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Kongresszusra készülünk
Kétnapos munkaértekezlet Szegeden

M in t ismeretes, 1995 tavaszán ke rü l sor a Postai D olgozók 
Szakszervezetének kongresszusára. Egy kongresszusra, m ely 
m inden b izonnya l alapos Változásokat hoz m ajd  a szakszerve�
zet életében, ú j -  s a korhoz jobban igazodó -  iránye lveke t d o l�

goz k i, és k ih a t a következő évek m inden szakszervezeti cse�

lekvésére. A z előkészítő m unka a T itk á ro k  Országos Tanácsá�

nak k ihe lyeze tt szegedi, kétnapos ülésén e lkezdődött. Az elő�
készítőkre m inden b izonnya l irg a lm a tla n u l nehéz és fe le lős�
ségteljes m unka vár tavaszig. M i e rrő l a véleménye M undruczó 
K o rné l országos titká rn a k?

-  Nyilvánvalóan így van, s ez 
valóban egy hosszú „menete�
lés” lesz, és a szegedi két nap 
ennek csak induló állomása volt.

-  Miért vidék, mert ha jól tu�
dom ilyen jelentőségű tanács�
kozás a szakszervezeti mun�
káról mindig Budapesten tör�
tént. Szóval miért Szeged?

-  Azt hiszem, nem először 
kellett volna ilyen kihelyezett ér�
tekezletet tartani vidéken az el�
múlt négy évre visszatekintve. 
Ezt most a szegedi két nap is bi�
zonyította. Főleg azért, mert ér�
zésem szerint ennyi munkát Bu�
dapesten talán egy hét alatt sem 
tudtunk volna elvégezni.

-  Netán jobb és tisztább 
volt a levegő?

-  Természetesen nem erről 
van szó. Sokkal inkább az a 
tény a fontos, hogy Szegeden 
úgyszólván ki sem tudtunk moz�
dulni, szinte be voltunk zárva, 
csak a munkára koncentráltunk. 
Senkinek nem indult vonata, 
senkit nem kerestek telefonon, 
hanem reggeltől estig megfelelő 
körülmények között dolgoztunk.

-  Látástól vakulásig, mint a 
döntésre kényszerített esküdt�
széki tizenkettek az angol�
szász ítélkezésben.

-  Volt is miről döntenünk, hi�
szen azt hiszem, nem kell hang�
súlyoznom milyen jelentőségű 
eseményre készülünk. Készü�
lünk arra, hogy 1995- ben a Pos�
tai Dolgozók Szakszervezeté�
nek kongresszusát úgy készít�
sük elő, hogy méltó legyen egy 
jubileumhoz. Méltó legyen arra 
is, hogy egy választói kong�
resszust megelőzően mindazo�
kat a munkákat, melyeket pozití�
van értékelünk; elismerjük, azt 
pedig melyet nem tettünk meg, 
felvessük és következő progra�
munkban megfogalmazzuk.

-  Elnézést, de valamit nem 
értek. Mitől jubileumi ez a II. 
kongresszus?

-  Szerintem a múlt értékelése 
nélkül a jövőt nem lehet építeni, 
s a postásszakszervezet jövőre 
lesz 50 éves. Ez jelenti a jubileu�
mot, s a titkárok tanácsa úgy ha�
tározott, hogy az egykori meg�
alakulás időpontjának közelé�
ben rendezzük a kongresszust. 
A jubileum tehát a megalakulás�
ra vonatkozik. Döntöttünk arról 
is, hogy erre a rendezvényre 
hívjuk meg mindazon alapítókat, 
akik 1945. február 21- én része�
sei voltak annak, hogy az akkori 
postán szakszervezet alakult.

-  Köszönöm, így már értem, 
és az is nyilvánvaló, hogy ez 
nem egy úgymond „belterjes” 
kongresszus lesz, hanem 
ennél jóval több.

-  így van, és azt is javasoltuk 
-  amit a titkárok testületé no�
vember 28- i ülésén minden bi�

zonnyal elfogad majd - ,  hogy 
hívjuk meg az IPTT -  a világszö�
vetség -  elnökét, főtitkárát és 
európai elnökét, továbbá hívjuk 
meg mindazon külföldi szak-  
szervezeteket, akikkel a Postai 
Dolgozók Szakszervezetének 
kétoldalú kapcsolata van. Meg�
hívjuk továbbá az MSZOSZ el�
nökét, meghívjuk Lotz Károly 
miniszter urat és természetesen 
a Magyar Posta Rt. elnök- vezér�
igazgatóját, minden területi pos�
taigazgatót, és a kft.- k, a rt.- k ve�
zetőit, hogy ők is hallják; mi fog�
lalkoztatja szakszervezetünket.

-  Óriási feladatnak tűnik en�
nek megszervezése, s hogy 
nem lesz sétagalopp, az már 
most is biztos.

-  Ezért kezdtük el a szerve�
zést már a mai napon. Ennek ér�
dekében november 14- én az in�
tézőbizottság útjára engedi a 
választási szabályzatot, hogy 
mindenki időben tudja meg, 
hogy a választásokat hogyan 
bonyolítjuk. Mindenki tudja és 
értse azt, hogy a döntési me�
chanizmusban mit jelent az egy�
szerű, vagy a minősített több�
ség. Fontos az érthetőség, és 
természetesen a tiszta és de�
mokratikus szabályok betartása. 
Nagyon fontos az is, hogy lehe�
tőség nyíljon az alap- , illetve kö�
zépszerveknek, hogy a helyi sa�

játosságoknak megfelelően 
mérlegeljenek.

Hogy csak egy példát mond�
jak -  lehet hogy apróság -  mér�
legelhessék például azt is, hogy 
a bizalmit titkosan, vagy nyílt 
szavazás útján válasszák. Mér�
legelhessék azt, hogy a változó 
helyzetben, amikor ä posta szer�
vezete és üzletági irányítása ja�
nuár 1- jétől változik és a prog�
ram szerint 2- 3 éven belül általá�
nossá válik -  feltétlen szüksé�
ges- e a középszerveknél válasz�
tást lebonyolítani. Feltétlenül 
szükséges- e, vagy elégséges- e 
az, ha a tagság elégedett a terü�

leti tszb- titkárral, egyszerűen 

megerősíti tisztében. Két helyen 

viszont feltétlenül ajánljuk a vá�
lasztást, ez pedig az alapszerv -  
azzal a megjegyzéssel, hogy ott 
nem, ahol a cikluson belül vala�
milyen oknál már volt választás 
- ,  de mindenképpen szükséges 
választani országos szinten, 

mert a posta az marad és a

szakszervezet sem csupán négy 
évre akar berendezkedni, ha�
nem hosszú távon gondolkozik.

-  Ez az anyag tehát novem�
ber 15-én postázásra kerül és 
november 28-án tárgyalásra 

kerül.
-  Igen. Pontosabban ez a do�

kumentum is tárgyalásra kerül 
és vagy módosítással, vagy 
anélkül elfogadjuk. Továbblép�
ve: az intézőbizottság javaslatot 
fog tenni a titkárok testületének 
arról is, hogy milyen kong�
resszust előkészítő bizottságo�
kat hozzunk létre, kik legyenek a 
vezetői, ki legyen a levezető el�
nök, valamint az is, hogy végül 
is kiket hívunk meg.

Ha ezt megtette és elfogadta, 
ezután már a területi választá�
sokra kell koncentrálnunk és azt 
kell segítenünk. A testület arról 
is dönt majd, hogy az MSZOSZ 
soron következő kongresszusán 
kik képviseljék majd szakszer�
vezetünket.

-  Merthogy az is lesz 1995- 
ben...

-  Méghozzá február végén és 
24 fő delegálására van lehető�
ségünk. Természetszerűen arról 
is döntenünk kell majd, hogy ez 
a 24 fős delegáció milyen felha�
talmazásokkal bír majd bizo�
nyos kérdések ottani tárgyalá�
sakor.

-  Térjünk vissza talán a sze�
gedi megbeszélésekre.

-  A szegedi tanácskozásnak 
az előbb ismertetetteken túl 
volt egy másik fontos napi�
rendje: értékelni kellett azt, 
hogy azt az alapszabályt, amit 
mi 1990- ben megalkottunk -  
egyszer- egyszer módosítottuk 
-  napjainkra gyökereiben kell

(Folytatás a 3. oldalon.)

Üzletpolitika  
és piacgazdaság

A Magyar Posta az elmúlt években a közlekedési tárca 
irányítása alá tartozó, országos hatáskörű, államigazga�
tási irányítású vállalatként működött. Gazdálkodását ki�
egyensúlyozottság, pénzügyi stabilitás jellemezte. Az 
alaptevékenységhez tartozó, hagyományos postai szol�
gáltatások ellátásából származó jövedelmezősége ked�
vezően alakult. Vajon folytatódik-e ez a tendencia napja�
inkban is, miután már nem vállalatként, hanem -  ez év ja �
nuár 1-jétől -  százszázalékosan állami tulajdonban mara�
dó részvénytársaságként működik a Magyar Posta?

Erről, pontosabban fogalmazva, a piaci viszonyokhoz 
igazodó üzletpolitikáról beszélgettünk Hegedűs Anná�
val, a vezérigazgatóság osztályvezetőjével.

-  Az átalakulást követően to-  lyen változások történtek a
vábbra is legfőbb cél a gazdasá�
gi stabilitás és a fizetőképesség 
megőrzése -  kezdte a beszélge�
tést. -  Az egyre erőteljesebben 
jelentkező piaci versenyben 
azonban elengedhetetlen, hogy 
az eddigieknél is hatékonyabb, 
korszerűbb, minőségileg jobb 
szolgáltatást nyújtsunk.

-  A piacgazdasági viszo�
nyok megkövetelik új, ahhoz 
alkalmazkodni képes szerve�
zeti formák kialakítását. Az év 
eddig eltelt időszakában mi�

posta szervezetében?
-  Az átalakulással egy időben 

már végbement a hírlap- keres�
kedelmi részvénytársaságok, a 
két hónappal korábban alapított 
Nemzeti Hírlap- kereskedelmi és 
a két regionális részvénytársa�
ság, továbbá a hat járműjavító 
kft. alapítása. A hírlap- kereske�
delmi társaságok létrehozását 
egyrészt az indokolta, hogy a 
változó piaci helyzetben a kisebb 
szervezetek gyorsabban, rugal�
masabban tudnak alkalmazkod�

ni. Másrészt ez az a terület, 
amely alkalmas a privatizálásra.

A járműjavítás önálló társasá�
gokba történő szervezésének 
pedig az volt a legfőbb indoka, 
hogy a postai gépjárműállomány 
nem biztosította a javítókapaci�
tás teljes kihasználását. Az el�
öregedett járműpark cseréjével 
pedig az igénybevétel is tovább 
csökkent. Önálló szervezetként 
működve gazdálkodásuk átte�
kinthetőbb, helyzetük tisztábban 
látható, veszteségeiket a postai 
alapszolgáltatások jövedelme�
zősége nem takarja le.

-  A fokozódó piaci verseny�
ben az alaptevékenységet il�
letően is elengedhetetlen a 
posta által végzett szolgáltatá�
sok piaci helyzetének folya�
matos vizsgálata. A tapaszta�
latok alapján milyen célokat 
fogalmaztak meg?

-  A posta a piac megtartására 
törekszik. Erre alapozza, ennek 
érdekében tervezi és hajtja vég�
re a szolgáltatások minőségé�
nek javítását elősegítő techno�
lógiai változtatásokat. Itt azon-

(Folytatás a 3. oldalon.)

A szeretet 
postaállomása:
N agykarácsony

A Magyar Posta az idén is megnyitja a Karácsonyi Posta ka�
puját. Az 1994. november 27. és december 25. között, Nagykará�
csony kisközség postájára érkező képeslapok és levelek karácso�
nyi külsőt öltve jutnak el a címzettekhez. A különleges jel-  

(Folytatás a 2. oldalon.)

Kiállítás Tá llván
(4. oldal)
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(Folytatás az 1. oldalról.) 
zéssel és ünnepi bélyegzéssel el�
látott levelezőlapok és levelek ér�
tékes közvetítői a megbékélésnek, 
a szeretetnek. Ezzel Nagykará�
csony kisközség a szeretet posta-  
állomásaként segíti mindannyiunk 
adventi készülődését.

November 27- én, advent első 
vasárnapján délelőtt 11 órakor 
kürtszó hangjai jelzik az ünnepi 
postaszolgálat kezdetét. Az ad�
venttól karácsonyig működő Kará�
csonyi Postát Doros Béla, a Ma�
gyar Posta elnök- vezérigazgatója 
nyitja meg.

A címzetthez Nagykarácsonyon 
át érkező küldeményeket alkalmi 
bélyegzés teszi még különlege�
sebbé. A bélyegzőket Svindt Fe�
renc grafikusművész tervezte. Az 
„Angyali üdvözlet”, a „Betlehemi 
éjszaka", a „Háromkirályok hódo�
lata" és a „Menekülés Egyiptom�
ba” témájú bélyegzések míves ki�
egészítői lesznek a karácsonyi bé�
lyegeknek.

A szolgáltatást az ország vala�
mennyi postáján igénybe lehet 
venni. Feladáskor kérni kell, hogy 
a karácsonyi és újévi jókívánságok 
Nagykarácsonyon keresztül jussa�
nak a címzetthez. A küldeményre 
rákerül az ünnepi „Nagykarácso�
nyon keresztül” jelző. A különleges 
szolgáltatás 10 forintba kerül, és a 
rövid kitérő -  a nyugat- európai ha�
gyományoknak megfelelően - r

csupán egy- két nappal hosszab�
bítja meg a levelek, képeslapok út�
ját.

Nem titkolt szándékaink szerint 
ezzel a lehetőséggel szeretnénk 
az év végi levélírói szokásoknak új 
tartalmat adni.

A karácsonyi bélyegek is az ün�
nepi levelezés maradandóságát 
szolgálják: a bélyegek két címlet�
ben, 12 és 35 forint névértékben 
vásárolhatók meg, 3,5 millió, illet�
ve 1,5 millió példányban.

Az idei ünnepi postaszolgáltatás 
újdonsága a Quelle Magyarország 
csomagküldő szolgálat bekapcso�
lódása a Karácsonyi Posta ese�
ményeinek sorába.

A Quelle gyermekkatalógusát 
mintegy 600 ezer példányban 
több, mint kilencezer óvodába és 
iskolába juttatta el a posta, azzal a 
céllal, hogy a szülőknek meg�
könnyítse a választást, a gyerme�
kek pedig megismerkedjenek a 
katalógusból való vásárlás előnyei�
vel, s az ehhez szükséges, pontos 
levélcímzéssel.

Bizonyára sokan emlékeznek 
még rá: tavaly a Mikulás is Nagy-  
karácsonyba költözött. így lesz ez 
idén is a Magyar Mikulás Alapít�
vánnyal közösen szervezett akció�
ban. A gyerekek Nagykarácsony�
ba küldhetik a Mikulásnak írott le�
veleiket, vágyaikkal és kéréseik�
kel. Levelére minden gyermek me�
selevelet kap a Mikulástól.

Éppen öt esztendeje annak, 
hogy a Magyar Televízió sportosz�
tálya útjára indította TS- Karácsony 
elnevezésű jótékonysági akcióját 
azzal a céllal, hogy a nagycsalá�
dosok nem új, de még használha�
tó sportszerhez, ruhaneműhöz, já�
tékhoz jussanak. Az ötletből azóta 
országos mozgalom lett. Az idén 
először -  kapcsolódva a Magyar 
Posta rendezvényeihez „TS-  
Nagykarácsony” címmel rende�
zik meg hagyományos akciójukat.

A Magyar Posta karácsonyi ak�
cióinak lesz folytatása is: bélyeg-  
tervező pályázatot hirdet a gyer�
mekeknek, arra biztatva őket, 
hogy rajzolják meg a karácsonyról, 
a szeretetről szóló élményeiket, 
gondolataikat. A legjobb munkák�
ból 1995 karácsonyára bélyeg ké�
szül. Ez az első alkalom, hogy a 
karácsonyi bélyeg elkészítéséhez 
a Magyar Posta a gyermekek köz�
reműködését kéri.

Idén először -  és reméljük nem 
utoljára -  igazán látványos ese�
ménnyel zárjuk le különleges kará�
csonyi szolgáltatásainkat. A Ma�
gyar Posta lesz az újévi vigadó�
beli Interoperett koncert fő támo�
gatója. A koncertet élő adásban 
közvetíti a Magyar Televízió és át�
veszi az Eurovízió is.

Bízunk benne, hogy a Karácso�
nyi Posta ünnepi szolgáltatásai az 
idén is elnyerik ügyfeleink tetszé�
sét, megelégedését.

Nagykarácsonyon keresztül küldd el a szeretet jelét!
Nagykarácsony hangulatos kis falu, távol a világ zajától, a mindennapok forgalmától. 

Postája idén újra karácsonyi díszbe öltözik.
Dolgozói ismét különös gonddal és szeretettel készülnek az ünnepekre.

Ha ebben az évben igazán emlékezetessé akarja tenni az ünnepeket, akkor 
jókívánságait Nagykarácsonyon keresztül juttatja el szeretteinek.

A nagykarácsonyi postán különleges ünnepi bélyegzővel látják el leveleit, 
képeslapjait, és már küldik is tovább, hogy időben odaérjen ahhoz, akit megillet.

Nagykarácsonyban minden Önért történik!

M a g y a r  M i k u l á s  A l a p í t v á n y

A MAGYAR MIKULÁS ALA�
PÍTVÁNY a Szent Miklós- legen-  
da szellemében a gyerekek Mi�
kulás- napi és karácsonyi meg�
ajándékozását, az ajándékozási 
szokások jobbítását, a szolidari�
tás, az egymással törődés fon�
tosságának kifejezését, a hiányt 
szenvedők segítését .tekinti kül�
detésének.

Az Egyetemi Színpadon 
1990. karácsonyán rendezett jó�
tékonysági koncert bevételeiből 
-  eszmei értékű alaptőkével -  
létrejövő alapítványt 1991- ben 
jegyezte be a Fővárosi Bíróság.

Az alapítvány a céljaival azo�
nosuló önkéntesek munkájával 
és támogatások gyűjtésivel 
szolgálja a gyerekek érdekeit.

Alapítványunk 

feladatának tekinti:

1. a Mikuláshoz kapcsolódó 
legendák és hagyományok gyűj�
tését, bemutatását, gazdagítá�
sát -  kiemelve és erősítve a ma�
gyar vonásokat;

2. a gyerekek Mikulással kap�
csolatos elképzeléseinek valóra 
váltását,

-  a Mikulással való személyes 
találkozás lehetőségének meg�
teremtésével,

-  a Mikulás Posta megszerve�
zésével,

-  Mikulás- napi és karácsonyi 
ajándék küldésével, azok szá�
mára, akik bármilyen ok miatt 
nem részesülhetnek a családi 
ajándékozás örömében;

3. az ajándékozási szokások 
befolyásolását, az ajándékkészí�
tési kultúra gazdagítását saját 
ötletekkel, kezdeményezések�
kel, valamint ajándéktervezési 
pályázatok, rendezvények szer�
vezése útján.

Mikulás-hagyományok, 

„magyar" Mikulás

A Mikulás- napi ajándékozás�
nak nincsenek mély gyökerei ha�
zánkban. A szokások magyará�
zatában'több nép hagyományai

keverednek: a rénszarvas húzta 
szán jól megfér a történetekben 
a püspöksüveggel és a kram�
pusszal. Az ablakba készített ki�
fényesített kiscsizma és a Miku�
lás- kucsmára hasonlító süveg 
azonban magyar hagyomány�
nak tekinthető.

Személyes találkozás 

a Mikulással

A „mesekorszakban” minden 
gyerek kíváncsi rá, milyen is a 
Mikulás. A legenda alapján ki�
alakult hagyományok kiváló lehe�
tőséget kínálnak megszemélye�
sítésére. Minden szülő és peda�
gógus tudja, milyen nagy a vára�
kozás és milyen nagy hatású a 
személyes találkozás élménye. 
Alapítványunk éppen ezért nagy 
gondot fordít a Mikulások képzé�
sére. A „Mikulások Társasága” 
tagjainak külön próbán kell tanú-  
bizonyságot tenniük alkalmassá�
gukról.

A szerep alakítására felké�
szült, „szakképzett” Mikulások 
minden évben ellátogatnak a fő�
városi gyermekkórházakba, né�
hány nevelőotthonba, a fogyaté�
kos gyermekek intézeteibe. Ön�
kénteseink kisegítik az óvó néni�
ket, tanítókat, és megjelennek 
vállalatok Mikulás- ünnepségein. 
A fővárosban még családi Miku�
lás- látogatásra is vállalkoznak. 
Ez utóbbi alkalmakat adomány-  
gyűjtésre is felhasználjuk.

Alapítványunk egyéb Mikulás�
akciók szervezésében is részt 
vesz (például: Falu- Tévé).

A Mikulás-posta 

megszervezése

A Magyar Mikulás Alapítvány 
egyik legfontosabb vállalása a 
gyerekek Mikulásnak írt levelei�
nek összegyűjtése és megvála�
szolása. Az akció fővédnöke 
1993 óta a Magyar Posta. Nagy-  
karácsonyba ezerszámra érkez�
nek az óvodások szülői segéd�
lettel levéllé formált rajzai, a kis�
iskolások legeslegelső önállóan

megfogalmazott sorai. A levelek 
legfontosabb üzenete a jóságba, 
szeretetbe vetett hit.

Nagyon fontosnak tartjuk a 
segítséget kérő, gyermekbána�
tot leíró leveleket, és tőlünk tel�
hető módon megpróbálunk segí�
teni. Sok esetben elegendő egy 
meleghangú válasz, de ha na�
gyon nagy szükségét látjuk, 
igyekszünk teljesíteni a kívánsá�
gokat. Az előző évben huszon�
hat nevelőintézet és más intéz�
mény, illetve mintegy négyszáz 
családban élő gyermek számára 
küldhettünk ily módon ajándé�
kot. Akciónk különlegessége, 
hogy már Ausztráliából is kap�
tunk levelet.

A gyerekek bevonása 

az ajándékozásba, 

az ajándékozási kultúra 

javítása

Idén második alkalommal hir�
deti meg alapítványunk a Kará�
csonyi Ajándék Pályázatot. A 
gyerekek saját készítésű aján�
déktárgyakat, rajzokat, irodalmi 
alkotásokat küldhetnek társaik 
megajándékozására. A pályázat 
szervezése idén kapcsolódik a 
TS- Nagykarácsonyhoz is: a beér�
kező anyagokból kiállítást szer�
vezünk a Budapest Sportcsar�
nokban, az apró tárgyakkal pedig 
azokat a karácsonyfákat díszítjük 
fel, melyeket a díjkiosztás után az 
akcióban részt vevő kórházakba, 
nevelőotthonokba juttatunk el. A 
pályaműveket értékelő zsűri ne�
ves tagjai: Dargay Attila, Foky Ot�
tó és Gyárfás Endre.

Reméljük, sokan csatlakoz�
nak kezdeményezésünkhöz s 
velünk együtt vállalják a követ�
kező mottót: „Az igazi szomorú�
ság nem az, ha nem kapunk, ha�
nem az, ha adni nem tudunk 
ajándékot.”

Információ: Halász Etelka,
Magyar Mikulás Alapítvány 

Telefon: (1) 184- 2391 
Levélcím: Budapest Pf. 723. 
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Karácsonyi A jándék Pályázat
Pályázati tudnivalók

A pályázat címe: Karácsonyi Ajándék Pályázat 
Nagykarácsony 2425

Célja: az egymás iránti megértés, a szeretet és a megbékélés jegyében a gyerekek figyelmét 
az önmaguknál nehezebb sorsú társaikra irányítani, hogy megismerjék az ajándék adásának örömét, 

és egyúttal hozzájáruljon az ajándékozási kultúra jobbításához.
Meghirdető: a Magyar Mikulás Alapítvány 

(Budapest XIII., Kárpát u. 31. Telefon: 184- 2391)
Fővédnök: Magyar Posta

Védnökök: TS- Nagykarácsony, Budapest Sportcsarnok 
A pályázat témája: ajándékozás Mikulás és karácsony ünnepén 

Beküldési határidő: 1994. december 12.
A pályázatra csak gyermekek által készített munkákat fogadunk!

A pályaműveken -  vagy az azokhoz rögzített címkén -  fel kell tüntetni:
-  az alkotó nevét, életkorát;

-  pontos lakcímét és a választott kategóriát;
-  közösség esetén az intézmény nevét, címét és a pályázati képviselőjét.

Kategóriák: Korcsoportok:
I. Ajándéktárgy, ajándékötlet 1. kisgyermekek alkotásai (8 éves korig)
II. Gyermekrajz 2. 9- 12 évesek munkái
III. Irodalmi alkotás 3. 13- 16 évesek munkái

Felső korhatár: 16 év betöltése 1994- ben.

Az egyéni és közösségi alkotásokat külön értékeljük.
A kiállításra alkalmas munkákat nyilvános tárlaton mutatjuk be, 

amelyre a résztvevők meghívást kapnak.
A zsűri a legjobb alkotásokat oklevéllel és ajándékokkal jutalmazza.

A pályamunkákat karácsonyi ajándékként 
gyermekintézményeknek ajánljuk fel.

A pályázatra beküldött alkotásokat visszaküldeni nem áll módunkban.
Budapest, 1994 október.

A  M a g y a r M ik u lá s  A la p ítv á n y  K u ra tó r iu m a
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Kongresszusra készülünk Üzletpolitika és piacgazdaság
Kétnapos munkaértekezlet Szegeden

(Folytatás az 1. oldalról.) 
megváltoztatni. Meg kell változ�
tatni például a nevünket. Javas�
latunk szerint ne Postai Dolgo�
zók Szakszervezetének hívja�
nak bennünket, hanem Postás 
Szakszervezetnek. Emblémát 
kell változtatnunk és terveztet�
nünk, olyant, ami mindenben 
megfelel a kor szellemének és 
azt mindenhol alkalmaznunk 
kell.

-  „Magyarra” fordítva ezt ar�
culattervezésnek hívják, s ez 
sem egy egyszerű pár napos 
folyamat, de én is úgy érzem, 
nagyon fontos és szükségsze�
rű. Ez természetesen elsősor�
ban a külvilág számára jelent 
változást, de belső szervezeti 
váltásról is esett szó?

-  Az értékelés során felvető�
dött az, hogy demokratikus- e, és 
csak akkor demokratikus egy 
szervezet, ha döntéseit csak 
konszenzussal -  megegyezés�
sel -  hozhatja. Az elmúlt négy év 
azt bizonyította: sokkal hatéko�
nyabb munkát tud egy szervezet 
végezni, ha kevesebbszer kéne 
minősített többségű döntést hoz�
nia, sokszor bizony bőven elég 
lenne az 50 százalék plusz 1 
szavazat.

-  Erre az elmúlt évben nem 
egy példa akadt, arról nem is 
beszélve, hogy órák teltek el -  
teljesen fölöslegesen -  vitára 
olyan kérdésben, ami távolról 
sem az érdemi részt érintette.

-  Valóban volt ilyen, de sze�
retném hozzátenni, a konszen�
zus kérdését egy esetben feltét�
lenül fenntartanánk; ez pedig a 
szervezet feloszlatásának kér�
dése -  mert ez egy borzasztóan 
fontos kérdés -  a többi döntés�
ben i«j 2/3 illetve a már említett 
50'százalék plusz 1 fő szavazat 
döntene. Volt még nagyon érde�
kesnek és bölcs döntésnek tűnő 
ötlet is, mely a testületek létszá�
mának csökkentését javasolta. 
És ezt nem feltétlenül költség�
megtakarítás céljából, hanem a 
hatékonyságot növelő szándék�
ként.

-  Milyen testületekre gon�
doltak?

-  Egyrészt már a következő 
kongresszusra gondolva, arra, 
hogy az alapszervi titkárokon kí�
vül ötszáz- , vagy ezerfőként egy 
küldöttet válasszanak a terüle�
tek, és akkor körülbelül 300- 330 
küldött képviseli majd a tagsá�
got.

-  Ez ha jól tudom, pontosan 
annyi, mint a szakszervezeti 
központ színháztermének be�
fogadóképessége, de nem hin�

ném, hogy ez lenne a megha�
tározó érv.

-  A kettő között valóban nincs 
összefüggés. És akkor említenék 
még egy ötletet, vagy felvetést 
egy testület felállítására, amely 
eddig nem volt, ez pedig a kong�
resszus mellett működő etikai bi�
zottság felállítása, mely függet�
len minden testülettől. A TOT pe�
dig más feladatot fog kapni és 
évente egyszer, maximum két�
szer ülésezik majd és az elmúlt 
év munkájáról -  elvégzett mun�
kájáról -  kap tájékoztatást és a 
következő év legfontosabb fel�
adatait fogalmazza majd meg.

Ezenkívül dönt arról is, hogy a 
nemzetközi kapcsolatokban mi�
lyen feladatot szán a szakszer�
vezetnek és elégséges- e az, amit 
most teszünk vagy sem.

-  Ez utóbbival kapcsolat�
ban; azt hiszem, ez egy telje�
sen logikus döntés, hiszen az 
elmúlt évek furcsán beszűkül�
tek és talán érthetetlen kap�
csolatelvesztései után az
1994-es évet az újratámasztott, 
és -  nagyon gyümölcsözően 
újraindított -  kapcsolatok évé�
nek is mondhatjuk, és ez alig�
hanem nagyszerű dolog. Fon�
tos a szakszervezetnek és 
olyan emberi kapcsolatok lé�
tesítésére is alkalmas, amely 
messze túlmutat a hideg pro- 
tokollérintkezés szokásain. El�
képzelni sem tudom, hogy egy 
japán, norvég, vagy svéd ve�
zetőre ne tett volna igen mély 
hatást az a közvetlen fogadta�
tás, amelyben részesült. És 
azt sem tudom elképzelni, 
hogy a csereüdülés keretében 
idelátogató görög, olasz pos�
táskollégák ne jó hírünket ter�
jesztenék hazatérve szűkebb 
környezetükben.

-  Valóban így van, és nem vé�
letlen, hogy az ilyen jellegű kér�
désekben, mint a legfontosabb 
döntési jogú testület, a TOT dön�
téseit kérjük és várjuk.

-  Mi változik, illetve változ�
hat még?

-  Az ami a jelenlegi TOT funk�
ciójának helyébe és döntéseinek 
helyébe lép -  a jelenlegi javaslat 
szerint -  s ezt mi úgy hív�
juk,hogy választmány. Ez a vá�
lasztmány maximum 60 főből áll�
na és tagjai a középszervi titká�
rok, az önálló alapszervi titkárok 
és létszámtól függően a közép�
szervek által megválasztott vá�
lasztmányi küldöttek lennének. 
Ide csatlakozna a posta által ala�
pított kft.- ből és rt.- től egy- egy fő.

-  Mi lenne fő működési terü�
lete?

-  Az általános szakszervezeti 
politika, de nem foglalkozna a 
posta rt. bérfejlesztésével, nem 
foglalkozna a kollektív szerző�
déssel, mert azok saját gondok 
és problémák, és csak a saját 
adott testületre tartozik.

És még véletlenül se felejtsek 
el egy lényeges területet; ez az 
esetleges sztrájk kérdése. Itt az 
igent, vagy nemet csak a TOT 
mondhatná ki, beleértve egy 
szolidaritásból folytatott sztrájkot 
is. Működtetnénk továbbá egy 
úgynevezett elnökséget, ami 
nagyjából a jelenlegi intézőbi�
zottsági tagokból állna, ez körül�
belül 14 főt jelentene, ami struk�
túraváltással a későbbiekben 
pár fővel emelkedne. És akkor 
amikor bérről, vagy kollektív 
szerződésről tárgyal, akkor a vá�
lasztmány postai tagjai döntési 
joggal csatlakoznak az elnök�
ségbe.

-Tehát megismételve; a vá�
lasztmány általános kérdések�
kel foglalkozik. Az elnökség 
pedig...

-  Az elnökség pedig, ha pos�
tai bér és kollektív kérdéssel fog�
lalkozik, akkor a választmány te�
rületi képviselői, az elnökség 
tagjai között véleményt mond�
hatnak és döntést hoznak.

-  Első hallásra ezek a javas�
latok alapos változásokat jelen�
tenek majd, de nyilván -  és er�
ről már többször említést tett -  
szükségszerű változásokat.

-  Meggyőződésem, ha ezeket 
elfogadjuk egy működőképes, 
döntőképes szervezetet hozunk 
létre, bizonyíthatóan semmivel 
sem gyengébb demokratizmus�
sal, mint ami eddig volt.

-  Titkár úr, az eddig ismer�
tetett programból nekem el�
sődlegesen az tűnik ki, hogy 
több változtatás az egyszerű�
sítést és a célszerűséget szol�
gálja. Remélem, mások is így 
érzik majd. Ön szerint jól érzé�
keltem a lényeget?

-  Azt hiszem igen. Egyszerű�
síteni kell a dolgokat, és ez fel�
készült kollégákat igényel és 
nem arra kell koncentráljunk, 
hogy a nemmel szavazókat 
meggyőzzük, hogy legalább tar�
tózkodjanak, hanem a nemmel 
szavazók -  bár nem értenek 
egyet -  is kifejthessék álláspont�
jukat.

-  De semmiképpen ne úgy, 
hogy az érdemi munka emiatt 
lelassujon és fölösleges viták�
ba torkolljon.

-  Erről van szó...
Veégh Ádám

Vendégeink voltak

Görög barát magyar csacsival

(Folytatás az 1. oldalról.) 
ban számolni kell azzal is, hogy 
nem mindegyik üzletágban sike�

rül elérni a piac megtartását.
-  Az eddig elmondottakból 

világosan kirajzolódik, hogy a 
postaszolgálat célja a piac 
megtartása, a minőség javítá�
sa és a fajlagos költségek 

csökkentése. Hogy ezek a cé�
lok valóra váljanak, azért tenni 
is kell valamit. Gondolom, a 
célkitűzések mellé tervek is 
készültek. Hallhatnánk erről is 
valamit?

-  Azzal kezdeném, hogy cél�
jaink elérése érdekében folya�
matosan vizsgáljuk a hálózat ka�
pacitását, képességeit. Ez a 
postahivatali és a szállítási háló�
zatra egyaránt vonatkozik. A 
postai küldemények esetében a 
konkurencia a címzetten külde�
ményeknél jelentkezik. Ezért a 
piac megtartása és növelése ér�
dekében elengedhetetlen az 
ügyfelekkel való korrekt kapcso�
lattartás. Ezt támasztja alá a 
nagyfogyasztók által bonyolódó 
forgalom növekedése is.

-  Ami a levélpostai szolgálta�
tásokat illeti, -  folytatta az osz�
tályvezető -  a múlt évben ötven-  
hét nagyfogyasztót regisztrál�
tunk, ebben az évben hetven�
egyet. Az első félévi adatok pe�
dig azt mutatják, hogy a nagyfo�
gyasztók által feladott levélpos�
tai forgalom 81 százalékkal nőtt.' 
Ebből következik, hogy -  a levél�
postai bevételeken belül -  a 
nagyfeladók által bonyolított for�
galom részaránya megduplázó�
dott.

-  Mi a helyzet a csomagfor�
galomban?

-  Az ügyfelek száma alig vál�
tozott. Ugyanakkor a forgalom 
43 százalékos növekedést mu�
tat. Ennél a postai szolgáltatás�
nál a nagyfeladók, illetve a cso�
magküldő cégek által bonyolított 
forgalom, az összes forgalom 36 
százalékát teszi ki. Ez a múlt év 
első felében 27 százalék volt.

-  Érdekes, az ügyfelek szá�
ma alig változott, a forgalom 

növekedett, ez a szolgálat 
mégis veszteséges. Miért?

-  A csomagszolgálat veszte�
ségének okait két évvel ezelőtt, 
1992- ben már elemeztük. Akkor 
és azóta is arra a megállapításra 
jutottunk, hogy az okok a feldol�
gozásban és a kézbesítésben 
keresendők. Tavaly például a jö�
vedelmezőség annak ellenére 
sem javult, hogy az átlagot meg�
haladó tarifaemelésre került sor 
és a forgalom is jelentősen, 
mintegy 30 százalékkal emelke�
dett.

-  Mit tehet a posta azért, 
hogy a csomagforgalom bevé�
telei kedvezőbben alakulja�
nak? Történt-e már intézkedés 
ebben az ügyben?

-  Igen. Az elemzések tapasz�
talatait figyelembe véve, a posta 
vezetői általános stratégiai cél�
ként fogalmazták meg a cso�
magszolgálat gazdaságos mó�
don történő ellátásának elérését, 
a felkínált szolgáltatások korsze�
rűsítése mellett. így elengedhe�
tetlenné vált a csomagszolgálat 
technológiai, gazdasági átvilágí�
tása. Az év elején ajánlati felhí�
vással megkerestük a hazai és a 
nemzetközi piacon számításba 
jöhető tanácsadó cégeket. A pá�
lyázatot a Deloitte and Touche 
Kft. nyerte, amely átfogó javasla�
tokat készített. Most, az a fel�
adat, hogy javaslataik alapján ki�
dolgozzuk a stratégiai célok el�
érését szolgáló intézkedéseket.

-  Hogyan alakul a pos�
tapénz forgalma?

-  Ebben az évben legfonto�
sabb feladatként a napi elszá�
molási rendszerre való áttérés 
és a bankközvetítés minőségi 
javítását szolgáló fejlesztés 
megvalósítása jelenti. Annál is 
inkább, mivel a posta pénzfor�
galmi bevételei az átlagosnál 
nagyobb mértékben növeksze�
nek az előző évhez képest. A 
bankközvetítő szolgáltatáson

belül pedig, a piros csíkos, sár�
ga átutalási utalványok eseté�
ben új árstruktúrát vezettünk 
be.

-  Mi ennek a lényege?
-  A korábbi forgalomarányos 

díjjal szemben darabdíjat és for�
galomarányos díjat is alkalma�
zunk. Ennek mértéke befizeté�
senként 20 forint, forgalomará�
nyosan 1 ezrelék. Szerződéses 
partnereink, a bankok elfogadták 
ezt a megoldást. Néhány kisebb 
számlatulajdonos azonban tilta�
kozik ellene.

Fontosnak tartom megjegyez�
ni, hogy az új feldolgozási és az 
ennek következtében szüksé�
gessé váló egyéb változtatások�
nak köszönhetően, várhatóan je�
lentősen csökken a postánál be�
fizetett összegek átfutási ideje, 
javul a teljes pénzforgalom el-  
lenőrzöttsége. Számolunk azzal 
is, hogy az információkérését és 
reklamáció esetén jelentősen 
csökken majd az elintézési idő. 
A technikai és technológiai fej�
lesztésen túl az aktív piaci ma�
gatartás folytatását is szüksé�
gesnek tartjuk.

-  Gondolom, hogy az üz�
letpolitika fogalomkörébe 
tartozó kérdésekről még len�
ne mit elmondani. Ám, erre 
itt és most nincs kellő terje�
delem. Ezért engedjen meg 
egy utolsó kérdést: az év vé�
ge közeledtével prognoszti�
zálható-e, hogy a posta mi�
lyen eredménnyel zárja az 
évet?

-  A Magyar Posta Rt. üzleti 
terve alapján az 1994. évi ered�
mények a korábbi évekhez ké�
pest várhatóan jelentősen javul�
nak. Az alaptevékenységek be�
vétele mintegy 23 százalék, az 
egyéb tevékenységeket figye�
lembe véve az üzleti tevékeny�
ség bevétele is meghaladja a 20 
százalékot. Ezek előzetes becs�
lések. Az év végéig a számok 
még módosulhatnak.

Visi Ferenc

Ü l é s e z e t t

a z  i n t é z ő b i z o t t s á g

Napirendi pontok:
1. A Magyar Posta Rt. szerve�

zetfejlesztési koncepciója.
2. A kongresszus előkészíté�

se.
3. Egyebek.
Ad. 1. Az intézőbizottság 

megvitatta a szervezetfejlesztési 
koncepcióról szóló állásfoglalás 
tervezetet, és azokat kisebb mó�
dosításokkal és kiegészítések�
kel, egy tartózkodás mellett elfo�
gadta. Az intézőbizottság részé�
ről felmerült az igény, hogy kül�
földi postás szakembereket hív�
junk meg előadónak, ahol a pos�
ta szervezetfejlesztése megtör�
tént, és az ottani tapasztalatok�
ról előadást tartanának.

Ad. 2. Az országos titkár is�
merteti az MSZOSZ Szövetségi 
Tanácsának határozatát az 
1995. februári MSZOSZ kong�
resszussal kapcsolatosan. Tájé�
koztatót adott arról, hogy a kong�
resszuson 508 fő vesz részt, eb�
ből 24 fő képviseli a PDSZ- t. Is�
merteti az MSZOSZ kong�
resszus előkészítésére alakult 
bizottságok és albizottságok 
munkáját a PDSZ részéről segí�
tő személyeket.

A Szövetségi Tanács a társa�
dalmi, gazdasági megállapodást 
10 pontban fogalmazta meg.

Az országos titkár tájékoztatta 
az intézőbizottságot, hogy 1995 
tavaszán a korábbi döntésnek

megfelelően a PDSZ is jubileumi 
kongresszust tart. A kong�
resszus és a szakszervezeti vá�
lasztások előkészítése érdeké�
ben már most szükséges az elő�
készítés megkezdése. Ezért ja�
vasolja az intézőbizottságnak, 
hogy az írásbeli előterjesztésnek 
megfelelően hozzon létre bizott�
ságokat, fogadja el azok vezető�
inek személyét, és a későbbiek 
során tegyen javaslatot az egyes 
bizottságok tagjaira. Az előké�
születek megkezdése érdeké�
ben kétnapos, nem a PDSZ köz�
pontjában tartandó intézőbizott�
sági ülést javasol. A szegedi te�
rületi titkár felajánlotta, hogy az 
intézőbizottságot két napra ven�
dégül látja. Az intézőbizottság a 
meghívást 1994. november 2- 3-  
ra elfogadta.

Ad. 3. A PDSZ jogtanácsosa 
tájékoztatta az intézőbizottsá�
got, hogy nem sikerült megál�
lapodást kötni a PHDSZSZ- szel 
a szövetségi vagyon kezelésé�
ről, szétválasztásáról, a gazda�
sági iroda feletti munkáltatói jo�
gok gyakorlásáról, ezért kéri az 
intézőbizottság hozzájárulását 
ahhoz, hogy a vagyon megosz�
tására irányuló lépéseket megte�
gye azzal, hogy 1995. január 1-  
jén a PDSZ- t megillető vagyont 
önállóan kezelni tudjuk.

Az országos titkár tájékoztatót 
adott németországi és görögor�

szági útjuk során szerzett ta�
pasztalatokról. Egyben tájékoz�
tatta az intézőbizottságot, hogy 
a közeli napokban román szak-  
szervezeti delegáció érkezik.

Az intézőbizottság felhatal�
mazza Konrát Ervin szakértőt, 
hogy a hírlapkézbesítői bérrend�
szer előzetes egyeztetését a 
szakmával folytassa te úgy, 
hogy a tervezet 1994. november 
15- ig az ib. elé kerüljön. Felhívta 
a szakértő figyelmét arra, hogy a 
TOT állásfoglalása, valamint a 
további szakmai ígéretek szerint 
a bérrendszerrel egyidejűleg a 
munkaruha- ellátásról is dönteni 
kell.

Több területről érkezett jelzés, 
hogy a munkaruha- utalvány be�
vezetése nem zökkenőmentes, 
egyes dolgozói körök a hosszú 
átfutási idő miatt elláttatlanok. 
Az ellátás érdekében a PDSZ 
szakértőjét felkérték a szüksé�
ges intézkedések megtételére.

A Budapesti Autójavító Kft. 
ügyvezető igazgatója 9 hónap 
eltelte után a kollektív szerző�
dést felmondta, ugyanakkor nem 
mutat hajlandóságot az új kollek�
tív szerződést előkészítő tárgya�
lások megkezdésére, azon az 
alapon, hogy kinevezésének 
meghosszabbítását bizonytalan�
nak érzi. Az intézőbizottság és 
az illetékes szakértő további 
egyeztetést tart szükségesnek.
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A falusi postás
A fővárostól alig 40 kilométerre 

fekvő Sülysápnak kiterjedt tanyavi�
lága van. Ám Kisteleg, Sándorszál-  
lás, Jakabszállás, a községtől távol 
eső területek házaiba is eljut a pos�
ta, beköszönt a postás meglehetős 
gyakorisággal.

E tanyasi szolgálatot Csanádi 
Gyutáné egyesített kézbesítő látja 
el. Vele beszélgetünk.

-  E feladat munkámnak csak 
egy részét jelenti. Saját belterületi 
körzetemet bejárva, a kora délután 
óráiban indulok a községközponttól 
nagyon is távol eső, szétszórt fek�
vésű tanyasi házakhoz.

-  Bizonyára várják, szeretettel 
fogadják magát az ott élők...

-  Magam is tapasztalom ezt. 
Kedvesen kínálnak, gyümölccsel, 
szomjat csillapító pohár üdítővel, 
friss vízzel... Várják a levelet, nyug�
díjat hozó postást, kíváncsian ér�
deklődnek arról, mi történt, mi tör�
ténik a faluban, hol készülnek lako�
dalomra, ki halt meg... Üzennek or�
vosnak, rokonnak -  ismerősnek. A 
messzire címzett levelet velem kül�
dik el feladásra.

-  E tanyasi szolgálat szép is, 
nehéz is -  s ez utóbbi a jellemzője 
leginkább...

-  A lankás- dombos, erdős vidék 
valóban szép látvány, az évszakok 
változásával más- más arculatát 
mutatja a táj. Csodálatos a tavasz, 
a nyár -  a hivatalbeli „lányoknak” 
gyakran viszek mezei virágokból 
válogatott csokrot - , igazán szép 
az ősz is, s maga módján még a 
zord télnek is megvan a szépsége.

-  A munka igazi nehézségét ám 
mégiscsak a rossz időjárás jelenti; 
esőben, hóban- fagyban, nehezen 
járható utakon kell eljutnia a ta�
nyákra, házakhoz...

-  Ez így van, de hát ezzel sem�
mi újat nem mondok, úgy hiszem -  
válaszolja magától értetődő termé�
szetességgel a rossz idő, a csa�
holó kutyák, a járhatatlan utak je�
lentik a legnagyobb nehézséget... 
Korábban, míg családi házat építve 
nem költöztünk be a faluba, e ta�
nyavidéken -  Kistelegen -  laktam 
magam is. Lovas kocsira, télidőben 
szánra ülve jártam régebben nem�
egyszer e vidéket. Változik a világ; 
továbbra is apósi, férji segítséggel, 
de most már saját gépkocsinkba ül�
ve „fuvaroznak” a tanyákat járva, 
persze ha az időjárás s az utak ál�
lapota engedi ezt. Egyébként a ke�
rékpár az én igazi s egyetlen közle�

kedési eszközöm, amit jó időben a 
kerekeket marasztaló- visszafogó 
nagy homok miatt legtöbbször csak 
tolok magam mellett.

-  Hallottuk: messzi vidékről került 
e Pest megyei tájegységre, telepü�
lésre...

-  Ideköltözést, családalapítást 
megelőzően Budapesten az 502- es 
számú postahivatalban dolgoztam. 
Férjem, mint legényember, járatkí�
sérőként járt e hivatalba, ismeretsé�
get kötve „postásszerelem”... há�
zasságkötés lett a dolog vége... A 
főváros*munkahelyet jelentett szá�
momra csupán. Borsodi vagyok; 
Miskolctól 16 kilométerre található 
Hejőbábán születtem, e kicsinyke 
településhez kötődik gyerekkorom, 
ifjúságom. Nos, férjhez menve ke�

rültem ide Sülysápra, annak is kül�
területét jelentő tanyasi vidékre.

-  Család?
-  Négy lány-  s egy fiúgyerme�

künk van, ötük közül a fiú a legfiata�
labb, ő most katona. Az egyéves 
Dávid mellé, a másik családot alapí�
tó lányöméknál -  Katalinnak -  szü�
letett baba a napokban, nagy örö�
mömre... Kristóf a második uno�
kám...

-  A népes famíliát említve: a 
Csanádi családnál van, lesz folyta�
tója a postásságnak?

-  Van is, lesz is! -  mondja érez�
hető büszkeséggel az édesanya. -  
E pályát választva két lányom dol�
gozik a budapesti 72- es számú (Ke�
leti pályaudvari) postahivatalban, 
csakúgy a vejem is. Hiszem, tudom: 
szeretik munkájukat ők is...

-  Igaz is: milyen a postás közér�
zete itt, Sülysápon, 1994- ben?

-  A kisebb- nagyobb gondok, 
problémák, a nehezebbé váló meg�
élhetés emelkedő költségei bizony 
feladják a leckét nap mint nap ne�
kem is. Mégis: jól érzem magam a 
családot jelentő egyszerű ember�
ként otthon s postásként itt a hiva�
tali munkatársi közösségben egya�
ránt. A gyes hosszú évei után jutot�
tam el a lakóhelyi kézbesítői mun�
kához, s ez külön is öröm számom�
ra. A posta az első, s tudom -  ha 
valami kiszámíthatatlan dolog nem 
történik az életemben a posta 
marad az egyetlen munkahely szá�
momra ezután is. Innen szeretnék 
nyugdíjba menni, ha eljön az ide�
je...

...Az még persze odébb van. 
Egyelőre -  mint azt a hivatalvezető�
től megtudtam -  hosszabb szabad�
ságra megy Csanádiné a kis unoka 
érkezését jelentő örömben osztoz�
va, s az otthoni segítő munkából 
részt vállalva.

-  Megérdemli, rászolgált az „idő�
zített” szabadságra, családi otthon�
létre Tériké, s tegyem hozzá gyor�
san: helyettesítve távollétében sem 
szünetel a belterületi, illetve a ta�
nyasi kézbesítői szolgálat -  mondja 
Dinnyés Sándorné, Sülysáp 1- es 
számú postahivatalának vezetője, 
megtoldva: -  Csanádi Gyuláné a 
nagyon is nehéz tanyasi kézbesítés 
tennivalóit -  megannyi nehézségé�
vel együtt is -  nagy kedvvel, fárad�
hatatlanul végzi.

Jandó István

Nehéz helyzetben van az egész�
ségügy, többek között azért is, 
mert kevés az életet jelentő műté�
tekhez oly fontos vér. Ennek egyik 
oka, hogy a Vöröskereszt üzemi 
szervezeteinek többsége felmor�

zsolódott, s ezzel elmaradt a mun�
kahelyi véradás is.

Minap a HPI budapesti levélfel�
dolgozójában járva, kézzel írott, 
véradásra buzdító falragaszra let�
tem figyelmes.

-  Milyen sikerrel járt a szerve�
zés, véradás? -  kérdezem Fekete 
Vilmosnét, az LF véradási felelősét.

-  Nagyon szerény ered�
ménnyel, bizony kevesen voltunk a 
Delej utcai Vérellátó Központban.

Visszaesett a véradási készség 
nálunk is, s ennek sok oka van.

-  Egyáltalán -  működik Vörös�
kereszt- szervezet itt, az LF- en?

-  A régebbi időkből ismert alap�
szervezet megszűnt. Jómagam vé�
letlenül csöppentem az egészbe. 
Kérleltek többen is: Klári, vállald el 
a véradó- felelősi teendőket, legyél 
a titkár!

-  A titkári „titulus” azért persze 
túlzó -  teszi hozzá - ,  hiszen népes 
tagságot jelentő munkahelyi vörös�
keresztes szervezetről ma már 
nem beszélhetünk. Szerény hatás�
körrel a véradások szervezése je�
lenti az egyetlen feladatot.

-  Az sem lehet könnyű...

- T ö b b  műszakban dolgozik 
üzemünk, ezért nehéz az embere�
ket elérni, egy- egy véradásra 
„összehozni”. S ha csökken is a 
véradási készség, azért van egy 
olyan mag, amelyre mindenkor 
számíthatok. Balassa Imréné, Hé-  
der József -  ő a szervezésben is 
sokat segít nekem - ,  Cséminé 
Stlevesi Julianna, Fejér László, 
Tóth Lászlóné, Szilvási Józsefné, 
Tatár Istvánná, Tóth lllésné -  hogy 
csak a legismertebb véradókat em�
lítsem.

-  Ön is véradó?
-  Amíg egészségem engedi, 

véradó leszek a jövőben is.
J. I.

D u r o n e l l y  A n d r á s  e m lé k é re

Vasgyárosból postamester
A miskolci -  Mindszent hajdani 

község nevét viselő -  temetőben 

a gondnoki iroda mellett látható 
egy különös formájú, tekintélyt ki�
fejező síremlék. Az egyik oldalán 
a felirat: Duronelly András, szüle�
tett: 1770. november 16. Meghalt 
szeptember 15. 1845. A többi ol�

dalán utalás az örök életre, és a 

szárnyas Merkur allegóriája. A 

névfelirat alatt két kalapács, mint 
foglalkozási címer. Az öntöttvas 
síremlék eredetileg a temető fő-  
útja mellett volt feledésre ítélve, 
mígnem másfél századnyi idő 

után óvó kezek a gondnoki iroda 

mellé helyezték, lefestették.
Ez a síremlék Miskolc város 

harmadik postamesteréé, aki a 
reformkortól, 1829- től haláláig 
fontos szerepet töltött be a város 
életében. Duronelly András vas�
gyáros volt Gölnicbányán (ma 
Gelnice). Ugyanúgy olasz szár�
mazású, mint Fazola Henrik és 
fia, Duronelly kortársa, Fazola Fri�
gyes. A két család kapcsolatának 
feltárása több érdekes összefüg�
gést hozhat felszínre. A síremlék 
kétségkívül Fazola Frigyes diós�
győri gyárának a terméke. Azon a 
kétféle jelképes utalás ilyen mó�
don tette emlékezetessé a vas�
gyáros múltú postamestert az 
utókor számára.

Duronelly nem jött üres kézzel 
Miskolcra. A postát pályázat ré�
vén a helytartótanács útján királyi 
engedéllyel nyerte el, amiért 
1830- ban 12 000 rénes forintot fi�
zetett a királyi kamarának a mis�
kolci postaállomás királyi értéké�

nek megfelelően. (Praetium rega�

le.) Ez azt jelentette, hogy a 
kincstár vagy más személy ezen 
az értéken kaphatja meg az örök�
lési joggal rendelkező birtokostól. 
A postaállomás felszereléséért, 
jószágaiért az elődjének, Szed-  
liczky Istvánnak külön 11 300 ré�
nes forintot fizetett.

Az idős, ekkor már 59 éves 
postamester nem magának vette 
meg a postajogot, hanem fiainak, 
főleg Lajos fiának, aki négy vár�

megye táblabírájaként működött, 

Károly fia főhadnagyként szolgál�
ta a királyt, éppen ez időben he�
lyezték Miskolcról Egerbe. A ko�
ros postamester kiadót (expedi�
tor) tartott, ez volt az elődtől átvett 
Morbitzer. A korabeli postaállo�
más működését itt nem kívánom 

részletezni, azzal a miskolci posta 
kétszáz éves működése alkalmá�
ból 1990. szeptember 1- jén meg�

jelent Indul a postakocsi című 
könyvemben részletesen foglal�
koztam. Egy -  a korra és a posta�
mester határozottságára jellemző 
-  esetet azonban megemlítek.

A postamester működését 
nyolc év után, 1837- ben kelle�
metlen esemény zavarta meg. A 
helytartótanácstól leirat érkezett 
a megyéhez, hogy a postának 
Duronellytől való átvétele végett 
megjelenő Beringer Mátyás bu�
dai főposta- igazgató részére ad�
janak törvényhatósági segítsé�
get, s ha kell, karhatalmat...

A vármegye az ügy kivizsgálá�
sával Sebe József főszolgabírót 
bízta meg. Ennek jelentéséből ki�
tűnik, hogy a bécsi udvari kamara 
a miskolci posta királyi értékét az 
eddigi 12 000 forintról 2000 fo�
rintra, a postamester fizetését, 
mely a levelek vitelbére haszná�
nak fele részéből állt, annak ne�
gyedére szállította le.

Duronelly így 10 000 forintot ki�
tevő kárt szenvedett, hiszen a 
postáért 12 000 forintot fizetett 
elődjének királyi engedéllyel és 

jóváhagyó szerződéssel. A pos�
tamester ezt a jogilag kifogásol�
ható, részére káros szerződést 
nem akarta tudomásul venni, el�
lene eredménytelenül fellebbe�
zett. Kárának önhatalmú megtérí�

tésével öt éven át a jövedelem fe�

lét tartotta meg magának, jóllehet 
a számadását öt éven át az el�
rendelt módon (csökkentve) ve�
zette. Miután több alkalommal fi�
gyelmeztették, végül is az igaz�
gató ment le személyesen, hogy 

az ügyet akár karhatalommal is 

rendezze.
A vizsgáló főszolgabíró jelen�

tése alapján a közgyűlés nem ta�
lált okot sem törvényhatósági, 
sem karhatalmi beavatkozásra, a 
jelentést elfogadta és a helytar�
tótanácshoz felküldte. Az ügy 
hátterében az állt, hogy az udvari 
kamara az örökös tartományok�
ban a királyi értéket leszállította. 
Magyarország nem tartozott az 
örökös tartományok sorába, így a 
rendelkezés jogilag rá nem vo�
natkozott. Az ilyen leszállítás 30 
nagy forgalmú postát érintett. Az 
udvari főpostamester törekvése 
részben megtört a postameste�
rek ellenállásán, ezért úgy sza�
bályozták, hogy a királyi érték 
meghagyása mellett a jövede�
lemtől függően bizonyos össze�
get kellett az érdekelteknek fi�
zetni.

Duronelly 1845- ben átadta hi�

vatalát fiának, Alajosnak, öröklési 
jogon. Az idős, 75 éves posta�
mester tizenöt éves birtoklás 
után 1845- ben elhunyt. Duronelly 
Alajos megszerette a postát, ma�
ga is tevékenyen részt vett a hi�
vatali teendőkben. Az 1848/49-  
es szabadságharcban önkéntes 
nemzetőr hadnagyként szolgált, 
megválasztották a 2. század pa�
rancsnokának, csak mikor Mis�
kolcról táborba kellett vonulnia és 
Miskolcot elhagyni, kért és kapott 
mentességet, mivel a postáért ő 
tartozott felelősséggel. A hivata�
los esküt 1851- ben letette, átvé�
szelte a Bach- korszakot, hivata�
lának a működésével, épületének 
árvíz elleni védelmével foglalko�
zott. Ő látta el a szállító posta-  

mesteri teendőket is 1859- től, mi�
kor a Tiszai Vaspálya Társulat 
megnyitotta a miskolci indóházat 
és a postaanyag szállítása vasút�
ra került.

A kiegyezés után Duronelly 
Alajost mint miskolci postames�
tert 1867. június 23- án megbízták 
a kassai postaigazgatóság kerü�
leti hivatalainak szakmai ellenőr�
zésével. 1870- ben, amikor Mis�
kolc és Kassa postája kincstári 
kezelésbe került, Kassa posta�
mesterét, Bene Károlyt a miskol�
ci, Duronellyt a kassai posta ve�
zetőjévé nevezték ki.

Nem hagyhatom említés nélkül 
azt a mendemondát, hogy a ki�
egyezés utáni első országos pos�
ta- főigazgató, Gervay Mihály 
megbízása Duronelly Alajosnak 
volt köszönhető. A jó hírű posta�
mester a kiegyezés idején talál�
kozott Gorove Istvánnal, az új ke�
reskedelmi, ipari és földművelési 
miniszterrel, aki panaszkodott ré�
gi jogásztársának, nem talál al�
kalmas személyt a posta vezeté�
sére, tőle kért javaslatot: legyen 
jó postás, merje vállalni a felada�
tot. Duronelly gondolkodott, majd 
megnevezte Gervay Mihályt, a 
nagyváradi postaigazgatót, régi 
ismerősét, kollégáját. így került 
Gervay Mihály a posta élére.

Az idén van 100. éve, hogy a 
Magyar Posta első országos fő�
igazgatója született. Úgy gondol 
rá az utókor, mint a magyar pos�
taintézmény kiegyezés utáni újjá�
szervezőjére. Emlékét alapít�
vány, iskolák őrzik és ápolják ke�
gyelettel.

Dr. Kamody Miklós

Tállyán, Mailott báró egykori kú�
riájában rendezték azt a postatörté�
neti kiállítást, melynek anyagát ja�
va részben a budapesti múzeum 
adta, és a múzeum munkatársai 
rendezték, illetve állították össze.

Tállya különben a zempléni bor�
vidék egyik igen népszerű és turis�
ták által is gyakorta látogatott -  ré�
gebben mezővárosi rangú -  közsé�
ge. Már 1567- ben(!) -  tehát 427 év�
vel ezelőtt -  rendelkezett postával, 
melynek tulajdonosa a Sóhalmi 
család volt.

Maga a kiállítás -  szerintem -  
azért lehet mindenki számára érde�
kes -  másutt is megrendezhető - ,  
mert betekintést nyújt a réges- régi 
posta hétköznapjaiba, és kitűnő 
grafikai anyaggal tárja a látogató 
elé például az egykori lovas posta 
és személyszállítás izgalmas ese�
ményeit.

Sőt produkál egy olyan egykori 
„helyjegyet” is, melyet a mostani ér�
deklődő vidor mosollyal hasonlíthat 
össze napjaink MÁV- jának kompu�
teres papírfecnijével, s nem feltétle�

nül azért, mert a régin nem szerepel 
mondjuk adószám.

Adó persze akkor is volt, de az 
viszont biztos nem, hogy a 70 éven 
felüliek ingyen utazhattak volna. 
Úgy, mint napjaink megbecsült 
postatörténésze, dr. Komody Mik�
lós, akinek könyvei és gyűjtései 
szintén láthatók egy tárlóban, s aki

a maga szelíd és rábeszélő stílusá�
ban elcsábított erre a remek kama�
rakiállításra.

Biz' isten nem bántam meg, és 
az élményeken kívül még egy ropo�
gós sósperecet is kaptam, mert 
ugyebár nemcsak szellemi táplá�
lékkal él az emberfia...
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A Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola

negyvenéves jubileuma
Jubileumi ünnepségsorozat 

kerötében emlékezett négy év�
tizedes múltjára a budapesti 
Irányi Utcai Posta-  és Bankfor�
galmi Szakközépiskola. Ez al�
kalomra -  a múlt iskolatörténé�
seit felelevenítő -  ízlésesen 
összeállított képes emlék�
könyvjelent meg az intézmény 
gondozásában.

Az ünnepi programról, a 
negyven év eseményeiről kér�
tünk rövid összegzést Balás 
Kristóftól, az intézmény igaz�
gatójától.

Örömmel készültünk a jubi�
leumra. Az október eleji ren�
dezvénysorozattal azt hiszem 
méltóképpen emlékeztünk 
meg iskolánk 40 éves múltjá�
ról. Központi ünnepély, iskola�
történeti bemutatkozás, ran�
gos képzőművészeti kiállítás, 
szakmai műveltségi vetélke�
dők, versenyek, ünnepélyes 
tantestületi ülés jelentette a fő 
programot. Támogató szpon�
zoraink segítsége jóvoltából 
pénzjutalmat, emlékplakette�
ket osztottunk ki a tanári kö�
zösség tagjai között. Alkalmi 
bélyegzéssel ellátott emlékla�
pot kapott valamennyi kedves 
vendégünk s „régi- új” iskola�
zászlóval ajándékozta meg in�
tézményünket a posta buda�
pesti igazgatósága.

-  Hány tanulója van e 
„szakközépnek”?

-  A 21 osztályközösséget je�
lentő, s érettségit nyújtó Posta-  
és Bankforgalmi Szakközépis�
kolának hétszáz tanulója van, 
s közel ötszázan képezik ma�
gukat a levelező tagozaton. 
Zömmel budapesti -  s részben 
főváros környéki települé�
sekről „bejáró” -  fiatalok tanul�
ják a szakmát, de a kollégiumi 
elhelyezés jóvoltából az or�
szág távoleső részeiből is van�
nak tanulóink.

-  Milyen gondjai vannak 
az intézménynek?

-  Intézményünk tárgyi, tech�

nikai felszereltsége dolgában 
nincs szégyellnivalónk. Legna�
gyobb gondot az jelenti, hogy a 
közös társbérletet jelentő épü�
let öreg, állandóan javításra 
szorul. Nincs nagyobb össze�
jöveteleknek helyt adó aulánk, 
tornatermünk, nincs felfrissü�
lést szolgáló udvarunk...

-  Az iskola vezetésének 
mik a legfontosabb céljai?

-  A négy évtized jó hagyo�
mányait megőrizve az érett�
ségi megszerzésén kívül a 
szakmai, gyakorlati képzés 
erősítését tartjuk egyik legfon�
tosabb feladatunknak. Ezt iga�
zolandó két év óta nem négy- ,, 
hanem ötéves a tanítás iskolai 
időtartama. S mint eddig, a jö�
vőben is igyekszünk nyitottak 
lenni az újra.

Az emlékkönyvben egykori 
diákok -  köztük többen mint itt 
tanító tanárok -  szólnak emlé�
kükről, társaikról tanáraikról, s 
az ódon külsejű, valójában 
örökifjú iskoláról.

Az első évfolyamok tanulója�
ként került az iskolába Doros 
Béla, aki ma a Magyar Posta 
Rt. elnök- vezérigazgatója;

„Közel 35 éve annak, hogy 
tanulmányaimat befejezve ki�
léptem az iskola kapuján, s 
csak jóval később -  20 év múl�
tán -  jártam »nevelő iskolám« 
falai között ismét. Az idő mú�
lása sem változtatott azon, 
hogy az épület termeinek, ab�
lakainak, kiszögelléseinek han�
gulatát a zsigereimben érez-  
zem. (...)” -  írja többek között 
visszaemlékezésében.

Teffner József nyugdíjas ta�
nár az intézmény régen volt 
igazgatóira, nagy tekintélyű-  
szakmai tanáraira, kiválóságai�
ra emlékezik sok egyéb mellett.

Negyven évet összegző ta�
nulmánynál is többet jelent dr. 
Csala Jánosnak az írása, aki 
az elmélet és a gyakorlat ki�
váló ismerőjeként -  a nyugdí�
jaséveket is számolva -  nem

kevesebb mint fél évszázadon 
át végzett postai tevékenysé�
get, s kisebb megszakításokat 
leszámítva közel ennyi időt töl�
tött „katedrán”, tanított iskolák�
ban hosszú időn át itt az Irányi 
utcai szakközépben...

30 éven át -  1958- tól 1988-  
ig -  tanított az intézményben 
Nagy Kálmánné is, akinek 
visszaemlékezéseit szintén ol�
vashatjuk a könyvben.

Dr. Selmeci Hedvig -  1954-  
től 1958- ig az iskola diákja -  
ma a Posta Vezérigazgatóság 
oktatási osztályának főelőadó�
jaként emlékezik;

„...az iskolanyitás első tanítá�
si napján 108- an ültünk be az 
osztálytermek padsoraiba; 70 
fiú és 38 lány... Mennyire vál�
toznak az idők! Ha ma végigné�
zünk az iskola diákjain, fiút alig 
találunk közöttük -  ezt a pályát 
ma jobbára a lányok választják. 
(...) Az élet csodálatos véletle�
ne -  vagy nem is véletlen talán? 
- ,  hogy húsz éven keresztül 
beosztásomnál fogva nekem 
volt feladatom ennek a képzési 
típusnak, országos hálózattá 
bővített iskolarendszerű okta�
tásnak a gondozása. A végzett 
diákok felkészültségét tekintve 
meggyőződéssel vallom; a 
posta akkori vezetése jól dön�
tött, amikor létrehozta ezt az is�
kolát 1954- ben.”

Az emlékkönyv teljes egé�
szében közli Békési Ildikó 
azon szakirányú írását, amely 
írás az Egyetemes Posta Egye�
sület meghirdette nemzetközi 
pályázaton szép sikert hozott 
az iskola számára 1968- ban. 
Trepák Piroska szakoktató 
emlékező sorai mellett Sőrés 
Ágnesnek (Söczynek) -  egy 
volt diáknak, mai tanárnak -  
írása is olvasható az emlék�
könyvben. Székácsné dr. Ba-  
tár Ilona tanárnő, Rendszervál�
tás az idegen nyelvek tanításá�
ban című írásából megtudhat�
juk, hogy az új idők kihívásá�

nak megfelelően milyen gyö�
keresen újat hozó szemlélet�
beli, gyakorlati változáson is 
esett át az iskolai nyelvtanítás, 
- tanulás az utóbbi években. A 
kedvező személyi és tárgyi fel�
tételeket magáénak tudó szá�
mítástechnika oktatásáról ír dr. 
Szenes Györgyné, amely tan�
anyag ma is s a jövőben még 
inkább fontos részét jelenti a 
szakmai képzésnek.

Dr. Erdődy Zoltánné a leve�
lező tagozat vezetője a felnőtt-  
képzésnek iskolával egy idős — 
40 éves -  tapasztalatairól szól 
elfogulatlanul.

Sikerek, megtorpanások, új�
rakezdés... -  az iskolai ének�
kar létének tíz évéről ír Sádt 
Edéné, s szívet- lelket melen�
gető az érzés, hogy mennyi 
taps, elismerés, dicséret is 
övezte- övezi a sikerre rászol�
gáló énekkart, amely egyre 
többet vendégeskedik ma már 
külföldön is.

Végezetül Odor Judit ta�
nárnő írásából idézünk:

„Az utóbbi években korsza�
kos változás ment, megy vég�
be a Magyar Posta életében is. 
A hatósági jogokat gyakorló hi�
vatalnak mindinkább a piacké�
pes szolgáltatások nyújtására 
kell berendezkednie. Napjaink�
ban a posta már nem az állam 
„eltartottja”, egyre inkább jöve�
delmet hozó vállalkozás. (...) 
Ez új feladatot jelent a szak�
mára való felkészítést végző 
középiskolák számára is. Isko�
lánk úgy vélekedett, hogy nem 
elég a régi tantárgyrendszer 
más szemléletű felfrissítése, 
így új elemzést vezettünk be 
három évvel ezelőtt -  postafor�
galmi szakközépiskolák között 
elsőként -  a postatörténet cí�
mű tantárgyat. Tanítási kísér�
leteinkben formálódott a tan�
anyag, amely képzésünk szer�
ves részévé vált, s más iskolák 
is hasznosítják.”

Jandó István
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Kéregetés

érdekvédelem

ürügyén
A Békés megyei Örménykút polgármestere a Postások 

Független Szakszervezetének -  Pofüsz -  szegedi képvi�
selőjétől Kovács Páltól az alábbi levelet kapta:

„T iszte lt Polgárm ester Úr/Asszony!

A Szegedi Postaigazgatóság  területén működő Postá�

sok Független Szakszervezetének területi képviselője, az�
zal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy kérelmünket méltá�
nyolni szíveskedjen.

Óriási teher nyugszik a postai kézbesítők, felvevők, 
pénztárosok vállain, kiknek érdekvédelmi szervezete va�
gyunk. E szervezet célja e dolgozók munkahelyi megbe�
csülése, munkakörülményeik könnyebbé tétele, valamint 
jogi képviseletük. Érdekünkben áll a nagybani ügyfelek 
gyors és pontos kiszolgálása és a velük való együttműkö�
dés, mely szilárd alapja a szoros ügyfélkapcsolatnak.

E sokrétű munka az érdekvédelemben anyagi ráfordítá�
sokkal is jár.

Ezért kérnénk, ha lehetséges, az Ön területén élő és 
dolgozó szaktársaink érdekében, minimális összeggel 
hozzájárulnának a dolgozók érdekeinek képviseletéhez, 
köszönettel vennénk.

Általunk gondolt, Ön területén dolgozó munkatársaink 
létszámával arányosan 500 forint támogatás.”

A kért összeget Örménykút Polgármesteri Hivatala az 
egyes hírforrások szerint átutalta volna, de nem tudta pon�
tosan hova. Ezért érintkezésbe lépett a Szegedi Posta -  
igazgatóság  szociális osztályának illetékesével, aki telje�
sen nyilvánvalóan döbbenten állt -  ült -  a hír és kért tájé�
koztatás után. Mellesleg az Örm énykúthoz  intézett kérést 
több más, az igazgatósághoz tartozó kistelepülés polgár-  
mesteri hivatalának hasonló kérdése követte.

Hogy hogyan, az ügy így nem maradt titokban -  suba 
alatt -  és több a Magyar Postát, illetve a Postás Dolgozók  
Szakszervezetét érintő kérdést vet fel.

Ez az érdekvédelmi szervezethez nem méltó „kérege�
tés” lejáratása a szakszervezeti tevékenységnek. Igaz, 
hogy nem dúskálunk a szociális célokra fordítható pénz�
ben, de ilyen módszerekre nem vagyunk ráutalva.

A levél ugyanis túllép a „függetlenek” portáján, hiszen 
taglétszámuk elenyészően Ricsi, így azt a feltételezést su�
gallja, hogy a mi szakszervezetünk, a Postás D olgozók  
Szakszervezete sem törődik tagjaival, könyöradományra 
szorul.

Ettől a nem éppen fair módszertől, amely visszaélésre is 
lehetőséget teremt, kénytelenek vagyunk elhatárolni ma�
gunkat...

Annál inkább, mert értesüléseink szerint a szegedi eset�
hez hasonlóan Budapesten is sor került hasonló felszólítá�
sokra, melyeket csekk melléklésével levélkézbesítők (?) 
dobtak be budapesti levélszekrényekbe.

Postás Dolgozók Szakszervezete
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Közművelődési évad 
a Benczúr Művelődési Központban
„Uborkaszezont” jelentő zárva 

tartás nélkül, csökkentett műsor-  
kínálattal ugyan, de a nyári hó�
napokban is nyitott kapuval, sok�
féle programmal -  mindenek�
előtt a Benczúr- kerti esték csábí�
tó zenés kínálatával — várta a 
kikapcsolódást, szórakozást vá�
lasztó vendégeit a Postás Műve�
lődési Központ.

A nyárnak persze vége már, a 
korábbi évek szép hagyományait 
folytatva, Ígéretes tervekkel, 
újabb klubok, tanfolyamok, kö�
zösségi foglalkozások indításával 
elkezdődött s immár teljessé vált 
a közművelődési évad. A Matáv, 
posta, illetve az Antenna Hungá�
ria részvénytársaságok művelő�
dési alapítványaként működő 
Benczúr utcai Postás Művelődési 
Központ teljes programjáról -  
gyermek- , ifjúsági, felnőttműso�
rairól, sokféle csoport- , illetve 
klubéletéről, közhasznú tanfolya�
mairól -  még csak címszavakban 
is, szinte lehetetlen szólni rövi�
den. Mi sem tehetünk többet; e 
témában „illetékes” munkatársa�
kat megszólaltatva válogatunk a 
gazdag kínálatból, s tesszük ezt a 
teljesség igénye nélkül...

Nők napja 
Nemzeti estek

Kórósi Jolán kulturális szerve�
ző, a gyermek-  és felnőttklubok, 
illetve szórakoztató programok 
felelőseként mondja;

-  Az óvodás-  s gyermekkor�
osztályt említve kettő klubunk 
van; egy az ovisoknak, másik a 
Napraforgó- klub ahol nagycso�
portosoknak s kisiskolásoknak 
van lehetőségük együttlétre e 
gyermekkorosztálynak kedvére 
való szórakoztató, játékos prog�
ramot kínálva... A kisebbek után 
az idősekről! Egyik legrégebbi s 
létszámát tekintve egyik legné�
pesebb közösségünk ma már a 
nyugdíjasklubunk. Ők a keddi 
napokon találkoznak, színes, 
változatos, kedvük szerint alakí�
tott programmal töltik ittlétüket, 
sok országjáró kiránduláson jut�

nak el szép tájegységekre, törté�
nelmi városokba. Külön nyugdí�
jas kertbarátklubunk is van.

-  Szóljunk az úgynevezett „kö�
zépkorosztályról”, azért is mert 
tudjuk; a művelődési központ sok�
féle programot kínálva egyik fon�
tos feladatának tekinti ezen szé�
les rétegnek a megnyerését is...

-  Rájuk gondolva a „Benczúr 
Klub" gyűjtőszó, valójában há�

rom programot ígér. Szerdán�
ként dzsesszklub, csütörtökön�
ként a Shadows- klub -  60- as, 
70- es évek rockzenéjét idézve -  
összejövetelein találkoznak e 
zenei műfajt kedvelő klubtagok. 
Péntek a fiataloké; az esti rock�
klub keretében új stílust jelentő, 
ígéretesen tehetséges -  egye�
lőre még kevésbé ismert -  kezdő 
rockegyüttesek, - zenekarok mu�
tatkoznak be. E program kereté�
ben minden hónap utolsó pénte�
kén Benkő László vezetésével 
az Omegások tábora találkozik... 
Egy új sorozat keretében, min�

den hónap harmadik péntekén, 
változó -  profi zenekarok -  élő�
ben -  az utóbbi évtizedek ke�
resztmetszetét jelentő világslá�
gereket játszanak, s itt éttermi 
szolgálat mellett táncolni is lehet 
természetesen.

- További programok, rendez�
vények?

-  Sajnálom, hogy idő s hely hiá�
nyában csupán címszavakban 
szólhatok a sokféleséget jelentő 
válogatásból. Az idén „nyitott” 
dísznövényt kedvelők klubja 
csakúgy újdonság mint a nők 
napja nevet viselő klubunk is, 
amely nevéhez illően csakis lá�
nyokat, asszonyokat vár össze�
jöveteleire. Ám a férfiak sincse�
nek kizárva a házból; K. K. B. K.

mint a közhasznú tanfolyamok�
nak, kirándulásoknak a szerve�
zése is...

-  Nos, ezek közül néhányról -  
röviden. Hosszú idő óta népsze�
rű a szabás- varrás ismereteinek 
megtanulása, e tanfolyam idén 
is indul. A kézműves tanfolya�
mon e területet jelentő techniká�
val sokféle anyaggal ismerked�
nek, dolgoznak a résztvevők. Elő�
ször az idén virágkötészeti tan�
folyam is indul.

-  Az „Utazók Klubja” szerve�

zésében nemrégiben a sikeres 
burgenlandi „kiruccanáson” im�
már hat autóbuszos csoport vett 
részt...

-  Rövid, 1- 2- 3 napos utakat 
szervezünk általában a hét vé�

Topor András, a képzőművészeti kör vezetője

-  azaz a Középkorú Klubtagok 
Baráti Köre -  „fedőnévvel” az 
erősebb nem is képviselteti ma�
gát, biliárdoznak, kártyáznak, s 
ők tudják, hogy mi mással is töl�
tik majd itteni szabad idejüket. 
...Folytatódnak az eddig sikert 

jelentő „Nemzeti estek." A leg�
utóbbi Karibe -  azaz a karibi szi�
getvilág egzotikus zenéjét, tán�
cait bemutató -  est után, a köze�

li időszakban, görög s egy 
skót- ír estet tervezünk. „Argen�

tin tangó” címmel -  amely cím 
egy sajátos életérzést jelent, s 
Európában divatossá váló moz�
galmat takar valójában -  tanfo�
lyam indult a napokban.

Nyelvtanfolyamok
Kirándulások

gékre időzítve. A kezdetben az 
országjárás jelentette barango�
lásainkat csupán. Hazánkat 
megismerve egyre többet me�
gyünk külföldre, szomszédos or�
szágokban, az utakat olcsó, el�
érhető áron szervezve. Sok szép 
utat választva így lesz ez a mos�
tani évadban is.

Asztrológia
Grafológia

Teknős Erzsébet művészeti 
előadó feladatát a művészeti te�
rület -  egyebek mellett - , a moz�
gás-  és vizuális kultúra jelenti.

-  Legrégebbi s legkedveltebb�
nek mondható társastánctanu�
lásból, különböző szinteken, há�
rom tanfolyam indítása várható. 
A tánc alapjait ismerők számára 
stúdióelőkészítő indult, nagy nyil�

vánosság előtti szereplésre is le�
hetőséget adva. A fiatalok részé�
re az idén is indult dzsesszbalett, 
s négy csoportban folytatódik a 
női kondicionálótorna. Termé�
szetgyógyász vezetésével terá�
piás jógát is tanulhatnak az 
egészséges életmódot kedvelők.

-  S a vizuális kultúra lehetősé�
gei?

-  Gazdag gyakorlati tematika 
szerint dolgozik a gyermekszob-

rászkör... Pályázatokon, cso�
portkiállításokon is bemutatkoz�
va -  megmérettetve -  működik a 
Ziiahy György Képzőművészeti 
Stúdió, melynek résztvevői 
csendélet- , fej- , akt- , illetve alak�

tanulmányokat készítenek mo�
dell után. A képzőművészeti 
szakközépiskolába, felsőfokú in�
tézményekbe rajzból felvételi�
zőknek előkészítő művészeti 
tanfolyamot indított művelődési 
központunk... Rendszeresen ta�
lálkoznak a fotó- , illetve a videó-  
klub tagjai, s e két szakterületet 
jelentő tanfolyam is indult külön-  
külön persze. Dal-  és áriaműso�
rokkal, kamarazenei muzsikával 
folytatódnak a Pódiumestek. S 
két programról hadd szóljak rövi�
den még. „Az ember sora; a je l�

leme” címmel a csillagfejtés tu�
dományába bepillantva kezdő�
dik asztrológiai tanfolyam a na�
pokban. „Ismerje meg önmagát, 

írásképe tükrében” mottóval pe�
dig grafológiai ismeretterjesztő 
előadás- sorozat indult korábban 
-  alapfokon, mindenkinek.

Ma már tudjuk, megtanultuk; a 
kultúra „áru, árucikk", s mint 
ilyen pénzbe kerül, mindennek 
ára van... A rendezvények -  szó�
rakoztató programok, ismerete�
ket gyarapító előadások, köz�
hasznú tanfolyamok -  pénzbe 
kerülnek itt is. A művelődési köz�
pont működési kiadásainak egé�
szét az alapítványi támogatás 
nem fedezheti önmagában. Ám 
jó tudni; viszonylag olcsó áron 
lehet „hozzájutni mindenhez”, s 
az alapítványt jelentő cégek dol�
gozói további igen jelentős ár-  
kedvezményre is jogosultak.

Jandó István

Nagy László kulturális szerve�
ző elöljáróban a népszerű nyelv-  
tanfolyamokról beszél;

-  Nagy sikere van a művelő�

dési központunk szervezte 
nyelvtanfolyamoknak. Angol és 
német nyelvet tanítva folyik kü�

lönböző szinteken oktatás. E 
tanfolyamok iránt továbbra is 
igen nagy az érdeklődés. A már 
említett két nyelv mellett -  meg�
felelő számú jelentkezés esetén 
-  olasz nyelvtanfolyam indítását 
is tervezzük a mostani évadban.

-  Az ön feladatához tartozik 
még az ismeretterjesztés, vala- Mester és tanítványai

A POSTÁS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

DECEMBERI PROGRAMAJÁNLATÁBÓL
PÓDIUM

December 11- én, vasárnap 17 órakor;
KARÁCSONYI KONCERT.

Népszerű karácsonyi dallamok.

Fellép: Gordon Irén és Csák József operaénekes.

Műsorvezető: Baranyi Ferenc, író- költő.

Belépődíj: 80 Ft (100 Ft).

„NŐK NAPJA”
Havonta egy alkalommal, hétfői napokon a hölgyeket különösen érintő és 

érdeklő ún. női témákban tartunk különböző műfajú esteket.
December 12- én 17.30- kor:

AZ ÜNNEPI ASZTAL (Karácsony, Szilveszter)

Terítési szabályok, asztali díszek, étkezési szokások -  gyakorlati bemutatóval.
16 órától: VÁSÁR (asztali díszek, gyertyák, gyertyatartók, szalvéták, 

üdvözlőlapok, csomagolóeszközök, szilveszteri papíráruk).
Belépődíj: 50 Ft (100 Ft).

PÉNTEK ESTI RANDEVÚ
Táncest minden hónap harmadik péntekjén.

Decemberben 16- án 18- 22 óráig várjuk vacsorára, beszélgetésre, ismerkedésre, táncra 
az 50- es évektől napjainkig terjedő időszak örökzöld világslágereit kedvelőket. 

Közreműködik: az ORCHESTRA ALPHABET együttes.

Belépődíj: 100 Ft (200 Ft).
Jegy-  és asztalfoglalás: a 121- 7334- es telefonszámon Nagy Sándornál.

GYERMEKPROGRAMOK
December 3- án 15 órától:

Ml VAN A PUTTONYBAN? -  MIKULÁS- MŰSOR
A puttonyban:

Pfeifer Marika -  bűvész, Jancsó Péter -  bábos, Paprikajancsival és barátaival,

Pálfi Péter -  gyermekdalokkal, KARDA BEÁTA és a
MIKULÁS -  a csokiképmásaival.

Belépődíj: 80 Ft (100 Ft).
Jegyrendelés a 121- 7334- es telefonszámon Nagy Sándornál.

NAPRAFORGÓ -  kézműves foglalkozások
nagycsoportos óvodások és kisiskolások részére.

10- én 10 órától:

KARÁCSONYI VARÁZSDOBOZ

Ajándékozási ötletek, karácsonyfadíszek, csomagolástechnikák 

természetes anyagokból.
Belépődíj: 50 Ft (80 Ft).

INDIAI VÁSÁR
December 9- én, pénteken 12- 20 óráig 

KIÁLLÍTÁS, VÁSÁR, TEAHÁZ.
Selyemingek, ruhák, alkalmi ruhák, bőráruk, dísztárgyak, ékszerek és 

INDIAI HANGULAT

indiai zene, indiai tea, indiai árusok, indiai száriban felszolgáló hölgyek, 
indiai tárgyak 

ÉS
magyar közönség.
A belépés díjtalan.

INDULÓ TANFOLYAMOK
NYELVTANFOLYAMOK - 100  órában,

NÉMET

kezdő: január 7- től heti 1 x4 órában, szombatonként 8.30- 12 óráig 

Részvételi díj: 7000 Ft (10 000 Ft).
Jelentkezés és befizetés: december 5 - 16- ig, hétköznapokon 9- 12, ill. 14- 17 óráig.

ANGOL ,
kezdő, közópkezdő, középhaladó, haladó, nyelvvizsga- előkészítő: 

februártól, heti 2x3 órában 
NÉMET

kezdő: februártól, heti 2x3 órában.
Részvételi dfj: 7000 Ft (10 000 Ft).

Jelentkezés és befizetés: január 16—27- ig, hétköznapokon 9- 12, ill. 14- 17 óráig.

SZABÁS- VARRÁS- 60 ÓRÁBAN v * n ü íi,< ’

Január 14- től 15 héten keresztül, heti 1 x4 órában, szombatonként 8.30- 12 óráig. ' i
Részvételi díj: 4200 Ft (6000 Ft).

Jelentkezés és befizetés: december 5 - 16- ig, hétköznapokon 9- 12, ill. 14- 17 óráig.

TÁRSASTÁNC
1995. január 7- től február 27- ig a három hónapos tanfolyamot gyorsított ütemben, 

két hónap alatt végezhetik el a résztvevők.

A kellő óraszám érdekében foglalkozások nemcsak szombaton, hanem öt alkalommal: 

január 29- én, február 5- én, 12- én, 19- én és 26- án, 
a szombatival megegyező időpontban vasárnap is lesznek.

KEZDŐ
Tananyag: rumba, cha- cha- cha, slow- fox, swing és diszkó.
Foglalkozások: szombatonként 9.30, 13.30 és 17 órakor.

HALADÓ
Tananyag: bécsi keringő, samba, rock and roll I. változat.

Foglalkozások: szombatonként 11.15 és 15.15- kor.

Részvételi díj tanfolyamonként: 1400 Ft (1800 Ft).

Beriatkozás és befizetés az első foglalkozáson: január 7- én 9- 17 óráig.
ARGENTIN TANGÓ

A résztvevők az argentin tangó lüktető lépéseivel beléphetnek az érzések, 
a romantika, a rafinált erotika birodalmába.

Foglalkozások: hétfőnként, december 5- én, 12- én és 19- ón 19- 21 óráig.
Részvételi díj: 700 Ft (1000 Ft)/hó, vagy 200 Ft (300 Ft)/alkalom.

Tanfolyam vezető: Reisenleitner Albert és Németh Zsuzsa.

GRAFOLÓGIA
Foglalkozások: péntekenként 16- 18.30- ig.

2- án: VISELKEDÉSI ÉS ÉLETVEZETÉSI PROBLÉMÁK.
9- én: AZ ALÁÍRÁS ÉS EGYÉB „ÁRULKODÓ” JELEK.

16- án: AZ ÍRÁS ANALÍZISE ÉS SZINTÉZISE.
Belépődíj: 180 Ft (250 Ft).

DÍSZNÖVÉNYKLUB
7- én 17.30- kor: ősszel és télen díszítő lombhullató fák és cserjék.

Előadó: Tóth Imre, a kertészeti egyetem tanára.
21- én 17.30 órakor: Karácsonyi asztali díszek készítése.

Belépődíj: 30 Ft (50 Ft).

KIRÁNDULÁS
December 17- én, szombaton: „A TÁPIÓ VIDÉKE...”

(Gyömrő, Tápiósáp, Tápióbicske, Tápiószentmárton, Tápiószele, Nagykáta)
Évadzáró disznótoros vacsora: Szentmártonkátán, a Tölgyes csárdában.

Jelentkezés és befizetés: december 5 - 14- ig, hétköznapokon 9- 12 óráig és 14- 17 óráig.

A BENCZÚR-KLUB
decemberi programja 

BENCZÚR DZSESSZKLUB
Dzsesszzenészek, tanárok, hallgatók 

és természetesen a dzsesszrajongók találkahelye, amely 
decemberben 7- én és 14- én 19- 22 óráig 

várja vendégeit.
A klub házigazda zenekara:

LAKATOS ÁGNES ÉS TRIÓJA,
de esténként más és más meghívott vendégzenész vagy vendégzenekar is 

ad koncertet vagy száll be jam session jelleggel zenélni.
SHADOWS, ANIMALS, ROLLING STONES KLUB

December 15- ig minden csütörtökön 19- 22 óráig

ROCK JAM SESSION 
a RocKamara

(régi Old Boys- tagok új csapata) és a „nagy generáció" ismert zenészeivel. 

ROCKKLUB
Fiatal együttesek koncertjei minden pénteken 20- 23 óráig.

2- án: MEMORY’S GARDEN SZUPERBULI 
9- én: TESTI EGYENLEG koncert 

18- án: ODEION KARÁCSONY 
21- én: OMEGA KARÁCSONY

Közönségtalálkozó az OMEGA EGYÜTTES valamennyi tagjával.
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A  postaépület széles ka�
puján lépegettem befe�
lé. Az őrbódé előtt Sza-  
kály Feri bácsi állt s mi�

kor meglátott, összecsapta a te�
nyerét és kiabálta:

-  Te vagy az ötödik! Nohát! Az 
az átkozott légiriadó! Még csak fél 
hét van és már jöttök...

Feri bácsi hangos szavaira so�
molyogva bólintgattam és ballag�
tam az udvar felé. Menet közben a 
tekintetem megemeltem és lát�
tam: a pihenőhelyiség középső 
ablaka nyitva és két kolléga kö�
nyököl a párkányon. S mert a te�
kintetünk találkozott, integettek... 
Az emeleten a pihenőhelyiségben 
az ősz hajú Erzsi néni éppen kinyi�
totta a büfé ablakát. Odaléptem és 
kértem a szokásos reggelit: vajas 
zsömlét és teát. Mindjárt meg is 
kaptam. Mentem az asztalhoz, be�
vittem és ettem. ízlett. A zsömle 
puha volt, a tea pedig édes és kel�
lemesen langyos...

Az asztal másik oldalán Köller 
Jóska kolléga reggelizett. Néztem: 
Jóska paprikás túrót evett kenyér�
rel. ízlett neki, mert gyakran cup-  
pantott és nyalta a szája szélét. 
Gondoltam: holnap megkóstolom 
a paprikás túrót, és ha ízlik, ak�
kor...

Később Tari csoportvezető lé�
pegetett befelé, köszönt, bólintga-  
tott és ment az irodába.

Csakhamar a mikrofon reccsent 
és Tari csoportvezető beszélt: 
mondta öt kézbesítőnek a szá�
mát... Az enyém is. Hívott bennün�
ket az irodába.

Rosszra gondoltam: valamit 
nem jól csináltam? De mit? Meleg�
ség kínozta a testem.

Tari csoportvezető az íróasztal 
előtt állt és mosolyogva várt ben�
nünket. A kellemes látvány enyhí�
tette az izgalmam, mélyről nagyot 
lélegeztem és hallgattam Tari cso�
portvezető szavait:

-  Itt vagytok? Akkor mondom. 
Kerékpárt kaptok. És a külső kerü�
letekbe mentek...

Jó érzéssel egyenesbe húztam 
magam: én is biciklis kézbesítő le�
szek.

Na! Végre!
Mind az öten siettünk az eme�

letről lefelé a garázsba. Ott sorba 
álltunk. S a harmadik voltam. És 
nemsokára Kövesdi mestertől át�

vettem a zöld postás kerékpárt és 
a szerszámokat... Majd kitoltam a 
teraszra s ott lezártam.

Ezek után visszamentem az 
emeletre és az irányítóhelyiség�
ben az ablak előtt várakoztam.

Csakhamar Szabó Feri bácsi 
rám nézett és mondta:

-  Kilenc távirat! Kézbesítésre 
sorba számozva -  nyújtotta a ke�
zembe. - Tessék! Irány a Váci út...

Az asztalhoz léptem és néztem 
az első távirat címzését: Fiastyúk 
utca... Merre is? Nyugtattam ma�
gam: megtalálom. Majd megyek a 
Váci úton s aztán...

A biciklit kitoltam az utcára. A 
kapu előtt a járda mellett megáll�
tam, s mélyről nagyot lélegeztem. 
Néztem az utat s közben eszembe 
jutottak Homolya ellenőr oktató 
szavai: ...A kerékpáros kézbesítő 
postás menet közben mindig előre 
néz s figyeli a lámpát, és ha az pi�
ros, akkor továbbmenni tilos...

Molnár Lajos kézbesítő kolléga 
lépett mellém és azt kérdezte:

-  János, te is biciklis lettél? És 
az első utad merre?

Néztem Lajos mosolygó arcát 
és mondtam neki:

-  A Fiastyúk utcában kezdem a 
kézbesítést.

-  Ismered a menetirányt?
Rázogattam a fejem és vála�

szoltam:
-  A Berlin téren túl még nem jár�

tam.
-  Én az Aréna úton kezdem a 

kézbesítést. Gyere utánam.
S majd ott útba igazítalak.
Molnár kolléga szavaira jó ér�

zéssel bólintottam és néztem für�
ge mozdulatait: fölült a biciklire, 
nyomta a pedált és lassan gurult a 
Szervita tér felé.

Igyekeztem Lajos kolléga után. 
Csakhamar Lajos hátranézett és a 
kezével mutatta, merre tovább...

A Vilmos császár úton mentünk 
a Nyugati pályaudvar felé. Negy�
vennégyben a pesti utcákon ma�
gán gépkocsik nemigen közleked�
tek. Honvédek, többségben né�
metek...,

Nemsokára a Berlin téren is ke�
resztülgurultunk.

Aztán tovább. Hogy melyik úton 
mentünk? Nem gondoltam rá. 
Nem. Mert Molnár Lajos kolléga 
ígérete igazán megnyugtatott: az 
Aréna útnái útbaigazít...

Továbbra is nyugodtan tekertük 
a pedált.

Sokára Lajos kolléga fölemelte 
a kezét és megálltunk.

Közelebb léptem és vártam, 
hogy szóra fakad:

-  Na! Ez a Fiastyúk utca -  tekin�
tetét megemelte és somolyogva 
nézett. A szemöldököm fölhúztam 
és jó érzéssel hálálkodtam:

-  Lajos... Elkísértél! Kedves La�
jos, köszönöm!

Mosolyogva bólintgatott és 
mondta:

-  Az én első biciklisutam a Ró�
zsadombra vezetett... S engem 
Drégely Jenő kolléga kísért el. Je�
nő a Svádhegyre ment. Bizony, jól�
esett, hogy törődött velem. Elfelej�
teni? Soha.

A Fiastyúk utcában az első ház 
kapuja előtt megálltam és a táská�
ból kivettem a felső táviratot és ol�
vastam a címzést... És néhány 
perc múlva az első táviratot a cím�
zett -  szakállas, idős ember -  ke�
zébe adtam.

A nap sütött s meleg volt.
A járda mellett lombosodó fa ár�

nyéka közepén álltam és néztem 
a következő távirat címzését: Pa�
lotai út... A tekintetem emelget�
tem. Merre is menjek?

A járdán középkorú, molett 
hölgy lépegetett. Köszöntem neki 
és kérdeztem tőle a Palotai utat. A 
hölgy megállt, felém fordult és me�
leg hangon útba igazított...

Fölültem a kerékpárra és nyom�
tam a pedált...

Az utolsó sürgöny címzése: Vő�
legény utcába...

Nemsokára azt is megtaláltam.
Az utca elején mindjárt leugrot�

tam a bicikliről, és kimeredt szem�
mel bámultam az egyforma föld�
szintes házakat és virágos kerte�
ket...

Pesten ilyen szépséges utcát 
először láttam.

Lépegettem és folyton folyvást 
tekintgettem. Ez az utca nagyon, 
de nagyon tetszett! Megnéztem a 
távirat címzését. S a következő 
ház előtt fölléptem a járdára és 
csengettem. Farkaskutya szaladt 
a kerítéshez és ugatott.

Szőke hajú fiatal hölgy sietett a 
kapuhoz, közben kiáltott a kutyá�
nak és csend lett.

A hölgynek köszöntem és 
mondtam a címzett nevét. Elvette 
tőlem a táviratot és somolyogva 
motyogta: „Na, mégis eljönnek.”

A Váci úton bicikliztem a Belvá�
ros felé. S a szívemet melegítette 
a jó érzés: hála az Istennek, az el�
ső kerékpáros kézbesítőutam jól 
sikerült.

Nyomtam a pedált, gurultam. S 
közben Rozikára gondoltam: dél�
után elmondom neki, Angyalföl�
dön jártam és egy szépséges ut�
cát láttam...

Befordultam a Városház utcá�
ba. A Szervita téren a templom�
ban harangoztak.

Dél volt.
A Főpostán az irányítóhelyiség�

ben jelentkeztem Szabó Ferenc 
bácsinál. Elvette a számom -  
százkilencven -  és azt mondta: 
„Semmi gond. Pihenjél. Talán már 
nem is mész.”

Bementem a pihenőhelyiségbe, 
leültem és néztem a kollégákat. 
Vártam, hogy valamelyik megkér�
dezi: melyik járásban voltam. De 
nem.

A háború borzalmait beszél�
ték... És hogy nagyon közeledik...

A hallomás zavarba ejtett. Föl�
álltam és a büfés Erzsi nénitől kis 
pohár málnát kértem. Kortyolgat�
tam. Édes volt és jólesett. Nagyot 
lélegeztem, és Rozikára gondol�
tam: a szülei és testvérei falun él�
nek. Nehogy hazavigyék! Akkor 
én is...

Fél háromkor az irányítóhelyi�
ségbe mentem. Szabó bácsi ma�
gasra emelte a kezét és jelezte: 
elmehetek.

A földalattin utaztam a Vörös�
marty utcáig. Az Andrássy úton az 
ismerős szürke emeletes épület 
kapuján mentém befelé. Középtá�
jon megálltam és nagyot lélegez�
tem: Rozika, itt vagyok. Mondtam 
magamban. És a következő pilla�
natban az udvari kapu ajtaja pat�
tant, és Szetvin néni lépegetett ki�
felé. A tekintetünk találkozott és 
köszöntem:

- Kezét csókolom!
A néni közelebb lépett, nyújtot�

ta a kezét és mosolyogva bemu�
tatkozott...

Én is mondtam a nevem.
Rozika csattogó lépésekkel sie�

tett az emeletről.
Köszöntem neki...
Szetvin néni nézte Rozika piros 

arcát, és fönnhangon beszélt:
-  Reggel mondtam, ma a ház�

ban semmit... Gyerünk a szobá�
ba!

Rozikára néztem. Az moso�
lyogva bólintott és megfogta a ke�
zem.

Az asztalon tányérok, kanalak, 
villák és poharak...

Rozika hellyel kínált.
S leültünk.
Szetvin néni üvegből piros bort 

öntött a poharakba. Majd Roziká�
ra nézett és mosolyogva mondta 
neki:

-  A születésed tizennyolcadik 
évfordulóján szeretettel köszönte�
lek!

Rozikára néztem és jó érzéssel 
én is üdvözöltem:

-  Kedves Rozika, Isten éltes�
sen! -  hozzám hajóit és az arcom�
ra puszit adott. Testemben meleg�
ség lobbant, vidáman néztem a 
szemébe és megszorítottam a ke�
zét.

Szetvin nérji fölemelte a poha�
rát és nyújtotta koccintásra.

Koccintottunk...
A bor édes volt, és néhány kor�

tyot nyeltem belőle.
Leültünk. És ettünk: húslevest 

vékony tésztával. Nokedlit piros 
szafttal. És puha édes fánkot...

Aztán beszélgettünk...
Erre a kellemes május délután�

ra mindhalálig emlékezem.

Takács Tibor

Tíznapos szeretem
A z öregúr minden vasár�

nap délelőtt felment a 
várba. Szerette a nap�
fényt, az őszi sugara�

kat, szeretett leülni a szokott 
padjára, ahová ilyenkor odasüt a 
nap. Újságot is vitt magával. A 
házukban egy család már vasár�
nap reggel kidobja a szombati 
lapokat, ő felmarkolja, elhozza 
magával, felteszi szemüvegét 
és eljátssza, hogy ő egy ráérő 
nyugdíjas. Fiai meg- meghívták 
vasárnapi ebédre felesége halá�
la után, eleinte még elfogadta a 
meghívásokat, és ilyenkor min�
dig alaposan felpakolva érke�
zett: édes pezsgőt vitt a család�
nak, a menyeinek virágot, a gye�
rekeknek csokoládét. Az ebéd 
olyan volt, amilyen, igazán nem 
nagy igényű, de csakhamar ész�
revette, hogy ezek a meghívá�
sok alibiül szolgáltak, és miután 
rájött, nem ment el többé. Ha 
kisvendéglőben ebédel, fele 
annyit nem költ. így hát nincs 
több vasárnapi meghívás. Jól 
bereggelizik, estére megmelegí�
ti a tegnapról maradtat, s ha 
még éhes, eszik valami hideget.

Mindennek tud örülni. A nap�
sütésnek, a hulló leveleknek, a 
jó sétáknak, a guruló geszte�
nyéknek, csak a híreknek nem. 
Az újságokat nem szereti, min�
dent a nyugdíjasok szemszögé�
ből néz, a forintleértékelést, az 
energiaár- emelést, ezt a meg�
bolondult világot, a parlamenti 
harcokat. Egykor nem így kép�
zelte el öregségét.

De nem boldogtalan. Már mi�
ért is volna az? Hiszen itt min�
den délelőtt meghozza a maga 
örömét.

Hogyan is kezdődött? Egy 
hétköznap itt sétált, itt, a Hadtör�
téneti Múzeum előtt, az ágyú�
sornál, amikor turisták érkeztek, 
de nem csoportban, nem volt 
velük idegenvezető- hajcsár, aki 
semmit serrt tud vagy semmit

sem akar tudni, csak hajtja a rá-  
bízottakat új látványok felé. És 
szemmel láthatóan tanakodtak.

Segíteni akart.
Odalépett. Bemutatkozott. El�

mondta, hogy tanár, de elhall�
gatta, hogy nyugdíjas, s szíve�
sen elmond egyet s mást a látni�
valókról. Mert ezek nagyon ér�
dekesek. Például ez a két dí�
szes ágyú.

-  Nézzék csak -  mutatta a fel- i�
ratokat-  ezek eredeti kínai ágyúk. 
Akarják tudni a történetüket?

Az idegenek franciák voltak. 
Neki a nyelv a legszebb passzió 
volt egy életen át. Megtanult né�
metül, angolul, franciául, ola�
szul, tudott egy kicsit spanyolul, 
beszélte az oroszt, nem mintha 
ennek valami hasznát is venné 
manapság. Egyszer belekapott 
a svédbe, azután volt egy izraeli 
barátnője, tőle héberül tanult. 
De most franciául mesélt a kínai 
boxerlázadás koráról, aminek 
leverésében az Osztrák- Ma�
gyar Monarchia csapatai is részt 
vettek, és zsákmányként a kínai 
ágyúk Bécsbe kerültek. Onnan 
pedig, bizonyos jóvátétel követ�
keztében ide, Budára.

A turisták szájtátva hallgatták 
történeteit. S ha már hallgatták, 
mesélt tovább. Megmutatta a 
múzeum falában lévő 1849- es 
ágyúgolyókat, úgy beszélt, 
olyan átszellemülten, mintha 
hajdani, utolsó osztályában len�
ne, ahol a diákok mindig szájtát�
va hallgatták óráit. Beszélt a tö�
rök időkről, és elvitte a kíváncsi 
idegeneket az utolsó budai ba�
sa, Abdurrahmán jelképes sírjá�
hoz. Színesen, láttatóan beszélt 
1686 késő nyaráról, a szeptem�
ber másodiki ostromról, amikor 
a keresztény hadak bevették a 
budai várat.

-  Idegenvezető? -  kérdezték 
tőle az érdeklődők.

-  Történelemtanár vagyok... -  
szerénykedett.

Professzornak nevezték, s ez 
nem volt ellenére. És amikor 
tiszteletteljesen megemelte ka�
lapját, és jó utat kívánt az idege�
neknek, meglepődött az átnyúj�
tott honorárium láttán.

Mondani akarta, hogy nem 
ezért mesélt, igazán nem, ez ne�
ki nem jár, de máris magára ma�
radt. Kezében a francia frankok�
kal, meg sem merte számolni, 
égette a zsebét, ám ekkor egy 
német házaspár állt melléje, ed�
dig odább várakoztak, s kérték 
kedves szóval, hogy ugyan, 
mondaná el, amit a francia turis�
táknak is elmesélt.

Ezen a délelőttön ötven már�
kát keresett.

-  És képzeld, fiam, adómen�
tesen... -  örvendezte el boldog�
ságát a fiának, a kisebbnek, 
mert a nagyobbik ritkán telefo�
nált...

-  De ezt nem szabad, édes�
apám -  feddte meg fia.

-  Ki mondja ezt?
- Tilos.
-  Hogy én valakinek elmond�

jam, amit tudok? Már hogy lenne 
tilos? Miért lenne az? úgy me�
sélem el a vár titkait, mintha 
személyes vendégem lenne 
minden érdeklődő. Tudod, hogy 
az első idegenvezetés óta 
mennyit kerestem? El sem mon�
dom, mert megirigyled... Igaz, a 
jó múltkor egy kedves, fiatal há�
zaspár, spanyolok voltak, nász�
utasok, az idegenvezetés végén 
behívtak a Hiltonba. Együtt ká�
véztunk. Most mit mondtam vol�
na nekik, hogy adják ide inkább 
a kávé árát? Élveztem a Hiltont, 
ahová még sose tettem be a lá�
bam. A fiataloknak még a góti�

kus kapu bejáratokat is megmu�
tattam meg a budai Rómeó és 
Júlia- ház legendáját is elmesél�
tem...

-  Fantasztikus vagy, apa -  
hallotta a telefonból fia elismeré�
sét.

-  Mindenki ezt mondja ne�
kem! -  dicsekedett. -  Nem mon�
dom, volt olyan idegen is, aki el�
küldött, megszégyenített, ami�
kor mesélni akartam a múltról. 
Semmi sértődés ilyenkor. Ha 
nem, hát nem...

Sokat mesélt kisebbik fiának, 
csak azt nem, ami megváltoztat�
ta az életét.

A nyár végén történt.
Nehezen bírta az idei kániku�

lát. De azért fel- feljárt a Várba, 
szerette a vadászterületét, el 
nem hagyta volna... Hiszen itt 
szükség van rá.

A turistákat nem szokta meg�
nézni, erre nem fecsérel időt, hi�
szen olyanok, amilyenek. Turis�
ták. Loholó, videózó, fényképe�
ző turisták. Kipipálják magukban 
az útikönyv ígérte látványt.

De egy hétfői délelőtt nagyon 
megnézett egy magányos 
asszonyt. Kamera a kezében, 
úgy filmezi a budai látványt, 
ahogyan csak a turisták szokták. 
Az élénk színekbe öltözött hölgy 
ötven s hatvan közötti lehetett, 
nem tartozott egyetlen csoport�
hoz se, ráérősen sétált és a kí�
nai ágyúkat filmezte. Amikor el�
határozta, hogy odalép és fel�
ajánlja szolgálatait, a hölgy intett 
neki. Igen, neki, hiszen más 
nem volt a közelben.

Odament. Angolul köszönt, 
mert emberismerete azt mond�
ta: ez a nő amerikai. És a kiejtés

máris igazolta őt. Persze, hogy 
amerikai. Kanadai.

-  Szeretném megörökíteni 
magamat e szép ágyúkkal, ha 
segítene, uram... -  kérte az 
asszony. -  Itt belenéz, és ezt a 
piros gombot megnyomja, ennyi 
az egész. Csak arra ügyeljen, 
hogy kövessen a kamerával, 
megteszi?

-  Természetesen, asszo�
nyom, a legnagyobb örömmel...
-  hajolt meg tisztelettudóan s ör�
vendett, hogy ez a kamera épp�
úgy Sony, mint a fiáé, de hiszen 
ehhez ért, már videózta az uno�
kákat is...

A nő gyorsan visszanézte a 
felvételt, boldog mosollyal nyug�
tázta a sikert, és ettől felbátorod�
va a tanár úr mutogatni kezdte a 
filmre illő témákat.

-  Szakképzett idegenvezető?
-  érdeklődött az asszony.

-  Professzor vagyok, kérem... 
nyugdíjas, ez a hobbim, a törté�
nelem, a magyar múlt... Van ide�
je? Szívesen megmutatom a 
polgárnegyedet, azután, ha 
akarja, elviszem a királyi palotá�
hoz is...

-  Csodálatos -  lelkesedett a 
nő.

-  Bemutatkozhatom? -  kér�
dezte, s meghajolt, az asszony 
szemébe nézett és megcsókolta 
a kezét. -  Benedek vagyok, Sóti 
Benedek.

-  Az első férjem is Benedek 
volt! -  szálltak a szavak magya�
rul. -  Én meg Klára vagyok. De 
becézés nélkül...

-  Magyar?
-  Kanadai. Hazalátogató. Én 

mindig mondom odakint barát�
nőimnek, hogy csak a magyar 
férfiak az igazi lovagok... Nem 
vette észre kiejtésemen, hogy 
nem vagyok született kanadai?

-  A magyaron már észreve�
hető az a...

-  Harminc év... -  sóhajtotta 
az asszony. -  Tudja, mi odakint

Vántsa Zoltán

K Ö T Ő D É S
♦

A templomkerti fák 
Majd elkísérnek 
Egy nyárban ringó 
Lázas reggelen, 
Árnykezükkel 
Ősz hajamhoz érnek, 
Harmatkönny hull, 
Mégsem csüggedem:

Mert e néma fákban 
Nem csalódtam, 
Vigasztalóm volt 

A hárs, a tölgy,
Akkor is, ha néha 
Hűtlen voltam 
Visszatértem,
Várt e békevölgy,

Hol -  mint űzött
vándor -  

Megpihentem. 
Óriásból, törpe lett 
A gond,
Lelkem rezdült,
Újra megszülettem, 
Éltetett a karcsú ág,
A lomb.

A templomkerti fák 
Majd elkísérnek 
Egy nyárban ringó 
Lázas reggelen, 
Lelkemben e fák
Az égig érnek - - - - - - -
És nem kell könnyes 
Búcsút intenem.

Debrecen, 1994.

nem is gondoltuk, hogy egyszer 
majd hazajövünk... Ki törődött a 
magyar nyelvvel?

Sétáltak. Úgy beszéltek, mint 
akik régtől ismerik egymást.

Ki- ki a magyar életét mesélte. 
Annyi regény volt bennük, hogy 
a szavak folytatást kívántak. 
Másnap újra a várban találkoz�
tak, a kínai ágyúknál. A Rusz-  
wurmnál krémest ettek, Klára te�
át is kért, lám, mit jelent az a 
harminc év...

És ez a románc tíz napig tar�
tott.

Még csókolóztak is. Karon�
fogva sétáltak a Halászbás�
tyán, felmentek a Gellért- hegy-  
re, és Benedek úr, a nyugdíjas 
történelemtanár, gáláns volt, 
költötte összegyűjtött márkáit, 
frankjait, dollárjait, ami egyre 
fogyott, és az volt a baj, hogy 
megcsappant az utánpótlás. De 
hogyan mondta volna: nincs 
pénzem.

Sajnálta volna az együtt töl�
tött órákat? Nem, ez meg sem 
fordult a fejében. Inkább az el�
vesztegetett, a meg nem kere�
sett pénzt sajnálta. Amire oly 
nagy szüksége lett volna. És ek�
kor Klára bejelentette, hogy hol�
nap elrepül. Nem volt szép a bú�
csú, még akkor sem volt az, ha 
édesek voltak a csókok, ha jó 
volt ez a tíznapos szerelem. 
Klára nem mondta, mikor jön, s 
meg sem hívta egy kanadai lá�
togatásra.

Klára elrepült.
És Benedek „professzor” újra 

birtokba vette a vársétányt, az 
annyira szeretett padját, úgy 
tett, mintha újságot olvasna, 
pedig a szeme azt kutatta, mf-  
kor indulhat el a kínai ágyúk�
hoz, hogy lecsapjon az ismere�
tekre éhes turistákra, az idege�
nekre.

Vasárnap volt.
Szép, őszi, zsákmányos va�

sárnap.
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Sportelőzetes
Nemrégiben Győrben a város sporttörténetéről 

rendeztek kiállítást. Kiállítást, melyen az egykori -  

és régen megszűnt -  Postás Sportegyesületröl -  

fikarcnyi nyomot sem találtak az érdeklődők. Ez, 

és sok minden régi emlék indította Vigh Ernőt, a 

városban élő tanárembert -  egykori postás sporto�

lót -  hogy emlékeinek gazdag tárházát a nyilvá�

nosság elé tárja.

A vele készült riportot következő számunkban 

olvashatják. Előzetesként a riport készítésekor ké�

szült fotót szeretnénk bemutatni olvasóinknak.

Célba érünk?...

H agyom ányterem tő kezdem ényezést kíván idén  
té len  m eghonosítani a M agyar Postával a Quelle  
M agyarország csom agküldő szolgálata . Az ünnepi 
díszbe öltöztetett nagykarácsonyi postaállomás immár nem�
csak az ország minden pontjáról érkező leveleket látja el ad�
venti bélyegzővel, hanem innen indulnak útjukra a karácsonyfa 
alá szánt ajándékcsomagok is.

Az adventi időszak közeledtével, amikor kicsiket és nagyokat 
egyaránt elkezd foglalkoztatni a karácsonyi készülődés, a Quel�
le és a Magyar Posta nagykarácsonyi csomagküldő szolgálata 
figyelmes gondoskodással szeretné a szülőknek megkönnyíteni 
a gyermekek kívánságainak teljesítését. A két nagyvállalat e 
szolgáltatással is hozzá kíván járulni az ünnep szebbé tételéhez.

A Quelle és a M agyar Posta 8 oldalas karácsonyi 
katalógusa elsősorban a 3 -1 0  éves korú gyerekek  
részére kínál já té ko k a t, ezért azt a posta az ország 9000  
óvodájába és álta lános iskolájába már el is juttatta A 
600  000  katalógus ezen tanintézetek vezetőinek segítségé�
vel került a gyermekekhez. Maguk az óvodák és iskolák is részt 
vehetnek a nagykarácsonyi csomagküldő akcióban, mivel a sor�
solási válaszlapot visszaküldő intézmények között a Quelle de�
cember 10. után közjegyző jelenlétében 50 darab, egyenként 
100 DM (mintegy 7000 Ft) értékű ajándékcsomagot sorsol ki.

A gyerm ekek á lta l összeá llíto tt k íván ság lis táka t 
a szülők decem ber 10-ig adh a tják  postára.

M indkét vá lla la t g aran tá lja , hogy az ily módon  
m egrendelt, u tánvéte les  csom agok időben m egér �
keznek  a karácsonyfa a lá . Reményeink szerint a nagyka�
rácsonyi csomagküldő akció sikere -  az, hogy minden egyes 
csomag időben eljut a megadott címre -  nagymértékben hoz�
zájárul majd a magyarországi csomagküldő kereskedelem 
kedvezőbb megítéléséhez, és az akcióban részt vevő két nagy-  
vállalat imázsának javulásához.

A Quelle és a Magyar Posta hagyományosan jó együttműködé�
sére tekintettel terveink szerint a szeretet jegyében életre hívott 
nagykarácsonyi csomagküldő szolgálatot évről évre megismétel�
jük. Egyben azt is reméljük, hogy ez a két komoly múltú vállalat a 
jövő számára kedves, meghitt karácsonyi szokást indít most útjára.

Inform áció: Péch O livia, Q uelle Bt. Sajtó iroda, te �
lefon: (22) 328-981

A Mikulás üzenete a gyerekeknek

A  hozzám érkezett levelek azt tanúsítják, hogy sokan tudjátok a 
magyarországi címemet, de úgy gondolom, még nem jutott el a hír 
mindenkihez.

Annak, aki még nem hallotta, üzenem: Magyarországon Nagy-  

karácsonyban van a Mikulás postája, itt gyűjtik össze a postások a 

nekem szánt leveleket. Ha nekem akartok írni, ezt írjátok a boríték�
ra:

M ik u lá s n a k
N ag yk a rá c s o n y
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Örülök, ha megírjátok vagy lerajzoljátok titkos kívánságaitokat, 

mert hozzátok hasonlóan én is szeretek levelet kapni. Kívánságai�

tokat följegyzem, és teljesítek is annyit, amennyi a zsákomból telik. 

Minden kérésre válaszolok, de ehhez pontosan tudnom kell, hova 
címezzem a levelet. Ezért kérlek benneteket, a boríték bal felső sar�
kába írjátok fel pontosan a saját címeteket.

Egyre hidegebbek a reggelek, gyülekeznek a havat hozó felhők, 
útra készen áll a szánkó -  közeledik az én időm. M ár eddig is 

összeszámlálhatalanul sok kérés érkezett hozzám, hajnaltól késő 

éjszakáig szorgoskodnak a hótündérek, krampuszok és a Mikulás�
inasok. De akárhogy is rakosgatjuk, csak kevesebb a csomag, mint 
ahányon várják az ajándékot.

Ezért aztán Tőletek kérek segítséget. Legyetek ti is a segítőim, 
csapjatok fel Mikulás- inasnak! Titokban készítsétek el a szüléitek�
nek, testvéreiteknek kigondolt ajándékot, és csempésszétek észre�
vétlenül cipőjükbe, csizmájukba helyettem! Levelemben küldök né�
hány ötletet az ajándékok elkészítéséhez.

Ha van saját ötletetek, ha szeretnétek kellemes meglepetést sze�
rezni olyan gyerekeknek, akik nem élvezhetik a családi ajándéko�

zás örömét, más módon is csatlakozhattok a Mikulás Barátainak 
Társaságához. Saját készítésű ajándéktárgyakat, rajzokat, mesé�
ket, verseket küldhették a Karácsonyi Ajándék Pályázatra. (A pá�
lyázati kiírás minden óvodában és iskolában megtalálható.) Ha sa�
ját magad nem tudsz ajándékot készíteni, de szeretnél valamit is�
meretlen kis társaidnak ajándékba adni, azt is nagy szeretettel fo�
gadom, és ígérem, jó helyre fogom eljuttatni. A z ilyen ajándékokat 
a Budapest Sportcsarnokban álló karácsonyfák alatt gyűjtjük M iku�
lástól karácsonyig.

Boldog ünnepeket kíván sok szeretettel 
igaz barátotok:

a  iíz a tá i

József Attila balatonszárszói, 
őszi hangulatú verséből idézünk: 
„Nyafog a táj, de néha némaság 
/ jut az eszébe s új derűt lel ab�
ban. / Tollászkodnak...” Folyta�
tás a vízsz. 1. és a függ. 32. 
alatt.

VÍZSZINTES
1. Az idézet első része. 12. Ja�

nuári névnap. 13. Hozzápótol 
(ford.). 14. Állati fekhely. 15. 
Buddhista filozófia, ...izmus. 17. 
Nemesi rang. 18. Zsíroz. 19. Szi�
get a Földközi- tengerben, ked�
velt nyaralóhely. 21. Névelős fo�
lyadék. 22. Személyes névmás 
(ford.). 23. Félédes!. 24. A cso�
dálkozás szava. 26. Rangjelző. 
27. Leszármazott. 28. Könnyű, 
szemcsés anyag. 30. Könnyeket 
hullajt. 32. Bajt okoz. 34. Talp�
pont. 36. Papírra veté. 38. Kínai 
hosszmérték. 39. A hét vezér 
egyike. 40. Feleség. 42. Omszk 
folyója. 43. Kötőszó. 44. Utólag 
fele! 46. Hirtelen fájdalomnál 
mondjuk. 48. Új rokon. 50. Hul�
lámgátak. 52. Idegen tagadás. 
54. Keresztül. 55. Idősebb férfi 
falun. 56. Utolsó posta. 58. Nátri�
um. 59. Hirtelen valamit érintő. 
62. Kor rövidítés. 64. Felőle 
(ford.) 66. Líra röv. 67. Angol 
szerelem. 69. Garázdálkodó 
csoport. 71. Fővárosa Tripolisz.

FÜGGŐLEGES
1. Katonai kiképzés. 2. Bab 

étel. 3. Férfinév. 4. Fővárosi sza�

kadék. 5. Gong páratlanjai. 6.... 
Troli (Heine). 7. Illat latinul. 8. 
1050. 9. Csomó. 10. Ide készül a 
vándor. 11. Üvegcse. 16. Fegy�
verhordozó nemesifjú volt. 19. 
Hanglemez. 20. Sporteszköz. 
23. Feszítésre szolgál. 25. Kis 
vízfolyás. 27. Ver. 28. A lakás 
fontos tartozéka. 29. Ilyen egy 
csinos csípő. 31. Kettő Rómá�
ban. 32. Az idézet második ré�
sze. 33. Szigetlakó (ford.). 34. 
Ismeretlen. 35. Szolmizációs 
hang. 37. Görög betű. 39. Latin 
csont. 41. Idegen helyeslés. 43. 
Napszak (röv.). 45. Formáló. 47. 
Megelégel. 49. Mintapéldány. 
50. Bortermelő község. 51. Mér�
tani test. 53. Női név. 55. Kevert 
szín. 57. Tengeri állat. 60. Alu�
mínium. 61. Pata közepe. 63. ... 
Reed. 65. Rossini- gróf. 68. Ke�
vert bob! 70. Argon. 71. Daloló 
szócska.

-  Bánhidi -

Beküldendő: 
a vízsz. 1. és a függ 32.

Beküldési határidő: december 
10.

Előző rejtvényünk helyes 
megfejtése: ...dalzendül fel, és a 
rétek andalító fuvolája.

Könyvet nyertek:
Baranyai Jánosné, Szeged, 

Halász Györgyné, Battonya, Bu-  
ris Ferencné, Romhány, Stanyó 
Ferencné, Győr.

Radnóti Miklós:

Razglednlcák

Mellézuhantam, átfordult a teste 
s feszes volt már, m int húr, ha pattan. 

Tarkólövés. -  így végzed hát te is, -  

súgtam magamnak, -  csak feküdj nyugodtan. 

Halált virágzik most a türelem. -  

Der springt noch auf, -  hangzott fölöttem. 

Sárral kevert vér száradt fülemen.

Szentkirályszabadja, 1944. október 31.
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