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Döntés a központi tagdíjrész felhasználásának arányairól

Szakszervezetünk a kongresz- 
szus óta vizsgálta a központi és 
a területi középszervek működé�
sét biztosító 40 százalék tagdíj�
rész felhasználási szabályainak 
meghatározhatóságát. Az orszá�
gos központ és a területi közép�
szervek közötti megosztás ará�
nyai ez idáig (a kongresszust 
megelőzően sem) nem voltak 
rögzítve. Az alapelv az volt, 
hogy a működés költségeit min�
den szinten biztosítani kell. Ter�
mészetes módon következett, 
hogy a szükséges források mér�
tékét, jórészt a helyi adottságok�
tól függően, szinte mindenki 
másképpen látta. Ennek ered�
ménye az lett, hogy az elmúlt 
esztendőben a területi felhasz�
nálás szélső értékei a 1 2  száza�
lék és 28,5 százalék voltak. Ez azt 
jelentette, hogy a központ mű�
ködését eltérő mértékben finan-

Mi, a Debreceni Postaigaz�
gatóság Szabad Szakszerve�
zeti Tanácsa alapszervezeti 
titkárai közös elhatározásból 
az alábbi nyilatkozatot 
tesszük.

Nyilatkozatunkat a Postás 
Szakszervezet iránti felelős�
ség jegyében, az érdekvédel�
mi munka hatékonyságának 
fokozása és a szakszervezet 
gazdasági stabilizálása, pénz�
ügyi egyensúlya megterem �
tése érdekében fogalmaztuk 
meg.

Tudatában vagyunk an�
nak, hogy színvonalas, a 
szakszervezet iránti bizalmat 
erősítő érdekvédelmi mun�
kához nemcsak létszámában 
nagy szervezet, hanem meg�
felelő anyagi alapok is szük�
ségesek.

Nagy jelentőséget tulajdo �
nítunk a legnagyobb magyar 
szakszervezeti konföderáció�
hoz az MSZOSZ-hez, valamint 
a Postai és Távközlési Szak- 
szervezetek Világszövetségé�
hez (IPTT) való tartozásnak,

szírozták, ami sok esetben oko�
zott likviditási hiányt.

Az elnökség javaslatára, me�
lyet több hónapos részletes vizs�
gálat és elemzés előzött meg, a 
választmány a következő dönté�
seket hozta:

Alapelvként továbbra is érvé�
nyesül, hogy minden testületi 
szintnek biztosítani kell a szük�
séges forrásokat, de egységes 
szabályokat kell meghatározni. 
Ezért az 1995. évi többletfelhasz�
nálások közül több tétel szüksé�
gességét elismerte és ezeket 
korrekcióként elfogadta.

Az ezen felüli tartozásokat a kö�
zépszervek úgy kötelesek rendez�
ni, hogy az egyébként őket megil�
lető tagdíjhányadnál 1 százalék�
kal kevesebbet használhatnak fel 
mindaddig, míg az 1995. évi 
többletfelhasználásukat teljes 
egészében nem törlesztik.

amely ugyanakkor anyagi kö�
telezettséget is jelent a Postás 
Szakszervezet számára.

Ezért igényeljük és támo �
gatjuk a szakszervezet egysé�
ges pénzügyi, gazdálkodási 
rendszerének kidolgozását, 
megteremtését.

Hangsúlyozottan értékeljük 
és támogatjuk azt a szándékot, 
amely az alapszabályban rög�
zített tagdíjfizetési mérték és 
megosztás mellett végre hosz- 
szú idő után, választott testü�
let határozatával minden terü�
letre érvényes módon rögzíti a 
szakszervezeti központ és a te�
rületek között a tagdíjmegosz�
tás mértékét.

Megvitatva gazdálkodásunk 
problémáit, értékelve a kiala�
kult helyzetet, felismerve a 
működéshez, kötelezettségek 
teljesítéséhez rendelkezésre 
álló források szűkösségét, az

Az 1996. évi tagdíjbevéte�
lekből

-  a vidéki középszervek 15 

százalékban,
-a  budapesti középszervek 13 

százalékban részesülnek,
-  az önálló alapszervek az 

alapszabály szerinti 60 százalék�
kal gazdálkodhatnak. (Kivétel: a 
Postaautó Budapest Kft., mely 

75 százalékkal.)
A tagdíjbefizetéseket havi 

rendszerességgel és bizonylat�
tal alátámasztva kell teljesíteni 
az ellenőrizhetőség érdekében.

A központ meghatározott 

mértékig viseli azon területi 
szakszervezeti bizottságok elhe- 
lyézési költségeit, amelyeknél 
ilyen jogcímen kiadás merül fel, 
továbbá a szegedi terület speciá�
lis helyzetéből adódóan annak 

távbeszélőszámláját.

alábbi jövőbe mutató elhatá�
rozásra jutottunk.

1996. július 1-jétől lemon�
dunk az alapszervezeteknél 
maradó havi tagdíjhányad 1 

százalékáról, ezt követően a 
soros kongresszusig évente 
további havi 1 százalékról, és 
felutaljuk a szakszervezetünk 
központjába.

Ennek alapján a tagdíjmeg�
osztás az alábbiak szerint ala�
kul:

Vállalásunk ilyen módon 
történő teljesítését akkor te-

Azt azonban látni kell, hogy 

szakszervezetünk gazdálkodásá�

nak problémáit ezzel még ko�

rántsem tekinthetjük megoldott�

nak, hiszen ha a fenti, központot 
terhelő tételekhez hozzáadjuk az 
IPTT és az MSZOSZ részére fize�

tendő tagdíjakat, akkor az or�

szágos működési költségekre 

mindössze 5-6 százalék tagdíj 

marad. Közben egyre sürgetőb�
bé válnak a máig halasztott 
fenntartások és beruházások. 

(Például: üdülők, géppótlások 

stb.)

Ezt a gondot érzékelték a Deb�

receni Postaigazgatóság Szabad 
Szakszervezeti Tanácsának alap�
szervezeti titkárai, akik előremu�

tató, példa értékű nyilatkozatot 

tettek.

kintjük érvényesnek, ha eh�
hez a Postás Szakszervezet 
valamennyi alapszervezete 

csatlakozik.

Ellenkező esetben vállalá �
sunkat továbbra is fenntart�
va, a jelzett százalékos mér�
tékkel területünk működési 
költségeinek biztosításához 

járulunk hozzá.

Ezen túlmenően érdekel�

tek vagyunk abban, hogy a 
szakszervezeti munka tiszt�
ségviselőink személyes 
konfliktusaitól mentes le�
gyen, a testületi üléseket 
ezek ne terheljék.

(Folytatás a 3. oldalon.)

részesedés felhasználás
alapszervezet PSZ PSZ terület

1996. július 1-jétől 59% 41% 26% 15%

1997. január 1-jétől 58% 42% 27% 15%

1998. január 1-jétől 57% 43% 28% 15%

1999. január 1-jétől 56% 44% 29% 15%

2000. január 1-jétől 55% 45% 30% 15%

Székesfehérvár

A közelmúltban tartotta be�
számoló taggyűlését az elmúlt 
évi munkáról a Székesfehérvá�
ri Posta Feldolgozó Üzem szak- 
szervezeti bizottsága, amelyen 
megjelent Mundruczó Kornél, 
a Postás Szakszervezet elnö�
ke is.

Tunyogi Tibor szb-titkár be�
vezetőjében kiemelte, hogy 
minden szempontból ese�
ménydús, eredményes évre 
lehet visszatekinteni, hiszem 
már az elmúlt év elején a bér- 
fejlesztési tárgyalások foglal�
koztatták a bizottság tagjait. A 
második félévi jutalmazásra 
személyenként 5300 forint ju �
tott, amely jónak mondható.

A kiemelt szakszervezeti ese�
mények közé sorolta a titkár 
a Balatonfüreden rendezett

szakszervezeti kongresszust, 
amelyen küldöttként vett részt, 
és hozzászólásában többek kö�
zött szóvá tette a kézbesítők le�
terheltségét. A sikeres kong�
resszus után sem pihenhettek 
azonban a szakszervezeti akti�
visták, hiszen az üzemitanács- 
választások előkészítésével kel�
lett foglalkozni, amelynek tétje 
a szakszervezeti vagyon felosz�
tása volt.

Az szb tagszervező munkáját 
dicséri, hogy egy év alatt hú�
szán kérték felvételüket a szak- 
szervezetbe, közülük heten 
olyanok, akik egyéni sérelem 
miatt léptek ki korábban a 
szervezetből.

Az alapszervezet 1995. már�
cius 1-jén csatlakozott a PSZ 
Önsegélyező Alapítványához,

amelynek célja többek között a 
tagok egészségének védelme, 
a gyógykezelések költségeinek 
és a nyugdíjba vonulás támo�
gatása, a balesetek okozta hát�
rányok mérséklése. Az alapít�
ványba a havi tagdíj 1 0  száza�
lékát kell átutalni.

A tagok az elmúlt esztendő�
ben is sok szakszervezeti ren�
dezvényen vehettek részt. Si�
keres nőnapi ünnepséget szer�
veztek. Százhúszan jelentek 
meg a gárdonyi postás kem�
pingben rendezett majálison. 
Júliusban Nagycenkre és Sop�
ronba kirándultak autóbusszal 
a családok, amely valamennyi 
résztvevő számára emlékeze�
tes élmény maradt.

Az üzem dolgozói jól szere�
peltek a hagyományos tömeg�

sportrendezvényeken is. Gö�
döllőn horgászversenyen, Szé�
kesfehérvárott labdarúgásban, 
Tatabányán pedig tekeverse�
nyen mérték össze tudásukat, 
ügyességüket. A gárdonyi pos�
tás kempingben szeptember 
elején búcsúztatták a nyugdíjba 
vonult kollégákat.

Az szb-titkár ezután beszélt a 
munkakörülmények javításá�
nak szükségességéről, a lét�
számhelyzetről, a kézbesítők 
esőkabáttal való ellátásának 
fontosságáról. Az egyen- és 
munkaruha-ellátásra egyéb�
ként sokan panaszkodnak. Sze�
retnék ha az illetékesek meg�
nyugtatóan orvosolnák ezt a 
gondot.

(Kaszala)

Sándor László, az MSZOSZ elnöke nyitotta meg a városligeti 
majálist

Majális a PSE sporttelepén

Gervay Mihály-emlékplakettet kapott dr. Kamody Miklós pos�
tatörténész

Tájfutottak



Postás Dolgozó 2

-  1943-ban a posta Gyáli úti mű- 
szerésztanonc-iskolájában kezd�
tem, majd különböző munkakö�
rökben dolgozva a posta volt az 
egyetlen munkahelyem mindvé�
gig-

-  Tehát jó találkozni, együtt len�
ni -  mégha csak egy napot is -  a 
barátokkal...

-  Soha nem mulasztom el e má�
jus elsejei találkozókat, s bár válto�
zik a világ -  benne sok minden -, 
jó tudni azt, hogy ez az ünnep ma�
radt, ami volt, s biztos vagyok ben�
ne: megmarad a jövőben is... Be�
szélgetve felidézzük a régi máju�
sok emlékét, hangulatát.

A jó barát, a szintén nyugdíjas 
Varjú József hozzáteszi még:

-  Jókora nosztalgiával gondo�
lunk arra is, hogy milyen nagy�
szerű dolog is volt a természetjá�
rás, a turisztika__lói emlékszem a
zemplénbeli Huta községben tett 
látogatásokra. A posta dolgozói, 
szakszervezetünk egyszerű pa�
rasztházat vásárolt ott. Rendbe té�
ve, csinosítva fogadta látogatóit 
a ház egész évben. Télen pattogó 
tűz közelében ülve töltöttünk el 
felejthetetlen napokat e csodála�
tos környezetben lévő turistaház�
ban.

*

harmadik helyet szerezte meg 
nagy örömünkre.

-Azért mégsem teljes az öröm...
-  Háát, nem... Focicsapatunk is 

indult, „dobogóra" esélyesek vol�
tak, legalábbis szerintünk. Mind�
annyiunk bánatára a kulcsember�
nek számító csapatkapitány a teg�
napi kemény edzőmérkőzésen ke�
zét törte, s ezért nem játszhatott a 
csapatban, emiatt maradt el a várt 
labdarúgósiker.

A sporttelep egyik „szegleté�
ben" tarka sokadalom; a gyermek- 
és családi vetélkedők színhelyén 
vagyunk.

-  Sok száz gyermek és felnőtt 
résztvevővel évek óta az egyik leg�
népszerűbb program a miénk. így 
van ez most is. Bodri Zoltán és

amely látnivalóan igen jó hangu�
latban múlik... -  így Magyar Csa- 
báné, aki az üzemi tanácsi tisztsé�
ge mellett az említett posta szak- 
szervezeti titkára is egyben.

-  Népes asztaltársaság ül itt...
- A  „mieink" mellett, régi barát�

ságokat ápolva három igazgató�
ság -  a Budapesti, a Posta Szállítá�
si és Hírlapüzletági Igazgatóság -  
„képviselteti" magát e mai ünnepi 
találkozáspn. Velünk tölti a napot 
Várkonyi Éva, Obolér József s ked�
ves felesége. Tériké is, akinek ma�
ga sütötte-készítette finom, friss 
chipseit ropogtatva a vendégnek 
kijáró „szívmelengető tájjellegű- 
ből" a tudósítót is megkínálták egy 
kupicával.

-  Sportszereplésben is „érde�
kelt" a 114-es posta?

-  Még hogy érdekeltek va�
gyunk?!... -  emeli fel hangját su�
gárzó tekintettel Magyar Csabáné, 
s mutatja: -  Itt vannak a sikert je�
lentő kupák: női tekében Kuvik Pál- 
né a második, míg Viliéi Lászlónéa

Korán ébredve, a rádiót bekap�
csolva az éppen soros -  ki is tudja, 
hányadik -  gyógyszereknek, gyó�
gyászati anyagoknak, segédeszkö�
zöknek áremeléséről tájékoztatnak 
bennünket. A televízió kora regge�
li műsorában a várható -  „utolsó�
nak" mondott -  energiaár-emelés�
ről beszélgetnek a szakemberek...

Gyorsan ki az ágyból -  május el�
seje van ma. Irány a PSE sporttele�
pe; itt tartják a posta, a távközlés, 
az Antenna Hungária és postai ala�
pítású részvénytársaságok, illetve 
kft.-k dolgozói, s azok családtagjai 
immár hagyományosnak mond�
ható szakszervezeti majálisukat.

*

Kilenc óra van. Kezdődik a 
sportprogram: megannyi szabad�
idős foglalkozás, vetélkedő, röp�
labda, labdarúgás, asztalitenisz, 
teke, sakk, tenisz közül válogathat 
ki-ki kedve szerint.

-  Több tucat kispályás focicsa�
pat nevezésével a mérkőzés kezde�
tét várjuk, nagy izgalommal -  tájé�
koztat a Bp. 10-es számú posta vá�
logatott csapatának kapitánya, 
Tátrai Tibor, aki „civilben" kézbe�
sítő, alapszervezeti titkár.

-  Kik lesznek az ellenfelek, s mi�
lyen eredményt vártok?

-  Az ellenfelekről -  sajnos -  nem 
sokat tudunk, néhány kulcsjátéko�
sunk is hiányzik -  mindenképpen 
tovább szeretnénk jutni...

A csapatkapitánytól megtudjuk, 
egy röplabdacsapattal beneveztek 
a mai versenyekre, s hogy az üze�
mi bajnokságon újoncként indulva, 
3 mérkőzésből 3 győzelem a 10-es 
posta focicsapatának a mérlege. 
„Igaz, a nehéz meccseink ezután 
jönnek még" -  mondja Tibor.

Néhány kispályával odébb 
E s z e s  J ó z s e f ,  az MCSV sportfelelő�
se szomorkodik a pálya szélén.

-  ... az első meccset elveszítet�
tük, a Comex csapatától kikaptunk.

*

Beszélgető asztaltársaságot szó�
lítunk meg.

-  Ballai Gábor vagyok, nyugdí�
jas. A Helyközi Távbeszélő Igazga�
tóság közösségével töltöm a mai 
napot. E munkahelyről mentem 
nyugdíjba is... Jó találkozni, be�
szélgetni egykori munkatársakkal, 
barátokkal.

-  Hány évet dolgozott a pos�
tánál?

terítve a gyepre napoznak, beszél�
getnek családi-baráti körben egy- 
egy üveg sör, üdítőital társaságá�
ban, virslit, meleg ételt fogyasztva, 
falatozva.

Csendes asztaltársaság kártyázó 
résztvevőjeként látjuk a Postás 
Szakszervezet országos elnökét, 
Mundruczó Kornélt.

A házigazda szerepét Meszlényi 
Ferenc tölti be a mai napon, tőle 
kérdezzük:

-  Hányán lehetnek e majálison, 
amely emlékezetes marad?

-  Nagy örömünkre meglepően 
sokan jöttek el, pontos száma�
dattal persze nem szolgálhatok... 
lehetünk vagy ötezren... A három 
cég szakszervezete rendezte ma�
jális, s annak felszabadult hangu�
lata jól tükrözi, hogy érdemes az 
értéket jelentő postáshagyomá�
nyokat folytatni, becsben tartani. 
S itt mondok köszönetét a Postás 
Sportegyesület munkatársainak, 
személy szerint Bottyán János 
elnöknek, amiért helyet adott a 
PSE e nagyszabású rendezvé�
nyünknek.

*

Feladatát tekintve a mai napnak 
alighanem az egyik legjobban le�
terhelt személye volt Kiss László, a 
PSE tömegsportbizottságának lab�
darúgás-vezetője.

Sakk:
1. L á z á r  A n d r á s  COMEX
II. B o k r o s  I s t v á n  Matáv-Posta

Vig. '
III. Andrási István Bp. 70. Ph. 
Asztalitenisz:
nők 1. Vass Pálné
2. Biedermann Éva
3. P a tk e  A n d r e a  

férfi 1. J u h á k  L á s z ló

2. B ó d is  A t t i l a

3. W e ic h le r  S á n d o r

Jandó István

Pfeffer Ottó edzők irányításával 
szünet nélkül tart a jó hangulatú 
családi program, játékos sport, ve�
télkedés. Elsőként a gyerekek áll�
tak rajthoz, sikerélményt erősítve 
itt nincs vesztes, mindenki nyer; 
lufit, golyóstollat, ivóiét, csokit... 
Ajándékot kapnak a vetélkedő csa�
ládok is -  mondja Marótiné Je- 
szenszki Mária.

*

Igazán jó helyet, a sporttelep 
vendéglátóegységének fedett te�
raszát „bérelte" ki a mai napon a 
Bp. 114-es nagyposta.

Korán kijöttünk e majálisra.

A felkötött karú, szárnyaszegett 
csapatkapitányra néz.

-  Ha már dobogósak nem is let�
tünk, Morár Radut mindenképpen 
megilleti a magunk megszavazta 
fair play díj...

*

Délutánra jár az idő. A jóra for�
dult időjárás ezreket vonzott a 
sporttelepre a mai napon. A sport�
telep minden négyzetméterét 
hasznosítva folyt a játék, vetélke�
dés egész nap. „Milyen jó is látni e 
színes sokadalmat!" -  mondja jó 
érzéssel Dömötör Sándor létesít�
ményvezető. Jó néhányan plédet

-  Nem fáradt? -  kérdezzük.
-  Kellemes fáradtság ez, két se�

gítőmmel együtt láttuk el a nem 
mindennapi feladatot. Minden ko�
rábbinál több, mintegy 45 csapat 
-  több száz résztvevővel -  neve�
zett be a kispályás labdarúgásra: a 
sorsolást követően reggel 9-től 
délután négy óráig folyt a játék 
megállás nélkül. A legtöbb csapat 
a Matáv, illetve a posta színeiben 
indult.

-  S kik kerültek a jelképes dobo�
gó legmagasabb fokára?

-  Igen szoros eredményű mér�
kőzéseken számtalan esetben 7-es 
rúgásokkal kellett a győzelmet je�
lentő továbbjutást, helyezést el�
dönteni. Nos, a végső sorrend: kis�
pályás labdarúgásban a csillaghe�
gyi posta „Jégcsillag" nevet viselő 
csapata érdemelte ki az első he�
lyet, 2. helyen a PÉTIG „törzs",, az�
az a Pesti Távbeszélő Igazgatóság 
csapata végzett. Döntetlen ered�
mény született a budapesti LF 
üzem és a Comex mérkőzésén: 7- 
es büntetőrúgásokkal a levélfel�
dolgozó bizonyult jobbnak, így ők 
lettek a harmadikok, s „hajszállal" 
lemaradva lett a Comex csapata a 
negyedik.

Esteledik. Benépesül az alkalmi 
szabadtéri színpad nézőtere. Az 
imént Nagy Bandó András szere�
pelt néhány percig, most a Royal 
nevet viselő együttes játszik min�
denki kedvére... Kovács Kati érke�
zését várják sokan, ám a viharfel�
hők közeledése, s az el-eleredő eső 
miatt egyre többen hazaindulnak.

Sporteredmények:
Teke:
nők I. Kötél Mária HTI
II. Kuvik Pálné Bp. Postáig.
III. Bálint Ildikó Matáv-Pos�

ta Vig.
férfiak I. Horváth Tibor HTI
II. Számely Béla HTI
III. Vargacz Zoltán Bp. Postáig.
Röplabda:
vegyes I. PÉTIG
11 HÍR KÉR
Ili. KÖZHÍR (Hírlapüzletági lg.)
családi I. Kántor család Bp. 

Postáig.
II. Balogh család Bp. Postáig.
III. Palotás család PÉTIG

M áju si m o ia i \
J a n d ó  I s t v á n ,  K e r e k e s  

S á n d o r \  N a g y  A n n a  

é s  V e é g h  Á d á m  r i p o r t j a

Pillanatképek a PSE 
sporttelepén
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(Folytatás az 7. oldalról.)

Szakszervezetünk valameny- 
nyi vezetőjétől kérjük, hogy ha 
véleményükben, álláspontjaik�
ban esetleg eltérő nézetet kép�
viselnek, azt a tagság és a szak- 
szervezet jövője iránt érzett fe�
lelősség megnyilvánulásának, 
a véleménynyilvánítás szabad�
ságának és ne egymás iránti 
támadásnak tekintsék.

Megítélésünk szerint csakis 
egymás véleményének tiszte�
letben tartása mellett lefolyta�
tott vitában kiérlelt döntések 
biztosíthatják az érdekvédel�
mi munka eredményességét, 
szakszervezetünk egységét, 
erejét.

Debrecen, 1996. április 25.

Postások Szakszervezete 
Szabad Szakszervezeti 

Tanácsa
alapszervezeti titkárai 

Debrecen

Jó lenne, ha mindenki meg�
értené a debreceni nyilatkozat 
jelentőségét, annak üzenetét. 
Ez úgy teremtene lehetőséget 
a szakszervezet gazdasági 
megerősödésére, hogy az 
alapszervezetek gazdálkodá�
sában nem okozna traumát. 
Kár, hogy ez nem a kong�
resszus előtt jutott eszünkbe!

Újságunkról

A választmány értékelte la�
punk színvonalát, olvasott�
ságát, valamint azt, hogy a 
lap tartalma mennyire tükrözi 
szakszervezetünk tevékenysé�
gét, hogyan felel meg tagsá�
gunk elvárásának. Kritikus vé�
lemények hangoztak el egyes 
cikkek tartalmát és minősé�
gét illetően. Úgy ítélték meg, 
hogy még mindig nem meg�
felelő az arány az alapszerve�
zeti, középszervi és országos 
szervezeti élet eseményeiről 
szóló tudósítások között. 
Szembeötlő ez azért is, mert a 
lap hasábjain alkalmanként 
túlzott mértékben jelennek 
meg olyan cikkek, melyek 
nem a postáról vagy nem a 
szakszervezeti élet esemé�
nyeiről szólnak.

A lap aktualitásának javítá�
sa érdekében javasolta a vá�
lasztmány, hogy a területek 
rendszeresen időben adjanak 
témajavaslatot a főszerkesz�
tőnek, a testületi ülések han�

gulatának valósághű tükrözé�
se érdekében vegyen, vehes�
sen részt az értekezleteken.

Felvetődött, hogy több 
elemző cikket szeretnének ol�
vasni a lapban, és nehezmé�
nyezték, hogy szakmai intézke�
dések munkavállalói megítélé�
se csak elvétve jelenik meg.

A lap jövője érdekében 
döntött a választmány, arról, 
hogy a szerkesztőbizottság�
nak (melyet sürgősen létre 
kell hozni) egy fél évre előre 
kell laptervet készíteni. Hang�
súlyozták, hogy javítani kell a 
kapcsolatot a szakma által ki�
adott Posta Magazinnal.

A szükséges változások vég�
rehajtására a választmány 
szeptember végéig adott időt, 
ezt követően értékelni fogja 
azok eredményességét.

Támogatás 
az önsegélyző 

alapítvány részére

A választmány tájékoztatást 
hallgatott meg az önsegélyző 
alapítvány működéséről és 
pénzügyi helyzetéről a kurató�
rium elnökétől.

Megállapította, hogy az ala�
pítvány szabályosan műkö�
dik, a tagság körében kedvező 
a visszhangja. Az alapítvány 
tevékenységét, a kifizetési 
jogcímeket ma már széles 
körben ismerik. Az alapszer�
vezeteknek mintegy 80 száza�
léka tagja az alapítványnak.

Ugyanakkor a szolgáltatás 
iránti növekvő igény, továbbá 
az elmúlt időszak magas 
nyugdíjazási aránya és a több 
hosszú betegség miatti kifize�
tések működési zavarokat 
okoztak. A választmány ezért 
úgy döntött, hogy a szakszer�
vezet egymillió forint kamat�
mentes kölcsönnel segítse az 
alapítvány működését.

Többen kiemelték, hogy 
a szolidaritás megkövetelné, 
hogy ne csak a kis és közepes 
taglétszámú alapszervezetek, 
hanem a nagy létszámú, illet�
ve magasabb átlagkeresetű 
alapszervezetek is legyenek 
tagjai az alapítványnak. Csat�
lakozásuk érdekében felhívás�
sal kell fordulni a még kívül�
álló alapszervezetekhez.

Éder Miklós debreceni vá�
lasztmányi tag a szolidaritással 
kapcsolatban elmondta, ő ho�
gyan került a szakszervezethez.

„Testvérem, aki rákos be�
teg volt, segítségre szorult, 
ezért felhívással fordultam a 
debreceni postaigazgatóhoz, 
Kovács úrhoz, hogy enge�
délyezze azon postás kollé�
gáknak, akik anyagilag segít�
séget tudnak nyújtani a 
gyógykezeléshez, azok ezt 
megtehessék. A felhíváshoz 
nagyon sokan csatlakoztak és 
ez reményt adott arra, hogy a 
testvérem -  aki az öcsém volt 
és fiatalabb nálam -  meggyó�
gyulhasson. Sajnos ez a pró�
bálkozás nem sikerült. A nyúj�
tott segítséget soha nem tu �
dom elfelejteni. Az önsegély�
ző alapítvány nekem szív�
ügyem, ezt nagyon őszintén 
mondom, mert megtapasztal�
tam akkor, ha valakinek segít�
ségre van szüksége, akkor és 
ott van erre szüksége és nem 
utána és nem később. A deb�
receni kollégákkal 1995-ben 
tettünk egy felhívást, hogy az 
alapítványt támogassuk 50 fo �
rint egyszeri hozzájárulással. 
Ehhez a debreceni igazgató�
ság területén többen csatla�
koztak is, de igazából nem 
vált országos méretűvé. Úgy 
gondolom, hogy az alapít�
vány szerepét semmi más 
nem veheti át. Büszke vagyok 
arra, hogy nálunk van ilyen 
alapítvány és ezt elmondom 
másoknak is. Fontos, hogy az 
emberek egészségesek ma�
radjanak és őrizzék meg élet- 
színvonalukat és ha szüksé�
gük van segítségre, akkor azt 
megkaphassák. A debreceni 
felhívás továbbra is él. Talán 
nem tudja sok ember, hogy 
mennyire jobb adni, mint rá�
szorulni és kapni azt."

Szolgálati munkaruha 
az EMS szolgálatban 

dolgozók részére

A választmány elfogadta a 
kollektív szerződés módosítá�
si javaslatát, mely többszöri 
egyeztetés eredményeként a 
felek együttes akaratának 
megfelelő tartalommal került 
a testület elé. Ennek értelmé�
ben az EMS szolgálatot ellá�
tók május 1 -jétől kezdődően 
részesülnek szolgálati munka�
ruha ellátásban.

(Konrát)

Tisztelt Szaktársnők 
és Szaktársak!

1994 tavaszán a Titká�
rok Országos Tanácsa 
döntése alapján létre�
hoztuk szakszerveze�
tünk önsegélyző alapít�
ványát. Az alapítvány 
célja és azok a nehéz 
emberi élethelyzetek, 
amelyekhez anyagi se�
gítséget nyújt, tagsá�
gunk egyetértésével ta �
lálkozott, amit az is bizo�
nyít, hogy az alapszer�
vezetek 90 százaléka

csatlakozott az alapít�
ványhoz.

Szakszervezetünk vá�
lasztmánya 1996. április 
30-án hallgatta meg az 
alapítvány kuratóriumi 
elnökének a beszámoló�
ját és kapott tájékozta�
tást arról, hogy vannak 
még olyan, főleg nagy 
létszámú alapszerveze�
tek, akik nem tagjai az 
alapítványnak és így 
anyagilag sem támo�
gatják azt.

A választmány dönté�
sének eleget téve felhí�
vással fordulok tagsá�

gunk érintett tagjaihoz, 
hogy az egymás iránti 
szolidaritás szellemé�
ben egymás kölcsönös 
megsegítése érdekében 
hassanak oda, hogy 
alapszervezetük is csat�
lakozzon az alapítvány�
hoz. Csak akkor beszél�
hetünk teljes joggal a 
Postás Szakszervezet 
önsegélyző alapítvá�
nyáról, ha annak vala�
mennyi alapszerveze�
tünk tagja.

Mundruczó Kornél 
elnök

G ervay  M ih á ly e m lé h jia p  

a  P o s ta m ú z e u m b a n
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táros -  játékvezető, kellemes Hernitz Ferenc, aki a Matáv 
rácsodálkozással hallgatta a Rt. Soproni Igazgatóságán a 
magas felkészültségről tanúbi- postás előadók több nemze- 
zonyságot tévő csapatok vála- déke által összegyűjtött törté- 
szait. A rendkívül szoros ver- neti emlékek gondozásával és 
senyben, megérdemelten győ- gyarapodásával megalapítot- 
zött az I. B osztály csapata. ta a Posta és Távközlési Mú- 

Délután a diákok helyett a zeumi Alapítvány soproni 
felnőttek vették át az emléke- gyűjteményét, 
zés „stafétáját". A 14 órakor Dr. Kovács József, aki a Ma-

Immár száz éve annak, 
hogy a kiegyezés utáni ma�
gyar posta első és mindmáig 
leghosszabb ideig, 1867-től 
1887-ig vezető személyisége: 
Gervay Mihály, 1896. április 
15-ének reggelén nem ébredt 
fel. Ettől a naptól többé senki 
sem látta a „kedves öreg re�
metét", amint szokásos napi 
sétáját megteszi a Gellért�
hegy oldalán.

Száz éve, hogy az ezredéves 
országos kiállítás lázában élő 
Budapest legkedveltebb heti�
lapjában, a „Vasárnapi Újság"
16. számának 253. oldalán, a 
halálozások rovatában a kö�
vetkező tájékoztató híradás je�
lent meg: „Gervay Mihály, fő �
rendházi tag, nyug. országos 
főpostaigazgató, a földrajzi 
társaság alelnöke, április 
15-én elhunyt Budapesten, 85 
éves korában. A magyarorszá�
gi postaügy rendezése körül 
szerzett kiválóbb érdemeket. 
Pozsonyban, 1817-ben szüle�
tett s ugyanott állt postahiva�
tali szolgálatba, 1855-ben a 
nagyváradi postaigazgatóság 
feje lett, s mikor 1867-ben a 
magyar kormány a postát át�
vette, meghívták, országos fő �
postaigazgató minőségében, a 
kereskedelmi minisztériumba, 
előbb osztálytanácsosi, majd

Dr. Kamody Miklós

miniszteri tanácsosi ranggal. 
Hivatalkodása idején a posta�
ügyek terén sok reform tör�
tént. 1878-ban megkapta a 
Szent István-rend kiskereszt- 
jét, azonkívül kitüntették szá�
mos külföldi rendjellel. 1888- 
ban nyugalomba vonult s ki�
nevezték a főrendiház tagjá�
nak. A z , egyházpolitikai re�
formnál a főrendi ellenzékhez 
csatlakozott, de utóbb a döntő 
szavazásoknál már nem vett 
részt." (Zárójelben szeretném 
megjegyezni mindazok számá�
ra, akik Gervay Mihály életéről 
korábban már hallottak vagy 
olvastak: a korabeli sajtó szó 
szerint átvett és idézőjel közé 
tett adatai nem egyeznek azok�
kal a számokkal, melyek más, 
az ő életét méltató írásokban 
megjelentek.)

1996. április 15-én a Posta 
és Távközlési Múzeumi Ala�
pítvány és a Posta és Bankfor�
galmi Szakközépiskola által 
közösen rendezett Gervay Mi- 
hály-emléknap eseményein a 
postásra és az emberre emlé�
kezett a ma postás társadal�
ma: a diákok és az aktív postai 
dolgozók.

Az emléklap rendezvényso�
rozata a Farkasréti temetőben 
Gervay Mihály sírjának meg�
koszorúzásával vette kezdetét. 
Ezt követte az Irányi utcai Pos�
ta és Bankforgalmi Szakközép- 
iskola I. osztályos tanulóiból 
válogatott -  osztályonként 5-5 
fős -  csapatok vetélkedője „Ki 
tud többet Gervay Mihályról" 
címmel. A Postamúzeum 
munkatársaiból alakult szigorú 
zsűri, valamint dr. Tóthné Far�
kas Anna -  muzeológus-adat-

kezdődő emlékülésen kiváló 
előadásokat hallottak az érdek�
lődő jelenlévők a nagy elődről, 
Gervay Mihályról.

Dr. Sebestyén Kálmán: 
Gervay és a Nagyváradi Pos�
taigazgatóság címmel, a 
nagyváradi postaigazgatóra 
és Gervay ott tö ltött éveire 
emlékezett.

Dr. Kamody Miklós, előadá�
sát Gervay Mihály a Magyar 
Posta első elnök-vezérigazga�
tójának harca a függetlenséget 
ellenzőkkel szemben címmel 
tartotta meg, kiemelve azokat 
a nehézségeket, mellyel az ak�
kori postán belül Gervaynak 
fel kellett vennie a harcot.

Dr. Molnár László: Gervay 
Mihály és a kiegyezés utáni év�
tizedek, című előadásában íze�
lítőt adott hallgatóságának 
mindazokról a változásokról, 
melyek a bélyegkiadástól az 
első levelezési lap megjelené�
sén át, a magyar királyi posta 
elnevezésig történtek.

Kovács Gergelyné: Ősök és 
utódok címmel emlékezett a 
Svájcból Pozsonyba települt 
Gervay családra, testvéreire, 
Gervay Mihály „szűk és tág" 
értelemben vett családjára -  a 
postásokra -  és mindkettő 
iránti szeretetére. Előadásá�
ban méltatta azon utódokat -  
Heim Pétert, Demény Károlyt, 
Szalay Pétert akik Gervay gon�
dos „atyai" keze és felügyelete 
alatt nőttek fel, majd később 
utódaiként a magyar kir. posta 
vezetői lettek.

Balás Kristóf: Az ember, a 
vezető, a példakép címmel ar�
ról az emberről szólt, kit példa�
képként lehet állítani a ma ifjú �
sága elé, és akit mint azt az 
emlékülésen megtudtuk, nem 
véletlenül választ névadójául 
az Irányi utcai Posta és Bank- 
forgalmi Szakközépiskola. Elő�
adása után Balás Kristóf, a 
szakközépiskola igazgatója hi�
vatalosan is tájékoztatta a je�
len lévő hallgatóságot az isko�
la névfelvételéről. Elmondta, 
hogy az iskola a Főváros Köz�
gyűlésének határozata alapján 
jogosult lett Gervay Mihály ne�
vének használatára. Az alapító 
okirat kézhezvétele után pedig 
kötelezővé válik a névhaszná�
lat. Az ünnepélyes névfelvétel�
re és Gervay Mihály emléktáb�
lájának felavatására 1996. au�
gusztus 31-én, az iskolában 
tartandó tanévnyitó ünnep�
élyen kerül sor.

Gervay Mihály életútját, pá�
lyáját ismertető előadások és a 
névfelvétel bejelentését köve�
tően a Posta és Távközlési Ala�
pítvány fennállása óta először 
került sor „Gervay-plakett" át�
adására. Józsa Judit által ké�
szített kerámiaplakettet kapott:

gyár Posta Rt. Debreceni Igaz�
gatósága vezetőjeként a Deli�
zsánsz Kiállítóterem építésével 
és fenntartásával, a múzeumi 
gyűjtőmunka támogatásával, 
a történeti emlékek megbecsü�
lésével és ismertté tételével 
Gervay Mihály szellemében 
munkálkodik a magyar posta�
ügy felvirágoztatásán.

Pataki Klára, aki az Antenna 
Hungária Rt. múzeumi bizott�
ságának tagjaként évtizedek�
re meghatározó módon gya�
rapította a Postamúzeum rá�
dió- és televíziótöténeti gyűj�
teményét.

Az 1996. évi Gervay-plaket- 
tesek felsorolásának végére 
hagytam azt a postatörténetet 
kutató postást, kit e lap olvasói 
írásai alapján jól ismernek. 
Gervay Mihály-emlékplakettet 
kapott dr. Kamody Miklós, aki 
a magyar postatörténetírás je�
les művelőjeként kimagasló 
tevékenységet fejtett ki a pos�
tatörténelem levéltári anyagai�
nak kutatásában. Történeti kö�
tetei, tanulmányai, népszerű 
publikációi szellemi táplálékot 
nyújtanak a posta múzeumai�
nak tudományos kutatásaik�
hoz, gyűjteményfeldolgozó és 
kiállításrendező munkájukhoz. 
Munkássága során számos ed�
dig ismeretlen postás szemé�
lyiséget fedezett fel, akik hiva�
tástudatához az emberiesség 
elválaszthatatlanul hozzátarto�
zott. Mint ahogy dr. Kamody 
Miklóséhoz is, aki sok-sok év�
vél ezelőtt, nekem a kezdő mu�
zeológusnak oly nagy hozzáér�
téssel és szakmai szeretettel 
mesélt a postáról és segített 
eligazodni annak oly egyszerű 
mégis oly bonyolultnak tűnő 
szervezetében.

Az emléknap lezárásaként a 
Postamúzeum legszebb kiállí�
tótermében a Lyra Alapítvány, 
az Art s Harmony Társaság és 
a szakközépiskola diákjai adtak 
műsort, aki Gervay Mihály ko�
rát és emlékezetét a neki és ró�
la írt versekkel, történetekkel 
valamint a XIX. század máso�
dik felében oly közkedvelt házi 
hangversenyeken hajdan is el�
hangzott zeneszámokkal idéz�
ték fel az est közönsége előtt.

Száz évvel ezelőtt, április 15- 
én örökre elaludt az a férfi, ki�
ről minduntalan eszembe jut�
nak Kosztolányi Dezső halálról 
írt halhatatlan verssorai:

„Nem élt belőle több és 
most sem él

s mint fán se nő egyformá�
két levél,

a nagy időn se lesz hozzá 
hasonló."

Rákóczi Margit
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A  s ió fo k i  1-e s  sz. p o s tá n  
n e m  ír n a k  a  p a n a s z k ö n y v b e

Hatan kiléptek

Kaposvári béremelés -  gondokkal
Bevallom, nekem mindig 

stresszt jelent, ha valahol sor�
ba kell állni. Nem szeretem a 
tömeget a boltban, a busz�
megállóban, a bankban, no és 
nem utolsósorban a postán. 
Éppen ezért örültem a siófoki 
1-es számú postahivatalnak. 
Ragyogó tisztaság, diszkrét 
csend, kellemes színek és 
gyors kiszolgálás. Bohár Ist�
ván hivatalvezető nem vélet�
lenül büszke a körülbelül há�
rom éve átadott épületre és 
természetesen munkatársaira.

-  A tervezőkkel folyamato�
san konzultáltunk -  mondta 
Bohár István -, így majdnem 
minden úgy sikerült, ahogy 
szerettük volna. Az alapterüle�
ten sajnos nem tudtunk vál�
toztatni. Az ideális az lett vol�
na, ha a kézbesítők is a föld �
szinten dolgoznak, a feldolgo�
zóterem mellett. Nos, ők az 
emeleten kaptak helyet, de 
szerencsére épült egy teher- 
lift. A földszinten kaptak he�
lyet a fiókbérlők, háromszáz- 
huszonketten vehetik igénybe 
ezt a szolgáltatást. A régi épü�
letben százhúsz fiókbérlőnk 
volt, most kétszázhetvenen 
vannak.

-  Régi motoros a szakmá�
ban. Több, m int harminc éve 
került Siófokra, hivatalvezető�
helyettesnek. Akkor ez a tele�
pülés a béke szigete volt. 
Csöndes, aránylag kis forgal�
mú, és ha jó l tudom, még 
nem is volt város.

-  Siófok akkor nagyközség 
volt. Ötödosztályú posta mű�
ködött itt. A hivatalvezetőt 
már ismertem, hiszen amikor

a felsőfokú tanfolyamot vé�
geztem, nyáron itt töltöttem a 
gyakorlati időmet. Egyébként 
csak zárójelben, tanfolyamtár�
saim közül még kilencen dol�
goztak itt, velem együtt. Úgy 
látszik, megtetszhettem az ak�
kori hivatalvezetőnek, Deák 
Ernő bácsinak, és ezután he�
lyeztek ide helyettesnek. Ez 
1962 tavaszán volt.

-  Óriásit fordult a világ az�
óta. A hatvanas években a 
szervezett üdülés volt a divat, 
kultúrestekkel, megtervezett 
programmal. No és természe�
tesen azzal, hogy a vállalat 
szocialista brigádjainak leve�
lezőlapot „kellett" írni.

-  Akkor 54-en dolgoztunk 
itt. Nyaranta húsz kirendelt 
erősítette a csapatot. Amikor 
divatba jött, hogy itt találkoz�
nak az NDK állampolgárai a 
nyugati országrészben élő ro�
konaikkal, legalább száznyolc�
van-kétszáz emberre lett vol�
na szükségünk, csakhogy a ré�
gi épületben nem fértünk el 
ennyien. Más kérdés, hogy

székünk sem volt, hogy min�
denkit le tudjunk ültetni. Eb�
ben az időszakban úgy száz- 
húszan dolgoztunk -  persze 
akkor még a távközlés is a 
postához tartozott.

-  Az elmúlt hét évben észre�
vehetően csökkent a postai 
forgalom. Bohár István hiva�
talvezető m it vár az idei nyár�
tól?

-  Mindenképpen forgalom- 
növekedést. Már most is 
örömmel látom, hogy egyre 
gyakrabban térnek be német 
csoportok, elidőznek egy fél�
órát, pénzt váltanak, képesla�
pot vesznek, aztán már utaz�
nak is tovább. Mindenesetre a 
forgalomcsökkenés olyan, 
hogy idén egy kirendelt -  he�
lyettesítő -  sem dolgozik ná�
lunk, pont elegen vagyunk a 
munkához. A Pécsi Igazgató�
ság ugyan tudna embereket 
küldeni, de mi nem kértünk. A 
felvételi csarnokban tizenkét

munkahelyen várjuk a vendé�
geket, és három ablaknál vál�
tunk valutát. Egyelőre csak 
külföldieknek. A nyelvtudás�
sal, szakmai ismeretekkel 
nincs gond, legalább tizenöt 
kollégám alkalmas erre a 
munkára.

-  Csak vesznek valutát vagy 
el is adnak?

-  Egyelőre csak veszünk. 
Bár nagyobb üzlet lenne az el�
adás, ha jól tudom a Soproni 
Igazgatóság már kísérletezik,a 
dologgal. A nagyobb bevétel 
mindenképpen jól jönne, hi�
szen egyre kevesebben vásá�
rolnak a márkájukért vagy dol�
lárjukért forintot. A forgalom- 
csökkenés számokkal is iga�
zolható: csaknem harmincszá�
zalékos a visszaesés. Szeren�
csére egyre jobban terjed az 
Eurocsekk használata, mind 
több és több vállalkozó fogad�
ja el, és ez természetesen a 
posta forgalmát növeli.

-  Lassan itt a nyár. Milyen 
szezonra számít?

-  Egyszavas a válasz: jóra.

Én ugyan idegenforgalmi szak�
emberekkel nem beszéltem er�
ről, de most már egy jó évnek 
kell következnie.

-  Egy szerencsétlen baleset 
miatt hosszas tétlenségre 
kényszerült. Pontosabban kór�
házba került, aztán jö tt az ott�
honi betegállomány, de a tét�
lenség elmaradt.

-  Igen, akkor kellett eloszta�
ni a béremelést. írni ugyan 
nem tudtam, mert a kulcs�
csontom tört el, de minden 
anyagot megkaptam, és a fe�
leségem segítségével végig 
részt vettem a munkában. 
Egy dologra büszke vagyok: 
egyetlenegy kollégám sem 
reklamált. A szakszervezeti tit �
kárunkkal, Grossmann Tibor- 
néval mindig egyeztettünk -  
talán azért is hallgatok az ér�
dekképviselet véleményére, 
mert én is voltam szakszerve�
zetis.

-  Van jó  néhány olyan szak�
ma, amiről az a hír járja, mű�
velői egy nagy családot alkot�
nak. Mondhatom példának a 
vasutasokat, a nyomdászokat, 
de ide tartoznak a postások is.

-  A legutóbb május elsején, 
Balatonföldváron jöttünk 
össze. Volt bográcsparti, bor 
meg üdítő, no és nagyon so�
kat beszélgettünk.

-  Azt mondják, manapság 
nem divatos dolog május el�
sejét ünnepelni. Minek tá�
masszuk fel a régi hagyomá�
nyokat, azokat, amelyeket oly 
sokan el akartak feledtetni ve�
lünk.

-  Ami jó volt, azt nem kell 
elfelejteni -  és főleg nem kell 
szégyellni. Mi együtt vagyunk 
a munkában, január elsejétől 
december végéig. Kell két-há- 
rom olyan nap, amikor felsza�
badultan, jókedvűen elbeszél�
gethetünk, megismerhetjük 
egymás családját. Van még 
két ünnep, amit közösen 
ülünk. Az egyik a postai világ�
nap, ez október kilencediké, a 
hivatalos megemlékezés után 
természetesen itt is jelen van�
nak a családtagok, és mindig 
nagyon szép a karácsonyi ün�
nepségünk.

Bohár István hivatalvezető 
boldog embernek tűnik. Ami�
re büszke: másfél év óta nem 
volt panaszkönyvi bejegyzés. 
Az ügyfelek közt van, aki ha�
vonta egyszer felkeresi a hiva�
talban, és beül hozzá beszél�
getni. Csak úgy. Mert erre a 
postára jó járni. Mindig is 
nagy tisztelője voltam Czeizel 
doktornak. Ő azt mondja, min�
dent a gének örökítenek, de 
sok szerepe van a nevelésnek, 
a családi környezetnek. Bohár 
István édesapja postás, fele�
sége postás.

Talán nem véletlen, hogy a 
fia is az.

Takács András

Vida Sándorné

A pénzből sohasem elég. Ezt a 
nyilvánvaló közhelyet mindenki 
ismeri. A kaposváriak némileg 
jobban jártak idén, mint a másutt 
dolgozók, itt ugyanis a húszszáza�
lékos bérfejlesztés helyett hu�
szonkét százalékot sikerült a bér- 
tárgyalások során elérni. Ez azt je�
lenti, hogy átlagosan 3600 forint�
tal nőttek a keresetek. (Ez termé�
szetesen bruttó összeg.) Jó néhá- 
nyan azonban igencsak elégedet�
lenek voltak a béremeléssel.

-  Hatan vagy heten mérgükben 
kiléptek a szakszervezetből -  
mondta V id a  S á n d o r n é ,  szakszer�
vezeti titkár. -  Az indok az volt, 
hogy a szakszervezetein kívüli dol�
gozók is megkapták'ugyanazt a 
bérfejlesztést, mint amennyit a 
szakszervezeti tagok kaptak. Saj�
nos én nem tudtam megértetni 
velük, hogy a fizetésemeléssel 
nem a szakszervezeti tagságot dí�
jazzuk, hanem azt, hogy ki milyen 
munkát végez. A szakszervezet 
azért van, hogy legyen érdekkép�
viselet. Ha mi nem vagyunk, akkor 
a 14,2 százalékról nem sikerül so�
ha feltornászni 22 százalékra a 
bérfejlesztést. Hiába magyaráz-

Kovács Gizella

tam nekik, hogy ha nincs szakszer�
vezet, akkor nincs kollektív szerző�
dés sem.

-  M i  l e h e t e t t  a z  o k a  e n n e k  a  h i r �

t e le n  k i lé p é s i  h u l lá m n a k ?

-  A felháborodást az váltotta ki, 
hogy az adóelszámolásról egyér�
telműen kiderült, hogy tőlük 
mennyi szakszervezeti díjat von�
tak le -  válaszolta kérdésemre. -  A 
kérdésük pedig az volt, hogy eb�
ből ők mit kapnak vissza. A szo�
morú az, hogy a kilépők között 
volt szakszervezeti bizalmi is. És 
volt, aki húszéves szakszervezeti 
tagságát áldozta föl. Ez engem na�
gyon megviselt.

-  N e m  le h e t e t t  v o ln a  m e g g y ő z n i  

a z  e m b e r e k e t ,  h o g y  n e  lé p je n e k  k i?

-  Én ehhez kevés voltam. Pedig 
itt, a kaposvári 1-es hivatalban a 
szervezettség eléri a kilencven 
százalékot. Nagyon jó a kapcsola�
tunk a hivatalvezetővel, a helyet�
tesével is, szóval Kaposvárott na�
gyon jó szakszervezeti titkárnak 
lenni. Mindenben együtt tudunk 
működni -  mondhatnám úgy is, 
hogy felhőtlen a viszonyunk.

-  H o g y a n  t u d ja  ö s s z e e g y e z te tn i  

a  s z a k s z e r v e z e t i  m u n k á t  a  s z a k m a i  

m u n k á v a l?  H a  j ó l  t u d o m ,  1 9 8 7  ó ta  

g a z d a s á g i  f e le lő s ,  é s  1 9 9 0  ó ta  

s z a k s z e r v e z e t i  t i t k á r .

-  Ha a szakmai munkám meg�
követeli, akkor nem megyek haza

négykor, hanem csak később. Ha 
meg el kell mennem titkári érte�
kezletre, akkor sem terhelem a 
kolléganőimet, hiszen olyan a be�
osztásom -  általános csoportveze�
tő vagyok -, hogy a munkát be le�
het tenni az asztalfiókba, aztán 
másnap előveszi az ember, vagy 
hazaviszi, és éjszaka megcsinálja.

-  K o v á c s  G iz e l la  h iv a t a lv e z e t ő  

m i ly e n  s z e m m e l  n é z i  a  s z a k s z e r �

v e z e t i  t i t k á r t ?

-  Tökéletesen meg tudom érte�
ni. Én is végeztem szakszervezeti 
munkát, elég hosszú időn keresz�
tül. Nagyon nagyra értékelem, ha 
valaki egy nagyobb közösség ér�
dekében pluszmunkát vállal. Ne�
kem is volt részem az éjszakázás�
ban, a hajnalozásban, de nem 
bántam meg. Ezt a munkát lehet�
ne persze úgy is csinálni, hogy az 
ember függetlenített titkár, de ren�
geteget jelent, ha az ember ott él a 
munkatársai között, és a saját bő�
rén is érzi a gondokat. Én azt hi�
szem, hogy az a jó szakszervezeti 
titkár, aki mindig átérzi a szakmai 
gondokat. Akkor is, ha egyszerre 
három helyen kellene ‘lennie, hi�
szen a mi szakszervezeti titkárunk 
tagja az üzemi tanácsnak és a Me�
gyei Egészségbiztosítási Önkor�
mányzatnak is, és itt a postán is 
helyt kell állnia.

-ta  -

Időszakonként, negyed�
évente értékelik a hírlapárusok 
tevékenységét, a háromme�
gyés, soproni központú Rába- 
hír Részvénytársaságnál. Vas 
megyében legutóbb a Szom�
bathely központjában, a Fő tér 
sarkában lévő hírlapüzletben 
dolgozók lettek a legjobbak. 
Az ott ténykedő Szabadfi Zol�
tánná és Prém Tiborné jutal�
ma 23-23 ezer forint volt.

A napi-, hetilapok, folyóira�
tok és más egyéb kiadványok 
elhelyezése ízléses, mutatós. 
Elsőként Prém Tibornét talá�
lom itt.

-  Az elmúlt év ősze óta dol�
gozunk együtt itt kolléganőm�
mel -  mondja. -  Előtte öt évig 
az oladi városrészen egy pavi�
lonban alkalmaztak.

Közben megtudom, hogy 
mindketten középfokú keres�
kedelmi képesítéssel rendel�
keznek. Ez meglátszik a mun�
kájukon, magatartásukon és 
nem utolsósorban a bevételü�
kön.

-  Ez miképpen alakult? -  
kérdeztem Prémnét.

-  Elődeink havonta 800 ezer 
forintot forgalmaztak, a mi át�
lagunk havonta meghaladja az 
1 millió 2 0 0  ezer forintot.

Megpróbáljuk összeírni a 
hírlapüzlet választékát. Vala�
mennyi országos napilap és 
hetilap mellett 1 2  külföldi na�
pilap (ezek közül mindössze 
egy londoni másnapos), 40 
színes újság és 16-féle köz�
lönyt árusítanak. Van hagyo�
mányos és gépi lottó és totó, 
illetékbélyeg, Volán-jegy és te�
lefonkártya is. Természetesen 
kaphatók sima és képes leve�

lezőlapok, bélyegek. A szeren�
csét váró vásárlók részére szé�
les a sorsjegyek kínálata is.

A fentiekből adódóan a 
munkájuk is több. Ott-tartózko- 
dásom alkalmával több rész�
letben tudtunk csak elbeszél�
getni. Állami vállalatok, intéz�
mények és gazdasági társasá�
gok közül sokan itt szerzik be 
hivatalos tájékoztatóikat. En�
nek velejárójaként vannak 
olyan napok, hogy a vásárlá�
sok után egy teljes számlatöm�
böt is felhasználnak.

Már 120 „elkötelezett", ál�
landó vásárlójuk is van. Ezeket 
egy dossziéban nyilvántartják 
és elteszik számukra a kért új�
ságokat és kiadványokat. 
Amint megtudtam, ez a külön 
füzet szinte naponta bővül új 
nevekkel és cégekkel. Olyan 
még nem fordult elő, hogy a 
félretett áruféleséget valaki 
nem vitte volna el.

-  Kolléganőmmel jól kiegé�
szítjük egymást -  mondta be�
fejezésül Prém Tiborné. -  Az 
egyre dráguló kiadványokat 
azért nem mindig könnyű ér�
tékesíteni. Ismerjük, tudjuk a 
vásárlók igényeit és ennek 
megfelelően kínáljuk a porté�
kákat.

Másnap felkerestem mű�
szakjában Szabadfi Zoltánnét 
is. Elmondtam mit tudtam 
meg eddig róluk.

-  Igaza van a váltótársam�
nak -  erősíti meg az általam 
hallottakat. -  Valóban jól ki�
egészítjük egymást. Tudunk 
ajánlani vásárlóinknak. Egyéb�
ként ő Óladból hozta maga 
után a kuncsaftjait, én meg a 
közelből. 15 éve vagyok hír�

lapárus. Mielőtt idekerültem, a 
Fő tér közepén, előtte meg a 
közeli egyes postánál dolgoz�
tam.

Megtudtam a két szorgal�
mas, jó kereskedőtől, hogy a 
Rábahír megalakulása óta so�
kat javult az ellátás, a szállítás. 
Elfogadják az észrevételeinket, 
nem hozzák körültekintés nél�
kül a nyakukra a sok eladatlan 
lapot. Ugyanakkor a többlet- 
igényeket nagyon gyorsan és 
rugalmasan intézik.

Rövidesen felújítják, az ön- 
kormányzattól megvásárolt, a 
vasi megyeszékhely egyetlen 
hírlapüzletét. Magasított pult- 
rendszert, szociális helyiséget 
kapnak. Az újságárusok közül 
a megyében itt lesz elsőnek 
műholdas szerencsejátékokra 
fogadási lehetőség és kifize�
tés. A pultrendszer és a belső 
rész átalakításával nő a bemu�
tatási felület. A lapok bemuta�
tásán túl, a mostani egyetlen 
kereskedelmi áru, az édessé�
gek mellett egyéb áruféleség�
gel várják majd a betérőket a 
szombathelyi hírlapüzletbe.

Tapasztalataimat elmon�
dom dr. Szabó Árpádnénak, a 
Rábahír Rt. Vas megyei üzem�
vezetőjének. Mosolyogva a 
következőket mondja:

-  Nagyon örülök a tapaszta�
latainak. Legjobban azonban 
annak, hogy megyénkben ki�
alakult, megerősödött a hír�
lapárus! munkavégzés. Bátran 
ki merem jelenteni, hogy bár�
melyik üzletünket felkeresi, 
hasonló munkavégzést, szín�
vonalat tapasztal!

Jakab István
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Gellert József, Jakab István, 
Horváth Dezső, Nagy Anna, 

Veégh Ádám tudósításai

„  a S aéaúo«
Nyár, napfény, csillogás. Jó le�

vegő, kellemes programok és ter�
mészetesen a Balaton. Évtizedes 
hagyományai vannak Magyaror�
szágon a gyermeküdültetésnek. 
Hagyományok, amelyek fokozato�
san sorvadnak. Az úgynevezett 
szociális hálóból lassan már csak a 
lyukak maradnak -  a szülők nagy 
részének esélye sincs arra, hogy 
gyermekét nyaralni küldje. Havi 
húszezer forintos nettó fizetésből 
ugyanis lehetetlen kifizetni a gye�
rek kétheti nyaralására több mint 
húszezer forintot.

Üdítő kivétel a leilei gyermek- 
üdülő. Ezt részben a Postás Szak- 
szervezet, részben a Matáv Szak- 
szervezete, részben a Műsorszóró 
Vállalat Szakszervezete tartja fönt. 
Mint M o ln á r  Z o l t á n t ó l ,  az üdülő 
vezetőjétől megtudom, a két hét itt 
jóval olcsóbb. A postás szülők 
gyermekeinek-a szakszervezet jó�
voltából -  egy fillért nem kell fizet�
niük.

Lellén mindenki a nyári szezon�
ra készül. Arra a szezonra, amely 
itt június 17-én kezdődik és au�
gusztus 26-ig tart. Az üdülőben 
festékszag keveredik a takarítósze�
rek illatával, hogy vakító tisztaság, 
csend, rend és otthonos környezet 
várja a gyerekeket.

Az üdülő 1936-ban épült, és '39- 
ben fogadta az első vendégeket. 
Akkor még csak lányokat. Eredeti�
leg állami tulajdon volt, és a Ma�
gyar Királyi Posta kapta használat�
ba az épületet. Molnár Zoltán sze�
rint ez Magyarország legrégebbi 
gyermeküdülője...

-  Tavaly megkeresett egy tisz�
tes úriember- mondja MolnárZol- 
tán -  és arra kért, hadd nézhesse 
meg az épületet, mert ő gyerekko�
rában itt nyaralt. Mondtam neki, 
természetesen. Sétáltunk az üdü�
lőben, és egyszer csak -  félig 
könnyes szemmel -  azt mondja a 
vendégem, „hát, itt nem változott 
semmi". Bennem egy világ omlott 
össze.

Molnár Zoltán úgy gondolta, ak�
kor még nagyon sok a tennivaló. A 
tisztes úriemberről pedig kiderült, 
hogy ma a Magyar Villamos Mű�
vek Részvénytársaság vezérigaz�
gatója. Az üdülő pedig azért volt 
fontos neki, mert itt, a vaságyas 
hálóteremben döntötte el, hogy 
villamosmérnök lesz.

A leilei üdülőben nem emeletes 
ágyak vannak. E sorok írója hét�
éves koráig imádta az emeletet, 
akkor aztán sikeresen leesett álmá�
ban a földszintre, és a két hetet tur�
bánnal a fején töltötte a Balaton 
mellett -  igaz, nem ebben az üdü�
lőben. A romantikája mindeneset�
re megvan a dolognak.

Mint ahogy annak is megvan, 
hogy Molnár Zoltán színtársulatot 
hív meg minden nyáron, a szegedi 
Miniszínpad szórakoztatja az igen 
tisztelt kiskorú nagyérdeműt. Per�
sze a romantikához hozzátartozik a 
balatoni hajózás is, az autóbuszos 
keszthelyi kirándulás, na és a disz�
kó, ahova nem kell elmenni, mert 
ez az üdülőben van. És bármilyen 
furcsa, a gyerekeknek hivatásos 
disc-jockey ad programot.

Az ember azt hinné, a zenés�
táncos program inkább felnőttek�
nek való, a Báb-ovi pedig gyere�

keknek. Minden turnus láthat egy 
élő bábelőadást, amelyet a szak�
emberek úgy tízéves korig ajánla�
nak -  az üdülővezető szerint a fel�
nőttek is nagyon élvezik a Báb�
ovit.

Egy biztos. A lellén nyaraló gye�
rekek nem unatkoznak a két hét 
alatt.

-  Lesz homokvárépítő verseny, 
szellemi vetélkedő, Ki mit tud?, no 
és rengeteg játékos sportverseny-  
sorolja tovább a gyerekekre váró 
programokat Molnár Zoltán.

Egy verseny persze akkor az 
igazi, ha tétje is van. Ezt Lellén na�
gyon komolyan veszik. Az utolsó 
este zsűri értékeli a gyerekek telje�
sítményét -  és ezután következik a 
nap fénypontja, a díjkiosztás. 
Ahogy az üdülővezető fogalma�
zott, csokoládéarzenál várja a 
győzteseket.

-  Tavaly sikerült kapcsolatot te�
remteni a magyarországi Stoll- 
werk képviselettel -  folytatja to�
vább Molnár Zoltán -, ők egy ve�
télkedőt rendeztek a gyerekeknek. 
A díjakat természetesen ők hozták 
magukkal, ezt nem kellett kifizet�
nem, nagy-nagy örömömre. A 
gyerekek nagyon élvezték a játé�
kos, de egyben ismeretterjesztő 
kvízt, nem beszélve arról az öröm�

ről, amelyet a Stollwerk cég teljes 
csokiválasztéka szerzett nekik.

Évente hétszáz postásgyerek 
nyaralhat Lellén. Kilencven száza�
lékuk mindennel elégedett. Évente 
egy-egy panaszos levél akad, en�
nek még örül is az üdülővezető, hi�
szen ez segíthet abban, hogy mit 
lehet még jobban csinálni. Tavaly 
azonban történt egy eset, ami még 
ma is fáj Molnár Zoltánnak.

-  A pécsi területről érkezett egy 
hölgy, nyolc-tíz gyerekkel -  eleve�
níti föl a történetet az üdülővezető. 
-  Kértem tőle a névsort vagy kísé�
rőlapokat, mondta, ilyen nincs,

meg ő nem is ide hozta a gyereke�
ket. Persze befogadtam őket, jól 
érezték magukat, élvezték a prog�
ramot. Aztán egyszer csak hallom, 
hogy a hölgy panaszt tett, mond�
ván nálunk unatkoznak a gyerekek, 
rosszak a körülmények. Ezt nem 
velem közölte, én csak úgy hallot�
tam. Az egészben az fáj a legjob�
ban, hogy olyan ember akarja 
tönkretenni négyéves munkámat, 
aki semmit nem tud rólunk.

Aki gyerekekkel foglalkozik, 
mindig talál kedvencet. Vele kicsit 
többet foglalkozik, jobban odafi�
gyel rá. Molnár Zoltán -  úgy tűnik, 
kivétel.

-  Nekem nem volt soha kedven�
cem. A legszívesebben egy hat�
éves apróságra emlékszem vissza, 
valóban apróság volt, mert ter�
metre is kicsi volt -  az egész üdülő 
őt kényeztette. Nem csak mi, fel�
nőttek, de a gyerekek is. Aztán van 
egy ismeretlen kedvencem. Vele 
nem találkozhattam, hiszen 1967- 
ben nyaralt itt. írt haza egy levele�
zőlapot, és az utolsó mondat így 
hangzott: „Kertünk végén folyik a 
Balaton." Nos, azt hiszem, ő soha�
sem juthatott volna el a Balaton�
hoz, ha nincs az üdülő, és nincs 
beutaló.

T.A.

Közös véradás M iskolton
Közös véradással ünnepel�

tek a Matáv és a Magyar Posta 
Rt. dolgozói Miskolcon.

Április 4-én és 5-én a mis�
kolci matávisták és a postás 
dolgozók -  a húsvéti ünnep 
tiszteletére -  közös véradáson 
vettek részt. A vérvétel a Ma�
táv Rt. Miskolci Igazgatósága 
és a Miskolci Postaigazgató�
ság dolgozóinak üzemegész�
ségügyét biztosító Régiposta 
u. 3. szám alatti központi épü�
letben, az e célt szolgáló, elkü�
lönített, higiénikus helyiség�
ben volt biztosítva. Mindkét 
napon reggel fél héttől déli 1 2  

óráig lehetett önkéntes vér�
adásra jelentkezni.

Negyedikén 74, ötödikén 
pedig 1 2 2 -en jelentkeztek.

A 196 jelentkezőből -  az elő�
zetes szűrővizsgálatok után -  
185 önkéntes véradótól mint-

Március elsejétől új helyen 
üzemel a Rábahír Rt. Veszp�
rém megyei hírlapüzeme. 
Ugyanis a városban, az ATI 
épületében lévő 400 négyzet- 
méteres alapterületű bérle�
ményből a vasútállomás mellé 
költöztek. Itt, egy a postától 
megvásárolt 600 négyzetmé�
teres alapterületen, rekord há�
rom hónap alatt alakították ki 
az új üzemet.

Az új létesítményben a szál�
lítás lerövidült. A feldolgozás, 
az adminisztráció, a remitten�
da- és a háttérraktárak szak�
szerűen lettek kialakítva. Van

egy 74 liter vért vettek le az 
egészségügyi dolgozók. A két 
napon 1 2  első önkéntes vér�
adó volt. Külön ki kell emelni a 
Matáv Rt. szervezetéhez tarto�
zó HALÉP (Hálózatépítő) Kft. 
igen jó szervezettségét.

A véradó állomás az önkén�
tes véradókat virslivel, sörrel, 
kólával, csokoládéval is meg�
vendégelte.

A véradók többsége, több 
mint 75 százaléka Matáv-dol- 
gozó volt. A véradó mozgalom 
szervezése a Matáv és a Posta 
Vöröskereszt üzemi szerveze�
tének, illetőleg szervezeteinek 
jó munkáját dicséri.

Ennek eredményes vezetője 
a Matáv Rt. Miskolci Igazgató�
ságánál dr. Mádai Ferencné, a 
központi kezelőiroda vezetője, 
a Postaigazgatósági Vöröske�
reszt üzemi szervezete részéről

mód és helyiség az árusokkal 
való foglalkozásra. Az itt alkal�
mazott több mint ötven dolgo�
zó szociális helyiségeket ka�
pott, amelyekhez egy melegí�
tőkonyha is tartozik.

Patyi Ernőtől a cég ügyveze�
tő igazgatójától Sopronban 
még azt is megtudtuk, hogy az 
új hírlapfeldolgozóval a Veszp�
rém megyében lévő több mint 
800 árushelyre, ezen belül öt�
ven saját újságospavilonba, az 
eddigieknél átlagosan félórá�
val előbb kerülnek ki a friss ol�
vasnivalók.

(jakab)

B élyeg ív

a  F e s z ty -k ö rk é p rő l
Május elsején volt 125 esz�

tendeje, hogy Magyarországon 
kiadták az első bélyeget. E jeles 
évforduló idén egybeesik a mil- 
lecentenáriumi rendezvények�
kel, melyekhez a Magyar Posta 
egy szép kiadvánnyal kívánt 
hozzájárulni. Kass János grafi�
kusművész tervei alapján bé�
lyegív készült a Feszty-körkép�
ről, amelyet a közelmúltban 
Ópusztaszeren mutattak be.

A tájékoztatón elhangzott: a 
körkép által felidézett esemé�
nyekről a posta három részlet�
ben emlékezett meg. „A  ma�
gyarok bejövetele" elnevezés�
sel 1994-ben jelent meg az el�
ső sorozat, majd tavaly egy 
újabb, s végül idén a zárósoro�
zat, valamennyi 500-500 ezer 
példányban.

G. J.

pedig Vízkeleti István, a posta- 
igazgatóság dolgozója.

Az önkéntes véradók a pos�
ta -  mint munkaadó -  részéről 
mintegy 4 órás szolgálatmen�
tességben részesültek.

A Matáv dolgozói -  igen pél�
damutatóan -  véradás után az�
napi szolgálatmentességben 
részesültek, sőt ha egymás 
után kétegységnyi (egy egy�
ség 4 dl) vért adtak plusz egy 
szabad napot kaptak.

Kedves figyelmesség volt az 
üzemi Vöröskereszt vezetősé�
gétől, hogy a szakma és szak- 
szervezet anyagi hátterének 
biztosításával húsvéti csokolá�
dényuszikkal kedveskedtek az 
évről évre nagyobb létszám�
ban jelentkező önkéntes vér�
adóknak.

Horváth Dezső

Lapzárta
Újságos ismerőseimtől tu �

dom, hogy a televízió esti Lap�
zárta műsorában közölt lap�
szemlék hatására jelentős ér�
deklődés és kereslet mutatko�
zik az egyes országos lapok 
után. Sajnos az időpont késő 
arra, hogy a hírlapterjesztők 
ezek hatására rugalmasan 
emeljék az egyes újságok pél�
dányszámát.

Még az „átkosban" az orszá�
gos lapok egy-egy tájvidék be�
mutatásáról, vagy egy érdeke�
sebb cikkről, riportról tájékoz�
tatták az akkori hírlapterjesztőt 
a Magyar Postát. Ők akkor en�
nek megfelelően emelték a la�
pok példányszámát.

Sajnos ez, amikor a szer�
kesztőségek, a kiadók és a ter�
jesztők is üzleti alapon működ�
nek, a példányszám emelésé�
nek ez a legfontosabb eleme 
nem működik.

Éppen ezért minden érde�
keltnek célszerű lenne vala�
hogy összehangolni a munkát. 
Kezdődhetne korábban a Lap�
zárta műsora, a szerkesztősé�
gek is jelezhetnének, és ezt va�
lahogy a hírlapterjesztés bo�
nyolult számítógépes rendsze�
rébe is be lehetne illeszteni.

Hogy kinek, illetve kiknek az 
érdekében? Ez nem vitás: az 
olvasó szolgálatában és a fen�
tebb említett érdekeltek gazda�
sági eredményének a javítása 
érdekében!

(Jakab)

Amit még tudunk és érdé- üdültetésre alkalmatlanná ten- 
mes felelevenítenünk a II. vi- né, nem szenved. A jelentkezé- 
lágháborút követő évek gyér- si lapot ezután a hivatali fő- 
meküdültetéséről: az üdülte- nökségnél kellett benyújtani. A 
tést a Postai Rendeletek Tárá- főnök, a gondozónő meghall-

Rákóczi Margit

Ötven évvel ezelőtti 
gyermeküdültetés

1947-ben egy, az előző há�
rom évet átfogó részletes 
összehasonlító kimutatás ké�
szült, az akkori Postavezér�
igazgatóság, 6 . szaktanulmá- 
nyi, jóléti és közellátási ügy�
osztályán az 1945., 1946. és 
1947. évi gyermeküdültetésé�
ről.

A jelentésből az utókor szá�
mára fennmaradt szöveg és 
adat híven tükrözi az akkori ál�
lapotokat és a posta segítő�
kész hozzáállását a postás szü�
lők gondjainak enyhítésére: 
„1946-ban Budapesten az inf�
láció következtében a sokgyer�
mekes családok a legkétség- 
beejtőbb helyzetekbe kerültek 
s elértéktelenedett fizetésük�
ből gyermekeinek a minden�
napit sem tudták megszerezni. 
A szülők sürgető kérésére a 
gyermekek élelmezési gondja�

it enyhíteni kellett. A rendelke�
zésre álló üdülők azonban 
részben férőhely, részben a 
mindössze 2-3 hétig tartó be�
utalás rövid tartama miatt 
nem elégíthették ki az igénye�
ket, másrészt az infláció miatt 
az üdülők fenntartása is rend�
kívüli nehézségekkel járt, ezért 
a postásgyermekek családi ki�
helyezésére kellett nagyobb 
súlyt helyezni. Ilyen módon 
közel 300 sokgyermekes buda�
pesti postáscsalád gyermeke 
nyert 43 különböző községek�
ben 1 - 6  hónapig tartó időre el�
helyezést, míg Balatonboglá- 
ron közel 500, más üdülőkkel 
együtt összesen 1043 gyermek 
részesült üdülésben."

Pontosítva az üdülési lehe�
tőségeket és helyeket 1946-ból 
a következő adatok állnak je �
lenleg rendelkezésünkre:

ban és körrendeletben hozták 
a személyzet tudomására. A 
gyermeküdültetési lehetőség 
nyilvánossá tételével egy idő�
ben a postaszerveket ellátták 
megfelelő számú jelentkezési 
lappal. „A  jelentkezési lapon 
fel kellett tüntetni a legfonto�
sabb szociális adatokat, majd 
ugyanezen igazolta a postás 
kerületi orvos az egészségügyi 
rászorultságot, valamint azt, 
hogy a gyermek olyan beteg�
ségben, amely őt a csoportos

gatása után, az üzemi bizott�
sággal együttesen vélemé�
nyezte, első- vagy másodsor�
ban megjelöléssel a jelentke�
zést. Az így összegyűlt jelent�
kezési lapokból a vezérigazga�
tóság szociális ügyosztálya, vi�
déken az igazgatóság vezetője, 
a postás szakszervezet köz�
ponti, vidéken kerületi küldött�
jével együttesen jelölte ki, a 
beutalásra kerülő csoportokat, 
az alábbi szempontok szerint:

1 . hadiárvák, árvák, félárvák

2 . hadifoglyok gyermekei
3. sokgyermekes családok 

gyermekei
4. egyéb jelentkezők (első�

sorban kisebb fizetésű alkal�
mazottak gyermekei)

Nagy családból több gyer�
mek is részt vehetett."

A korabeli viszonyokat tük�
rözi a jelentés azon része, mely 
a balatonboglári postás szün�
idei gyermekotthon körülmé�
nyeivel foglalkozik. Mivel a je �
lentés 1947-ben készült, meg�
írásakor az előző évi állapotok�
hoz viszonyították az akkor 
már szinte kedvező helyzetet. 
Ilyen utalásokból tudható 
meg, hogy „az üdültetés -  a 
korábbi gyakorlatnak megfele�
lően -  teljesen díjtalan volt, 
még az utazás költségeit is a 
posta viselte. Az utazás Buda�
pestről Balatonboglárra és 
vissza vasúton, a MÁV által 
rendelkezésre bocsátott külön- 
kocsikban történt... Az idei -  
1947 -  idényre sikerült a hábo�
rú alatt elpusztult berendezést 
teljesen pótolni. így a katonai 
faágyak helyett csőágyakat, 
matracokat, takarókat és toll-

párnákat szereztünk be, pótol�
tuk a fehérneműt és edény- 
készletet, végül felszereltük is�
mét az orvosi rendelőt." Amint 
az a leírtakból kitűnik, mind�
ezek a feltételek nem állottak 
még az üdülő rendelkezésére 
az 1946-os évben. Lefordítva a 
hiányokat, 1946-ban a gyere�
kek bizony szalmazsákon alud�
tak, a magukkal vitt takaróval 
takaróztak, illetve törülközővel 
törülköztek, mint ahogy azt 
még 1947-ben a Tompán és 
Felsőcsatáron üdülő gyerekek 
is tették.

Az a szerencsés 1043 gyer�
mek, aki részt vehetett 1946- 
ban a posta által számára biz�
tosított üdültetésen, feltehető�
en ma is szívese^ emlékezik 
vissza a háború utáni évek 
ezen napjaira, heteire. Úgy ér�
zem, e lap valamennyi olvasó�
ja, a ma fiataljai és az utókor is 
szívesen venné azok visszaem�
lékezéseit, kik ebben az első 
három évben az ország vala�
mely vidékén a posta által jut�
tatott üdültetésben részesül�
tek.

Az üdülő A beutaltak száma Tisztviselő altiszt
megnevezése fiú lány összesen gyermeke

Balatonboglár 236 2VÍ 447 233 214
Tata 210 -  210 nincs adat
Zirc 39 48 87 nincs adat
Balatonlelle 16 -  16 nincs adat
Vidéki családoknál 129 154 283 112 171

összesen: 630 413 1043
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A bátor brigád

A MÁV Vezérigazgatóság Izabella 
utcai épületszárnyában, alig 80 
négyzetméteres területen működik a 
Budapesti Postaigazgatóság harma�
dik osztályba sorolt hivatala. Alig 
észrevehető piros-zöld sávos Posta�
embléma jelzi. Még jó megfigyelő 
sem tudna a forgalomból arra követ�
keztetni, hogy e kis helyen hét posta�
tisztviselő szorgoskodik, közülük ha�
tan a gyengébb nemhez tartoznak, 
M a k k a y  M á r ia  irányításával. Nap 
mint nap, mint ügyfél igénybe ve�
szem szolgáltatásaikat. Tapaszta�
lom, hogy a szűkös várakozó- és 
munkafülkék ellenére a kiszolgálás 
gyors és nyugodt.

Makkay Mária hangsúlyozza, 
hogy a posta létszámához és alapte�
rületéhez viszonyítva ügyfélforgal�
muk viszonylag nagy. A külső szem�
lélő ezt azért nem érzékeli, mert 
szolgáltatásuknak körülbelül 50 szá�
zalékát a MÁV Vezérigazgatóság és 
annak több hivatala, intézménye ve�
szi igénybe. Harminc fiókbérlőjük 
van, küldeményfelvételük is kiterjedt. 
Csomag-, levél-, pénzfelvételt vé�
geznek, banki forgalmuk számotte�
vő. Értékcikk-árusításukra nincs pa�
nasz.

A létszámhoz képest forgalmuk 
igénybe veszi az itt dolgozókat, csak 
az tudja, aki benne van, mit jelent 
egy műszakban 900 utalványt fel�
venni. Még ebédszünetre sincs idő. 
Folyamatos az ügyfélszolgálat. Az 
alig 5 négyzetméteres helyiség az

étkező az öltöző és a mosdó is egy�
ben. Aki tud pár percet szakítani, 
gyorsan lenyel néhány falatot és 
visszatér a munkájához. A feladatok 
elvégzéséhez legalább 3 személyre 
lenne még szükség. Nem az igazga�
tóságon múlik a létszámnövelés, ha�
nem a helyhiány szab ennek korlá�
tot.

Az ügyfélszolgálat technikai, tech�
nológiai fejlesztését is ilyen okok 
korlátozzák. Jelenleg rendelkeznek 
egy-egy számító-, pénztár- és utal�
ványfelvevő géppel. Bruttó átlagke�
resetük 30 000 forint. Ebben az év�
ben megkapták a 19,5 százalékos 
alapbérfejlesztést. Tudomásul vet�
ték, hogy ennek egy részének fede�
zetét is a műszaki-fejlesztési alapok�
ból vették el.

-  Munkatársaink itt sajátították el 
a postás szakma csínját-bínját -  
mondja a hivatalvezető. -  Többen 
nem végeztek postai szakiskolákat. 
Az évek során szerzett tapasztala�
tuk, rutinjuk köti őket a postához. 
Még áldozatokra is képesek, ősszel 
például magányos rablótámadót fu- 
tamítottak meg, mert nem adták át a 
bevételt. A tettest később Makkay 
Mária azonosította.

Az Izabella utcai harmadosztályú 
posta dolgozóit helytállásukért meg�
illeti a „bátor brigád” cím. Mindegyi�
kőjük megtalálja munkájában a ma�
ga örömét, sikerélményét.

Pásku Jenő

Szép harminchat év
Nagy Lajosné Lujza 36 éve a postánál dolgozik, ’90-ben 

szakszervezeti titkárnak választották, év végén megy nyug�
díjba.

Akik együtt dolgoztak vele, segítőkész, becsületes em�
bernek ismerték meg. Készült a bérekből és az igazgatóság 
munkájából. A jövetelem célján, a portréinterjún meglepő�
dik.

-  Nehéz lesz. Én mindig a munkámnak éltem -  mondja 
kedves mosollyal, de tárgyilagosan.

-  Nem fog hiányozni ez az örökös nyüzsgés? -  kérde�
zem.

-  Nem leszek elkeseredve. Régóta tudatosan készülök 
erre. Tudomásul kell venni, hogy eltelt az idő. Inkább a ko�
rom zavar -  felnevet - ,  no persze nem hiúságból. Sosem 
adtam a külsőségekre. Ami nagyon fog hiányozni, az ez az 
igazán jól összeszokott szakszervezeti csapat, a kilencfős 
szb nagyon jól sikerült választás volt. Igazán tudtunk együtt 
dolgozni. Amikor az ember örömmel megy a munkahelyére, 
mert ott olyan emberek veszik körül, akik szintén segíteni, 
tenni akarnak, az csuda jó érzés.

-  Mivel foglalkozik valójában az szb?
-  A dolgozókat érintő kérdésekről tárgyalunk és hozunk 

döntést, mint például a béremelések, munkaidő-beosztá�
sok. Tudatosan mondtam dolgozókat, hiszen nem csak a 
szakszervezeti tagokon segítünk, ha tudunk. Ez egy speci�
ális helyzetű területe a postának. A dolgozók legtöbbje éjjel 
végzi az adatfeldolgozást. Az emberek eljönnek, megnézik 
és nem vállalják ezt a nehéz fizikai és szellemi igénybevé�
telt ennyi bérért. Sajnos, a munka egyre több, a foglalkozta�
tottak száma csökken. Nekik szeretnénk segíteni. A mi 
munkánk hatékonyságát az bizonyítja, hogy az emberek 
bíznak bennünk, még mindig összespórolják a tagdíjat. Na�
gyon sokat teszünk -  nem én teszek -  a dolgozókért. Én 
ennek a kollektívának köszönhetem, hogy itt vagyok.

-  Vissza-visszanéz majd?
-  Nem fogok tolakodni, de szívesen jövök majd, ha segít�

ség kell.
-  Milyen tanácsot ad majd az utódjának?
-  Nem lesznek tanácsok. Én is magam tapasztaltam ki, 

alakítottam ki a munkámat, a feladatoktól függően. Tisztá�
ban vagyok vele, hogy lehetett volna jobban csinálni. So�
sem voltam egy asztalverős típus. De előfordult, hogy ha az 
ajtón dobtak ki, az ablakon jöttem vissza.

-  Nem nehéz egy olyan humánus embernek, mint maga, 
ezekkel a kérdésekkel foglalkozni?

-  Sokszor gondolkodtam, miért is vállaltam el. De az ap�
ró örömök mindig kárpótoltak mindenért.

-  Mihez kezd majd ha nyugdíjba megy?
-  Van egy kis kertem; ültetgetek, gyomlálgatok. Nem 

mondom azt, hogy végre, de most lesz rá időm! Biztos va�
gyok benne, hogy elfoglalom magam, és remélem, hogy 
egy kis munka mindig akad valahol. Bármit is fogok csinál�
ni, azt szívvel-lélekkel teszem.

Lehoczky Mirjam

Tegyünk többet lábunk egészségéért
Beszélgetés dr. Gresz Miklós sebész szakorvossal

Mi a közös a lábban és az autóban? Mindkettő fontos „jár�
mű”. És mi a különbség? A lábak nem cserélhetők! Sokat kö�
vetelünk lábainktól és mégis elhanyagoljuk őket. Az ülő vagy 
álló munkát végző emberek -  mint például a postások csak 
akkor próbálnak kedvezni helyváltoztató szervüknek, ha már 
kellemetlen tüneteket észlelnek. Visszeret, lúdtalpat, bőrke- 
ményedést, lábizzadást, tyúkszemet, benőtt körmöt vagy 
gombásodást. Dr. Gresz Miklós sebész szakorvossal -  aki a 
láb betegségeinek kiváló ismerője -  eme támasztószervünk 
egészségének megőrzéséről, ápolásának fontosságáról be�
szélgettünk.

-  Azt hiszem, lábunk is ál�
dozatul esett a civilizációnak. 
A legtöbb baj talán akkor kez�
dődött, amikor lábunkat zok�
niba, divatos cipőkbe bújtat�
tuk, és természetellenes fel�
adatok végzésére kényszerí�
tettük. Amikor a gyerek kilép a 
járókából, már mamuszt hú�
zunk a lábára, a Balatonon 
strandpapucs védi a lábat, 
hogy még csak véletlenül se 
érintkezzen természetes kö�
zeggel, kaviccsal, homokkal, 
fűvel, levegővel. Egyetért ez�
zel doktor úr?

-  Valóban sok gond szakadt 
azóta a nyakunkba, hogy lejöt�
tünk a fáról. A mozgáshiány, 
testünk rendellenes használata 
kínos következményekkel jár. 
Kezdjük talán a visszérbeteg�
séggel. Kialakulásában nagy 
szerep jut az örökletességnek. 
Akinek a szülei visszeresek vol�
tak, annak nagy valószínűség�
gel kialakul ez a betegség. Aki�
nek tehát erre hajlama van, an�
nak az álló, ülő munka súlyosbít�
ja az állapotát.

-  Milyen a mechanizmusa a 
visszeres keringésnek?

-  A lábon lévő visszerekben 
billentyűk működnek. Ezek aka�
dályozzák meg a vér visszafelé 
áramlását. Az összehúzódó láb- 
izomzat összenyomja az ereket 
és azokból kipréselődik a vér. 
Ha a visszerek kitágulnak, a na�
gyobb átmérőjű csőben a billen�
tyűk már nem zárnak tökélete�
sen. Ezáltal tehát keringési 
rendellenesség alakul ki a láb�
ban, a vér áramlása nem lesz fo�
lyamatos.

-  Mit tehetünk a megelőzés, 
a gyógyítás érdekében?

-  Először is minden alkalmat

használjunk ki a lábtornára. A 
láb kielégítő mozgását, edzését 
nem garantálja, ha valaki sokat 
van talpon. A lábtorna mozgéko�
nyán tartja a lábakat, erősíti az 
izmokat, megelőzi, illetve segíti 
leküzdeni a lábproblémákat. 
Szakítsunk időt a hivatalban, 
munkahelyen is arra, hogy néha 
lábujjhegyre állunk, majd lassan 
visszaereszkedünk a sarkunkra. 
A lábujjhegyen járás is mozgatja 
az izmokat, az ereket. Az álldo- 
gálás, az üldögélés rontja a ke�
ringést, hiszen izomösszehúzó�
dás kell ahhoz, hogy a vissz- 
erekből kiürüljön a vér. Fürdés 
után nagyon hasznos lehet az 
értorna is. Váltakozva zuha�
nyozzuk lábunkat hideg és forró 
vízzel. A hőhatásra a szövetek 
összehúzódnak és kitágulnak, 
ezáltal ingerük az erek falának 
izomzatát, amely jótékony ha�
tással van a keringésre.

-  Mi a szerepe a rugalmas 
harisnyának?

-  Akinek kitapintható, fájdal�
mas visszerei vannak, annak 
ajánlott a rugalmas harisnya vi�
selése. Az összenyomja az ere�
ket, és ezáltal a billentyűk job�
ban zárnak. Ezek a harisnyák 
méretre készülnek, a rászorul�
tak tb-támogatást kapnak. A 
négy fokozatba sorolható haris�
nyák szorítóerőben különböz�
nek egymástól, ezért mindig 
szakorvossal kell felíratni. Min�
denki figyelmébe ajánlom, hogy 
ha teheti, ne lógassa sokáig a 
lábát! Az amerikaiaknál szokás, 
hogy ha leülnek, az asztalra te�
szik a lábukat. Nem tudom, ho�
gyan alakult ez ki náluk, de azt 
tudom, hogy keringési szem�
pontból a legideálisabb helyzet. 
Ha tévét nézünk, tegyünk egy

zsámolyt a fotel elé és arra te�
gyük a lábunkat, hogy az egy 
vonalban legyen a törzsünkkel.

-  Sokaknak van bokasüllye�
dése, lúdtalpa. Mi okozza eze�
ket a lábdeformitásokat?

-  Az alapvető ok az edzetlen 
lábizmok, a cipőben járás. A la�
pos láb az izomzat és a szala�
gok gyengesége miatt alakul ki. 
A haránt boltozat íveltsége 
csökkent. Ha teljesen hiányzik, 
akkor lúdtalpról beszélünk. Az 
az igazság, hogy többet kellene 
mezítláb járnunk, hogy a talp kü�
lönböző pontjait ingereljük. Ha 
tehetjük, sétáljunk sokat kavi�
cson, homokon, füvön. Ez a láb 
kis izmainak mozgását segíti, 
erősíti. A kisizmok elsatnyulása 
sok rendellenesség okozója. 
Boka-, térd-, csípő-, gerinctúlter�
helést okozhatnak a tartási hi�
bák. Ilyenkor ortopédiai kezelés�
re van szükség. Ma már nagyon 
jó betétek vannak. Évente azon�
ban ajánlatos cserélni, mert vál�
toznak a betét domborulatai, és 
változik a láb is. Ha cipőt vásá�
rolunk, új betétet kell íratni. A ré�
gi betétek miatt bőrkeményedé- 
sek is kialakulhatnak.

-  Hogyan szabaduljunk 
meg a bőrkeményedéstől, és 
egyáltalán, hogyan ápoljuk a 
lábunkat?

-  Gyermekek és felnőttek 
számára egyaránt magától érte�
tődőnek kell lennie a napi alapos 
lábtisztításnak. Mindig gondo�
san töröljük szárazra a lábunkat, 
a lábujjak között is. Ha nagyon 
száraz a bőrünk, naponta dör�
zsöljük be a lábunkat és a láb�
szárunkat zsíros krémmel vagy 
növényi olajjal. A bőr zsírtartal�
mának csökkenése életkori 
probléma. Az elszarusodott bőr 
berepedései nagyon nehezen 
gyógyulnak és gyakran újra fel�
szakadnak. Ilyenkor puhítani 
kell a bőrt. Napjainkban már 
sokfajta testápoló áll rendelke�
zésünkre. Használatuk nem 
flanc. A baba bőre is azért sely�
mes, bársonyos, mert elegendő 
zsír van benne. A bőrkeménye- 
dést reszelővei, horzsakővel, 
pengés szerkezettel távolíthat�
juk el, mert az alatta lévő szöve�

tekbe is beterjedhet a repedés, 
amely nagyon fájdalmas.

-  Körmöt érdemes fürdés 
után vágni?

-  Igen, de nem mindegy, hogy 
hogyan. Körmeinket vagy egye�
nesre, vagy kör alakúra vágjuk. 
Vigyázzunk, hogy a köröm széle 
ne nyomja a környező szövete�
ket, ne hagyjunk hegyes sarkot, 
mert az megsérti a szövetet, és 
megtelepszenek benne a bakté�
riumok, amely gyulladáshoz ve�
zet. A benőtt vagy gennyes kör�
möket nem szabad otthon kezel�
ni, bízzuk orvosra vagy pedikű�
rösre. A cukorbetegeknek erre 
még jobban kell ügyelniök, mert 
ők veszélyeztetettebbek.

-  Miért?
-  Azért mert a cukorbetegek 

az évek során olyan másodla�
gos betegséget kapnak, amely 
elsősorban a kisereket károsítja, 
meg az érző idegeket. Nem ész�
lelik például a berepedést, csak 
a gyulladást, ezért nagyon fon�
tos rendszeres ellenőrzésük, hi�
szen súlyos következményei le�
hetnek egy cipőfeltörésnek is. A 
pedikűrösök sajnos nincsenek 
felkészülve a cukorbetegek lá�
bának kezelésére, ezért érde�
mes évente szakorvoshoz for�
dulni.

-  Sokan panaszkodnak 
azért, hogy a körömgombára 
felírt gyógyszerek nem hatá�
sosak. Egyáltalán, hogyan 
alakul ki ez a fertőzés?

-  Ez is civilizációs betegség, 
hiszen a gomba szereti a söté�
tet, a nedvességet. A zokniban, 
cipőben mindkettő jelen van. Ha 
mezítláb járnánk, ez nem alakul�
na ki, hiszen akkor szellőzne a 
láb. A cukorbetegeknél gyakrab�
ban fordul elő. Gyógyítását a 
megvastagodott köröm lecsiszo- 
lásával kezdjük. Erre alkalmas 
szerkezete kevés pedikűrösnek 
van. A megvastagodott, gombás 
körmön semmilyen gyógyszer 
nem szivárog át, tehát az nem is 
fejtheti ki hatását. A körömgom�
ba fertőző. Fürdőhelyeken is el 
lehet kapni, és átterjedhet a kéz 
körmeire is.

Kaszala Sándor

A  k ö zö n s é g s ze rv e ző
A budapesti Levélfeldolgozó Üzem 

egyik forgalmas pontján műsorplaká�
tok, szórólapok „csábítanak” színház�
ba járásra, tudatva, hogy az előadá�
sokra szóló jegyek H e n g  G a b r ie l lá n á l  

igényelhetők.
-  H o g y a n  le t t  k ö z ö n s é g s z e rv e z ő ,  e  

n a g y  lé ts z á m ú  m u n k a h e ly e n ?

-  Véletlenül. Nagy „színházbarát
vagyok”, sok szép előadást láttam 
már eddig is, s ha tehetem szívesen 
választom élményt adó szabadidős 
programul a színházat ma is... Nos, 
ezt tudta a munkahelyi környezetem 
is, mind többen jöttek:...ajánljál va�
lami jó látnivalót, szerezzél jegyet az 
előadásra nekünk is. Legyél a mi kö�
zönségszervezőnk!”, kérték többen 
is. Munkám mellett immár két éve lá�
tom el az általam szívesen végzett 
tisztséget.

-  P e d ig  h á t  n e m  is  o ly  k ö n n y ű  k ö �

z ö n s é g s z e r v e z ő n e k  le n n i  m a n a p �

s á g , e g y e b e k  m e l le t t  a z é r t  is , m e r t  

e g y r e  k e v e s e b b  p é n z e  m a r a d  a z  e m �

b e r e k n e k  k u ltú r á r a ,  s z ín h á z b a  j á �

rá s ra . . .

-  E tevékenység sok utánjárást, 
szabadidős elfoglaltságot is jelent ter�
mészetesen. Sokféleképpen igyek�
szem a színházi életről tájékozódni, a 
már „futó” sikerdarabokról, új bemuta�
tókról. S jóllehet többségében konkrét 
igénnyel jönnek hozzám az emberek, 
de nem kevesen vannak olyanok, akik 
segítséget várnak tőlem. „Te jól isme�
red a színházi előadások témáját, is�
mered ízlésünket is: ajánlj hát vala�
mit!” Igaz, sokszor nem is a színházi 
előadásnak a témája, sokkal inkább a 
kedvenc színésznek, színészeknek a 
szereplése számít elsődleges szem�

pontnak a választásnál... Bizony meg�
nézik az emberek, hogy mire is adják 
ki pénzüket való igaz, mégis örömmel 
tölt el; maradt a színházba járás igé�
nye, tudván semmi más nem pótolja -  
nem pótolhatja -  az élő színház vará�
zsát. Később jó hallani: „szép este, 
nagyszerű előadás volt...”

-  H á n y  s z ín h á z z a l ta r t  k a p c s o la to t ,  

s  m e ly  e lő a d á s o k  a  le g in k á b b  v o n �

z ó a k ?

-  Hat-hét „népszerűségi listát ve�
zető” színházzal vagyok igen jó mun�
kakapcsolatban, ám igény esetén 
más színházak előadásaira is szer�
zek jegyet természetesen. A Ma�
dách, Nemzeti, József Attila, Thália s 
az Operett Színházon kívül a Vidám, 
illetve a Mikroszkóp Színpad előadá�
sai iránt nagy a „kereslet”. Érthető -  
talán természetes is -  inkább a pi�
hentető, mindennapok gondját feled�
tető, feszültséget oldó, kikapcsoló- 
dást-szórakozást jelentő előadások, 
operettek, musicalek a vonzóak el�
sődlegesen.

-  N y á r  v a n , la s s a n  v é g e t  é r  a  s z ín �

h á z i  é v a d , z á r n a k  a  k ő s z ín h á z a k .  

„ N y á r i  s z ü n e te t ”  ta r t  a  k ö z ö n s é g s z e r �

v e z ő  is ?

-  Nem, dehogy is... Idejében meg�
kaptam, megszereztem a szabadtéri 
programokat; színesnek, s jónak 
ígérkezik az idény műsorajánlata, 
koncertkínálata. Például a Budai 
Park Színpad -  néhány előadásra 
tervezett -  Hair musicaljére nyolcvan, 
jobb szó híján „jegyigényt” gyűjtöttem 
be itt az LF-en.

-  jandó -

SZTRÁJK A POSTAAUTÓ 
MISKOLC KFT.-NÁL

Az 1996. évi bértárgyalások eredménytelensége miatt 
április 17-én 13 órától 15 óráig figyelmeztető sztrájkot tar�

tottak a Postaautó Miskolc Kft. dolgozói.
Addig eljutottunk a tárgyalások során, hogy április 1-jé- 

től 19,5 százalék bérfejlesztést hajtunk végre. A szakszer�
vezet követelése, hogy az első három hónapra a 19,5 
százalék bérkompenzálást egy összegben kapják meg a 
dolgozók. A munkáltató a fizikai állománynál elfogadta, a 
szellemi állománynál nem fogadta el annak végrehajtá�
sát. Az említett ok miatt a sztrájkot megtartottuk.

A figyelmeztető sztrájkot követően a tárgyalások to�
vább folytak. A szakszervezet kompromisszumkészségé�
nek adott hangot azzal, hogy a szellemi dolgozók 19,5 
százalékos kompenzálását 1 0  százalékra mérsékelte. 
Végül a munkáltató követelésünket elfogadta, a meg�
egyezés megtörtént.

Ezek után nem értettük a kft. vezetőjét, hogy miért 
hagyta a helyzetet ilyen súlyossá válni, hogy a dolgozók 
sztrájkoljanak, bérjárulékkal együtt körülbelül 280 0 0 0  fo �
rintért.

Szeretném megjegyezni, hogy a sztrájkban a teljes dol�
gozói létszám részt vett, annak ellenére, hogy a fizikai 
dolgozók követelésében, már előzőén megállapodás tör�
tént. Az együttérzésnek, összefogásnak az az oka, hogy 
a posta ezeket a dolgozókat kidobta magából és most a 
nem nagy postai bérekhez viszonyítva is erősen alulma�
radnak, éhbérért dolgoznak, ami összekovácsolta őket.

Miskolc, 1996. május 10.
Váradi József

szb-titkár



A POSTAS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
MŰSORAJÁNLATÁBÓL „EZREDEV...”

(TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ)
A  IV. forduló  kérdései 

Török- és Habsburg-ellenes harcok

J Ú N I U S
1-jén, 10 órakor: NYÁR-

KÖSZÖNTŐ GYERMEKBULI A 
BENCZÚR-KERTBEN (rossz idő 
esetén az I. emeleti termekben).

OROSZLÁNKALAND -  zenés, 
játékos kalandozás az állatok bi�
rodalmában

P. Nagy Ferenc (ex Tolcsvay-trió), 
Kovács József László (ex 100 
Folk Celsius) és
Zselencz László (ex Edda) köz�
reműködésével.

SZTÁRVENDÉGÜNK:
SZANDI

és DOLÁK-SALY RÓBERT.

KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ
fonalkutyák, origami májusfák, 
pompom állatkák, tojásbábok, 

virágkötészeti csodák, maszkok, 
álarcok, textiljátékok, tutajok, 

egyéb játékok vízparti növényekből.

8 -án, 16 órakor: GRAFOLÓ�
GUS FÓRUM.

„A kineziológia és a grafológia 
kapcsolata” címmel a dyslexia 
gyógyítási módja és a stresszol- 
dás -  gyakorlati bemutatóval egy�
bekötve.

Előadó: Hajnácsné Fábián
Éva, grafológus.

Június 17-től július 31-ig, hétfő�
től péntekig 16.30-19 óráig.

1 0 0  órás, intenzív, beszédcent�
rikus ANGOL és NÉMET nyelv- 
tanfolyamokat indítanak.

Részvételi díj: 12 000 Ft (pos�
tai és távközlési dolgozóknak 
8400 Ft). .

B E N C Z Ú R - K L U B

Péntekenként: ROCKKLUB 
5-én 19-22 óráig:
PRIVÁT NIHIL-koncert 
7-én 20-23 óráig:
BIRD s  c a t c h e r  b a n d - 
koncert 
1 2 -én 19-22 óráig: 
FRANCISZKÓPI SZELETEK- 

koncert
14-én 20-23 óráig:
HEAVEN STREET SEVEN- 
és NULLADIK VÁLTOZAT- 
koncert

1. A mohácsi csatavesztés 
után a korábbinál is hevesebben 
lángoltak fel a pártharcok. Hogy 
hívták az egymással szemben 
álló két királyt, kik támogatták az 
egyik és kik a másik trónra kerü�
lését?

2. A pártharcok eredménye�
képpen 1529-ben ismét megje�
lent a török Magyarországon. 
Nagyhatalmi törekvését -  Bécs 
elfoglalását -  azonban egy ki�
csiny vár meghiúsította. Hunyadi 
József regénye annak a hősi�
es ellenállásnak állít emléket, 
amellyel a parányi erődítmény 
maroknyi serege csaknem egy 
hónapon át feltartóztatta a hatal�
mas túlerőben lévő török hadat. 
Melyik várról van szó, ki volt a 
kapitánya, mikor volt a csata és 
mi Hunyadi József regényének a 
címe, mely ennek emléket állít? 
(Minden részkérdésre választ 
kérünk)

3. Mikor kötötték meg a váradi 
békét, ebben miben állapodtak 
meg, és ki volt annak egyik alá�
írója, aki az ezt követő másfél 
évtized legtöbbet emlegetett po�
litikusa lett?

4. Hogy nevezték azt az 1556- 
ban létrehozott központi hivatalt,

melynek fő célja a török elleni 
harc irányítása volt?

5. Mikor jött létre és mi volt az 
úgynevezett speyeri egyezmény?

6 . Hogy hívták az első erdélyi 
fejedelmet, kinek a követeként 
szenvedett várfogságot és hol 
töltötte azt?

7. A török 1541-től egészen a 
XVII. század végén bekövetke�
zett kiűzéséig állandóan terjesz�
kedett. Az elfoglalt területeket vi�
lajetekre, illetve ezen belül szan�
dzsákokra osztotta. Mit jelent a 
vilajet szó? Sorolja fel a Magyar- 
országon szerveződő vilajete�
ket!

8 . A XVI. század derekán új 
védelmi vonal jött létre, egymás 
után épültek ki a végvárak. Mi a 
védelmi vonal gerince? Sorolja 
fel a kiépült várrendszer legerő�
sebb várait!

9. A szultán és pasái soroza�
tos hadjáratokat vezettek a vég�
vári rendszer megtörésére. Kü�
lönösen az 1552. és 1556. évi 
hadjárat volt igen heves. Temes�
vár, Drégely, Eger és Szigetvár 
ekkor váltak a hazaszeretet és 
hősiesség példaképeivé. Kik vol�
tak az említett várak parancs�
nokai?

10. A reformáció térhódítása 
idején előbb a lutheri tanok ter�
jedtek el, a század derekán vi�
szont már a svájci reformáció 
hódított teret. Elterjesztői az 
akadályokat nem ismerő refor�
mátorok voltak. Hol váltak nép�
szerűvé hazánkban a lutheri és 
hol a kálvini tanok?

11. Ki volt a „népi reformáció” 
egyik legkiemelkedőbb alakja, 
mi lett a sorsa?

12. A reformáció korának 
nagy jelentőségű tette az iskola- 
alapítás. Soroljon fel legalább 5 
olyan híres iskolát, mely e kor�
szakban alakult!

13. Bocskai uralkodása alatt 
két jelentősebb békekötésre is 
sor került. Melyik kettő volt ez?

14. Milyen nagy szövetség lét�
rehozásán fáradozott Bethlen 
Gábor, aminek megvalósítását 
halála akadályozta meg?

15. Ki volt annak a csatának a 
vezére, mely Szentgotthárd mel�
lett súlyos vereséget mért a tö�
rökre?

16. A szégyenteljes vasvári 
béke Habsburg-ellenes szervez�
kedésre késztette a főurakat. Az 
ország legmagasabb közjogi 
méltóságai lettek az összeeskü�

vők. Név szerint kik voltak ők és 
egyenként mi lett a sorsuk?

17. Lipót császár értelmetlen 
abszolutizmusa kiváltotta a 
majdnem fél évszázadig tartó 
kuruc-labanc háborúkat. Hon�
nan ered a kuruc és honnan a la�
banc szó? Hogy hívták a kuru�
cok első hivatott vezérét?

18. Kik voltak a Szent Liga 
tagjai?

19. Ki volt az a nagybirtokos 
főispán, aki később elsők között 
tett hűségesküt II. Rákóczi Fe�
renc fejedelemnek?

20. Az 1707-es ónodi ország- 
gyűlés radikális lépésre szánta 
magát, nagy jelentőségű határo�
zatot hozott. Mi volt ez?

21. Hol, kinek a vezetésével 
diadalmaskodott utoljára a kuruc 
sereg, kik és mikor kötötték meg 
a harcokat lezáró szatmári bé�
két? (Minden részkérdésre vá�
laszt kérünk!)

Kérjük, hogy megfejtéseiket 
legkésőbb június 30-ig küldjék 
meg címünkre:

POSTÁS MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT

1373 Budapest, Postafiók 601.
A megfejtésekre írják rá: 

„EZREDEV”
Várjuk megfejtéseiket!ßCNCZUR-KCRTI €ST€K

DIXIÍWND-ÉST
Június 20-án 

fellép: o
BCNKÓ DIXIELAND BAND

STRflUSS-CST
Június 27-én 

közreműködik: a

MAGVAR SZIMFONIKUS ZCNCKAR
Vezényel: Medveczky Ódám 

Műsor:
Denevér -  npitánp, Tűzijáték -  polka, 

Művészélet -  keringő, Vadászat -  polka, 
Reggeli lapok. Mennydörgés és villámlás -  polka, 

Tavaszi hangok -  keringő,
(szünet)

fl cigánybáró -  bevonulási induló,
Tik-tak polka, Kincskeringő, Rnna-polka, 

Falusi fecskék -  keringő.
Perpetuum mobile. Déli rózsák -  keringő.

A II. forduló kérdéseinek helyes megfejtése
1. Géza fejedelem volt, felesége a bizánci kereszténységre tért 

erdélyi gyulák családjából származott, Saroltnak hívták.
2. A Harz-hegységbeli -  Quedlingburgból.
3. A leghíresebb lázadó Koppány somogyi vezér volt, Zerind fia 

családjából. Felnégyelt tetemét I. István az esztergomi, a veszprémi, 
a győri és az erdélyi kapura szegeztette ki.

4. Magyarok csillaga
5. A koronát Szilveszter pápa küldte, Szent Adalbert keresztelte 

meg őt.
6 . Szláv eredetű szó, határt jelent. A megye élén az ispán 

(comes) állott, közigazgatási hatásköre bizonyos mértékig a 
magánbirtokra is kiterjedt.

7. Kúriáknak, gazdasági központoknak.
8 . Pannonhalma
9. Két törvénykönyve volt

10. A trónviszályok oka a ki nem alkudott öröklési rend volt. Hét 
király követte egymást: Péter, Aba Sámuel, másodszor Péter, I. 
András, I. Béla, Salamon, I. Géza.

11. Primogenetura = elsőszülöttség, Szerionátus = a legidősebb 
férfi jussát szabályozó szokásjog

12. A főurak kíséretéhez tartozó, bizonyos kiváltságokat élvező 
személyek

13. A Vata-féle pogánylázadásnak

14. „Cserhalmi hős”. A kunok felett aratott győzelmével érdemelte 
ki a nevet.

15. László unokaöccse volt Kálmán, eredetileg váradi püspöknek 
szánták, korához képest felvilágosult ember volt. Ezért kapta a 
„könyves" jelzőt.

16. Álmos fia volt, Könyves Kálmán vakíttatta meg
17. A trónviszályok az 160-as években érték el tetőpontjukat. Az 

ország ügyeibe Manuel avatkozott be.
18. A Halotti beszéd -  a Pray kódexben található
19. András király, ő adta ki 1222-ben az Aranybullát
20. Távoli mongol puszták félnomád törzsei
21. A tatárpusztítás után a szomszédos osztrák hercegségbe. 

Harcias Frigyeshez, az utolsó Babenberghez menekült, majd a 
dalmáciai Traun várában keresett biztonságot.

(A II. forduló nyerteseinek nevét 
lapunk következő számában közöljük.)

A nyerteseknek gratulálunk, a nyereményeket postán küldjük!
A harmadik forduló helyes megfejtését és a nyertesek nevét 

következő lapszámunkban közöljük.
Valamennyiüknek további eredményes megfejtést, hasznos 

időtöltést kívánunk!

V Á R J U K  M E G F E J T É S E I K E T !

«  z idén minden a múló időre 
» »  emlékeztet. Ötven évvel ez- 

előtt. 1946-ban jelent meg 
az első versem. Akkor kez�

dődött kalandozásom a költészet vi�
lágában. És tíz évvel később, amikor 
1956 nyarán felnyíltak a határok a 
közrendű állampolgárok előtt, bele�
vágott a szívembe: semmit se láttam 
még a világból. A fájdalom 1949 de�
cembere óta égetett, amikor Eszter- 
gom-Táborban voltam katona. Egy�
szer mehettem csupán kimenőre, s 
én kellő lelkesedéssel megrohamoz�
tam a várat. Esztergomot addig nem 
ismertem, s ezt a délutánt a történe�
lemnek szenteltem. De így is illett, 
hogy Balassi előtt tisztelegjek, aki itt 
halt meg, e vár ostrománál, 1594 
májusában. (Ezért is írtam később 
regényt róla -1 994-ben jelent meg -  
Aranypávák az asszonyok címmel.) 
De még azt a régi élményemet me�
sélem. Fentről, a bástyafalakról át�
néztem a túlsó oldalra. Párkányra, s 
belém csapott a felismerés, milyen 
jó lenne átmenni, megnézni a túlsó 
világot. Utazni lenne jó! De ugyan, ki 
gondolhatott 1949-ben utazásra? 
Csak a sportolók, a diplomaták és a 
kivételezettek utazhattak külföldre.

Ám eljött 1956 forrongó időszaka. 
És lehetőség nyílott, hogy a szom�
szédos országokba -  Csehszlová�
kiába, Romániába -  akár turistaként 
is utazhasson a magamfajta. Nosza, 
én is elmentem a Bulcsu utcai útle�
vélosztályra, beálltam az órákig tartó 
sorba, s kellő tisztelettel útlevelet 
kértem. Ezt megelőzően 1955-ben 
már a boldog kiválasztottaknak az 
IBUSZ társasutazást indított Karlov/ 
Varyba. Onnan tudom ezt, hogy 
egy volt szegedi osztálytársammal 
összetalálkoztam a Nagykörúton, 
majdnem táncolt a boldogságtól, 
mert részese lehet a hamarosan in�
duló IBUSZ-csoportnak. A lelkemet,

attól kezdve rágta a vágy, hogy én is 
utazhassam.

Verset írtam az íróasztalfiókom�
nak: Utazni lenne jó! Az útrakelés 
ideje 1956 nyarán jött el.

De amíg eljutottam odáig, hogy 
beletehettem a személyi igazolvá�
nyomba azt a kis betétlapot, ami ar�
ra jogosított, hogy külföldre utazhas�
sam, 29 éves voltam. Azt gondol�
tam, mindenről lemaradtam már, 
amiért élni érdemes! Szerencsére 
időm volt (hiszen „szabadúszóként” 
éltem az irodalom vizében), álmaim 
is voltak, csak éppen pénzem nem 
volt. Összeköttetéseim se voltak.

Idehaza már forrongott az ország, 
a Petőfi-kör gyűlésezett, és én Er�
délyről álmodoztam. Elhatároztam, 
hogy Romániába utazom. Ugyan ho�
vá máshová is vágytam volna, hi�
szen még nem láttam tengert...

Úgy indultam neki az útnak, mint a 
boldog tudatlanok. De volt velem 
egy régi útikönyv: Erdélyről. Meg 
egy német nyelvű, a királyi Romá�
niáról.

így indultam neki az ismeretlen�
nek.

Azt mondtam magamban, ha 
semmi tervem se sikerül, akkor meg�
nézem Nagyváradot, Kolozsvárt, 
Marosvásárhelyt s visszafordulok... 
De ha... és nem mertem végiggon�
dolni, hogy miben is reménykedem. 
Oroszlán lelkesedéssel indultam el 
az Oroszlán jegyében, vagyis 1956. 
július 28-án. A határon 29-én vitt át a 
vonat. Ezen a napon lettem 29 éves! 
A születésnapomon születtem újjá, s 
váltam utazó és világlátó emberré 
(ha nagyképű lennék, azt monda�
nám: Kolumbusszá, de mi, valahá- 
nyan arra születtünk, hogy felfedez�
zük magunknak a világot!)

Ötkor érkeztem meg Nagyvárad�
ra, Ady városába. Gondoltam, miért 
ne költözzem szállodába? Ez illik az

első naphoz, különben is holtfáradt 
voltam, nem az utazástól, hanem 
az izgalmaktól. Akkor ért az első 
meglepetés, mikor a szoba árát elő�
re kérték. Fizettem, s ijedten kons�
tatáltam, egy-két nap múlva fordul�
hatok is vissza, mert az a néhány 
lej, amit beváltottam, semmire sem 
elegendő.

a lobogást, összedugták a fejüket, s 
közölték: ne siessek el Váradról, ma�
radjak itt, az írószövetség helyi cso�
portja állja a szállodaszámlámat, 
akár egy héten át, egyszóval legyek 
a vendégük... Igen, így kezdődtek a 
csodák, és úgy folytatódtak, hogy 
másnap elkísértek a helybéli magyar 
napilap, a Nagyváradi Fáklya szer�

Ekkor történt az első csoda (amit 
még számtalan követett ezen az 
úton). Névről jól ismertem a váradi 
írókat: Gréda Józsefet, Tóth Istvánt, 
és a legtekintélyesebbet: Horváth 
Imrét. Vasárnap reggel a szállodá�
ban megkérdeztem, ismerik-e Hor�
váth Imre költőt?

-Természetesen, uram.
-  És hol lakik?
-  A szálloda udvarán lévő kis ház�

ban. Tessék csak bekopogtatni hoz�
zá.

Bekopogtattam. Törékeny volt, 
szemüveges. Szemébe hulló haját 
hátra-hátrasimította. Amikor bemu�
tatkoztam, a nevem hallatán felde�
rült az arca. Ismerte a verseimet. 
Azonnal felhívta Grédát (1956 után 
kivándorolt Izraelbe), s hármasban 
beszéltük meg, hogy mi vezérelt ide, 
hová a magyarországi (hivatalos 
úton levő) írók nem szoktak eljönni, 
meddig maradok, s merre megyek 
tovább? Amit elmondtam, megnyer�
te tetszésüket, kiérezték szavaimból

kesztőségébe, ahol verseket kértek, 
tárcát arról, hogy milyen szívvel jöt�
tem városukba. Megírtam, s azon 
nyomban Krőzus lettem, 400 lej ütöt�
te a markomat, ez akkor egy bá�
nyász havi keresetével volt egyenlő. 
Enyém lett a világ! Festőket, szobrá�
szokat, írókat ismertem meg, Bajor 
Andort, meg a mikolai Gellért Sán�
dort, a nagy hírű költőt, akit azzal 
leptem meg, hogy elmondtam Majté- 
nyi Erik versét, amit az Utunk közölt 
néhány éve és ami így kezdődik: 
„Hallod-e te Gellért Sándor / gyere 
már ki Mikolából...”

Viszonzásul Horváth Imrééknél, 
az első pohár cujka leöntése után, 
felállt és belekezdett az akkor még 
kiadhatatlannak vélt híres versciklu�
sa, a Magyarok Háborúja dinamikus 
elmondásába, amit addig szavalt, 
mígnem az órájára nézett s felkiál�
tott: Indul a vonatom!

A fülemben ott maradtak sorai: 
„Ama nevezetes Brianszk erdejé�
ben, / hol a nap háromszor, ha kisüt

egy évben, / megálltunk, leszálltunk, 
csaknem lemaradtam. -  / Az ütkö�
zőn a szél vágott szakadatlan. / Az 
ütközőt állja, ugye milyen árva / lett a 
fényes mezők régi partizánja. / A 
szememben csüngtek' az örök felle�
gek. / Ó, ha onnét akkor kilőnek en- 
gemet.”

Ismerkedtem a várossal.
S végigjártam, szinte soha nem 

magamban Véradót, a Müllerájnak 
nevezett egykori cukrászdában Ta- 
béry Géza, a híres író (akkor éppen 
felavatott s ünnepélyesen megnyitott 
Ady Emlékmúzeum igazgatója) kala�
uzolt végtelen szeretettel, majd eljött 
velem, hogy megmutassa Ady váro�
sát: a szerkesztőségeket, egykori la�
kásait, Léda házát, elmondtuk a „Po�
ros a hosszú hársfasor” híres versét, 
amit itt igazi idézni ám! Megnéztünk 
mi mindent, amit csak lehetett, ami 
mutogatnivaló... A híres kanonok�
sort, is a Pece-parti Párizs oly sok 
látnivalóját.

Micsoda napok voltak ezek! Csak�
ugyan akkor születtem újjá! S e vá�
radi újjászületés a barátság jegyé�
ben telt el. Horváth Imre a híres két- 
meg négysoros verseit mondta, mi�
közben felsétáltunk Bajor Andorral a 
Macska-dombi vendéglőbe flekke- 
nezni, hogy lássam a kivilágított vá�
rost. Egy-két Horváth Imre-vers má�
ig bennem él. Hadd áldozzam azóta 
meghalt barátom emlékének e ver�
sekkel: Az egyik, a Botom című így 
szól: „Mást akart ő is, amikor kihaj�
tott, / mint büszke nád. Most őröm és 
rabom / Hogy hajnaltájban hazafelé 
tartok, / rároskadok -  és megsímo- 
gatom.” Egy híres kétsorosát is ide�
írom, a címe: Fény és árnyék. íme: 
„Az egyik fény, a másik árnyék: né�
zem: / mind a kettő elfér egy fa�
levélen!”

Éjszaka jöttünk le a hegyről.
Beleszerelmesedtem Nagyvárad�

ba, a környékét is végigbarangoltuk, 
a Félix-fürdő tavirózsáiban is gyö�
nyörködtem, (bele is írtam ezt az él�
ményemet a Széchy Mária, a fekete 
rózsa című regényembe, ebben 
Bethlen Gábor beszélget a vízben 
Széchy Máriával.

Nyolc napig voltam vendég Vára�
don.

Utána tovább kellett indulnom, 
nem maradhattam. Kolozsvárra is 
beköszöntem, még énekeltem is 
örömömben ezt a dalt: „Kolozsváros 
olyan város / a kapuja kilenc záros / 
abban lakik egy mészáros / kinek 
neve Virág János...”

De itt csak két napot időztem (az�
tán jó néhány napra visszajöttem 
persze), s mentem Bukarestbe, 
hogy kezdetét vegye egy nyolc hétig 
tartó kaland. Hogy ebbe mi fért bele? 
Moldva és Regát, a tengerpart, Er�
dély végigbarangolása, Orsóvá látá�
sa, Déva várának megmászása, a 
Székelyföld bejárása, a Gyilkos-tó, a 
Békási-szoros végigálmélkodása, is�
merkedés és barátkozás. Oly sok 
barátot szereztem akkor, hogy máig 
kitartanak. Versek születtek az úton, 
ezek nagy része megjelent Kolozs�
várott, Marosvásárhelyen, Bukarest�
ben, Temesvárott, Konstancán ma�
gyarul, illetve románul, hiszen egy 
Rusalin Muresanu nevű ifjú költő ro�
mánra fordította verseimet és min�
denütt szívesen közölték, amerre 
csak jártunk... Ruszalin (e név azt je�
lenti: Pünkösd) az írószövetség jó�
voltából elvitt a tengerpartra, és 
Moldvába, vagyis az itthon szőtt ál�
mok beteljesültek...

Utazni jó, hirdetem azóta is, s én 
most arra a bátor ifjú emberre gon�
dolok, aki pénz nélkül vágott neki 
élete első külföldi útjának és gazda�
gon jött haza: tele élménnyel, ámu�
lattal. Ezt adta nekem 1956 nyara, 
éppen negyven évvel ezelőtt!
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Tájfutás ’96

„Ilyen időben mén a kutyámat sem engedném ki...”

Az életkor nem akadály...

Csupán futólag ismerem  
Velence-Sukoró polgár- 
m esterét, így aztán hal�
vány fogalmam sincs, 
hogy például van-e kutyá �
ja.

S hogy mi közünk ne�
künk ehhez, arra roppant 
egyszerű a válasz. Ha van, 
biztos, hogy még az udvar�
ra sem engedi ki április 
13-14-én, mikor is a két �
napos Postás Kupa nem�
zetközi tájfutó verseny 
zajlott a tóparti község�
ben, több mint ezer (!) 
résztvevővel, immár ti �
zennyolcadik alkalommal.

De ilyen pocsék időben 
többek esküvel a lá tá �
m asztott elmondása sze�
rint még soha. S hogy ez a 
pocsékság miben nyilvá�
nult meg? Hát például ab �
ban, hogy mintegy ne�
gyedóra, húszpercenként

váltotta egymást hóesés, 
napsütés, szakadó eső, 
borsószem nagyságú je �
ges áldás, s ha valakinek 
ez nem volt elég, olyan 
metsző tajgai szél, hogy 
ihaj. Állítólag sarki albat�
roszt is látott valaki, de 
ezt többen cáfolták, bár 
akadtak olyanok is, akik  
még ezen sem csodálkoz�
tak  volna.

S a versenyzők? Ők kö�
szönik szépen jól elvoltak. 
El, mert ezt a fantasztikus 
társaságot legfőképpen 
az érdekli, hogy a maga 
elé tűzött feladatot te lje �
sítse. Ezért aztán nagy ív�
ben fütyül hóra, jégesőre, 
metsző szélre, s ha albat�
roszt lát megfagyni a leve �
gőben legfeljebb annyit je �
gyez meg: De fázós lehe �
te tt szegényke,..

'  Veégh

Rajt! Célba érkezés

Sukoró polgármestere és Szarka György, a TSB elnöke a díjkiosztáson

Eredmények
A XVIII. Nemzetközi Postás Tájfutó Kupa dr. Szentgyörgyi 

Imre tömegsport emlékversenyének eredménye:
1. helyezett: Távközlési Sk. 8 -as csapata,
2. helyezett: PKI Távközlési Fejlesztési Intézet 6 -os csapata,
3. helyezett: Távközlési SK 7-es csapata.

A verseny egyben az 1996. évi tájfutó üzemi bajnokság első 
fordulója volt.

A nemzetközi verseny „profi” kategóriájának eredménye:
F.21. (elit) győztese: Pollak József Szlovákia
D.21. (elit) női győzetese: Libantova Katalina Szlovákia.

Úszásoktatás 
a Rudas uszodában

Hétfőn: 18.45-19.45-ig; 
Szerdán: 17.45—18.45-ig; 
Pénteken: 18.45-19.45-ig. 
Jelentkezés Babulka Oszkárnál.

KEDVES SZÜLŐK!
A Postás Sportegyesület 

szervez Zuglóban
1996. június 17-től augusztus 9-ig heti turnusokban, 

8-17 óráig a PSE-pályán 6-14 éves gyerekek 
számára.

A SPORTTÁBOR 
PROGRAMKÍNÁLATA:

tenisz, atlétika, kézilabda, asztalitenisz, 
röplabda, játékos vetélkedők, 

társasjátékok, napi videoprogram, heti 
egy alkalommal uszoda, lovaglás 

(versenyszakosztályainkban további 
sportolási lehetőség)

Részvételi díj: 1950 forint/hét 
(Reggelit és ebédet biztosítunk!) 

Jelentkezni Tehet személyesen vagy telefonon 
a tárgyhét előtti héten csütörtökig Bodri Zoltán 

és Pfeffer Ottó edzőknél

Cím: Bp. XIV. leer.. Róna u. 8 6 - 1 0 0 . 
Telefon: 2 5 2 -2 5 5 5

Szabó Lőrinc fordításában egy 
Shakespeare-szonettből idézünk: 
„A gyönyörűt szaporítani vágyunk, 
hogy így örökké rózsálljon a szép, 
s emlékét...”

Folytatás a vízsz. 1. és a függ.
28. szám alatt.

VÍZSZINTES
1. Az idézet első része, 12. Ko�

mika (Zsuzsa ford.). 13. Tejeskávé 
mellé valók (ford.). 14. Egyik me�
gyénk. 16. Délszláv népcsoport 
tagjai (ford.). 17. Római pénzecs�
ke. 18. Duplázva mellébeszélés. 
20. Víztömeg. 21. ... Amin Dada 
(afrikai pol.). 22. Művészeti ág. 25. 
Sör Bécsben. 27. Erbium. 28. Em�
bernek van, ha ujjait összeszorítja.
29. Férfinév. 30. Baranyai helység 
(ford.). 31. Az olasz RTV. 32. Ke�
vés oroszul. 33. Ablaküveg-rögzítő 
(ford.). 34. Koronás ülőke. 36. Ide�
gen lelkiállapot. 38. Zuhi egyne- 
műi. 40. Levelezgető. 42. Főnév 
röv. 42. Német költő. 45. Kezdőd�
jék a zápor. 47. ... König. 48. Mo�
sópor. 49. A lengyel pénz röv. 50. 
A gomba szaporító sejtje. 53. Terí�
tőkészlet. 56. Hercegprímás volt 
(Jusztinián). 59. Nem középen. 60. 
Történés. 62. Orosz női név.

FÜGGŐLEGES
1. Hon. 2. A Bering-szoros men�

tén. Szibériával szemben van. 3.

Vízi állat. 4. Nagyhatalom. 5. Lu�
xemburg, Kuba gépjárműveken. 6 . 
Egyszerű szerszám. 7. Történelmi 
időszak (ford.). 8 . Jogi... (rádiómű�
sor). 9. Ritka férfinév. 10. Tizené�
ves. 11. Originális. 15. Rangjelző. 
18. A szobába. 19. Szalonnát főz. 
23. Előkelő. 24. Tiltószó. 26. Mun�
kahely. 28. Az idézet második ré�
sze. 29. Erdei mesefigura. 30. A 
túlnyomás jele. 32. Barát cigányul. 
33. Település Bács-Kiskunban 
(ford.). 35. ...-Tin-Tin. 37. Régi fő�
városi sportegyesület. 39. Egyfajta 
sömör. 41. Rugalmas anyag. 42. 
Vigyázná. 44. Az ENSZ munká- 
ügyi szerve. 46. Állat jelző. 51. Pél�
dául egy fosztogatóra mondják: a 
környék... 52. Arab kikötőváros 
(ék. h.). 53. Belső szerv. 54. Néve- 
lős érc (ford.). 55. Német filozófus 
(ford.). 57. Ügy, dolog latinul. 58. 
Férfiruhadarab. 61. Középen nyes!

Beküldendő: a vízsz. 1. és a 
függ. 28. szám alatti megfejtés.

Beküldési határidő: június 10.
Előző rejtvényünk helyes 

megfejtése:... május vívja össze�
fonódva ős-gigászi harcát.

Könyvet nyertek: Kaposvári 
József, Székesfehérvár; Vottné 
Gábor Anikó, Vecsés; Csömör 
Zoltánná, Vecsés; Kovács Béláné, 
Budapest.

Kedvezményes üdülés

A Posta Magazin szerkesztősége és a Minitours utazási 
iroda megállapodása értelmében 1996-ban is az iroda ál�
tal szervezett minden külföldi és belföldi útra egész év�
ben 1 0  százalék kedvezményt kapnak a postás dolgozók 
és közvetlen -  egy háztartásban élő -  családtagjaik a tel�
jes részvételi díjból.

Példák a választékból:

G örögország: Kréta, Korfu (repülővel), Asprovalta,
Katerini, Paralia (busszal); 

O laszország: Bibione, Eracleon Maré,
Lido de Jesolo, Cavallino 
és Rimini (egyénileg vagy busszal); 

Horvátország: Rovinj, Pula, Porecs, Tadar stb.
(egyénileg vagy busszal);

Spanyolország: Costa Brava (busszal vagy egyénileg).

30 fő feletti csoportok részére a 10 százalék felett újabb 
kedvezmény!

Részletes fe lv ilágosítás a 175-0019-es 
és a 156-6826-os te lefonon adunk.

Jelentkezés a Budapest XII., Győri út 2/B alatti irodában. 
OIH-bejegyzési szám: R -0123/94
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