a Nemzeti 
Tanács megalakulását, és csat�
lakozásra szólították az ország 
fontosabb helyeinek katonai pa�
rancsnokságait, ezzel a szöveg�
gel:

„ + Hivatalos távirat. A ma�
gyar nemzeti tanács átvette a 
kormányhatalmat. Az egész

budapesti helyőrség és az egész 
államrendörség nagy lelkese�
dés mellett álott minden vidéki 
várost felszólítunk csatlakozón 
azonal az egyedül törvényes 
kormányhoz, a nemzeti ta �
nácshoz. Ez a távirat kiplaka- 
tírozandó a magyar nemzeti 
tanács végrehajtó bizotsága+  ”

A Hughes- távirógép leadott 
szövegét — mint látható — nem 
előre helyesen megfogalmazott 
szöveg alapján továbbították, 
hanem rögtönözve, fejből 
mondták, nem ügyelve a nyelv�
tani és helyesírási szabályokra, 
csupán a lényegre. A közle�
ménynek úgy kívántak hivata�
los jelleget adni, hogy a távira�
tot ezzel kezdték.

Az iratanyag feldolgozóinak 
postai szakismeret hiányában 
nem tűnt fel a távirat nem hiva�
talos jellege (jelzése), a vételi 
időadatok feljegyzésének hiá�
nya, tehát a miskolci kezelő 
sem tekintette hivatalos távirat�
nak. Nem tűnt fel az sem, hogy 
a táviratra a kezelők magánbe�
szélgetése is felkerült. A mis�
kolci kezelőnek mindez feltűnt: 
mivel nem volt hivatalos állami

táviratra előírt jelzés, pénztári 
szám, szószám, feladás idejére 
vonatkozó adat, gépén keresz�
tül megkérdezte a pesti kezelő�
től, hogy miről is van szó, mit 
csináljon ezzel a távirattal. 
A pesti kezelő magyarázatának 
érdemi részét szükségesnek tar�
totta a szalagnak a táviratra há�
rom sorban való ferde felra�
gasztásával rögzíteni, „de ezt a 
legszélesebb körben kérem ki- 
plakatírozni”. A miskolci keze�
lő visszakérdezte: „és kinek kell 
ezt kézbesíteni? Jött a válasz: 
„hát a katonai parságnak (pa�
rancsnokságnak) és rendőrség�
nek stb.”

November 1- jén reggel a ke�
zelők beszámoltak a történ�
tekről Schneider Emil felügye�
lő hivatalvezető- helyettesnek. 
Schneider felismerte az ese�
mény súlyát, és intézkedett: a 
táviratról három másolatot ké�
szíttetett, és személyesen vitte 
azt a polgármesteri hivatalba 
dr. Szentpáll István polgármes�
ternek, aki éppen a Szociálde�
mokrata és a Radikális Párt ve�
zetőivel, valamint Chavrák 
László alezredessel, a 10., pót�
zászlóalj parancsnokával tár�
gyalt a helyi nemzeti tanács 
megalakítása és a végrehajtó 
bizottság elnöki tisztének betöl�
tése ügyében. Schneider a táv�
irat két példányának átadása 
után kifejezésre juttatta, hogy a 
miskolci postások a nemzeti ta�
nács rendelkezésére állnak és 
követik utasítását.

A távirat harmadik példányát 
Schneider felügyelő már útköz�
ben átadta Rimóczy József 
rendőrfőkapitánynak. Innen 
terjedt el — a Miskolci Napló 
szerint — az a hír, hogy a rend�
őrség csatlakozott elsőként a 
Nemzeti Tanácshoz.

A Miskolci Napló még aznap 
nagy betűkkel hirdette: „Mis�
kolc történelmi napja. Dr. 
Szentpáli István polgármester 
elnökségével megalakult a 
Nemzeti Tanács miskolci végre�
hajtó bizottsága. A város, a

rendőrség, a posta csatlakozott 
a Nemzeti Tanácshoz . . . ”, majd 
közölte az éjjel érkezett távirat 
teljes szövegét (a helyesírási hi�
bák nélkül).

A közvélemény méltányolta a 
posta munkáját-  „Csatlakozott 
a posta” alcím alatt a Miskolci 
Napló így ír: — „Schneider fel�
ügyelő délelőtt bejelentette a 
végrehajtó bizottságnak, hogy 
a miskolci posta és távírda hi�
vatal egész személyzete a Nem�
zeti Tanács mellé állt. A bizott�
ság lelkesedéssel vette tudomá�
sul a bejelentést, és a derék fel�
ügyelőt megéljenezte.” Schnei�
der Emilt az a megtiszteltetés 
érte, hogy a Nemzeti Tanács 
végrehajtó bizottsága tagjának 
választotta.

Azt, hogy kik voltak szolgá�
latban a távírókezelők közül 
Miskolcon, vagy Budapesten, 
senki sem kutatta. A név sze�
rint említett pesti telefonkezelő�
ket bíróság vonta felelősségre, 
és 1921- ben 3- tól 8 hónapig ter�
jedő államfogházra ítélte.

A távirat hatására a város új 
vezetősége még aznap az alábbi 
szövegű táviratot küldte:

„Magyar Nemzeti Tanács 
Budapest = Ma vett táviratra 
jelentem, hogy a város polgár�
sága, tisztikara, helyőrsége 
örömmel csatlakozott a Nem�
zeti Tanácshoz és a helybeli 
végrehajtó bizottságot, katonai 
tanácsot megalakította. Grosz- 
man Zsigmond titkár, Szentpá �
li elnök."

Az eseményeket követő má�
sodik napon nagyméretű plakát 
hirdette, hogy a Magyar Nem�
zeti Tanács az egész országra 
nézve átvette a kormányhatal�
mat, és távirati felhívás nyo�
mán városunk is Csatlakozott, 
így a kiplakatírozásnak is ele�
get tett városunk.

A Károlyi- kormány megala�
kulásáról Miskolc város vezető�
sége csak november 2- án érte�
sült. ugyancsak távirati úton.

Dr. Kamodv Miklós
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Vidám  történetek  a kom oly  
postáséletb ől

Ellenőrzésen
Ez a mulatságos eset abban 

az időben történt, amikor még a 
rádiókészülékek után is díjat 
kellett fizetni, és az üzemelte�
téshez a posta engedélyokiratá�
ra volt szükség. Az esetleges 
orvhallgatók felkutatására rá�
dióellenőröket rendszeresített 
az akkori vezérigazgató.

A mi igazgatóságunknál S.F. 
és M .B. végezte ezt a munkát. 
Külsőre úgy néztek ki, mint az 
egykori filmburleszk páros: Zo-  
ro és Hurü. Feri barátunk ma�
gas, szikár, Béla pedig körülbe�
lül a válláig ért. Feri bátyja ka�
tolikus pap volt, és a tőle aján�
dékba kapott civil ruhadarabok
— melyeket Feri gyakorta viselt 
hivatali ténykedése közben is
— igen papi külsőt kölcsönöz�
tek neki.

így történt meg aztán, hogy 
mikor az egyik faluban — aho�
va új plébános érkezését várták
— rádióellenőrzés céljából az 
egyik házba bekopogtattak, az 
ajtót nyitó anyóka nagy „Di�
csértessék a Jézus Krisztus!” 
köszöntéssel elkapta Feri bará�
tunk kezét, és régies szokás sze�
rint meg is csókolta, gondolván, 
hogy az új plébános tisztelte 
meg házukat bemutatkozó csa�
ládlátogatással.

Volt azonban ennél pikán-  
sabb kalandban is részük.

Az egyik bányászfaluban az 
egyik családi házba betérve, az 
előszoba ajtaján kopogtak több�
ször is — választ nem kapván 
próbaképpen lenyomták a kilin�
cset. Az ajtó kinyílt, de az elő�
szobában egy lélek sem mutat�
kozott. Hosszas tanakodás után 
ugyanilyen módon kerültek bel�
jebb a nappaliba, majd a követ�
kező szoba küszöbén gyökeret 
vert a lábuk, mert az ajtóval 
szemben levő kereveten olyan 
látvány tárult a szemük elé, 
amitől elállt a lélegzetük is. Na 
nem valami krimibe illő módon 
holttesttel találták magukat 
szemben. Ellenkezőleg. A kere�
veten levő emberpár nagyon is 
elevenen propagálta az „élet 
örömeit”, és eleven illusztráció�
ja lehetett volna a Káma Szut-  
rának, vagy az Ananga Rangá-  
nak, de legalább is egy Jancsó-  
film naturista jelenetének. Any-  
nyira el voltak foglalva egymás�
sal, hogy se nem láttak, se nem 
hallottak.

Mit számít ilyenkor a kopog�
tatás és a két rádióellenőr kigú-

vadó, fürkésző szeme. Végül is 
S. Feri barátunk, többszöri to�
rokköszörülés után sztentori, 
hivatalos hangon igyekezett el�
űzni a mámort hozó szárnyas 
kis istent, Cupidót, mikor el�
mondta a sokszor ismételt hiva�
talos kérdést:

— Van engedélyük?!

Minden jó, 
ha a vége jó

Igazgatóságunkon mindenki 
tudta, hogy a koronázatlan „ba�
lekkirály” V. I. szaktársunk, aki 
mindenkinek mindent elhisz, és 
kiváló alany az ugratásokra. 
Meg kell jegyezni, hogy V. I. 
ezen tulajdonsága mellett még 
az igazgatóság Hári Jánosa is 
volt. Szeretett dicsekedni és na�
gyokat mondani, „dicső” tetteit 
mesélgetni. Ő volt az, akit a fel-  
szabadulás utáni ínséges idő�
ben elküldték a város külterüle�
tén levő boltba, hogy ott kato�
nakönyv felmutatása ellenében 
tepertőt osztanak, s csak akkor 
kezdett rájönni, hogy valami 
nincs rendben, amikor a boltve�
zető — gondolván, hogy elme�
beteggel áll szemben — a men�
tőket hívta.

Egy másik alkalommal a méz-  
gával bekent kenyeret mézes 
kenyérként megetették vele, s 
majdnem belefulladt a próbál�
kozásba. Vagy egy más alka�
lommal — mikor már túl sokat 
dicsekedett meg nem történt 
partizánélményeivel — egy ha�
mis meghívó alapján elment a 
partizánszövetségbe a nem léte�
ző kitüntetést átvenni. Egyéb�
ként többször hangoztatta, 
hogy ha a vezető nem pikkelne 
rá, már régen csoportvezető le�
hetne.

A vele egy szobában dolgozó 
V.L. és H.F. — megelégelve a di�
csekvést — egy napon a megfe�

lelő hivatalos papíron megírta 
részére a csoportvezetői megbí�
zatást, és az igazgatóság vezető�
jének aláírását ügyesen utánoz�
va, a „kinevezési okiratot” még 
bélyegzőlenyomattal is ellát�
ták, s betették V.I. munkanapló�
jába, mintha az a postával érke�
zett volna. V.I. határtalan öröm�
mel fogadta a kitüntető megbí�
zatást. Szinte repesett az öröm�
től, és mindenfelé híresztelte a 
nagy újságot. Másnap ünneplő 
ruhába öltözötten, kezében a 
„kinevezési okirattal” bekopo�
gott a vezetőhöz, és megköszön�
te a kitüntető bizalmat.

F.I., az igazgatóság akkori ve�
zetője előbb nem tudta miről 
van szó, de elolvasva a „kineve�
zést” — ismerve V.I. hiszékeny�
ségét és szobatársainak tréfa�
csináló kedvét — tovább foly�
tatta a tréfát, és a valóságban is 
megerősítette a kinevezést. így 
lett V.I. csoportvezető, amit 
szinte mindenki tudott az igaz�
gatóságon, csupán ő nem.

K i az a Fónika 
szaktársnő?

A felszabadulás után a távíró�
szolgálatban még évekig hasz�
nálták kishivataloknál a Morse 
kékíró rendszert, a nagyobb 
közvetítő hivataloknál pedig a 
hangjeles Morse- rendszert, az 
úgynevezett fónikát.

Távirdaellenőr voltam a Mis�
kolc 1- esben. Akkor még a táv�
iratokat a munkahelyekre egy 
belszolgálatos juttatta. Egyik 
napon új belszolgálatos jött a 
távírdára. A kezemmel irányt 
mutatva magyaráztam, hol van 
a táviratközvetítő, a fónika és a 
távgépíró. Aztán kezembe 
akadt egy távirat és tovább ad�
tam a belszolgálatosnak:

— Ez a fónikáé — és ismét 
mutattam a fónikus munkahe�
lyek felé.

Az én emberem meg is indult 
a jelzett irányba, ahol több táv-  
irásznő dolgozott. Nézett jobb�
ra, balra, majd elbizonytalanod�
va visszajött hozzám, és így 
szólt:

— Szíveskedjék megmutatni 
melyik az a Fónika szaktárs�
n ő .. .

Biztosan úgy vélte, ha van a 
nők között Mónika, miért ne le�
hetne Fónika is.

(Folytatjuk)
Horváth Dezső

Együttműködés és barátság
A Posta Rádió-  és Televízió�

műszaki Igazgatóság az azonos 
tevékenységet ellátó cseh, szlo�
vák és NDK- beli társigazgató�
ság dolgozói között augusztus 
utolsó hétvégéjén kulturális és 
sporttalálkozót rendezett Buda�
pesten, a Postás Sportegyesület 
pályáin.

Az előzményekről az RTV 
tszb- titkárával. M u n k a  B é lá v a l  
és M o ln á r  A tt i lá v a l , a sportbi�
zottság vezetőjével beszélget�
tünk.

— 1971- ben vettük fel a kap�
csolatot a szlovák igazgatóság�
gal — kezdi a visszaemlékezést 
Munka Béla. Először csereüdül�
tetés volt a cél, de hamarosan 
kiderült: kulturális és sportta�
lálkozókra is kölcsönösen 
igényt tartunk. Igazgatóságunk 
javaslatára már az első évben 
szakmai delegációk cseréjére is 
sor került.

— Később a prágai, majd az 
NDK- beli társigazgatóság be�
kapcsolódásával fejlesztési el�
képzelések is szóba kerültek, s 
az igazgatóságok területén 
üzembe helyezett berendezések 
helyszíni szemléje, tapasztalat-  
cseréje is hasznos iránymuta�
tást jelentett mind az adó- , 
mind a mikrohullámú techniká�
ban.

— A négy igazgatóság dolgo�
zói évenként egy alkalommal, 
mindig másutt, 45- 45 fővel 
sportversenyeket rendeznek, 
amelyek keretében a 3 napos 
találkozón megismerkednek a 
rendező várossal és környéké�
nek nevezetességeivel is.

— A sportversenyeket évek
óta azonos szabályok szerint 
rendezzük meg — veszi át a 
szót Molnár Attila. — A sportá�
gak: nagypályás labdarúgás,
női • és férfi asztalitenisz, női 
röplabda, férfi teke és férfi 
sakk.

A beszélgetést időlegesen fel 
kellett függeszteni, mert a csa�
patok szombat lévén reggel 8 
órakór megkezdték a főépület 
előtt az ünnepélyes felvonulást. 
Számomra egy kis olimpiának 
tűnt, ahogyan felvonultak. A 
dolgozók meghallgatták az 
RTV igazgatójának, B u g y i Jó �
z s e fn e k  a megnyitó szavait, 
amelyet tolmácsok fordítottak, 
aztán a játékosok a zene hang�
jaira elindultak saját sportáguk 
versenyeinek megkezdéséhez.

Én is elindultam beszélgető-  
partnereimmel, akikhez időköz�
ben T á n czo s  S á n d o r, a Postá�
sok Szakszervezete kulturális, 
agitációs és propagandaosztá�
lyának munkatársa is csatlako�
zott. Szemlélődés közben meg�
tudtam, hogy az előző este a 
csapatok jelenlétében elvégzett

A Balkán- félszigetről szárma�
zó petrezselyem a háztartások�
ban fűszernövényként ismere�
tes. Az viszont már kevésbé 
köztudott, hogy gyógyításra is 
alkalmas hatóanyagokat is (illó�
olajat, karotint, C-  és E- vita-  
mint, glikozidát, színanyagot 
stb.) tartalmaz.

A petrezselyem gyökeréből 
és lombjából veseműködést ser�
kentő, vesekőhajtó és hólyag�
hurut elleni gyógyteát készíthe�
tünk, amelynek gyomorerősítő 
és étvágygerjesztő hatása is 
van. Hólyaghurut és vesepana�
szok ellen a népi gyógyászat re�
ceptjei közül ismertetünk 
egyet: petrezselyemlevél, csip�
kebogyó, porcikafű, medvesző-  
lőlevél, nyírfalevél, zsurlófű 
egyenlő arányú keverékéből 
egy csésze teára egy evőkanál�
nyit főzünk meg. Régebben a 
magját is felhasználták vese-  
bántalmak gyógyítására, ma 
már ismeretes, hogy a magját 
nem szabad háziszerként fel�
használni, mert vesevérzést, vá�
randós anyáknál még abortuszt 
is okozhat.

A petrezselyem háztartásban 
történő helyes felhasználására 
néhány gyakorlati tanács: a 
zöldjét, közvetlenül a tálalás 
előtt vágjuk fel apróra, s így ke�
verjük a kész, forró ételbe. Az

Tanácsok mindenkinek
Asztalunkon a petrezselyem

étellel együtt nem célszerű főz�
ni, mert elveszti kellemes aro�
máját és vitamintartalmának 
egy részét. A friss petrezse�
lyemtől üde, tavaszi íze lesz az 
ételnek. A petrezselyem szárát 
se dobjuk el, hanem kössük 
össze, és úgy főzzük a levesbe, 
a szárából kifőtt íz-  és ásványi 
anyagok növelik az étel tápérté�
két. A petrezselymet mindig 
alaposan mossuk meg, mert 
por, bogarak, esetleg permete�
zőszer van rajta.

A friss petrezselyem ízesítő�
ként történő felhasználása ki�
meríthetetlen: leveshez, főzelé�
kekhez, húsokhoz, burgonyakö�
rethez, töltelékhez, rizshez stb. 
ízlésesen díszíthetünk vele to�
jásételeket, salátákat, szendvi�
cseket, hidegtálakat, meleg-  
szendvicseket, sajtostálakat stb.

Kitűnő üdítő italt is készíthe�
tünk a petrezselyem zöldjéből. 
A friss leveleket jól megmos�
suk, turmixgépbe tesszük, bele�
öntünk tejet, pici sót, ha elké�
szült, azonnal fogyaszthatjuk.

Petrezselyem zöldjére szinte na�
ponta szükség van a háztartás�
ban, jó, ha mindig van otthon. 
Hűtőszekrényben tárolhatjuk. 
Egyik módja: a petrezselymet 
műanyag zacskóba tesszük és 
úgy helyezzük hűtőszekrénybe. 
A másik módja: tegyük a petre�
zselymet egy pohár vízbe (mint 
a virágot) és úgy tároljuk a hű�
tőszekrényben. A vizet napon�
ként vagy kétnaponként cserél�
jük ki.

Az őszi befőzéseknél a petre�
zselyem zöldjéről se feledkez�
zünk meg. Egy jó eltevési mód�
szer: a jól megmosott petrezse�
lyem zöldjét szárával együtt te�
gyük tepsibe, s langyos sütő�
ben, radiátoron vagy tűzhelyen 
megszárítjuk. Szárítás közben 
néhányszor forgassuk meg. Az 
így kezelt növény szép zöld ma�
rad. megőrzi tápértékét, és té�
len a friss petrezselyemmel azo�
nos lesz íze, illata. Ugyanilyen 
módszerrel eltehetünk zeller�
zöldet. A petrezselymet és a zel�
lert besózva üvegekben is elte-  
hetjük a téli- tavaszi hónapokra.

továbbá ledarálva műanyag 
zacskóban, amelyet mélyhűtő�
ben tartsunk. Ebből mindig 
annyit veszünk ki, amennyire 
éppen szükségünk van.

Télen is mindig lesz friss pet�
rezselyem a háznál, ha viráglá�
dába ültetünk petrezselymet, 
napos helyen tartjuk és szorgal�
masan öntözzük. Akinek nincs 
ideje vagy kedve az eltevéssel 
bajlódni, készen is kaphat az 
üzletekben szárított petrezsely�
met.

Az összezúzott petrezselyem�
levél arcpakoláshoz is kitűnő, a 
száraz, érzékeny bőr felfrissíté�
sére. Egy evőkanál petrezse�
lyempépet keverjünk össze egy 
evőkanál tejszínnel, kevés méz�
zel, kávéskanál kamillateával, 
és kenjük fel a letisztított arc�
bőrre. A pakolást 10 percig 
hagyjuk fent.

Ha a petrezselyem szárát ke�
zünkben szétdörzsöljük és ned�
vével bekenjük magunkat, 
megóv a szúnyogoktól.

Ha hagymás ételt fogyasz�
tunk és szeretnénk „eltüntetni” 
a szagát, rágjunk egy kevés pet�
rezselymet.

A petrezselyem gyógyít, szé�
pít, egészségünk megőrzésének 
egyik forrása. Ne hiányozzék a 
konyhából!

Fási Katalin

sorsolás szerint bonyolódnak le 
a versenyek.

A füves labdarúgópályán a 
2 x 40 perces mérkőzésen Buda�
pest csapata 3:l- re legyőzte a 
berlinieket. Ez jó alaphangot 
adott a többi RTV- s versenyző�
nek is. Továbbmentünk a teke�
pályára, ahol meglepően sokan 
szemlélik e sportág űzőit.

Érkezésünk alkalmával H a �

z a i  G ábor, a széchenyi- hegyi 
tévéállomás szb- titkára parádés 
9- re gurításáért kap elismerő 
tapsot dolgozótársaitól, akik 
megtöltik a csarnok nézőterét. 
Persze itt egy- egy jó gurítás 
még nem dönt el semmit, hi�
szen a jétékosonkénti 120 dobás 
eléggé széthúzhatja a mezőnyt.

Ismét arrébb megyünk egy 
sportággal, és az asztalitenisz-  
terembep a kaucsuklabda vilá�
gába s teszünk betekintést. 
A külföldi kollégák között — 
bár már néhányan az öregfiúk 
korosztályát szaporítják — re�
mek játékosok vannak. Ezt 
bánják a hazaiak elsősorban. 
Érdekesség viszont, hogy a ma�
gyarok között két szb- titkár is 
üti a labdát, név szerint B ella  

J á n o s, a soproni tévéállomásról 
és C sa la  L á szló , a fővárosi mik�
rohullámú állomásról.

Ezután a főépületbe tesszük 
át szemlélődésünk színhelyét, a 
„csend világába”, a sakkozók 
versenytermébe. Néha a lenyo�
mott sakkórák kattannak, 
egyébként egy szó nem hangzik 
el, amíg egy parti is folyik. 
Megtudom, itt nincs általában 
az első helyért izgalom, az 
RTV- s dolgozók kitűnően sak�
koznak, többen közülük az OB 
II- ben éppen bajnokságra törő 
csapat tagjai. (E versenysoroza�
ton aktív versenyzők is játsz�
hatnak, kikötés csupán az, hogy 
az igazgatóság dolgozói legye�
nek.) '

Első „körünk” végén a höl�
gyek röplabdacsatáját tekintjük 
meg. Itt viszont van hangosko�
dás, szurkolás . . . van is miért. 
A Bratislava—Budapest mér�
kőzés folyik. (Itt jegyzem meg, 
a csapatok a fővárosok, illetve 
Bratislava néven szerepelnek.) 
Az izgalom éppen fokozódik 
megérkezésünk alkalmával, 
mert a döntő játszmában az 
RTV vezet. Ez azért izgalmas, 
mert eddig a röplabdatornát 
mindig a Bratislava nyerte. Ná�
luk még volt első osztályú játé�
kosok is szerepelnek. De a ma�
gyarok játéka sem akármilyen! 
Szépen kijátszva a három érin�
tést, a leütések követik egy�
mást, vagy ha szükséges, ma�
gas sáncot vonnak a háló fölé. 
És „csoda” történik, győznek a

magyar lányok, asszonyok. Van 
is nagy öröm, meg fogadkozás, 
most már „csak" Prágát kell le�
győzni, és megvan az első hely! 
(Előtte már Berlin ellen győz�
tek.) Sajnos, ez nem sikerült. 
Prága ellen alulmaradtak. Majd 
nagy számolásba kezdtek, mert 
kiderült a körbeverés után, 
hogy a játszmaarányok is azo�
nosak, így a poénok döntöttek!

Közben dél lett. A Járműtele�
pen a Szociális Hivatal konyhá�
ján elfogyasztott bőséges és jóí�
zű ebédet követően, némi pihe�
nő után, folytatódtak a verse�
nyek.

A labdarúgópályán az első 
helyért Prága és Budapest ta�
lálkozott. A cseh kollégák 
l:0- ás vezetésre tettek szert, a 
magyar játékosok mindent be�
leadva rohamozták az ellenfél 
kapuját, de bevenni nem tudták 
azt.

Egy ugrás és ismét a tekepá�
lyán vagyunk, éppen jókor, ki�
szurkoljuk a magyar győzelmet. 
Az asztalitenisz- teremben a ha�
zai versenyzőknek már nem te�
rem babér, mindkét nem képvi�
selői az utolsó hely elkerülésé�
ért küzdenek. Továbbmegyünk. 
A sakkszobában ’’beérett” az 
RTV- siker.

Sportáganként az alábbi 
eredmények születtek:

Nők:

a s z ta l i te n is z :  1. Prága, 2. 
Berlin, 3. Bratislava, 4. Buda�
pest.

rö p la b d a :  1. Bratislava, 2. 
Budapest, 3. Prága, 4. Berlin.

Férfiak:

a s z ta l i te n is z :  1. Prága, 2. 
Berlin, 3. Budapest, 4. Bratisla�
va.

la b d a r ú g á s :  1. Prága, 2. Bu�
dapest, 3. Bratislava, 4. Berlin.

sa k k : 1. Budapest (D o b o s O t �

tó, C sa p ó  Z o ltá n , P iro sk a  Is t �
v á n , P é li J ó zsef), 2. Prága, 3. 
Bratislava, 4. Berlin.

tek e: 1. Budapest (H a z a i G á �
bor, M o ln á r  A tt i la ,  V ám os 
L á szló , V á rszeg i V ilm os), 2. 
Berlin, 3. Prága, 4. Bratislava.

Az összesített pontverseny�
ben a sorrend:

1. Prága 13 pont, 2. Budapest 
11 pont, 3.‘ Bratislava 6 pont 
(egy első helyezéssel), 4. Berlin 
6 pont (első hely nélkül).

A díjkiosztás után a jelenle�
vők a kitűnő zenére éjfélig rop�
ták a táncot, és baráti hangulat�
ban elevenítették fel a verseny 
izgalmas pillanatait.

— mohai —
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. .  Budapesten posta-  és távirdatisztképző tanfolya�
mot állítok föl, melynek czélja és feladata azon egyének 
előzetes kiképzése, kik a posta és távirdai, közigazgatási, 
számviteli, pénztári és kezelési szolgálatnál, valamint a m. 
ktr. postatakarékpénztár igazgatóságánál mint tisztviselők 
alkalmazást kívánnak nyerni. Az első tanfolyam kivétele�
sen f. évi október 10- én veszi kezdetét és megszakítás nél�
kül 10 hónapig tart. . .

1888. augusztus 30. Baross Gábor s. k. Közmunka-  és 
Közlekedésügyi magyar királyi miniszter.”

E felhívás a Magyar Királyi 
Posta és Távirda Rendeletek Tá�
rának 44. számában jelent meg. 
A rendelkezést aláíró, „vasmi�
niszternek” is nevezett Baross 
Gábornak kiváló munkatársa 
volt Gervay Mihály országos 
magyar fó'postaigazgató, aki hí�
ven számon tartotta a külorszá-  
gi postai szervezetek fejlődését. 
Az ő érzékeny figyelmének kö�
szönhető, hogy a magyar kor�
mányzat is idejében felismerte, 
mily fontos feladat az igényes 
postai szolgálat megteremtése. 
Szemléletüknek köszönhető', 
hogy a kormányzat időben fel�
ismerte: az önállósuló magyar 
gazdaságot jól szolgáló postai 
szervezet működtetéséhez igé�
nyesen képzett, „a magyar 
nyelvet szóban és írásban töké�
letesen bíró” szakemberekre 
van szükség.

Száz esztendő egy szakkép�
zés eseménysorában hatalmas 
időnek számít. Különösen ak�
kor, ha figyelembe vesszük, mi�
lyen történelmi fordulatokat és 
társadalmi, politikai változáso�
kat hozott ez az egy évszázad.

A posta intézménye is sokat 
változott, szolgáltatásainak kö�
re gyarapodott. Mindezekből 
következik, hogy a postatiszt�
képzésnek is mindig igazodnia 
kellett a változásokhoz, vagyis 
mindig szükség volt a megújul�
ni kész képzésre. Azt, hogy e 
követelménynek eleget tett, mi 
sem bizonyítja jobban, mint az, 
hogy fennmaradt.

A postatiszti tanfolyamot 100 
év alatt 17 023- an végezték el. 
Ők azok, akik a 100 év alatt és 
ma is írják a Magyar Posta tör�
ténetét. Ők azok, akik mint a 
végrehajtó szolgálat munkásai 
és vezetői naponta 7 millió ma�
gyar állampolgárt szolgálnak 
ki, és közülük 3 millióval sze�
mélyesen találkoznak. Rajtuk is' 
múlott, hogy milyen a postáról 
alkotott vélemény, milyen a 
posta arculata.

A Posta Oktatási és Kulturá�
lis Intézet, átérezve a jubileum 
jelentőségét, már 1986- ban bi�
zottságot hozott létre, és elkezd�
te tervezni, szervezni azt a ren�

dezvénysorozatot, mely ez év~ 
szeptember 9- én és 10- én való�
sult meg, mellyel méltón kíván�
tak megemlékezni a 100 eszten�
dőről.

Melyek voltak ezek a rendez�
vények?

Szeptember 9- én kiállítás 
nyílt a Postamúzeumban azok�
ból a dokumentumokból, me�
lyeket nagy többségben a tisz�
ti tanfolyamot végzettek bocsá�
tottak rendelkezésre, a POKI 
év elején megjelent felhívására. 
Az érdeklődésre, a tanfolyam 
iránti vonzalomra, a kiállítás si�
kere érdekében kifejtett segítő�
készségre jellemző, hogy olyan 
mennyiségű anyag érkezett az 
ország különböző pontjairól, 
hogy annak csak egy részét 
tudtuk kiállítani. E programra 
szóló meghívók számát nem 
korlátoztuk, kiindulva abból a 
sajnálatos gyakorlatból, hogy a 
hasonló rendezvényekre általá�
ban csak a meghívottak 10 szá�
zaléka jön el. Ez esetben ez 
nem így történt. Olyan sokat ér�
keztek, hogy a múzeum minden 
helyisége megtelt, és Kovács 
Gergelyné igazgató megnyitó�
ját, bizony, nem mindenki hall�
hatta. Volt pedig mondanivalója 
a történelem, a muzeális érté�
kek megóvásának fontosságá�
ról, és az oktatás, ezen belül a 
tisztképzés nélkülözhetetlensé�
géről, jelentőségéről.

A megnyitó beszédet a kiállí�
tás egészét, sőt a centenáriumi 
ünnepségsorozat célját és fon�
tosságát jól igazolta az az idé�
zet, melyet a kiállítóterem jól 
látható pontján helyeztek el. 
Eötvös József — Baross Gábor 
kortársa — fogalmazta meg a 
következőket: „Teljes meggyő�
ződésem szerint minden áldo�
zat, melyet az anyagi célok elő�
mozdítására teszünk, mind 
nem fognak célra vezetni, ha 
nem gondoskodunk mindenek 
előtt a népnek értelmi nevelé�
séről. A népnek értelmi emelé�
sében fekszik legbenső meggyő�
ződésem szerint ezen haza 
egész jövője.”

A  kiállítás megnyitását az ok�
tatás jövőjével, illetve annak

egy részével foglalkozó vitadél�
után követte a Híradástechnikai 
Tudományos Egyesület helyisé�
gében. A téma az irányított 
önálló tanulás, a távoktatás 
volt. Három kiselőadást tartot�
tak. Dr. Pásztory Tamás, a 
munkagazdasági szakosztály 
vezetője a tisztképzés helyét és 
szerepét elemezte. Rámutatott a 
beiskolázási előfeltételek fon�
tosságára, jelenlegi hiányossá�
gaira, továbbá arra, hogy a 
szakma tanitásán kívül nevelni 
is kell. Ez pedig csak úgy lehet�
séges, ha az oktatóknak peda�
gógiai ismereteik is vannak.

Maróti Andor, az ELTE köz-  
művelődési tanszékének egye�
temi tanára a távoktatás külföl�
di és hazai tapasztalatairól be�
szélt. Rámutatott a módszer elő�
nyeire: kíméli a munkaidőala�
pot és több ismeret átadását te�
szi lehetővé. Bemutatta azon�
ban hátrányait is. Nagyobb a 
költségigénye, és mind a hall�
gatóktól, mind a tanároktól na�
gyobb energiabefektetést igé�
nyel. E kiselőadást jól támasz�
tották alá Nagy Lászlóné osz�
tályvezető gondolatai. Előadá�
sában bemutatta, mit tett a PO�
KI e témában az elmúlt két esz�
tendőben. A hallottakból azt a 
tapasztalatot szűrhettük le, 
hogy ezt a módszert félreten�
nünk nem szabad, de széles kö�
rű bevezetésének sincs reális le�
hetősége a közeljövőben.

A harmadik rendezvény 9- én 
este zajlott le a Pataky Művelő�
dési Központban. A Magyar 
Posta Szimfonikus Zenekara 
köszöntötte a 100 esztendős 
tisztképzést, megemlékezve sa�
ját fennállásának 80. évforduló�
járól is. A zenekart művészeti 
vezetője, Medveczky Ádám  ve�
zényelte. A műsor színvonalát 
emelte, hogy fellépett Pitti K a �
talin és Ötvös Csaba, mindket�
ten az Operaház magánéneke�
sei. A sikerre jellemző, hogy a 
zenekar műsoron kívül két szá�
mot, a művészek ugyancsak rá�
adást adtak, sőt az operaéne-  
kesnő szavalattal is köszöntötte 
a közönséget. Jólesett látni, hal�
lani, hogy milyen tapsot kapott 
a közönségtől a zenekar.

10- én, szombaton került sor 
az évforduló jegyében rendezett 
ünnepélyes tanévnyitóra a Pa�
taky István Művelődési Köz�
pontban. Kissé formabontó, de 
az ünnephez jól igazodó volt an�
nak kezdete: Sinkovits Imre, 
Kossuht- díjas színművész kö�
szöntötte az évfordulót és sza�
valta el hatalmas sikerrel a Szó�
zatot. Ünnepi beszédet Tóth Il�
lés államtitkár, a Magyar Posta

elnöke mondott. Ebben felidéz�
te a világ postáinak négy év 
előtti hágai kongresszusát. Ez 
felhívásában azt fogalmazta 
meg, hogy a posta monopóliu�
ma elleni támadást csak úgy le�
het eredményesen elhárítani, 
ha összefogunk, ha megőrizzük 
a közönség bizalmát, és ha a 
kormányok segítik a postákat. 
Konkurencia egyébként csak 
akkor létezhet, ha jobb vagy ol�
csóbb a szolgáltatása, mint a 
postáé. Nem védhetjük azt az 
álláspontot, hogy ha mi nem 
tudjuk jobban csinálni, másnak 
sem engedjük. A hivatásának 
magaslatán álló postának jól 
képzett postatisztek kellenek. 
Hogy ez rendelkezésére álljon, 
a posta elnöke az elkövetkező 
tanfolyamoknak az alábbiakat 
javasolta átmenteni a 100 esz�
tendő hagyományából:

— Olyan tekintélyt a tanfo�
lyamnak, mint 100 év előtt volt, 
melynek tanári kara olyan meg�
tisztelőnek tartotta megbízását, 
hogy annak 19—32 éven át tett 
eleget.

— Olyan egzisztenciát a pos�
tatiszteknek, mint az első tanfo�
lyamon végzetteknek volt, akik 
az ügyvédi, gyógyszerészi, kato�
natiszti stb. pályát hagyták ott a 
postáért.

— Olyan oktatási színvona�
lat, mint volt az induló tanfolya�
mon, amelybe három idegen 
(horvát, német, francia) nyelv 
oktatása is belefért.

— Végezetül olyan tiszteket 
kívánt, akik abban a szellem�
ben végzik munkájukat, mint 
ahogy azt az első hallgatók által 
tett „fogadalom” tartalmazta:

„Miután kötelességeimre és 
teendőimre kitanítva lettem, 
kézfogással megerősített foga�
dalmat teszek arra, hogy a 
rámbízott teendőket legjobb te�
hetségem szerint pontosan, lel�
kiismeretesen elvégzem, az ál�
lamkincstár érdekeit minden�
ben előmozdítani fogom.”

Beszéde végeztével a Magyar 
Posta elnöke megnyitotta az 
1988/89- es tanévet, melyen 376 
postaforgalmi tisztitanfolyam-  
hallgató kezdte meg tanulmá�
nyát. i

A tanévnyitó ünnepségen ad�
ták át az 1938- ban vagy régeb�
ben végzettek részére az arany�
oklevelet. Erre a sajtóban köz�
zétett pályázati felhívás alapján 
lehetett jelentkezni. Huszonné�
gyen feleltek meg a pályázat 
követelményeinek.

Az aranyoklevelesek nevében 
dr. Pázmándi Gábor köszönte 
meg azt a gesztust, hogy róluk 
megemlékeztek. Méltatta a 
tisztképzés fontosságát, azt,

hogy olyan kiváló postás dolgo�
zókat nevelt a tanfolyam, akik 
még a nemzetközi életben is is�
mertek voltak. A tanulmányai�
kat megkezdőket köszöntve 
kérte őket, tanuljanak szorgal�
masan, végezzék lelkiismerete�
sen munkájukat, és ha így lesz 
— mondta —, akkor „a gondja�
ink fölött búsan búslakodó hol�
ló helyett a másik jelvény, a jó 
hangú, fényes postakürt fogja 
fújni az új idők új dalát, hogy 
új erőre kapott és a régi fény �
ben ragyog a Magyar Posta.”

A centenárium tiszteletére a 
POKI irodalmi pályázatot is írt 
ki az egykori tiszti hallgatók 
számára. Olyan irodalmi művel 
lehetett pályázni, mely vagy a 
tanfolyamon történt élményt 
dolgoz fel, vagy a tanfolyam hi�
teles történetének leírásával 
foglalkozik. Kilenc pályamű ér�
kezett be, melyet héttagú zsűri 
bírált el (egymástól függetlenül 
értékelve), és összesen 70 pon�
tot oszthatott ki egy műre. 
A pályaművek tartalma megfe�
lelt a kiírásnak. Mindegyikben 
volt élmény és történelem is.

Az eredmény a következő 
volt: I. helyezett Lovasné Bala�
ton Mária (50 pont), II. helye�
zett Juhari István (47 pont), III. 
helyezett dr. Ruszkai István (36 
pont), Újházi László (35 pont), 
Horváth Lászlóné (33 pont).

A pályadíjak átadása után a 
tanulmányaikat kezdők nevé�
ben Szabó Ildikó, Szolnok 2 
postahivatal dolgozója, a nap�
pali tagozat hallgatója köszön�
tötte a résztvevőket. Köszöntő�
jében hangsúlyozta azt a fele�
lősségérzetet, mely őt és társait 
áthatja a patinás tanfolyam�
megkezdésekor. ígéretet tett: 
munkájukkal hozzá fognak já�
rulni a következő évek sikerei�
hez, és reményét fejezte ki, 
hogy a tanfolyam ideje alatt 
maradandó emléket tudnak 
hagyni a POKI történetében.

A kétnapos rendezvénysoro�
zatban sok munka fekszik, ami�
nek azonban feltétlen értelme 
volt. Tanulmányoztuk a múltat, 
tanultunk belőle. Feldolgoztuk 
hiteles dokumentumok alapján 
a 100 év történetét az utókor 
számára. Felhívtuk a figyelmet 
az oktatás fontosságára, mely, 
bizony, a napi gondok mellett 
olykor elszürkül. Talán a leg�
szebb az volt e két napon, hogy 
megbecsülésünket fejeztük ki 
annak a néhány embernek, aki 
felfigyelt a felhivásra. Jólesett 
nekik, hogy gondoltak rájuk. 
Hálásak voltak, pedig nekünk 
kellene köszönetét mondanunk. 
Szavaik, elismerésük már meg�
érte, hogy a megemlékezést 
megtartottuk.

Szomolányi Tibor

A megbecsülés az idősek 
legnagyobb öröme

A miskolci postás nyugdíjasklub két 
köztiszteletben álló törzstagjával beszél�
gettem a közelmúltban. Oláh Béla 88 
éves nyugalmazott postaforgalmi igazga�
tóval és dr. Ruszkai István 75 éves nyug�
díjas postafőtanácsossal. Nekik még jár a 
titulus, hiszen a postán az úgynevezett 
rangokat csak jóval nyugdíjazásuk után 
törölték el.

Arcük ragyog a boldogságtól. Még 
mindig a szeptember^ 10- i — nyugdíjas 
életüket bearanyozó — élmények hatása 
alatt állnak, ahogy e nap eseményeit me�
sélve szinte egymás szájából veszik ki a 
szót. Mert ezen a napon számukra egy fe�
ledhetetlen esemény történt, ítészt vettek 
Budapesten, a Pataky István Művelődési 
Központban szeptember 10- én délelőtt a 
magyar postatisztképzés centenáriuma 
alkalmával rendezett díszünnepségen.

A Népszabadság „Közlemények” rova�
tában bukkantak rá a Posta Oktatási és 
Kulturális Intézet pályázati felhívására, 
melyben a postai tisztképzés 100. évfor�
dulója alkalmából pályázatot hirdetett, 
díszoklevél és az ezzel járó jutalom ado�
mányozására mindazok részére, akik 
1938- ban vagy az azt megelőző években 
szerezték meg a postatiszti diplomát, ok�
levelet. Ugyanezen felhívásban az intézet 
irodalmi pályázatot is hirdetett, melynek

témaköre az egykori postatiszti hallga�

tók saját tapasztalaton, élményen alapu�
ló, vagy más hallgatóval történt olyan 
esemény, élmény lehetett, amely a posta�
tiszti tanfolyam alatt vagy vele összefüg�
gésben történt. Lehetett pályázni a posta�
tisztképzés történetével összefüggő írás�
művei is.

Oláh Béla csak a 
díszoklevelet pályáz�
ta meg. Esetében a 
feltételek dokumen�
tálhatóan megvol�
tak. 1900. december 
11- én született. Pos�
tai szolgálatát 1923. 
január 17- én, kezdte 
meg Miskolc 1 hiva�
talnál. Postatisztkép�
zésen az 1923—24-  

es tanfolyamon vett részt. Postatiszti bi�
zonyítványt 1925. március 18- án kapott. 
38 évi szolgálata alatt Miskolc 1, Miskolc 
4, Miskolc 7, Budapest 70, Budapest 72 
hivatalban és a Miskolci Postaigazgató�
ság tervosztályán dolgozott 1961- ben tör�
tént nyugdíjazásáig. Elismert szaktudá�
sú, köztiszteletben és szeretetben álló 
munkatárs volt. O a miskolci postás 
nyugdíjasklub igen kedvelt és szeretettel 
körülvett, kedélyes „nagy öregje".

Dr. Ruszkai István 
nyugalmazott posta�
főtanácsos, 75 éves. 
Postai pályafutását 
1933- ban kezdete 
Putnokon, mint fize�
tés nélküli posta-  
mesteri családtag�
kisegítő. Innen ke�
rült át kincstári állo�
mányba Miskolc 2 
hivatalhoz, mint for�

galmi díjnok. Közben elvégezte a jogot és 
igazgatási szolgálatba került. A Debrece�
ni és a Miskolci Postaigazgatóság létszá�
mában területi biztosként működött. Ak�
tív szakszervezeti munkát is végzett. 
Többször részesült jó munkájáért elisme�
résben. Postatiszti tanfolyamot 
1934—35- ben végzett, így 1936. február 
21- én postatiszti bizonyítványt kapott. 40 
évi szolgálat után, 1973- ban ment nyug�
díjba. A postás nyugdíjasklub törzstagja 
pedagógus feleségével együtt.

Dr. Ruszkai István nemcsak a díszokle�
velet pályázta meg, hanem irodalmi pá�
lyaművet is írt, 5 gépelt oldalon, melyben 
az egykori postatiszti tanfolyamhoz fűző�
dő élményeit örökítette meg. Pályaművé�
vel III. helyezést ért el.

— horváth —

A postatisztképzés centenáriuma
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Zenei nevelésünk
az új tanév kezdetén

Szeptember elsején a Postások 
Erkel Ferenc Zeneiskolájában is 
„becsöngettek". Megkezdődött a 
új tanév. A két hónapos csend 
után ismét a zenéé a szó: a tanter�
mekből kiszűrődő zongora, gitár, 
szaxofon, ének és dob hangjai 
zsongó muzsikává fonódnak ösz-  
sze. Már napokkal eló'tte hosszú 
sorban álltak a zeneiskola folyo�
sóján a beiratkozni kívánó fiata�
lok és szülők kisgyermekükkel, 
miközben a telefon állandóan 
csengett a sok érdeklődő miatt.

De mit ígér ez a tanév, a múlt 
évre visszatekintve, a jövó't vizs�
gálva, az általános és helyi zenei 
helyzetképet is figyelembe véve?

A kultúra terjesztéséért fárado�
zó szakemberek évek óta aggoda�
lommal figyelik, hogy a művelő�
désre fordítható pénz egyre keve�
sebb. Az a régi népi közmondás, 
hogy „szegény embert még az ág 
is húzza”, sajnos, manapság egyre 
jobban valóság. Megnövekedett 
gazdasági gondjaink elsősorban 
az eddig is gyengén támogatott 
kultúrát sújtják a leginkább, ami�
nek a társadalmi kára ma még ta�
lán fel sem mérhető'.

Már most érzékelhető, hogy a 
családok egyre kevesebbet tud�
nak fordítani művelődésükre, 
amit mi is nemegyszer tapaszta�
lunk, bár oktatásunk iránt az ér�
deklődés még nem csökkent, sőt 
emelkedést mutat. Ez talán an�
nak köszönhető, hogy évek óta 
megfelelő színvonalon igyek�
szünk zenei nevelést adni a klasz-  
szikus zene, a dzsessz és a tánc�
dal, valamint az elméleti képzés 
terén. E három tanszak együtt tá-  
gabb lehetőséget nyújt a zene 
iránt érdeklődők részére.

Az elmúlt tanévben 364- en irat�
koztak be. A postás dolgozók és 
gyermekeik főleg a klasszikus 
tanszakra jártak, ahol zongorát, 
gitárt és éneket tanultak. A jól si�
került tanszaki bemutató hang�
versenyek mellett igen eredmé�
nyes volt az ötéves gyermekek 
számára tartott zenei előképző, és 
a tanév végén második alkalom�
mal rendezett egyhetes dzsessz 
improvizációs kurzus. Kitartó 
munka eredménye volt az a szép 
teljesítmény, amellyel a táncdal-  
stúdió növendéke, Hetényi Pál, a

„Ki mit tud?” táncdal kategóriájá�
ban II. helyezést ért el.

Az 1988/89- es tanév előkészíté�
se már június végén megkezdő�
dött a propagandaanyagok elké�
szítésével (a részletes tájékoztató 
a Postás Dolgozó júliusi számá�
ban is megjelent), majd augusz�
tus 21- tól folytatódott a tanítási 
rend kialakításával, az új jelent�
kezők meghallgatásával és a be�
iratkozással. Szeptember első he�
tében szinte majdnem minden 
szakon betelt a létszám. A klasszi�
kus tanszakon a zongorát és a gi�
tárt, a dzsessztanszakon pedig a 
gitárt, a dobot és az éneket vá�
lasztották e tanévben is a legtöb�
ben. De megnőtt az érdeklődés a 
dzsessz- zongora iránt is, amit 
plusz egy tanár beállításával 
igyekszünk kielégíteni. Jelenleg' 
már csak harmonikára tudunk je�
lentkezőt felvenni. A postások kö�
zül legtöbben az idén is a klasszi�
kus zongorára iratkoztak be, de 
járnak klasszikus gitárra, énekre, 
és vannak, akik a dzsessz iránt 
mutatnak érdeklődést.

A több mint háromszáz hallga�
tó oktatását az idén 21 tanár látja 
el, összesen 20 tantárgy kereté�
ben. Odaadó, lelkiismeretes mun�
kájuk célja a zenei műveltség 
megalapozása, a tehetségesek to�
vábbtanulásának szakmai előké�
szítése. Ez nem kis feladat szá�
mukra napjainkban, amikor a ze�
ne terjesztése egyre több aka�
dályba ütközik.

A bevezetőben jelzett aggodal�
mak az iskola jövőjére is több vo�
natkozásban érvényesek. Közü�
lük csak néhányat érintenék: az 
iskola nagy százalékban önfenn�
tartó, a jelenlegi támogatás a jö�
vőben nem lesz elegendő. A taná�
rok státusa megoldatlan, csak 10 
hónapos szerződésük van. (A 
gondról e lap korábbi számában 
is esett már szó.)

A gondok mellett az iskolának 
változatlanul az a fő törekvése, 
hogy elsősorban a postás dolgozó�
kat és gyermekeiket a muzsika 
szeretetére nevelje, a szép és az 
értékes művek megismerésének 
segítségével, és hozzájáruljon a 
szakszervezet széles körű kultu�
rális nevelő munkájához.

Kővári József

Női
kondicionáló torna 
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Evek óta telt ház előtt
Hogyan készülnek fel az 

évadra, mit kínálnak a muzsi�
kát kedvelőknek 1988—89- ben? 
— érdeklődtünk Zongor Ár�
pádtól, a Magyar Posta Szimfo�
nikus Zenekarának ügyvezető 
igazgatójától.

— Az előkészületekhez min�
dig az előző évben fogunk hoz�
zá, azért, hogy minden külső 
feltételt megteremtsünk a mű�
sorok gördülékeny lebonyolítá�
sához: biztosítsuk a hangver�
senytermet a Zeneakadémián 
és a Vigadóban, valamint jó elő�
re felkérjük a közreműködésre 
a magyar és a külföldi vendég-  
művészeket.

A programot ezúttal is művé�
szeti vezetőnk, Medveczky 
Ádám  karmester állítja össze, 
figyelemmel a zenekar profiljá�
ra, a művek változatossá tételé�
re. A két bérletsorozat egyike a 
Zeneakadémián 10 előadásból 
áll, szimfonikus és versenymű�
vekből. A másik négy program 
a Vigadóban tematikus; ebben 
az évadban Mozart szerzemé�
nyeiből ad válogatást.

— Van-e törzsközönségük a 
bérleti előadásoknak?

— Jószerivel már „arcról” is�
merjük a hallgatóságot, tekint�
ve, hogy körülbelül 60 százalé�
kuk postás dolgozó, illetve 
nyugdíjas. A bérletvásárlókkal 
egyébként szoros kapcsolatot 
tartunk, rendszeresen érdeklő�

dünk kívánságaik felől. A véle�
ménykutatás, a kontaktustartás 
motorja a kitűnő közönségszer�
vező: Peresztegi Nagy Imre, aki 
maga is muzsikus. Neki is kö�
szönhető, hogy évek óta mindig 
telt házunk van.

— A mai „lapos pénztárcás” 
időkben is?

— Igen. A 200—500 forintos 
bérletár ugyanis még a nyugdí�
jasok számára sem elérhetetlen. 
A zeneművészet színe- javának 
ilyen olcsó „megvásárlását” az 
teszi lehetővé, hogy az 1988- tól 
megvont állami támogatást a 
Magyar Posta Központja pótol�
ja, abból a meggondolásból, 
hogy a zenekar kultúrmissziót 
teljesít, és ezt semmiképp nem 
szabad elvenni az emberektől. 
Természetesen önálló bevételi 
tervünk is van, amit mindig tel�
jesítünk, időnként túlteljesí�
tünk.

— Hallhatnánk valamit 
részletesebben is a műsorok�
ról?

— A bérletsorozat első kon�
certje szeptember 22- én már le�
zajlott: Medveczky Ádám diri�
gálta és Szokolay Balázs zon�
goraművész működött közre 
benne. Kuriózum lesz október 
végén az az előadás, melynek 
egyik darabját, Händel Orgo�
naversenyét, Almásy László 
Attila, az 1988. évi nemzetközi 
orgonaverseny legjobb magyar

résztvevője interpretálja. Min�
den bizonnyal sikert arat majd 
a Johann Strauss-est is, vala�
mint karácsony előtt — az Ope�
raház szólistáinak közreműkö�
désével, Erdélyi Miklós dirigá�
lásával — Händel Messiása, to�
vábbá márciusban — NDK- beli 
vendég karmesterrel — a Csaj�
kovszkij műveiből összeállított 
hangverseny. Tapasztalataink 
szerint a közönség mindig hálá�
san fogadja az oratórikus műve�
ket, ezért májusban Mozart Re-  
quiemjét tűzzük műsorra.

— Fellép-e a szimfonikus ze �
nekar máshol is?

— Hogyne, hiszen a vendég-  
szereplés nálunk is hagyomány, 
így például szerepelünk — bér�
leten kívül — a Vigadóban 
nyolc Csajkovszkij- esten, két 
egyéb klasszikus darabokból 
válogatott hangversenyen, ezen�
kívül 18- 20 alkalommal operett-  
és musicalműsorokban. Az Or�
szágos Filharmónia felkérésére 
ebben az évadban öt hangver�
senyen működnek még közre 
muzsikusaink, megismételnek 
továbbá Budapesten és vidéken 
néhány bérleti műsort, és ter�
mészetesen 1989- ben is részt 
vesz a zenekar a Tavaszi Feszti�
válon: a tervek szerint Sass 
Sylviát fogja kísérni a Vigadó�
ban.

— Úgy tudjuk, külföldre 
szintén gyakran meghívják a 
postás szimfonikusokat.

— Ilgen. A legjelentősebb a 
már húsz éve rendszeresen sor�
ra kerülő nyugat- európai 
„Schlote- turné”, melynek kere�
tében a Milánói Operaház éne�
keseit kísérik. Idén ősszel 32 ze�
nekari tag járja Ausztriát, az 
NSZK- t, Svájcot, Hollandiát 
Verdi Álarcosbáljával. A három 
hónapos hangversenykörút 
alatt mintegy 30 alkalommal 
lépnek fel. Ez ugyan rendkívüli 
megterhelés számukra, de szí�
vesen vállalják: a turnék devi�
zát hoznak az államnak, forin�
tot a zenekarnak, a muzsikusok 
pedig világot látnak, művészi 
tapasztalatokat szereznek, és 
persze pluszjövedelemhez jut�
nak. Eleget tesznek emellett 
egyéb külföldi meghívásnak: 
ebben az évadban esély van 
még egy barcelonai és egy nyu�
gat- berlini szereplésre.

Összegezve: a 80 éves fennál�
lását a közeljövőben ünneplő 
Magyar Posta Szimfonikus Ze�
nekara ebben a zenei szezon�
ban is mintegy 150 előadást tart 
itthon és külföldön, ami más, 
hasonló együttesek 120- 130 fel�
lépéséhez képest, úgy gondo�
lom, elismerésre méltó teljesít�
mény. Főképpen azért, mert a 
művészi színvonalból, a fejlő�
dés követelményeiből a több 
szereplés ellenére sem enged�
nek.

Simon Zsuzsanna

Kosztolányi Dezső „Őszi 
koncert” című költeményéből 
idézünk: Levelük a fák az asz �
faltra sírják, és csengenek . . . 
Folytatás a vízszintes 1. és füg�
gőleges 35. alatt.

VÍZSZINTES
1. A z idézet első része. 12. 

Valamihez rögzít. 13. Szárma�
zás. 14. Műanyag. 16. Gyapjújá�
ról híres. 17. Erősen figyel. 18. 
Közlekedéstudmányi Egyesü�
let. 19. Erő, parádé, közlekedés 
is van ilyen (ford.). 20. Kicsinyí�
tő képző. 21. Elektromodul név�
betűi. 23. Kén, oxigén, nitrogén. 
25. Rosszemlékű katonai szer�
vezet. 26. Ede kedves megszólí�
tása. 28. Vidékről bejáró dolgo�
zó. 29. Fél száz! 30. „Világít” a 
feje. 33. Zsolna szlovákul. 35. 
Kisiskolások (—ék.). 36. Alkotó�
rész. 37. Szolmizációs hang. 38. 
Fordítva ipari növény. 40. Ame�
rikai drámaíró. 45. Duplán cu�
korka. 47. Ül (két szó). 50. Mes�
terséges nyelv. 51. Fizikai, fizio�
lógiai képesség. 53. Szertartás. 
54. Az előzővel összefüggő sze�
mély, névelővel. 55. Kedvesség, 
báj (rég.). 57. Gyengeelméjű, 
ostoba.

FÜGGŐLEGES
1. Háború . . . (Tolsztoj). 2. 

Dunajevszkij- operett. 3. Rövid, 
zsinóros férfikabát. 4. Rágcsá�
lók. 5. Norvég, spanyol, luxem�
burgi autójelzés. 6. Előtagként 
cukorral való kapcsolatot je�
lent. 7. Kutyabőrös származás. 
8. A levélnek van. 9. Forog. 10. 
Kecskecsemete (ford.). 11. Gitá�
ros. 15. A múlt idő jele. 22. Ez 
az alkohol halálos méreg. 24. 
Puha fém. 27. Azonnal (nép.). 
31. Elektród. 32. Pakolás. 34. 
A fényáram egysége. 35. Az 
idézet második része. 39. Kü�
lönböző anyagokból készíthető 
vékony lap. 41. Igekötő. 42. Fü�
tyül. 43. Eljuttat- e? (ford.). 44. 
Konyhakerti növény (ford.). 46. 
Fonalat kikészít. 48. A Bohém�
élet egyik szopránja. 49. Felje�
gyez. 52. Gyilkoló. 54. Air m . . . 
56. Némán lesi! 58. 501.

— Bánhidi — 
Beküldési határidő: nov. 10. 
Előző rejtvényünk helyes 

megfejtése: . . . hanem az a sok, 
amit nem használunk ki. 

Könyvutalványt nyertek: 
Herceg Franciska Budapest, 

Nyitrai Imréné Budapest. Sza�
bó Erika Devecser és Zámbó 
Gyöngyi Debrbcen.
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Üzemi sportnap Sopronban
A rendkívül aktív és követke�

zetes propaganda hatására egy�
re többen kezdik megérteni, 
hogy a pihenés nem képzelhető 
el rendszeres testmozgás nél�
kül. A cél az, hogy minél töb�
ben éljenek a sportolás minden�
ki számára kínálkozó lehetősé�
gével.

Természetesen a legjobb pro�
paganda a különféle tömeg�
sportverseny, amelynek meg�
szervezése azonban nem kis 
energiát igényel. A Soproni 
Postaigazgatóság Gépjármű 
Szállítási Üzeménél különösen 
nagy szervezőmunkára van 
szükség az üzemi sportnapok 
rendezése során, a folyamatos 
szolgálat, a területi tagoltság 
miatt, mivel az üzem hatásköre 
három megyére terjed ki. A dol�
gozók nagy többsége az öt kör�
zeti garázsra — Győr, Szombat�
hely, Veszprém, Pápa, Sopron 
— koncentrálódik.

A 415 dolgozót foglalkoztató 
üzem dolgozóinak mintegy 50 
százaléka fiatal, és az igény is, 
megvan a rendszeres mozgás�
ra, sportolásra. Az üzem szak-  
szervezeti bizottsága nagy gon�
dot fordít a sportolási feltételek 
megteremtésére, a felszerelé�
sekre. így vált lehetővé, hogy 
az üzem dolgozói lakóhelyükön 
rendszeresen részt vesznek a 
postaszervek közötti versenye�
ken, de a legnagyobb esemény 
természetesen az üzemi sport�
nap.

A XII. üzemi sportnapra 
szeptember 10- én került sor 
Sopronban. A részt vevő egysé�
gek csapatai fegyelmezetten és 
pontosan érkeztek a Soproni 
Postás SK labdarúgópályájára. 
Nagy várakozás előzte meg 
már a megnyitót is, mivel üze�
münk sportmozgalmát a Postá�
sok Szakszervezetének Titkár�
sága a munkahelyi olimpiai 
sportmozgalomban részt vevő 
alapszervezetek közül országo�
san a legjobbnak értékelte.

A megnyitó ünnepség kereté�
ben adta át Magyar Gábomé, a 
területi szakszervezeti bizottság 
munkatársa az újonnan alapí�
tott vándorserleget, s emellett 
az első helyezésért az alapszer�
vezet 20 000 forint támogatást is 
kapott. Ez az erkölcsi és anyagi 
elismerés tovább fokozta a 
résztvevők várakozását a verse�
nyek iránt, és ünnepi sportnap�
pá változtatta azt.

Az időjárás is kegyeibe fo�
gadta a sportnap résztvevőit,

mert amikor a megnyitó és a 
sorsolás után a sporttelep bené�
pesült, kellemes napsütés, igazi 
indián nyár volt.

A szépszámú nézősereg ma�
gas színvonalú, kemény, de 
sportszerű mérkőzéseken buz�
díthatta a kispályás labdarúgó�
csapatokat. A tekézők a postai�
gazgatóság automata tekepá�
lyáján vívtak magas színvona�
lú, 40 vegyes dobásos versenyt, 
a lövészek pedig az MHSZ An-  
ger- réti pályáját vették birto�
kukba.

A rendezés mindhárom hely�
színen példás volt, amelyek so�
rán a következő eredmények 
születtek:

Kispályás labdarúgás:
I. Központi műhely, Sopron; 

II. Körzeti garázs, Szombat�
hely; III. Központi garázs, Sop�
ron.

Gólkirály: Molnár László,
központi műhely, 18 góllal.

Tekecsapat:
I. Üzemtörzs; II. Központi ga�

rázs, Sopron; III. Körzeti ga�
rázs, Győr.

Teke egyéni:
I. Nagymarosi József, Üzem�

törzs; II. Danó Béla, Központi 
garázs, Sopron; III. Lódös Sán�
dor, Körzeti garázs, Szombat�
hely.

Kispuskalövészet csapat:

I. Körzeti garázs, Pápa; II. 
Központi műhely, Sopron; III. 
Központi garázs, Sopron.

Kispuskalövészet egyéni:

I. Ungvári Attila, Körzeti ga�
rázs, Pápa; II. Gaál Ferenc, 
Körzeti garázs, Pápa; III. Mol�
nár László, Központi garázs, 
Sopron.

A versenyek befejezése után 
a csapatok tagjai részt vettek az 
ünnepélyes díjkiosztáson, ahol 
az I. helyezett csapatok átvehet�
ték a felajánlott kupákat, a he�
lyezettek az elért eredményük�
ről szóló oklevelet, a legjobb 
egyéni versenyzők pedig érté�
kes tárgyjutalomban részesül�
tek.

- Ezt követően az üzem szak-  
szervezeti bizottsága a résztve�
vőket a Postás Otthonban ven�
dégül látta. A sportélmények 
megvitatásán túlmenően így le�
hetőség nyílt a szakmai tapasz�
talatok kicserélésére, baráti be�
szélgetésekre, mely után — úgy 
érezzük — dolgozóink élmé�
nyekben gazdagon tértek haza.

Nagymarosi József

A győztes focicsapat

Eredményhirdetés és díjkiosztás

Itt nem könnyű gurítani

Vajon hány kört lőttem?

iV«m baj lányok!

Ladányi Andrea Csisztu Zsuzsa

A szöuli aranyesőben, a könnyes- boldog ün�
neplésben hajlandók voltunk megfeledkezni ar�
ról, akiknek szereplése nem volt olyan csillogó, 
mint a bajnokoké, de akik eddigi eredményeik�
kel, kitartó és szorgalmas munkájukkal szintén 
kiérdemelték a szöuli kiküldetést. Tudnivaló, 
hogy a sport menedzselése, a nemzetközi erővi�
szonyok és hazánk pénzügyi helyzete alaposan 
megváltozott. A látványos sikerek érdekében — 
amelyek kétségtelenül nagy boldogságot szerez�
tek — néhány sportágnak több jutott a „nagy ka�
lapból”, és mondjuk Helsinki óta több lett a „fu�
tottak m ég” sportág.

Nem feltétlenül nagy baj ez, de ezzel együtt is 
látni kell, hogy néhány sportágban a versenyre 
való kijutás is óriási eredmény, és emögött a rész�
vételi lehetőség mögött is ugyanolyan kemény, 
szinte emberfeletti munka és akarás áll, mint a 
látványos eredmények mögött. A magyar női tor�
na egyik reprezentánsa hosszú évek óta a PSE 
tornaszakosztálya. Versenyzői: L adányi Andrea  
és C sisztu  Z suzsa  régóta az élmezőny legjobbjai. 
Szöuli szereplésük nem volt eget rengető, talán 
egy kicsit el is maradtak az előzetes várakozástól. 
Mégis, a postások büszkék arra, hogy színeiket 
képviselte ez a két lány a világtalálkozón, tisztes�
ségesen, becsülettel.

Kívánjuk nekik, hogy ez a mostani erdmény ne 
vegye el a kedvüket, hiszen még sok- sok siker ré�
szesei lehetnek.

Egy szó, mint száz: nem baj lányok, szép volt 
és köszönjük.
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Hősies helytállás az ifjúsági EB- n

Németh Károly »felnőtt” lett!
Németh Károly: a PSE aszta�

liteniszező élversenyzője kinőtt 
az ifjúkorból. Furcsa ezt így 
mondani, hiszen a négy éve 
ranglistavezető 18 éves fiú az 
idén már a felnőttek között is 
jelentős szerepet játszott. Az 
egyéniben ebben az évben má�
sodiknak rangsorolták, a páros-  

, ban elért pontszáma magasan a 
legjobb a hazai mezőnyben, és 
természetesen tagja lett a válo�
gatottnak is.

Az ifjúsági kortól a PSE üd�
vöskéje az augusztusi Növi 
Sad- i Európa- bajnokságon bú�
csúzott. Egyéniben a későbbi 
győztestől a legjobb nyolc kö�
zött vereséget szenvedett, fiú-  
és vegyespárosban a KSI- s Hol�
ló és a statisztikás Wirt Gabri�
ella oldalán egyaránt bronzér�
mes lett. Az „aranyos” búcsú 
nem sikerült, pedig az előjelek 
jobbat ígértek, hiszen az EB- t 
megelőzően Németh Karcsi 
Olaszországban és itthon két 
nagy nemzetközi versenyen is 
végigverte az európai ifjúsági 
élmezőnyt. Újvidéken a fiúk vá�
logatottját Temes Péter, a PSE 
vezető edzője irányította, tőle és 
fiatal versenyzőjétől érdeklőd�
tünk arról, siker vagy kudarc 
volt- e Németh utolsó nagy fellé�
pése az ifik nemzetközi mező�
nyében.

— Az erőviszonyok és az elő�
zetes jó forma alapján mindhá�
rom számban a négy közé vár�
tuk Karcsit, de csalódottságról 
szó sincs. Sőt nyugodtan ki me�
rem jelenteni, hogy ez a fiatal�
ember fantasztikusai produ�
kált. Az történt ugyanis, hogy 
még a versenyek előtt, a hely�
színen súlyos gyomor-  és bél�
fertőzést kapott, így az egész 
versenyt 40 fokos lázzal küzdöt�
te végig. Ugye nem kell monda�
nom, hogy micsoda akarás, lel�
kierő kell ahhoz, hogy ilyen kö�
rülmények között két bronzér�
met is szerzett. Megtehette vol�
na, hogy a párosokban már 
nem indul, de a társak esetleges 
jó eredményeiért így is rajthoz 
állt, sőt nem is játszott rosszul 
— mondta Temes Péter. — De, 
hogy milyen komoly volt a be�
tegsége, elmondom azt is, hogy 
hazautazásunkat követően Kar�
csi olyan rosszul lett, hogy kór�
házba kellett vinni, és egy hétig 
talpra sem tudott állni.

— Mi lehetett az oka ennek 
a fertőzésnek, csak nem rende�
zői hiányosságok okozták?

— Az biztos, hogy a rende�
zők nein álltak a helyzet magas�
latán. A versenyteremben pél�
dául nem volt ásványvíz, a fo�
lyóvíz pedig Jugoszláviában 
okozhat ilyen fertőzéseket — 
mint kiderült. De voltak más 
jellegű kellemetlenségeink is. 
Előzetesen lefoglalt szállodánk�
ból át kellett költöznünk egy 
másik helyre. Sajnos, a magyar 
szövetség is szervezhetett volna 
jobban, hiszen küldöttségünk�
ben nem kapott helyet orvos. 
Biztosan azt gondolták, hogy 
Újvidék úgyis olyan közel van. 
így aztán én gyógyítottam a 
versenyzőmet, többnyire étcso�
koládéval.

Betegség ide, edzői dicséret 
oda, Németh Károly korántsem 
olyan elégedett, mint a mester. 
O is tudja ugyan, hogy abban 
az állapotában az elért ered�
mény kisebb csodának számít, 
mégis elkomorul, amikor a bú�
csúfellépésről esik szó.

— Nagyon reménykedtem 
egy igazán jó helyezésben, ez 
főleg az egyénire vonatkozik. 
Néha bizony nagyon fárasztó 
volt a felnőttek és az ifik között 
is indulnom, és tulajdonképpen 
vártam már azt a pillanatot, 
amelytől kezdve csak a felnőtt 
versenyekre kell majd koncent�
rálnom. De most azért hiányér�
zetem van, sajnálom, hogy ott 
kell hagynom az ifiket.

— Az EB után nem sokkal 
egy másik földrészen is elkezd�
tek pattogni a kaucsuklabdák. 
A z olimpia Szöulban Németh 
nélkül kezdődött. Mi az oka en�
nek — fordulok újra Temes Pé�
terhez.

— A válogatott csapatok ki�
jelölése mindenkor a szövetség 
dolga. A szöuli utazásban is ők 
döntöttek, de mondhatom, nem 
a legutóbbi egy év eredményei 
alapján. A legjobb magyar pá�
ros játékosnak, aki ráadásul a 
jövőt jelenti, ott kellett volna 
lennie Koreában. Amikor négy 
évvel ezelőtt elkészítettük szak�
osztályunk olimpiai felkészülési 
tervét, úgy gondoltuk, hogy a 
PSE képes egy versenyzőt fel�
készíteni a „nagy játék”- ra. Ka�
resznek, az eredmények alap�
ján, ott lett volna a helye!

— A barcelonai olimpia ide�
jén Németh Károly még csak 
22 éves lesz. Ő tehát a jövő, az 
eddig elért eredmények is erre 
köteleznek. Milyen lesz a „fel�
n ő tt” Németh Károly élete, 
nem hiányoznak-e majd az ifi�
ben elért önbizalom-erősítő 
győzelmek, hiszen négy év 
alatt a magyar mezőnyben 
csupán egyetlen vereséget 
szenvedett?

— Könnyebb is, nehezebb is 
lesz a jövő. Az ifiversenyek 
szakmailag már nem sokat ad�
tak, de a ranglistahelyezés mi�
att évi 5- 6 nagy versenyen in�
dulnia kellett — mondja Temes 
Péter. — A felnőttek között vi�
szont most már kötelező lesz 
megtartani a kivívott rangot, és 
a nemzetközi mezőnyben is 
előbbre kell lépnie. És meg kell 
tanulnia védekező stílusú játé�
kosokkal szemben is jól szere�
pelni, mert ez egyelőre még 
nem igazán megy.

— És mi Németh Károly vá �
gya?

— Jövőre érettségizem a pos�
taforgalmi szakközépiskolában, 
utána a TF edzőképző szakán 
szeretnék továbbtanulni. És 
szeretnék minél hamarabb a 
magyar válogatott állandó és 
megbízható tagja lenni, már a 
legközelebbi februári NSZK-  
beli világbajnokság idején is.

— Sok sikert kívánunk.a ter�
vekhez a mesternek, Temes Pé�
ternek és Németh Károlynak!

(áts)

(Z)


