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A sikeres béralku eredménye 

a tervezettnél nagyobb bérfejlesztés
Az éves bérfejlesztés felhasz�

nálási javaslata hosszú előkészí�
tő munka után került szakszer�
vezetünk elnöksége elé. Múlt 
havi számunkban ismertettük a 
népgazdasági szintű bérszabá�
lyozás megváltozását. (A gaz�
dálkodó szervezeteket a bérek 
növelésében központi előírások 
nem korlátozzák; annak mérté�
két maguk döntik el, teljesítmé�
nyüktől és adóviselő képessé�
güktől függően.)

Ezek természetesen megvál�
toztatták az éves terv szakszer�
vezeti véleményezésének eddi�
gi gyakorlatát is. A tervtárgya�
lás az érdekvédelem egyik leg�
fontosabb területévé vált. En�
nek során határozzák meg a 
dolgozók béremelését és szociá�
lis, kulturális juttatásaikat, va�
lamint a munkakörülmények 
alakulását.

Előzmények

A Magyar Posta 1989. évi ter�
vének kialakítására már a múlt 
év negyedik negyedében ko�
moly tervkészítő munka folyt. 
Az előkészítésnek ebben a sza�
kaszában a tervjavaslat még 
6- 7 százalékos bérfejlesztéssel 
számolt, mint arról a Magyar 
Posta általános elnökhelyettese 
december 11- én Balatonfüre-  
den az alapszervi titkárokat is 
tájékoztatta. A titkári értekezle�
ten olyan tartalmú állásfoglalás 
született, hogy a dolgozók 
1989- ben maximum 0- 3 százalé�
kos reálbércsökkenést tudnak 
elfogadni, elviselni, így az ak�
kor tervezett 12 százalékos inf�
lációhoz minimum 9 százalékos 
bérfejlesztésnek kell járulnia.

Végül is januárban elkészült 
az a tervjavaslat, amelyet a köz�
ponti vezetőség január 18- i ülé�
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sén megvitatott. Ekkor a kv a 
bérfejlesztéssel kapcsolatban 
úgy foglalt állást, hogy annak 9 
százalékos mértékét küszöbér�
téknek, kiindulópontnak tekin�
ti. A központi vezetőség és a 
Magyar Posta vezetősége kö�
zött megegyezés jött létre két 
igen fontos kérdésben. Az 
egyik: valamennyi postás dol�
gozó január 1- jével az éves bér-  
fejlesztés terhére soron kívül 3 
százalékos, de minimum 300 fo�
rint alapbéremelésben részesül, 
illetve már részesült. A másik 
fontos kérdés pedig az volt, 
hogy az éves bérfejlesztés fel�
osztásának tárgyalása előtt a 
posta megvizsgálja a 9 százalé�
kot meghaladó adózatlan (válla�
lati adó nélküli) bérfejlesztés le�
hetőségét, mivel január végén, 
február elején már 15 százalék 
körüli inflációval kellett számol�
ni.

Átlag 13 százalék
A posta vezetősége teljesítet�

te ígéretét. A 9 százalék növelé�
sére olyan bértömeget használ 
fel, amely már benne van a pos�
ta bázisbértömegében; azaz a 
belső szabályozóhoz kapcsoló�
dó bért, amely 188 millió forint. 
Ezt a középfokú postaszervek a 
belső érdekeltségi rendszer ke�
retében ez ideig csak egyszeri 
kifizetésre nyerhették meg. Az 
idén a 188 millió forint az éves 
bérfejlesztés keretében végleg 
a középfokú postaszervekhez 
kerül.

Pótlására pedig ugyanilyen 
összeggel megnő az adózott 
nyereség dolgozói ösztönzési 
célú kifizetések tervezett össze�
ge. Ennek következtében a fej�
lesztési forrás csökken. így a 
szociális, kulturális beruházás 
is, s mintegy 70 millió forintot 
kell átütemezni. Emiatt azon�
ban a VII. ötéves tervi szociális, 
kulturális beruházási előirány�
zat nem csökkenhet.

Az átcsoportosítással mint�
egy 2,6 százalékkal több, vagyis 
együttesen több mint 11 és fél 
százalékos bérfejlesztés hajtha�
tó végre. A szabályozás szerint 
ez a bérfejlesztés csak abban az 
esetben jelenthet ugyanakkora 
átlagbérnövelést is, ha posta�
szinten a képzett összlétszám 
nem nő. Ezért valamennyi terü�
leten racionális létszámgazdál�
kodást kell folytatni. Törekedni 
kell arra, hogy a távközlésfej�
lesztés által igényelt létszámnö�
vekedést a más területeken fog�
lalkoztatottak számának csök�
kentésével fedezzük.

Tovább növelhető az átlag�
bér, ha az egyéb bérekkel — a 
nem teljes munkaidősök, nyug�
díjasok, alkalmi és mellékfog-  
lalkozásúak részére történő kifi�
zetésekkel — a postaszervek 
megfelelően, takarékosan gaz�
dálkodnak. A postai belső bér�

mechanizmus új eleme is erre 
ösztönöz. Ugyanis: amennyiben 
a postaszerv az egyéb bérek bá�
zisbértömegét csökkenti, a 
csökkentés felével növelheti a 
teljes munkaidős dolgozók át�
lagbérét.

Összességében postaszinten 
mintegy 13 százalékos átlagbér�
emelés valósítható meg, ha

•  az éves tervben előirány�
zott teljesítményt, hozzáadottér-  
ték- növekményt a posta eléri;

•  a képzett összlétszám 
nem növekszik.

Szakszervezetünk elnöksége
— hogy a célul tűzött bérfej�
lesztés megvalósuljon, a köz�
ponti vezetőség januári ülésé�
nek állásfoglalását megerősítve
— felhívja a szakszervezeti bi�
zottságokat, tegyenek meg min�
dent a gazdálkodásban meglé�
vő helyi tartalékok, hibák feltá�
rására és felszámolására. Szor�
galmazzák a területi szakszer�
vezeti bizottságok olyan belső 
szabályozás kialakítását, illetve 
azok olyan irányú módosítását, 
amelyek alkalmasak a végre�
hajtás felé a követelmények 
megfelelő közvetítésére, a vég�
rehajtás mozgásterének erősíté�
sére.

Követelmény-
rendszer

A népgazdasági szabályozó-  
változás igényelte a postai belső 
bérszabályozás felülvizsgálatát. 
Komoly vita — érvek és ellen�
érvek — után a már harmadik 
éve működő rendszer korszerű�
sített formája osztja el újra a 
bért a postaszervek között.

Régi elemei:
O a távközlési fejlesztési fel�

adatokhoz átlag kb. 2 százalék 
bérfejlesztés kapcsolódik.
A konkrét mértékek az érdekelt 
postaszervek között jelentősen 
szóródnak a feladat nagysága, 
postaszervi sajátosság, eltérő 
kvalifikáltsági igény miatt;

O a forgalmi relatív mutató�
hoz — amely fél százalékkal 
szigorúbb a tavalyinál — 2 szá�
zalék bérfejlesztés — vagyis a 
múlt évi mérték kétszerese — 
kapcsolódik. A Budapesti Pos�
taigazgatóság, valamint a Hír�
lap-  és Postaszállítási Igazgató�
ság által elnyerhető bérfejlesz�
tés 4 százalék;

O a nyereségkitermelést 
ösztönző szabályozási elemhez 
maximum 3 százalék bérfejlesz�
tés kötődik. Ha a megtermelt 
dolgozói érdekeltség eléri a bér�
költség 2,5 százalékát, ezen fe�
lül a mutató minden 0,1 százalé�
kos javulásához 0,1 százalék 
bérfejlesztés kapcsolódik;

O a feltételhez nem kötött 
bérfejlesztés a postaszervek 
döntő hányadánál 4,46 száza�
lék. Általános elv volt, hogy

összességében legalább 10 szá�
zalékos bérfejlesztés minden 
postaszerv számára elérhető le�
gyen. Figyelembe véve az új 
technika, új műszaki szolgálta�
tások bevezetésében a PKI és a 
KTH meghatározó szerepét, 
bérfejlesztésüket 1,5 százalék�
kal̂  megemelten kapták.

Űj eleme a szabályozásnak az 
egyéb bér megtakarításához 
kapcsolódó átlagbér- növelési 
lehetőség — amelyet már is�
mertettem.

A bérmechanizmus egyes 
elemei által közvetített elvárá�
sok — el kell ismerni — szigo�
rúak, magas követelményt tá�
masztanak. Ehhez tudnunk kell 
azt is, hogy az elosztható 13 szá�
zalékos bérfejlesztés csak úgy, 
és olyan mértékben használha�
tó fel, ahogyan annak már is�
mertetett feltételei megterem�
tődnek. Ezért az elnökség fel�
hívja a tszb- ket, szb- ket, kísér�
jék figyelemmel, s a félévi ta�
pasztalatok alapján a szakmá�
val közösen tekintsék át, hogy a 
kialakított követelményrend�
szer által közvetített célok ho�
gyan realizálódnak.

Bérpolitika 
és irányelv

Az elmúlt évekhez hasonlóan 
az idén is minimális mértékű a 
központi bérpolitika, a felhasz�
nálási irányelvek pedig szabad 
mozgásteret nyújtanak.

A VII. ötéves tervi bér-  és jö�
vedelempolitikai irányelvek 
ezen időszakra irányozták elő 
a pénzkezelési és a biztonsági 
pótlékok karbantartását. A két 
pótlék módosítása mintegy 60 
millió forintot igényel.

Szakszervezetünk elnöksége 
a forrással és a kollektív szerző�
dési javaslattal — úgy, hogy az 
a kollektív szerződés éves mó�
dosító vitáján részt vehessen — 
egyetértett. Támogatta az uta�
zószemélyzet munkahelyi pótlé�
kával kapcsolatosan azt az elha�
tározást, hogy arra a kiküldeté�
si díjról szóló minisztertanácsi 
rendelet módosítását követően 
kell visszatérni.

Ugyancsak a forrásmegoldás 
tekintetében foglalkozott elnök�
ségünk a törzsgárdaszabályzat, 
illetve a törzsgárda intézményé�
nek továbbfejlesztésével. A for�
rás biztosításával, a javaslat vi�
tára bocsátásával egyetértett.

A középfokú postaszervek 
felé a következő felhasználási 
irányelveket alakítottuk ki:

■ 1989. január 1- jével a mi�
nimális alapbér 3900 forint. Az 
ÓÉT állásfoglalásnak megfele�
lően az új jogszabály szerint ok�
tóber 1- jétől ez 4000 forint lesz, 
így a postaszerveknek számol�
niuk kell az intézkedés megva�
lósításával;

■ a postaszervek ítéljék 
meg belső keresetarányaikat, 
feladataik és lehetőségeik figye-

(Folytatás a 2. oldalon.)

A sztrájk végső eszköz
A  politikai folyamatok, a kormány drasztikus áreme-  I 

lései, a szakszervezetek valós és független érdekvédel-  I 
mi munkája mind szükségessé teszik a sztrájkjog gya-  | 
korlásának szabályozását. Az elmúlt hónapokban szé-  I 
les körű és szenvedélyes vita folyt a sztrájk szabályozó-  I 
sáról.

A munkaügyi kormányzat első megközelítésben j 
munkabeszüntetési jogot kívánt szabályozni a Munka ] 
Törvénykönyvében. A szakszervezetek ezzel szemben I 
az önálló szakszervezeti törvényben kívánták látni a 
sztrájk — és nem a munkabeszüntetés — szabályozó-  I 
sát. Az elmúlt év őszén már egy önálló sztrájktörvény jj 
tartalmáról szólt a vita.

Szakszervezetünk központi vezetősége 1988. október i 
28- i (félidős) ülésén — az alternatív szakszervezeteket 
időben jóval megelőzve — határozatban szögezte le, I 
hogy a sztrájkjog szabályozását csak úgy tartja elfogad�
hatónak, ha az nem korlátozza a szakszervezeti mozga�
lom érdekérvényesítési lehetőségeit, és megfelel az 
ENSZ XXI. ülésszakán (1966. XII. 16.) elfogadott gaz�
dasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egyez�
ségokmányában lefektetett normáknak. Az egyezség-  
okmányt a Magyar Népköztársaság 1976- ban ratifikál�
ta.

Eszerint az alapvető szakszervezeti jogok gyakorlását 
— beleértve a sztrájkhoz való jogot is — csak olyan tör-  ;. 
vényi megfogalmazások korlátozhatják, amelyek a de-  ■ 
mokratikus társadalomban az állambiztonság, a köz�
rend vagy mások jogainak és szabadságának védelme 
érdekében szükségesek.

Csak olyan sztrájkszabályozást tudunk elfogadni, 
amely jellegében nem korlátozó és megengedő, a meg-  , 
lévő szakszervezeti jogokkal összefüggésben. Olyan 
törvényt támogatunk, amely kizárja a vadsztrájkok le-  |  
hetőségét, és szabályozott keretek között tartja a várha�
tó eseményeket, de úgy, hogy a jogok ne csak a szak-  
szervezetekhez kapcsolódjanak kizárólag.

Olyan sztrájktörvényre van szükség, amelyben kife�
jeződik a társadalmi közmegegyezés, amely kifejezi a 
munkavállalók társadalmi, gazdasági helyzetét, és 
olyan egyeztetési intézményrendszerhez kapcsolódik, 
amely nemcsak meghatározza a kormány s a munkálta�
tók felelősségét, hanem szorgalmazza a felek megegye�
zését is.

Olyan szabályozással értünk egyet, amelyben a 
sztrájk mindenféle ráaggatott jelző nélkül, alanyi mun�
kavállalói jogon illeti meg a dolgozókat. A közszolgálta�
tás területén a törvény adjon lehetőséget, hogy a „még 
elégséges teljesítés mértékét” a vállalati kollektív szer�
ződésekben lehessen szabályozni.

A SZOT- on belüli, valamint az alternatív szakszerve�
zetek és társadalmi tömörülések nyomására az Or�
szággyűlés március 8- án kezdődött ülésszakára a jogi 
bizottság a sztrájktörvénytervezethez módosító javas�
lattal élt. Ebben elismeri, hogy nemcsak a munkaválla�
lók és munkaadók közötti viszonyban jogos a sztrájk.
A jogszerű sztrájkban részt vevő dolgozókkal szemben 
nem lehet a munkabeszüntetés befejezését célzó kény�
szerítő eszközökkel fellépni.

A sztrájk kezdeményezését nem köti munkavállalói 
szavazáshoz. A sztrájk miatt kiesett munkaidőre járó 
munkabér kérdésében mód van a két fél közötti egyez�
ségre.

Az ülésen a miniszterelnök szóban jelezte, hogy a 
szóbeli előterjesztés lényeges módosításokat tartalmaz 
az eddig ismert tervezettel szemben.

A parlament a sztrájktörvény vitáját lapzárta után 
kezdte meg.



A sikeres béralku eredménye
a tervezettnél nagyobb bérfejlesztés

(Folytatás az 1. oldalról)

lembevételével tegyék meg a 
szükséges intézkedést a kvalifi�
kált munka, a nagyobb teljesít�
mények differenciáltabb elis�
merésére, készüljenek fel a 10 
éves távközlésfejlesztésre;

■ a bérfejlesztés végrehajtá�
sának időpontjáról a postaszer�
vek saját hatáskörben dönte�
nek. A január 1- jével való vég�
rehajtást úgy kell szervezni, 
hogy a visszamenőleges bérek 
a márciusi bérekkel együtt leg�
később április 14- én ki legye�
nek fizetve.

Elnökségi ajánlás

A szakszervezetek kezdemé�
nyezésére február 8- án összeült 
az Országos Érdekegyeztető 
Tanács, hogy az alig két hónap�
pal azelőtt hozott határozatokat 
az árak alakulása miatt újra 
megtárgyalja. A tanács ajánlá�
sait alapul véve szakszerveze�
tünk elnöksége a középfokú 
postaszervek szakmai vezetése 
és szakszervezeti testületéi felé 
a következő ajánlást tette:

— törekedjenek arra, hogy 
éves bérfejlesztésüket január 
1- jével hajtsák végre;

— valamennyi dolgozó érje 
el a bérfejlesztéssel a 4000 fo�
rintos minimális alapbért;

— az év végére tervezett kifi�
zetéseknél vegyék figyelembe a
13. havi bérre vonatkozó OÉT-  
ajánlás közelítését, úgy, hogy 
az karácsony előtt ki legyen fi�
zetve.

Ugyancsak az Országos Ér�
dekegyeztető Tanács ülése 
alapján az elnökség felhívja a 
középfokú postaszerveket, 
hogy — tekintettel arra, hogy a 
40 órás munkahét általánossá 
tételéről szóló jogszabály vár�
hatóan rövidesen megjelenik — 
ezt már a bérfelhasználásuk 
tervezésénél vegyék figyelem�
be.

A jóléti
szabályozásról

A dolgozók élet-  és munkakö�
rülményeinek alakulását a bér-  
fejlesztés mellett jelentősen be�
folyásolja a jóléti, szociális és 
kulturális juttatások színvonala 
is. A népgazdasági szabályozás 
megszüntette az eddigi megkö�
töttségeket, a felső határokat, 
ezek a költségek már nem kü�
lönböznek más költségektől.

Ez évtől a postán is megszű�
nik a centralizált keretfelosztás. 
A felhasználás beépült a belső 
szabályozóba. A postaszintű

tervben figyelembe vett mérté�
ke: az 1988. évi elfogadott szint 
15 százalékos árindexszel nö�
velve. A szociális, jóléti ellátás 
színvonalának tartása a vezetői 
prémiumokba csökkentő felté�
telként beépült.

Szakszervezetünk is fontos 
feladatának tekinti, hogy a már 
elért postai szociálpolitikai 
eredményeket megőrizzük. Az 
elnökség felhívja a tszb- ket és 
szb- ket, hogy a tervegyeztetés 
során fordítsanak kiemelkedő 
figyelmet a szociális, kulturális 
kiadások tervezésére, az egyéb 
költségtényezők megtakarításai 
esetén ezen célú kiadások növe�
lésére.

*

A bérfejlesztést — az elnök�
ségi ülést megelőzően — széles 
körben vitattuk meg. Véle�
ményt mondtak a kv közgazda-  
sági munkabizottsága és értel�
miségi bizottsága, az elnökségi 
alapszervek titkárai és a tszb- k 
titkárai. A bérfejlesztés előké�
szítő szakaszát az elnökség úgy 
értékelte, hogy a Magyar Posta 
szakmai vezetőinek és a Postá�
sok Szakszervezetének első 
béralkuja jó együttműködéssel, 
eredményesen zárult.

Tóth Pálné

Pomozi Miklós
1 9 2 6 -1 9 8 8

Mély szomorúsággal értesültünk arról, hogy 
Pomozi Miklós, a Vác 1- es Postahivatal volt ve�
zetője, a Postások Szakszervezetének alapító 
tagja, Vác város díszpolgára, türelemmel viselt, 
súlyos betegség következtében elhunyt.

Hosszú időn át — mint született váci — hiva�
talvezetői tevékenysége, a szakszervezetben 
végzett munkája mellett, a városi pártbizottság 
vezetőségi tagja is volt. A városban, a járásban 
és a Buvig- nál ismerték és elismerték tevékeny�
ségét.

Pályafutását 1942- ben Kassán kezdte mint 
postanövendék. A szaktanfolyam elvégzését kö�
vetően a Vác 1- esben, majd a Budapest 72- es-  
ben dolgozott különböző munkakörökben. Köz�
ben a szolgálat mellett továbbtanult. Megsze�
rezte a postatiszti szakvizsgát is. 1950- ben visz-  
szakerült a Vác 1- es hivatalhoz, forgalmi szol�
gálatba. Mint körzeti, járási hivatalvezető na�
gyon sokat tett a szakmai feladatok megoldásá�
ért. A hagyományos postai feladatokért, az 
utánpótlás neveléséért ugyanazzal a lelkesedés�
sel dolgozott, mint a hírlapszolgálat javításáért. 
Egyidejűleg — szabadidejét nem sajnálva — 
dolgozott, tevékenykedett az emberekért, a tár�
sadalomért.

A munkáját, tevékenységét elismerő kitünte�
tések, jutalmak soha nem a célt jelentették szá�
mára. A körzet és a postás dolgozók érdekvé�
delmét tekintette célnak. A saját érdeke, egész�
sége csak ezután következett. Hiába volt a féltő 
intelem, mindig talált kerek indoklást, hogy ezt 
vagy azt miért kell éppen csinálnia.

A gyászoló család, a munkatársak, az ismerő�
sök és a barátok szomorú szívvel állták körül 
sírját a váci temetőben. Mindenki számára fájó 
emlék marad a búcsúzás órája.

Emlékezetünkben azonban tovább él szaktár�
sunk, barátunk.

Benkő Tibor
1 9 2 7 -1 9 8 9

Nagy veszteség érte a postástársadalmat. 
Életének 62. évében elhunyt Benkő Tibor, a 
Soproni Postaigazgatóság Területi Szakszerve�
zeti Bizottságának nyugalmazott titkára. A bi�
zalmiak testületének és a nyugdíjasbizottság�
nak haláláig elnöke volt. Február 17- én helyez�
ték örök nyugalomra a sopronbánfalvi temető�
ben.

Benkő Tibor postai szolgálatát 1945- ben 
kezdte, mint távirdamunkás. A postásszakszer�
vezet alapító tagja.

Közvetlenségével, a mások gondjai iránti ér�
zékenységével hamar kitűnt, s bekapcsolódott a 
szakszervezeti mozgalomba. 1951- ben már tag�
ja a szakszervezet területi tanácsának, amely�
nek haláláig tagja maradt.

1957- ben területi szakszervezeti titkárrá vá�
lasztották, s e tisztségéből maga volt kénytelen 
lemondani 1975- ben betegsége miatt. Rokkant�
sági nyugdíja, betegsége ellenére sem hagyta 
abba a mozgalmi munkát. Sőt tevékenysége 
egyre szélesebb körű lett. hiszen nemcsak a 
postásszakszervezetben, hanem a városi szak�
maközi bizottságban, a vöröskeresztnél és a 
munkásőrségben is vállalt tisztségeket.

Mások gondját sajátjaként élte meg. míg a sa�
ját baját alig vette észre. Életbölcsessége, meg�
látásai sokszor adtak megoldást a vitás kérdé�
sekben. Természetes, hogy az utóbbi időben a 
nyugdíjas postások szószólója volt. mint a köz�
ponti vezetőség mellett működő nyugdíjasbi�
zottság tagja, de szerette a fiatalokat is.

Munkáséletét számos kitüntetéssel ismerték 
el, de ettől nem vált elbizakodottá. Sohasem fe�
ledte, honnan jött és kiknek az érdekét kell szol�
gálnia.

A postás dolgozók nagy családja megőrzi em�
lékét. Munkája, szerény embersége, humánu�
ma bennünk tovább él.

Tanuljunk demokráciát!

A lázadó k ilencek
A Krisztinában kilenc ember 

egyszerre hagyta ott a munka�
helyét. Mivel a kiváltó ok szak-  
szervezeti joggyakorlással is 
kapcsolatos, velem jött Meszlé- 
nyi Ferenc, a szakszervezet po�
litikai munkatársa, akit még 
műszerész korából ismerek.

Felmondás egyszerre

Reggel 7 óra múlt, amikor a 
„lázadó kilencekre” rátaláltunk 
a zuglói telefonközpont öltöző�
jében. Kakaót, kiflit szopogatva 
ültek a lepusztult padokon. Az 
ebédlőasztalon viaszosvászon, a 
falak, a szekrények állapota 
sem sokkal a tűréshatáron be�
lül. A szálakat az odavetett fél�
mondatokból nehezen lehet ki�
bogozni, a fiatal, tiszta tekinte�
tek fényét megtöri az elkesere�
dés. Bár közülük egy, Lázár 
András, a volt szakszervezeti 
bizalmi értesítette az ügyről a 
szerkesztőséget, mintha unná 
már a dolgot mindenki.

— A Krisztina ehhez képest1 
egy cifra palota — mondja vala�
ki, amikor körbejár tétova te�
kintetünk. — Nehogy bárki is 
azt higgye, hogy könnyű volt 
onnan eljönni. Ott lakunk a 
környéken, ismerünk minden 
berendezést, mint a tenyerün�
ket. Az ügyfelek még otthon is 
felhívtak, ha elromlott egy al�
központ.

Aztán röpködnek a nevek a 
levegőben. Nemigen tudom 
archoz, funkcióhoz kötni, de hát 
hogyan is lehet egy nyilvánvaló 
kudarccal végződő, két hónapig 
tartó „lázadást” higgadtan érté�
kelni.

— Mi ott akartunk maradni 
a Krisztinában, ott szerettünk 
volna jól dolgozni. Nem is volt 
különösebb bajunk, amíg Tu- 
schek József volt az osztályveze�
tőnk. De ő váratlanul infarktus�
ban meghalt, és új osztályveze�
tőt kaptunk Fülöp Andor sze�
mélyében — mesélik a történe�
tet többen is. Ő korábban a há�
lózatos osztály vezetője volt, azt 
beszélték róla, hogy állandóan 
a magánügyei után szaladgál, 
az osztályán rosszul érzik ma�
gukat az emberek. Aztán ami�
kor hozzánk került, #ok minden 
beigazolódott. Szinte sohasem 
találtuk a helyén, ha kihívtuk 
egy hibára, szakmailag „kar�

csúnak” bizonyult. Egyre rosz-  
szabb lett a hangulat, és egy idő 
után valóban elromlott minden. 
Levelet írtunk Márton József�
nek, az üzem vezetőjének, 
amelyben megkérdőjeleztük 
Fülöp szaktárs odavalóságát.

Nézem közben a csapatot, ki�
lencen ülnek az asztal körül, 
senki nem ideges, sehol egy go�
nosz szó. Működik egy sajátos 
hierarchia: Lázár András a szó�
vivő, ő az egyik idősebb a fiata�
lok között. Pintér László a má�
sik kulcsfigura — mint később 
megtudtam —, 16 évet dolgo�
zott a Krisztinában, megpróbál 
tényszerű lenni. A legidősebb, 
Schuminszky Nándor csende�
sen mosolyog. Egy- egy odave�
tett félmondattal kiigazítja az 
elmondottakat, de nemigen 
„száll be” a beszélgetésbe. 
Azért ő a csapat vezetője, ez 
nyilvánvaló. A fiatalok hatan 
alig szólnak, de ahhoz nem fér 
kétség, hogy nagy az egység 
közöttük.

— Botrány botrányt követett
— mondja Lázár. — Új csoport-  
vezetőt kaptunk, akjnek a kine�
vezésével szintén nem értet�
tünk egyet. Nem írtam alá az év 
végi jutalmazási listát — aláírta 
helyettem a szakszervezeti tit�
kár. Veszekedés a főnökkel, a 
párttitkárral, a szakszervezet�
tel, de aztán végül is kiegyez�
tünk volna valamilyen kompro�
misszumban, vagyis hogy ala�
kítsunk egy harmadik csopor�
tot, s annak Pintér Laci legyen 
a vezetője. Van közöttünk kivá�
ló dolgozó, több elismert szak�
ember, még azt is megígértük, 
hogy segítünk kiváló üzemet 
csinálni a Krisztinából. De ak�
kor már anarchisták, lázadók 
voltunk, a szakszervezet nem 
állt mellénk, az üzemvezető pe�
dig azt mondta, hogy ez nem az 
ő hatásköre.

— Mindig nagy volt a szánk
— mondja Schuminszky —, 
máskor is megmondtuk a véle�
ményünket. Mi is aláírtuk pél�
dául azt a levelet, amelyben a 
dolgozók kiálltak az előző 
üzemvezető, Nagyváti István 
mellett, amikor le akarták vál�
tani.

Hát nem mondhatom, hogy 
összeállt a kép. Ezek a fiúk — 
többen már meglett emberek
— egyszer csak kilépnek régi

munkahelyükről, és — itt jön a 
csoda — együtt maradva, kilen�
cen keresnek és találnak új he�
lyet. Olyat, ahol önálló szakmai 
feladattal bízzák meg őket, ami�
re büszkék ugyan, de nem ép�
pen ezt akarták. Nézzük hát 
meg a másik oldalt, mi a véle�
ménye minderről az üzem veze�
tésének.

Lássuk a visszáját!

Márton Józseftől telefonon 
kérek randevút. Megkérem, 
hogy a beszélgetésünknél le�
gyen jelen a szakszervezeti tit�
kár és az eltávozottak osztály-  
vezetője is.

Adok arra, hogy fontos hely�
re pontosan érkezzek, ezért 
mindig megjegyzem, ha „illő 
módon” néhány percig megvá�
rakoztatnak. Ilyenkor nem iz�
gulok, hiszen oly sok előszobá�
ban ültem már hírre éhesen. 
Aztán jön az üzemvezető, Már�
ton József, és nyomában a szak-  
szervezeti titkáron és az osz�
tályvezetőn kívül itt van az 
üzemvezető- helyettes és a párt�
titkár is. így velük együtt már 
hatan vagyunk.

Belevágunk a közepébe, és 
bevallom, az üzemvezető intelli�
gens témafelvezetése lenyűgöz. 
Elmondja, hogy a Fülöp- ellenes 
levelet 1988. november 28- án 
kapta, vele egy időben ezt a le�
velet eljuttatták Óvári Tibor 
párttitkárhoz is. Benne megkér�
dőjelezték az osztályvezető hoz�
záértését, aki nem törődik az 
osztályával, nem biztosítja a be�
osztottak szakmai továbbfejlő�
dését, nincs jó viszonyban a 
dolgozókkal, sohasem található 
a helyén, és munkaidőben ma�
szek munkát végez, nevezete�
sen egy olyan alközpontszerelő 
gmk- ban, amelynek másik két 
osztályvezető is tagja.

Márton József azt is elmond�
ja, hogy a levél után azonnal 
vizsgálatot rendelt el, amellyel 
az üzem helyettes vezetőjét, 
Csordás Istvánnét bízta meg. 
Azt is hozzáteszi, hogy az osz�
tályvezető elleni vizsgálatot 
még nem zárták le.

Csordásné, mielőtt kinyitná 
vaskos dossziéját, nem kevés 
éllel vezeti be a mondanivaló�
ját:

— Ennek a Schuminszkynak 
soha semmi nem volt jó, ő en�
nek az egésznek a szervezője. 
Olyanokat hirdetett fennhan�
gon, hogy ha ebben az ország�
ban fasizmus lenne, ő lenne a 
legnagyobb kommunista.

A vizsgálat egyelőre semmi 
terhelő adatot nem hozott fel�
színre. Fülöp elvtárs már nem 
tagja ennek a gmk- nak, átlépett 
egy kisszövetkezetbe. Mostaná�
ban magam is gyakran ellenő�
riztem, hogy a helyén van- e, és 
annak ellenére, hogy nincs író�
asztalhoz kötött munkája, min�
dig bent találtam. A levelet az 
osztály 52 dolgozója közül ki�
lencen írták alá, mindegyiküket 
meghallgattam, de konkrét vá�
dat senki sem tudott mondani
— mondja a vizsgálat vezetője.

— A probléma gyökere nem 
itt keresendő — veszi át a szót 
Márton József. — Tuschek va�
lóban nagyszerű szakember 
volt, és az itt dolgozók apjuk�
ként tisztelték. Az ő káder- után�
pótlási tervében Schuminszky 
volt az utód, de az osztályveze�
tői munkakör betöltéséhez mér�
nöki, üzemmérnöki diploma 
kell, neki pedig nem volt meg a 
papírja. De emberileg sem al�
kalmas a munkakör betöltésé�
re. Ezek után biztos volt, hogy 
Fülöpöt nem szívesen fogadják 
az osztályon, és nincs is könnyű 
feladata, ha Tuscheket pótolni 
akarja.

Én persze még mindig az 
ominózis levél ügyét firtatom. 
Kiderül, hogy a levél nem titok. 
Mindenki ismeri, ha akarom, én 
is megnézhetem, tehát titok 
nincs, csupán az osztályvezető�
nek, Fülöp Andornak nem mu�
tatták meg.

— Nem érdekli? — kérdem 
tőle.

— Nem vagyok kíváncsi rá
— mondja, és lehet, hogy csak 
rosszul hallom ki hangjából a 
sértett büszkeséget.

Közben Márton József távo�
zik. Fontos tárgyalása van; rá�
bíz kollégáira, így elmulasztom 
feltenni neki. azt a személyhez 
szóló kérdést, vajon nem sajnál�
ja- e legbelül a kilenc ember tá�
vozását.

Mert az azért kiderül, hogy 
az osztály a tervét jó szinten tel�
jesítette, hogy szakmailag csak 
Lázár Andrással szemben volt 
kifogásuk, hogy Schuminszky 
és Pintér a szakma elismert mű�
velői, a fiatalok meg tehetsége�
sek.

És eljön Meszlényi Ferenc 
ideje is. Rövid úton közli Kádár 
Gáborral, a szakszervezeti tit�

kárral, hogy nem volt joga alá�
írni azt a kifizetési listát, ame�
lyet előzőleg nem hagyott jóvá 
Lázár András, a bizalmi. Kádár 
válaszul azt az elvi kérdést sze�
gezi a mellünknek, hogy mi van 
akkor, ha a bizalmi sohasem ír 
alá? A kérdés valóban izgal�
mas, de a szabálytalanságot ta�
lán mégsem magyarázza.

A gyereket is 
a fürdővízzel együtt

A dolgok állásánál ezután 
már nemigen tudtam követni, 
hogy ki mit mond, beszélgető-  
társaim véleménye olyan egy�
öntetű volt, mint a lázadó kilen�
cek eltökéltsége:

— Ez a Schuminszky mindig 
a fennálló rend ellen támad!

— A Lázár a hivatali autón 
szállította a festményeit! Több�
ször el kellett venni tőle a gép�
kocsit.

— A Pintéren kívül nem is 
olyan jó szakemberek!

— Az osztály ugyan nem 
erősödött a távozásukkal, de a 
kedélyek megnyugodtak.

— A Schuminszkyn kívül, 
aki az egészet kitervelte, bárki 
visszajöhet.

A tanulságot, ha van ilyen, 
Fülöp Andor fogalmazta meg:

— Úgy érzem magam, mint 
egy koncepciós per áldozata. Ki 
fogja lemosni rólam azt a sok 
mocskot, amit rám kentek? Ak�
kor követtem el a legnagyobb 
hibát, amikor tavaly elfogad�
tam Schuminszky lemondását a 
csoportvezetőségről. Sértett 
emberré vált. Persze később 
valóban kompromisszumot kö�
töttek volna. Önálló csoportot 
akartak alakítani, amolyan elit 
társaságot, ők mondták meg, 
milyen terület, mennyi ember, 
mennyi gépkocsi, ők akarták a

csoportvezetőt is megválaszta�
ni. Szakmailag ugyan indokolt 
volt az elképzelés, de azért az 
mégiscsak túlzás, hogy ők dik�
tálják a feltételeket. Tavaly de�
cember 30- án bejöttek hozzám, 
és én megígértem, hogy utána�
járok a dolognak. Egy új cso�
port kialakítása ugyanis szerve�
zeti változtatást igényel, mely 
meghaladja az üzem hatáskö�
rét. Aztán másodikán újra beál�
lítottak, hogy mi van a csoport�
tal. Mi lett volna két nap alatt?! 
Erre beadták a felmondásukat, 
én meg mindegyikre ráírtam, 
hogy azonnal mehetnek, ahova 
akarnak.

Végszó helyett

Már asztalt bontottunk, ami�
kor Óvári Tibor, a párttitkár 
megnyugtatott: — Az éves fluk�
tuációhoz képest ez a kilenc 
ember nem nagy szám. Aztán 
meg a kilenc nem is annyi, mert 
csak a Pintér, a Lázár meg a 
Schuminszky akart elmenni, a 
többiek viszont annyira a hatá�
suk alatt voltak, hogy mentek 
velük.

És hogy kik a többiek: Hóbor 
György, Lipcsei György, 
Mayer László, Szabó László, 
Szőke Zoltán és Tollay Béla.

A Zugló központ alközpontos 
osztálya valamennyiüket befo�
gadta. Új főnökük, az üzem ve�
zetője nem kért róluk informá�
ciót előző munkahelyükről. Úgy 
vettem észre, kicsit neheztelnek 
is ezért a Krisztinában.

Közben meg telnek- múlnak a 
napok, és hallom ám, hogy a 
Krisztina általános osztályán is 
igen rossz a hangulat. Lehet, 
hogy ők is, amúgy demokrati�
kusan. a kilépes mellett dönte�
nek? Én mindenesetre azt a tör�
ténetet is szívesen megírnám.

Zimmermann Ottó

A sokéves, elfojtott indulatok most egyre-másra törnek a fel�
színre. Nem könnyű a helyzetünk abban a tekintetben, hogy a 
vitákat, véleménykülönbségeket valóban demokratikus módon 
rendezzük.

Szerkesztőségünk nem teszi le szavazatát a fenti vita részt�
vevőinek egyike mellé sem. Meglátásunk szerint ugyanis mind�
két fél vétett a demokratikus „játékszabályok” ellen. Talán az 
egymással szemben tanúsított nagyobb türelemmel és megértés�
sel elkerülhető lett volna kilenc dolgozó kiválása.

Tanulgatjuk már a demokráciát, de élni — még nem mindig 
tudunk vele. Reméljük, ennek is eljön az ideje.

A szerk.
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Nem a monopóliumot, 
a megbízható szolgáltatást féltjük

Mint ismeretes, a kormány a 
múlt év végén elfogadta a pos�
táról és a távközlésről szóló új 
törvény irányelveit, s elrendelte 
a törvénytervezet társadalmi vi�
tára bocsátását. A szakmai, tár�
sadalmi viták éppen hogy el�
kezdődtek, máris jelentős véle�
ménykülönbségek alakultak ki 
a tervezet egyik mondatával 
kapcsolatban: „A törvényi sza�
bályozás feladata a jelenlegi 
postai és távközlési monopóli�
umnak indokolt mértékű oldá�
sa. ” Ami azt jelenti, hogy a jö�
vőben állami és nem állami 
szervezetek, továbbá magán-  
személyek egyaránt elláthatná�
nak ilyen szolgáltatási feladato�
kat. Mi a véleménye erről az 
ágazati szakszervezetnek, s az 
új törvény mennyiben segítheti 
elő a hazai telefonhálózat több 
évtizedes elmaradottságának 
felszámolását? Erről kérdeztük 
Gricsemé Heszky Enikőt, a 
Postások Szakszervezetének fő�
titkárát. ,

— Szakszervezetünk az 
utóbbi években többször nyil�
vánosságra hozta határozott vé�
leményét, hogy a telefonhálózat 
romló állapota évről évre rend�
kívül súlyos — tízmilliárdos 
nagyságrendű — károkat okoz 
az országnak. Ezért is szorgal�
maztuk és változatlanul igé�
nyeljük, hogy népgazdasági 
szinten kapjon elsőbbséget a 
gyorsított ütemű, felzárkóztató 
távközlés- fejlesztési program. 
Kedvezőnek tartom, hogy ta�
valy politikai döntés született a 
2000- ig szóló, tízéves távközlés�
fejlesztési program kidolgozá�
sára. Ez lehetővé tenné, hogy 
az ezredfordulóra elérjük a mai 
európai átlagot, vagyis száz la�
kosra mintegy harminc beszélő�
hely jutna. Ehhez tíz év alatt 
hárommillió új telefonállomást 
kell bekapcsolni, ami körülbe�
lül 300 milliárd forint összegű 
fejlesztési forrást igényel. 
E program kidolgozását meg�
kezdte a Magyar Posta, és vár�
hatóan még az első félévben a 
Minisztertanács elé terjeszti. 
Ezzel párhuzamosan készül az 
új postatörvény, amelynek 
egyik fontos funkciója, hogy 
korszerű jogi szabályozással 
jobb feltételeket teremtsen az 
említett program megvalósítá�
sához.

— Sokan úgy vélik, hogy a 
jobb feltételek közé tartozik a 
posta távközlési monopóliu�
mának mgszüntetése, de leg�
alábbis jelentős oldása. Ebben 
az álláspontban kimondva 
vagy kimondatlanul benne 
van a bírálat, hogy a krónikus 
telefonhiányt nem kis részben 
a posta monopolhelyzete idéz�
te elő . . .

— Ezzel nem értek egyet, 
mert a hiányhelyzet fő oka ab�
ban keresendő, hogy az állam 
több évtizeden át elhanyagolta 
a hírközlést, beleértve a telefon�
fejlesztést is. Ebben egyébként 
ez az ágazat nem áll egyedül, 
hiszen a szellemi infrastruktúra 
területei, mint például az okta�
tásügy és az egészségügy, ha�
sonlóképpen hosszú ideig hát�
térbe szorultak és elmaradtak a 
szükséges fejlődéstől. A hetedik 
ötéves tervidőszakban megin�
dult ugyan a gyorsított telefon�
fejlesztés, de ez még mindig 
nem elég a felzárkózáshoz. Ah�
hoz, hogy a 2000- re kitűzött célt 
elérjük, a következő évtizedben 
ötévenként meg kell duplázni 
az új telefonok számát. A hazai 
viszonylatban példátlan ütemű 
mennyiségi növekedést jelentős 
rekonstrukcióval és technoló-  
giairendszer- váltással együtt 
kell megvalósítani, ami talán 
érzékelteti, milyen nagy és bo�
nyolult feladat ez.

— Arra gondol, hogy nem

egyszerűen bővíteni kell, ha�
nem minőségileg megújítani a 
távközlést?

— Igen, hiszen ma rendkívül 
heterogén országunkban a táv�
közlési alaphálózat. A század-  
forduló idejéből származó tiszta 
kézikapcsolásos és a 30- as 
években kifejlesztett Rotary 
elektromechanikus telefon épp�
úgy megtalálható, mint a cross�
bar és a most legfejlettebbnek 
számító elektronikus (digitális) 
távközlési rendszer. Amíg a két 
elavult rendszert mindenütt fel�
váltjuk a két utóbbival, átmene�
tileg mind a négy típus együtt 
él, és ezek működtetése, fenn�
tartása és üzemeltetése rendkí�
vül bonyolult, pontosan össze�
hangolt műszaki és szervezési 
munkát igényel. Ez a heterogén 
alaphálózat összefogott irányí�
tással is csak elég nagy hiba�
százalékkal működtethető, de 
ha az üzemeltetés és a fenntar�
tás több szervezet, társaság kö�
zött oszlana meg, az még na�
gyobb hibaszázalékhoz, a szol�
gáltatás színvonalának romlá�
sához vezetne, amit szakszerve�
zetünk nem támogathat.

— Ez azt jelenti, hogy nem 
értenek egyet a posta távközlé�
si monopóliumának tervezett 
oldásával?

— Eddig a távközlési alaphá�
lózatról, alapszolgáltatásokról 
beszéltem, s ebbe a körbe tarto�
zik a telefon, a telex, az adatát�
vitel. Emellett vannak nem 
alap- , hanem úgynevezett ér�
téknövelt szolgáltatások is, 
mint például a teletex, telefax 
(távmásolás), videotex, videote�
lefon, videokonferencia, képúj�
ság, automata ébresztő, hívását�
irányítás stb. Szakszervezetünk 
elnökségének az a véleménye, 
hogy nem célszerű oldani a 
posta távközlési monopóliu�
mát az alapszolgáltatásokban, 
viszont mi is helyeseljük, hogy 
az értéknövelt szolgáltatások, 
továbbá a végberendezések 
(előfizetői készülékek, vállalati, 
közületi alközpontok) kerülje�
nek a piaci szférába. Nem ér�
tünk egyet azokkal az elképze�
lésekkel, hogy a helyi, sőt a 
helyközi távbeszélő- szolgáltatás 
is kikerüljön a posta kezéből, 
mert ez veszélyeztetné az üze�
meltetési biztonságot és a la�
kosság ellátását. Ha az állam a 
monopólium oldásával meg�
szüntetné a posta ellátási köte�
lezettségét az alapszolgáltatá�
sokban — amibe beletartozik a 
helyi és a helyközi távközlés is 
—, és azokat piaci, üzleti ala�
pokra helyezné, akkor jogilag 
nem garantálható, hogy min�
den állampolgár — a hátrányos 
helyzetű településeken is — 
alanyi jogon igénybe veheti 
ezeket a szolgáltatásokat. S ez 
már nemcsak gazdasági, ha�
nem társadalompolitikai prob�
léma is.

— A Postások Szakszerveze�
te ezek szerint nem azért ellen�
zi az alapszolgáltatásokban a 
piaci versenyhelyzet kialakítá�
sát — mint többen állítják —, 
mert félti tagságának munka�
helyi, foglalkoztatási biztonsá�
gát. Netán attól tart, hogy a 
konkurencia elcsábítja a pos�
tánál dolgozó kvalifikált szak�
embereket?

— Ettől nem félünk, mert 
tagságunknak nem hátrányt, 
hanem előnyt jelenthet, ha a 
munkaadók versenyeznek érte, 
mert ezáltal nyilván jobban 
megfizetik munkaerejét, szak�
tudását. Szakszervezetünk eb�
ben az esetben nem egy válla�
lat, azaz a Magyar Posta dolgo�
zóinak az érdekeit képviseli és 
védi majd, hanem a postai és 
távközlési ágazatban dolgozó 
valamennyi szakszervezeti tag 
érdekeit, függetlenül attól, 
hogy ki a munkáltatója. Ebből

logikusan következik, hogy 
ilyen feltételek között a Postá�
sok Szakszervezete a postai és 
távközlési ágazatban dolgozók 
szakmai szakszervezeti szövet�
ségévé alakulna át. Mi tehát a 
távbeszélő- alapszolgáltatás mo�
nopóliumát nem tagságunk, ha�
nem a lakosság érdekében tart�
juk szükségesnek.

— A telefonfejlesztés köztu�
dottan nagyon tőkeigényes. So�
kan úgy vélik, hogy a posta 
monopóliumának fenntartása 
megnehezítené a külföldi és a 
hazai tőke bevonását erre a te�
rületre, ami pedig kérdésessé 
tenné az egész program meg�
valósíthatóságát.

— Véleményünk szerint ez 
az aggodalom indokolatlan, mi�
vel az új postatörvény tervezete 
kimondja a posta tulajdonjogi 
monopóliumának teljes körű 
megszüntetését, s ezzel lehető�
vé teszi a társasági törvényben 
megfogalmazott összes társulá�
si forma üzleti vállalkozását 
ezen a területen. Vagyis a pos�
tatörvény elfogadása esetén 
nem lesz akadálya, hogy a bél�
és külföldi tőkét üzleti alapon
— akár vegyes vállalat, akár 
részvénytársaság formában stb.
— befektessék a telefonfejlesz�
tésbe, és a vállalkozók hozzá�
jussanak hasznukhoz. Ezt szak-  
szervezetünk is helyesli: mint 
ahogy azt is, hogy a távbeszélő�
szolgáltatás nyeresége marad�
jon meg teljes egészében a tele�
fonfejlesztésre, és ne ebből fi�
nanszírozzák többé a klasszikus 
postai tevékenységet és a mű�
sorszórást. Ebben a helyzetben 
viszont az államnak is feladata, 
hogy részt vegyen a postai alap�
szolgáltatások, valamint a rádió 
és a televízió nem kereskedelmi 
műsorsugárzásának finanszíro�
zásában, éppúgy, mint a többi 
közszolgáltatáséban.

— A nemzetközi tapasztala�
tok az önök, vagy a monopó�
lium oldását javaslók érvelését 
támasztják alá?

— A fejlett nyugat- európai 
országokban már mindenütt 
teljes körűen automatizált és a 
miénknél sokkal sűrűbb a táv�
beszélő- hálózat, mégis óvatosak 
az alapszolgáltatás mérsékelt li�
beralizálásával is. Például az 
NSZK- ban, Svájcban, Francia-  
országban, Hollandiában, Nor�
végiában sem tervezik a táv�
közlési alaphálózat monopóliu�
mának oldását, viszont az ér�
téknövelt szolgáltatások ellátá�
sában, a végberendezések terü�
letén több országban is liberali�
zálást hajtottak végre, vagy er�
re tesznek javaslatot. Lényegé�
ben ezen az állásponton van a 
mi szakszervezetünk is, ahogy 
ez az általam elmondottakból is 
kitűnik. A nyugat- európai ta�
pasztalatok szerint az ottani fej�
lett hírközlést postai monopol�
helyzetben valósították meg. 
A mi elmaradottságunk még in�
kább indokolja ezt.

— Végül engedjen meg egy 
utolsó kérdést: mi a véleménye 
a Magyar Posta most folyó át�
szervezéséről ?

— Egyelőre kevés konkrét 
elképzelést ismerek, hiszen az 
új vállalati struktúra kialakítá�
sának határideje 1990. január 1. 
Én egy olyan korszerű, haté�
kony és rugalmas szervezetet 
tudok elfogadni, amely a mai�
nál jobb szolgáltatást nyújt az 
ügyfeleknek, és jobb munkakö�
rülményeket teremt a postás 
dolgozóknak. Csak ez lehet az 
értelme és a célja az egész át�
szervezésnek; a szinten tartás
— az átszervezés időszakára — 
minimális cél lehet.

Faggyas Sándor

(Megjelent a Népszava 1989. 
február 20-i számában.)

Ez évi második ülését tartotta 
február 23- án a Postások Szak-  
szervezetének elnöksége. Első 
napirendi pontként megvitatták 
az 1989. évi bérfejlesztés mérté�
két. Mint ismeretes, első ízben 
volt béralku a gazdasági veze�
tők és a szakszervezetek között. 
Az elnökség úgy értékelte, 
hogy a premier a posta terüle�
tén jól sikerült. Korrektül és a 
kölcsönös érvek figyelembevé�
telével valósultak meg az előze�
tes tárgyalások. Mindkét fél 
azért munkálkodott, hogy mi�
nél nagyobb bérfejlesztésben 
részesüljenek a postás dolgo�
zók.

Úgy értékelték, hogy a leg�
jobb pozíciók esetén is még 6- 7 
százalék a postás dolgozók bér�
lemaradása. A tárgyalások 
eredményeként az 1989. évi 
tervben előirányzott átlag 9 szá�
zalékos bérfejlesztés helyett 13 
százalékra kerülhet sor. Továb�
bá az elnökség ajánlotta, hogy 
minden területen igyekezzenek 
a most végrehajtásra kerülő 
bérfejlesztés során elérni, hogy 
a teljes munkaidős dolgozó havi 
bére érje el a 4000 forintot. (A 
bérfejlesztés végrehajtásának 
módjával az 1—2. oldalon kü�
lön cikkben foglalkozunk.)

Az előterjesztés a törzsgárda-  
szabályzat korszerűsítésére is 
tartalmazott javaslatot, miután 
ennek módosítása hatással van 
az éves bér-  és létszámgazdál�
kodásra. Az elnökség a törzs-  
gárdaszabályzat módosítására

Ülésezett 
az elnökség

vonatkozó javaslatot úgy érté�
kelte, hogy a javasolt formában 
vitára bocsátható, a kollektív 
szerződést módosító javaslattal 
együtt.

Következő pontként vitat�
ta meg az elnökség az 1988. évi 
lakásépítési támogatások vég�
rehajtásáról szóló beszámolót, 
valamint az 1989. évi keretek 
felosztását. 1988- ban 1547- en 
kaptak kamatmentes támoga�
tást, ami 24,6 százalékkal, a ki�
osztott kölcsön összege pedig 
67,6 százalékkal volt több. mint 
1987- ben. Ennek ellenére a tá�
mogatás növekedése nem tu�
dott lépést tartani az áremelke�
déssel.

Az elnökség ezért szükséges�
nek tartja a kölcsönösszeg felső 
határának a felemelését, ami�
re szintén a kollektív szerződés 
módosításával egyidejűleg ke�
rülhet sor — a dolgozói vitát kö�
vetően.

A postás dolgozók képzését, 
művelődési lehetőségeit tár�
gyalta ezt követően az elnök�
ség. Megállapította, hogy az ál�
lami iskolai végzettség alakulá�
sában van fejlődés, de nem 
minden területen. Még mindig 
nagy azoknak a száma, akik fel�
sőfokú iskolai végzettséget 
igénylő munkakörben nem ren�

delkeznek diplomával. Emelke�
dett a 30 éven aluli, általános is�
kolai végzettség nélküli munka-  
vállalók száma is.

A szabadidő hasznos eltölté�
sében a megélhetési gondok 
erősödése következtében egyre 
kisebb lehetőséget kap a műve�
lődés. pedig igen szép hagyo�
mányaink vannak ezen a téren 
is. Ilyen hagyományos, tömege�
ket mozgató központi, országos 
rendezvény az országos kultu- -  
rális és sportnap is. melynél 
úgy döntött ez elnökség, hogy 
legközelebb 1990- ben tartjuk 
meg. de a tervek szerint akkor 
többnapos időtartammal.

Végezetül az elnökség dön�
tött a Postások Szakszervezete 
részére adott ez évi kitüntetési 
keret területekre történő szét�
osztásáról. Itt ismételten felhív�
ta az elnökség a figyelmet arra.' 
hogy a kitüntetések odaítélésé�
nél. az esetleges kitüntetési pá�
lyázatok elkészítésénél fokozott 
figyelmet fordítsanak arra. 
hogy 5- 6 éven belül ugyanaz a 
személy kitüntetésben ne része�
süljön.

Végezetül szóbeli tájékoztató 
hangzott el a postai szervezet- 
módosítás jelenlegi helyzetéről, 
azaz hogy milyen alternatív ja�
vaslatok készültek el a szerve�
zet átalakítására. Jelen szakasz�
ban a fő feladatot a szervezet 
teljes vertikumában a hatósági 
és vállalati feladatok szétválasz�
tása jelenti.

B. Gy.

Örömmel é r t e s í t j ü k  o l v a s ó in k a t ,  
h o g y  a s z a k s z e r v e z e t i  b e u ta ló k  ára  

1989- ben nem e m e lk e d ik .

Gyógyüdülő Egerben
A SZOT és több szakszervezeti központ, illet�

ve vállalat anyagi összefogásával és együtt�
működésével új gyógy-, illetve családos üdülő 
létesült Egerben, amelyben február 15-én már 
megkezdődött az üdültetés. Az új létesítmény 
Eger legszebb részén épült, a Török-fürdő, va�
lamint a strand által határolt területen.

A 332 férőhelyes üdülő két szállóépületből 
áll, amely a tetőtérrel együtt négyszintes. 
A szállószárnyakat bejárati toronyépület köti 
össze, amelyben közösségi helyiségeket helyez�
tek el. Itt társalgók, könyvtár, tévészobák és a 
recepció találhatók. Az étterem több mint 300 
vendég befogadására alkalmas, az eszpresszó 
pedig 120 személyes. Az étterem és a konyha 
felett tetőkertet alakítottak ki, amely körbefog�
ja a kupolás török kávézót. Ez főleg jó időben 
fog kellemes pihenést és kikapcsolódást nyúj�
tani a beutaltaknak.

Külön épületben helyezkedik el a gyógyszer�
tári részleg, amely épületeken belül is megkö�
zelíthető. Itt található a fedett, 36 fokos hőmér�
sékletű, gyógyvízzel töltött ülőmedence, amely�
hez orvosi rendelő, fizikoterápia, gyógytorna�
terem és tangenton (víz alatti masszázs) csat�
lakozik. Ebben a szárnyban helyezték el a 
szaunát, a szoláriumot, a kozmetikát, fodrá�
szatot és a büfét is.

Az egri SZOT-üdülőben elsősorban a moz�
gásszervi megbetegedések kezelésére nyújta�
nak lehetőséget, de nagyon hasznos az ízületi 
és gerincbántalmakban szenvedők, valamint a 
baleset utáni sérülések kezelésére is.

Az üdülő nyáron a családos beutaltakat fo �
gadja. A kétágyas szobák pótágyazhatók, te�
hát ilyenkor összesen 664 felnőtt és gyerek 
üdülhet turnusonként. Ebben az időszakban a 
strand áll az érdeklődés középpontjában, ahol 
szülők és gyermekek a kellemes hőmérsékletű 
medencékben üdülhetnek fel.

Az új üdülő létesítési költsége összesen 350 
millió forint, amelyet a kooperációban részt 
vevő partnerek a férőhelyek arányában fizet�

tek. A Postások Szakszervezetének központja a 
tagdíj terhére négy férőhelyet vásárolt, mint�
egy 4,1 millió forintért. A Magyar Posta 98 
millió forintért pedig 50 férőhelyet kapott. így 
az elő- és utószezonban turnusonként 34 da�
rab 1 és 2 ágyas szobával, összesen 54 férőhely- 
lyel rendelkezünk, amely a főszezonban — a 
gyerekek számára betett pótágyakkal együtt 
— 108 férőhelyre növekszik. A családos üdülte�
tés során elsősorban a kétgyermekesek és a 
gyermeküket egyedül nevelők üdültetésére van 
lehetőségünk.

Kérjük a tagságot, hogy fogadja szívesen ezt 
az új üdülési lehetőséget.

Németh Istvánné
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A kurrensek

Vidám történetek a komoly post ás étet lö l

Pontos eligazítás

A kereskedelemben közis�
mert a kurrens elnevezés. 
Azokra az árucikkekre mond�
ják, melyek egy időszakban 
igen keresettek, gyorsan fo�
gyók, „jó menők”. Kevesen 
tudják, hogy ez az elnevezés a 
17—18. századból ered, s oly 
közlési módot jelent, mellyel a 
hatóság több alárendelt szervét 
kisebb jelentőségű ügyekben 
— vármegye a községeket — 
gyorsan tájékoztatni kívánta.

A közlési mód azon alapult, 
hogy a vármegye a kormányza�
ti szervektől kapott, vagy maga 
által indított rendelkezést a já�
rási főszolgabíróknak írásban 
megküldte, azok pedig a járá�
suk területén levő községek kö�
zött köröztették. A kapott kur�
renst az első község bírája le�
másolta, majd az eredetit kése�
delem nélkül a megállapított 
sorrend szerint továbbította, 
így járt a kurrens faluról falura, 
bíróról bíróra, akik a kurrenst a 
lakossággal hirdetmény és ki-  
doboltatás útján közölték.

Ez az érintkezési mód volt jel�
lemző a postai szolgálatra is, 
mert a postai vonatkozású ki�
sebb rendelkezéseket is ezúton 
hirdették ki, szolgáltak az érde�
keltek tudomásául.

Különösen dívott ez a közlési 
mód az 1700- as évek végén II. 
József (1780—1790), a kalapos 
király, majd követői idején. 
A megreformált közigazgatási 
szervezet 1789- ben elrendelte, 
hogy a városok, községek ve�
zessenek protocollum curren- 
taliumot (körrendelet- gyűjte�
ményt), és abba minden érke�
zett kurrenst szó szerint írjanak 
be. Ilyen kurrens útján rendel�
keztek a postai díjszabás időn�
kénti változásának közzétételé�
re is.

Szekszárd város vice nótáriu�
sától (aljegyzőjétől) származik e 
kurrens:

„Isten Mindnyájunkkal! Eö 
Felsége méltóztatott kegyelme�
sen parantsolni, hogy a leve�
leknek a postán való vitettetek- 
re nézve a következő punktu�
mok tartassanak jól meg. 
Ugyanis

1. Hogy azon leveleknek a 
taxája (viteldíja), a melyek az 
öszve foglalt Császári és Kirá�
lyi Német- és Magyarországok�
nak akármely helyiből jönek, 
vagy oda mennek, sem akkor a 
midőn a postára tétetnek, sem 
pedig akkor a midőn a postá�
ról le vétetnek, több ne legyen 
mint egy simpla, vagy fél ár�
kus levéltül 4 krajcár. (Mai 
nyelven: az időben a viteldíj fe�
lét a feladó, felét a címzett fizet�
te fél árkus papímagyság után, 
ami fél latnak — 1 laf=17,5 
gramm volt — felelt meg.) Kö- 
vetkezendőképpen az egész 
frankos levéltül 8 kr . . .

2. Azon levelek taxája erént

a mellyek küldő, avagy pedig 
olyan országba, a mely Ma�
gyar- és Németországgal össze�
köttetve nincsen, küldettetnek, 
vagy pedig onnan ide jőnek, az 
eddig való rendelések tovább is 
megtartassanak. (A külföldnek 
számító leveleknél nincs díjsza�
básváltozás.)

3. Ha valaki nagyobb bátor�
ság (biztonság) okáért a levelet 
recommendálja és akarja, hogy 
különösen a protokollumba fel�
jegyeztessék (ajánlva akarja fel�
adni és jegyzékbe foglaltatni) 
az olyan ezen feljegyzésért a 
levél taxája mellett minden da�
rab levéltül a minden különb�
ség nélkül 6 krt fizessen. (Ez 
volt az ajánlási szolgáltatás dí�
ja.) Hogyha pedig valaki azt 
kívánná, hogy a levélnek kéz�
hez való vitele iránt bizonyság 
levél avagy recepisse adatoljék 
a melyet is a levél küldő köteles 
a levélre feljegyezni, ezen rece- 
pisséért szükséges fog lenni, 
hogy azon postánál feltétette- 
tik különösen 3 kr fizettessék (a 
tértivevényért) ellenben pedig 
törvényes dolgokat illető leve�
leknek a postán való küldette- 
tések eránt az eddig való ren�
delések tovább is helyben ha- 
gyattassanak. (A bírósági 
ügyekben történő díjtalan térti-  
vevényes levelezés továbbra is 
megmarad.)

4. Hogy egy levél is a postá�
ra, avagy a posta stációkon bé 
ne vetettessenek, melynek há�
tára azon helynek neve, ahon�
nan küldetik fel nincsen írva. ” 
(A feladási helyet nem tartal�
mazó levelet a posta nem veheti 
fel.)

Befejezésül tízszeres bírság�
gal büntetik azt a postai tisztvi�
selőt, aki díjmentesen szállított 
küldemény után a feladás vagy 
kézbesítés során pénzt kér, 
vagy aki a díjszabástól eltérően 
több díjat szed — jegyezte fel
1789. július 20- án Gubody Já�
nos vice nótárius.

A Miskolcon vezetett városi 
protocollum 1790. március 18- i 
bejegyzése arról értesít, hogy II. 
József fejedelem halálával visz-  
szaállították a Mária Terézia 
alatti állapotot, a korábban 
megtartott népösszeírás során 
elvégeztetett házszámmegjelö�
lést eltörölni rendeli el a megyei 
közgyűlés, ezért körözvénybe 
kiadatja: „a házakra írt min�
den numerusok a ház birtoko�
sa által letörültessék, vagy be- 
meszeltessék, a helységek bírái 
pedig ezen rendeletnek végbe 
menetelre vigyázni kötelessé�
geknek tartsák.”

Miután a vármegyei közigaz�
gatás visszaállt, előkészület tör�
tént a régi főispán, gr. Majláth 
József ünnepélyes visszahelye�
zésére tisztségébe. Az ünnepé�
lyes eseményt 1790. április 4- re 
tűzték ki, ezért két nappal előt�

te Ragályi József főszolgabíró a 
járásában lakó nemeseket fel�
kéri, hogy: „maguk közül szá�
mosán maguk lovaikon és csi�
nos maga öltözetében megje�
lenni méltóztassanak, kik is 
többekkel együtt méltóságos fő�
ispán úr őexelenciáját bandé�
riummal kikísérhessék, mely 
végre való kiindulás és a többi 
kömyülállások iránt újabb tu�
dósításomat ki fogom külde-. » ni.

A kurrensek sokszor tartal�
maznak a postajárat biztonsá�
gára vonatkozó rendelkezést: 
„Recommendaltatik az is, hogy 
minden helység a maga hatá�
rában levő hídjait s utcáit jó 
karban tartsa, máskülönben 
az elöljáróság azért is mint 
szinte más rendetlenségekért 
közelebb terjedő visitatiom al�
kalmatosságával számára fog�
nak huzatni. írja 1790. május
19- én Óváry Miklós főszolgabí�
ró a miskolci járás községeinek.

Ez a központi körözvény az 
egész országot bejárta:

„Somogy megyei Babocsa és 
Berzence posták között elve�
szett nagyértékű stafétának el�
tulajdonításáért gyanúságba 
esett Vas Ferkó, Csépán, Szala 
vármegyében született mintegy 
15 esztendős magyar nyelven 
beszélő, egy kicsit horvátul is 
értő egyén köröztetik, aki Ba�
ranya vármegye felé ment. ”

A postaszállítás körülményei�
re is utal az 1790. szeptember 
28- án kibocsátott központi kur�
rens:

„Leírása Tóth András nevű 
postalegénynek, aki Szent Mi�
hály havának 10. napján reg�
gel kilencedfél órakor a postá�
val Mélykútról Halasra küldet�
vén s az útfélben a levélhordó 
táskát, vagyis bőrzsákot el�
vesztvén elillantott. Ezen meg�
nevezett postalegény Nyitra 
vármegyei születésű középsze�
rű termetű, kék szemű, felfú- 
vott pofájú, kissé himlőhelyes 
ábrázatú, az orrátul kezdvén 
egész áliáig vörös képű, egyéb�
ként egészséges testű, csendes 
magaviseletű, tótul beszél, a 
magyar nyelvet is érti, de csak 
igen kevéssé, visel kalapot, fe �
kete fátyol nyakravalót fehér 
katona lajbit sárga gombokkal, 
lábravalót bakancsot és egy 
rongyos juhbőr bundát azon 
felül elszökése alkalmatosságá�
val volt vele egy avult fejér uj�
jas katona köpönyeg hasonló 
színű posztóval bevont gom�
bokra. Az elveszett levélhordo�
zó bőr táska pámazsák formá�
jú volt, mely belső födelén ezen 
jegyekkel O. E. Nr. 4 vala meg�
jegyezve. ”

A kurrensek bemutatását 
egy miskolci járásbeli köröz-  
vénnyel fejezem be. „Történt 
már egynéhányszor — írja 
Óváry Miklós főszolgabíró
1790. július 24- én — hogy a 
kurrensek vagy elmaradtak, 
vagy eltévelyedtek; arra való 
nézve 25 pálca büntetés alatt 
minden bírónak parancsolta- 
tik, hogy a kurrenseket mihelyt 
beiratja, azonnal külgye to�
vább. ”

Dr. Kamody Miklós

Ugyancsak J. G. barátommal 
történt futárszolgálat közben, 
hogy egy távirat címe csupán 
ennyiből állt: Szabó Lajos, Ré�
páshuta. Ez bizony nem sokat 
mondott számára. Gondolta, 
hogy majd csak megkérdezi va�
lakitől, hol lakik a címzett.

Igen ám, de tél volt, dermesz�
tő hideg, a templomban még 
nem harangoztak gyülekezésre-  
hívóan, s az utcán egy teremtett 
lelket sem látott. Egy kis tétova 
bolyongás közben végre talál�
kozott egy bicikliző atyafival. 
Megállította, és megkérdezte, 
meg tudná- e mondani, hogy hol 
lakik Szabó Lajos?

A megkérdezett — helybéli�
hez illő önérzettel — válaszolt:

— Hát már hogyne tudnám. 
Ott lakik a Papp Kálmánék 
mellett. Ezzel felpattant a bicik�
lijére és sebesen tovakarikázott. 
Míg ezen a furcsa információn 
morfondírozott Géza futárunk, 
látja ám, hogy az egyik házból 
kijön és feléje tart egy csupa 
csizmás, ködmönös, öreg, pipás 
emberke. Oda is ért a kocsihoz, 
és tisztes köszönés után meg�
kérdezte: — Kit tetszik keresni?

Géza barátom fordított egyet 
a tájékozódás technikáján.

— Azt mondja meg, bátyám, 
hol laknak Papp Kálmánék? De 
ha azt mondja, hogy a Szabó 
Lajosék mellett, akkor én men�
ten megeszem a sapkámat!

Az „elnevetett” 
400 forint

Mint ahogy van eltüsszentett 
birodalom, létezik elnevetett 
400 forint is. Éppen velem tör�
tént húsz- egynéhány évvel ez�
előtt. Valahogy megcsúsztam a 
hivatali szobánkban, és végig�
zuhantam a padlón. A bal ka�
rom a csuklóm felett megre�
pedt, és mivel 3- féle biztosítá�
som is volt, háromszor 400 fo�
rintot fizetett ki részemre a biz�
tosító. Aztán valakitől azt hal�
lottam, hogy a fennálló szabá�
lyok szerint több biztosítás ese-

Meghívót kaptam a miniszté�
rium kultúrtermébe ünnepség�
re. Elolvastam többször is, de 
okosabb nem lettem. Mentem 
az irodába és a meghívót mutat�
tam a vezetőmnek, G. Tibor�
nak. Ő csak mosolygott, és azt 
kérdezte:

— Tényleg semmiről nem 
tudsz?

Határozottan feleltem:
— Nem.
G. Tibor nyújtotta a kezét, és 

meleg érzéssel mondta:
— Téged a Munka Érdem�

rend kitüntetés átvételére hív�
nak. Engedd meg, hogy elsőnek 
gratuláljak.

Még beszélgettünk hosszú 
percekig.

A nagy szavak után boldog 
érzés töltötte be a szívemet a 
Lemn_ körút emberforgatagá�
ban. És a lelkemben éltek, mo�
zogtak az emlékek: postáséle�
tem megjövendölése . . .  majd 
az útnak indítás . . .

Kis falunkban anyám, apám 
és mi, gyerekek a postást Gyuri 
bácsinak szólítottuk.

Még a szomszédék háza előtt 
járt, de már elengedte érces 
hangját:

— Panni, János, levél érke�
zett!

Ha azonnal nem tudtunk elé�
be menni, hosszú lábaival pilla�
natok alatt az udvarunkban 
volt. Napfényes, májusi délelőtt 
a konyhaajtó mellett sámlin ül�

tén is csak kettő után esedékes 
a csonttörés, illetőleg a repedés 
utáni biztosítási díj. Ezt meg is 
említettem hivatali szobatársa�
im, illetőleg M. E. és S. J. mun�
katársaim előtt. Kifejezésre jut�
tattam aggályomat, hogy eset�
leg nem kell- e visszafizetnem 
— ha követelik — a harmadik 
400 forint biztosítási díjat.

Teltek a napok, de nem tör�
tént semmi. Ám az egyik napon 
a postám között egy nevemre 
szóló ajánlott levél volt Miskolc 
1 hivatal ragszámával. A borí�
ték Állami Biztosító Megyei 
Igazgatósága Miskolc hivatalos 
felirattal volt ellátva. Balsejtel�
mek között, izgatottan bontot�
tam fel a borítékot. Sejtelmem 
nem csalt. A cégjelzéses iratpa�
píron iktatószámmal, osztályve�
zetői bélyegzővel és aláírással 
ellátott iratban az igazgatóság 
közölte, hogy ellenőrzéskor 
megállapították, jogtalanul vet�
tem fel a harmadik biztosítás 
után 400 forintot, és felszólítot�
tak, hogy azt pénztáruknál ha�
ladéktalanul fizessem vissza.

Nem szóltam senkinek, ha�
nem 400 forinttal a zsebemben 
elmentem az Állami Biztosító 
Megyei Igazgatóságához. Ott 
szinte kézről kézre adták a leve�
let, de senki nem tudott segíte�
ni. Végül is azzal adták vissza, 
hogy talán a városi fióknál tud�
nak róla.

Dehogy mentem én a városi 
fiókba. Akkor már tudtam, 
hogy beugratás történt. Nem 
kellett hozzá más, csak cégjel�
zéses boríték és ugyancsak cég�
jelzéses iratpapír. „Osztályve�
zető” szövegű bélyegző volt az 
osztályirodánkon. Miskolc 1 fel�
iratú ajánlási ragszámot pedig 
bármelyik osztályunkhoz érke�
zett beadvány borítékjáról 
ügyesen le lehetett választani, 
és az én borítékomra ragaszta�
ni. Most már csak egy írógép 
kellett hozzá és egy ügyes tréfa�
csináló. Ez utóbbi is adva volt 
M. E. szobatársam személyé�
ben.

Gondoltam, a tréfát ezek 
után én fejezem be. Komor arc�
cal léptem a hivatali szobába. 
A két delikvens úgy tett, mint�
ha szorgalmasan dolgoznának.

tem. Odatett anyám, hogy a ta�
vaszi langyos fénysugár enyhít�
sen betegségemen. Ötéves vol�
tam, és egymás után jöttek rám 
a gyermeknyavalyák. Ekkor 
szamárköhögés kínozott. Ám 
amikor megláttam a közeledő 
Gyuri bácsit, szívem megvidá-  
modott. Örültem, mert ha be�
jött hozzánk, mindig mesét 
mondott nekem. Nyújtotta a le�
velet anyámnak, de a tekintete 
rajtam volt, és kedves hangon 
üdvözölt.

— Postásszívem, bajuszos 
szám a beteg Janikának jobb 
egészséget kíván.

Kacarászott, és játékos han�
gon kérdezte:

— Mondjak még valamit?
Jókedvűen bólogattam.
Gyuri bácsi föllépett a terasz�

ra, kezét figyelmeztetőn magas�
ra emelte, és mondta a mesét:

— Az öreg kecskének volt 
egy kis gidája, drága szeme fé�
nye, aranyos bimbója . . .

Lélegzet- visszafojtva hallgat�
tam, majd a farkas kopogtatása 
izgalomba ejtett, de a vadász ér�
kezése mindjárt visszaadta jó�
kedvem. Tenyerem összecsap�
tam, és kértem a postás Gyuri 
bácsit:

— Legyen szíves, mondja el 
még egyszer!

Mosolyogva rázogatta a fejét, 
és nyugtatott.

— Amikor levelet hozok, be�
jövök és egy mesét elmondok. 
Most már mennem köll, mert a

közben sandán engem figyel�
tek. Én miközben mérgesen 
csapkodtam, hangosan így mor�
fondíroztam:

— Képzeljétek, valamelyik 
disznó alak becsapott. A biztosí�
tó nevében felszólított, hogy a 
harmadik 400 forintot fizessem 
vissza, mert jogtalanul vettem 
fel. Képzeljétek, elmentem a 
Megyei Biztosító Igazgatóság�
hoz. A levelet nem ők írták, de 
ellenőrizték a részemre teljesí�
tett kifizetést, és valóban vissza 
kellett fizetnem 400 forintot.

Két szobatársam lopva össze�
nézett. Szinte egyszerre pattan�
tak fel és mentek ki a szobából, 
majd kisvártatva visszatértek.
S. J. igen bűnbánó arccal elné�
zést kért. és bevallotta, hogy a 
tréfát ők csinálták, de mivel 
ilyen rosszul sikeredett — nem 
akarják, hogy anyagilag káro�
sodjam —. ketten felülvizsgál�
nak egy számadást, és a feltil-  
vizsgálási díjból megadják ne�
kem a 400 forintot. Bennem hir�
telen megvilágosodott a tréfa 
végpontja.

Ideadják a 400 forintot, én 
meghívom őket az Avasba va�
csorára. és fizetek ..mint a kato�
natiszt" — amíg a 400 forint 
tart. Utána pedig megmondom, 
hogy mi történt. így képzeltem 
el magamban, de ahogy rájuk 
néztem, és láttam igazi bánkó�
dó magatartásukat, hirtelen ki�
tört belőlem a nevetés, és az 
íróasztalra borulva végleg ..el�
nevettem" a 400 forintot.

Ha igaz. hogy egy jóízű neve�
tés 8 perccel meghosszabbítja 
az ember életét, akkor megérte, 
pedig 400 forint akkoriban je�
lentős összeg volt.

Horváth Dezső

Tájékoztatás
Szíves tájékoztatásul közöl�

jük kedves olvasóinkkal, 
hogy a lapunk februári szá�
mában megjelent „Kis ma�
gyar nyilvánosság” című 
cikkben egyértelműen nem a 
Posta Oktatási és Kulturális 
Intézetére gondoltunk.

nénik és a bácsik várják a leve�
lüket.

Kezét a vállamra tette, és saj�
nálkozó hangon mondta:

— Sápadt, sovány fiúcska. 
Neked majd a kasza meg a ka�
pa, dehogyis . . .  — Kis szünet 
után határozottan mondta:

— Postás leszel! Az bizony! 
ígérem, ha majd nagy leszel, 
postásnak segítelek. Nem ám 
ebben a pici faluban! Pestre .. .

Simogatta a hátam, aztán el�
köszönt, és sietett kifelé az utcá�
ra. Anyám nem tetszőn utánale-  
gyintett. Kezembe adta a tejes�
poharat, és azt mondta:

— Még hogy a Gyuri bácsi 
téged postásnak akar? Éspedig 
a messzi Pestre? Hogyisne. Ju�
hász leszel, kisfiam, mint az 
öregapád meg a nagybátyá�
id .. .

Ötévesen igazán nem tudtam 
én fölfogni a postás munkáját. 
Még a juhászét sem.

Apám néha- néha elvitt a 
messzi dombok közé nagy�
apámhoz. A kökénybokor ár�
nyéka alatt ácsorogtam, és né�
zegettem a legelésző bárányo�
kat. Pillanatnyilag tetszettek. 
De hazafelé menet már nem is 
gondoltam rájuk. Ám a mese�
beli öreg kecske naponta több�
ször is eszembe jutott. S az utca 
közepén lestem, vártam a pos�
tás Gyuri bácsit. Majd amikor 
megpillantottam magas, vé�
kony alakját, szaladtam elébe 
és messziről hangosan köszön�
tem neki. Mosolyogva üdvözölt:

— Ejnye, ejnye. Hát megint 
nem írtak a fehérvári rokonok? 
Na, talán majd holnap.

Elkísértem az Aranyhegyen 
keresztül a Fő utcáig. Hiába re-

Szerkesztőség

Messzire kiáltok
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Velük teljes a posta

A gépkocsik irányítója
Amióta a posta leveleket, cso�

magokat — sőt a múltban sze�
mélyeket is — szállított, közle�
kedési eszközökre is szüksége 
volt. Ám a közlekedés szüntele�
nül fejlődik, korszerűsödik; a 
lovas kocsi, a szekér lassacskán 
múzeumi tárggyá válik, a lo�
vaglás, a hajtás idestova csak a 
sportéletben marad fenn. Ter�
mészetes dolog, hogy a posta 
feladatainak végrehajtásához a 
sokoldalúan használható kor�
szerű járműveket, a gépkocsi�
kat nagy számban veszi igény�
be. A postai munkákörök között 
tehát a gépkocsivezető nem szá�
mít különlegesnek, noha a meg�
nevezéshez nem társul föltétle�
nül munkáltatóként a posta 
képzete. Garázsvezetői munka�
kör hallatán már egyáltalán 
nem gondolunk a postára, bár 
ez sem egyedi a szakmánkban. 
Egyikük Mischek Antal, aki 
nemrég ünnepelte 40 éves szol�
gálati jubileumát, és most már 
nyugdíjba készülődik.

— A postához 1950- ben jöt�
tem, gépkocsivezetőként. Elein�
te levélgyűjtő járatokban dol�
goztam, később azután vezet�
tem teherkocsit, autóbuszt, 
amit kellett.. .

— Melyik szolgálat volt a 
legnehezebb, esetleg a legérde�
kesebb?

— Mindenképpen a hírlap�
busz. 1963- tól 1970- ig jártam 
Szatmári Lajos kollégámmal a 
Budapest—Szeged—Makó út�
vonalat. Nem volt könnyű mun�
ka, mert a napilapok elkészülte�
kor, a sötét éjszakában indítot�
tak minket. Éppen ezért voltak 
ketten beosztva a sajtójáratok�
ra. A forgalom ugyan nem érte 
el akkor még a mostani sűrűsé�
get, viszont az időjárás annak 
idején sem volt tekintettel arra, 
hogy nekünk vinnünk kell az 
újságokat. És bizony, van ké�
nyelmesebb munka is, mint 
vattaruhában, bundában és ha-  
linacsizmában, jól kitömve, egy 
megrakott nagy kocsit sötét�
ben, síkos úton vezetni.

— Az utazás mindig rejte�
get meglepetéseket, kisebb-na- 
gyobb izgalmakat. Volt-e vala�
mi kalandjuk?

— Az egyik télen jó tíz kilo�
méterrel Kiskunfélegyháza 
előtt elakadtunk. Akkor nem 
éreztük esetlennek a meleg vé�

dőöltözéket. Reggel volt, mire a 
hótorlaszból kiszabadítottak 
minket, de még mindig csak 
Félegyházáig jutottunk el. Már 
az is nagy dolog volt, hogy nem 
a nyílt terepen tétlenkedtünk, 
és fűtött helyiségbe húzódhat�
tunk. Továbbindulni azonban 
csak másnap tudtunk.

— A nehéz külszolgálat 
után bizonyára jólesett a ga�
rázsvezetői beosztás.

— Kétségkívül kisebb a fizi�
kai igénybevétel, ugyanakkor 
megnövekszik a felelősség. Az�
tán garázsvezetőként is teljesí�
tettem éjszakai szolgálatot. . . 
Egyébként akkor kínálták fel 
nekem ezt a munkakört, ami�
kor a hírlapjárat megszűnt.

Mischek szaktárs 1979 óta a 
Posta Központi Járműtelep 1. 
sz. garázsának vezetője, egyút�
tal az oda beosztott garázsveze�
tők irányítója. Feladatuk az, 
hogy a postaszervek által lekö�
tött teherkocsikat és autóbuszo�
kat a szerződések feltételei sze�
rint kiállítsák. Nagyobb meg�
rendelőik: a Budapesti Távbe�
szélő Igazgatóság, az országos 
hatáskörű Építési Üzem és a 
Szociális Hivatal. A postaszer�
vek rendelkezésére bocsátott 
kocsiparkban darus, billenős és 
emelőhátfalas, utasfülkés Ro-  
bur és Ifa teherkocsik, Robur 
és Ikarus autóbuszok, gyermek�
szállításra berendezett buszok 
és más különleges járművek 
vannak. Mindenképpen a posta 
legértékesebb kocsijai, amelyek 
célszerű, gazdaságos irányítása 
a vállalati árbevétel szempont�
jából nagyon is jelentős feladat.

— Ekkora szervezet mozga�

tása bizonyára nem lehet men�
tes a gondoktól sem . . .

— Mostanában leginkább 
munkaerőgondjaink adódnak. 
Ezek is többnyire a gépkocsive�
zetők cserélődéséből erednek. 
Évente átlag húszán mennek-  
jönnek, tehát mindig vannak új 
dolgozóink.

— Gondolom, beilleszkedé�
sük segítése nem csekély türel�
met és emberismeretet kíván.

— Úgy érzem, ez minden ne�
hézség nélkül ment. Munkatár�
saimmal, beosztottaimmal min�
dig jó kapcsolatot tudtam tarta�
ni. Remélem, ez volt az alapja 
annak, hogy korábban főbizal�
minak választottak, jelenleg pe�
dig a munkaügyi döntőbizott�
ság társelnökeként töltök be 
társadalmi tisztséget.

Arra pedig, hogy Mischek 
Antal megbízható munkáját 
elöljárói is kellőképpen értékel�
ték, vezetői megbízatásán kívül 
Kiváló Dolgozó kitüntetései és 
Elnöki Elismerése is bizonyít�
ják.

— Úgy tudom, negyvenévi 
munka után már várja nyug�
díjazását. Van-e valamilyen el�
határozott terve jövőjére?

— Elsősorban pihenni sze�
retnék, persze nem tétlenül. Bé�
kásmegyeren nyugodt ottho�
nom van. A környék nagyon al�
kalmas családi sétákra, kocsim 
segítségével pedig távolabbi ki�
rándulásokat is szervezhetek. 
És ha hiányozna majd a mun�
ka, úgy hiszem, a Járműtelep 
talál még rám bízható feladatot.

Mindehhez jó egészséget kí�
vánunk.

B. I.

Esküvőre készültünk, So-  
mogy- Iszkanderre. Már össze�
csomagoltunk, csak a meghívó 
táviratot vártuk. Csak vártuk, 
de nem jött. Pedig a legutóbbi 
találkozáskor úgy beszéltük 
meg, hogy táviratot fognak kül�
deni, melyben a pontos dátum 
is benne lesz.

A távirattól függetlenül — 
miután az esküvő pontos idejét 
tudtuk —, elutaztunk.

Éppen idejében érkeztünk 
meg. A nagy üdvözlések, roko�
ni csókok közepette megkérdez�
tem:

— Elküldtétek a táviratot?
— El. Pontosan két napja. 

Megkaptátok?
— Nem kaptuk meg — de el�

indultunk . . .
— A fontos, hogy itt vagy�

tok! Különben elkéstetek volna 
— így a sógor.

Az esküvői vacsora idejére 
mindenki elfelejtette az egész 
ügyet. Az esküvő, a fiatalok 
egymásra találása sikerültnek 
mondható, s mire ők is asztal�
hoz ülhettek, már jócskán ben�
ne voltak a vendégek a hangu�
latban . . .

Új központ, 
egyszerűbb 
kezelés 
a nemzetközi 
távbeszélő�
forgalomban

1989. február 1- jétől folyama�
tosan történt az átterhelés a tá-  
roltprogram- vezérlésű nemzet�
közi elektronikus központban. 
Az új AXE központ üzembe ál�
lításával új korszak kezdődött a 
forgalomlebonyolításban. E vál�
tozások a dolgozók munkakö�
rülményeit is jelentősen javítot�
ták.

A nemzetközi távbeszélő- ke�
zelőknél megszűntek a kulcsos 
munkahelyek és a távbeszélője�
gyek, helyettük a fotón látható 
számítógép végzi az előfizetők 
felhívását, az időmérést és a dí�
jazást.

Az AXE központban terminá�
lok és vezérlőasztal segítségé�
vel történik az üzemfenntartás, 
az irányítás és az ellenőrzés.

A központ végleges átadása 
március 7- én volt.

-  K. S. -

TÁVIRAT

A szakácsnő kitűnő vacsorát 
készített. A főszám a hamisítat�
lan somogyi rétes volt. A meg�
hívott vendégek — akik jórészt 
a község lakói voltak — vala�
mennyien dicsérték Erzsi néni 
főztjét, s külön a kiváló rétest. 
A sógor, akinek Erzsi néni a fe�
lesége volt. haragudott is rá. 
mert mindenkinek eldicseke�
dett, hogy amióta az eszét tudja, 
a községben megtartott lako�
dalmakban ő sütött- főzött. Eb�
ből persze rögtön kitűnt, hogy a 
sógor már milyen öreg.

Éppen a táncnál, no meg a 
szünetekben a rétesevésnél tar�
tottak a vendégek, amikor az 
ünnepi köszöntő következett, 
amit előre bejelentettek. Ezután 
rázendítettek, s húzni kezdték a 
talpalávalót. Ropta a táncot a 
nép, emelkedett a hangulat, jól 
érezték magukat az emberek.

De egyszer csak megszakadt 
a zene. Mindenki odafigyelt a 
köpcös kis postásra, amint da�
gadó táskájából kézbesíti a kü�
lönféle táviratokat, hol a szülők, 
hol a fiatalok részére, tele jókí�
vánságokkal. gratulációkkal.

A nem azonos időben feladott 
táviratok, egy időben, együtt 
való kézbesítése okos gondolat, 
amit a fiatalok is egyben — 
vagyis hát papírpénzben jutal�
maztak.

Ez után a kis epizód után. 
mely mindenkit még jobb kedv�
re hangolt, jöhetett a menyasz-  
szonytánc.

Ki tudja, talán még most is 
ott mulatnánk, járnánk a tán�
cot. ha időközben haza nem 
utazunk. A szomszéd lakó azzal 
fogadott bennünket, hogy a 
harmadik házban lakó. de ha�
sonló nevű férfi már háromszor 
keresett bennünket egy távirat�
tal. amit tévedésből vett át. Ott 
is hagyta.

A táviratban az esküvői meg�
hívás s annak időpontja volt.

— hs —

Ünnepi taggyűlés 
a Helyköziben

ménykedtem. Az utcán nem 
mondott mesét.

Később, már iskolás korom�
ban, ritkábban találkoztam a 
Gyuri bácsival. Amikor néha 
valahol a faluban megláttam, 
siettem hozzá és köszöntem ne�
ki. Ilyenkor mindig eszembe ju�
tott Gyuri bácsi ígérete, a posta. 
Jó érzéssel mosolyogtam. Ám 
igazán soha nem gondoltam, 
hogy egyszer tényleg postás le�
szek .. .

Elvégeztem az elemi iskolát. 
Abban az évben alakult a le�
vente- fúvószenekar. Muzsikát 
szerető család voltunk. Nagy�
apám a citerát verte, apám pe�
dig harmonikázott. Nagy kedv�
vel jelentkeztem a karmester�
nél. Majdnem elkéstem. Már 
csak két szabad hangszer volt: 
klarinét és eufónia. A réz hang�
szert választottam. Boldogan 
vittem haza. A szüleim és a test�
véreim csodálkozva néztek. Fél�
tettem a trombitám. Anyám ró�
zsaszínű kartonból hangszervé�
dőt varrt, abban hordtam ked�
den és csütörtökön délután a 
zeneórákra. A tanulás sokszor 
az éjszakába húzódott. Utána 
hangszerem a hónom alá szorí�
tottam. siettem haza, s közben 
dúdolgattam a Rákóczi- indulót. 
Az iskolaépület után átmentem 
az utca másik oldalára. Arrafelé 
kevesebb volt a kutya. Egyszer 
csak futás zaja hallatszott. 
A közeli szederfa mellé húzód�
tam és leselkedtem. Egyenru�
hás futott felém, éspedig egy 
csendőr. Megmarkolta a vál-  
lam. nagyot ütött az arcomra, és 
azt üvöltötte:

— Te csibész! Nálad van a 
Bacska borbély réztányérja!

A villany alatt megcsillant, lát�
tam.

Lerogytam a szederfa mellé. 
Előttem sok- sok csillag röpkö�
dött. Ruha reccsent. S a hang�
szervédő az ölembe esett. 
A csendőr pedig kiabált:

— Ez meg micsoda? Talán 
bőgő?

A lábam elé dobta: — Fogd 
meg. Aztán pucolj vele haza!

Túl az árkon megállt egy bi�
ciklista, s halkan kíváncsisko�
dott.

— Itt meg mi történt?
Ismerős volt a hang. Szívem

elhagyta a félelem, és bizakod�
va sóhajtottam. A postás Gyuri 
bácsi engem ismer, biztosan 
megvéd. Eldöntötte a biciklit, 
kézbesítőtáskáját hátralökte, és 
közelebb lépett. Megismert. És 
csodálkozva kérdezte:

— Jani, mi rosszat csináltál?
Térdre borultam és sírtam.
A csendőr derékszíját igazí�

totta, s pattogó hangon mondta:
— Maga postás, biztosan 

hallotta, ellopták a Bacska bor�
bély réztányérját és azt keres�
sük. Ez a suhanc is . . .

Gyuri bácsi a csendőr felé 
fordult, s a szavába vágott:

— Hol járnak maguk? A réz�
tányér tegnap óta a Bodza köz 
sarkán egy jegenyefán sárgul.

Hónom alá nyúlt, fölemelt, és 
halkan kérdezte:

— Megvert?
Erőm nem volt beszélni, csak 

bólogattam.
A csendőr följebb tolta ka�

kastollas sapkáját, és hökken-  
ten nézte a postást. S aztán szó 
nélkül elindult az alvég felé.

Gyuri bácsi utánalegyintett:
— Ezek nem látnak az or�

ruknál tovább. És ütnek .. . 
Ahelyett, hogy előbb meggyő�
ződnének.

Átlépte az árkot, és fölemelte 
a biciklit. Aztán előrehúzta kis 
táskáját, elemlámpát vett elő, 
rávilágított a felső küldeményre 
és nézte. Majd szomorú hangon 
mondta:

— Ez mind- mind bánatot fa�
kasztó . . .  istenem, istenem. Né�
melyik talán annál is több, va�
lamennyi SAS...

Szavára nem tudtam vála�
szolni. A kegyetlen nagy pofon, 
igazságtalanul. Jó lenne madár�
rá változni és messzire elrepül�
ni, nagyon messzire. Nyeldes-  
tem kínzó keserűségem. Majd 
úgy határoztam, elhagyom kis 
falum. Mindjárt Gyuri bácsit 
emlékeztetem az ígéretére. Át�
ugrottam az árkot, és szomorú 
szemmel néztem rá. Tekinte�
tünk összefutott. S megelőzött. 
Nagyot lélegzett, és meleg han�
gon mondta:

— Jani, mehetnél ám postás�
nak. A nagy postára az öcsém�
nek egy telefon. Persze ha ked�
ved van és akarsz.

Kezét a vállamra tette, és 
csillogó szemmel biztatott:

— Közel a postához még al�
bérletet is tudnak ajánlani.. .

Harmincöt éve . . .
Gyuri bácsi! A messzi világ�

ba kiáltok hozzád:
— Köszönöm! Nagyon kö�

szönöm!

P. Kovács János

Február 13- án — Budapest 
felszabadulásának 44. évfordu�
lóján — Tőkei Ferenc, ez 
MSZMP KB tagja a HTI- be lá�
togatott. A rövid, kötetlen szak�
mai ismertető után megtekin�
tette az AXE, valamint a régi 
nemzetközi távhívóközpontot, 
majd az igazgatóság I. pártalap-  
szervezetének ünnepi taggyűlé�
sén vett részt, ahol kérdésekre 
válaszolva beszélt az 1956- os

eseményekről, a „Pozsgay- ügy-  
ről”, Kádár Jánosnak a múlt�
ban és jelenben betöltött szere�
péről, valamint a KB- ülések 
hangulatáról, a párt ifjúságpoli�
tikájáról.

A jó hangulatú taggyűlés 
után elégedetten állapította 
meg, hogy egy harcias, cselek�
vő pártalapszervezetet ismert 
meg a postánál.

Magasugrás
A postás sportoló elérte álmai 

netovábbját. Megközelítette az 
országos csúcsot magasugrás�
ban, amikor kisfia bemutatta a 
bizonyítványát!

VÍZIÓ

Morbid

Postás: Hoztam egy kis cso�
magot. Nyolc forintot kapok, de 
nagy pénzt nem tudok váltani, 
mert csak most kezdtem.

Nyugdíjas: Sajnos, nekem 
sincs apróm . . .

Postás: Nem baj. Majd ki tet�
szik fizetni holnap.

Nyugdíjas (tréfálkozva):
. . .  és ha holnapra meghalok?

Postás: Nem baj, akkor sem 
olyan nagy a veszteség . . .

— hs —
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A munkavédelmen nem takarékoskodnak
Egyéni védőfelszerelések beszerzése és használata a Debreceni Postaigazgatóságnál

Bordó műanyag kötésű, 370 
oldalas kézikönyv: Postai Mun�
kavédelmi Szabályzat. És ezt 
kiegészíti egy 55 oldalas A/4- es 
függelék; történetesen a Debre�
ceni Postaigazgatóságé. Nem 
lehetne azt állítani, hogy a pos�
ta nem a jó családapa gondos�
ságával vigyáz dolgozóinak tes�
ti épségére, egészségére. Va�
jon a dolgozók is ilyen körülte�
kintően, lelkiismeretesen ügyel�
nek önmagukra és egymásra?

Ezúttal érdeklődésünket a 
munkavédelemnek egyik rész�
területére, az egyéni védőfelsze�
relésekre szűkítjük. Azt igye�
keztünk felderíteni, miképpen 
látják el a dolgozókat a szüksé�
ges eszközökkel, tisztító-  és bőr-  
ápofó szerekkel, másrészt pedig 
azt, hogy a dolgozók az előírá�
soknak megfelelően használ-  
ják- e a rendelkezésükre bocsá�
tott védőfelszerelést.

Nem volt szűkmarkú az igaz�
gatóság a függelék összeállítá�
sakor. A szabályzatban előírta�
kon felül 43 fizikai és 40 nem 
fizikai munkakörben pótolta ki 
a védőfelszereléseket. Hogy 
csak egy- két példát említsünk: 
a különleges tehergépjármű ve�
zetőjének (150 1 01 FEOR- sz.) 
az ipari bőrkesztyűn kívül ma�
gasított szárú, gumitalpú ba�
kancsot és 3/4- es anorákot is ki�
adat, vagy a 196 0 99/1 FEOR-

számú vonalépítő segédmun�
kást a kilencféle védőfelszerelé�
sen kívül, ha láncfűrészt kezel, 
vibrációs kesztyűvel és védősi�
sakkal is ellátja. Ebből az is ki�
tűnik, hogy a függelék messze�
menően igazodik a helyi körül�
ményekhez.

— A függelék megszerkesz�
tése előtt a szabályzat tanulmá�
nyozására és javaslattételére 
hívtuk fel a végrehajtó szerve�
ket — mondja Megyesi Gyula, 
az önálló munkavédelmi cso�
port vezetője. — A hivatalok és 
az üzemek éltek is a lehetőség�
gel, az igazgatóság pedig a 
tszb- vel együtt alaposan átta�
nulmányozott minden javasla�
tot és észrevételt. Ha a szóba 
hozott felszerelési tárgy bár�
mily csekély mértékben is indo�
koltnak látszott, nem zárkóz�
tunk el rendszeresítésétől. Ter�
mészetesen minden kívánság�
nak nem lehet eleget tenni. 
Egyetlen példa: vannak mun�
kakörök, amelyeknél a szabály�
zat előírja acél orrmerevítős ba�
kancs használatát. Ebben az 
esetben hiába tartja a dolgozó 
célszerűbbnek a félcipőt. Ilyet 
orrmerevítéssel nem gyárta�
nak, tehát ragaszkodnunk kell 
a bakancs viseléséhez. Nem te�
hetjük ki a dolgozót annak a ve�
szélynek, hogy a védtelen lábá�
ra ejtsen egy súlyos tárgyat.

lalatoktól kapott tájékoztatás 
alapján állapítják majd meg, 
hogy a szóban forgó zárt öltözé�
ket munka- , avagy védőruhá�
nak kell- e minősíteni, és az 
utóbbiként megfelel- e rendelte�
tésének. A kísérleti tapasztala�

tok eddig kedvezők, a dolgozók 
is szívesen használják.

Ha eldől az említett kérdés, 
megindítják a hivatalos eljárást 
az Országos Munkavédelmi Tu�
dományos Kutató Intézetnél a 
szabványosítás iránt.

Mit mutatnak a számok?

Mielőtt a védőeszközök hasz�
nálatát a munkahelyeken meg�
szemléltük volna, előzetes tájé�
kozódásként átböngésztük az
igazgatóságnak a foglalkozási 
balesetekről összeállított 1988. 
évi beszámolójelentését. Esze�
rint a három megyei távközlési 
üzem, a szállítási üzem és a köz�
ponti raktár dolgozói közül 
21- en szenvedtek üzemi balese�
tet. Azért ragadtuk ki a megne�
vezett üzemeket, mert náluk té�
telezhető fel leginkább a bal�
esetek okaként a védőeszközök 
elhanyagolása. Az eleséssel, ál�
latok támadásával összefüggő 
baleset elleni védelem egyetlen

„eszköze” a fokozott figyelem 
lehet.

Sajnos, a beszámolójelentés 
szerkezete nem teszi lehetővé, 
hogy a balesetek okainak vizs�
gálatánál pontosan következtet�
ni lehessen az egyéni védőesz�
közök mellőzésére vagy az elő�
írásoktól eltérő használatukra. 
Az adatok általában nem utal�
nak hanyagságra, nemtörődöm�
ségre. A statisztika — főleg ja�
vuló irányzatánál fogva — kö�
vetkezetesen végrehajtott mun�
kavédelemről tanúskodik, fenn�
tartva azt az álláspontot, hogy 
egy baleset is sok, és még na�
gyobb körültekintéssel talán 
elejét lehetett volna venni.

Szabó Sándor beöltözve alvázvédelemhez

A szállítási üzemnél Nagy Je�
nő üzemvezető röviden tájékoz�
tatott minket a náluk folyó 
munkavédelemről. Az üzemben 
tavaly 8- an szenvedtek balese�
tet. Ezek okai között, a rendel�
kezésünkre bocsátott beszámo�
ló szerint, a figyelmetlenségen 
és gyakorlatlanságon kívül a 
védőeszközök használatának el�
mulasztása is szerepel. Pedig 
ezen a téren ők sem takarékos�
kodtak. Védőfelszerelésekre 
1 804 616, kéztisztító és bőrápo�
ló szerekre pedig 194 054 forint 
költséget számoltak el.

A védőfelszerelésekről — ki�
véve a fogyóeszközöket, példá�
ul a háztartási gumikesztyűt — 
az igazgatóság gondoskodik. 
A tisztálkodási és ápolószerek 
beszerzése viszont az üzem fel�
adata. És ez, sajnos — amint azt 
Kővári Ferenctől, az ellenőrzé�
si csoport vezetőjétől megtud�
tuk —, nem is olyan egyszerű 
feladat. A munkavédelmi célok�
ra használható tisztálkodási és 
ápolószereket is jegyzékbe fog�
lalva előírták, ám egyáltalán 
nem bizonyos, hogy azok min�
dig kaphatók is. A szállítási

üzemen kívül is vannak még 
nagyfogyasztóik, ezért időnkén* 
egyszerűen eltűnnek a boltok�
ból. Ismeretségeket kell igény�
be venni, kapcsolatokat kell te�
remteni. Hej, agyonszabályo�
zott népgazdaság! Szükség van 
itt a kiskereskedésre? Nem len�
ne egyszerűbb a gyári megren�
delés? Még szappanért is „kéz 
kezet mos”?

Az üzemi helyiségekben — a 
szokásos gépjárműjavító mun�
kafolyamatokon kívül — Szilá�
gyi Sándornak, a javítóüzem 
vezetőjének kalauzolásával — 
soron követhettük az alvázvé�
delemmel összefüggő művelete�
ket. A kocsikat mosó szaktárs 
még a hagyományos, vastag, 
nehéz gumikötényt használja, 
pedig ehhez a munkához is csi�
náltattak már neoprén védőkö�
tényt, amelynek súlya mindösz-  
sze 5 és fél dkg, körülbelül egy 
tizede a régiének. Természete�
sen ennél az eszköznél is ren�
dezni kell a minősítést. Az elő�
készítő üzemrészben az állandó 
védőberendezéseken felül per-  
metezőoverall használata az 
előírás. Az utolsó munkafázis�

Zárt műanyag védőruha

Az ellátottságot tehát az érde�
keltek részéről megfelelő figye�
lem kíséri. Reméljük, ugyanez 
a gondosság nyilvánul meg a 
mindennapi munkában is.

A védőfelszerelések beszer�
zését és szétosztását a függelék 
az igazgatóság közgazdasági 
osztályára és a gazdasági irodá�
ra bízza. Ugyancsak az ő felada�
tuk, hogy felmérjék a végrehaj�
tó szerveknél felmerülő igénye�
ket, és ha azok indokoltak, gon�
doskodniuk kell kielégítésük�
ről.

— Előadódhat-e még igény 
különleges védőfelszerelésre, 
amelyre a függelék készítése�
kor nem gondoltak ?

— Például a Gépjármű Szál�
lítási Üzemnél a függelék össze�
állítását követő időben alvázvé�
delemre is berendezkedtek, 
amiről előre nem tudhattunk. 
Ez a munka pedig ugyancsak 
védőeszköz- igényes, mert a 
technológiai folyamatok során 
más- más védőeszközökre van 
szükség. A leckét az utolsó mű�
veletnél, a korróziógátló vegy�
szer felhordásakor használt zárt

védőruha beszerzése adta fel. 
Ez a posta gyakorlatában még 
nem fordult elő, ezért az Inter-  
agot kérdeztük meg, hogy ők 
milyen védőruhát használnak 
az ilyen és ehhez hasonló mun�
kákhoz. A tőlük kapott tájékoz�
tatás alapján svéd rendszerű 
felszerelés mellett döntöttünk. 
Készen azonban ennek megfe�
lelő védőruha nem kapható, 
ezért azt Graboplast gyártmá�
nyú neoprén anyagból a Hajdú�
dorogi Ruhagyártól rendeltük 
meg.

A könnyű, puha, de tartós, a 
vegyszereknek ellenálló védő�
ruhák elkészültek, az üzemben 
minden olyan munkánál, 
amelynél a munkaruha, vagy a 
védőkötény a szennyeződéstől, 
esetleg a vegyi ártalomtól nem 
védi meg a dolgozót, kísérlet�
képpen használatba vették.

Tisztázásra vár természete�
sen az a kérdés, hogy az alváz�
védelemhez, valamint az előké�
szítő munkálatokhoz használt 
anyagok milyen hatással lehet�
nek a dolgozóra. A saját tapasz�
talatok és a hasonló profilú vál�

Tóth Mihály raktári anyagkezelő a védőfelszereléseket rendezi

Mintaszerű gondoskodás

Juhász Csaba szakmunkás teljes felszereléssel

nál, a védőbevonat felhordásá�
nál már használatban láttuk az 
említett zárt védőruhát. Ezzel 
egyébként az előző munkafo�
lyamatokat végző dolgozókat is 
ellátták, arra az esetre, ha a ko�
csi alá kell bújniuk. Festék és 
alvázvédő vegyszer szórása 
közben — az elszívóberendezé�
sek működtetése mellett — gu�
mikesztyűt, védő szemüveget 
és friss levegős légzőkészüléket 
is használni kell.

Egy új, a mai követelmények�
nek megfelelő üzemet látogat�
tunk meg. Gépei, berendezései 
is korszerűek, az egészség és a 
testi épség védelmét szolgáló 
felszereltsége hiánytalan.

— Mégis hogyan fordulhat�
nak elő a védőfelszerelések 
mellőzéséből eredő balesetek?

— A különböző munkafolya�
matokhoz — válaszol kérdé�
sünkre Szilágyi Sándor — más 
és más védőfelszerelést kell 
használni, esetleg közben olyas�
mit csinál a dolgozó, amihez 
nem kell védőeszköz. A tenni�
valók váltásakor, bizony, a leg�
képzettebb szakmunkás is elfe�
lejtkezhet a kesztyűről, szem�
üvegről vagy bármi másról. 
Csak így tudom elképzelni. 
Nemrég jöttem a postához, de 
már eléggé hosszú szakmai 
gyakorlatom során sehol sem 
tapasztaltam ilyen felszereltsé�
get és gondoskodást. A folya�
matos oktatásról és ellenőrzés�
ről sem feledkeztünk el, de hát 
minden ember sarkában nem 
állhat állandóan egy- egy ellen�
őr.

Eligazítás munkakezdéskor

Juszku Sándor, a Szabolcs-  
Szatmár Megyei Távközlési 
Üzem vezetője már nem dicse�
kedhet ilyen jó körülmények�
kel. Az ellátottsággal náluk 
sincs baj, leszámítva a fogyó 
anyagok beszerzésénél időn�
ként mutatkozó nehézségeket.

— Ezek azonban soha nem 
olyan mértékűek, hogy a dolgo�
zókat kellőképpen el ne tudtuk 
volna látni. A munkakörülmé�
nyek természetesen nem olyan 
jók, mintha egy korszerű épü�
letben lennénk elhelyezve. 15 
körzetmesterséget kell ellát�
nunk, ugyanakkor az egyéni 
védőfelszereléseket kétfelé 
bontva, egymástól távol eső, 
szűk raktárakban kell tarta�
nunk. Együtt kell tárolnunk a 
munka-  és a védőruhákat, 
ugyanakkor gondot okoz a 
használt, tisztított és a tönkre�
ment védőruhák raktározása.

Néző Tibor körzetmestert és 
munkatársait egy alközpont bő�
vítésének munkálatai közben 
látogattuk meg váratlanul. 
Csak Juhász Csaba szakmun�
kás végzett olyan feladatot, 
amelyhez védőfelszerelésre volt 
szükség. Mindez az előírások 
szerint történt.

— Hetente tartunk munka-  
védelmi oktatást — tájékoztat a 
körzetmester —, a napi eligazí�
táskor pedig mindig közöljük a 
dolgozókkal, hogy az aznapi 
munkához milyen védőfelszere�
lést kell használni. Ezenkívül az 
üzemvezető vagy helyettese 
meglehetősen gyakran szúró�
próbaszerűen megvizsgálja az 
egyéni védőeszközöket.

— Milyennek ítélik felszere�
lésüket?

— A biztonsági övékkel nem 
vagyunk teljesen megelégedve. 
Jó volna, ha visszatérnének a 
beállítható hevederekre, mert 
számozáson belül meglehető�
sen nagy méretkülönbségek 
vannak. Ezenkívül a tartóköte�
lek — csapadékos időben is dol�
gozunk — hamar tönkremen�
nek. Itt jobb lenne a műanyag.

Hogy a kép kerek legyen, 
Nyíregyházán járva benéztünk 
a pályaudvari postahivatalba. 
Kevésbé balesetveszélyes mun�
katerület, Nyíregyháza 2 nem is 
szerepel a tavalyi baleseti sta�
tisztikában. Annál nagyobb a 
lélektani veszélye annak, hogy 
lekicsinyeljék a megelőzés fon�
tosságát. Nem ezt tapasztaltuk. 
Nagy István hivatalvezető 
elénk tárta a védőkesztyűk át�
vételéről és a kézmosó szappan 
rendszeres kiosztásáról tanús�
kodó kimutatásokat.

Nem járhattuk be a Debrece�
ni Postaigazgatóság területét, 
de a látottak azzal biztatnak, 
hogy az egyéni védőfelszerelé�
seket feltüntető térképen nem�
igen található fehér folt. így 
csak egy általános kéréssel for�
dulhatok a dolgozókhoz, vala�
mennyi postáshoz: tartsák szív�
ügyüknek a balesetek megelő�
zését, és ennek szükségességé�
re egymást is figyelmeztessék. 
Milyen szép lenne, ha a beszá�
molójelentések szöveges részé�
ben nem találkozhatnánk bal�
eset okaként a védőfelszerelé�
sek mellőzésével vagy szabály�
talan használatával.

Benda István
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Művelődés Szegeden
Régi múltra tekint vissza a 

szegedi Postás Művelődési Ház. 
A Dankó Pista utcában már a 
felszabadulás előtt működött. 
1945 után a házat a Postások 
Szakszervezete vette át, mű�
ködtetője pedig a tszb lett. Pos�
tásokból álló színjátszókörök, 
dalárda, zenekar is működött 
itt. A postások szinte második 
otthonuknak érezték a házat.

A változások a ház munkájá�
ban is nyomot hagytak. Mindig 
igazodni kellett a változó körül�
ményekhez, igényekhez, min�
dig új rendezvényekkel kellett 
bővítenünk a már meglévőket.

A ház a város felé is nyitott 
volt, a művelődési lehetőségek 
szerves részévé vált. Ismeret-  
terjesztő rendezvényeit a postá�
sokon kívül a város lakói is 
rendszeresen látogatják. Ezen 
programok közül a legnépsze�
rűbbek a földrajzi, illetve úti 
beszámoló jellegűek, a Szeged�
ről — szegedieknek és a Felső�
városiak sorozata.

A ház életébe szervesen il�
leszkednek a klubok is. A ter�
mészetjáró- , kertbarát- , hangle�
mezbarát-  és az egészségügyi 
klubformák igen közkedveltek, 
hiszen szakemberek előadásá�
ban szereznek információkat a 
résztvevők, amit hasznosítani 
tudnak.

Szervezett tanfolyamai közül 
a balettiskola és a szabás- var�
rás tanfolyamok azok, amelye�
ken a postás dolgozók és gyer�
mekeik nagy számban vesznek 
részt és a ház bevételét is növe�
lik.

A művelődési ház keretében 
működik 12 éve a képzőmű�
vészkor. A kör tagjainak rend�
szeres kiállításokat szerveznek, 
a postás dolgozók körében fel�
kutatják azokat, akik hódolnak 
a művészetnek, és bevonják 
őket a kör életébe. Az amatőr 
postás dolgozók igen szép sike�
reket értek el mind belföldi, 
mind külföldi kiállításaikon.

1986- ban nagy változás volt a 
ház életében, fel kellett újítani 
az épületet. A gazdasági vezető�
ség átvállalta az újjáépítés költ�
ségeit, és megkezdődött a mun�
ka egy olyan létesítmény létre�
hozására, mely kulturált kör�
nyezetben segíti elő a postás 
dolgozók kikapcsolódását, szó�
rakozását.

Erre az időre — hogy ne kell�
jen szüneteltetni a művelődési 
ház munkáját — Újszegedre 
költöztek át, és a már jól műkö�
dő, megkedvelt programok to�
vább működtek.

Közben épül az új létesít�
mény, régi formáját megtartva, 
új „ruhába bújtatva". A szín�
házteremben mozgatható szé�
kek lesznek, mely lehetővé teszi 
a különféle programok szerve�
zését. A belsőépítész által meg�
tervezett klubhelyiségben a ba�
ráti beszélgetésen kívül kisebb 
rendezvények is szervezhetők.

A tervek szerint az épület fel�
újítása 1989 közepére befejező�
dik, az átadás megtörténik, s 
szeptembertől a postások elfog�
lalhatják az újjávarázsolt műve�
lődési klubot.

Csizmadia Károlyné

Arany János egy 1851- ben 
írott szép verséből idézünk: 
..Én a kifáradt küzdelemnek / 
Hanyatló korszakán merengek, 
/ Szemem alátekint. . . / Késő, 
habár láttam virágát. . . ” Foly�
tatás a vízszintes 4. és a függő�
leges 28. alatt. Ezeket a sorokat 
kérjük beküldeni.

VÍZSZINTES

1. Benzint szolgáltat. 4. Az 
idézet első része. 11. Zenés 
vers. 12. Családi ünnepi ese�
mény. 13. Igeképző. 14. Csoma�
golóeszköz. 15. Papagáj. 16. 
Szegély, perem. 17. Kérdőszó 
(ford.). 18. Rangjelző. 19. íz, za�
mat. 21. Igekötő is, kérdőszó is. 
22. „Kenyéradónk”. 25. Regény 
címszereplője. 26. Város Er�
délyben. 29. Hegy Bulgáriában. 
31. Cipőpucoló- márka. 32. 
Francia várbörtön. 34. Görög 
betű. 35. Folyó Olaszországban. 
36. Éneklő szócska (ford.). 37. 
Pakoló. 40. Alkot. 42. Ábrándos 
képzelődés. 43. Előtagként elő�
zetest, megelőzőt jelent. 45. Hé�
ber a betű. 46. Fél Guilbert. 48. 
Hárfa. 49. Pépes étel. 50. Északi 
főváros. 51. Kevert mer. 52. Zú-  
dítá. 53. Zsolna szlovákul. 55. 
Finom szemcsék tömege. 57. 
Fél Eger. 58. Afrikai ország. 59. 
Ilyen írás az ogam. 60. Minden 
árunak van (ford.). 61. Dóm�
ján .. .

FÜGGŐLEGES

1. Éva párja becézve. 2. 
A klumpa része. 3. Állati lak�
hely. 4. Öklöző volt. 5. Vonatko�
zó névmás (ford.). 6. Fél zóna! 
7. Került (ford.). 8. A Rajna 
mellékfolyója Svájcban. 9. 
Fosztóképző. 10. Női becenév. 
12. Buddhista szerzetes. 14. Kí�
nai hosszmérték. 20. Fogkrém. 
23. Hasításra szolgál. 24. Égési 
termék. 26. Görög piactér. 27. 
Tágas szakadék (ford.). 28. Az 
idézet második része. 30. Lehe�
tőség. 31. Emberi szerv. 33. 
Községbéliek. 36. Remek (név�
elővel). 38. Sok ezrek (ford.). 39. 
Dalmű. 40. Elhelyez, költöztet. 
41. Iram. 44. Téglahalom, vala�
ha épület volt. 47. Folyó Fran 
ciaországban. 49. Történelmi 
időszak. 54. Birtokos eset (lat. 
röv. ford.). 56. Francia arany. 
59. Fém. 60. Prezentál.

— Bánhidi —
Beküldési határidő: 
április 10.

Előző rejtvényünk helyes 
megfejtése: Réznyomattal,
Postabank, Vertei József, Than 
Mór, fillér.

Könyvutalványt nyertek: 
Gordos Istvánná (Töttös), 
Hamza Gábor (Debrecen), Su- 
lorics Anikó (Szakony), Takács 
István (Hajdúnánás).

Február ötödiké, vasárnap, 6 
óra. Sötétbe burkolódzik a kör�
nyék. Az égbolton a hajnal csak 
most kezdi szaggatni fátylait, 
párás, ködös a reggel, még a 
nap is alszik. Nem így az a 90, 
vállalkozó kedvű postás kirán�
duló, akiknél e napon meglehe�
tősen korán csörgött a vekker. 
Ők azok, akik a megszokott va�
sárnapi lustálkodás helyett 
semmitől vissza nem riadva 
úgy határoztak, ezúttal szemé- , 
lyesen is részesei kívánnak len�
ni a mohácsi sokácok messze 
földön híres, hagyományos tél�
búcsúztató ünnepségének, a ré�
gi múltra visszatekintő, éven�
ként megismétlődő busójárás�
nak. A két autóbusz hamarosan 
megtelik a várakozó kirándu�
lókkal, hogy most már velük 
vágjon neki 200 kilométeres út�
jának.

Ercsin átrobogva rövid időre 
Eötvös Józsefre emlékezünk. 
Élete jelentős részét töltötte e 
kis községben a reformkor 
nagy alakja, közoktatásügyünk 
újjászervezője, neves regény�
írónk. Itt is temették el. Háza, 
mely ma emlékmúzeum, és a 
temetőben álló síremléke őrzi 
emlékét.

A derengő reggeli fény már 
Százhalombattán köszönt ben�
nünket. Távolabb jól kivehetők 
a hőerőmű 200 méter magas ké�
ményeinek sziluettjai. Tervező�
jük Thoma József volt, külön 
érdekességük, hogy vasbeton�
ból készültek. A hőerőmű igen 
nagy jelentőségű, a szomszédos 
kőolaj- finomító energiaszükség�
letét biztosítja. Dunaújváros ha�
tárába érve hazánk első szocia�
lista városát köszönthetjük, 
mely egyik legjelentősebb ne�
hézipari bázisunk a Duna mel�
lett. A lassan felszálló ködös pá�
ra csak kis belátást enged a Du�
na partján festőién fekvő Duna-  
földvárra, mely a római korban 
Annamatia, a török időben Jir 
Hisszari néven volt ismeretes. 
Festői szépségéről már Frank 
Millet angol festő is megemlé�
kezett az amerikai Harper’s 
Magazinban, 1891- ben. A ma 
idelátogató turistát a börtönmú�
zeumként felújított egykori tö�
rök torony fogadja, tetején pa�
norámaeszpresszóval.

Egy nap a busók között

Utunk feléhez érkezve jólesik 
egy kis pihenő a híres duna-  
kömlődi halászcsárdában.

Szekszárdra érve érdemes 
hosszabban elidőzni. Az egykor 
idegenforgalmi fehér foltnak is�
mert városka több érdekes lát�
nivalót tartogat számunkra. 
Központjában áll Garay János�
nak, a város szülöttének szob�
ra, aki nevét az Obsitossal tette 
felejthetetlenné. A szemközti 
Augusz- házban többször ven�
dégeskedett Liszt Ferenc. Itt ír�
ta a Szekszárdi mise című mű�
vét. Ma a házban emlékmúze�
um látható. A város legrégibb 
emléke a megyei tanács udva�
rán látható. Az I. Béla korából 
való apátság romjai 1945- ben 
kerültek napvilágra. Fölé emel�
ték Pollack Mihály tervei sze�
rint a tanács klasszicista épüle�
tét. Falán emléktábla hirdeti II. 
Lajosnak és seregének itt jártát. 
Szekszárdi körsétánk Babits 
Mihály 1780- ban épült szülőhá�
zánál ér véget, mely ma emlék�
múzeum.

Bizony gyorsan repült az idő. 
Folytatjuk utunkat Mohácsra. 
Mielőtt a színes kavalkád része�

sei lennénk, az emlékezés per�
cei következnek. Emlékezés 
azokra, akik 1526- ban elestek a 
török túlerővel szemben vívott 
csatában. A hálás utókor Sátor�
helyen — a csata valószínűsít�
hető helyén — állított emléket 
tiszteletükre.

Mohácsra érve már kolom-  
pok, kürtök jelzik, hogy hama�
rosan kezdetét veszi a busók já�
téka, felvonulása.

A népszokás eredetéről meg�
oszlanak a vélemények. Egye�
sek a török korral hozzák össze�
függésbe, mások — és ez a ma 
elfogadott álláspont — egysze�
rűen népi ünnepélynek titulál�
ják.

A színpompás felvonulás a 
Kóló térről indul, talán ezzel is 
jelképezve, hogy a' szerbek 
egyik népcsoportjának, a soká-  
coknak népi ünnepélyéről van 
szó. Ahogy emelkedik a hangu�
lat, előkerülnek a hintőporos 
zsákok a mit sem sejtő nézelő-  
dők bosszúságára. A félelmetes 
álarcok még ijesztőbbé teszik a 
maskarás alakokat. Nagy zajjal, 
lármával vonulnak a főtérre, 
ahol közben javában áll a bál.

Különböző népi együttesek 
műsorszámai peregnek, színes 
kavalkád varázsol némi meleg�
séget az eléggé párás, nyirkos 
időben. Megszámlálhatatlanul 
sok ember, nézelődő úton. útfé�
len.

Aligha tévedek, hogy ilyen 
alkalommal a város lakossága 
jócskán felduzzad, egymást érik 
a kirándulóbuszok, gépkocsik. 
Közben a Főtéren már áll a 
máglya. A színes műsor lezárá�
saként lángra lobban a rőzse. 
és a busók örömtánca közben 
kialusznak a fények. A parázs 
elhamvad, de az emlék megma�
rad.

Mi is ezzel a tudattal veszünk 
búcsút a busóktól, a várostól. 
A színes népi ünnepély, a télbú�
csúztató véget ér. Reméljük, ez�
zel együtt a tél is.

Fáradt, korán kelő seregünk 
hazatér, hogy legközelebb Győr 
és Pannonhalma látnivalóinak 
megismerésével folytatódjon a 
„Barangolás az országban" so�
rozatunk.

Nagy László

Férfiak a konyhában
Hát kedves gyakorló férj-  

uram, aki lelki szemeim előtt 
most itt ül előttem, először is te�
gye szívére a kezét, és vallja 
meg, melyik konyhai munkát 
utálja a legjobban?

— Igen! — előre tudtam. 
A mosogatást! A legtöbb nő is. 
De azért ugye valakinek azt is 
el kell végeznie, amíg nem lesz 
elegendő papírtányérunk, amit 
használat után előkelő mozdu�
lattal a szemétkosárba hajítha�
tunk.

A mosogatás borzalmainak 
megelőzésére legcélszerűbb a 
család apraját- nagyját arra 
„idomítani”, hogy ha elköltötte 
ebédjét vagy vacsoráját, az étel�
maradványokat kotorja szépen 
a szemétgyűjtőbe, majd folyó�
vízzel kissé öblítse le a tányért. 
Ez ravasz fogás, mert a moso�
gatás első mozzanata mindenki 
által, önkezével elvégeztetett. 
A gyakorló férjuram örömében 
összedörzsölheti a kezét — no 
ez eddig megvolna. így neki 
csak a lábasokba kell vizet ten�
ni, hogy felázzanak. Ha isten 
ments odaégett valami, akkor 
tegyen bele vizet és két evőka�
nál sót, majd forralja fel. így 
könnyen feljön a legmegátalko-  
dottabb odakozmálás is.

Nos, eddig eljutottunk, de a 
mosogatás sorrendjét is meg 
kell ám tanulni. Aztán úgy 
megy minden, mint a karika-  
csapás. Tehát: a jó forró moso�
gatószeres vízben először el�
mossuk az üvegholmit, aztán a 
porcelán és cserépedényeket, 
jnajd pedig az evőeszközöket. 
Legvégére maradnak a moso�
gatás igazi örömei: a tepsik, lá�
basok, serpenyők és a tepsik 
családjához tartozó edényször�
nyűségek. Természetesen min�
dent külön le kell öblíteni. Kö�
vetkezik a törülgetés művésze�
te. Az okos gyakorló férj megle�

pi magát egy edényszárítóval, 
mely mindenki által elérhető 
áron megvásárolható. így csak 
annyi a dolga, hogy szépen rá-  
borogatja az edényeket, az evő�
eszközöket felállítja egyik sar�
kában, és az egészet tiszta ruhá�
val letakarja, hogy ne lepje a 
por. Ha megszáradt, el lehet 
rakni.

Ha ezzel megvolnánk, kimos�
suk a mosogatót, öblítőt, feltö�
röljük a konyhát. Figyelem! 
A mosogatórongyot nem csap�
juk hanyagul a mosogató egyik 
sarkába, hanem mossuk ki és 
terítsük ki. És máris /ninden 
kész.

*

Izgalmas kérdés: mit főzőcs-  
kézzen az egyenjogú férjuram? 
Helyszűke miatt részletes taná�
csokat nem adhatunk, csak 
annyit, szépen sétáljon be egy 
könyvesboltba, vásároljon egy 
szakácskönyvet. Ha még szé-  
gyelli egyenjogúságát, ügyesen 
álcázhatja magát, s úgy tesz, 
mintha nejének vásárolná. Ott�
hon aztán — amikor senki sem 
látja — kicsomagolhatja és lá�
zasan kezdhet „magolni” belő�
le. És csak ámulhat- bámulhat, 
mennyi fortélya van a konyhai 
munkának. S ha elég erősnek 
érzi magát testben- lélekben, el�
kezdheti az első főzést.

Még egy szívélyes tanács: a 
főzőcskézés kezdeti időszaká�
ban a gyerekek lehetőleg ne lá-  
batlankodjanak a konyhában, 
mert ha a papa véletlenül fogó�
rongy nélkül markolja a tűzfor�
ró fazék fülét, esetleg nem gyer�
mekfüleknek való szavak hagy�
ják el a gyakorló ajkát.

De akkor sem jó a nézőkö�
zönség, ha piszkosul odaég a 
rántás.

Fási Katalin

Nagy felbontású televíziózás
Ez év márciusában kezdőd�

nek Moszkvában az új generá�
ciós, nagy felbontóképességű 
tévétechnikai rendszer nemzet�
közi bevizsgálási próbái. Az új 
technika fejlesztése párhuza�
mosan több országban is folyik.

A moszkvai bevizsgálásokról 
a közelmúltban ugyancsak itt 
tartott, a nagy felbontóképessé�
gű televíziózás problémáival 
foglalkozó nemzetközi értekez�
let résztvevői (a Szovjetunió, az 
USA, Japán, Ausztria, Brazília, 
Anglia, Írország, Olaszország, 
Franciaország, Csehszlovákia 
és Jugoszlávia) döntöttek.

A nagy felbontóképességű te�
levízió bevezetésével a progra�
mok élvezhetősége jelentősen 
megnövelhető — mondta Hen- 
rikasz Juskjavicsjusz, a szovjet 
Állami Televíziós és Rádiós Bi�
zottság elnöke. Ezzel a mód�
szerrel megközelíthető a filmes 
minőség.

Az új típusú készülékek iránt 
nemcsak a tévénézők, hanem 
az elektronikus eszközökkel 
dolgozó filmgyártók is érdek�
lődnek (ez utóbbi módszer a ko�
rábbiaknál jelentősen olcsóbb).

-  APN -
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Aggódó tömegsportosok az évadzárón

Vajon hol vannak már azok a 
régi szép idők, amikor szokásos 
évi sportbálon az Old Boys 
együttes húzta a talpalávalót?

Az ugye nyilvánvaló, hogy 
nincs az a disc jockey, aki pótol�
ni tudná a nagyszerű „öreg gye�
rekek” hangulatteremtő képes�
ségeit; mindenesetre nem ku�
tattam az okát annak, hogy az 
ünnepi évadzáró sportgyűlést 
követően miért nem ők muzsi�
kálnak. A választ előre tudtam, 
sőt az egykor népszerű ABBA 
együttes sikerszámával még el 
is énekelhettem volna: Money, 
money, money, ami magyarul 
ennyit tesz: pénz, pénz, pénz!

A költségvetésnek tehát sike�
rült elvonnia tőlünk az Old 
Boys- ot is, de hát miért pont ez 
ne sikerült volna neki?

Mindig ugyanúgy?

Az est menete a szokásos ko�
reográfia szerint zajlik. A Ben�
czúr utcai művelődési ház dísz�
termében a szakma és a szak-  
szervezet sportszerető vezetői�
nek, a tömegsportbizottság tag�
jainak, a társadalmi aktivisták�
nak és a sikert elért sportolók�
nak a jelenlétében Makai Atti�
la, a bizottság elnöke beszámol 
az egy év alatt végzett munká�
ról. Ezután a Magyar Termé�
szetbarát Szövetség főtitkára, 
Szabó Imre jutalmakat ad át, 
majd következett a kupák és 
egyéb elismerések átadása- át-  
vétele.

A legnagyobb elismerést — a 
Magyar Természetbarát Szö�
vetség Emlékplakettjét — Do�
bozi) András kapta, aki immá�
ron 57 éve a természetjárás 
megszállottja és lelkes szerve�
zője. (Középső képünkön.) Hár�
man kapták meg: Csapó Emil, 
Éder Ferenc és Makai Attila a 
Testnevelési és Sport Emlék�
plakettet.

Vagy mégsem 
ugyanaz?

Aki jobban odafigyel Makai 
Attila beszámolójára, észreve�
heti, hogy a számok csökkenő

aktivitásról vallanak. Még 
majdnem annyian versenyez�
tek, mozogtak, mint tavalyelőtt, 
de már mindenütt kicsit keve�
sebben. Az összkép még min�
dig elég jó, ha a postás amatőr 
sportmozgalmat más szerveze�
tek hasonló tevékenységéhez 
hasonlítjuk, de hát Makai Attila 
— joggal — sohasem méregeti 
másokkal össze a saját munká�
jukat.

Miért is tenné, ez a sport�
munka nem a statisztikáért 
van, az összehasonlítások pedig 
mindig sántítanak egy kicsit. 
Legjobb tehát a dolgot önmagá�
hoz, a tavalyi, tavalyelőtti ered�
ményekhez mérni, amennyiben 
tiszta képet akarunk kapni.

Aki jobban ismeri Makai At�
tilát, és emlékszik a korábbi 
örök optimista sportvezetőre, 
most elcsodálkozik. Egykedvű�
en sorolja a számokat, ő nem�
csak a múltat ismeri, látja a kö�
zeli jövőt is, és nem boldog.

Egy, csak egy 
boldog ember

Kérdezgetem a szakosztályok 
vezetőit, ugyan miért e rossz 
hangulat, hiszen az eredmé�
nyek még mindig nem tragiku�
sak, de Makai Attila azonnal 
replikázik: — Miért kell tönkre�
tenni mindent, ami jó?

Csapó Emil, az asztalitenisze�
zők vezetője kijelenti: — Szinte 
minden pénzkérdés. És itt nem 
a tényleg vagy relatíve csökke�

nő ráfordításokról van szó első�
sorban. Az amatőr sportolás 
vált pénzkérdéssé, olyan mó�
don, hogy az emberek inkább 
pénzt keresnek, mint sportol�
nak, mert a fizetésükből nem 
tudnak megélni.

— így van ez a kézilabdában 
is — mondja Molnár Attila —, 
csak azokra számíthatunk, akik 
valaha sportoltak. Újak nem�
igen jönnek.

Dr. Fejes Béla negyven éve 
szervezi a postán az amatőrök 
és a versenyzők röplabdasport�
ját, látott tehát néhány felemel�
kedést, no meg kudarcot. Ő 
sem boldog:

— Évről évre kevesebben 
vagyunk. Az évek folyamán fő�
leg kiöregedett sportolók jön�
nek el a tömegsportversenyek�
re, kevés a fiatal, az NB Il- es 
röplabdacsapat is 40 évesekből 
áll.

Itt van Éder Ferenc is, az at�
léták „atyja”, aki megkongatja 
a harangot is:

— Úgy néz ki, hogy az idén 
nem tudjuk megrendezni az or�
szágos sportnapot. Pedig 1959 
óta mindig volt, és ezekben a 
válságos időkben különösen 
fontos lenne. (Lásd külön cik�
künket. A szerk.)

A sok bánatos sportszervező 
között egy boldog embert is ta�
láltam, a tekézők szakosztályve�
zetőjét Bertalan Sándort:

— Építik, bővítik a tekepá�
lyát. Kétszer háromsávos lesz. 
Bajnoki és tömegsportverse�
nyekre egyaránt alkalmas. No 
és megszűnik a feszültség ama�
tőrök és versenyzők között. 
Mindenki elfér majd.

„Minden
átszervezés 

keresztbe tesz”
Örülök, persze hogy örülök a 

jó hírnek, de közben Éder Fe-  
rencre pillantok. Emlékszem, 
hajdanán műanyag borítású at�
létikai pályát álmodtunk a PSE 
focipályája köré.

— Es ne felejtsük el — veszi 
át újra a szót Makai Attila, az

emberek sportolási kedve nem 
csupán a pillanatnyi gazdasági 
helyzettől függ. Ma már jobb 
körülményekre vágyunk — té�
len és nyáron —, mint negyven 
évvel ezelőtt. Mióta szeretnénk 
már egy sportcsarnokot! 25 éve 
mondjuk, hogy kellene a ver�
senysportnak, kellene a töme�
geknek, de a hajó elment. Arról 
nem is beszélve, hogy a posta 
újabb átszervezés előtt áll. Min�
den átszervezés keresztbe tesz 
nekünk, csapatok tűnnek el a 
süllyesztőben, a dolgozók ide-  
oda mennek, és az új helyeken 
nem támadnak mindig új szer�
vezők. 1976- ban például 108 fo�
cicsapatunk volt, az idén már 
csak 48 játszotta végig a baj�
nokságot.

Rendhagyó
kerekasztal-
beszélgetés

Kerekasztal- beszélgetésre 
hívtam meg a vacsora után a 
régi sportszervezőket. Nem volt 
ez persze hagyományos kerek-  
asztal- beszélgetés, zúdult rám a 
panasz kéretlenül is. És közben 
emlékszem nem is olyan régi 
önmagámra, amikor hetente 
kétszer fociztam, havonta két�
szer sakkoztam, hétvégén meg 
uszoda, kirándulás vagy csak 
néhány kiadós séta a családdal. 
Még lelkes társadalmi akvitista, 
szervező sem kellett hozzá. Az�
óta jobbára a hétvége egyik 
napját is munkával töltöm. 
A másikon meg pihenek. Gon�
dolom, nem vagyok egyedül.

Ha kívülálló hallja beszélge�
tésünket, azt hihette volna, 
hogy a sportolás a világ legfon�
tosabb dolga. Furcsa, de lehet, 
hogy nem is tévedett volna tűi 
sokat. Mert beszélgetőpartnere�
im nem a statisztikai számok 
miatt panaszkodtak. Egy cso�
dás közösség felbomlását féltik. 
Azt, ami jó és szép, és ami most 
kicsúszhat a kezükből — talán 
örökre.

Z. O.

Hagyományos célokért új módszerekkel
A társadalmi, gazdasági kör�

nyezet változásának soha nem 
tapasztalt gyorsasága közvetle�
nül is befolyásolja a szabadidős 
szokások alakulását. Mind az 
anyagi erőkkel, mind a szellemi 
tőkével való takarékos gazdál�
kodás megköveteli, hogy újra�
gondoljuk szakszervezeti kultu�
rális és sportrendezvényeink�
nek a lehetőségét, a feltételeket 
és a tagság igénye alapján újra�
fogalmazzuk feladatainkat.

A kulturális és sportmunka 
szervezésének jelentős anyagi 
feltételei vannak, de a munka 
vitelében nem lehet egyedül 
meghatározó a költségek csök�
kentésére való hivatkozás. Az 
évek folyamán hagyományokat 
teremtett a Postások Szakszer�
vezete; a dolgozók ezekhez a 
hagyományokhoz ragaszkod�
nak.

Az elnökség februári ülésén 
tárgyalta a kulturális és sport�

rendezvények szervezését, 
módszereit, eszközeit, és megál�
lapította, hogy a humán háttér 
biztosításának, a postához való 
érzelmi kötésnek eszközei a 
szabadidős programok. A mun�
kaerő újratermeléséhez ezek 
adnak alapot, így érdekvédelmi 
munkánk egyik fontos .területe�
ként kell kezelni.

Lényeges, hogy a folyamatos 
sportolás és művelődés tovább�
ra is alapszervezeti szinten va�
lósuljon meg, komplex módon, 
a helyi igények és lehetőségek 
alapján. Támogatni kell a terü�
leti szakszervezeti bizottságok 
sportrendezvényekre és kultu�
rális megmozdulásokra szóló, 
országosan meghirdetett felhí�
vásait. (Például egy adott sport�
ág országos versenyének lebo�
nyolítása, fotópályázat, vetélke�
dő stb.)
A központi rendezvények kö�
zül támogatást kapnak:

•  A társadalmi, szakmai, 
művészeti évfordulókhoz kap�
csolódó szellemi vetélkedők. 
Például postai világnap, távköz�
lési világnap, szakszervezeti 
kongresszus, írók, költők évfor�
dulói.

•  Országos sportesemé�
nyekhez kapcsolódó kulturális, 
szórakoztató rendezvények.

•  A postás alapfokú üzemi 
bajnokságok. (Ez az egyik leg�
régebbi, hagyományos verseny-  
sorozat, amely az idén először 
kiegészül a teniszsportággal.)

•  Az Országos Postás Ter�
mészetbarát Találkozó és Túra�
verseny. (Salgótarjánban lesz 
július 7—9. között.)

•  Postásvonattal évenként 
több mint ezren kirándulnak az 
ország különböző részeire. (Az 
idén június 3- án Hajdúszobosz�
lóra és Debrecenbe, október

7- én Szombathelyre és Kőszeg�
re indul különvonat.)

A postás kulturális és sport�
napok megrendezéséről szám�
talan vélemény hangzott el a 
szakszervezeti tagság és az aktí�
vák részéről. Voltak, akik a 
sportos jelleghez, a versenysze�
rűséghez ragaszkodtak. Mások 
a szórakoztató, kulturális műso�
rokat helyezték előtérbe. A ren�
dezvény rendszerességéről is 
eltértek a vélemények. Abban 
azonban többségében egyetér�
tés volt, hogy 1989- ben ne le�
gyenek postásnapok, mert eh�
hez a feltételek nem kedvezőek.

Több lehetőség közül végül is 
az elnökség úgy foglalt állást, 
hogy 1989- ben ne rendezzünk 
országos postásnapokat.
1990- ben azonban visszatér a 
testület a rendezvény megszer�
vezésének lehetőségére.

Tánczos Sándor
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A képen Leinwéber Andrew-  
val játszik. A játszma eredmé�
nye 0:2. Egyébként a Tempo 
Team Amsterdam csapatában 
ezúttal Andrew volt az az ide�
genlégiós, aki az egyesület há�
rom pontját szerezte. További 
eredmények: Varga—Boute
2:1, Németh—Van Haren 2:0. 
Varga—Andrew 1:2. Német — 
Boute 2:0, Leinwéber—Van Ha�
ren 2:0, Németh—Andrew 0:2, 
Varga—Van Haren 2:0. Vég�
eredmény 5:3 a PSE javára.

Az újabb szép győzelem már 
dobogóra juttatta csapatunkat, 
ebben a versenyben ugyanis 2

bronzérmet osztanak ki. Termé�
szetesen a küzdelemsorozat 
még nem fejeződött be. még 
előbbre lehet lépni. Hogy mi�
lyen esélyekkel indul újabb 
csatába a PSE legénysége, azt 
nehéz megjósolni. Az eddigiek�
nél mindenesetre nagyobb küz�
delemre van kilátás, ugyanis a 
következő ellenfél az NSZK- be-  
li Steinhagen TTC csapata, 
amelyben egy kínai világbaj�
nok mellett még két európai 
nagyság szerepel.

Nem vagyunk babonásak, jó 
szerencsét kívánunk!

— kisbenedek —

Jubilál a Krisztina körúti 
Postaszervek Sportköre

Idén ünnepli fennállásának 
negyedszázadát a budapesti 
postás sportélet szürke kis emi�
nenciása, a Krisztina körúti 
Postaszervek Sportköre, amely 
kör a Krisztina körút 6—8. 
szám alatt levő postaszervek 

(Posta- vezérigazgatóság. 
PESH, Budapest 114- es Posta-  
hivatal, Krisztina Távbeszélő 
Központ) dolgozóiból alakult.

„Célkitűzésének megfelelően 
— a sportolás népszerűsítése, a 
tömegsportjelleg erősítése, 
utánpótlás- nevelés stb. — a ne�
gyedszázad alatt a sportkör 
több ezer postás dolgozó és csa�
ládtagjaik számára nyújtott 
sportolási lehetőséget, több 
száz olyan sportolót, aktivistát 
nevelt ki, akik a magyar sporté�
let és a szakmai munka terüle�
tén is jó munkájukkal öregbí�
tették a postások nagy családjá�
nak hírnevét.”

Mindez többek között azon a 
közelmúltban lezajlott ünnepi 
küldöttközgyűlésen hangzott el, 
amely mérföldkőnek bizonyult 
a sportkör életében: lezárt egy 
korszakot és egyben újat nyi�
tott.

— Milyen sportágakat mű�
ködtetnek és milyen eredmény�
nyel? — fordultam az alapító és 
most leköszönt elnökhöz, Csere 
Györgyhöz.

— Hat sportággal kezdtük, 
ezek: asztalitenisz, evezés, lab�
darúgás, sakk, teke, természet-  
járás. Jelenleg ezeket a sí és a 
tenisz egészíti ki. Az eredmé�
nyek? Vitrinünkben nagyon 
sok szép kupa, érem, oklevél bi�
zonyítja eredményességünket. 
Asztaliteniszezőink több ízben 
az első helyen végeztek az üze�
mi bajnokságban, újabban a 
kerületi I. osztály 1—2. helyét 
foglalják el. Feljebb jutásuknak 
az anyagi nehézségek szabnak 
korlátot. Focistáink a postás 
üzemi és a kerületi bajnokság�
ban szerepelnek váltakozó si�
kerrel. Az országos postás 
sportnapokon mindig dicsérete�
sen kitettek magukért, több jó 
helyezést értek el. A sakkozók 
nyújtják a legegyenletesebb tel�
jesítményt. Évtizedeken át 
rendszeresen szállítják az érme�
ket. Hogy ne menjek messzire: 
most nyerték meg az üzemi baj�
nokság I. és II. osztályát. Az 
eredményeket azonban nem 
érmekben mérjük, nem a min�
denáron való eredmények el�
érése a fő célunk, hanem az, 
hogy minél többen megszeres�
sék a sportot, és minél többen

mozogjanak, sportoljanak. El�
nökségem alatt egészen kiemel�
kedőt produkáltak a természet-  
járók, no de szóljon erről maga 
az illetékes.

— A 25 év alatt 2210 túrát
szerveztünk, amelyen 20 ezren 
vettünk részt, s több mint 60 
ezer kilométert tettünk meg — 
veszi át a szót dr. Deák László 
szakosztályvezető. — Az évek 
folyamán hazánk minden hegy�
vidékét. dombságát és tájegysé�
gét bejártuk. Voltunk a Kis-  és 
a Nagy- Fátrában, az Alacsony 
és a Magas- Tátrában. Felkeres�
tük a Radnai—Kelemen—
Gyergyói—Csíki és Fogarasi 
havasokat, és körbejártuk a 
Kárpátokat.

Hazánk úgyszólván vala�
mennyi egyházi és világi román 
és gótikus épületeit megismer�
tük. Túráinkról készített fény�
képekből kiállítást rendeztünk, 
összejöveteleinken azokról szí�
nes diák bemutatásával ismer�
tető előadást tartottunk. A 25 év 
elképzelhetetlenül sok élményt, 
ismeretanyagot, emléket hozott. 
Az évek elmúlnak, az emlékek 
azonban élnek bennünk, fény�
képeinkben, diáinkon. Hála és 
köszönet azoknak, akik ezek�
nek az élményeknek és ismere�
teknek a megszerzéséhez hoz�
zájárultak.

— Hogyan tovább? — te�
szem fel a kérdést Veres Benjá�
minnak, a sportkör újonnan 
megválasztott elnökének.

— A sportágak és a sportolá�
si mód (versenyszerű, üzemi, 
saját rendezés) tekintetében lé�
nyegében ugyanúgy, ahogy ed�
dig. A váltást szeretnénk úgy 
áthidalni, hogy ez ne menjen a 
sport rovására. Folytatjuk a 
postás szülők gyermekei szá�
mára 1 éve beindított sakkokta�
tást, és amennyiben terem�
gondjaink megoldódnak, ha�
sonlót tervezünk az asztalite�
nisznél is. Kiemelten kezeljük a 
tömegsportjellegű szakosztályo�
kat (evezés, sí, természetjárás). 
Munkánk által és szerény anya�
gi lehetőségeinken keresztül 
próbálunk a sportköri tagság�
nak nagyobb vonzerőt teremte�
ni, magának a sportnak az épü�
letben nagyobb elismertséget 
kivívni. A sport hatása a szak�
mai munkára köztudomású: se�
gíti a jó munkatársi kapcsolat 
kialakulását, a közösségformá�
lást, szolgálja a dolgozók egész�
séges életmódját.

— vébé —
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