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A megváltozott viszonyok között 
módosultak szakszervezeti feladataink

Beszélgetés Gricserné Heszky Enikő főtitkárral

1990. január 1-jével megalakultak a posta utódvállala�
tai. Az egységes Magyar Postából három országos nagy- 
vállalat, 15 kft., néhány alapítvány és két hatósági felada�
tokat ellátó önálló államigazgatási szervezet jött létre. 
A Postások Szakszervezetének a múltban egy partnere 
volt, a Magyar Posta, mint munkáltató. Most viszont a 
szakszervezet több mint húsz munkáltatóval kerül kapcso�
latba, húsz munkáltatónál kell a különböző dolgozói cso�
portok érdekképviseletét, érdekvédelmét ellátnia. Ezzel 
egyidejűleg, januárban megkezdődtek a szakszervezeti vá�
lasztások.

»— Miért nem 
lehetett a szak- 
szervezeti válasz�
tásokat is a posta

átszervezésével 
egyidejűleg meg�
tartani?

— Minden pos�
tás, aki részt vett 
az átszervezés 
munkájában, bala�
tonfüredi értekez�
letünk óta tudja, 
hogy a posta konk�
rét átszervezési 
munkáira a terve�
zett 6 hónapnál lé�
nyegesen rövidebb 
idő, másfél hónap 
állt rendelkezésre.
Sok esetben csak 
december utolsó 
napjaiban tudta 
meg egy- egy pos�
tás dolgozó, hogy melyik utód�
vállalathoz, vagy szervezethez 
kerül. Szakszervezeti választást 
indítani — már az első lépcsőfo�
kon is — csak akkor lehet, ha 
ismerjük és tudjuk, hogy kik 
azok az „emberek, akik egy 
munkahelyen egy munkahelyi 
közösségben dolgoznak, mert 
ők fogják megválasztani a saját 
bizalmijukat. Tehát egyértel�
mű, hogy csak a szervezet 
konkrét, személyre szóló szét�
választása után kezdhető a 
munkavállalók érdekképvisele�
tét, érdekvédelmét ellátó szak-  
szervezeti tisztségviselők vá�
lasztása. Ebből adódik mai ne�
héz helyzetünk, gondunk eb�
ben az átmeneti állapotban, 
ami eltart a májusban tartandó 
kongresszusunkig.

— Mi a logika abban, hogy 
mi az országos kongresszus 
után tartjuk?

— Az, hogy az országos 
szakszervezeti kongresszus 
után tartjuk, abban nincs logi�
ka, ez egy kényszerpálya. Ha jó 
szakszervezeti tisztségviselőket 
akarunk választani, ezt nem 
szabad „kutyafuttában” végez�
ni, meg kell adni rá a megfelelő 
időt. Tehát nekünk nem az or�
szágos kongresszushoz kell iga�
zodni, hanem saját feladataink�
hoz. Már 1988- ban, a Füreden 
tartott országos titkárin tudtuk 
azt, hogy a mi kongresszusunk 
csak az országos kongresszus

után tartható meg, tehát erre 
készültünk. Abban viszont bíz�
tunk, hogy lényegesen hama�
rabb ismerjük meg a posta új 
szervezeti felépítését, hama�
rabb történik intézkedés a 
konkrét átszervezésre, igy az 
országos kongresszus idejére 
legalább már az alapszervi és a 
középszintű választásokon túl 
vagyunk, tehát tudunk működ�
tetni egy átmeneti fórumot, az 
országos alapszervi titkárok ta�
nácsát.

— Ha nincsenek meg a vá�
lasztások nálunk, akkor mi mit 
tudunk képviselni a központi 
kongresszuson ?

— Nem vagyunk egyedül, a 
vasutasok is az országos kong�
resszus után tartják saját kong�
resszusukat. A postásszakszer�
vezet eddig a SZOT- hoz tarto�
zott, véleményünk szerint meg�
választott küldötteinknek a jog-  
és hatásköre arra terjed ki, 
hogy ezt a jogfolytonosságot 
deklarálják, hogy alapítótagok 
kívánnak lenni. Természetesen 
az átalakuló postásszakszerve�
zet a szövetség májusi kong�
resszusán ismét megvitatja az 
összes korábbi kötelezettség�
vállalással együtt azt is, hogy 
kíván- e az országos szakszerve�
zeti szövetséghez csatlakozni 
vagy nem.

— Mik a szakszervezet leg- 
fontosdbb napi teendői?

— Az átszervezés rövid ideje 
azt is jelentette, és erre tulaj�
donképpen a novemberi füredi 
tanácskozás után számítanunk 
kellett, hogy 1990. első félévé�
ben kell azokat a gondokat, 
problémákat rendezni az utód�
vállalatok és szervezetek kö�
zött, amelyek a működőképes�
ségüket, és így közvetve az ott 
dolgozók élet-  és munkakörül�
ményeit befolyásolják. Tehát 
ezeknek a problémáknak a ren�
dezése, kiigazítása időben telje�
sen egybeesik a választásokkal. 
Ez a kettős feladat egyszerre je�
lentkezik.

— Mit szabott meg a szak- 
szervezet a dolgozók nevében 
az átszervezés feltételeként?

— Elsősorban a berlemara-  
dás megszüntetését. Ezt a felté�
telt a kormány elfogadta, így 
vált lehetővé a Posta Vállalat�
nál összesen 25 százalék (ebből 
az elismert bérlemaradás 22 
százalék), a Távközlési Vállalat�
nál összesen 30 százalék (ebből 
az elismert bérlemaradás 17 
százalék), a Műsorszóró Válla�
latnál összesen 20 százalék bér-  
fejlesztés január 1- jétől.

— A további feltételünk az 
volt, hogy minden utódvállalat�
nál meg kell előzni az újabb 
bérlemaradás keletkezését. 
A közszolgáltatást végző posta�
vállalatnál ez azt jelenti, hogy a 
népgázdasági átlag bérkiáram�
lással azonos mértékű, tehát lß 
százalék adómentes bérfejlesz�
tést igényeltünk; ennek lehető�
ségét a kormány megadta. Ter�
mészetesen a tényleges forintfe�
dezetet a vállalatnak kell meg�
teremtenie. A versenyszférába 
került utódvállalatoknál pedig 
a szakképzett, kvalifikált dolgo�
zók megtartása érdekében az 
eddigi bérfejlesztésen kívül 
még legalább 10 százalékos 
bérfejlesztést tartunk szüksé�
gesnek.

— Minden vállalat azonban 
csak az éves terv dcészítésekor 
tudja véglegesen konkretizálni 
a további bérfejlesztés mérté�
két. Az ez évi tervek viszont a 
korábbi gyakorlathoz képest az 
átszervezés miatt csúsznak. 
A Magyar Posta lezárja a 89- es 
évet a tényleges mérlegadatok�
kal, várhatóan februárban, a 
vagyonszétosztást és minden�
fajta pénzügyi, s egyéb konkrét 
szétosztást és kötelezettséget fi�
gyelembe véve az idei tervek 
március—áprilisra készülnek 
el. A tervek szakszervezeti fóru�
mokon való megvitatásakor 
kell megegyeznünk a végleges 
mértékben.

— 1990- et mindenképpen át�
meneti évnek kell tekinteni, át�
menetinek az utódvállalatok és 
főleg a kft.- k önállósága szem�
pontjából is, mert az alapítók�
nak ebben az esztendőben ma�

ximálisan oda kell figyelniük a 
kft.- k és alapítványok konkrét 
gondjaira, amelyek valóban az 
éves terv végleges összeállítá�
sakor kerülnekS napfényre. És 
akkor a megfelelő korrekciókat 
meg kell tenni, annak érdeké�
ben, hogy ezek a kft.- k műkö�
dőképesek és az alapítványok a 
feladatukat valóban ellátni tu�
dók legyenek. Itt sajnos, kiütkö�
zik a másfél hónap rövidsége, s 
az, hogy a alapító okiratokat a 
kft.- k csak januárban tudták 
benyújtani.

Magyarul, január első felé�
ben szinte működésképtelenek 
voltak.

— Szinte. Tisztán jogilag fo�
galmazva, nem volt bankszám�
lájuk, hiszen amíg be nem 
nyújtják a cégbíróságon a be�
jegyzési kérelmet, semmi olyan 
jogkörrel nem rendelkeznek, 
mint egy önálló társaság vagy 
vállalkozás Magyarországon.

— Mi volt a második felté �
tel?

— A másik feltételünk volt a 
foglalkoztatási biztonság, hogy 
egyetlen postás se váljon feles�
legessé. Tavaly többször meg�
ígérte a posta első számú veze�
tője, meg mások is, s mi is kér�
tük annak a garanciáját, hogy 
egyetlen dolgozó se váljon fe�
leslegessé. Ezt így az átszerve�
zés során teljes mértékben nem 
sikerült teljesíteni. Az jellemző 
viszont, hogy a postaigazgató�
ságokon, akár a vidékieknél, 
akár a budapestieknél egyetlen 
ember sem vált feleslegessé. Az 
alakuló kft.- knél egy- két terüle�
ten viszont előfordult. Ezeknél 
részint éltek a korkedvezmé�
nyes nyugdíjazással, amire a 
posta az átszervezés miatt lehe�
tőséget kapott, részint közös 
megegyezéssel váltak meg egy�
mástól, itt alkalmazva a ksz de�
cemberi módosításával megfo�
galmazott 6 hónapos felmondá�
si időt. Egy- két területről érke�
zett hozzánk konkrét panasz, 
ezeket az ügyeket a jogsegély-  
szolgálatunk folyamatosan inté�
zi.

— Ez a hat hónapos felmon�
dási idő hat hónapos egyössze�
gű végkielégítést is jelent, tehát 
hat hónapi átlagfizetést?

— Igen. A tervezőirodánál 
volt például probléma, de már 
békésen lezárult. Az átszerve�
zés idején decemberben a jog�
segélyszolgálat munkatársai 
minden igazgatóságnál és pos�
taszervnél fokozott figyelemmel 
kísérték az emberek sorsát, és 
igyekeztek minden segítséget 
megadni. A foglalkoztatási biz�
tonság a jövőben is lényeges 
kérdés, különösen a postaforga�
lomnál, valamint a kft.- k és az 
alapítványok területén.

(Folytatás a 2. oldalon.)

Szakszervezet
vagy

munkástanács ?
Az elmúlt hónapok viharos gyorsaságú politikai, gaz�

dasági, jogalkotási változásai alapvetően meghatározzák 
a dolgozók mai, de főleg jövőbeni helyzetét. A szakszerve�
zetek érdekeltek egy valós szociális piacgazdaság létrejöt�
tében, de a piacgazdaság viszonyai között működő szak- 
szervezetek tapasztalatai bizonyítják, hogy a munkavál�
lalók biztonságáért csak erős, jól működő szakszervezet 
tud harcolni a piac diktatúrájával szemben. 
y y a valamikor, akkor ma, de holnap még inkább a
l —I munkavállalók elemi érdeke, — ma még sok 

A. X  esetben fel nem ismert — létérdeke, egy minősé�
gében, működésében új, hatékony szakszervezet. Az új mi�
nőségnek elsősorban az érdekképviseleti és érdekvédelmi 
munkában kell megmutatkoznia.

Az elmúlt időszakban a nemzetgazdaság különböző te�
rületein és vállalatainál, így a Magyar Postánál is indul�
tak szerveződések munkástanács létrehozására. Időköz�
ben a távközlés területén egy munkástanács létrejött és 
eredményesen működik (KOMEX Kft. [volt Alküz.J Buda�
pest), a postaforgalomnál pedig egy szerveződik.

Az eddigi tapasztalatok bevallva, bevallatlanul is azt 
bizonyítják, hogy a munkástanácsok megjelenése, léte 
egyfajta kritika a szakszervezet felé, saját tagsága, a 
munkavállalók részéről. A hibás, nem kellően átgondolt 
szakmai intézkedések, az évtizedes „slágergondok” meg�
léte, az itt-ott megjelenő vezetői arrogancia, és mindeh�
hez egyes szakszervezeti testületek sok esetben csak sta�
tiszta szerepe kiváltotta a dolgozók elemi reakcióját: ha 
nem véd meg bennünket a szakszervezet, akkor létrehoz�
zuk a munkástanácsot, és ezzel egycsapásra minden vagy 
legalábbis sok minden megoldódik, elrendeződik.

A kiváltó okok és a következmények közötti összefüggés 
tiszta, logikus, a helyzet mégsem ilyen egyszerű. Egyértel�
műen belátható, hogy a munkástanácsok azért jöttek lét�
re, mert a „normális ügymenet” mellett a szakszervezeti, 
munkavállalói jogok, jogosítványok alacsony hatásfokkal 
érvényesültek.

m rra, amire a munkástanácsok szándékuk szerint 
/ 1 spontán szerveződtek, arra a dolgozók közössé- 

X  - i -  gének nincs jogosultsága, ugyanis a jogok nagy 
része szakszervezeti jogosítvány. Az eddigi szabályozás 
szerint a szakszervezeteknek saját jogaik mellett joguk és 
egyben kötelességük is volt a munkáltatónál a dolgozók 
közösségének a vezetésben való részvételét érvényesítenie. 
Ilyen, a dolgozói közösséget megillető jog volt pl., amit a 
szakszervezet a közelmúltban gyakorolt, a posta átszerve�
zésének véleményezése.

A Munka Törvénykönyvének múlt évi módosítása sza�
bályozza a munkáltatónál a dolgozók közösségének a ve�
zetésben való részvételét. Ezek szerint a dolgozók közössé�
gét véleményezési jog illeti meg: az adózott eredmény fel- 
használásának elveivel, a munkáltató szervezeti és műkö�
dési szabályzatával, továbbá az átszervezésre, korszerű�
sítésre vonatkozó tervezetekkel, a dolgozók nagyobb cso�
portját érintő munkáltatói intézkedés tervezetével kap�
csolatosan.

A dolgozók közösségét egyetértési jog illeti meg: a vál�
lalati szociális terv kialakításánál és a végrehajtásáról 
szóló beszámoló elfogadásánál, a szervezeti és működési 
szabályzatnak a dolgozók vezetésben való részvételét 
megállapító szabályaival kapcsolatosan. 
ŷ  zek a jogosultságok nem érintik a szakszervezetek 
M  meglévő kizárólagos jogosultságait. Szakszerveze-

-i—J  ti egyetértés kell többek között:
— a kollektív szerződés megkötésénél,
— a munkaügyi szabályzatok megalkotásánál,
— a dolgozók nagyobb csoportját érintő munkáltatói 

döntések és intézkedések előtt,
— továbbá a munkáltatót vagy nagyobb egységeit 

érintő, a munkaviszonyra vonatkozó, de a kollektív szer�
ződésben nem szabályozott általános jellegű kérdések 
(gyakorlatilag tehát a dolgozókat érintő bármely munka�
helyi kérdés) munkáltatói rendezésénél,

— a dolgozók személyi alapbérének megállapításánál. 
Változatlanul élnek a szakszervezetek véleményezési,

ellenőrzési, kifogásolás^ vagy vétójogai. (A felsorolás nem 
teljes körű, csak a leggyakoribb eseteket soroltuk fel.) 

yt szakszervezeti választások során a munkavállaló 
/ \  megerősítheti, hogy továbbra is a szakszervezet 

X  - L érvényesítse a dolgozó közösség vezetésben meg�
lévő jogosultságait, vagy a jogok gyakorlását más szerve�
zetre, üzemi bizottságra, munkástanácsra stb. bízzák.

Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény lehetősé�
get ad a munkástanácsok létrehozására. Ugyanakkor ez 
a törvény kimondja, hogy az egyesülési jog gyakorlása 
nem járhat mások jogainak sérelmével. Magyarul a szak- 
szervezetek jogosítványaival csak a szakszervezetek él�
hetnek, de végre el kell jutni oda, hogy éljenek is ezekkel a 
jogokkal.

A most folyó szakszervezeti választások megfelelő al�
kalmat nyújtanak arra, hogy olyan dolgozókat válassza�
nak a különböző tisztségekbe, akik ténylegesen élvezik a 
tagság, a dolgozók bizalmát. Ma valós esély van egy 
olyán szákszervezet létrehozására a munkahelyeken, és 
ezekre épülve az egész felépítményben, amely politikailag 
független minden párttól, és úgy alakítja ki belső műkö�
dési rendjét, hogy felülről semmilyen diktátumot nem fo�
gad el, s ténylegesen képes megvédeni a munkavállalókat 
a munkaadókkal szemben.

A munkahelyeken a szakszervezeteknek és a meglevő 
vagy a majdan szerveződő munkástanácsoknak osztozni�
uk kell a munkavállalók iránt érzett felelősségben.

Nem az a kérdés, hogy szakszervezet vagy munkásta�
nács, hanem szakszervezet és munkástanács; tevékenysé�
gükben egymást kiegészítve és segítve, a dolgozók boldo�
gulásának érdekében.

Meszlényi Ferenc

A POSTÁSOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA



A megváltozott viszonyok között 
módosultak szakszervezeti feladataink

(Folytatás az 1. oldalról.)

— Es mi volt a szakszerve�
zet harmadik feltétele?

— A szerzett jogok megtar�
tása, tehát a postás dolgozók 
kollektív szerződésben rögzített 
jogainak és az eddig elért szoci�
ális ellátás színvonalának a tar�
tása. Erre vonatkozóan — mint 
ahogy a decemberi Postás Dol�
gozóban ez meg is jelent — a 
nagyvállalatok vezetőivel és a 
posta elnökével megállapodást 
kötöttünk, amelyben ők vállal�
ták, hogy a működőképesség 
feltételeinek tekintjük a szer�
zett jogok és a bázisszintű szoci�
ális ellátás biztosítását. Vállal�
ták, hogy az utódvállalatok 
pénzügyi kondícióit úgy állapít�
ják meg, hogy mindezekre fede�
zetet nyújtsanak. Azért szeret�
ném ezt kihangsúlyozni, mert 
sok ellentmondó információ je�
lenik meg errpl a dolgozók kö�
rében. Főleg a pszdk tekinteté�
ben. Ki kell hangsúlyozni, iiogy 
decemberben a kollektív szer�
ződést közösen 1990. december 
31- ig meghosszabbítottuk. Ez 
azt jelenti, december 31- ig, illet�
ve az új kollektív szerződések 
megkötéséig minden postás 
dolgozónak minden juttatás jár, 
ami a kollektív szerződésben 
rögzítve van.

— És utána?
— Utána mindenhol új kol�

lektív szerződést kell kötni. 
Ezekben az a minimális feltéte�
lünk, hogy sehol nem történhet 
visszalépés a régihez képest.

— Van erre garancia?
—-  Részben az aláírt megálla�

podás, részben az a garancia, 
hogy a ksz- t a szakszervezettel 
egyetértésben kell kötni.

— Mi a biztosíték arra, 
hogy pl. a postaforgalomban 
dolgozóknak továbbra is lesz 
pszdk-s telefonjuk?

— A távközlési vállalatot ez 
nem érdekli. A távközlési válla�
lat két helyről kapja meg a tel�
jes díjat. Az egyik hely a dolgo�
zó, akitől megkapja a 25 száza�
lékot, a másik a dolgozó mun�
káltatója, ahonnan a hiányzó 75 
százalékot. A szerzett jogokat 
tehát — s ebben benne van a 
pszdk is — nem lehet senkitől 
sem elvenni. Az a határozott vé�
leményünk, hogy az új ksz nem 
lehet visszafejlesztő jellegű, 
nem tartalmazhat kevesebbet, 
mint a jelenlegi, csak többet.

— Ebben az esztendőben 
több rétegű kollektív szerződést 
kell csinálni, mert a munka tör�
vénykönyvi módosítás már be�
hozta az ágazati kollektív szer�
ződések fogalmát. Eddig a Ma�
gyar Postának a Postások Szak-  
szervezetével egy kollektív 
szerződése volt, amit mi egy�
szerre tekintettünk országos 
nagyvállalati kollektívnek, de 
egyúttal a posta és távközlés 
ágazatában, tehát a hírközlési 
ágazatban ágazati kollektív 
szerződésnek is számított.

— Ezt most, amikor az új 
kollektív szerződéseket kötjük, 
meg kell bontani. Azokat a kö�
telezettségeket és jogokat a 
munkáltató és munkavállaló ré�
széről, amiről az a vélemé�
nyünk, hogy minden hírközlési 
dolgozónak — függetlenül at�
tól, hogy melyik utódvállalatnál 
dolgozik — járjon, azt a minden 
utódvállalatra érvényes ágazati 
kollektív szerződésbe kell be�
venni. A vállalati kollektív szer�
ződésbe most már csak az illető 
vállalatnál dolgozókra érvényes 
jogokat és kötelezettségeket 
kell rögzíteni. Ez természetesen 
nem mondhat ellent a maga�
sabb szintű ágazati ksz- nek, és 
ezért nem is tartalmazhat annál 
kevesebbet, csak többet.

— Ügy fog tehát összeállni 
az ágazati és a vállalati, mint 
ahogy ma a vállalati ksz és a 
függelék egymásra épül. Várha�
tóan nem zárható ki a harmadik 
szint, az igazgatósági függelé�
kek. Tehát a jelenlegi kétszintű 
ksz- ből előreláthatólag három 
szintű lesz. A novemberben alá�

írt megállapodás viszont azért 
lényeges, mert abban a három 
önálló nagyvállalat vezetője azt 
is vállalta, hogy az eddig szer�
zett jogokat és a bázis szintű 
szociális ellátást garantálja. Te�
hát ezeknek a munkáltatót ter�
helő költségkihatását is vállalta.

— Ebbe a széles körű szociá�
lis ellátásba természetesen be�
letartozik a lakásépítési támo�
gatástól a vállalati üdülés támo�
gatásán és az üzemétkeztetés�
hez való munkáltatói hozzájáru�
láson keresztül a gyermekintéz�
mények fenntartásáig sok min�
den. A posta akkori vezetői — 
akik ma is vezetők — minden 
alkalommal azzal nyugtatták 
meg a szakszervezeti tisztségvi�
selőket és a jelenlevő dolgozó-

. kát, hogy a működőképesség 
számításánál mindezeket figye�
lembe vették, s az utódvállala�
tok tudják biztosítani az eddig 
szerzett jogokat és a bázis szin�
tű szociális ellátást is. Tudjuk, 
hogy az éves tervek elkészítése�
kor, tehát várhatóan áprilisban 
tudunk erről részletes választ 
kapni a szakmai vezetőktől. Ak�
kor derül ki igazán, hogy a mű�
ködőképesség- számítások he�
lyesek, jók voltak- e. Valóban 
tartalmazták- e a bérlemafadás 
felszámolását és a szükséges 
mértékű bérfejlesztést, a szer�
zett jogok és a bázis szintű szo�
ciális ellátás biztosítását. Mi 
csak a korábbi ígéretek és meg�
állapodások betartását várjuk 
és kérjük számon az éves ter�
vek szakszervezeti fórumain.

— Egyre többet hallani ar�
ról, hogy az utódvállalatoknál 
levő dolgozók, azok, akik eddig 
jó kapcsolatban voltak, elide�
genednek, elhidegülnek egy�
mástól. Mi a garancia és mi az 
indok arra, hogy szövetségi 
rendszerben dolgozzunk a vá�
lasztásokat követően? ,

— Azért javasoltuk — és ezt 
a dolgozói vélemények is meg�
erősítették —, hogy olyan le�
gyen a szakszervezet, amely 
egyrészt biztosítja az önálló vál�
lalatokhoz igazodóan az önálló 
szakmai szakszervezet létreho�
zását, ahol partnert ad a most 
már önálló országos nagyválla�
latoknak, másrészt kell a szö�
vetség is, mert a szövetség fel�
adata a már elmondottak sze�
rint a különböző utódvállalatok�
nál dolgozók közös érdekvédel�
me, tehát az érdekvédelemből 
mindaz, ami nem egy- egy válla�
lat dolgozóit érinti, hanem vala�
mennyi hírközlési dolgozót.

— A postai és távközlési ága�
zat irányítási feladatai 1989. ja�
nuár 1- jétől a minisztérium ha�
táskörébe kerültek. Számtalan 
olyan téma van, ami a hírközlé�
si dolgozók élet-  és munkakö�
rülményeit befolyásolja, de a 
minisztérium hatásköre, így itt 
már szövetségi képviselet kell. 
Ezenkívül számtalan olyan té�
ma van, amit valamelyik kor�
mányzati szervvel vagy a Gaz�
dasági Kamarával kell egyez�
tetni, például a bérszabályozás 
az ÁBMH- val, vagy az új posta-  
törvény. A szövetség feladata 
tulajdonképpen a közös érdek-  
védelemből a mindenkit érintő 
közös rész. Erre már mondtam 
példákat a ksz- nél is. A szövet�
ség feladata az is, hogy a kor�
mánynál olyan kondíciókat har�
coljon ki a különböző kormány�
zati szintű szabályozásokban, a 
közszolgáltatásban dolgozó pos�
tások és a versenyszférába ke�
rülő távközlésben dolgozók szá�
mára, amely javítja a helyzetü�
ket, tehát mindenképpen szük�
ségesnek tartom a szövetség 
létrehozását. Úgy gondolom, 
hogy az utóbbi fél esztendőben 
az átszervezés során folytatott 
szakszervezeti munka is jó pél�
da arra, hogy miért van szük�
ség a továbbiakban az egységes 
szakszervezeti fellépésre.

— De ezen belül természete�
sen megváltozik a szakszerve�
zet függetlenített munkatársai�
nak az aránya és száma is.

— A szakszervezet javasolt 
felépítésében tudomásul kell

vennünk, hogy a munkavállalói 
érdekképviseletet és érdekvé�
delmet mindig a munkáltatói 
jogkört gyakorló vezetőkkel és 
irányítói szervezetekkel szem�
ben kell gyakorolni, minden 
olyan szinten meg kell teremte�
ni a munkavállalói érdekképvi�
seletet, ahol munkáltatói jogkör 
van. Tehát a hivataloknak és az 
üzemeknek pl. kell szakszerve�
zeti testület, alapszerv, mint 
munkavállalói érdekképviselet 
és érdekvédelem. Ennél több 
munkáltatói jogkörük van a kö�
zépszerveknek, az igazgatósá�
goknak. Az utóbbiak átlag 
3000—5000 dolgozót fognak 
össze.

— Ezekre mondhatjuk, hogy 
az eddigi tsz'o-knek felel meg?

— Az eddigi tszb- knek meg�
felelően, de külön a távközlés 
és külön postaforgalmi terüle�
ten. Az országos nagyvállalat�
nak szintén kell, hogy partnere 
legyen postai, távközlési, mű�
sorszórási területen. Ezt a sze�
repkört látnák el az országos 
szakmai szakszervezetek. És 
mint említettem kell ágazati 
szövetségi partner a kormány�
zati szervek, tehát a vállalatok 
feletti szervekkel szemben. So�
kan úgy gondolják, hogy akkor 
biztosan több szakszervezeti 
tisztségviselő leáz. Ez így nem 
igaz. Az az alapelvünk és tulaj�
donképpen központi vezetősé�
günk is így fogadta el decem�
berben az alapokmány- terveze�
tet és a javasolt szervezeti fel�
építést ideiglenesen, hogy eb�
ben az új szervezetben összes�
ségében nem dolgozhat több 
ember, mint a jelenlegiben. Ez 
tehát azt jelenti, hogy a szövet�
ségben lényegesen kevesebben 
lehetnek, mint amennyien a 
szakszervezeti központban dol�
goznak. De ez azt is jelenti, 
hogy nagyon jó együttműkö�
dést kell megszervezni a három 
országos szakszervezet és a szö�
vetség között. Rugalmasan, 
egymás munkáját segítve kell 
ennek a munkának folynia, 
mert csak így lehet aránylag kis 
létszámmal megoldani ezeket a 
feladatokat.

— A kft.-knél, ha jól értelme�
zem, legalább egy lépcső kiesik.

— A kft.- knél két lépcső esik 
ki. Ezeknél tulajdonképpen az 
ügyvezető igazgatóknak teljes 
munkáltatói jogkörük van. Az ő 
partnerük a kft.- knél létreho�
zott szakszervezeti alapszerve�
zet. Dönthetnek úgy ezek az 
alapszervek, hogy valamelyik 
országos szakmai szervezethez 
tartoznak, de célszerűbb, hogy 
közvetlenül a szövetséghez tar�
tozzanak. Tehát tulajdonkép�
pen két lépcső esik ki, alapszer. 
vek kapcsolódnak közvetlenül a 
szövetséghez.

— Van-e a Postások Szak- 
szervezetének valamelyik párt�
tal kapcsolata, együttműködési 
megállapodása?

— Szakszervezetünk dekla�
rálta a pártoktól való teljes füg�
getlenséget, s ezt az elvet a vá�
lasztások során is tartjuk. Ép�
pen ezért szakszervezetünk 
egyik párttal sem kíván a mos�
tani választások során együtt�
működési megállapodást kötni. 
Úgy érezzük, hogy a hírközlés�
ben dolgozók, tehát a postai és 
távközlési dolgozók érdekeit el�
sősorban nem úgy kell érvénye�
sítenünk, hogy a parlamentbe 
közvetlen postai képviselők jus�
sanak be. Erősítenünk kell a 
közvetett csatornákon a külön�
böző parlamenti csoportokkal, 
frakciókkal történő megbeszélé�
seket, egyeztetéseket; az igazán 
jó értelemben vett lobbyzás az, 
amit követnünk kell.

— A munkástanácsok és a 
szakszervezet viszonya?

— Nagyon jól tudjuk, hogy a 
Munka Törvénykönyvében kü�
lön megtalálható a dolgozók kö�
zösségének vezetésben való 
részvételi jogosultsága, és kü�
lön a szakszervezetek jogosult�
sága és jogköre. E kettő közül 
az első a dolgozók közösségé�

nek vezetésben való részvétele, 
a munkástanácsi jog-  és feladat�
kör.

— Eddig tulajdonképpen a 
posta területén a szakszervezeti 
testületek gyakorolták mind a 
két jogkört, tehát a tiszta szak-  
szervezeti jogosultságok mellett 
a dolgozói közösségek vezetés�
ben való részvétek jogát is. Úgy 
érezzük, hogy a jövőben, illetve 
konkrétan most a választások 
során a postás dolgozóknak kell 
az alapszerveknél eldönteniük
— mert csak ott dönthető el —, 
hogy a megválasztott szakszer�
vezeti testületeket a szakszerve�
zeti jogokon kívül — hiszen azt 
értelemszerűen gyakorolják — 
megbízzák- e a dolgozó közössé�
gek vezetésben való részvételé�
nek jogkörével is, vagy erre a 
második feladatkörre egy má�
sik szervezetet: dolgozói taná�
csot, üzemi tanácsot, vagy mun�
kástanácsot hoznak létre. Mi 
mind a két alternatívát jónak 
tartjuk, és ezt valóban a helyi 
ismeretek birtokában kell el�
dönteni, hogy melyik megol�
dást tartják a munkavállalók, a 
dolgozók egy- egy területén jó�
nak.

— Az eddig alakult munkás-  
tanácsoknál — Posta Alközpon�
ti Üzem, Székesfehérváron Le�
vélfeldolgozó Üzem — szak-  
szervezetünk segítséget adott a 
különböző jogi formák és az 
egyesülési törvényben előírt lé�
pések megtételéhez. Úgy érez�
zük, hogy egy erős szakszerve�
zet és egy erős munkástanács
— ha ilyen jön létre egy- egy te�
rületen — nem egymás ellen, 
hanem egymás mellett és egy�
másért dolgozva, hatékonyan 
tudja majd megvalósítani a 
mai, egyre romló gazdasági 
helyzetben a dolgozói érdek-  
képviseletet és érdekvédelmet.

— És a rétegképviselet?
— A kézbesítők tudják pél�

dául igazán azt, nekik mi az, 
ami fontos, hogy a ksz- ben rög�
zítve legyen, vagy a műszeré�
szek tudják igazán, hogy mi az, 
ami a ksz- ből hiányzik vagy hol 
szükséges módosítani, hogy az 
ő munkafeltételeiket érdemben 
javítsák. Rendkívül fontos tehát
— amit mi már 1988- ban kezde�
ményeztünk — a rétegtagoza�
tok létrehozása. Úgy tűnik, 
hogy ez a gondolat a múlt év fo�
lyamán megérett és visszhang�
ra talált a dolgozók körében is, 
hiszen több kezdeményezés 
született már a különböző ré�
tegképviseletek, tagozatok lét�
rehozására. Remélem, hogy a 
választások során ilyen tagoza�
tok létrejönnek az alapszervek�
nél, de méginkább a középszer�
veknél, és az országos szakmai 
szakszervezeteknél is. Ezek a 
rétegképviseletek azok, ame�
lyeknek ta társadalmi munkájá�
ra rendkívüli mértékben számí�
tunk ahhoz, hogy a jelenleginél 
lényegesebben jobb, valóban a 
dolgozói észrevételek, igények 
alapján, alulról építkező szak�
szervezetet lehessen létrehozni.

— Egy valóban alulról épít�
kező szakszervezetet.

— Igen. Az ország jelenlegi 
gazdasági helyzetében meggyő�
ződésem, hogy a szakszervezeti, 
az igazi szakszervezeti tevé�
kenység egyre inkább felérté�
kelődik. Felértékelődik nem ön�
magáért, hanem azért, mert a 
munkavállalóknak és a dolgo�
zóknak egyre erősebb érdek-  
képviseletre és érdekvédelemre 
van szükségük. Ez azt is jelenti, 
hogy a választások során a bi�
zalmiválasztástól egész a szö�
vetség tisztségviselőinek vá�
lasztásáig nagyon meg kell fon�
tolni kiket választanak, hogy 
valóban olyan emberek kerülje�
nek a szövetségben a tisztsé�
gekbe, akik a saját egyéni érde�
keket is alá tudják rendelni a 
közösség érdekeinek, tehát har�
cosan, keményen tudnak kiállni 
a hírközlési dolgozók jogainak 
védelméért, ezek bővítéséért.

Mezőfi László

Kedves Olvasóink!
Mint az már közismert, a Magyar Posta 1989. de�

cember 31-én megszűnt. Ez év január 1-jétől utódaként 
három nagyvállalat, 15 kft., két államigazgatási szer�
vezet és néhány alapítvány jött létre.

E változásokhoz lapunknak m ind tartalmában, 
szerkezetében és elnevezésében is igazodnia kell. 
A tartalmi, szerkezeti változást az első félév folyam án  
fokozatosan végrehajtjuk, olvasóink segítségét most 
lapunk jövőbeni elnevezéséhez kérjük.

Olyan címjavaslatokat kérünk a szerkesztőség ré�
szére küldeni, mely megfelel a hírközlésben dolgozók 
jelenlegi szervezeti felépítésének is és a postásszak �
szervezet várható szerkezetének is.

A legjobb címjavaslatok beküldőinek értékes ju ta l �
makat osztunk ki.

* Szerkesztőség

Tisztség viselők 
jogvédelme

Megdöbbenve vették tudo�
másul a szakszervezeti tisztség-  
viselők 1984- ben a Munka Tör�
vénykönyve 16. paragrafusá�
nak módosítását, amely a szak-  
szervezeti tisztségviselők jogvé�
delmét a következőkben hatá�
rozta meg:

„A közvetlen felsőbb szak- 
szervezeti szerv egyetértése 
szükséges a saját munkáltató�
jánál választott szakszervezeti 
tisztséget betöltő dolgozó más 
munkahelyre beosztásához, to�
vábbá munkaviszonyának a 
munkáltató által való meg�
szüntetéséhez, valamint áthe�
lyezés esetén új munkahelye el�
foglalására kitűzött időpont 
megállapításához. Az ilyen 
tisztségviselő ellen fegyelmi el�
járás megindításáról, valamint 
a változó munkahelyre alkal�
mazott tisztségviselő más 
munkahelyre való beosztásáról 
a felsőbb szakszervezeti szer�
vet előzetesen értesíteni kell.”

Úgy értékelték, hogy akkor, 
amikor a gazdasági nehézségek 
miatt a bérből és fizetésből élők 
életszínvonala csökken, a meg�
élhetési körülmények egyre 
jobban nehezednek, nem lett 
volna szabad olyan intézkedést 
hozni, amely azokat hozza ki�
szolgáltatott helyzetbe, akik na�
pi munkájuk mellett vállalják, 
hogy a dolgozók érdekeit külön�
böző fórumokon képviseljék. Ez 
a képviselet sokszor igen éles 
vitákhoz vezetett a gazdasági

vezetőkkel szemben, és nagyon 
sok példát lehetne hozni arra, 
hogy szakszervezeti tisztségvi�
selő hátrányos helyzetbe került 
vállalt tisztsége miatt.

A törvény módosítását köve�
tően többen lemondtak funkció�
jukról épp a védelem korlátozá�
sa, illetve megszüntetése miatt.

A szakszervezetek vezetőtes-  
tületeinek és tisztségviselőinek 
öt évig tartó kemény, szívós 
küzdelmének eredményeként a 
Miniszertanács 142/1989. (XII. 
22.) számú rendeletével a követ�
kezőkkel módosította az emlí�
tett paragrafust:

9 a nem saját munkáltató�
nál működő szakszervezeti tes�
tületbe megválasztott tisztség-  
viselőknek, és

9  a tisztségviselő megbíza�
tásának idejére és annak meg�
szűnését követő két évre, kivé�
ve, ha visszahívására érdemte�
lenség miatt kerül sor — is jár a 
védelem.

Abban az esetben, ha a vá�
lasztott tisztségviselő védelme 
ügyében eljáró felsőbb szak-  
szervezeti szerv nem határozha�
tó meg, a jogosultságot az a 
szakszervezeti szerv gyakorolja, 
amelyben a tisztségviselő tevé�
kenykedik.

A fenti módosítás nem az ere�
deti helyzetet állította vissza, 
hanem még jobb pozícióba hoz�
za a szakszervezeti tisztségvise�
lőt, mint 1984 előtt.

Szendrő László: FARAKÁS

A Postások Szakszervezetének Budapesti Nyugdíjas Szakszer�
vezeti Bizottsága a Postás Művelődési Központból a szakszerve�
zet székházába: Budapest XIV., Cházár András utca 13. fszt. 
2- be költözött. (Telefon: 142- 8777)
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„Az ezredfordulóra a telefonhálózatot a háromszorosára növeljük
1990. január elsején a Ma�

gyar Posta egyik részéből létre�
hozták a Magyar Távközlési 
Vállalatot, amelynek dr. Valter 
Ferenc lett a vezérigazgatója. 
Vele beszélgettem az átszerve�
zés szükségességéről, gondjai�
ról és a magyar telefónia fej�
lesztésének problémájáról.

— Abból indultunk ki — 
kezdte a vezérigazgató —, hogy 
sem a távközlés- szolgáltatás, 
sem szervezete nem felelt meg 
már a korszerű követelmények�
nek. De a legfontosabb a fej�
lesztés gyorsítása, a hálózat 
korszerűsítése volt. A technoló�
giaváltás most már elodázhatat�
lanná vált, mindez azonban 
nem volt elképzelhető a szerve�
zet korszerűsítése nélkül.

— Miért nem felelt meg a ré�
gi postai szervezet?

— A régi szervezet három 
nagy ágazatot foglalt magában. 
Ezek tevékenysége elvileg elha�
tárolódott egymástól, főképpen 
gazdasági szempontból. Fino�
man kifejezve azonban összefo�
nódások voltak, amelyek ke�
resztfinanszírozáshoz vezettek. 
A postán belüli nyereséges te�
vékenység, a telefónia finanszí�
rozta a hagyományos postai 
munkák veszteségeit, és bizo�
nyos területeken a műsorszó�
rást is. Ez elvitte a telefónia fej�
lesztésétől a, pénzt. Nem volt 
belső érdekeltség, nem lehetett 
tisztán elkülöníteni a költsége�
ket, a bevételeket és a nyeresé�
get. Ez még, most a szétválás 
után sem szűnt meg teljesen, 
hiszen 1990. január elseje után 
a Távközlési Vállalatnak 1,3 
milliárd forintot át kellett adnia 
fejlesztési forrásaiból a Posta 
Vállalatnak. Ezt azért kellett 
megtenni, mert a kormány nem 
tudja finanszírozni 1990- ben a 
hagyományos postai terület fej�
lesztéseit.

— Mennyi ideig lehet ezt 
még fenntartani?

— Szerintem nem sokáig, 
mert a Távközlési Vállalat rész�
vénytársasággá alakul július el�
sejétől, ami azt jelenti, hogy az 
ilyen állami beavatkozásra már 
nem lesz törvényes lehetőség. 
De hát önmagában is anakro�
nizmus ez az elvonás a piacgaz�
dasági szemlélettel szemben.

— Mi volt és mi a célja a 
szervezetkorszerűsítésnek ?

— Célunk, hogy a hagyomá�
nyos szervezetet átalakítsuk, 
rugalmasabb piacorientált 
struktúrává. Éppen most voltak 
nálam svéd távközlési szakem�
berek, mi hasonló rendszert 
alakítanánk ki, mint északi ba�
rátaink. Náluk is a marketingte�
vékenység, a marketingszem�
pontok az eIdőlegesek, ők üz�
letorientáltak, mi ezt készítjük 
elő. Tehát mindent e szempont�
nak kell alárendelni: a szerve�
zetet, és a technikai fejlesztést 
egyaránt.

— Hány emberrel és milyen
vagyonnal jött létre a Távköz�
lési Vállalat? ,

— Húszezren vagyunk és öt-  
venmilliárd forint a vagyonunk.

— Miből áll ez a vagyon?
— Vagyonunk magában fog�

lalja a teljes távközlési- hálóza�
tot a központokkal, az épülete�
ket, a kábelhálózatot, és min�
den olyan eszközt, amely ezt ki�
szolgálja.

— Mennyibe került az át�
szervezés?

— Ezt még körülbelül sem 
tudom megmondani, mert még 
nem állnak rendelkezésemre 
adatok. Talán egy év múlva 
pontos adataink lesznek. Azt 
mindenesetre elmondhatom, 
hogy igyekeztünk és igyek�
szünk úgy végrehajtani az át�
szervezést, hogy jövedelmező�
ségünk ne csökkenjen. És meg�
állapodtunk a szakszervezettel 
abban is, hogy ezért, mármint 
az átszervezés miatt nem kül�
dünk el senkit, s a dolgozóknak 
garantáljuk a szerzett jogokat. 
Egyébként költségtakarékosán 
hajtottuk végre az átszervezést. 
A lehető legegyszerűbb megol�
dásokat választottuk.

— A zt beszélik, hogy kétféle 
fejlesztési elképzelés létezik, az 
egyik a miniszter ötéves prog�
ramja, a másik pedig az önök 
tízévese. Nincs itt valami el�
lentmondás ?

— Nincs külön miniszteri és 
távközlés- vállalati program. De 
van egy ezredfordulóig szóló 
távközlésfejlesztési progra�
munk, amelynél nagyon szoros 
kapcsolatot kell tartanunk a kü�
lönböző fejlesztési és szolgálta�

tási egységek között. Nem lehet 
a helyi hálózatot és a helyközit 
külön- külön fejleszteni. Ehhez 
meg kell teremteni a megfelelő 
pénzügyi forrásokat, amelynek 
alapja a megfelelő üzletpolitika, 
a nyereség mértéke, s ezzel 
együtt a működőtőke bevonása. 
A Távközlési Vállalat terve tízé�
ves. Az a célunk, hogy 2000-re 
a telefon-előfizetők számát leg�
alább háromszorosára növel�
jük: ma 900 ezer főállomás van 
az országban, és szeretnénk, 
ha 3 millió telefonállomást mű�
ködtethetnénk. Emellett adatát�
viteli rendszerünket is úgy kí�
vánjuk fejleszteni, hogy a jelen�
legi adatcsatlakozási pontokat a 
tízszeresére növeljük. Mi is azt 
valljuk, hogy amennyiben ked�
vezőbb jövedelmezőséget tu�
dunk elérni, akkor a fejlesztés 
is kedvezőbb lesz. Ha hitelt, 
működötökét tudunk bevonni, 
akkor a program idejét lerövi�
díthetjük 5 évnél hosszabb, de 
10 évnél rövidebb időszakra. 
A miniszter nyilván azért be�
szélt öt évről, mert nagyfokú 
külföldi működötökére számít, 
de figyelembe kell vennünk, 
hogy ezt a tőkét csak olyan 
mértékben szabad bevonni, 
amilyen mértékben a fejleszté�
sünk racionális, a piaci feltéte�
leknek megfelel, és ne menjen 
ki a profit révén több pénz az 
országból, mint ami a gyorsítás�
hoz feltétlenül szükséges.

— Mi a véleménye önnek a 
kormány restrikciós politikájá�
ról? Hogyan hat, hathat ez a 
Távközlési Vállalatra?

— Ezzel nekünk is kell szá�
molnunk. De reméljük, a kor�
mány kialakít valamilyen belső 
preferenciát, rangsort. Nem az�
zal, hogy kevesebbet von el tő�
lünk, hanem azzal, hogy fejlesz�
tést segítő intézkedéseket hoz. 
Garantálja számunkra a kedve�
ző hitelfeltételeket, az állami 
rész utáni osztalékot visszafek�
teti a fejlesztésbe. Mindezt an�
nak érdekében, hogy egy ter�
melő- infrastruktúrát • támogas�
son, hiszen a termelőszféra fej�
lett infrastruktúra nélkül egy�
szerűen* működésképtelenné 
válik. A kormány és az állam 
létérdeke is ez. Bármelyik kor�
mány jön a választások után, az

infrastruktúra és benne a tele�
fónia fejlesztése gazdasági élet�
kérdés. Egyébként ezt a terüle�
tet tőlünk nyugatra mindenütt 
támogatják a kormányok.

— A részvénytársaság meg�
alakulásáig már csak négy hó�
napjuk van. Milyen feladato�
kat kell megoldaniuk addig?

— Nagy gondot okoz a szét�
válás, hiszen 100 éves együtt�
élést kellett megszüntetni. Ja�
nuár elsejéig az úgynevezett fi�
zikai átszervezést kellett végre�
hajtanunk, ezzel párhuzamosan 
elő kellett készítenünk a na�
gyobb ütemű fejlesztési progra�
mot, kialakítani az új üzletpoli�
tikát. Mindez nagyobb felelős�
ség, ugyanakkor a szervezetát�
alakításban is nagyobb a sza�
badságfokunk, mint a régi kere�
tekben. Átalakítottuk a belső 
ügyrendet. A túltengő bürokrá�
ciát leépítjük. Mindezeket azon�
ban úgy kell végrehajtanunk, 
hogy ne legyenek zavarok a 
távközlési szolgáltatásokban. 
A részvénytársasággá alakulás�
hoz valódi támogatást várunk a 
kormánytól, hiszen ránk is ha�
tott a fejlesztési források csök�
kenése. Hitelképesek lennénk, 
de nem kapunk hitelt, mert 
nincs elég szabad tőke az or�
szágban. Az igazsághoz tarto�
zik, hogy valami előrelépés már 
van ezen a területen. A Világ�
bankkal már folyik a hitelfelvé�

teli tárgyalásunk, s az év köze�
pére remélhetőleg megkötjük a
2. távközlési hitelszerződést. Ez�
zel párhuzamosan kormányzati 
tárgyalások folynak az OECD-  
vel (Nyugat- Európai Fejlesztési 
Bank) is.

— Július elsejével részvény- 
társaságként működnek to�
vább. Milyen előnyei vannak e 
formának?

— Előnye, hogy rugalmasab�
bá teszi a piacon a mozgásun�
kat. Lehetőséget ad arra, hogy 
bevonjunk a bel-  és külföldi 
működőtökét, amelynek a mér�
téke biztosíthat számunkra adó-  
kedvezményt. Az állam nem 
vonhat majd el újabb 1,3 milli-  
árdot. De a részvénytársasági 
forma csak akkor hatékony, ha 
megfelelő szervezeti, gazdálko�
dási feltételek között működik. 
Az ügyfél is fontosabbá válik, 
meg kell nyernünk új szolgálta�
tásainknak.

— 55 éves létére meglehető�
sen jó erőben van, de azért 
meglátszik önön a fáradtság, 
az átszervezés okozta feszült�
ség. Reménykedik, hogy az át�
szervezésre kiadott tízezrek és 
a rengeteg energia megtérül? 
És ezen erőfeszítéseknek az 
eredményeit én mint egyszerű 
fogyasztó is megérzem miha�
marabb ?

— Én optimista vagyok. Az 
elmúlt két év valóban nagyon 
intenzív munkával járt. Ezalatt

olyan gazdasági, politikai válto�
zások voltak, amikre szinte sen�
ki nem számított. Ezek hatása 
alól mi sem tudtuk, de nem is 
akartuk kivonni magunkat. Ez 
a gazdasági váltás segített is: jó 
lehetőséget adott arra, hogy az 
évtizedek óta stagnáló fejleszté�
si mélypontról kimozduljunk. 
Persze vita volt, és természete�
sen lesz is, de azt nyugodtan 
mondhatom, hogy a váltásnál 
sikerült a fejlesztés, az üzemel�
tetés és a gazdálkodás egységét 
létrehoznunk, és mindezek mel�
lé a személyi feltételeket is 
megteremtenünk. Remélem, a 
jövő bennünket igazol.

Udvarhelyi András

Szakszervezetünk elnöksége 
január 12- i ülésén a Magyar 
Posta Vállalat, továbbá január 
15- i ülésén a Magyar Távközlési 
Vállalat dolgozóinak bérfejlesz�
tését tárgyalta, és módosítások 
után azokkal egyetértett. Az el�
nökség mindkét ülésén szakmai 
bizottsági (postai és távközlési 
végrehajtószervek dolgozóiból 
választott) tagokkal egészítette 
ki saját testületét.

A Posta Vállalat 
bérfejlesztése: 

25 százalék 
+  második ütem
A Posta Vállalat vezetőinek 

bérfejlesztési előterjesztése 25 
százalék bérfejlesztés felhasz�
nálásáról szóló javaslatot tartal�
mazott. Ez magában foglalja az 
Országos Érdekegyeztető Ta�
nács által a bérlemaradás fel�
számolására adott 22 százalékos 
bérfejlesztést, továbbá a múlt 
év végén a postaszervek számá�
ra felhasználásra leadott, majd 
visszakorrigált 3 százaléknyi 
bért.

Közismert az Országos Ér�
dekegyeztető Tanácsnak az a 
döntése is, hogy a közszolgálta�
tó vállalatok 1990- ben 16 száza�
lékos bérfejlesztést hajthatnak 
végre adómentesen. Ez a ked�
vezmény a Posta Vállalatra is 
érvényes. A szakmai vezetés — 
tekintettel arra, hogy az 1990. 
évi gazdasági terv kidolgozásá�
ra és pontosítására március�

április folyamán kerül sor — 
a további bérfejlesztési lehető�
ségek megítélését csak ezzel 
egy időben tartja lehetséges�
nek. Ma egyértelműen megálla�
pítható, hogy a Posta Vállalat�
nál ez évben a bérfejlesztés kor�
látját nem a bérszabályozás elő�
írásai, hanem a vállalat költség-  
viselő képessége jelenti.

Az elnökség tudomásul vette, 
hogy a Posta Vállalat most 25 
százalékos bérfejlesztést hajt 
végre, s a bérek további fejlesz�
tésére a tervezéssel egy időben 
kerül sor. Az elnökség elvárja, 
hogy az éves bérfejlesztés má�
sodik ütemének végrehajtása 
során u Posta Vállalat a nép- 
gazdaságival azonos mértékű 
adómentes bérfejlesztési lehe�
tőséget maximálisan kihasz�
nálja, s ezzel megakadályozza a 
postás dolgozók bérlemaradá�
sának újratermelődését.
Amennyiben a vállalati erőfor�
rások — a konkrét számítások 
alapján — erre nem adnak le�
hetőséget, az elnökség szüksé�
gesnek tartja a fedezet forrásá�
nak központi rendezését. Ezért 
az elnökség felhatalmazta a fő�
titkárt, hogy a testület állás�
pontját képviselje a közszolgál�
tatás területén dolgozók érdek�
egyeztető bizottságában.

A felhasználás 
elvei

A  középfokú postaszervek 
bérszabályozása ez évben meg�
változik: a szabályozás nem az

Évindítás bérfejlesztéssel
átlagbérre, hanem a felhasznál�
ható bértömegre irányul. Első 
lépésben — a 25 százalék fel-  
használásánál — minden kö�
zépfokú postaszerv 25 százalék�
kal emelheti bázisbértömegét. 
A bérfejlesztés második ütemé�
ben a bértömeg növelése majd 
a postai belső gazdasági szabá�
lyozó keretében kialakított mu�
tatók teljesítésétől függ.

A kialakított végrehajtási uta�
sítás előírja, hogy a végrehajtó 
szerveknél összességében leg�
alább az átlagos bérfejlesztési 
mértéknek meg kell jelennie. 
Természetesen az egyes posta-  
hivatalok, postai üzemek stb. 
között a bérfejlesztési mértékek 
eltérhetnek, a teljesítmények�
től, a norma szerint szükséges 
létszám mértékétől, a feladatok�
tól függően.

A bérfejlesztés döntően az 
alapbérek fejlesztésében való�
sul meg. A dolgozókra történő 
felosztásnál a teljesítmények 
szerinti differenciálás mellett 
két fontos megállapodást kell 
betartani:

#  január 1- jétől az alapbé�
rek minimális összege 5100 fo �
rint (teljes munkaidőben törté�
nő foglalkoztatás esetén);

•  az adható bérfejlesztés 
legkisebb mértéke 10 százalék.

A bérfejlesztés 1990. január 
1- jével valósul meg, oly módon, 
hogy azt a januári bérekkel leg�
később február 14-én kell kifi�
zetni.

A hírlaposok 
bére

A hírlapos dolgozók teljesít�
ménybérezésében az alapbér-  
emelés nem értelmezhető. Elen�
gedhetetlen azonban, hogy bé�
rezésükben /az átlagos bérfej�
lesztés megjelenjen. Nem hagy�
hatók figyelmen kívül a várható 
újabb lapáremelkedések sem. 
Ezek a forgalomra kihatnak, s a 
hírlapkézbesítők és a hírlapáru�
sok béreinek alakulására külön�
böző hatást gyakorolnak. Az 
előfizetői példányszámok csök�
kenésével, az árusításban pedig 
a forgalmazott összeg növeke�
désével lehet számolni. Orszá�
gosan mintegy 15 százalékos 
előfizetői példányszámcsökke-  
nés, valamint kb. 10 százalékos 
forgalmazott értéknövekedés 
prognosztizálható.

Ezen adatok figyelembevéte�
lével országosan a hírlapkézbe�
sítőknél 3,4 százalékos automa�
tikus bércsökkenést, a hírlap�
árusoknál pedig 3,5 százalékos 
automatikus bérnövekedést le�
het feltételezni. A postaigazga�
tóságoknak ezeket az országos 
irányszámokat területi sajátos�
ságaiknak megfelelően át kell 
alakítaniuk.

A hírlaposok béremelése ún. 
törzsbérkiegészítő jellegű egy�
összegű pótlék formájában jele�
nik meg. A kiegészítő pótlékok

mértékét egy összegben mun�
kahelyi szinten — az egyéni ke�
reseti „sávokhoz” igazodóan — 
differenciáltan kell megállapíta�
ni. E pótlék átmeneti megoldás�
ként a Magyar Posta Vállalat új 
kollektív szerződésének megkö�
téséig él. Ugyanis: e szerződés 
majd átfogóan rendezi a jelenle�
gi bérezés formáját.

Béremelés 
a távközlésnél

A Magyar Távközlési Vállalat 
bérfejlesztési javaslata tartal�
mazta az Országos Érdekegyez�
tető Tanács által megítélt 17 
százalékos bérlemaradás felszá�
molását; az 1989. évi bérgazdál�
kodásban garantált 3 százalé�
kos bérfejlesztést, tehát 20 szá�
zalék báziskorrekciót, és az 
1990. évi 10 százalékos bérfej�
lesztési mértéket, összesen te�
hát 30 százalékos bérfejlesztést.

Tekintettel arra, hogy az át�
szervezés miatt a vállalat konk�
rét számításokkal alátámasztott 
1990. évi gazdasági terve várha�
tóan március—áprilisban ké�
szül el, az elnökség a bérfejlesz�
tés jelenleg javasolt mértékét 
tudomásul veszi. Szükségesnek 
tartja, hogy az éves tervvel egy�
idejűleg a vállalat vezetősége a 
további bérfejlesztési lehetősé�
get megvizsgálja.

A távközlési dolgozók újabb 
bérlemaradásának megakadá�
lyozása, a kvalifikált munkaerő 
megtartása és létszámának bő�
vítése végett az éves bérfejlesz�
tés további ütemeként az elnök�
ség legalább 10 százalékos fej�
lesztést tart szükségesnek.

A jelenlegi bérfejlesztésnél 
az elnökség igényli, hogy an�
nak kifizetése a januári bérek�
kel együtt, ugyanúgy mint a 
Posta Vállalatnál, legkésőbb 
február 14- én történjen meg.

Az elnökség szükségesnek 
tartja, hogy a bérfejlesztést 
döntően alapbér emelésére for�
dítsák, s a szolgáltatás minősé�
gét közvetlenül befolyásoló 
munkakörök megfizetettségét 
kiemelten kezeljék.

A testület úgy foglalt állást, 
hogy az alapbér legkisebb ösz-  
szege — normál .munkaidő fi�
gyelembevételével — e vállalat�
nál is 5100 forint legyen.

Az elnökség igényli, hogy:

9  az 1990. évi gazdasági 
terv és az 1990. évi bérfejlesztés 
II. ütemének kidolgozása során 
a vállalat elemezze és mutassa 
be az átszervezés gazdasági ha�
tását, beleértve az irányítói lét�
számnövekedést és annak költ�
ségkihatásait,

•  a bértömeg- szabályozásra 
való áttérést az elnökség tudo�
másul veszi, de a konkrét sza�
bályozási rendeletet még alkal�
mazás előtt meg kell vitatni az 
érintett szakszervezeti testüle�
teknél.
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A Távközlési Vállalat 
Vezérigazgatóságának 
szervezeti felépítése



A hírközlési dolgozók 70 ez�
res közösségében sok érdekes, 
különleges foglalkozás találha�
tó. Vannak közöttük azonban ti-  
zen- egynéhányan, akik egy 
igen meglepő — számomra is 
először különös foglalkozást űz�
nek: a horgonyzási tiltó táblák 
figyelői. Munkájukat nyugdíj 
mellett vagy mellékfoglalkozás�
ban végzik. E kis csapat önál�
lóan, egymást nem ismerve, az 
ország minden részében végzi 
rábízott felelősségteljes munká�
ját.

Közülük választottam ki Koz�
ma Sándomét, aki főállásban a 
volt Postai Tervező Intézetnél 
dolgozik építészkalkulátori 
munkakörben.

— Kérem, mondja el, ho�
gyan lesz valakiből táblafigye�
lő?

—. 1983- ban megtudtam, 
hogy a postánál jelentkezni le�
het telefonkészülék takarításá�
ra, valamint táblafigyelői mun�
kára. Fiatal voltam, anyagilag 
rosszul álltam, a fizetésem ke�
vés volt, így kapva- kaptam az 
alkalmon, és azonnal jelentkez�
tem a HTI hálózatfenntartó osz�
tályán táblafigyelőnek.

— Mi a feladata a táblafi�
gyelőnek?

— Az én területem Budapes�
ten van. A Budapesti Műszaki 
Egyetem rakpartjától a nagyté�
tényi kastélyig húzódó Duna-  
part szakasz horgonyzástiltó 
tábláinak a naponkénti megfi�
gyelése a feladatom. Ezen a 9

kilométeres szakaszon 15 tábla 
található. A folyón közlekedő 
hajóknak jelzik, hogy hol tilos a 
horgonyzás. Esténként azt el�
lenőrzőm, hogy a táblák a he�
lyükön áUnak- e, és hogy a táb�
lát megvilágító lámpák ég�
nek- e.

— Kilenc kilométer minden 
este az év 365 napján? Mennyi 
ideig tart ezt végigjárni?

— Naponta kb. másfél órát 
töltök el az ellenőrzéssel. Nagy 
szerencsémre az autóbusz a 
táblák közvetlen közelében 
megy el, így egy részüket gya�
loglás nélkül is tudom ellenőriz�
ni. Máshol leszállván a buszról 
egészen ki kell gyalogolnom a 
partra, mert távolabbról nem 
láthatók az oszlopok. Télen-  
nyáron, hóban- sárban hetente 
egyszer gyalog teszem meg az 
egész utat. Ekkor ellenőrzőm, 
hogy a horgony jól látható- e a 
táblán, nem sérült- e meg az 
oszlop. A javításokat egy gmk 
végzi.

— Úgy tudom, 1985-ben ép�
pen az ön területén történt, 
hogy egy ismeretlen hajó hor�
gonyával feltépte az egyik pos�
tai kábelt.

— Igen. A horgonyát nem is 
tudta felhúzni. 1986- ban pedig 
a budafoki kompkikötőnél 
előbb egy jugoszláv, majd egy 
osztrák hajó tépte el a kábele�
ket. Jelenleg is folyik a per elle�
nük. Dokumentumokkal tud�
tam bizonyítani, hogy az aznapi 
ellenőrzésemkor égtek a lám�
pák. Ezt a birósági tárgyaláson

döntő érvként veszik. így a 
többmilliós kárt, amely a postát 
érte a kieső beszélgetések 
miatt, remélhetőleg, át tudjuk 
majd hárítani a hajótársaságok�
ra.

— A család mit szól ezekhez 
az esti sétákhoz?

— Két gyermekem észre 
sem veszi, mert amikor lefek�
szenek aludni, akkor megyek el 
ellenőrizni. Férjem pedig már 
megszokta az elmúlt évek so�
rán. Sőt, a férjemet is sókszor el 
kell hívnom, hiszen nem bizton�
ságos a sötétben a Duna- parton 
egy nőnek egyedül sétálnia. 
Különösen érvényes ez a par�
ton lévő kocsmánál, valamint a 
vasúti híd alatt, ahol rendszere�
sen csövesek tanyáznak.

— Mennyit keres táblafigye�
lőként?

— Havi bruttó 1053 forintot.

— Kerekes —

Beszéljünk a fürdőszobáról

Ha belépünk egy fürdőszobá�
ba, a látvány ékesen elárulja, 
hogy tulajdonosa milyen igé�
nyes a testápolás terén. Ahol a 
fürdőszobát lomtárnak tekintik, 
és bezsúfolnak minden oda 
nem való holmit, ott akaratla�
nul is elmarasztaló vélemény 
alakul ki tulajdonosáról. Külö�
nösen rossz szokás, ha a fürdő�
szoba cipőtár szerepét is betölti, 
és a cipők szerteszét hevernek a 
helyiségben. Ha nincs máshol 
lehetőségünk a cipők elhelyezé�
sére, akkor barkácsoljunk vagy 
készíttessünk egy jó magas áll�
ványt sok polccal, és abban he�
lyezzük el tisztán a cipőket. Az 
állványt takarjuk el függöny�
nyel, így a sok cipő látványa 
nem zavarja fürdőszobánk 
rendjét. Régi textilanyagból ké�
szíthetünk falra akasztható ci�
pőtartót. Ha hímzéssel díszít�
jük, emelheti a fürdőszoba 
szépségét.

Beszéljünk most arról, mi�
lyen legyen a fürdőszoba beren�
dezése, Nagyon jó szolgálatot 
tesz például egy háromrészes 
szekrényke. Az egyik részben 
tartsuk a tisztálkodással kap�
csolatos holmikat (szivacs, 
szappan, fürdősó, habfürdő, 
hintőpor, lábápoló szerek, für�
dőkefe, sósborszesz, hajszárító, 
borotválkozási eszközök stb.), 
második részébe tegyük a szép�
ségápolással kapcsolatos koz�
metikumokat, felszereléseket

(krémek, arcvizek, arclemosó, 
kézápoló, arcpakoláshoz szük�
séges tálka, hajcsavarók stb.). 
Jó, ha egy helyen vannak, mert 
nem kell keresgélni, ha szükség 
van rájuk. A harmadik részben 
a fürdőszoba tisztán tartásához 
szükséges vegyszereket, eszkö�
zöket tároljuk (kádmosó szer,, 
csempelemosó, vízkőoldó, víz�
pumpa stb.).

Elsőrendű higiéniai követel�
mény, hogy a család minden 
tagjának két külön törülközője 
legyen, egy a felsőtest, egy az 
alsótest törüléséhez. A dörzstö-  
rülközőket úgy helyezzük el, 
hogy érje a levegő, és egyik 
használattól a másikig kiszárad�
janak. Ugyanis a tartósan ned�
ves törülközőn gombák kelet�
kezhetnek. A fürdőszobába 
annyi törülközőtartót szerel�
jünk fel, amennyi a törülközők 
szellős elhelyezéséhez szüksé�
ges.

A fürdőszobát tartsuk ragyo�
góan tisztán. Ha a WC a fürdő�
szobában van, a szokásosnál 
nagyobb gondot kell fordíta�
nunk tisztán tartására. Heten�
ként legalább kétszer fertőtle�
nítsük, nyeles kefével gyakran 
mossuk ki, hogy ne »keletkezzen 
a lefolyórészben lerakódás. 
A WC rendszeres tisztán tartá�
sa nem helyettesíthető illatosító 
szerekkel. Ha a WC- kagylóban 
lerakódás van, sósavval eltávo�
lítható. Ha az eljárás nem jár si-

FASKAMRA Majsai Mária rajza

kerrel, addig ismételjük meg, 
amíg tiszta nem lesz a porcelán.

A fürdőszobában kellemes 
hangulatot árasztanak a mo�
dern világítótestek." A mágnes�
sel működő szappantartó és 
fogmosó pohár a korszerű für�
dőszoba tartozékai (néhány fo�
rintba kerülnek). A felnőttek és 
a gyermekek testsúlyának
rendszeres ellenőrzése fontos 
teendő, tehát nem hiányozhat a 
személymérleg sem a fürdőszo�
bából. Fejmosás után jó szolgá�
latot tesz az elektromos hajszá�
rító, amelyet inkább a lakószo�
bában ajánlatos használni (ott 
kisebb a balesetveszély).

Sok családban kerekedik vita 
a fürdőszoba használatával
kapcsolatban. Egymást zavar�
ják, siettetik, különösen reggel, 
amikor eltávoznak a családta�
gok. A vitákat megelőzhetjük 
azzal, hogy egy fürdőszobai 
rendet alakítunk ki az indulás 
sorrendjében. így mindenki 
tudja, mikor és meddig használ�
hatja a fürdőszobát, és elkerül�
hető a reggeli idegeskedés. Az 
is a fürdőszobai rendhez tarto�
zik, hogy mindenki tegye rend�
be maga után a helyiséget. 
Használat után a mosdót, a für�
dőkádat azonnal mossa ki, a 
csapokat törölje le, a követ tö�
rölje fel, holmiját rakja el.

A gyermeket már kicsi korá�
ban szoktassuk a fürdőszoba 
kulturált használatához. Ehhez 
tartozik, hogy a szappant hasz�
nálat után ne tegye vissza 
mocskosán a tartóba, hanem 
öblítse le. Fogmosás után se 
hagyja a fogkrém maradványa�
it a mosdóban, a fogkefében 
vagy a vízcsapon. A fürdőszo�
bai rendhez tartozik, hogy a 
szennyest erre a célra készült, 
lefedett, lyukacsos, műanyag 
tartóban tároljuk. Az intim hol�
mik se legyenek közszemlére 
kitéve, legyen megfelelő he�
lyük. A szerteszét hagyott zok�
nik, zsebkendők sem díszítik a 
fürdőszobát, tegyük a szennyes�
tartóba használat után.

Végül: Ha valaki a fürdőszo�
bában van, a belépni akaró csa�
ládtagnak kopogni illik, még 
akkor is, ha „csak” a gyerek 
Van bent.

Fási Katalin

Visszatelepülésre várva
A Mozgóposta Csomagfeldol�

gozó és Vámközvetítő Üzem ve�
zetőjével, Csombok Lászlóval 
még a karácsonyi forgalom ide�
jén szerettem volna beszélgetni, 
de azt válaszolta, inkább a 
csúcsforgalom befejezése után 
keressem meg.

Tartottam magam a megálla�
podáshoz. Amikor másodszor 
állok az üzemvezető ajtaja előtt, 
a titkárnő már ismerősként fo�
gad.

— Nyugodtan foglaljon he�
lyet, a főnök tud az érkezéséről, 
éppen osztályvezetői eligazítást 
tart, de nemsokára az ön ren�
delkezésére áll.

Valóban nem kellett sokat 
várnom. Nyílt az ajtó, és megje�
lent egy negyvenes, határozott 
fellépésű, temperamentumos 
férfi, Csombok László.

— Köztudott, hogy az 
MCSV az 1988. május 28-i nyá�
ri menetrend óta nehéz körül�
mények között dolgozik. A Ke�
leti pályaudvar területének 
nagy rekonstrukciója, vala�
mint a Déli felújítása miatt az 
innen induló postavonatoknak 
ki kellett települniük. Mi tör�
tént azóta, javult-e a helyzet, 
és egyáltalán mikorra várható 
a visszatelepülés?

— Örömmel számolhatok be 
egy kedvező Változásról, ugyan�
is az őszi menetrendtől vissza�
kaptuk — itt az üzem mellett — 
az egyik kezelési vágányt. így a 
Nyugati II. kirendeltségről és 
Józsefvárosból indul és ide ér�
kezik a szombathelyi, a győri, a 
balatonszentgyörgyi és a kis�
kunhalasi postavonat.

— Mozgópostásoktól hallot�
tam, hogy ezek a kirendeltsé�
gek elhagyatott, nehezen meg�
közelíthető helyeken épültek. 
A dolgozók gyakran vannak 
kitéve az időjárás viszontagsá�
gainak. A vonatok állandóan 
késnek, így nem hogy a vidé�
kiek, de a pesti mozgósok sem 
tudnak rendesen hazajárni.

— Valóban van benne sok 
igazság. Sajnos, a vasúttól nem 
kaptunk alkalmasabb területet. 
Mi mindent megteszünk, de 
egyszerűen lehetetlen ezeken a 
helyeken a normális munka-  
körülményeket megteremteni.

Minden elismerésem az itt dol�
gozóké. A térti postavonatok ér�
kezése és a menők indulása kö�
zött mindössze 50 perc a kü�
lönbség. Ennyi idő alatt kell az 
egyik pályaudvarról a másikra 
az átközvetítést megoldani.

— A kirendeltségeken a gép�
kocsik nehezen tudnak a moz�
góposták mellé állni, így elég 
körülményes a berakodás. 
A kelenföldi postavonatok álta�
lában éjjel 1/2 12 után érkez�
nek, s amikorra a kikezelés 
megtörténik, már éjfél van. 
Ezért a Budapesten lakó dolgo�
zóink taxit vehetnek igénybe, s 
ha számlát hoznak, költségeiket 
megtérítjük.

— A kitelepülés az üzem 
melyik osztályát érintette leg�
inkább?

— A gondok legérzékenyeb�
ben a csomagosztályon jelent�
keztek. A csomagfeldolgozás�
hoz Kelenföldre 29, Józsefvá�
rosba 5, a Nyugatiba pedig 23 
dolgozót kellett innen átirányí�
tani.

— Mikorra várható a teljes 
visszatelepülés ?

— A  vasútnak a Keleti pá�
lyaudvar felújítását 1990. május 
20- ra, a nyári menetrend kezde�
tére be kellene fejeznie. Kérdés, 
a kivitelezők tartják- e a határ�
időt? Újabb probléma is felme�
rül. Mivel végleg eldőlt, hogy 
megrendezzük a Budapest— 
Bécs Világkiállítást, valószínű, 
hogy a nyugatról érkező turis�
ták számára Kelenföldön épül 
ki vasúti csomópont. Ha ez be�
következik, akkor az innen in�
duló postavonatoknak ismét 
költözködniük kell, hogy hová, 
azt még nem tudom. Nemrég a 
Posta Központjában járva alkal�
mam volt találkozni Kis Pál Je�
nő vasúti főelőadóval és Mol�
nár Sándorral, a szállítási ügy�
osztály vezetőjével, akik arról 
biztosítottak, hogy a vasút a 
legmesszebbmenőkig figyelem�
be fogja venni a posta érdekeit. 
Végül, hogy a kérdésre is vála�
szoljak, nagyon örülnék, ha 2 
éves száműzetés után ez év nya�
rán minden kitelepített postavo�
natunk már a régi helyéről in�
dulhatna.

— Úgy tudom, létezik egy 
tervrajz, miszerint Józsefvá�

rosban egy központi pályaud�
var létesül, és innen indul 
majd valamennyi postavonat 
az ország különböző tájai felé.

— Köztudott, hogy a József�
városban épül több ciklusban, 
az évszázad legnagyobb postai 
beruházása, egy kombinát. 
A Hírlapfeldolgozó Üzemet már 
átadták, de hogy a mai gazdasá�
gi viszonyok között a központi 
pályaudvar mikorra készül el, 
ezt megjósolni sem tudom. Ha 
rajtam múlna, akkor a Keleti 
pályaudvaron valósítanám meg 
a szállítási központot. Ez a pá�
lyaudvar alkalmas lenne arra, 
hogy innen induljanak és ide 
érkezzenek a postavonatok. Itt 
van a Csomagfeldolgozó, pár 
méterrel arrébb a Levélfeldol�
gozó Üzem. Megszűnnének a 
pályaudvari átközvetítések. 
Még gépkocsikat sem kellene 
igénybe venni, helyben, targon�
cákkal meg lehetne oldani a fel�
adatokat. Mindehhez a vasút�
nak még 4- 5 postavágányt kel�
lene adnia. Persze ez csak álom, 
nem hiszek benne, hogy valaha 
is megvalósul.

— Minden nehézség ellenére 
az üzem dolgozói a karácsonyi 
csúcsforgalmat sikeresen meg�
oldották. Ez tulajdonképpen 
nem is meglepetés, hiszen az 
MCSV-nél már hosszú évek óta 
nem gond az év végi hajrá le�
bonyolítása.

— Azért azt nem monda�
nám, hogy nem gond. Igenis 
gond a decemberi hónap meg�
szervezése. Nálunk a gyakorlat 
az, hogy jó előre megbeszéljük 
a vezetőkkel, kockáról kockára 
elkészítjük a forgatókönyvet, 
hogy a csúcsforgalom idején 
már ne éljen minket semmilyen 
meglepetés. Persze bármilyen 
jó is a szervezés, nem tudnánk 
sikeresen megoldani az év végi 
feladatokat, ha dolgozóink nem 
vállalnák a sok- sok társadalmi 
munkát. Végül úgy érzem, ha 
év közben számos nehéz prob�
lémát is kellett leküzdenünk, 
azért összességében jó évet zár�
tunk.

— Köszönöm a beszélgetést.
— Én köszönöm.

Kovarcsik Pál

Leszállt a buszról és megnéz�
te az óráját. Tizenöt perce van, 
tehát kényelmesen beérkezik. 
Keresztülment az úttesten. 
A látása homályos volt, szapo�
rán pislogott. Egy idő óta álmat�
lanok az éjszakái. S a lelkében 
folyton- folyvást száguldoznak a 
gondolatok, és mindig egyazon 
téma: . . .  az útlevele rendben 
van. Svédországban tartózkodó 
barátjával telefonon megbeszél�
te, biztosan megy és kint ma�
rad. Manapság sokan mennek. 
Majd mikor anyuka lelkiállapo�
ta rendben lesz, akkor útra kel. 
Persze ha lenne egy testvére, 
könnyebb lenne anyukának. 
Mikor a közelében van, nézi, 
nézi, sóhajtozik és a szeme 
könnyben úszik . . .

Mádi utca, postaépület. A mi-  
nőségiellenőr- brigád hatodik 
tagja is megérkezett. Az ajtó�
zörgésre Edvi csoportvezető föl�
emelte a tekintetét, és ránézett 
a belépő Koroknyai Ferencre. 
Edvi még mindig nézte a bor�
zas hajú, sápadt arcú fiatalem�
bert, nézte és aggódva találgat�
ta, mi lehet ezzel? Nap nap után 
rosszabbul néz ki. Beteg? Miért 
nem megy el az orvoshoz? Vagy 
valami más van? Nőügy? Ez a 
Feri beteg. Ha pár napig köny-  
nyebb területre menne, vajon 
segítene rajta?

A csoportvezető felállt és rö�
vid eligazítást tartott.

— A panaszládákból kimon�
dottan csak a telefonnal kapcso�
latos írásokat hozzák be. És a 
fülke száma mindegyikre le�
gyen ráírva. . .

Közelebb lépett és a területet 
jelző papírt nyújtotta az ellen�
őrök kezébe. Koroknyai ellenőr

kíváncsian nézte az övét. Elége�
detten mosolygott. Ötödik kerü�
let. Sorakoztatta az utcákat. 
S ahogy végignézte, azt gondol�
ta, a Jászai Mari tér közelében 
végez, és utána meglátogatja az 
édesanyját a munkahelyén. Le�
het, hogy éppen jókedvében ta�
lálja és akkor a jövő héten . . . 
De jó is lenne!

A metrón utazott a Nyugati 
pályaudvar felé. Ült és tétován 
bámult maga elé. Eszébe jutott 
az előző nap: Angyalföld külte�
rületén járt, és arrafelé megint 
elszabadult a pokol. Sok tele�
font összetörtek s kiraboltak. 
Koroknyai szerette a munkáját. 
Űton- útfélen érdeklődéssel 
szemlélte a telefonkészüléke�
ket. Az aluljáróban is arrafelé 
ment és nézte őket. Középtájon 
járt, amikor elébe állt két idő�
sebb férfi. A magasabbik kala�
pos, nagy bajuszú fölemelte a 
kezét, és mosolyogva mondta:

— Fiatalember, csak egy 
percre! Kérdezzük magától, 
hogy mint fiatalnak, mi a véle�
ménye a mostani élelmiszerek 
árdrágításáról?. . .

Közbeszólt a másik ember, 
alacsony, bőrkabátos:

— Aztán szeretnénk hallani 
az ítéletét az alakuló pártokról.

Koroknyaiban igencsak mo�
corgóit a nemtetszés:

Ez a két papa ilyesmivel za�
varja a járó- kelő embereket? 
Drágaság, párt, hm. Savanyú 
fintorral megbillentette a fejét, 
és arra gondolt, hogy tovább�
megy. Aztán mégis ránézett a 
bajuszosra, és — ami egyéb�
ként is nagyon élt benne — ar�
ról kezdett beszélni:

— Hát akinek nem tetszik ez 
»a mostani gubancos élet, az

esetleg lép egyet. Külföldre 
megy. Manapság sokan útra 
kelnek . . .

A bajuszos ember rázogatta a 
fejét, és emelt hangon mondta:

— Micsoda? Menekülni? 
Ugyan minek? — legyintett, és 
mosolyogva folytatta: — Voltak 
itt már sokkal nehezebb napok. 
Napok? Évek! És mindig vala�
mennyit leküzdöttük. Az én 
élettapasztalatom azt sugallja, a 
kilencvenes 'évek közepe táján 
olyan jó élet lesz Magyarorszá�
gon, amilyen még soha — köze�
lebb hajolt, s megemelte a fejét:

— Fiatalember, jól nézzen 
meg. Aztán annak idején majd 
jussak az eszébe.

A bőrkabátos ember megint 
közbeszólt:

— Azt mondja, hogy elmen�
ni? Nana! Az ötvenes években 
engem is megszállt a külföldre 
vágyakozás. Svájcban kezdtem 
új életet. A magyar munkásnak 
jó híre van a világban. Néhány 
tengődő hét után a kőműves�
szakmába szegődtem. Úgy fél 
év után jó sorom lett. Volt ne�
kem mindenem. Mindenem? 
Dehogyis! Hazám, az bizony 
nem volt. Az ember, ha sze�
gény, azért vágyakozik vissza a 
hazájába, ha pedig tejben- vaj-  
ban fürdik, még inkább sóhaj�
tozik. így voltam én is.

Múltak az évek, és én egyre 
jobban keseregtem. Esténként, 
amikor magamra húztam a 
paplant, fohászkodtam az isten�
hez, hogy segítsen meg. És el�
nyöszörögtem a szívem és a lel�
kem óhaját. Nem köll nekem a 
világon semmi. Csak még egy�
szer haza tudjak menni.
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Élet csak egy van

Éld hasznosan!
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— Amikor még fiatal legény�
ke voltam, tán még meg is mo�
solyogtam az akkori öregeket, 
ha azt mondogatták^ az életük 
egy regény.

— Tűi a hatodik X- en — fon�
ja tovább gondolatát Börczi 
Gyula nyugdíjas hivatalvezető' 
—, visszaemlékezve 40 éves 
postai munkaviszonyomra és 
egyéb közéleti tevékenységem�
re, sommázva én sem tudok 
mást mondani. Megéltem sok 
mindent, megértem sok min�
dent, de van jó néhány — nem 
véletlenül vannak véig tele vicc�
lapjaink — ellentmondás. 
A tegnap még szentnek hitt de�
finíciókról ma kiderült, hogy 
hamisak . . .

— Szavaiból arra következ�
tetek, a postai munka mellett 
politikával is szeret foglalkoz�
ni.

— A politizálás konkrétan 
nem tartozott az életvitelembe. 
Harmadrendű kérdés volt. Első 
a kenyéradó gazdánk, ezt töb�
bes számban mondom, hisz a 
feleségem is a postától ment 
nyugdíjba. Hogy a két gyere�
kem kenyerére jusson rávaló, a 
második volt a háztáji gazda�
ság, és csak utána következett a 
közéleti tevékenység, vagy ha 
úgy tetszik, a politizálás. Ez

utóbbi több cikluson át tartó ta�
nácstagságomban, Hazafias 
Népfront községi elnöki tevé: 
kenységemben és szintén a la�
kosság ügyét szolgáló ÁFÉSZ-  
igazgatósági tagságomban fo�
galmazódott meg konkrétan.

— Visszagondolva az ötve�
nes évekre, lenne-e, amit ma 
másképp csinálna?

— Ha a közéleti munkámra 
gondolok, akkor azt mondom, 
természetesen. Persze, utólag 
már könnyű okosnak lenni, 
most átszitálni az akkori apró 
eseményeket, kis életek kicsi, 
de az egyénnek életbe vágóan 
fontos dolgait, nyilvánvaló, 
hogy sok kihull. Talán most 
nem sikk, de a magyar paraszti 
életben példa értékű a fejlődés; 
bázisnak tessen venni az egyko�
ri grófi szérűt, és ehhez mérje a 
m át. . .  Falunkban van vezeté�
kes gáz, víz, minden házban té�
vé, az autók számát nem is tu�
dom, jó járdáink vannak stb.

— 1960- ban kapott Balaton-  
újlak postát. A hajdani kis fiók�
posta II. osztályú hivatallá nőt�
te ki magát. Huszonöt évig a sa�
ját lakásomban volt a posta, je�
lenleg a faluközpontban üzemel 
egy korszerű, új postaépület. 
Míg aktív hivatalvezető voltam, 
négyszer kaptuk meg a Pécsi

Postaigazgatóság Kiváló Hiva�
tala címet.

— Visszatérve még az ötve�
nes évekre, hadd kérdezzem 
meg, 1956 milyen nyomot ha�
gyott az életében?

— Az előbb elmondottakból 
talán kitetszik, a fejlődés, az 
ember javát szolgáló reformok 
híve vagyok. Tehát reformer�
nek tartom magamat és nem 
forradalmárnak. Újraértékelhe�
tik az eseményeket, átrendeződ�
hetnek az erőviszonyok — de 
dolgozni mindig kell. Élete az 
embernek egy van, munkája 
gyümölcsét igyekezzék élvezni, 
éljen hasznosan.

— Nyugdíjasként gyakran 
jár a környékbeli hivatalokhoz 
helyettesíteni. Könnyű követni 
a postán végbemenő változáso�
kat?

— Annyi hivatalos díjsza�
bást tanultam meg és alkalmaz�
tam 1950 óta, hogy a jelenlegi 
sem nagyobb „kunszt” az elő�
zőeknél. A postához kerülésem�
mel egy időben jött új üzletág�
ként cégünkhöz a hírlapszolgá�
lat. Azóta is az egyik legkedve�
sebb ténykedésem a sajtóter�
jesztés és a hírlap okirati keze�
lése. A fonyódi gimnáziumban 
elkezdődött több mint tíz évvel 
ezelőtt a postaforgalmi szakem�
berképzés. Ez idő alatt 32 kö�
zépiskolás tanulót küldtek hoz�
zám hivatali gyakorlatra. Szép 
és jó volt a gyerekeket tanítani, 
mellettük nem értem rá meg�
öregedni. Nyomon kellett kö�
vetni a Po. É.- változásokat, 
hogy szakmailag mindig napra�
kész legyek.

— Az utóbbi 15 évben a for�
galom nem is tudom hányszoro�
sára növekedett. Nem sajtóhi�
ba: évente átlag 15 ezer csoma�
got vettem fel, főleg a közsé�
günkben kitűnően prosperáló 
kisüzem jóvoltából. Panaszra 
nincs okom, munkámat elis�
merték, többszörös kiváló dol�
gozó vagyok. Most, hogy nyug�
díjba mentem, miniszterünktől 
megkaptam a Kiváló Munkáért 
kitüntető jelvényt.

— Olyan életkorba jutottam, 
amikor az anyagiak már veszí�
tenek prioritásukból. A minisz�
terünk által aláírt elismerő so�
rok, remélem, majd az unokáim 
szívét is megdobogtatják, ha a 
kezükbe kerül idővel a nagypa�
pa megsárgult okmánya.

Pusztai Mihály

Sivító női hang zavarta meg 
a beszélgetést: — Segítség!
Lopják a retikülöm! Segítsééég!

Nézték a kiáltozó irhabundás 
hölgyet, aki szaladt a lépcsőkre, 
föl a tolvaj után.

Koroknyai postaellenőr kö�
szönésre emelte a kezét, motyo�
gott is valamit, aztán sietősen 
elindult a Bajcsy- Zsilinszky út 
felé. Menet közben mosolyogva 
emlékezett: a múltkor az Örs 
vezér téren két idősebb hölgy 
szólította meg. Azok a vallásos�
sága felől faggatták. Most ezek 
meg . . . Hogy mik vannak ma�
napság!

Fölérkezett a járdára, elen�
gedte a tekintetét, s már látta is 
a rózsaszínű telefonfülkét. Ki�
nyitotta az ajtót, vizsgálódott. 
Fönt az egyik sár ikban pókhá�
ló lebegett. Jegyezte. Leemelte 
a kézibeszélőt, s mert hallotta a 
„T” hangot, becsúsztatta a 2 fo�
rintost, s már tette is vissza a 
helyére. A pénzérme csörögve 
csúszott vissza. Végül kinyitotta 
a panaszládát, üres volt. Ezek 
után elgyalogolt a következő te�
lefonfülkéhez. Eszébe jutott a 
bőrkabátos ember egyik mon�
dása, hogy mindene volt. mégis 
hazavágyott. Honvágy. Ő nem 
ismeri. Hosszabb ideig egyedül 
még nem volt el.

Külföldön még nem is járt. 
Mindegy: elmegy.

Szürkésbarna alufülke. Az aj�
tón az üveg repedt. Feljegyezte. 
A panaszládában fehér papírt 
talált. Nyitotta, hajtogatta. Szal�
vétán formás kék betűk: „Ked�
ves postás barátok. Tegnap es�
te sírva jött haza anyátok. Eb�
ből a telefonfülkéből nem tudta 
hívni Ádámkát, egyetlen uno�
káját. Kedves postás barátok, 
ha szombatra megcsináljátok, 
köszönetét mond érte anyátok 
és apátok, 03. 06-án. P. N. ”

Koroknyainak tetszett a szö�
veg. S még egyszer elolvasta. 
Cím az nem volt rajta. Mégis el�
tette. Megmutatja munkatársai�
nak. Bizonyára ők is megmoso�
lyogják. Ma 03. 10- e van és a 
telefon működik. A műszerész 
időközben megjavította. Korok�
nyai eltette a papírt, s ránézett 
az órájára. Elmúlt fél kettő. 
A fejét felkapta, s élénken szed�
te a lábait.

Az utolsó telefonfülkéből je�
lentette a központnak, hogy 
minden rendben, s aztán igye�
kezett a Jászai Mari térre. Öt�
emeletes sárga épület. A lift va�
lahol fönt járt. Nem várta meg. 
Ment a lépcsőházba. Az első 
emeleten megállt. Izgalmát ki�
fújta. A folyosóra lépett és lesel�
kedett az ablakon. Édesanyja 
ült az íróasztal mellett, kezével 
támasztotta kontyos fejét, előtte 
vizespohár és andaxinosdoboz. 
Ferencnek kimeredt a szeme, s 
nézte, nézte, és keseregve mo�
tyogta:

— Drága anyám, mióta is�
mered a tervemet, hogy kül�
földre utazom, és ha tetszik, ak�
kor kint maradok, azóta eszed a 
nyugtátokat. Otthon* párosával 
az Eleniumot. Itt meg az Anda-  
xint.. Anyám, ha így folytatod! 
Dehogyis! Lépett az ajtóhoz, 
kopogott és nyitotta. Köszönt. 
Szorongva várta édesanyja te�
kintetét. Az hátat fordítva ült, 
és poharát éppen emelte a szá�
jához. Az ajtóval szemben ülő, 
vörös hajú, középkorú hölgy 
hökkenten nézett Ferencre. Is�
merte. Motyogott Koroknyainé-  
nak, aki sietve letette poharát, 
az Andaxint pedig a zsebébe 
csúsztatta. Megfordult, tágra 
nyílt szemmel nézett a fiára, és 
halkan megkérdezte:

— Mi van, kisfiam?
Az a gondolat rémlett benne, 

ez a gyerek elköszönni jött. Szí�

vét egyszerre a torkában érezte. 
Tétova mozdulattal kereste a fia 
kezét, és szorította.

Tekintetük találkozott, s ölel�
kezett.

Ferenc érezte, hogy édesany�
ja szüntelenül remeg. Meg kell 
vigasztalnia. Igen, meg. De mit 
is mondjon? Lelkében lobogtak 
a gondolatok. Megvigasztalni 
csak egyvalamivel lehet, köze�
lebb hajolt hozzá és mosolyog�
va mondta:

— Anyukám, reggel néze�
gettem a nyaralási hirdetést 
Azt gondoltam, «augusztusban 
elmegyünk Sopronba kéthetes 
pihenésre. Egyszer, régen nya�
raltunk már ott. Ha jól emlék�
szem, nyolcadikba jártam. Ak�
kor kellemesen éreztük magun�
kat ott.

Koroknyainénak tágra nyílt a 
szeme, és kitátotta a száját, le�
vegő után kapkodott, és nagy 
sokára akadozva azt kérdezte:

— H át. . .  ezért jöttél?
Ferenc mély lélegzetet vett,

és mosolyogva válaszolta:
— Persze, hogy ezért!
Reggel valóban nézegette a

nyaralási hirdetést. És mikor 
megpillantotta Sopront, nagyot 
dobbant a szíve és sóhajtott:

— De jó lenne még egyszer 
Sopronban nyaralni.

Koroknyainé kitárta a karját 
és ámulva nyöszörögte:

— Kisfiam, Ferikém, egyet�
lenem! Örülök, hogy megyünk 
Sopronba. De jó lesz!

Ferenc jó érzéssel nézte édes�
anyja arcán a nyiladozó örömöt. 
Nézte és azt gondolta: ma min�
den összejött. A munkaterület, 
és hogy eljött a Jászai Mari tér�
re.

Majd jövőre vagy azután 
azért elindul, és körülnéz a vi�
lágban. Most egyelőre így a jó. 
Nagyon is jó.

P. Kovács János

Kenyér vagy kalács
Beszélgetés dr. Kertész Pállal a Posta Vállalatról

A Krisztina körúti székházban egyelőre nagy a 
felfordulás. A folyosón bútorok, iratokkal megtömött 
postazsákok, szekrényeket cipelő emberek mindenütt. 
Költözik a hivatal! Bármennyire is kényelmetlen, az 
átszervezés elengedhetetlen velejárója ez a felbolydu�
lás, bár még nem olyan nagy mérvű, mint ahogy gon�
doltuk volna. Még minden mozgás házon belül zajlik. 
A Magyar Posta egykori központjában a három utód�
vállalat dolgozói keresnek maguknak helyet, hol gyen-  
gédebb, hol erőszakosabb módszerekkel. A január else�
jén bekövetkezett nagy változások másfél hónapos ta�
pasztalatairól, a Posta Vállalat jövendőbeli terveiről 
kérdeztük dr. Kertész Pált, a vállalat vezérigazgatóját.

— Sokáig úgy tűnt — még 
az év vége felé közeledve is —, 
hogy nemigen lesz átszervezés 
a postán. Aztán mégis megtör�
tént. Mit jelent mindez a kö�
zönség számára, és mit a pos�
tásoknak ?

— Novemberben, december�
ben igen- igen felgyorsultak az 
események. Az átszervezés fe�
szített tempója abból a kénysze�
rűségből adódott, hogy késett a 
kormányszintű döntés. Ám az 
mindenképpen az átszervezés 
irányítóit és végrehajtóit dicsé�
ri, hogy a szolgáltatásokban 
fennakadás nem volt, a közön�
ség szinte észre sem vette, hogy 
a Magyar Posta három szolgál�
tató vállalattá alakult át.

— Vagyis a postások visel�
ték a pluszterheket?

— A  változásokból adódó 
belső feszültségeket természe�
tesen nekünk kell elviselni. Kár 
lenne tagadni, hogy voltak 
problémák, különösen a két 
nagy ágazat, a posta és a táv�
közlés között. Időnként olyan 
volt ez, mint amikor a testvérek 
veszekszenek az örökségen. 
Kompromisszumok sora kellett 
ahhoz, hogy a tulajdonjog, a he�
lyiségek, a vagyonmegosztás, a 
létszám és a bér kérdésében 
megegyezzünk.

— Ez talán azt is jelentheti, 
hogy az átszervezéssel rosszab�
bul járt a Posta Vállalat?

— Mindent figyelembe véve, 
úgy érzem, igazságos döntések 
születtek.

— Közben azonban az élet 
nem áll meg. Már az első hó�
napban sok jelentős esemény 
volt az új, önálló vállalat életé�
ben. Ön szerint melyek voltak 
a legfontosabb események?

— Az alig több mint egy hó�
napos vállalat három rendkívül 
komoly feladatot oldott már 
meg e rövid idő alatt. Minden 
szinten megfeszített munkát je�
lentett a 25 százalékos bérfej�
lesztés kidolgozása és „leve�
zénylése”. Február elejére min�
denütt elkészültek ezzel a jelen�
tős munkával, és február 5- én, 
de legkésőbb a hónap közepén 
ki is fizettük ezeket a béreket. 
Szintén nem mindennapos fel�
adat volt a február 8- tól érvé�
nyes új díjszabás bevezetése. 
Mint minden díjszabás kidolgo�
zása, ez is rendkívül komoly 
szervezőmunkát igényelt a vál�
lalat minden szintjén. Sajnos, 
itt is a végrehajtásra jutott a 
legkevesebb idő, mert ebben a 
kérdésben is késett a kormány 
döntése. A harmadik komoly 
feladatunk a Posta Vállalat ez 
évi tervének elkészítése volt. 
A szétválás miatt nem álltak 
rendelkezésünkre a bázisada�
tok, ezért a reális tervekhez 
rendkívül alapos résztervezés

szükségeltetett. Bízunk abban, 
hogy ez a munka is sikerült.

— Ezek szerint gondtalan 
volt az átmenet?

— Azért ezt nem monda�
nám. Vannak természetesen ko�
moly gondjaink. A feszültség-  
gócok főként a beruházás terü�
letén találhatók. Erre a legjel�
lemzőbb adat az, hogy a posta�
szervek igénye ebben az évben 
2,19 milliárd forint, a lehetőség 
pedig csupán 1,4 milliárd. Ezért 
bizonyos területeken komoly 
visszafogásra, sőt egyes meg�
kezdett beruházások leállításá�
ra is számíthatunk. Itt a szállítá�
si üzemek gondjai a legnagyob�
bak.

— Tavaly decemberben a ve�
zérigazgató úr a Postás Dolgo�
zóban arról beszélt, hogy az át�
szervezés egy hosszabb folya�
mat lesz. Hol tartunk most va�
lójában?

— Az átszervezés két ütem�
ben zajlik, és jelenleg a máso�
dik ütem előkészítése tart. Az 
első negyedévben az anyagok 
előkészítése, a másodikban 
azok megvitatása folyik majd 
szakmai körökben. A harmadik 
negyedév a dolgozói és társa�
dalmi viták időszaka lesz. 1990. 
végére pedig elkészítjük a Ma�
gyar Posta Vállalat végleges 
szervezetét.

— Lehet-e már beszélni az 
új vállalat kialakult stratégiá�
járól?

— Egyelőre tervekről és fel�
adatokról beszélhetünk. A vál�
lalati adottságoknak megfelelő�
en rugalmas üzletpolitikát, a pi�
aci helyzethez való alkalmazko�
dás képességét kell elsajátíta�
nunk. Ennek megfelelően lé�
nyegesen nagyobb önállóságot 
kell adnunk az igazgatóságok�
nak és a hivataloknak. Emellett 
persze szigorú pénzügyi fegye�
lemben kell működnünk, hi�
szen csak így tarthatjuk meg fi�
zetőképességünket. Nem olcsó 
szlogennek szánom, de a mun�
kaerő- gazdálkodás hatékonysá�
ga, az ésszerű átcsoportosítások 
igen fontos tényezői lesznek ez 
évi eredményességünknek. 
Fontos feladatunk a vállalat új 
arculatának a megalkotása, hí�
ven az új üzletpolitikai, keres�
kedelmi szemléletünkhöz.

— Képes lesz-e a vállalat az 
idén növelni árbevételeit?

— Ez valóban rendkívül fon�
tos feladat, amelyre a vállalat 
minden dolgozójának töreked�
nie kell. Az eszközök változato�
sak: új szolgáltatásokat kell be�
vezetnünk (expressz kölcsön�
zés, postai biztosító társaság, az 
egri aktív memória kártyarend�
szer beindítása, postatakarék�
jegy), javítanunk kell a Távköz�
lési Vállalatnak nyújtott szolgál�
tatások színvonalát, jobban ki 
kell használnunk gépjárműve�

ink szállítási infrastruktúráját, 
és folytatnunk kell a pénzforga�
lom számítógépesítését. De 
más, régóta tervezett változáso�
kat is remélünk ettől az évtől, 
ilyen például a kisforgalmi pos�
tahivatalok szervezeti formájá�
nak a megváltoztatása.

— Csak nem a postamester�
ségre gondol?

— De, valami hasonlóra. Ezt 
egyébként régóta tervezzük 
már, de az elképzeléseket az 
idén valóban szeretnénk végle�
ges formába önteni.

— Lesz-e változás a hírlap�
szolgálatban?

— Az új postatörvény életbe�
lépésével, a monopoljogok oldá�
sával egy időben ezen a terüle�
ten is új kereskedelmi szemléle�
tet kell kialakítani. Az eredmé�
nyességnek természetesen van�
nak szervezeti feltételei is. Mi�
nél önállóbbá kell tenni ezt az 
üzletágat, szervezetében, elszá�
molási rendszerében is. A dol�
gozók bérrendszerében tükrö�
ződnie kell a kívánt kereskedel�
mi szemléletnek, és rendezni 
kell a pavilonok ügyét is, egy 
saját kiskereskedői rendszer ki�
alakításával.

— Végül is milyen lesz az 
idei év a postásoknak ? Az em�
berekben nagy a szorongás, 
mióta a távközlés elengedte a 
postások kezét. Meg tudja-e vé�
deni a vállalat a dolgozóit a 
külső hatásoktól? A rohanó 
inflációt figyelembe véve, 
mennyi időre szól például a 
mostani bérfejlesztés?

— A külső hatásoktól sajnos 
nemigen tudjuk megvédeni a 
postásságot. Ám ha kalácsot 
nem is, biztos munkát és kenye�
ret fogunk adni dolgozóinknak. 
A bérfejlesztéssel kapcsolatban 
pedig tudni kell azt, hogy évkö�
zi béremelés csak a bevételek 
növelésével, az anyag-  és egyéb 
költségek csökkentésével és lét�
számmegtakarítással érhető el. 
Az a szándékunk, hogy ebben a 
feladatban az igazgatóságok�
nak a legteljesebb önállóságot 
adjuk.

— Az elképzelhető, hogy 
mondjuk Miskolcon nagyobb 
lesz a bérfejlesztés, mint Szege�
den?

— Valóban ez is előfordul�
hat. De ismétlem, csak akkor, 
ha nagyobb akarattal, a bevéte�
lek növelésével teremtjük meg 
ezek feltételeit. így, ha nagyon 
jó világot nem is, de létbizton�
ságot, viszonylagos nyugalmat 
garantálhatunk a 45 ezer pos�
tásnak.

Zimmermann Ottó
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Még sok a tisztázatlan kérdés
A Távközlési Tervező Kft. gondjai

A Magyar Posta január 1- jé-  
től lényegesen átalakult. Az át�
szervezés azonban nemcsak a 
„csúcsot” érintette, több kisebb 
egység életében szintén lénye�
ges változások álltak be. Közé�
jük tartozik a hajdani POTI-  
BER, a Posta Tervező és Beru�
házási Intézet is, melyből kivált 
a POTI Távközlési Tervező Kft.

Az átalakulás nehézségeiről, 
a kft. terveiről, lehetőségeiről 
Frindt Antal ügyvezető igazga�
tóval beszélgettünk.

— Hogyan lett a Magyar 
Posta Tervező Intézetéből kft.?

— Papíron nagyon egyszerű�
en. Tulajdonképpen az 1989. 
szeptember 29- i elnöki értekez�
letet tekinthetjük sarokkőnek. 
Ez a tanácskozás megerősítette 
a posta belső átalakulását, és 
azt is megvizsgálta, hogy mely 
szervek alkalmasak a vállalko�
zási formára. Az eredmény az 
lett, hogy a POTIBER tervező�
részlegének kft.- vé kellett ala�
kulnia.

— Az átalakulás tehát szi�
gorú felsőbb utasításra tör�
tént?

— Igen. Az eltérés csupán 
annyi, hogy 1985- ben a vezetés 
még az összevonást tartotta cél�
szerűbbnek, ekkor jött létre az 
addig külön dolgozó tervező-  és 
beruházó szervezetből a POTI�
BER. Az emberek azóta meg�
szokták a közös munkát, és 
most jött újra a szétválasztás. 
Bár az intézet vezetősége azt ja�
vasolta, hogy a szervezet együtt 
menjen át az új működési for�
mába.

— Milyen volt az átalakulás 
fogadtatása?

— A vezetők, tudomásul vet�
ték, a dolgozók kedvezően fo�
gadták a változás hírét. Remél�
jük, hogy a kft.- rendszerben 
történő működés tisztább, a pia�
ci körülményeknek jobban 
megfelelő helyzetet teremt, és 
nagyobb lehetőségeket ad az 
eredményes, hasznot hozó 
munkára. Dolgozóinkban bu�
zog az ambíció, biztosak abban, 
hogy meg tudnak felelni az új 
körülményeknek és a nagyobb 
követelményeknek.

— Ennyire gondtalan lett 
volna az átalakulás?

— Nem. Természetesen van�
nak kedvezőtlen tények is. 
A távközlés fejlesztésének terü�
letén ugyanis ma nincs piac, 
pénz és nincs termelői háttér. 
Lakossági és kormányigény ter�
mészetesen van, de pénz hiá�
nyában nem indul a Távközlési 
Fejlesztési Program, így lénye�
gesen kevesebb megrendelést 
kapunk, a kialakult kedvező 
struktúra nem tud működésbe 
lépni.

— Ha lenne elég munkájuk, 
akkor minden simán menne?

— Sajnos nem. A kft.- vé való 
átalakulás ugyanis nem megy 
egyik pillanatról a másikra, je�
lenleg is sok gondunk van. 
A kft. alapítója, a Magyar Posta 
96 millió forint alaptőkével indí�
totta a vállalkozást, s ez elég is 
lenne. A gond az, hogy az átala�
kulás miatt ma már a Magyar 
Távközlési Vállalat egyszemé�
lyes kft.- je vagyunk, és a műkö�
dési feltételeinket újra tisztázni 
kell az új vezetőkkel. Ha sike�
rült volna december 31- ig, a 
nagy átalakulásig mindent tisz�
táznunk, akkor most sokkal 
jobb helyzetben lehetnénk. 
A nagy felosztás azonban elsö�
pörte a kft.- k szervezését. így 
ma még nincs együttműködési 
megállapodásunk, és várhatóan 
csak a három nagyvállalat szin�
dikátusi szerződése után lesz. 
Egészen addig nem tudjuk, 
hogy milyen költségekkel kell 
számolnunk. Furcsa, de még 
azt sem tudjuk, hogy mennyibe 
kerül majd a telefon, a dolgozók 
juttatásai és az épület bérlete. 
Ezek ismerete nélkül pedig 
nem tudunk éves működési ter�
vet készíteni.

A gazdasági terv hiánya, va�
lamint az, hogy — mivel az öt�
éves terv végén vagyunk — 
nincs elég tervezési megbízás, 
nagyfokú bizonytalanságot kelt 
az emberekben.

— Hogyan próbálják áthi�
dalni ezeket a nehézségeket?

— Jelenleg két tervet készí�
tettünk. Egy rövid távút, mely 
az átalakulás túlélésének a ter�
ve, és egy hosszú távút, amely a 
kft. végleges működését segíte�
né.

— A túlélési terv keretében

új tevékenységi köröket alakí�
tottunk ki, bevettük tevékeny�
ségeink közé a mérnöki szolgál�
tatásokat, ezzel is elősegítve 
sokoldalúságunkat. A belső 
szervezetet átalakítottuk, meg�
tisztítottuk a belső struktúrát.

— Ezt hogyan hajtották vég�
re?

— Leegyszerűsítettük a mű�
ködési rendszert. A POTIBER-  
nek „hosszú utas” működési 
rendszere volt. Az igazgató és a 
munkát elvégző irodák között 
állt az igazgató helyettese, a 
vállalkozási osztály és a terme-

»lésszervezési osztály. Mi ezt a 
három láncszemet kiemeltük a 
rendszerből, ezzel lényegesen 
gyorsítva és hatékonyabbá téve 
annak működését. Ennek az 
volt az ára, hogy egy irodaveze�
tőt le kellett váltanunk és két 
osztályt megszüntetnünk, to�
vábbi öt osztályt összevontunk. 
A kft. összesen 49 ember mun�
kájára nem tartott igényt továb�
bi működése során. Ez a válla�
lat dolgozóinak több mint 10 
százalékát jelentette. Felesle�
gessé vált munkatársaink vagy 
a posta más vállalatainál he�
lyezkedtek el, vagy a korked�
vezményes nyugíjazást kérték. 
19- en mentek el felmondással 
más vállalathoz, úgy tűnik, 
mindenki megtalálta a helyét. 
Az átalakításban helyet kapott 
a tisztulási folyamat is, amit a 
posta felső vezetősége rossz 
szemmel nézett. Szerintük az 
átszervezés nem lehet eszköze a 
belső tisztogatásnak. Mi viszont 
úgy gondoljuk, hogy a rosszul 
dolgozó kollégákat ne a többi, 
jól húzó munkatárs tartsa el.

— A rövid távú terv fontos 
része a kollektíva egyben tartá�
sa. Ezért megpróbáltuk kialakí�
tani a dolgozók belső ösztönző�
rendszerét. A működési feltéte�
lek ismeretének hiányában 
kényszermegoldást alkalmaz�
tunk. Egyelőre 10 százalék bér-  
fejlesztést és március 31- ig 10 
százalék bérkiegészítést kap�
nak dolgozóink, akik nem te�
hetnek arról, hogy a kft.- nek 
nincs a működőképességéhez 
elég információja. A cél a mun�
kaerő megtartása. Reméljük, 
hogy március 31. után — job�

ban ismerve lehetőségeinket — 
végleg be tudjuk vezetni az új 
ösztönzőrendszert.

— A hosszú távú tervek kö�
zül melyek a legjelentősebbek?

— Az év közepéig szeret�
nénk elérni, hogy átalakulhas�
sunk többszemélyes kft.- vé. 
Szeretnénk a kft.- n belül a dol�
gozói érdekeltséget létrehozni, 
mert a dolgozók részéről — jo�
gosan — nagy a beleszólási 
igény a kft. működésébe. Jelen�
leg ilyen lehetősége még az 
ügyvezető igazgatónak is alig 
van, mert az alapító gyakorol 
minden jogot. Különösen kelle�
metlen, hogy a megállapodások 
nagy részét nem a Távközlési 
Vállalattal kötöttük, így most 
mindent részletesen újra kell 
tárgyalni, újra meg kell győzni 
a sok vonatkozásban más véle�
ményen levő „alapítót”.

Hosszabb távon szeretnénk 
áttérni a mennyiségi ösztönző�
ről a minőség elismerésére. Ter�
vezői jogdíjakkal akarjuk érté�
kelni a kiváló és mélyen átgon�
dolt munkákat. Ez régi tervünk, 
csak eddig a Magyar Posta nem 
engedélyezte.

Mivel a jelenlegi technikai 
bázis nem megfelelő, létszük�
ségletté válik a fejlesztése. Sze�
retnénk külső tőke bevonásával 
megoldani ezt a problémát is.

— Mit vár a kft.-től anyagi, 
gazdasági téren?

— Komoly lehetőségeket, 
eredményeket. Nincs többé 
bérszínvonal, mely meghatá�
rozná a maximálisan kifizethető 
munkabért. A kft. működésé�
nek alapja a munka-  és a ver�
senyképesség a piacon. Csak az 
itt dolgozó embereken múlik, 
hogy tudnak- e alkalmazkodni a 
piaci viszonyokhoz. Nemcsak 
én, de a kollektíva is úgy érzi, 
hogy képesek vagyunk erre.

— Milyen a dolgozók han�
gulata? — kérdeztük Farkas 
Gyula megbízott szakszervezeti 
bizalmitól.

— Ha ismertek lesznek a 
működési feltételek, az sokat ja�
víthat a hangulaton. Akkor tud�
ni fogják az emberek, hogy mi�
ért és mennyit kell dolgozniuk. 
A munkák azonban addig sem 
állnak, a megrendeléseket telje�
sítjük. Egyelőre hinni kell a 
kft.ben, és reménykedni, hogy 
megerősödik. Nem félünk a pia�
ci versenytől. Csak az kell, 
hogy a piac valódi és működő 
legyen, ne kényszeríthessenek 
ránk semmit akaratunkon kí�
vül.

— Milyen a szakszervezet 
helyzete?

— Jelenleg tanuljuk a kft- t. 
Itt nem válik él egymástól a ve�
zetői és a dolgozói érdek, a ve�
zetéssel együtt és nem ellene 
kell tevékenykednünk. Minden 
híreszteléssel ellentétben a kft. 
nem kapitalista ízű vállalkozás. 
A vezetés most sokkal közelebb 
került a dolgozókhoz, mint ko�
rábban valaha is volt. Ezt to�
vább erősítené a dolgozók va�
gyoni érdekeltsége.

— A gondunk csak az, hogy 
roppant lassan forognak a kere�
kek, nagyon lassan születnek 
meg életfontosságú döntések. 
Az alapítók számára fontos ta�
nulság: egyik napról a másikra 
nem születnek kft.- k. Idő kell 
hozzá . . .

Mészáros Gábor

A költő köztünk van

Gépkocsivezetőket riasztó csú�
szós úton, kellemetlen nyirkos 
időben közeledünk Szekszárd 
felé. A lehangoló időjárás ellenére 
szürkeállományomban mégis lírai 
gondolatok kavarognak. Elvégre 
a távközlésnél dolgozó olyan kol�
légához igyekszem beszélgetni, 
aki szívesen írogat verseket, no�
vellákat és szívesen mesélget ne�
künk terveiről, nézeteiről.

Aztán megérkezve a városba 
rögtön vissza is zökkenek a hét�
köznapi valóságba. Árkoktól 
szabdalt, deszkakerítéssel övezett 
útvonal mentén, ha nehezen is, 
de megtalálom a Tolna Megyei 
Távközlési Üzem bejáratát. In�
nentől már nyert ügyem van; 
gondolom én — csak az interjú-  
alanyomat kell megkeresnem.

Találomra benyitok az egyik aj�
tón. Három ember serénykedik 
éppen. Bemutatkozásom után mit 
gondol a kedves olvasó, mi lehet 
az első téma, amely szóba jön? 
Az, amire gondolnak. Ha ma 2- 3 
postás, távközlési, vagy műsor-  
szórási dolgozó találkozik, az át�
szervezésről esik a legtöbb szó. 
Hallgatom a helyiségek, a székek, 
az asztalok megosztásának kálvá�

riáját, és csak az optimizmusomra 
hagyatkozva bízom benne, ezek 
csak átmeneti nehézségek, ame�
lyeken rövid idő múlva úrrá lesz�
nek a hozzáértő szakemberek. 
Egyébként a szerencse valóban 
mellém szegődött, mert az előbb 
említett három ember egyike ép�
pen az, akihez jöttem, Darvas Fe�
renc.

Az ötvenes évei közepén járó 
férfi őszinte, tiszta tekintetű, mon�
datait szépen, értelmesen formál�
ja. Amikor leülünk egy csende�
sebb szobába beszélgetni, szinte 
kérdeznem sem kell, mert önma�
gától jönnek a gondolatok kultú�
ráról, költészetről, életéről.

Megtudom, hogy 36 évvel ez�
előtt jött a postához dolgozni, 
meglehetősen sok kitérő, kanyar 
után. Hiszen valamikor vegyész�
nek készült, aztán megpróbálko�
zott a jogi tanulmányokkal is. 
Gyanítom, a választás végül is 
azért esett a postára, mert a szülei 
— elsősorban édesapja — révén 
kötődött ehhez a munkahelyhez. 
Aztán a költészetre, a kezdetre te�
relődik a szó.

— Negyedik elemista korom�
ban kezdtem először verseket ír�

ni. Éreztem, hogy papírra kellene 
vetni azt, ami bennem feszít, ka�
varog. Úgy van ez, hogy az agy 
valamelyik féltekéjében megjele�
nik a gondolat, és írni kell. Az 
egész a részgömböcskékből áll 
össze. Ez egy másrétű állapot. 
Láttatni, érzékeltetni úgy, ahogy 
más nem tud. Egy biztos, én meg�
rendelésre nem tudok írni.

— Manapság, amikor nagyon 
sokan megélhetési gondokkal 
küzdenek, úgy gondolja, hogy az 
emberek verseskötetet vásárol�
nak, a költészetre vágynak?

— Hogy szükség van- e versre? 
Az emberek erre igent monda�
nak. Tudom, hogy sok családban 
fölteszik a kérdést: mi lesz hol�
nap? Ennek ellenére keresik és 
vásárolják a könyveket. Az em�
bernek kell hús, tej, kenyér, de 
vágyik a szép szavakra is. Én a 
szép szavakban —, a szeretet su�
gárzásában hiszek, nem a mo�
csokban. Ez vezethet el bennün�
ket az erkölcshöz, amit én a nem�
zet talpkövének tartok. Ezt tar�
tom igaz értéknek.

— Verseit kinek ajánlja, kinek 
írja elsősorban?

— A hétköznapi embereknek 
írok. Ők olvassák a verseimet, no�
velláimat. Mondandóm mindig 
egyértelmű. Azon igyekszem, 
hogy írásaim érthetőek legyenek, 
hogy olvasóim különösebb nehéz�
ség nélkül is el tudják helyezni 
olyan síkba, amely érzelmi álla�
potuknak megfelel. Ars poeticám 
minden embernek szól, legyen az 
bármilyen iskolázottságú, foglal�
kozású:

Ne sokat írj, 
inkább legyen kevés, 
de érthető, 
így nyisd ki 
agyad csáp- csapjait 
te költő.

— Hol jelennek meg írásai, 
milyen sikert könyvelhet el ma�
gának idáig?

— Tolna megyei Népújságba 
szoktam írogatni, de megjelent 
már versem például a Dátum ka�
rácsonyi számában is.

A Berzsenyi Dániel Irodalmi és 
Művészeti Társaság pályázatára 
beküldött „Emlékezés barátom�
mal” című novellámért különdíjat 
kaptam. Erre nagyon jóleső érzés�
sel gondolok vissza, valamint arra 
is, amikor a díjátadási ünnepség 
után sokan odajöttek hozzám, kö�
rülvettek és dicsérték írásomat.

— Mik a legközelebbi tervei?
— Mi is lehetne egy magamfaj�

ta ember legfőbb vágya? Termé�
szetesen az, hogy az évtizedek so�
rán leírt gondolatokat összegyűjt�
se és önálló kötetben megjelen�
tesse. Ami biztatást ad számomra, 
hogy ez már több mint vágy, mert 
ha minden jól megy a közeljövő�
ben megjelenik az első verseskö�
tetem.

Szeretném, ha névnapi, szüle�
tésnapi, nőnapi meglepetésként 
már az én verseskötetemet adhat�
nák át barátaiknak, családtagjaik�
nak mindazok, akiknek tetszenek 
írásaim.

— tándor —

Szomorú, de ma már a leg-  
meghökkentó'bb ebetek is elő�
fordulnak. A következő esetet 
a metró Moszkva téri állomá�
sánál láttam.

Az épület bejáratánál kö�
zépkorú rikkancs árulta az 
Esti Hírlapot a munkából ha�
zatérőknek. Hóna alatt kisebb 
köteg lappal, feltartott jobb 
kezében újságot lóbálva, 
hangját kiengedve harsogta a 
régi, ismert szlogent:

— Hírlap, hííírlap, . . . esti 
a hírlap . . .

Az emberáradat mellette 
özönlött a metró felé, többen 
megálltak, vásároltak. Zajlott 
az élet, jól ment az üzlet.

A tömegből hirtelen kivált

Lopják a lapot!
egy jól öltözött, aktatáskás, 
nyakkendős úriember, és ha�
tározott léptekkel az árushoz 
ment. Kezéből kikapta az új�
ságot, majd egy „Kösz ha-  
ver”- rel fizetve, arcán ravasz, 
elégedett vigyorral ismét be�
leolvadt az áramló tömegbe. 
Az árus hitetlenkedő arccal 
nézett utána, de mire mozdul�
hatott volna, az „úriember” 
már messze, a mozgólépcső 
felé sodortatta magát az 
áramló emberekkel.

Emberünk, egy pillanatig

még zavartan állt, majd a so�
kat tapasztaltak beletörődésé�
vel folytatta munkáját.

A történet meghökkentő, s 
éppen ezért számos tréfálko�
zásra adhatna alkalmat. El�
mélkedhetnék a papír árának 
emeléséről, az újságolj fel-  
használásának számos lehető�
ségéről, de nem teszem. Az a 
tény azonban, hogy valaki 
már egy napilap megszerzésé�
ért is képes lopni, mélysége�
sen lehangoló.

Lehet, hogy az eset a tettes 
számára csak egy „jó vicc” 
volt?

— Mészáros — Szendrő László: BIRKÁK
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Történész a szlovák kormányban
Még 1976- ban történt, hogy 

lakásomon felkeresett egy deli, 
alig középkorú férfi, aki el�
mondta: Pozsonyból jött, az ot�
tani Szlovák Állami Levéltár 
munkatársa, és postatörténeti 
anyagot gyűjt. Előzőleg járt Bu�
dapesten a Postamúzeumban, 
ahonnan hozzám irányították, 
mint a múzeum kutatójához.

Személye és ismeretei iránti 
érdeklődésemre elmondta, 
hogy magyar származású, ko�
máromi születésű, családos, két 
apró gyermeke van, s a prágai 
egyetemen történelem és levél�
tár szakon végzett, most pedig 
levéltárosként dolgozik. Felada�
tul kapta Szlovákia területén a 
posta múltjának kutatását és 
megírását. Látogatásának célját 
a témához tartozó irodalom és a 
magyar postatörténelem megis�
merésében jelölte meg, hogy a 
kapott feladatnak eleget tudjon 
tenni. Ehhez kérte segítsége�
met. Politikai múltjáról nem be�
szélt, én sem kérdeztem.

Ekkor kezdődött kapcsola�
tom dr. Varga Sándorral, és 
tart a mai napig.

Az első találkozásunk során 
tájékoztattam a hazai postairo�
dalomról, figyelmébe ajánlot�
tam a nevesebb forrásmunká�
kat és a bécsi Hofkammerar-  
chiv Postakten néven őrzött, 
igen gazdag rendeletgyűjtemé�
nyét, amelyet később kutatott 
is, és gazdag anyagot gyűjtött. 
Abban az időben én az 1852— 
1854- es homonnai- tokaji foga�
zott bélyeg megjelenésének rej�
télyével és ehhez csatlakozóan 
a Paulay család postai tevé�
kenységével foglalkoztam, ami�
ről tájékoztattam őt. Felmerült 
annak szükségessége, hogy e 
témák, valamint Forró mezővá�
ros XVIII. századbeli postájá�
nak múltját a kassai levéltár�
ban található anyagokban ku�
tassam. Barátom készségesen 
segített kutatási engedély meg�
szerzésében, melynek alapján 
Kassán napokon át kutathat�
tam. így tudtam megjelentetni 
a Forró postájáról készült érde�
kes tanulmányt a Borsodi Le�
véltári Évkönyv II. kötetében 
1979- ben, és A tokaji posta tör�
ténetét a Hermann Ottó Múze�
um Évkönyvében, ugyancsak 
1979- ben.

Kapcsolatunk során folyama�
tosan kicseréltük kutatásaink

eredményét, az egymástól kért 
levéltári anyagot kölcsönösen 
felkutattuk, megküldtük, segí�
tettük egymás munkáját. Varga 
barátom, míg szívósan kutatta 
a fő témaanyagát, több kisebb 
jelentőségű, de érdekes tanul�
mányt is publikált. Budapesten 
jelentette meg a Történeti Ta�
nulmányok III. kötetében a 
„Pozsonyi Jogakadémia az ab�
szolutizmus és a dualizmus ko�
rában (1850—1914.)” című 
munkáját, majd megírta a po�
zsonyi telefonközpont létesíté�
sének kísérletét. Ehhez a mun�
kához soproni kutatótársam, dr. 
Mesterházi Sándor útján nyúj�
tottam adatot, mivel a pozsonyi�
val egyidejűleg Sopronban is 
folytak e tárgyban kísérletek.

Varga Sándor 1981- ben ismét 
járt Budapesten, akkor a Posta�
múzeumban kalauzoltam és se�
gítettem az anyaggyűjtésben. 
Postatörténeti nagy tanulmá�
nya 1982- ben jelent meg Prágá�
ban. Ennek fejezetei: A szerve�
zett postaszolgálat első száz éve 
Szlovákia területén 1528—1624. 
Az eddigi kutatások és iroda�
lom. (Ebben a magyar, német, 
cseh, szlovák postakutatók 
munkáit ismertette röviden.) — 
Első postavonal Magyarorszá�
gon. — Állandó postaállomás 
létesítése Pozsonyban. — Szer�
vezett posták Szlovákia terüle�
tén az 1556—1624- es években.

Barátságunk során huszon�
nyolc levél íródott. A kezdeti hi�
vatalos témákat baráti, családi 
vonatkozású közlések váltották 
fel. Egyszer, 1984- ben kényes 
témához nyúltam. Szóvá tettem 
a magyar földrajzi nevek tőlünk 
idegen használatát még a ma�
gyarlakta területeken is. Kifo�
gásoltam az ottani hivatalos tör�
ténelemszemléletet, hazánkhoz 
való viszonyát: Én a nálunk ho�
nos, internacionalista alapon 
nyugvó egymás közti kapcsolat-  
tartást tartottam követni való�
nak. Barátom ezzel egyetértett, 
de ennek feltételéül a másik fél 
azonos törekvését tekintette, 
ami az akkori kormányzatból 
hiányzott.

Idézem levelének e részét: 
„Ha valaki Magyarországon 
azt hiszi, hogy a nemzetiségek�
kel való pozitív bánásmód 
majd arra ösztönzi az utódál�
lamok kormányait, hogy ők is 
liberálisabb nemzetiségi politi�

kát folytassanak, az nagyon 
téved. Internacionalizmus, 
igen! De ne úgy, hogy a problé�
mákat a szőnyeg alá söpörjük, 
és nem veszünk róla tudomást. 
Vagyis eladni a határokon kí�
vül élő magyarokat egy kétes 
barátságért. ”

Figyelemre méltó sorok. Lám 
érdemes meghallgatni a másik 
oldalt is, amire mi ideát nem 
fordítottunk figyelmet. De foly�
tatom az állásfoglalást: „Egy tö�
redékét írtam le itt azgknak a 
kemény, küzdelmes, kisebbségi 
sorsban megszerzett tapaszta�
latoknak, amelyek újra és újra 
beigazolódnak. Remélem, hogy 
egyszer összejövünk a nem is 
távoli jövőben, és ha érdekel, 
bővebben is kifejthetem nem is 
a saját, hanem az itteni ma�
gyarság tapasztalatait. Addig 
is marad a postatörténet, 
amelyben relatíve nincs politi�
ka . . .” Mikor ezt írta, 1984. 
május 24. volt.

Az elmúlt év végén eljött az 
ideje, hogy kifejthesse a szlová�
kiai magyarság tapasztalatait, 
nemcsak nekem, hanem nyilvá�
nosan is a két ország színe előtt. 
Varga Sándor barátomat a de�
cember 12- én megalakult új 
szlovák kormányba miniszterel�
nök- helyettesnek nevezték ki. 
Miután a Magyar Nemzet janu�
ár 9- i számában közölt riport 
alapján meggyőződtem az azo�
nosságról, vált teljessé örö�
möm. A riportból értesültem ar�
ról, hogy a Prágai Tavasz ide�
jén a szlovákiai Magyar Ifjúsági 
Szövetségnek elnöke és a Cse-  
madok kb- titkára volt.

Varga Sándor barátom — 
amint utólag megtudtuk — a 
Husak vezette Szlovákiában 
hallgatásra, tisztségeiről való 
lemondásra kényszerült. Most, 
a korábbi rendszer bukása 
után, az elsők között rehabilitál�
ták, és a miniszterelnök- helyet�
tesi posztra állították. Büszke 
vagyok barátomra, és bízom 
benne, hogy a rábízott országos 
ügyeket: nemzeti- kisebbségi
problémák, s vele együtt az is�
kolaügy megoldását, a nemzet�
tudat fejlesztését a megválto�
zott politikai szellemben sikere�
sen fogja magas tisztségében 
elősegíteni.

Ezzel maga is a két nép törté�
nelmének formálójává válik.

Dr. Kamody Miklós

Ismeretterjesztési tapasztalatok
Kulturális munkánk egyik 

fontos területe az ismeretter�
jesztés. E tevékenységünkben 
nagy szerepet vállal előadásai�
val a TIT. A korábbi évekhez 
hasonlóan a Postás Művelődési 
Központ egyes körei, valamint 
a különböző postaszervek éltek 
is ezzel a lehetőséggel.

Összesen 205 előadást ren�
deltünk a TIT- en keresztül, 
215 750 forint értékben. Csak 
néhány postaszerv nem kért 
előadást korábbi, állandó part�
nereinktől. Az előadásokra álta�
lában jól felkészült, szakképzett 
előadókat kapunk. Erről tanús�
kodnak a visszaküldött jelentő�
lapok is. A kiválasztásban, 
megrendelésben nagy segítsé�
get nyújt a TIT által összeállí�
tott ajánlófüzet, melyet minden 
évad kezdetén megküldünk a 
helyi szervezőknek, megköny-  
nyítve ezzel választásukat.

E tevékenységünkre a jövő�
ben is nagy súlyt fektetünk, és 
a munkát anyagi lehetőségeink 
figyelembevételével folytatni 
kívánjuk. Számukat — a TIT 
megnövekedett közvetítési díjai 
miatt — jelentősen nem növel�
hetjük. Erre csak az ismeretter�
jesztésre szánt összeg megeme�
lésével nyílna lehetőség. Re�
ménykedünk azonban abban, 
hogy a felmerülő igényeknek 
ezután is hasonló színvonalon 
tudunk eleget tenni.

A megrendelők közül különö�
sen aktív volt a Posta Központi

Szálló, amely 38 előadást kért. 
(Bár megjegyzendő, hogy ezek 
az előadások kivétel nélkül 
filmvetítések és az ezt követő 
elemzések voltak.)

A további sorrend a megren�
delt előadások számát tekintve 
a következőképpen alakult: 
Postás Művelődési Központ 
Nyugdíjasklub, Postaforgalmi 
Szakközépiskola I., József Atti�
la kollégium, POKI; öt előadás�
nál többet kért még az új Posta-  
forgalmi Szakközépiskola, a 
Postás Művelődési Központ Ze�
nebarát Köre, a „Derűs Alko�
nyat” nyugdíjasklub, a Magyar 
Posta Közpon'ja és a Budapest 
70- es hivatal.

Érdemes figyelemmel kísérni 
a megrendelt előadásokat téma 
szerinti megoszlásban. A koráb�
ban említett 38 filmvetítésen kí�
vül a legtöbb előadás témája a 
mai politikával, politikai élettel 
és gazdasággal foglakozott. Ez 
is bizonyítja az érdeklődés fő 
irányát. Összesen 30 előadás 
volt e témakörből. (A Magyar 
Posta Központjának valameny-  
nyi megrendelése ebből a témá�
ból volt.)

Az egyes témák szerinti to�
vábbi sorrend:

művészettörténeti előadás 28, 
zenei előadás 27, útiélmény- be-  
számoló 17, irodalmi előadás 12. 
(Ez utóbbi valamennyi a Heli�
kon csoport műsora volt a Pos�

taforgalmi Szakközépiskola ké�
résére.)

A művészeti és a társadalom" 
tudományi előadások nagy szá�
ma mellett feltűnően kevés 
igény volt a természettudomá�
nyi és a műszaki- technikai elő�
adásokra (összesen 11).

Ismeretterjesztő tevékenysé�
günk egyik profilja az iskolai 
oktatás segítése, kiegészítése. 
Ebben az alábbiak kérték támo�
gatásunkat: a József Attila kol�
légium, a két Postaforgalmi 
Szakközépiskola, a Derkovits 
Gyula Általános Iskola, a PO�
KI, a 14. Sz. Szakmunkásképző 
és a Puskás Tivadar Szakközép-  
iskola.

A 7 intézmény 79 alkalommal 
vette igénybe felajánlott szol�
gáltatásunkat 117 250 forint ér�
tékben megrendelt előadások�
kal. Ez az összelőadások számá�
nak 38,5 százalékát teszi ki. Ez 
is bizonyítja a tevékenységünk 
fontosságát és hasznosságát, 
nem utolsósorban létjogosultsá�
gát is, melyet a jövőben még fo�
kozni kívánunk.

Szeretnénk 1990- ben is — 
anyagi lehetőségeinkhez mér�
ten — valamennyi igényt, ér�
deklődést színvonalasan és ha�
tékonyan kielégíteni, melyben 
továbbra is számítunk a postai 
szervek, helyi szervezők közre�
működésére, segítő támogatá�
sára.

Nagy László

A Kertbarát Kör programja
Március' 12. A fűszer-  és 

gyógynövények termesztése és 
felhasználása. Előadó: Lencsés 
Ottó, kertészmérnök.

Március 26. Űj lehetőségek, 
módszerek alkalmazása a csalá�
di zöldségteiynesztésben. Elő�
adó: dr. Nagy József, a Kerté�
szeti Egyetem docense.

Április 9. Fórum a zöldség-  
termesztésről. Előadó: dr. Zaty- 
kó Lajos, a Zöldségtermesztési 
Kutatóintézet igazgatója.

Április 23. Környezetkímélő 
növényvédelem. Előadó: dr.
Seprő Imre, növényvédelmi ku�
tató főmérnök.

Május 14. Környezetvéde�
lem. Előadó: dr. Sárközi Péter 
professzor.

Május 28. Gyümölcsökből 
házilag készíthető befőttek, 
szörpök technológiája. Előadó: 
dr. Papp János, egyetemi tanár, 
az Országos Kertbarát Kör el�
nökségének tagja.

Június 11. Hajtásválogatás 
szőlőnél és gyümölcsfáknál. 
Előadó: dr. Szentmiklóssy Fe�
renc kertészmérnök, a „Kerté�
szet és Szőlészet” szerkesztője.

Június 25. Fórum a szőlő-  és 
gyümölcstermesztésről. Előadó: 
dr. Merényi Károly, a Gyü�
mölcs-  és Dísznövénykutató In�
tézet főigazgató- helyettese.

A foglalkozásokat az Építők 
Klubjában tartjuk, mindig 
17.00 órakor. Budapest VII. ke�
rület, Gorkij fasor 35/A.

Ha valaki be szeretne lépni a 
körbe, azt bármelyik foglalko�
záson megteheti. Az éves tagdíj 
aktív postás dolgozóknak 120 
forint, postás nyugdíjasoknak 
60 forint.

Az előadásokon kívül a körta�
gok számára kedvezményes ve�
tőmag-, növény-, műtrágya- és 
növényvédőszer-beszerzési ak�
ciókat, kirándulásokat, tapasz-  
talatcsere- utakat is szervezünk.

Minden postás dolgozót és 
nyugdíjast szeretettel várunk!

Érdeklődni lehet: a 122- 8001-  
es telefonszámon Kórósi Jolán 
klubelőadónál.

—ősi—

Postatörténeti vetélkedő
II. forduló

1. Melyik mitológiai alak lett a hírközlés 
és a postaszolgálat jelképe ?

a) Apollón,
b) Merkur,
c) Vulkanusz.
2. Ki rendelte el első ízben a magyar 

nyelv hivatalos használatát a postaszolgá�
lat területén?

a) II. Rákóczi Ferenc,
b) Deák Ferenc,
c) II. Lajos.
3. Ki viselte először a „Magyarország 

Postamestere” címet és hivatalt? (Az ő ne�
véhez fűződik az első Bécs—Buda postajárat 
megszervezése.J

a) Taxis Mátyás,
b) Podmaniczky Frigyes,
c) Szepessy János.
4. Az osztrák posta a levelek bérmentesí�

tésére mióta használ bélyegeket?
a) 1850- től,
b) 1886- tól,
c) 1904- től.
5. Miért merült feledésbe Pollák Antal és 

Virág József világra szóló találmánya, a 
betűíró gyors telegráf?

a) Bonyolult kezelése miatt. (Kezelésének 
elsajátításához hónapokra volt szükség.)

b) Teljesítőképessége miatt. (A magyar 
közigazgatásban nem volt olyan hivatal, 
melynek forgalma munkával elláthatta vol�
na.)

c) Nagy villamosenergia- fogyasztása mi�
att.

6. Mikor kapcsolódott be a Magyar Posta 
a külföldi légiposta-forgalomba?

a) 1922- ben,
b) 1933- ban,
c) 1918- ban.

+ 1. Nevezzen meg legalább három 
egyedi nagy rendezvényt a Postás Művelő�
dési Központ működésének legutóbbi évei�
ből!

Beküldési határidő: 1990. április 13.
A  megfejtéseket „Postás Művelődési Köz�

pont, Budapest, Postafiók 601. 1373” címre 
kérjük beküldeni.

(Az egyéb tudnivalók megtalálhatók a 
Postás Dolgozó ez évi januári számának 7. 
oldalán. A szerk.)

Furcsa világban éltünk a közelmúltig. Törté-  
.nelmünket felsőbb utasításra szégyellnünk kel�
lett, és arra is vigyáztak, nehogy a minket köve�
tő nemzedékek átfogó képet alkothassanak éle�
tünkről mindennapi munkánkról, azokról az 
eredményeinkről, amelyeket nem hivatalosan 
nyilatkoztattak ki.

Korábban minden valamirevaló közhivatal, 
iskola, intézmény, köztük a posta is, rendszere�
sen megjelenő évkönyvében beszámolt munká�
járól, eredményeiről, ismertette szervezetét, va�
gyoni helyzetét, felsorolta állandó, kinevezett 
alkalmazottait, közölt minden, a tevékenységi 
körébe tartozó fontosabb adatot. A negyvenes 
évek vége felé megszüntették az évkönyvek ki�
bocsátását, egy ideig a szaklapok megjelenteté�
se is szünetelt, manapság pedig még attól is tar�
tanunk kell, hogy a történelmi igazság kideríté�
séhez nélkülözhetetlen iratokat megsemmisítik.

Ilyen körülmények között megnyugtat és 
örömmel tölt el, hogy a Postamúzeum hosszú 
hallgatás után először 1985- ben évkönyvet 
adott ki, nemrég pedig, 1989- es keltezéssel, 
újabb kötetével jelentkezett. Amint ennek elő�
szavában ígéri, évenkénti sorozattal szándéko�
zik az érdeklődőket megörvendeztetni, negyed�

évenként pedig a Postamúzeumi Közlemények 
füzeteiben igyekszik tájékoztatni az újabb pos�
tatörténeti kutatásokról, azok eredményeiről.

Felmerül a kérdés, kikhez szólnak az említett 
dokumentumgyűjtemények, amikor a hírközlé�
si feladatokat ellátó, eddig egységes posta há�
rom fő ágazatra és velük egyelőre bizonytalan 
kapcsolatban álló kisebb gazdasági egységekre 
bomlott szét. Nem haladja- e meg túlzott mér�
tékben a várható érdeklődők, a gyűjteménye�
ken kívül a múltat kutató hivatásos és műked�
velő történészek igényeit a kinyomtatott 1500 
példány?

Merem remélni, hogy ennek az aggodalom�
nak nincs valós alapja. A napjainkban zajló lát�
ványos változások — gondolom — ráébresztik 
az újonnan alakult postai, távközlési és műsor�
szóró vállalat és a hozzájuk kapcsolódó társasá�
gok, alapítványok „postás dolgozóit” arra, hogy 
szakmájuk története része nemzeti történel�
münknek ugyanúgy, mint az egyetemes civili�
záció és kultúra történetének. Ennek tudata pe�
dig fel kell, hogy keltse az igényt mindenkiben, 
aki valamikor magát a postások nagy családjá�
hoz tartozónak tekintette, hogy nyomon tudja 
követni a hírközlési szolgálat kifejlődésének 
fontosabb eseményeit, amelyeknek egyike- má-  
sika nemzeti tudatunkat, sőt büszkeségünket is 
megalapozhatja, emellett tudományos ismerete�
inket fontos adatokkal bővítheti.

Az ajánlott kötetben érdekes tanulmányt ol�
vashatunk a Magyar Rádió stúdiójának fejlődé�
séről; megismerkedhetünk egy kalandos életű, 
tudós magyar feltalálóval, Martin Lajossal, to�
vábbá a 300 évvel ezelőtti budai postamester�
rel; képet kaphatunk arról, miképpen működött 
Gyöngyös postája a városi tanács kezelésében; 
érdekes adatokat tudhatunk meg a balatonsze-  
mesi lóváltóállomásról; ismertetőt olvashatunk 
az Amerikai Történeti Múzeum postatörténeti 
kiállításáról; Nagyszeben postájának történetén 
keresztül bepillanthatunk Erdély postatörténe�
tébe; végül tájékoztatót kapunk a Postamúze�
um kiállításairól és munkatársairól.

Sajnálatos dolog, hogy a gondos szerkesztés 
nem párosult hasonlóképpen lelkiismeretes 
nyomdai kivitelezéssel. Egyik- másik cikkben a 
sorismétlések, szövegkihagyások, tördelési hi�
bák a mondanivalót ugyan nem rontották el, de 
nehezítik az olvasást. Mindezzel együtt érdekes, 
hasznos olvasmányként ajánlom az évkönyvet 
a szakmáját szerető minden postai, távközlési 
és műsorszórási dolgozó figyelmébe.

Megrendelhető a Postamúzeumnál.
Benda István
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Postások ás volt postások sportévadzárója

Pártoktól és választási csatá�
rozásoktól hangos korszakunk�
ban a normál földi halandó egy�
re nehezebben igazodik el. Az 
emberek számára pedig szük�
ség van olyan kapaszkodókra, 
stabil pontokra, amelyre a jele�
nét és jövőjét alapozhatja. Ezzel 
szemben többségük mit tapasz�
tal? A korábban biztosnak hitt 
munkahelyét átszervezik, vagy 
megszüntetik. Alapvető élelmi�
szer- ipari cikkek, szolgáltatások 
árai a csillagos eget verik, míg 
neki a havi jövedelemnek neve�
zett valamiből kellene megél�
nie, de mindenféle bűvészmu�
tatvány, második, harmadik, 
negyedik műszak ellenére ez 
nagyon nehezen megy.

Csoda- e, ha ilyen mozgalmas 
légkörben néhány hónappal ez�
előtt — amikor a Benczúr utcai 
Postás Művelődési Központ be�
zárta kapuit felújítás miatt — 
óvatos aggódással kérdezték so�
kan: a hagyományos sportévad�
zárót akkor hol rendezzük meg?

A postás üzemi bajnokság 
Budapesten 4000 embert jelent. 
Ők pedig tudják, hogy minden 
évben január végén kicsit ünne�
pélyesebb, kellemesebb hangu�
latban találkozhatnak azokkal a 
kollégákkal, sporttársakkal, 
akik kiemelkedő eredményeket 
értek el a bajnokságban. Szá�
mukra idáig ez biztos pont volt. 
Ha ez így van — akkor most is 
meg kell teremteni azokat a fel�
tételeket, amelyek lehetővé te�
szik a legjobbak elismerését.

A rendezvénynek január 26-  
án a SZOT Tárogató úti Köz�
ponti Iskolája nyújtott ideális 
helyszínt. A program a Postá�
sok Szakszervezete mellett mű�
ködő, Budapesti Társadalmi 
Testnevelési és Tömegsport Bi�
zottság beszámolójával kezdő�
dött. Makai Attila elnök sportá�
gakról, számokról, a sportbi�
zottság erőfeszítéseiről beszélt. 
Arról, hogy a legfontosabb fel�
adatuknak tartották a rendsze�
res sportfoglalkozások megte�
remtését, a kötetlenül végezhe�
tő sportprogramok előkészíté�
sét és megrendezését. Az üzemi 
bajnokságban az elmúlt évek�
hez hasonló számban vettek 
részt a csapatok. Szó volt arról 
is, hogy a jövőben igen jelentős, 
fáradságos munkát kell kifejte�
ni a dolgozók összefogásában, 
szervezésében, de a bizottság 
bízik abban, hogy a szakveze�
tők, szakszervezeti tisztségvise�
lők támogatják e nemes feladat 
megvalósítását. „Ne feledjük a 
sportember tud küzdeni, van 
állóképessége és mindig nyerni 
szeretne” — hangoztatta beszá�
molójában az elnök.

Mennyi munka, mennyi lel�
kes sportaktíva tenni akarása 
van e rövid értékelés mögött. 
Ezek a gondolatok már akkor 
jutnak eszembe, amikor Kánya

Gyula titkár a jutalmakat adja 
át a postás tömegsport szerve�
zői, irányítói részére.

Aki elköszön. . .

Késő este már emelkedett a 
hangulat és a diszkós hangere�
je. Fiatal, mosolygós párok rop�
ják a táncot, vagy éppen Budai 
László játékmester irányításá�
val próbálják ügyességüket bi�
zonyítani.

így Kiss Sándorral, a tömeg�
sportbizottság tagjával keres�
nünk kell egy csendesebb he�
lyet, ahol leülhetünk beszélget�
ni, aminek az ad aktualitást, 
hogy egyrészt Sanyi kérte fel�
mentését a sportbizottságban 
betöltött funkciója alól, más�
részt e rendezvényen kapta 
meg a SZOT Testnevelési és 
Sport Emlékplakettjét.

— 1975- ben kerültem a pos�
tához. Széplaki László, aki már 
akkor is a postás tömegsport is�
mert egyénisége volt, szólt ne�
kem, hogy nem vállalnék- e sze�
repet a sportbizottságban. 
Örömmel mondtam igent, mert

mindig szerettein a sportot. If�
jú koromban fociztam, sérülése�
im miatt azonban át kellett tér�
nem a kézilabdára.

— Amikor a sportbizottság�
ba kerültem a kispályás labda�
rúgás szervezését, népszerűsíté�
sét kaptam feladatul. 1978- ban 
értük el a legnagyobb sikert, 
ugyanis ebben az évben 104 
csapatot sikerült szervezni. Er�
re még ma is büszke vagyok. 
Sajnos, e népszerű sportág lét�
száma is csökken az utóbbi idő�
ben. Propagandánk ellenére 
sem növekszik á csapatok szá�
ma. Az ismert okok miatt egyre 
nehezebb szervezni az embere�
ket. Sajnos, az utóbbi időszak�
ban nekem is annyira sűrűsöd�
tek az egyéb feladataim, hogy a 
sportbizottsági tagsággal járó 
rendszeres szervezőmunkát 
már nem tudom vállalni. Sport�
társaimnak azonban megmond�
tam, hogy nem akarok teljesen 
elszakadni ettől a szép munká�
tól. Amikor szólnak és igénylik 
a segítségemet, szívesen jövök.

— Nem számítottam rá, 
hogy megkapom a Testnevelési 
és Sport Emlékplakettet. Na�
gyon örülök neki. Köszönöm 
mindazoknak, akik így értékel�
ték az elmúlt időszakban vég�
zett tevékenységemet.

. . .  ás aki beköszön
Másik beszélgetőtársam Ril- 

kó Károly, aki 1989- től tagja a 
Budapesti Társadalmi Testne�
velési és Tömegsport Bizottság�
nak, 35 éves, 1970 óta dolgozik 
a postánál. Jelenleg a Levélfel-  
dolozó Üzem külföldi osztályán 
dolgozik. A Győri Távközlési 
Műszaki Főiskolán végzett.

— Már középiskolás korom�
ban a sporttal töltöttem el a sza�

badidőm nagy részét. Sajnos, 
csak későn, 20 éves koromban 
ismerkedtem meg a tenisszel. 
Egy ideig csak barátaimmal 
ütögettem a labdát, de hamaro�
san belekóstoltam a versenyek 
izgalmába is. Munkahelyemen 
már több éve nemcsak résztve�
vője, hanem szervezője is va�
gyok a sporteseményeknek. 
A postás sportnapokon koráb�
ban is tendezője voltam a te�
niszversenyeknek.

— Amikor a Postás Sport 
Egyesület Lumumba utcai tele�
pén elkészültek a teniszpályák, 
felkértek, vállaljak szerepet a 
tömegsportbizottságban, és 
1989- ben szervezzek üzemi baj�
nokságot. Egy év tapasztalata 
után elmondhatom, hogy a pos�
tásoknak hiányzott ez a lehető�
ség. Az elmúlt évben az igazga�
tóságok részére szerveztünk 
csapatversenyt. A résztvevők 
várták már az egyes fordulókat, 
a pályákon lelkes játék, egész�
séges versenyszellem uralko�
dott. 1990- től terveink szerint 
már nemcsak igazgatóságok, 
hanem üzemek, hivatalok,

kft.- k csapatai is indulhatnak a 
bajnokságban.

— A több mint 30 éves Bu�
dapesti Társadalmi Testnevelési 
és Tömegsport Bizottságban jól 
érzem magam. Nagyon lelkes, 
hozzáértő, sportszerető embe�
rekkel találkoztam itt. Tetszik a 
havonkénti rendszeres megbe�
széléseink légköre, amelyeken 
mindig a legközelebbi felada�
tokról döntünk.

*

A beszélgetések és a sikeres 
rendezvény után a szemlélődő 
azon gondolkodik, mivel is le�
hetne befejezni irományát.

Talán azzal, amelyről az ele�
jén polemizált. Néhány ezer 
postahivatalban, távbeszélő 
üzemben, igazgatóságokon stb. 
dolgozó ember számára biztos 
pont a sport, s minden évben, 
január végén a sportévzáró.

A stabilitás pedig nagyon lé�
nyeges dolog. Nemcsak a sport�
ban!

Tánczos Sándor

G. B. Shaw szellemes mondá-  lyóvíz. 7. Vazelin eleje! 8. Dugó. 
sát idézzük: „Van, aki akkor 9. A rigócsalád egyik tagja. 10. 
eszik . . — folytatás és be-  Az idézet folytatása. 13. Száz
küldendő a vízszintes 1., vala-  évé a születésnapját ünnepel-  
mint a függőleges 10. sorban. tűk a nagy cseh írónak. Család-

VÍZSZINTES neve és egy darabjának a címe.
1. Az idézet első része. 10. 15. Kicsikék. 16. Színházi jele-  

A Ligur- tengerbe ömlik. 11. Fő-  net (lat.). 19. Sík terület. 20. 
városi ruhagyár. 12. Illatos virá-  Tisztességtelen. 23. Igevégző-  
gú fa. 14. Zenészek olvasmá-  dés. 25. Missouri autójelzése, 
nya. 16. Egyfajta víz. 17. . . . sza-  27. Meredek. 29. A víz ezt is te-  
kadt. 18. Németből származó szi. 30. Fogkrémmárka. 32. Két 
tér, terület. 21. Nikkel, foszfor, férfi közül az egyik a népszerű 
22. Olasz pénz. 24. . . .  se hol-  'tévéfilmsorozatban. 34. Vonat�
nap. 26. Szovjet repülőgép jel-  kozó névmás ragozott alakja, 
zése. 28. Hangot hallatva leeső. 36. Nobel- díjas német író. 38. 
30. Párja az okozat. 31. Tiltako-  Latin szerelem. 40. Fél savó. 41. 
zás. 33. Egyfajta medve. 35. Mutatószó. 43. Kilábaló. 44. 
Adél becézve. 35. Jövőbeliséget Szétbomlik. 46. . . . szomjan. 49. 
kifejező határozószó (ford.). 37. Hosszú kamaszfiúra mondják. 
Mi? oroszul. 38. Tengeri állat 51. Eredet kezdete! 52. Dupláz-  
(ford.). 39. Felöntött a garatra, va dilis (ford.). 55. Női és férfi 
41. Zola személyneve. 42. Sem-  becenév., 56. Arab ország 
mittevők. 45. Cserélni — rész-  (—ék.). 59. Neve ismeretlen. 61. 
let. 47. Kárpátaljai folyó oro-  Sporteszköz, 
szül. 48. Jelfogó. 50. Baranyai — Bánhidi —
község. 51. Idegen női név. 53. Beküldési határidő: március 
Fénylik a feje. 54. Labdarúgó-  10.
trófea. 58. Jóravaló. 60. Dolgozó Előző rejtvényünk helyes 
patás. 62. Kölked része! 63. Ver-  megfejtése: Szent ég, már an- 
senyt meghirdet. nák is tartozik?!

FÜGGŐLEGES Könyvutalványt nyertek: Be-
1. Garam szlovákul. 2. Televí-  di Istvánná (Cirák), Dénes Ro- 

ziós Imre. 3. Német piros. 4. na (Szombathely), Herendi 
Időszak. 5. . . . Scott (dzsesszor-  Éva (Barcs), Nyárádi Jánosné 
gonista fonatikusan). 6. Kis fo-  (Marcali).

Irány Marokkó

Novák Ferenc május 1- én is-  tésével Marokkó felderítésére 
mét nyeregbe száll. Ezúttal indul. Több ezer kilométeres tú-  
Olaszország és Portugália érin- , ráját 100 napra tervezi.
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Idén is R udas u szo d a
Ebben az évben is minden héten hétfőn, szerdán és pén�

teken 19.00—20.00 óráig a postások rendelkezésére áll a 
Rudas uszoda. Jelentkezni lehet Babulka Oszkárnál a 
helyszínen.


