
Megalakult a szakszervezetek szövetsége

Az elején tisztázandó, mint a 
tisztelt olvasó azt tudja, nem 
.egy. hanem két kongresszus 
zajlott le március első napjai�
ban Budapesten. A magyar 
szakszervezetek XXVI. kong�
resszusa. majd ezt követően a 
Magyar Szakszervezetek Orszá�
gos Szövetségének ' alakuló 
kongresszusa.

Szakszervezetünk képviselői 
aktívan részt vettek az Orszá�
gos Koordinációs Tanács, vala�
mint a különböző munkabizott�
ságok kongresszust előkészítő 
munkájában. Az OKT. vala�
mint az előkészítő bizottságok 
ülésein időnként az érzelmektől 
és indulatoktól sem mentes vi�
tában formálódott a kongresz-  
szus elé kerülő szövetségi prog�
ram. a szakszervezeti vagyon 
körüli kérdések, a szövetségi 
alapokmány.

A kongresszust megelőző na�
pokban mind több jel arra mu�
tatott. hogy csappan a remény 
egy egységes szakszervezeti 
szövetség létrehozására. Már a 
XXVI. kongresszust megelőző 
csütörtöki napon az ügyrendi 
vitában időnként szinte kézzel�
fogható volt a feszültség a 
kongresszusi teremben. Ennek 
ellenére a várakozástól eltérően 
(többek éjszakába nyúló vitára 
számítottak) ötórás vita után ki�
alakult a kongresszus ügyrend�
je-

Március 2- án. pénteken, a 
XXVI. kongresszus első napján 
a beszámoló feletti vitában 
megtörtént az egyértelmű elha�

tárolódás az elmúlt negyven év 
hibás szakszervezeti politiká�
jától. A kongresszusi nyilatko�
zat hangúlyozta egyes szakszer�
vezeti vezetők felelősségét, azt. 
hogy a hatalmi struktúrába be�
épülve évtizedeken át maguk is 
érdekeltek voltak a szakszerve�
zeteknek a tagságtól elidegení�
tett működésében.

Még ugyanezen a napon sike�
rült (eredetileg nem a XXVI. 
kongresszus napirendjében sze�
repelt) a szakszervezeti vagyon 
kérdését megvitatni. A heves 
vitában kialakult döntés értel�
mében a szakszervezeti mozga�
lom vagyona a szakszervezeti 
tagságé, és az eddig elkülönítet�
ten kezelt SZOT ingatlanva�
gyont visszajuttatja a tagokat 
képviselő val; mennyi működő, 
és a kongresszus időpontjáig 
bejegyzett szakszervezeteknek.

A kongresszus a szombati 
nap délelőttjén a vagyonkezelő 
részvénytársaságot, annak lét�
rehozási módját tárgyalta meg. 
A résztvevők megállapodtak 
egy zárt alapítású vagyonkezelő 
részvénytársaság létrehozásá�
ban, amelynek'szövetségi hova�
tartozás nélkül bármely szak-  
szervezet részvényese lehet.

Ezt követően került sor a szö�
vetségi alapokmány majd tíz�
órás vitájára. A szövetségi alap�
okmány vitája alatt két esetben 
is kritikussá vált a helyzet. 
Ténylegesen előállt annak a ve�
szélye, hogy a szakszervezetek 
egy jelentős csoportja elhagyja 
a kongresszust. Az első esetben

..Mit ér egy csepp víz? 
de milliomonként egyesült cseppek 
megdöbbentő erőt fejtenek ki.
Ez egyszerű és mindennapi példa tudtodra adja: 
mily becses egy egyesület. '

(Kölcsey: Parainesis)

a töréspontot az jelentette vol�
na, ha a szövetségi kongresszu�
son, illetve a szövetségi tanács�
ban olyan döntési mechaniz�
mus jön létre, amely egyértel�
műen a nagy taglétszámú szak-  
szervezetek akaratérvényesülé�
sének kedvez. A szavazás sörán 
a szakszervezetek 50,4 százalé�
kos arányban elvetették ezt a 
formát.

A vita második töréspontja a 
körül alakult ki. hogy a tagszer�
vezetek miként képviseltessék 
magukat a szövetségi tanács�
ban. A nagy szakszervezetek 
pl. a Vasas, az Építők, a Bá�
nyász amellett kardoskodtak, 
hogy létszámarányuknak meg�
feleljen kapjanak képviseletet 
a szövetségi tanácsban. A kis 
létszámú szakszervezetek hely�
zetükből adódóan természete�
sen az ellenkező oldalt képvisel�
ték, az úgynevezett tiszta pari�
tásos elvet, vagyis a szövetségi 
tanácsban minden egyes tag-  
szervezet létszámától függetle�
nül egy képviseletet kapjon.

Végül is a vitát a kongresszus 
rendkívüli szünetében sikerült 
eldönteni. A szakszervezetek 
képviselői megérezték, hogy ha 
itt és most nem tudnak megál�
lapodni, az egész létrehozandó 
szövetség meghiúsulhat.

Végül is a nagy létszámú 
szakszervezetek messzemenő 
toleranciájával sikerült meg�
egyezésre jutni, olyan értelem�
ben, hogy a szövetségi tanács�
ban a képviseletben az úgyne�
vezett súlyozott paritás elve ér�
vényesül. Vagyis a szövetséget 
alkotó minden egyes szakszer�
vezet egy fővel képviselteti ma�
gát, ezen kívül minden 25 ezer 
fő taglétszám után plusz egy . fő 
képviseletet kapnak a szakszer�
vezetek. A szövetségi tanács�
ban a döntéseket csak úgy lehet 
hozni, ha az összes tagszervezet 
az adott döntéssel egyetért.

Ez a megoldás garancia arra, 
hogy érvényesül a szakszerve�
zetek egyenjogúsága. Ugyanak�
kor ez a döntési mód erősen fel�
veti a működésképtelenség ve�
szélyét.

A kongresszuson többen úgy 
fogalmaztak, az volt az elsődle�
gesen fontos, hogy a szövetség 
létrejöjjön.

Szakszervezetünk 20 fővel 
képviseltette magát a kongresz-  
szuson, s több felszólalással ér�
demi módon részt vettek a 
munkában. Szakszervezetünk 
főtitkára a kongresszus egyik 
legnehezebb napirendjénél, a 
vagyonkezelő részvénytársaság 
témájánál töltötte be a levezető 
elnöki tisztet, a kongresszus ál�
talános megelégedésére. Sze�
mélye a szövetség tisztségvise�
lőinek megválasztásánál is szó�
ba került. A kongresszus dönté�
se alapján a szövetség alelnö-  
keinek választásánál felkerült a 
jelölőlistára. A szavazás során a 
négy alelnökjelölt közül sor�
rendben a harmadik helyre ke�
rült.

A szövetséget alkotó szak-  
szervezetek képviselői az alap�
okmányt ünnepélyes körülmé�
nyek között vasárnap a késő es�
ti órákban írták alá, illetve lát�
ták el kézjegyükkel.

A kongresszus résztvevői 
minden egyes szakszervezetet 
az aláírás, illetve a kézjeggyel 
történő hitelesítés bejelentése�
kor tapsban részesítettek.

Amikor a Postások Szakszer�
vezetének képviselője bejelen�
tette, hogy az alapokmányt 
szakszervezetünk nevében alá�
írja. a kongresszus ezt a tényt, 
valamint a postás delegáció er�
kölcsi tartását, intellektusát, a 
szövetség megalkotásában ki�
fejtett munkáját hosszú vas�
tapssal ismerte el.

— mef —

Végre!
Rólunk, postásokról okkal, joggal sokszor kimonda�

tott; nyugodt, higgadt, fegyelmezett „társaság".
Mi minden rejtőzködik egy ilyen egyszerű jelzős kije�

lentő mondat mögött?
S ebből a higgadtságból, fegyelemből mennyi a hírköz�

lés egyes területein dolgozók ügyszeretete, szakmai be�
csülete, „muszájherkulessége," és mennyi a tisztázódás 
kényszere az alól az igaztalan vád alól, amit a postásokra 
mint kollektívára — hogy reakciós — sütött rá az 1945 
utáni politika.

Az elmúlt évtizedek mennyi kinkeserve kellett ahhoz, 
hogy a postai szolgáltatások társadalmi elfogadottsága 
elérje a megfelelőt. Itt természetesen nem gondolhatunk 

I a távbeszélő területére.
Nem arról van szó, hogy bennünk nincs, vagy nem volt 

hiba, hogy az elmúlt időszakban nem történtek hibás, bű�
nösen hibás beruházások, és hogy a szakszervezet mindig 
és mindenben a helyzet magaslatán állt volna. Nem, ezt 
nem mondjuk.

Azt viszont állítjuk, hogy a mai napig nem történt meg 
egy korrekt szakmai elemzés, hogy például a mai áldat�
lan távbeszélő- állapotokért kik és mennyiben felelősek.
A dolgok logikájából adódóan a legegyszerűbb mindent 
azokra hárítani, akiknek kötelessége volt a szolgáltatást 
nyújtani, még akkor is, ha az ott dolgozóktól ez már- már 
el nem várható áldozatot kívánt, s mindezzel szemben 
méltatlan anyagi elismerésük.

Ha akarjuk, ha nem — mint körülöttünk a világban — 
a nyugodtság, a higgadtság, a fegyelem időszaka lezárult.

Mert ki és milyen erkölcsi alapon kér még nyugalmat 
és türelmet

0  ahogy egy, a terület szaktekintélye által megfogal�
mazott „itt- ott félgyarmati körülmények” között dolgozó 
hírlapárusoktól, hírlapkézbesitőktől;

•  azoktól a kézbesítőktől, akiknek a»személyi bizton�
ságát,- a legalapvetőbb munkafeltételeit a legnagyobb 
szakmai igyekezet mellett sem sikerült megoldani;

•  azoktól a távközlés területén dolgozóktól, akik nem 
tudják, nem látják, hogy a különböző közszájon forgó 
távközlés- fejlesztési programokból nekik mi jut osztályré�
szül. Remélhetőleg nemcsak a „csődhálózat" és a rend�
szer további üzemeltetése;

•  azoktól a távbeszélő- kezelőktől, akiknek ezeken a 
hálózatokon és távbeszélőközpontokon keresztül kell vé�
gezniük nap mint nap idegőrlő munkájukat;

0  azoktól, akik a műsorszórás területén saját bőrükön 
és zsebükön érzik egy markáns piaci politika és stratégia 
hiányát.

Mindezekkel együtt és összefüggésben mondják a ke�
mény kritikát — a legutóbbi idők eredményeit nem lebe�
csülve — a szakszervezeti munka minden szintjére.

A választói értekezleten értelmezik, elemzik, formálják 
saját alapszervezetük működési szabályzatát, a szakmai 
szakszervezet alapszabály- tervezetét, még egyszer végig�
gondolják a szövetségi alapszabály- tervezetet, annak kri�
tikus pontjait.

Állást foglalnak az alapszervezetnél maradó tagdíj szá�
zalékában. Döntenek a dolgozói közösséget a vezetésben 
megillető gyakorlásáról. Ugyanakkor voltak olyan válasz�
tási értekezletek, amelyeknél az előző kérdésekkel kap�
csolatban érdektelenség mutatkozott, legyünk túl rajta 
alapon.

A bírálat és önkritika mellett keresik a lehetőségeket, a 
kitörési pontokat, a radikális változásokat. Kezdik elhin�
ni, hogy csak rajtuk, a tagságon múlik, hogy milyen szak�
szervezetet csinálnak, működtetnek a különböző szinte�
ken.

Mondják a maguk igazát, mindannyiunk igazát, mind�
annyiunk érdekében. Nem tudjuk, nem tudhatjuk ponto�
san, mi vár még ránk.

Halljuk meg, segítsük egymást, fogóddzunk össze — I 
l  végre.

Meszlényi Ferenc

A POSTÁSOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA



A demokráciát is meg kei! tanulni!
(Egy jó, de meggondolatlan kezdeményezés tanulságai)

Ismerik Endrődi Sándort? 
Nem? És a felhívását? Azt sem? 
Akkor éppen ideje, hogy megis�
merkedjenek mindkettővel.

A fiatalember a Pécs 1- esben 
dolgozik. Húsz éve postás. Eb�
ből 15 évig gépkocsivezető volt, 
az elmúlt öt évben csomagkéz�
besítőként végzi napi fáradsá�
gos munkáját. Úgy hiszem, ami 
számunkra érdekes, az 1990. ja�
nuár 1- jén következik be életé�
ben. A Magyar Posta három 
utódvállalattá alakul. Ő mint 
csomagkézbesítő a Pécsi Posta-  
igazgatóság létszámában ma�
rad. Január 1- jén kézhez kap 
egy papírt, amelyben értesítik, 
hogy változatlan munkakörben, 
változatlan alapbérrel foglal�
koztatják munkahelyén.

— Micsoda? — gondolja ma�
gában. Az elmúlt egy hónap�
ban a szakszervezeti titkár, a bi�
zalmiak mind azt mondogatták, 
hogy á dolgozók 22 százalékos 
központi bérfejlesztést kapnak. 
Megírta ezt a Postás Dolgozó is. 
De ezen a papíron nyoma sincs 
ennek. Úgy látszik, a szakszer�
vezet nem képviseli a dolgozók 
érdekeit!

Itt van például a volt szak-  
szervezeti bizalmi esete. Nem, 
vagy csak késve tájékoztat dol�
gokról. ritkán látni, nem érez 
együtt a csoport problémáival. 
De majd én megmutatom, ho�
gyan kell ezt csinálni! Elmegy 
az szb- titkárhoz és kéri, bízzák 
meg valamilyen szakszervezeti 
munkával. A titkár szívből örül, 
hiszen éppen bizalmihiányban 
szenvednek, a jelöltek sorba 
visszalépnek. Végre valaki, aki 
önként vállal társadalmi mun�
kát, és kollektívája is támogat�
ja. A januári bizalmitestületi 
ülésre, még mint bizalmijelölt 
elmegy saját szabad idejéből, és 
meghallgatja a béremelés elosz�
tásáról és a kifizetés dátumáról 
szóló előterjesztéseket. Megtud�
ja, hogy munkahelyén két rész�
letben fizetik majd ki a béreme�
lést. Február 5- én minden dol�
gozó előleget kap, a többit feb�
ruár 14- én vehetik kézhez.

Az összejövetelen felszólal, 
de nem tesz említést egy na�
gyon fontos dologról. Pár nap�
pal ezelőtt egyéni felbuzdulás�
ból egy levelet fogalmazott 
meg. A levél általános és konk�
rét dolgokat tartalmaz. Az álta�
lános részben a magasabb ve�
zetők prémiumának csökkenté�
sét, kollektív szerződésben tör�
ténő szabályozását sürgeti. Ti�
zenharmadik havi fizetést kér 
minden postás dolgozónak, inf�
lációt követő bérgazdálkodást 
javasol. A levél második 
felében a csomagkézbesítéssel 
foglalkozó dolgozók teljesít�
ménypótlékára, munkaköri el�
nevezésük megváltoztatására, 
ruhapénzükre, gépkocsi- vezetői 
és éjszakai pótlékuk emelésére, 
túlmunkájuk díjazására tesz ja�
vaslatot. A levél aljára a követ�
kező felhívást írja:

„Szakszervezeti bizalminál 
marad, szóbeli közlésre!

Kedves Kollégák! Nekünk 
beígérték az alapra a 22 száza�
lékos emelést, amelyet február 
15- ig kellene végrehajtaniuk. 
Ha ti február 5- én a fizetéssel 
nem kapnátok meg . . . Ha 
március 5- én sem emelnék bé�
rünket, akkor első esetben feb�
ruár 16- án reggel 7—8 óra kö�
zött, majd második esetben 
március 30- án 8 óra munkabe�
szüntetést tarthatnánk. A tele�
fonlehallgatás miatt a fenti 
hosszú szót csak M. B.- nek 
mondanánk, más szót ne hasz�
náljunk helyette! Üdv és össze�
tartás!”

Ismétlem, a levelet a bizalmi�
testület ülése előtt fogalmazta 
meg. Megbeszélte közvetlen 
munkatársaival, körülbelül 50 
fővel, majd támogatásukat él�
vezve, szétküldte az ország 
nyolcvan nagyobb postahivata�
lába. A levélre a „Pécs 1 sz. pos�
ta dolgozói” aláírást gépelte. 
Hatszáz emberből ötszázötven�
nek sejtelme sincs arról, hogy 
nevükben országos sztrájkfelhí�
vás született!

Néhány nap múlva a terület 
szb- titkáránál egész nap csörög 
a telefon. A vonal túlsó végéről 
mindenki ugyanazt a két kér�
dést teszi fel. Milyen kollektív-  
szerződés- módosítást kívánnak 
velük már január első heteiben 
egyeztetni a pécsiek? Patai Ár�
pád megdöbbenve hallgatja a 
telefonálókat. Ok semmilyent. 
Az igaz, hogy már tárgyalták, 
születtek ötletek, javaslatok, de 
konkrétumok még nem fogal�
mazódtak meg. A második kér�
désre válaszul eleinte nem is ta�
lál szavakat. A Pécsi Postaigaz�
gatóság sztrájkot nem szervez, 
hajtogatja mindenkinek. Nem 
tudsz róla!? Itt egy fénymáso�
lat! A papír meggyőzi, itt tudta 
nélkül sztrájkfelhívást fogal�
maztak meg a dolgozók.

Hirtelen haragjában nem is 
tudja sírjon- e vagy nevessen. 
Összehívja a bizalmitestületet, 
és egy levelet fogalmaznak meg 
a Postás Dolgozó szerkesztősé�
gének. Ebben kérik, hogy a té-  
mában*mindkét érdekelt fél el�
mondhassa véleményét.

Ülünk a Pécsi Postaigazgató�
ság egyik szobájában. A nyitott 
ablakon át gépkocsik zaja, a 
szomszéd szobákból nyomtató 
sivítása, telefonbeszélgetések 
elnyomott moraja hallatszik. 
Beszélgetőpartnerem Endrődi 
Sándor csomagkézbesítő és Pa�
tai Árpád szb- titkár. Arcukon, 
mozdulataikon látom, hogy 
mindketten nagyon készültek 
erre a beszélgetésre.

— Kérem, mondja el miért 
született meg a levél, és benne 
a sztrájkfelhívás? — fordulok 
Endrődi Sándorhoz.

— Húsz éve vagyok postás. 
Több helyen dolgoztam már 
szerte az országban. Egyszerű, 
falusi ember vagyok. A fizikai 
munkát végző emberek ebben 
az országban mindig rosszul 
voltak bérezve. Ezzel szemben

a magasabb vezetők prémiumát 
túlzottnak érzem. A középveze�
tők pénze és prémiuma pedig 
nem takarja azt a munkát, amit 
végeznek az irányítás és a dol�
gozók között. Ezért javasoltam, 
hogy mindenfajta premizálási 
rendszert a kollektív szerződés 
tartalmazzon. A dolgozókat, ha 
jó munkát végeztek egész év�
ben, tizenharmadik havi fizetés�
sel jutalmazzák. Ezt csak akkor 
nem fizethetnék ki nekik, ha év 
közben súlyos munkaköri mu�
lasztást követnek el. A dolgozók 
ismerjék meg a kollektív szer�
ződést.

— Miért, nem ismerik?
— Úgy látom, a dolgozók 

nem ismerik: Nem tudnak el�
igazodni benne, nem ismerik jo�
gaikat, kötelességeiket.

— Felhívásának második 
részében miért csak a csomag-  
kézbesítők problémájával fog�
lalkozik?

— Öt éve ebben a munkakör�
ben dolgozom. Ismerem munka�
társaim ötleteit, javaslatait, sé�
relmeit. Úgy érzem, ez a munka�
kör a fizetéshez képest nagyon 
összetett, sokrétű. Egyszerre va�
gyunk csomagkézbesítők, gép�
kocsivezetők és pénzbeszedők a 
napi nyolcórás munkaidőben. 
Régebben külön volt gépkocsi-  
vezető és külön csomagkézbesí�
tő dolgozó. A két munkakört ösz-  
szevonták, de a fizetést nem 
emelték, illetve nem olyan mér�
tékben, amely kielégítő lenne. 
Most, hogy a kollektív szerződés 
tervezetét újra napirendre tűzte 
a szakszervezet, úgy érezzük, 
változtatni kell helyzetünkön.

— Mennyi ezen a területen 
a fizetés?

— Az átlag 6000 forint körül 
van.

— Miért nem egyeztette 
gondolatait a bizalmival, az 
szb- titkárával?

— Igen. elismerem, hogy ez 
hiba volt. De az események 
olyan gyorsan követték egy�
mást, hogy nem maradt idő az 
egyeztetésre. A bizalmitestületi 
ülés előtt már szétküldtem a le�
veleket.

— A bérfizetéssel kapcsolat�
ban miért rögtön a sztrájkra 
gondolt?

— Olyan kilátástalannak lát�
tam a helyzetünket. Csak ígér�
gettek, tettek célzásokat a bér�
emelésre, de semmilyen konk�
rétumról nem tudtunk.

— A bizalmitestületi ülésen, 
amelyen ön is részt vett, meg�
határozták a kifizetés dátumát 
is.

— Igen, de a levél akkor mái’ 
elment.

— Hogyan reagáltak a pos�
tahivatalok a felhívásra?

— Egy pár helyről kaptam 
visszajelzést. Aláírták javaslata�
inkat, támogatásukról biztosí�
tottak. Új javaslatok, ötletek 
nem érkeztek a kollektív szer�
ződés módosítására.

— És a sztrájkfelhívásra?
— Nem jelzett vissza senki 

sem.
— Mi lett volna, ha valaki 

reagált volna, és a sztrájkot sa�
ját területükön megtartják?

Látom, a kérdés nagyon gon�
dolkodóba ejtette. Azt hiszem, 
csak most villant át az agyán, 
hogy ezzel a szóval nem szabad 
játszani. Merengéséből egy 
halk sóhájjal tér vissza a jelen�
be.

— Nem gondoltam komo�
lyan. Tudtam, hogy senki sem 
fog sztrájkolni. Csak figyelem-  
felhívás volt a célom.

— Mi a véleménye a szak-  
szervezeti bizottságnak a felhí�
vásról? — kérdezem második�
ként Patai Árpádtól.

— Azt hiszem, a levelet két 
nagy részre kell bontanunk. 
Az első részről könnyebb el�
mondani véleményem. Nagyon 
örülök annak, hogy nem vár�
ták meg kollégáim a felülről 
jövő tervezetet, hanem saját 
maguk éltek a . lehetőséggel. 
A módjával nem értek egyet! 
Minket miért hagytak ki ebből 
a javaslatból? De a szándék, 
ismétlem, dicséretre méltó. Mi 
már tíz éve próbáljuk érvénye�
síteni a csomagkézbesítők 
jobb anyagi elismerését, 
hiába. A tizenharmadik havi 
fizetés gondolata szerintem je�
lenleg ábránd. Mások is meg�
fogalmazták már ezt a gondo�
latot. Nem látom, hogy igazga�
tóságunk honnan tudna előte�
remteni tizenharmadik havi fi�
zetésként 60 millió forintot. 
A csomagkézbesítőket érintő 
javaslatok, gondolatok nem re�
álisak. de kompromisszumot 
lehet kötni. Pótlékaikat lehet 
emelni, de csak mások alapbé�
rének a terhére.

— A szakszervezet továbbra 
is igényli Endrődi Sándor 
munkáját?

— Mi hosszú távon számo�
lunk Endrődi szaktárssal a 
szakszervezetben. Ezért java�
soltuk a szakszervezet előkészí�
tő bizottságának kézbesítő tago�
zatába küldöttnek. Úgy szeret�
nénk ide delegálni, hogy képvi�
selje az egész területet, tudjon 
felelősséggel nyilatkozni egy fa�
lusi. városi csomagkézbesítő, 
távirat- kézbesítő helyzetéről. 
Elvárjuk, hogy minél több véle�
ményt, javaslatot gyűjtsön ösz-  
sze, hozza az szb elé, s mi 
igyekszünk őt úgy felkészíteni 
feladatára, hogy megállja he�
lyét a bizottságban a gazdasági 
vezetéssel szemben is.

— És a sztrájkfelhívás?
— A  levél sztrájkfelhívását 

elítélem! Nem értem, miért kel�
lett ehhez a lépéshez folyamod�
nia, amikor a dolgozókkal de�
cemberben és januárban több�
ször is közöltük a bérfejlesztés 
tervét. Azt is tudták, hogy a 22 
százalék mellé az igazgatóság 3 
százalékos önerős bérfejlesztést 
is ad. Világosan elmondtuk, 
hogy a béremelés január 1- jei 
hatállyal jár, de az elosztásra ja�
nuárban, a kifizetésre február�
ban, két tételben kerül sor.

— Ha mégis sztrájkolt volna 
valaki, akkor jogellenesen tette 
volna. De hát sztrájkolni sztráj�
kolok nélkül nem lehet!

Kerekes Sándor

Őszinte beszélgetés:

Szakszervezeti fórum 
a hetvenesben.

A Budapest 70- es postahiva�
tal szakszervezeti bizottsága — 
a Postás Művelődési Központ 
segítségével — 1990- ben is se�
gíti a dolgozókat abban, hogy 
ki- ki érdeklődésének megfele�
lően választhasson a különböző 
témakörökben tartott TIT- elő-  
adások közül. A program össze�
állításánál figyelembe vette az 
idősebbek igényeit is, a nyugdí�
jasklub keretében hallhatnak 
az időskori egészséges életmód�
ról és táplálkozásról, a reumás 
megbetegedésekről és a mo�
dern terápiás lehetőségekről is, 
megismerkedhetnek azonban 
ezenkívül többek között a Krím 
félsziget, a dalmát tengerpart 
csodálatos vidékével, az űrkuta�
tás legújabb eredményeivel.

A szakszervezeti klub ren�
dezvényein a napi politikai élet�
tel foglalkozó témakörök kerül�
nek előtérbe, egyik előadás- so�
rozatát elsősorban a bizalmiak 
részére állították össze. Az al�
kotmányosság. az önkormány�
zat és az emberi szabadságjo�
gok érvényesülésének jogi ga�
ranciái. az új magyar alkot�
mány szabályozásának alapkér�
dései, az aktuális kül-  és belpo�
litikai kérdések mind nagy ér�
deklődésre számot tartó témák.

Amint az előre várható volt, 
sokak figyelmét felkeltette ,.A 
változásokhoz való alkalmazko�
dás á Postások Szakszervezeté�
ben" címmel meghirdetett elő�
adás. amelyre Kánya Gyulát, a 
Postások Szakszervezetének 
kv- titkárát kérték fel. A dolgo�
zók, akik munkájuk miatt (első�
sorban a kézbesítők) nem tud�
tak eljönni a február 6- i rendez�
vényre, kérdéseiket már az elő�
ző héten leadták a szakszerve�
zeti bizottsághoz. így azokat az 
előadó a rendezvény előtt meg�
kaphatta. Kánya Gyula előadá�
sának első részében beszámolt 
a szakszervezet előző években 
végzett munkájáról, és az új 
helyzetből adódó feladatokról. 
Rámutatott, hogy a szakszerve�
zet tovább már nem vállalja fel 
a korábban hirdetett kettős 
funkciót: a termelés segítését és 
az érdekvédelmet. A jövőben az 
utóbbi lesz a meghatározó. 
A dolgozók azért fizetik a tagdí�
jat, hogy a szakszervezet képvi�
selje érdekeiket.

Szakszervezeti választások 
előtt állunk. Meglátása szerint 
az lenne a helyes, ha a szak-  
szervezet önszerveződés során 
alulról épülne fel. A szakszerve�
zeten belül mindenki egyenér�
tékű tag. akár vezető, akár al�
kalmazott.

Néhány gondolat az előadás�
ból:

— Egy jó vezető a helyszí�
nen győződik meg döntéseinek 
helyességéről, ha kell. korrigál�
ja tévedését.

— El kell érni, hogy ne felső 
jogszabályok szabályozzák a ve�
zetők prémiumát, hanem a kol�
lektív szerződés foglalkozzon 
vele.

Kánya Gyula a félreértések 
elkerülése végett hangsúlyozta, 
hogy nem vezetőellenes, de a 
postás dolgozók jelenlegi hely�
zete változtatásokat kíván.

Előadásában részletesen is�
mertette a Postások Szakszer�
vezetének vagyoni helyzetét, az 
azokkal kapcsolatos gondokat, 
a jelen realitásait. A postások 
kongresszusának kell majd 
döntenie, hogy csatlakoznak- e 
az országos szövetséghez. Fel�
vázolta mindkét alternatíva le�
hetőségeit. következményeit. 
Egy a lényeg — hangsúlyozta 
—. olyan rendszert kell kidol�
gozni. hogy a postások szerzett 
jogai ne csorbuljanak.

Az új felállás szerint — a ter�
vezetben — a Budapesti Posta-  
igazgatósághoz tartozó 26 alap�
szervezet szövetségre lép. Az 
előadáson azt javasolta, hogy a 
munkahelyet paritásos alapon 
képviselő egy- egy fő mellett a 
szavazásnál mindig vegyék fi�
gyelembe. hogy hány főt képvi�
sel. Ugyanis nem mindegy, 
hogy egy tízfős kollektíva áll 
mögötte, vagy mint például a 
70- es hivatal esetében ezer em�
ber.

Összpostai szinten jelenleg 
kézi irányítás van. Ezen változ�
tatni kell. Csak irányelvek le�
gyenek. nagyobb önállóságot 
kell adni a középszerveknek. 
A Postások Szakszervezete 
1985 óta harcol a decentralizálá�
sért, a döntéseket ott kell meg�
hozni. ahol azokhoz a legköz�
vetlenebb érdekek fűződnek.

Az előadás során Kánya 
Gyula érintette a pártokkal való 
esetleges kapcsolatfelvétel kér�
dését. Elképzelhetőnek tartja — 
kizárólag világosan kifejtett és 
a szakszervezet elképzeléseivel 
találkozó pártprogram ismere�
tében — akcióegység kialakítá�
sát egyes pártokkal. Megje�
gyezte azonban, hogy a Postá�
sok Szakszervezetét konkrétan 
még egyetlen párt sem kereste 
meg. A szakszervezet a márciu�
si választásokon elsősorban 
független jelölteket támogat.

A leírtak természetesen nem 
tartalmazzák a mintegy 2 és fél 
órás előadás, tájékoztató és az 
azt követő vita valamennyi té�
máját. Érzésünk szerint ez az 
alkalom mindkét fél számára 
hasznos volt, hiszen az előadó 
első kézből i merhette meg a 
dolgozók véleményét, problé�
máit. ők pedig sok kérdésben új 
információkhoz juthattak.

Horvátth Károly

Teleltem 
„ tavasszal"

■A talányos cím nem kereszt�
rejtvény, mert valóban így tör�
tént. Postahivatalunk még de�
cemberben kapott néhány be�
utalót januárra.

A Debrecenbe szóló elkelt, 
visszamondták, újra elkelt, saj�
nos újra visszamondták, vagyis 
a szakszervezet gazdasági fele�
lősének, hogy úgy mondjam 
„dagadt a feje". A 24. órában 
egy házaspár igénybe vett a be�
utalóból egy hetet, a másik hét 
maradt nekem. (Másnak nem 
kellett.)

Izgalom, készülődés és meg�
érkezés. Január 24- én ott talál�
tam magam Debrecenben a 
Nagyerdei körút 66. alatt, olyan 
csodálatos környezetben, hogy 
csak ámultam.

ízléses, gyönyörű épület, igé�
nyes, szép és praktikus beren�
dezés, intelligens, kedves, kelle�
mes emberekkel, akiknek ez a 
munkahelye.

Sokszor érezheti az ember, 
hogy szeretne nem postás len�
ni. Nekem szerencsémre, a be�
utalónak köszönhetően, ezt si�
került egy hétre elfelejtenem.

Az pedig, hogy teleltem ta�
vasszal, a természet külön aján�
déka volt. Meteorológiailag tél 
volt, tehát nem írhattam, hogy 
nyaraltam, de az idő, olyan cso�
dálatos volt, hogy a hőmérő ta�
vaszt mutatott, többnyire plusz 
12—15 fokot.

Rácz Jánosné
Kalocsa
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A munkahelyi étkeztetés 
és a vállalati üdültetés

A szociális ellátások körében
— a ráfordítások mértékét és az 
igénybe vevők számát tekintve
— a legjelentősebb juttatások 
körébe tartozik a munkahelyi 
étkeztetés és a vállalati üdülte�
tés.

1989- ben, még az egységes 
Magyar Postánál az étkeztetés�
re 240 millió forintot, míg az 
üdültetésre 110 millió forintot 
terveztek fordítani a jóléti költ�
ségeken belül. Üzemi étkezte�
tésben mintegy 34 ezren része�
sültek az elmúlt évben, és 17 
ezer dolgozó és családtagja 
üdült vállalati,' illetve üzemi 
üdülőkben.

Szakszervezetünk részéről 
alapvető igényként és határo�
zott követelésként merült fel, 
hogy a Magyar Posta szervezet�
korszerűsítését követően az 
utódvállalatok legalább a bázis�
szintű szociális ellátást garan�
tálják a dolgozók számára. 
(Mint arról lapunkban már be�
számoltunk, az új nagyvállala�
tok első számú vezetői szakszer�
vezetünk főtitkárával megálla�
podást kötöttek, amelyben kö�
telezettséget vállaltak arra, 
hogy az új vállalatok indulásá�
nál a működőképesség feltéte�
leit úgy határozzák meg, hogy 
az a megfelelő bázisszintű szo�
ciális ellátásra is fedezetet 
nyújtson.)

A Magyar Posta Kollektív 
Szerződésének 1989. évi 9. szá�
mú módosításának keretében 
megállapodás született arra is, 
hogy a jelenlegi ksz a Magyar 
Posta összes jogutód vállalatai�
ra és szervezeteire az új kollek�
tív keretszerződés, illetve a 
munkáltatói kollektív szerződé�
sek hatályba lépéséig, de legké�
sőbb 1990. december 31- ig érvé�
nyes.

Étkeztetési
variációk

A munkahelyi étkeztetés sza�
bályozása a ksz hatáskörébe 
tartozik. Ezzel kapcsolatban a 
már említett 9. számú módosí�
tás külön kitételt tartalmazott. 
Ennek értelmében az étkeztetés 
nyersanyagnormája és a válla�
lati hozzájárulás mértékében a 
jogutód vállalatok felfelé eltér�
hetnek.

Erre a szabályozásra nagy 
szükség volt, ugyanis a január
8- i nagymérvű áremelkedések 
indokolttá tették i saját kony�
hákon az étkezési nyersanyag-  
norma felemelését, ezzel egy�
idejűleg a vállalati hozzájárulás 
mértékének módosítását.

A vállalatok vezetői a szak-  
szervezet elnökségével egyetér�
tésben éltek is ezzel a lehető�
séggel, és január 15- i hatállyal 
hozzájárultak a saját konyhá�
kon alkalmazandó étkezési nor�
ma emeléséhez, amely „A" me�
nü esetén 26,50 forintról 36,50-  
re. a ,.B" menünél pedig 29- ről 
napi 40 forintra módosult. A na�
pi 10, illetve 11 forintos adagon-  
kénti emelkedés többletköltsé�
gét a Posta Vállalat és a Távköz�
lési Vállalat első ütemben már�
cius 2- ig vállalta, majd azt to�
vább meghosszabbították. A 
nem saját konyhákon étkezők�
nek pedig a posta papi 16 fo�
rintról 20 forintra, míg a távbe�
szélő 22 forintra emelte a válla�
lati hozzájárulás mértékét.

A Műsorszóró Vállalat egysé�
gesen napi 3,70 forinttal emelte
— mindkét vonatkozásban — a 
vállalati hozzájárulást, az új ksz 
megkötéséig. Az egyes vállalko�
zásokra (kft.- k, egyesülések 
stb.) is vonatkozik a kollektív 
szerződés, tehát ettől csak a 
megállapodás szerint, a dolgo�
zók szempontjából pozitív 
irányba térhetnek el.

A fentiek alapján a két nagy-  
vállalatnál további intézkedé�

sek váltak szükségessé a márci�
us 5- ét követő időszakra. Ezzel 
kapcsolatban az egyes ágazatok 
és a szakszervezet elnöksége 
között a következő megállapo�
dás született.

A Posta Vállalathoz tartozó 
dolgozók egyelőre továbbra is 
változatlan összegű térítési díjat 
fizetnek a saját konyhán törté�
nő étkeztetés esetén. A többlet-  
költséget a posta vállalja. Te�
kintettel azonban arra, hogy ez 
a támogatás 5200 főt érint (a 
dolgozók 11,3 százalékát), meg 
kell vizsgálni az igazságosabb 
elosztás lehetőségét. Nem lehet 
figyelmen kívül hagyni azt, 
hogy az idegen konyhákról ét�
kező 11 100 dolgozó (24,1 száza�
lék) már így is többet fizet a na�
pi étkeztetésért, valamint azt 
sem, hogy a vállalat dolgozói�
nak 58 százaléka egyáltalán 
nem tudja igénybe venni a ked�
vezményes munkahelyi étkezte�
tést.

Mindezek alapján a Posta- ve�
zérigazgatóság javaslatot tett a 
kollektív szerződés módosításá�
ra, amelyet az elnökség elfoga�
dott, azzal, hogy társadalmi vi�
tára kell bocsátani, és a dolgo�
zók döntsenek a ínegoldásról; 
azok, akiket ez a legközelebbről 
érint. A társadalmi vitát köve�
tően a központi vezetőség fogja 
tárgyalni és elfogadni a postá�
sok étkeztetési rendszerével 
kapcsolatos ksz- módosítást. 
A javaslat két variációban ké�
szült, amit az érdekeltek hama�
rosan kézhez kapnak.

A Távközlési Vállalat vezér-  
igazgatósága úgy határozott, 
hogy az üzemi étkeztetéshez 
nyújtott vállalati támogatást a 
kérdés végleges rendezéséig, de 
legkésőbb az új vállalati kollek�
tív szerződésének megkötéséig 
változatlan mértékkel nyújtja a 
dolgozóknak. A dolgozói térítési 
díjak tehát nem emelkednek.

Ezzel a javaslattal az elnök�
ség egyetértett.

Vállalati 
üdülési díj

A vállalati üdülőkben a jelen�
legi térítési díjak 1988. január 5-  
től vannak érvényben. Az üdü�
lők működtetésével kapcsolat�
ban felmerült emelkedő költsé�
geket a Magyar Posta vállalta, 
azt még részben sem hárítottuk 
át a beutaltakra.

Az 1990. évi drasztikus ár�
emelkedések hatása jelentősen 
megnövelte az üdültetés fenn�
tartási és üzemeltetési költsé�
geit. A meglévő színvonal meg�
tartása érdekünk, ezért szüksé�
ges mind az étkezési nyers�
anyagnorma, mind a beutaltak 
térítési díjáriak felemelése. 
(Megjegyezzük, hogy a SZOT-  
üdültetésnél átlag 30 százalékos 
térítési díjemelést hajtottak, 
végre 1990- től.)

Az étkezési norma emelése a 
január 8- i áremelésekkel egy�
idejűleg megtörtént. A saját 
konyhával rendelkező üdülők�
ben a napi étkezési nyersanyag-  
norma 83 forintról 115 forintra 
emelkedett. (38,5 százalék).

Az MPK illetékes vezetőivel 
még tavaly történt megállapo�
dás értelmében az 1990. I. ne�
gyedévre szóló vállalati beuta�
lójegyeket — az elnökség jóvá�
hagyásával — változatlan térí�
tési díjjal osztottuk ki a szak-  
szervezeti szervek részére.

Tekintettel az étkezési norma 
emelésére és az egyéb költség-  
növekedésre, elkerülhetetlenné 
vált a térítési díjak emelése. 
Abból indultunk ki, hogy a be�
utalt az étkezési normához iga�
zodó térítési díjat fizessen.

A térítési díjak átlag 30 száza�
lékos emelésével a Posta Válla�
lat, a Távközlési Vállalat, vala�

mint a Műsorszóró Vállalat is 
egyetértett. Mindezek alapján 
az elnökség úgy határozott, 
hogy a beutaltak térítési díjai 
1990. II. negyedévtől átlag 30 
százalékkal emelkedjenek.

Az új térítési díjak alakulását 
egy- két jellemző számmal mu�
tatjuk be: 2/2- es családos beuta�
ló 14 napos (I. o.) eddig 4200 fo�
rint volt, most 5460 forint; II. 
osztályú felnőtt napi 80 forintról 
104 forintra növekedett; 
Balatonarács önellátó (4 főre) 
szobánként 2 hétre 700 forintról 
910 forintra emelkedett.

A terület véleménye az volt, 
hogy a szociális alapok felhasz�
nálásánál a legalacsonyabb 
üzemelési költségű megoldást 
kell keresni. A Szociális Ellátó 
Vállalat ugyanis indokolatlanul 
magas árakkal jelentkezett.

Egyébként a Munka Tör�
vénykönyve rendelkezik a szak-  
szervezeteknek az üdüléssel 
kapcsolatos jogairól, hatásköré�
ről. Az elnökség ennek betartá�
sára felhívta a Távközlési és a 
Műsorszóró Vállalat vezetőit.

A Posta Vállalat tervei szerint 
az üdültetés költségeit közpon�
tilag tervezi és finanszírozza, 
míg a Távközlési, illetve a Mű�
sorszóró Vállalat az elszámolást 
és fizetést a szervekre ruházza. 
Hasonlóan járnak el a vállalko�
zások és egyéb szervek is.

A vállalati üdültetés legna�
gyobb lebonyolítójával, a Szoci�
ális Ellátó Kft.- vel — a központi 
vezetőség jóváhagyása esetén 
— a jogutód vállalatok szindi�
kátusi (együttműködési) szerző�
dést kötnek. A szerződés rögzíti 
többek között az üdültetés felté�
teleit, és az elszámolási rendet.

A vállalatok vezetőinek a 
szakszervezet főtitkárával kö�
tött megállapodása alapján te�
hát biztosítani kell a vállalati 
üdülők zavartalan működteté�
sét és a dolgozók pihenését, 
vagyis a bázisszintű ellátást. 
Valamennyi jogutód vállalat�
nak, szervezetnek és vállalko�
zásnak olyan helyzetet kell te�
remtenie, hogy fedezni tudja az 
üdültetés költségeit is.

A vállalati beutalójegyek II— 
IV. negyedévi szétosztása lét�
számarányosan történt a Ma�
gyar Posta átszervezése során 
kialakult új szervezetekre. 
A keretfelosztás eléri a bázis�
szintű ellátást.

A beutalójegyek elosztása, a 
személyre szóló odaítélés válto�
zatlanul a szakszervezeti szer�
vek hatáskörében van. A dolgo�
zók üdültetésének megszerve�
zése, a Munka Törvénykönyve 
értelmében a szakszervezetek 
feladata. Ennek a feladatnak az 
ellátása egyben nagy felelőssé�
get ró minden szakszervezeti 
szervre, amelyeknek ennek tu�
datában kell ellátniuk az üdül�
tetési munkát.

Németh Istvánná

Csehszlovák
átalakulás

A Csehszlovákiában zajló po�
litikai és társadalmi változások 
szükségessé tették a szabad és 
független Postaügyi Dolgozók 
Szakszervezeti Szövetsége 
rendkívüli kongresszusának 
összehívását. Ez a szervezet to�
vábbra is egyesíti a 115 ezer 
postai, távközlési, rádiós és hír�
lapterjesztő dolgozót, amely 
mozgalomnak egyik fő célja a 
tagok emberi és polgári szabad�
ságjogainak erősítése. Jóvá�
hagyták az ideiglenes alapok�
mányt és a programot, melyek 
a jövőre tartandó soros kong�
resszusig lesznek érvényben. 
Újjáválasztották a szakszerve�
zet vezetőségét, ezen belül az 
elnök és a két alelnök személye 
is megváltozott.

— labor —

Külföldi üdülési lehetőségek

Rimini látkép

A Postások Szakszervezete 
1990- ben is szervez külföldi cse�
reüdültetéseket, mivel ez az 
üdülési forma igen népszerű a 
dolgozók körében. Célunk nem 
változott: elősegíteni a postás 
dolgozók és családtagjaik pihe�
nését, a különböző országok 
postásainak személyes találko�
zásait, a kölcsönös tapasztalat-  
cseréket.

Az alábbiakban először tájé�
koztatást adunk az 1989. évi ta�
pasztalatainkról. 80 gyermek és 
211 felnőtt kedvezményes ki�
utazását szerveztük meg. Külön 
egyetlen üdülést sem lehet ki�
emelni, minden csoportunk el�
ismerően nyilatkozott a fogad�
tatásról. a színvonalas progra�
mokról és az ellátásról.

A figyelemre méltó észrevéte�
lek. a korábban elhangzott ja�
vaslatok teljesítése közül meg 
kell említeni:

— Az autóbuszos olasz cso�
portoknál — egy korábbi javas�
lat alapján — egy nap alatt, 
nappal utaztattuk a résztvevő�
ket Velencéig és vissza Buda�
pestre. Az utazásnak ez a mód�
ja bevált, az idén is így tervez�
zük a csoportok utazását.

— Várakozáson felüli szál�
lást, ellátást és programokat 
biztosítottak görögországi part�
nereink. A résztvevők elmondá�
sa szerint utazási irodával üdül�
ve sem kaphattak volna színvo�
nalasabb ellátást.

— Hasonlóan nyilatkoztak a 
Liguriában járt csoport tagjai 
is.

— Az olasz Róma üdülőcso�
portnál tapasztalt hiányosságok 
— az olasz partnerrel történt 
egyeztetéseinknek köszönhető�
en — megszűntek. A csoport 
mind az ellátással, mind a prog�
ramokkal elégedett volt.

— Tapasztalataink szerint je�
lenleg a norvégiai út a legkere�
settebb.

Ez évi elképzeléseinket a fen�
ti tapasztalatok alapján kíván�
juk megvalósítani.

Idei utak

Csehszlovákia (80 gyermek)
A postásszülők gyermekei 

8—14 éves korig, két 40 fős cso�
portban vehetnek részt az üdü�
lésben. Két hetet töltenek Tren-  
csény- Teplicén az úttörőtábor�
ban, egészséges környezetben, 
állandó orvosi és pedagógus fel�
ügyelet mellett. A kinn tartóz�
kodás ideje alatt sok mozgásra, 
sportolásra, játékra és kirándu�
lásra van lehetőség.

Az utazás oda- vissza autó�
busszal történik.

Irányár: 3800 Ft.

Csehszlovákia (40 felnőtt)
A csoport ai  Alacsony- Tátrá-  

ban, a Liptószentmiklós mellet�
ti Spojár üdülőtelepen tölt el 
két hetet.

A szép természeti környezet 
sok pihenésre, kirándulásra, he�
gyi túrázásra nyújt lehetőséget. 
Az üdülők megismerkednek az 
Alacsony-  és a Magas- Tátra 
szépségeivel, történelmi váro�
saival.

Elhelyezés 2- 3 ágyas üdülői 
szobákban. Utazás autóbusszal.

Irányár: 7000 Ft.

Norvégia (20 felnőtt)
A résztvevők 13 napot tölte�

nek a norvég postások sund-

bakkeni üdülőjében. A vendég�
látók autóbuszos kiránduláso�
kat szerveznek Norvégia termé�
szeti szépségekben gazdag tája�
ira, hajókirándulást a fjordok-  
hoz. Az üdülés alatt lehetőség 
van Oslo és környéke neveze�
tességeinek megtekintésére, a 
norvég postások életkörülmé�
nyeinek megismerésére.

Az utazás Budapest—Kop�
penhága—Oslo útvonalon és 
vissza repülőgéppel történik.

Irányár: 40 000 Ft.

Olaszország—Róma (40 fel�
nőtt)

Az üdülés 10 napja alatt a 
résztvevők Rómának és környé�
kének nevezetességeivel ismer�
kedhetnek meg. Délelőttönként 
az ostiai tengerparton napozás�
ra és strandolásra is lehetőség 
van. Elhelyezi s 2 ágyas szobák�
ban. A csoport utazása Buda�
pestről Rómába és vissza repü�
lőgéppel történik.

Irányár: 29 000 Ft.

Olaszor.—Rimini (40 felnőtt)

A résztvevők 10 napot tölte�
nek Riminiben, az Adriai- ten�
gerpart szép és népszerű üdülő�
városában. Az üdülés alatt sok 
fürdésre, napozásra van lehető�
ség. A vendéglátók kirándulá�
sokat szerveznek több olasz vá�
rosba, így az üdülők megtekint�
hetik Urbino, Ravenna, San 
Marino nevezetességeit. Két-  
két napot töltenek teljes ellátás�
sal Firenzében és Velencében 
is, így alkalom van ezeknek a 
városoknak az alapos megisme�
résére is.

Elhelyezés 2 és 3 ágyas szál�
lodai szobákban.

Utazás autóbusszal Ausztrián 
át. Indulás a kora reggeli órák�
ban, érkezés az esti órákban Ve�
lencébe, illetve vissza Buda�
pestre. (Velencéből az olasz

partner autóbusza szállítja a 
csoportot Riminibe és vissza.)

Irányár: 25 500 Ft.

Olaszország—Celle Liguria
(40 felnőtt)

Az üdülési idő nagy részét 
Celle Liguriában. a Ligur- ten-  
ger partján tölti a csoport. Ez az 
olasz Riviéra egyik legszebb 
nyaralóhelye. A résztvevőknek 
sok fürdésre, napozásra van le�
hetőségük. A vendéglátók fél-  
és egész napos kirándulásokat 
szerveznek a környék szebb vá�
rosaiba.

Elhelyezés 2 és 3 ágyas szál�
lodai szobákban.

Az utazás módja és útvonala 
Velencéig megegyezik a Rimini�
be utazó csoportéval. Velencétől 
Celle Liguriába az olasz partner 
autóbusza szállítja a csoportot.

Irányár: 28 500 Ft.

Görögország (40 felnőtt)
A 14 napos üdülés során egy 

hetet a tengerparton, egy hetet 
pedig Athénban tölt el a cso�
port. A tengerparti tartózkodás 
alatt sok fürdőzésre, napozásra 
és tengeri hajókirándulásra van 
lehetőség. Az athéni tartózko�
dás során városnézésre, autóbu�
szos kirándulásokra, a neveze�
tességek, műemlékek megisme�
résére van lehetőség.

Elszállásolás 2 és 3 ágyas szo�
bákban. Az utazás Budapestről 
Athénba és vissza repülőgéppel 
történik.

Irányár: 35 000 Ft.

❖

Aki kedvet kapott valamelyik 
üdüléshez, az érdeklődjön mun�
kahelyének szakszervezeti bi�
zottságánál.

Természetesen nem tudunk 
minden igényt kielégíteni, egy-  
egy üdülésre a szakszervezeti 
bizottságok csak meghatározott 
számú jelentkezést tudnak elfo�
gadni.

Lakatos Gábor

Akropoliszi részlet
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— Félve nézek a nyári forga�
lom elé. Sok, távolsági beszél�
getésre váró ügyfelünknek el 
kell magyaráznom, hogy miért 
kell néha órákat várnia egy- egy 
távolsági kapcsolásra. Melles�
leg én sem értem, hogy egy 
olyan frekventált hely mint 
Keszthely, miért nincs bekap�
csolva a távhívásba?

— A jelenlegi körülmények 
között szárnyaszegett a „pos�
tagalamb'’?

— Globálisan nézve gondja�
ink megsokszorozódtak. Forgal�
munk az árak begyűrűző emel�
kedése miatt, mennyiségileg 
csökkent. A banki üzletágban 
látok nagyobb fejló'dési lehető�
séget, csak itt meg közbeszól a 
forráshiány.

— Tetemes gond a kis posta-  
hivatalok épületének rossz álla�
ga. Az új és a nagyhivatalok fő�
ként a Távközlési Vállalat tulaj�
donába kerültek; a posta ott 
bérlőként van jelen . . . Pedig a 
szétválás érvei: a piaci mecha�
nizmus érvényesülése, a ke�
resztfinanszírozások megszün�
tetése, a tényleges költségek ki�
mutatása ezt nem tették indo�
kolttá!

— Igaz, a postagalamb el�
vesztette az egyik szárnyát, a 
másik is hullajtott tollakat. 
A régiek helyett majd új nő, és 
mint a történelem folyamán 
annyiszor, a múltjára méltán 
büszke Magyar Posta, majd is�
mét „megtollasodik”!

%

Hogyan érzi magát az új 
munkahelyen, a volt postai 
távközlési biztos, Barakonyi 
András?

— Huszonöt éves postai 
munka után, ez év elején cserél�
tem „angyalbőrt”. Pár évvel ez�
előtt még álmomban sem gon�
doltam volna, hogy egy más 
vállalatnál kell majd a kenyere�
met megkeresni. Számomra a 
cégcsere szakmából adódóan 
jött. hiszen 18 éve vagyok táv�
közlési biztos, és ebben az üz�
letágban — úgy érzem — jártas 
vagyok.

— Mi a véleménye az utód�
vállalatok létrehozásáról?

— Szükségességét illetékes 
fórumokon eldöntötték. Kezdet�
ben ódzkodtam a változástól. 
A távközlés- fejlesztési tervek 
szépek, a megvalósítás után a 
köz javát szolgálják. Záros ha�
táridőn belül végbemegy az or�
szág telefonhálózatának a kor�
szerűsítése. Szombathelyen pél�
dául már működik az ország 
legmodernebb tároltprogram-  
vezérlésű központja. A kishiva-  
taloknál is a minimálisra csök�
ken majd a teljes automatizálás 
bevezetése után az adminisztrá�
ció. A kishivatali szemléken a 
Távközlési Vállalat ellenőrei 
nem lesznek jelen, de erre nem 
is lesz szükség.

— Milyennek ítéli a két vál�
lalat kapcsolatát?

— Általában minden kezdet 
nehéz szokott lenni. Vannak 
súrlódások. Meg kell szokni, 
hogy két önálló vállalatról van 
szó. A postának jók a kapcsola�
tai más vállalatokkal, intézmé�
nyekkel. Ez a mi esetünkben 
sem lesz másképpen, hiszen 
egy tőről fakadtunk.

Pusztai Mihály 
Kéthely

Tisztújítás
Február 9- én tartotta a Postá�

sok Szakszervezetének Szek-  
szárdon működő Babits Mihály 
Nyugdíjas Klubja vezetőségvá�
lasztó taggyűlését, melyet Bodó 
László szb- titkár nyitott meg, 
majd átadta a szót Horváth Mi�
hály klubvezetőnek, hogy tart�
sa meg a vezetőség beszámoló�
ját.

Horváth szaktárs örömmel ál�
lapította meg. hogy egyre nő a 
klubtagok száma, bár most 
gond. hogy mindig más helyen 
kell megtartani a klubnapokat.

Már álig várják, hogy az új pos�
ta elkészüljön, s ott ők is helyet 
kapjanak. Sokan szóltak hozzá 
a beszámolóhoz, s javaslataik�
kal még jobb munkára serken�
tették az új, 9 tagú vezetőséget. 
Végül a klubtitkár megköszönte 
a bizalmat, s megígérte, hogy 
igyekezni fognak a klubtagság 
még jobb összefogására, de 
több segítséget kért a tagoktól 
is.

Ezután a nyugdíjasok még 
sokáig együtt maradtak, beszél�
gettek. kártyáztak.

Horváth Mihály
Szekszárd

Kanizsa József, a nagybetű�
vel írt Életet a postás dolgo�
zók igen tisztelt nagy táborá�
ban kezdte, mint csomagrako�
dó, majd táviratkézbesítő, táv�
iratindító, rovatoló és csoport-  
vezető. Postai szolgálata alatt 
minden alap- , közép-  és felső�
fokú tanfolyamot elvégzett. 
Közben német nyelvet tanult, 
s a József Attila Szabadegye�
tem Irodalmi Kollégiumának 
rendszeres hallgatója volt öt 
éven keresztül. Tizenkét évi 
postai szolgálata alatt nagyon 
nagy szeretettel küldözgette 
tudósításait, cikkeit, portréit 
lapunkba, ahol versei is meg�
jelentek. A hatvanas években

Szirmon az árnyék
mint bizalmi a fiatalok érdeké�
ben fogott többször tollat, kép�
viselte az érdekeiket.

Most már érettebb fejjel, beé�
rett költőként tér vissza versei�
ben a postás dolgozókhoz, egy-  
egy ihlető pillanatot, órát megö�
rökítve hűen tükrözi az átélt 
postai munka örömét, nehézsé�
geit. A 70- es postahivatalban 
több éven keresztül dolgozott a 
csomagrakodó osztályon, mint 
csoportvezető. Alkalma volt 
megélni a csomagrakodói mun�
ka akkori folyamatait, amikor 
még nem volt gépesítve a cso�
magfeldolgozás. (Kanizsa Jó�
zsefet, mint Novák József is�
merték a 70- es és a 100- as hiva�
talban.)

így ír „A műszak megy to�
vább” című versében: „Csattog 
a kézikocsi / tenyér- medencé�
ben / mosdik a fogantyú / to-  
porgássá válik a menés / szu-  
szogássá a lét / s az emberek / 
mint kialvatlan denevérek / 
csüngenek a kézikocsin/” és a 
befejező sorok, amelyekben

megszemélyesíti a csomagokat: 
„beszélnek a csomagok / 
. . . Somogytól jövök / Mocsán 
adtak föl / Tokajból külde�
nek . . .’’ Az egész ország né�
pét érezzük együtt a találkozá�
son. Ha belelátunk költői lelki�
világába, akkor láthatjuk, hogy 
ez több mint találkozás, a cso�
magok véletlen összekerülése.

Kanizsa József hatodik köte�
tét — Szirmon az árnyék — a 
Krúdy Gyula Irodalmi Kör és 
több mecénás támogatta, akik 
felismerték a költőben, hogy 
művészi, irodalmi értéket alkot, 
s ezt az olvasóközönség kezébe 
kell eljuttatni. A versek között 
mindenki megtalálja a szívéhez, 
szelleméhez szólókat, melyeket 
finom hasonlatokkal, őszinte 
belső tartalommal megtöltve ad 
át az olvasónak.

Családversei, tájleírásai, a 
szellemi ciklus vagy a történel�
mi és irodalmi, művészeti nagy�
jainkhoz írott versei költőien ki�
munkáltak, némelyik, ha tömör 
is, tartalmából nagyon is őszin�
tén kiolvasható az a plusz, ami

elgondolkodtat vagy éppen rá�
ébreszt dolgokra.

Kanizsa József 1986- ban a 
Szocialista Kultúráért kitünte�
tést, 1989- ben pedig a Krúdy 
Emlékérmet kapta meg. Mint�
egy tizennégy antológiában sze�
repelnek versei, napi-  és hetila�
pokban, folyóiratokban jelen�
nek meg költeményei. 1976 óta 
a Magyar Rádióban neves szí�
nészek közvetítésével hallhat�
juk verseit.

A postás dolgozók táborában 
is megérdemli a figyelmet.

Dénes Géza

Óhozzájuk
(Postás csomagrakodókhoz) 
Zümmög a neon 
Fáradt arcokra port köpött 
az éjszaka
Most öhozzájuk szólok 
kérges tenyerükbe 
csapva szorítom 
munkás életem 
Kopog a nehéz cipő 
Cserepes ajak motyog 
— húzd told a kocsit — 
Élet- mosoly- szava 
hal el a gondolatban 
Zümmög a neon- fény 
Arcokon por- festék

Új postahivatal Pécsett a pesti úton

Miskolc mezőváros történeté�
ben az 1780—1795 közötti évek�
ben jelentős szerepet játszott jo-  
baházi Döry Ferenc Antal bá�
ró. földbirtokos. A Dőry név 
Mikszáth Kálmán Különös há�
zasság című regénye nyomán 
vált országosan ismertté. A va�
lóságos alapra épülő történet a

A Dőry család Miskolcon 
már a XVI—XVII. században is 
nagy vagyonnal rendelkezett. 
Fő utcai emeletes házuk 1704 és 
1706 között Rákóczi Ferenc fe�
jedelemnek szolgált szállásul. 
A család felmenői magas tiszt�
ségeket is viseltek. Egyik ősük, 
Dőry András 1735- ben az avasi 
templom sírkamrájában lelt 
nyugvóhelyet. Ennek leszárma�
zottja lehet D. Ferenc Antal, aki 
jogot végzett, és az 1780- as 
évektől a királyi kamara diós�

műben szereplő Dőry Károly 
gróf személyét sok negatív tu�
lajdonsággal jellemezte; erősza�
kosnak. a törvénynek fittyet há�
nyó egyénnek mutatta be. Ez a 
leírás igencsak ráillik Dőry Fe-  
rencre. Talán ő rejtőzik a re�
gényben szereplő Dőry Károly 
neve alatt.

győri uradalmának ügyésze, 
ügyvédje, képviselője. E minő�
ségében uralkodott a kamarai 
fennhatóság alatt álló Miskolc 
mezővároson. Ő*tartotta az Úri-  
Széket, személyesen elnökölt a 
tisztségválasztó építőszék ülé�
sén, ő adta át a megválasztott 
főbírónak a varos pecsétjét. Te�
kintélyével ránehezedett a vá�
rosra. féltek és tartottak tőle. 
Hatalmát éreztette mindenki�
vel, így a területen áthaladó 
postajárattal is.

tését is lebecsülte, erről egy ta�
nácsülés tanúskodik:

— Nemzetes Szabó Máté 
szenátor úr szívének fájdalmá�
val beszámol, hogy a királyi 
fiskus, nemzetes jobaházi Dőry 
Ferenc úr házánál törvényes 
kirendelésben lévén — olvasni 
a jegyzőkönyvben — a tiszte�
letre méltó szenátor előtt mind 
maga személyét, mind az egész 
magisztrátust becsületet sértő 
szókkal illette. A megsértett 
szenátor úr a maga hivatalját 
le akarván tenni, hogy nem 
szolgálna oly becstelen hivatal�
ba, de csak a magisztrátus ké�
résének engedve hivatalában 
maradt. A tisztelt fiskális úr le�
vél által az iránt megkeresni 
rendeltetett — volt a tanácsülés 
határozata —, hogy mi okból 
járt így a nemzetes magisztrá�
tus becsületi ellen. Levelünkre 
egyenes választ kérvén a tisz�
telt úrnak kinyilatkoztatjuk, 
hogy ha ez után a becsületünk 
elleni jogsértés meg nem szű�
nik, a jövő úriszéken készek le�
szünk a hivatalunknak véget 
vetni, a nemes város szolgálat-  
játúl megválni.

Dőry magatartására jellemző 
a görög kereskedők esete. Csu�
ka János miskolci görög keres�
kedő a vármegyéhez küldte pa�
naszát, mert 1781. szeptember 
12- én Dőry Ferenc uradalmi

ügyész Szente Tamás és Pilta 
Mihály éltes görög kereskedő�
ket vasra verette, és kezesség 
mellett sem akarta szabadon 
bocsátani, sőt „huncfut gazem�
bernek" szidalmazta őket, ezért 
orvoslást kért a megyétől.

Csuka panaszos elmondta, 
hogy kérte Dőryt, legalább 
Szentének ne veressen a podag-  
rás lábára vasat. Dőry maga 
fogta Szente lábát, és azt mond�
ta a hajdúnak: „üsd vasra, ha a 
pondró meg is eszi ”. Szentének 
a botját nem adta vissza, mond�
ván: „nem kell neked pálca, 
majd lesz neked jó pálcád.” 
Megparancsolta a hajdúnak, 
hogy vigyék a tömlöcbe, Pilta 
Mihályt meg a hajdúk házába.

Még egy jellemző eset: „Te�
kintetes, nemzetes vitézlő joba�
házi Dőry Antal fiskális úr Ko�
csis Erzsébet árva leánynak 
pénzét 34 Rénes forintot 5 szá�
zalékos törvényes kamatra ma�
gánál tartóztatott, melynek ki�
fizetésére a tekintetes úr há�
rom hónap határidőn belül 
magát kötelezte.” — olvasni a 
városi tanács 1790. augusztus 
16- i ülésének jegyzőkönyvében. 
Miért került ez a tanács elé, 
nem tudni, talán a gyám tartot�
ta szükségesnek hivatalosan 
bejelenteni.

P ostás D olgozó 4

Ki volt hát Dőry báró?

A báró üzelmei
meztette a vármegyét, járjon el 
az érdekelttel szemben. A felje�
lentés a postakocsisok észrevé�
tele alapján történt, innentől 
kezdve a báró még inkább ne�
heztelt a postásokra, főleg a 
postakocsisokra.

A dölyfös báró a város veze-

Még Mária Terézia idejében 
történt: a postamesterek pa�
naszt tettek az uralkodónál, 
hogy a vármegyében a posta-  
kürtjelzés illetéktelen használa�
tával akadályozzák a postajárat 
működését. A Helytartótanács 
postai osztálya szigorúan figyel-

Oszd meg és...

Egy vidéki nagyhivatal 
szétválási gondjai

A Magyar Posta az utódválla�
latok létrehozásával kétségtele�
nül vesztett potenciáljából. 
A távbeszélő- szolgálat a közvé�
leményben — szinte elválaszt�
hatatlanul és még nagyon soká�
ig — kapcsolódik a posta fogal�
mához. A jelenlegi körülmé�
nyekről, lehetőségekről, gátló 
tényezőkről kérdezem Bakó 
Károlyt, a Keszthely 1- es posta-  
hivatal vezetőjét.

— Okozott- e a szétválás lét�
számgondot?

— A postahivatalok létszá�
mát és annak összetételét csak 
összességében lehet vizsgálni. 
Forgalmas és gyengébb forgal�
mú időszakban munkaerő- át�
csoportosításokat végeztünk a 
különböző területek között, 
most ez a lehetőség jelentősen 
leszűkül. Sajnos még a mai na�
pig nincs eldöntve a távirda ho�
vatartozása. A létszámgazdál�
kodás szempontjából az egyik 
legrapszodikusabb munkahely 
a távirda, vannak névnapi csú�
csok. amikor megtöbbszöröző�
dik a forgalom, de van olyan 
időszak, amikor elég a készen�
léti időszak. A forgalomfelfutás 
létszámigényét általában a táv�
beszélő- kezelők adták. Gyenge 
forgalmú időszakban a távbe�
szélőközpontban szolgálatot tel�
jesítő látta el a távirászi tevé�
kenységet. Ezentúl a szolgálat 
megszervezése némi — de nem 
megoldhatatlan — gondot okoz. 
Szervezett munkával, tán még 
az irányító apparátus csökken�
tésével (?!) továbbra is nyeresé�
gessé tudjuk tenni a postai 
munkát. Nem mértékadó, de je�
lentős hangulati tényező, hogy 
a tegnap postása, aki ma már a 
távközlés dolgozója mennyi 
béremelést kapott.

— Érdeke- e a Posta Válla�
latnak, hogy a távközlés mal�
mára hajtsa a vizet, hiszen 
még a távbeszélő- készülékekért 
is tetemes alapdíjat fizet?

— Először is a közönség ér�
deke a fontos. Ha valahol ügy�
fél vagyok: számomra az a fon�
tos, hogy az illető alkalmazott 
az ügyemet korrektül elintézze. 
A vállalataink közötti elszámo�
lási rendszert még nem isme�
rem; mennyi a mi bevételünk, 
milyen költségterheket visel a 
Távközlési Vállalat? Ez az álla�
pot még képlékeny, tehát válto�
zik. Néhány anomáliát azonban 
elmondanék, ajánlva az utód�
vállalat szíves figyelmébe. Nem 
tartom cégünkre nézve előnyös�
nek, hogy a nyilvános állomá�
sok alapdíját is ki kell fizet�
nünk. I—III. oszálvú postahiva�
taloknál a táviratok továbbítá�
sára használt készülékekért 
szintén alapdíjat fizetünk. Köz�
tudott, ezek az állomások azért 
létesültek, hogy meggyorsítsák 
a táviratok továbbítását, s a ma�
nuális központban a kezelést ne 
hátráltassák.

— A távközlési ügyek intézé�
se céljából távbeszélőt kell 
igénybe vennünk. Feltétlenül 
szükség van egy szolgálati állo�
másra. Amíg nincs teljes auto-  
matizálódás. a ráfizetéses kishi-  
vatalok nyitvatartási idejét — 
pont a távközlés miatt — nem 
tudjuk csökkenteni. Távbeszé-  
lő- panaszügyekkel a közönség 
— hiszen nem ismerik a szétvá�
lás okozta útvesztőket — to�
vábbra is a postai kisablaknál 
kopogtat.
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új sz o c iá lis  é p ü le teNem jut eszembe hirtelenjé�
ben a hirdetési szlogen, de az 
biztos, hogy a posta mindenki�
nek útba esik. Ki ne venne bé�
lyeget, ki ne adna fel táviratot, 
pénzt, kérne telefont, és még 
sorolható lenne a sok új szolgál�
tatás is.

És ha egy postahivatalban a 
postás alkalmazott és az ügyfél 
között üveg van is, a hozzáér�
tés, a szakmai rutin, az ügyinté�
zés milyensége nyomot hagy, 
képet fest a postáról.

A „postás bácsiról” már nem 
is szólok, akinek jöttét sokan 
várják. Vidéken pedig az ott-  
honlevő akkor is kiáll a kapuba, 
ha tudja, kedvenc újságján kí�
vül mást nem kap. de legalább 
megtudja, mi történt a falu má�
sik végében.

Nem véletlen, hogy Lantos 
Dezsönét — aki ez év végén

negyvenévi szolgálat után 
nyugdíjba vonulását tervezi —, 
fogva tartotta a pálya.

— Hogyan lett postás?
— Tizenöt gyerekes paraszt�

családban születtem tizenhar�
madikként. Talán ez a szeren�
cseszámom, bár nemigen lottó�
zom. Kitűnően érettségiztem 
Sopronban, és fel is vettek 
nyomban a tanárképző' mate�
matika- fizika szakára. Édes�
apám halála miatt azonban ke-  
nyérkereső foglalkozás után 
kellett néznem, hiszen az ötven-  
forintos ösztöndíj semmire sem 
volt elég. Úgy éreztem egy élet�
re hátat kell fordítanom az ál�
momnak, hogy taníthassak. De 
a „batyum", amivel a felnőtt 
életnek nekivágtam gazdag 
volt. Otthon is és az iskolában 
is belém ivódott az igazságsze�
retet, a becsületesség, mások

tisztelete és a kötelességtudat. 
Bátyám szólt az érdekemben a 
Soproni Postaigazgatóságon, és 
ennek köszönhetően fölvettek a 
hajmáskéri postahivatalba.

— Hogyan valósultak meg 
így az álmai?

— Itt, amolyan mindenes�
ként rámszakadt a közélet „mi�
niben”: telefont kezeltem, leve�
leket továbbítottam, pénzt vet�
tem fel, hírlapot kézbesítettem. 
Tehát emberek közt éltem, mo�
zogtam, és felfigyeltek a „pos�
táskisasszonyra”. Rövidesen át�
helyeztek a kétszemélyes kis 
postáról Várpalotára, az 1- es hi�
vatalba, majd pont egyéves 
„múlttal” a hátam^ mögött, min�
den közbülső tanfolyamot, isko�
lát átugorva a fővárosba kerül�
tem a postatiszti iskolára. Ezt 
jeles eredménnyel elvégeztem. 
Ezután 1952- ben a kistarcsai, 
majd a jelenlegi munkahelyem�
re, a 4- es számú — a köztudat�
ban egyszerűen főpostának ne�
vezett — hivatalba helyeztek.

— Közben azonban történt 
más is , .  .

— Valóban, még 1952 de�
cemberében férjhez mentem 
egy katonatiszthez. Két év múl�
va megszületett a kislányom.

— S araszolt a hivatali 
„ranglétrán”.

— 1953- ban már csoportve�
zető voltam. Ám, amikor a kis�
lánnyal 3 hónapig otthon ma�
radtam, átszerveztek. Akkor 
még reggel 7- től este 10- ig dol�
goztunk két műszakban. Ezért, 
ha délutános voltam, és a böl�
csőde — ami itt volt az épület�
ben — bezárt, felhoztam a gye�
reket az irodába. De hát ez nem 
ment sokáig, a kislányomat 11 
hónapos korában levittem vi�
dékre a rokonokhoz. Négyéves 
korában került vissza hozzánk, 
amikor végre Rákospalotán 
kaptunk egy 52 négyzetméteres 
lakást. Addig szoba- konyhában 
éltünk.

— Nem fordult meg a fejé�
ben, hogy másutt talán köny-  
nyebb lenne?

— Ha megfordult is, marad�
tam. Mint mondtam, amíg 
„gyesen” voltam megszűnt a 
munkaköröm, tudakozványve-  
zetői és oktatótiszti beosztásban 
dolgoztam.

— Végül mégis „katedrára” 
került!

— Igen, taníthattam, úgy, 
ahogy mindig is szerettem vol�
na. Sajnos, ez sem tartott örök�
ké. Voltam ellenőr a felvételi 
osztályon, később osztályvezető 
lettem. Újabb négy év eltelté�
vel, 1966 augusztusában hiva�
talvezető- helyettes lettem, majd 
1974. március elseje óta hivatal-  
vezető vagyok. És most már el�
árulhatom — amit egyébként 
soha nem titkoltam — a koro�
mat: 60 éves leszek. Öt évet rá�
húztam, de bárhogy fáj is, egy�
szer abba kell hagyni.

— Ön roppant szerényen 
sok mindent kikerült, ami élet�
útja gazdagságán kívül ered�
ményességét is tanúsítja.

— Többször elismerték a 
munkámat. Kaptam igazgatói 
dicséretet, kiváló dolgozó elis�
merést, miniszteri dicséretet, a 
Munka Érdemrend bronz, majd 
arany fokozatát, és most leg�
utóbb a Magyar Köztársaság 
Csillagrendjét.

— Mindehhez azért a becsü�
letes munka önmagában nem 
elég . . .

— Természetesen, hiszen gé�
pesítettünk, belső szervezése�
ket hajtottunk végre, ellátjuk az 
V—VI—VI—VIII. kerület soron 
kívüli kézbesítését, éjjel pedig 
az egész fővárosét. No és az 
épületre is büszke vagyok, a fel�
újítás korszerűsítéssel is járt. 
A Belvároshoz illő küllemű és 
jó munkafeltételeket nyújtó hi�
vatal vagyunk.

— Tervei a nyugdíjas évek�
re?

— Van Diósdon egy telkünk, 
a férjem már nyugdíjas, ott ter�
melünk zöldséget, gyümölcsöt, 
virágot, ami otthonra kell. És 
végre 11 és 14 éves fiúunokáim 
is kapnak egy „szigorú nagy�
mamát”, aki majd elviszi őket 
síelni, korizni. A téli sportokat 
szeretik ugyanis. Szóval, így va�
lahogy.

— A szívét és a munkaköny�
vét hol hagyja majd?

— A szívem marad itt, erővel 
bírnám még a munkát, de ne�
met is kell tudni mondani. Ha 
fáj is.

— Én azzal búcsúzom, hogy 
gratulálok a kitüntetéséhez és 
boldog, gondtalan nyugdíjas 
éveket kívánok.

— Köszönöm.
Hunyor Zsolt

Igen sok szülő ajkáról el�
hangzik: — Nem tudok mesél�
ni! Nem tudom miről meséljek! 
Úgy oldják meg a mesélés 
problémáját, hogy bekapcsol�
ják a rádiót, televíziót vagy ha 
van telefon, feltárcsázzák a me�
seszolgálat számát. Úgy gondol�
ják, ez is  elég a meséből.

Téved a szülő, ha ilyen állás�
pontra helyezkedik, mert az 
anya vagy az apa ajkáról el�
hangzott mesének sokkal na�
gyobb a varázsa, mint a gépesí�
tett meseszolgálatnak. A mese 
témája is inkább egyéniséghez 
simuló lehet, s jobban megra�
gadja a gyermek képzelőerejét. 
A gépesített meseszolgálat 
százezreknek szól, viszont a 
szülő által előadott mese csak 
saját gyerekének.

Az a szülő, aki pici gyermeké�
nek minden lépését figyelem�
mel kíséri, értelme nyiladozásá-

A sarokba szorított báró
Még 1783 tavaszán történt, 

mikor Dőry ellen szigorú eljá�
rást indítottak, melynek során 
sikerült őt sarokba szorítani.

Az történt, hogy 1783. január 
végén a tokaji postamester, il-  
lenfeldi Schuster József felje�
lentést tett a királyi kamaránál, 
mert január 23- án délután az 
Ónod—Szerencs—Tokaj posta-  
úton közlekedő, ún. bécsi járat 
kocsisát, Hersics János 20 éves. 
kiszolgált tizedes, tokaji posta�
kocsist rútul szidalmazta, bottal 
megverte és lelövéssel fenye�
gette, eközben a postakocsi 
anyaga a mezőn szétszóródott.

A feljelentés alapján a királyi 
ítélőtábla bírája vizsgálatot ren�
delt el. amit Tajkly Miklós ítélő�
táblái jegyző február 4- én vég�
zett el Tokajban, meghallgatva 
a sértett postakocsist. Dőry ko�
csisát. majd magát Dőryt is iga�
zoló jelentésre kérte fel. A Bor�
sod megyei Levéltár az irat�
anyagot: „Dőry Ferenc Antal 
úrnak a megvert tokaji posta�
kocsis elleni erőszakos cselek�
ménye ügyében tett nyilatko�
zatok másolatai” c. tízoldalas 
latin nyelvű iratcsomóban meg�
őrizte. Az iratanyag érdekes 
korrajz a nemesség és a posta 
kapcsolatáról.

A vizsgálat során megállapí�
tották. hogy Dőry az eseményt 
megelőzően, január 19- én felső-  
zsolcai birtokáról saját négy lo�
vával és hintóján felesége és 
gyámoltja társaságában Sze�
rencsen át Tokajba ment. Sze�
rencsen lovait hátrahagyta és 
személyzetével, saját kocsiján a 
posta lovaival folytatta útját To�
kajig. Itt néhány napig időzött.

majd január 23- án reggelre pos�
talovakat kért a tokaji posta�
mestertől a Szerencsig való 
visszautazásához. A különjárat 
lovai reggel 8 órára elő is álltak, 
de Dőry csak dél felé indult el 
Szerencsre, addig a lovak és a 
postakocsis az udvaron szen�
vedtek a nagy hidegtől. Már 
szürkület volt. mikor Mezőzom-  
bor határában szembejönni lát�
ták a pesti ordinária járat kocsi�
sát, aki a nagy hideg miatt lova�
it vezette, hogy maga se fázzon. 
Látva a szembejövő kocsit, nem 
ismerte fel Dőryt, s szabad út-  
ért kiáltott. Amikor Dőry kocsi�
ja közelebb ért. a báró botot ra�
gadott és ütlegelni kezdte a pos�
takocsist. mi' őzben az akkor 
legdurvábbnak számító károm�
kodással illette, amit a jegyző-  
könyvvezető magyarul szó sze�
rint volt kénytelen idézni, mert 
latinra nem tudta fordítani. Az 
ütések következtében a posta�
kocsis a lovát elengedte, a lovak 
megijedtek, és a postát szállító 
kocsit a mezőre ragadták. Az 
eset után Dőry a postalovakat 
Szerencsen felügyelet nélkül 
hagyta, s a maga lovaival to�
vábbutazott lakóhelyére.

A vizsgálat megtörténte után 
Dőry panasszal fordult a vár�
megyéhez. beadványában a 
vizsgálatot a kamarai tisztvise�
lők személye ellen irányuló 
alaptalan vádaskodásnak tar�
totta. Kétségbe vonta a vizsgá�
lat elrendelésének jogosságát, a 
vizsgálatot lefolytató illetékes�
ségét. kifogásolta a jelentés 
egyes megállapításait, vétlensé�
gét hangoztatta a lovak meg-

bokrosodásában, a verést és a 
káromkodást elismerte.

Március 15- én Dőry felhívást 
kapott az uralkodótól, hogy a 
vármegye útján nyilatkozzon a 
nyilvánosan bajt okozó esettel 
kapcsolatosan. A báró érzi, 
hogy bajban van, a királyi kegy 
elvesztése súlyos következme-  
nyekkel járhat. A felvilágosult 
uralkodó a nemesség hatalmas�
kodását súlyosan elítéli, de ma�
gát a káromkodást is, amiért 
még a megye által 1763- ban ki�
bocsátott statútum is börtön-  
büntetést határozott el. Hossza�
dalmas nyilatkozatában elisme�
ri a kocsis megverését, de arra 
felesége hét hónapos terhes ál�
lapota iránti aggodalomtól fel�
indulva ragadtatta el magát. 
A káromkodás is másként, nem 
a neki tulajdonított durvasággal 
hangzott el, a várakoztatást el�
foglaltságával indokolta. Mi�
után mindent szépen megma�
gyarázott, nyilatkozatát a vár�
megye elnéző jóváhagyására

ajánlotta és befejezésül megje�
gyezte:

„Engém.et nem lehet meg�
alázni, bilincsbe verni. Hűsé�
gemet és eskümet most és bár�
mikor letenni bátran ajánlko�
zom, a helytartótanácsi vizs�
gálatot is szívesen vállalom, 
végül a Nemes Egyetemesség 
kegyelméhez ragaszkodva min�
denben a Nemes Egyetemesség 
iránti alázattal maradok . . .”

A Nemes Egyetemesség úgy 
látszik elsimította az ügyet, 
csak nem engedi bántani meg�
tévedt báránykáját. Dőry azon�
ban nem bocsátotta meg a pos�
tának. hogy a király előtt meg�
hurcolták. és amint a tények bi�
zonyítják. ahol lehetett ártott, 
vagy a város vezetőségével ár-  
tatott az újonnan létesített pos�
taállomás vezetőjének. Pedig az 
is tagja volt a nemesi egyete�
mességnek. de nem volt báró, 
hanem csak vigiliárum magis-  
ter. azaz őrmester.

Megmérgezik a bárót
Nem csak a lakosság, hanem 

szűkebb környezete sem szív�
lelte Dőryt. Még 1790 júniusá�
ban történt, hogy Hrabovszky 
János nevű szakácsa az általa 
főzött ételbe mérget tett, és „az�
zal a ház urát és asszonyát a 
ház népével együtt megrontani 
törekedett” — olvasni a tanács 
jegyzőkönyvében.

Az eset városszerte feltűnést 
keltett, ugyanis az ebéden a 
család tagjain, hozzátartozóin 
kívül még hét pap is jelen volt. 
így 16 személy élete volt ve�
szélynek kitéve, amit orvosi be�
avatkozás hárított el. A város

kemény büntetést rótt ki az el�
követőre: egyévi börtön, ezalatt 
négy ízben 50—50 botütés, a 
városból kitiltás, elbocsátás a 
szakácsságból.

Hogy mi lett volna Hra-  
bovszkyval a végrehajtott bot�
ütések után, el lehet képzelni. 
1791. február 3- án királyi pa�
rancsra szabadon kellett bocsá-  
taniok — olvasni a bejegyzést 
—, mivel az úriszék fog az ügy�
ben ítélkezni. Az úriszék ítéleté�
ről a városi jegyzőkönyv nem 
tett említést.

Dr. Kamody Miklós

nak, csodálatosan finom rezdü�
léseinek boldog szemlélője, az 
megérzi és tudja, hogy gyerme�
kének helyes lelki fejlődése ér�
dekében hogyan közelítsen ér�
zelmi világához. Hiszen minden 
gyerek más egyéniség, így a ne�
velés, a személyiség fejlődésé�
nek irányítása is mást igényel.

Már az egészen kicsi gyerme�
ket érdekli a mese csodálatos 
képzeletvilága, és beleéli magát 
a mese szereplőinek sorsába. 
A képzelet erejével ő is velük 
együtt végigéli a szereplők cse�
lekedeteit, ami mint egy érzel�
mi választóvíz, megmutatja a 
helyes és nem helyes utakat. 
Anélkül, hogy a szülő a végén 
eszmei tanulságot vonna le, a 
gyermek érzi, hogy melyik a 
morálisan követendő út. Termé�
szetesen a mesetéma kiválasz�
tásánál erre figyelemmel kell 
lenni, és akkor is, amikor a szü�
lő a történet fonalát szövi.

Honnan vegyük a témát a 
mesékhez?

Az élet szüli a történeteket, 
de a legtöbbet saját gyerme�
künk szájából hallhatunk, ami�
kor elmondja óvodai vagy isko�
lai élményeit. Mennyi téma bú�
jik meg ezekben a gyermektör�
ténetekben. Csak oda kell fi�
gyelni. Jó módszer az is, ha me�
sekönyvet vásárolunk, és az ab�
ban olvasott meséket — a gyer�
mek egyéniségéhez igazítva —, 
élőszóval adjuk elő.

Van olyan gyermek, aki hó�
napokig örömmel hallgatja es�
ténként ugyanazt a mesét, amit 
megkedvel. Szereplői szívéhez 
nőnek, szinte kívülről tudja már 
minden betűjét, mégis jó azt új�
ból hallani. Ilyenkor az örök�
mozgó gyermek megnyugszik, 
kellemesen elbágyad, és szinte 
„átálmodja" magát a valóság�
ból a mese álomvilágába. Sok�
szor a végét már nem is hallja, 
mert elalszik.

A jól kiválasztott esti mese 
lelki „altatótabletta", amely fel�
oldja az egész napi események 
hatása alól a gyermeket, megpi�
henteti idegeit. Ne válasszunk 
olyan témát, vagy olyan szerep�
lőket az esti mesében, amelyek 
felizgatják a gyermeket, félel�
met keltenek benne. Inkább be�
széljünk a mesevilág kedves 
vagy mulatságos figuráiról, az 
állat-  vagy növényvilágról, de 
meseszerűen mondjuk az élet�
ből vett mai történeteket is (pl. 
hogyan száguld az űrhajó a csil�
lagos égen, milyen érdekes 
munka a metróépítés, hogyan 
lehet gyorsan egyik országból a 
másikba repülni; mesélhetünk 
kiváló hazafiakról, tudósokról, 
sportolókról stb.).

Végül egy mondatban: kitűnő 
a „gépesített mese" is. de a szü�
lő meséje ne maradjon el.

Fási Katalin

Szülőknek —  a meséről
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Ismét önálló szervezetben 
a beruházás

Beszélgetés Wieland Vilmos ügyvivő igazgatóval

— Előny- e, ha igen, miért a 
Potiber szétválása a Poti Kft.-  
re és a Távberre?

— Amikor 1985- ben a Posta 
Tervező Intézet és a Posta Köz�
ponti Beruházási Iroda összevo�
násával létrejött a Potiber, a ve�
zetőket az a szándék vezette, 
hogy a tervezési és beruházási 
szervezeti egység egyesítésével 
megteremtsék a lehető legna�
gyobb összhangot. Felismert 
tény viszont, hogy a tervezők és 
a beruházó szakemberek moti�
vációja és érdekeltsége jelentő�
sen eltér egymástól. A tervező 
célja esztétikus, jó homlokzati 
megjelenésű épületek tervezé�
se, így a funkcionális igények 
mellett a tetszetős kivitelre, az 
esztétikumra és a gazdaságos 
építési technológiára fekteti a 
hangsúlyt. A beruházót az inf�
lálódás és forintleértékelés mi�
att kötik a pénzügyi lehetősé�
gek, így az optimális megvalósí�
tást keresve irányítja a folya�
matot az időközben felmerült, 
szükséges pótmunkák elvégzé�
sére, keresve a megfelelő gyár�
tót és kivitelezőt a megvalósí�
táshoz. Az elmondottakból is 
érzékelhető, hogy a feszültség 
pusztán attól nem oldódott fel, 
hogy korábban a két gárda egy 
szervezetbe került.

— A mostani szétválás tisz�
tább helyzetet teremt, a két ap�
parátus szervezetileg is elkülö�
nül. A továbbiakban a Távber a 
tervező és a kivitelező vállalato�
kat egyaránt versenyeztetni kí�
vánja, hiszen alapvető feladata 
és érdeke, hogy a lehető leg�
jobb ajánlatot válassza (ár, ha�
táridő, minőség stb.). A POTI 
KFT.- nek is nagyon komoly fel�
tételeknek kell eleget tennie. 
A versenyeztetés során azon�
ban érvényesíteni kívánjuk a 
„primus inter pares” elvét, mi�
szerint az azonos feltételeket 
ajánló szervezetek közül a pos�
tai kft.- két előnyben részesít�
jük.

— Ehhez érdeke is fűződik a 
Távbemek, vagy csupán gesz�
tusról van szó?

— Mindenképpen fontosnak 
tartom, hogy segítsük az átala�
kulás nehézségeit élő „testvér�
szervezeteket” — hiszen ma na�
gyobb szükségük van erre mint 
valaha —, de az* elv alkalmazá�
sa — szakmai szempontok mi�
att — a távközlésnek is előnyös. 
Ezek a szervezetek ugyanis 
már rendelkeznek azzal a táv�
közlési tervezési és kivitelezési 
szakismerettel, amely a minő�

ségbiztosítás miatt döntő. Ter�
veink szerint a fenti elv gyakor�
lati alkalmazását a következő 
évek beruházási gyakorlatában 
érvényesíteni kívánjuk.

— Várható nagyobb szabá�
sú feladat a következő évek�
ben?

— Igen. Reményeink szerint 
fél éven belül beindul a tízéves 
távközlési program, melynek 
felgyorsított végrehajtására az 
üzleti alapon szervezett beruhá�
zási munka lesz a jellemző. 
A Távközlési Vállalat Vezér-  
igazgatósága ebben a program�
ban meghatározó szerepet ad a 
Távbernek, mint fő megrende�
lőnek. Mai világunkban ez 
azért is fontos számunkra, mert 
elősegíti a Távber szervezeté�
nek fejlesztését, és dolgozóink�
nak nem kell leépítésektől tar�
taniuk.

— Milyen terveik vannak a 
Jövőt illetően?

— Lényeges változás, hogy a 
Távber beruházási tevékenysé�
gének jellege módusulni fog. Ez 
főleg a beruházási formák vál�
tozásában jelenik majd meg. 
Szeretnénk a fővállalkozások, a 
„kulcsra kész” átadások, a 
komplex beruházások lebonyo�
lítására vállalkozni.

— Rendelkeznek- e az ehhez 
szükséges szakembergárdával?

— A jelenlegi szakembergár�
da évi 6- 7 milliárd Ft- os beru�
házási volumen megvalósításá�
ra képes. A jövőbeni, remélem 
nagyságrendileg nagyobb fel�
adatok teljesítéséhez a minősé�
gi cserék mellett is jelentős lét�
számfejlesztés szükséges. El�
képzelhető, hogy a jelenlegi lét�
számot akár a két- háromszoro-  
sára kell növelnünk. Ennek rea�
litása fennáll, mert miniszte�
rünk nyilatkozata szerint e lfo r�
dulhat, hogy a fejlesztési prog�
ram végrehajtását a tíz ‘évvel 
szemben öt év alatt kell végre�
hajtani. Ez a gyorsítás pedig a 
beruházás koncentráltsága mi�
att nagyon nagy feladatokat ró 
a Távber szakmai kollektívájá�
ra. Tendereztetési gyakorla�
tunk jó alap a jövőbeni felada�
tok elvégzéséhez (versenyfelhí�

vások közzététele és a beérke�
zett ajánlatok alapján a beszál�
lítók, kivitelezők kiválasztása).

— Milyen változásokkal járt 
még az átszervezés?

— A beruházási apparátus 
új szervezeti egységgel bővült, 
mivel a Posta Mérésügyi Köz�
pont az iroda hatáskörébe ke�
rült. Egy tervezett intézkedés 
szerint importjogot kapunk, így 
a jövőben az élenjáró technikát 
hatékonyabban tudjuk majd 
beszerezni.

— A kockázatvállaló, de a 
kockázat mértékét ismerő vál�
lalkozási szemlélet kialakítását 
a várható követelményekhez 
igazodó munkastílust kell kiala�
kítani. A tervezők, beruházók 
és kivitelezők között egyébként 
is fennálló, szakterületükből 
adódó érdekellentétek ismere�
tében törekedni kell a kompro�
misszumos megoldásokra, a faj�
lagos költségek szinten tartásá�
ra, illetve degresszív emelkedé�
sére, mely egy értékelemzési 
szemléletű beruházói gyakor�
lattal megvalósítható. A tervdo�
kumentáció ellenőrzése, minő�
ségi átvétele nagyobb jelentősé�
get kap, mint ahogy az a szem�
lélet is, mely szerint az azonos 
műszaki tartalom mellett keres�
sük azokat a költségcsökkentő 
tényezőket, melyek figyelembe�
vételével a beruházási cél meg�
valósul.

— Milyen problémákkal ta�
lálkoztak a változások során?

— A Távber a Távközlési 
Vállalaton belül maradt, tehát 
nem alakult kft.- vé. - Az átszer�
vezés után a Távközlési Válla�
lat 1,4 milliárd Ft- tal járul hoz�
zá a Magyar Posta működésé�
hez, így vállalati szinten fő gon�
dunk, hogy jelenleg több mint 2 
milliárd Ft forrás hiányzik, ami�
re pedig minél hamarabb szük�
ségünk lenne. Jelenleg az áthú�
zódó beruházások gyorsított be�
fejezése a fő feladat. A többi fel�
merülő probléma megoldására 
a vezérigazgatóság konkrét se�
gítséget ígért. így az egyik 
leggyorsabban végrehajtandó 
fejlesztés a korszerű számítógé�
pes infrastruktúra megteremté�

se és az új beruházási pénzügyi 
információs rendszer kialakítá�
sa lesz, mivel a POTI Kft. ap�
portjaként elkerült a teljes szá�
mítástechnikai és nyomdai esz�
közpark az üzemeltető személy�
zettel együtt. Az AGFA sokszo�
rosító gépek már üzemelnek, a 
VAX számítógép- konfiguráció 
beszerzése folyamatban van.

— Hogyan fogadták a dol�
gozók a változásokat?

— A jelenlegi átszervezés az 
épületen belüli elhelyezést is 
érintette. A költözködéssel járó 
gondot és az eszközhiányt le�
számítva dolgozóink fegyelme�
zetten viselték az átszervezést.

— Bocsátottak el valakit?
— A Távközlési Vállalat 

iránymutatását betartva nem 
mondtunk fel senkinek az át�
szervezés ürügyén, mivel nem 
az átszervezés a minőségi csere 
egyedüli lehetősége. Ezzel én is 
egyetértek, véleményem szerint 
ezt a feladatot folyamatosan 
kell megoldani.

— Hány embert fog ez érin�
teni?

- rN e m  tervezünk elbocsá�
tást, hiszen erre nincs is szük�
ség. Rövid időn belül áttérünk 
a számítástechnika széles körű 
alkalmazására, ennek sajátítása 
követelmény lesz pénzügyi és 
műszaki dolgozóink számára. 
A vezetési színvonalat is emelni 
kell, a követelményrendszer 
emelkedése csak a feltételrend�
szer egyidejű meglétével érhető 
el, melynek megteremtése a ve�
zetés alapfeladata.

— Javult- e a dolgozók hely�
zete az átszervezéssel?

— A Távközlési Vállalatnál 
30 százalék volt a béremelés, 
amit dolgozóink örömmel fo�
gadtak. A bérfejlesztés indokolt 
volt, hiszen a postai dolgozók fi�
zetése elismerten elmaradt a 
népgazdasági hasonlítható 
munkakörökhöz képest. A mos�
tani emelésből 10 százalékot a 
távközlés saját forrásból adott.

— Összefüggött- e a béreme�
lés a szétválással?

— Nem könnyű erre a kér�
désre válaszolni, de úgy gondo�
lom, hogy a posta szervezeti kü�
lönválása katalizátorként segí�

tett ebben az ügyben, így 
meggyorsította a döntést.

— Kiemelt feladatunk a be�
ruházások mielőbbi aktiválása, 
ugyanis minél előbb üzemelnek 
az átadott létesítmények, annál 
előbb hoznak bevételt, s ez a 
bevétel az alapja a későbbi bér�
emelésnek és a fejlesztésnek.

— Hogyan kívánják dolgo�
zóikat a több és a jobb munká�
ban érdekeltté tenni?

— Axióma, hogy a minden�
kori vállalati célrendszert meg�
valósító folyamatrendszernek 
és a szervezeti rendszernek 
egyensúlyban kell lennie. Nem 
szabad azonban elfelejteni, 
hogy ezekhez érdekeltségi 
rendszernek is kapcsolódnia 
kell, tehát egy korszerűbb és 
hatékonyabban működő érde�
keltségi rendszert kell kialakí�
tani, mert ennek hiányában 
nem tudjuk elérni azt a haté�
konyságot, amit joggal elvár�
nak tőlünk.

— Nem kétséges, hogy eh�
hez jelentős' pénzforrás szüksé�
ges, ami nem kis gond. Ha sike�
rülne ösztönzési célra elkülöní�
teni egy nagyobb összeget, ak�
kor ez sokszorosan megtérülne 
a beruházások átfutási idejének 
csökkentésében, és így megter�
melné az új, bővített prémium�
keretet. Ma ez a forrás nincs 
meg. A folyamatot azonban va�
lahol el kell kezdeni, és azt hi�
szem, ez napjaink egyik legfon�
tosabb feladata.

Mészáros Gábor

A negyedik 
vélemény__

1. A cikket kitűnőnek tartom, 
mert az elmúlt két évtizedben 
az emberi erőforrásokkal folyta�
tott „gazdálkodásról” olyan 
pontos keresztmetszetet ad, 
amely nemcsak az adott igazga�
tóságra igaz, és — sajnos — kis�
sé hasonlít az állatorvosi főisko�
la beteg lovára.

2. Késztetést érzek a véle�
ménynyilvánításra, mert:

— ismerem az ügy összes né�
ven nevezett — és nem nevezett 
— szereplőjét.

— a csabaiakkal évtizedes 
munkakapcsolatban álltam, sőt 
van néhány, aki párttitkár korá�
ban beszámoltatott,

— a kapcsolat megszakadá�
sa óta eltelt több mint fél évti�
zed. valamint az a tény, hogy 
már nem ott vagyok munkavi�
szonyban, részint tárgyilagossá 
tesz, részint én vagyok az, aki 
kertelés nélkül elmondhatja a 
véleményét.

3. Hegyesi László valóban ki�
tűnő és lelkes szakember.

4. Az előírt végzettséget — a 
törvény szerint — meg kell sze�
rezni. Az erre képteleneket 
azonban az első határidő ered�
ménytelen letelte után le kell 
cserélni, nem. hosszú évekig hi�
tegetni. majd kiszolgáltatottsá�
gukat — ha nem jól viselked�
nek — ellenük kihasználni.

5. Főiskolai végzettséget 3- 4 
év alatt, gyakorlatot 27 (28, 30, 
35 stb.) év alatt lehet szerezni.

6. A különböző szintű vezető-%
két — bármilyen pályán is ju�
tottak előre — a felsőfokú álla�
mi végzettség rendszeresen is�
métlődő „lifteztetése” állandó 
létbizonytalanságban tartotta 
és tartja a mai napig. (Ugyan�
ilyen, máig érződő hatása van 
annak, hogy a marxista egye�
tem hol főiskolai végzettségnek 
számított, hol nem.)

Emberileg érthető tehát, 
hogy valaki aláír valamit, majd 
nem sokkal 1 esőbb ugyanarra 
a papírra annak az ellenkezőjét 
írja; hogy egy vezetőről van 
szó? Hát igen, ez már egy más 
kérdés. Hogy emberi sorsokról 
van szó? Szintén más kérdés?

7. Hegyesi ellenszegülése an�
nak, hogy saját „halálos ítéle�
tét" aláírja, emberileg ugyan�
csak érthető, önvédelmi reflex, 
én jogosnak tartom, és egyálta�
lán nem etikátlannak. Hibát ott 
követett el, hogy nem eléggé tá�
maszkodott a jogtanácsos segít�
ségére — aki szintén kiváló 
szakember.

8. Csekély jogi ismereteim 
alapján jogtalannak (legalábbis 
etikátlannak) tűnik az eltörölt, 
illetve a még meg sem született

fegyelmi büntetésnek még a 
szóba hozása is.

9. Amennyiben a hasonló 
helyzetben levőket nem vetik 
alá azonos eljárásnak — többek 
között legutóbbi információm 
szerint Hegyesi közvetlen főnö�
kei közül is a legtöbbet —, ak�
kor nehezen védhető a munkál�
tató részéről a joggal való visz-  
szaélés vádja.

10. Az újságíró nem tér ki rá, 
de mindenki tudja, hogy az ügy

Az igazgatóság személyzeti 
osztályának Békés megyei elő�
adójaként 1985 novembere óta 
követem figyelemmel Hegyesi 
László ügyét. Ez alatt az idő 
alatt én őt nagyon jó hírben álló 
szakembernek, személyes talál�
kozásaink során művelt, széles 
körű ismeretekkel rendelkező, 
szimpatikus embernek ismer�
tem meg. Az igazgatóság más 
osztályaitól is kedvező véle�
ményt kaptunk munkájáról, 
terjesztési eredményeiről. Bát�
ran ki merem jelenteni, hogy 
sem a személyzeti osztálynak, 
se az igazgatónőnek nem volt 
szándékában Hegyesi László�
nak az osztályvezetői munka�
körből történő leváltását fontol�
gatni. Nem felel meg a valóság�
nak tehát a cikkből kisugárzó 
alapállás, mely szerint ebben az 
ügyben Hegyesi szaktárs bármi

áron történő leváltása lett volna 
a cél.

Az alapállás a következő volt:
— van egy jó szakemberünk, 

akire szükségünk van,
— aki azonban még fiatal (45 

éves sem volt az ügy kezdete�
kor),

— van egy érvényes kollek�
tív szerződés, amely a munka�
körére felsőfokú állami iskolai 
végzettséget ír elő,

— a tanulmányait hat év 
alatt nem kezdte meg, és erre a 
jövőben sem vállalkozik.

Olyan megoldást kellett ke�
resni, amely a dolgozóra nézve 
humánus, jogilag szabályos, és 
a vállalati érdek is érvényesül�
het. így született az a javaslat, 
hogy az igazgatónő véglegesen 
mentesítse Hegyesi Lászlót a 
felsőfokú végzettség megszer�
zésének kötelezettsége alól, 
vagyis a jövőben ne kötelezze

főiskolai tanulmányok elvégzé�
sére, de jelenlegi végzettségével 
továbbra is elláthassa osztály-  
vezetői munkakörét. A cikktől 
eltérően tehát nem volt szó ar�
ról, hogy a továbbiakban is ta�
nulási kötelezettség terhelné őt.

A vállalat érdeke viszont az 
volt, hogy az osztályvezetői 
munkakör ellátására csak addig 
biztosítson lehetőséget, amíg a 
növekvő szakmai követelmé�
nyeknek képes lesz megfelelni. 
Ezért született az a javaslat, 
hogy munkaszerződésének 5 év 
meghatározott időre történő 
módosítását kezdeményezzük, 
azzal, hogy az természetesen al�
kalmassága esetén meghosz-  
szabbítható. Szeretném megje�
gyezni, hogy — ahogyan ez a 
cikkben is szerepel — ilyen 
szerződésmódosítási javaslatot 
több dolgozónak tettünk, akik 
ezt méltányosnak tartották és 
elfogadták.

Hegyesi szaktárs ezzel szem�
ben a munkaszerződés- módosí�
tást elutasította, ugyanakkor a 
számára előnyös tanulás alóli 
mentesítést érvényesnek tekin�
tette, és ennek kikényszerítésé�
re kezdeményezett munkaügyi 
vitát. Ez azonban nem hozta 
meg az általa remélt ered�
ményt. Osztályvezetői munka�
körből történő felmentésére 
csak ilyen előzmények után ke�
rült sor, tekintettel arra, hogy 
1989. december 31- én lejárt az 
az ideiglenes mentesítése, 
amely addig lehetőséget adott

arra, hogy munkakörét az előírt 
végzettség hiányában is betölt�
hesse. A végleges mentesítést 
Hegyesi László magatartása 
akadályozta meg.

Hozzáteszem, hogy az ügy 
kapcsán a Hegyesi szaktárs ál�
tal tanúsított magatartás (ab�
szolút bizalmatlanság a vállhlat 
vezetőivel szemben, bizonyta�
lansága saját szakmai képessé�
gében, vagyis félelme attól, 
hogy 5 év múlva esetleg nem 
kerül sor szerződésének meg�
hosszabbítására, kizárólag saját 
érdekeinek figyelembevétele, a 
vállalati érdekkel szembeni tel�
jes közömbösség) — kiváló 
szakmai tudását elismerve — 
számomra, és úgy tűnik a cikk 
alapján az igazgatónő számára 
is, kétségessé tette vezetői mun�
kára való alkalmasságát. Ennek 
következtében a későbbiekben 
már személy szerint én nem 
szorgalmaztam azt, hogy men�
tesítésénél tekintsen el az igaz�
gatónő a munkaszerződés- mó�
dosítástól.

Úgy gondolom, ezek a meg�
jegyzések hozzátartoznak ah�
hoz, hogy Hegyesi László ügyé�
ben teljesebb képet kapjon a 
közvélemény. A cikk — vélemé�
nyem szerint — nem tárta fel 
objektiven a helyzetet, s meg�
alapozatlanul kedvezőtlen szín�
ben tüntette fel a vállalat gaz�
dasági vezetőit.

Dr. Révész Erzsébet 
Szeged

P ostás D olgozó 6

nem egy különleges eset követ�
kezménye. Gyakorlatilag min�
den „alulképzett” széke alatt — 
mentesítés ide, mentesítés oda 
— van egy távirányított bomba.

Végül: maga a cikk nem igé�
nyel kommentárt, de az „élet 
sűrűjéből” származó vélemény 
talán nem lesz haszon nélkül 
való.

Rács Balázs
Aszód



Elmúlt évi muzeális értékmentésünk Postatörténeti vetélkedő

Év év után múlik könyörte�
len gyorsasággal. . .  A Buda�
pesti Távbeszélő Igazgatóság�
nál a lelkes önkéntesekből álló 
Muzeális Értékeket Mentő Bi�
zottság kilencedik éve folytatja 
a telefonrégiségek gyűjtését, a 
szerteágazó és ezzel összefüggő 
sokféle egyéb tevékenységét. 
Mindezt a postások jövője és a 
nemzeti értékek megőrzése ér�
dekében.

Szerintük lepergett az utolsó-  
előtti működési évük. Talán 
már csak az 1990- es év vár rá�

juk. Előzetes felméréseik sze�
rint 1991- ben végetér majd ez a 
sok és szép eredményt hozó 
munka. Nem lesz ugyanis mit 
gyűjteni már . ..

De az 1989. évben még pon�
tosan elvégezte ez a bizottság 
mindazon feladatokat, amelye�
ket terveik és előkészítő mun�
kájuk előírt és megkövetelt. Ne�
hezebb lett pedig az 1989- es év 
az ő számukra is, de ez a kis 
csapat megszokta azt, hogy év�
ről évre nehezedett a gyűjtési 
és az értékmentési munka. Sok-

Egy felújított 1936-os II/10-es készülék

H ú s v é t i  tá j fu tá s
A Postás SE tájfutószak�

osztálya ebben az évben hús-  
vétkor a Hármashatár- hegy 
környékén rendezi a hagyomá�
nyos nemzetközi Postás- kupa 
tájfutóversenyt, amely most el�
ső alkalommal háromnapos 
rendezvény lesz.

A rendezőség az eddig beér�
kezett nevezések alapján min�

den eddiginél több külföldi és 
hazai indulóra számít.

A verseny harmadik napján, 
április 16- án a postás dolgozók 
is bekapcsolódhatnak a ver�
senybe. Ezen a napon lesz a dr.

Szentgyörgyi- e mlékverseny, 
amelyen a postaszervek dolgo�
zói mérik össze erejüket, ügyes�
ségüket, tájékozódási képessé�
güket. Nevezés ápr. 1- ig.

Természetbarátok 
találkozója a Bakonyban

A Postások Szakszervezeté�
nek támogatásával az Első Ma�
gyar Telefonkábel Kft. (PÉÜ) 
szakszervezeti bizottsága meg�
rendezi az országos postás ter�
mészetbarát- találkozót és túra�
versenyt.

Július 13—15. között Zircen 
és környékén lesz a találkozó. 
A természetet kedvelők, érdek�
lődők többféle programból vá�
laszthatnak.

A rendezők kirándulást szer�
veznek autóbusszal Pannonhal�
mára. ahol a résztvevők az apát�
sággal ismerkedhetnek meg.

Egy másik javasolt program 
városnézés Veszprémben, majd 
a tihanyi apátság megtekintése. 
A Balatonban lehetőség lesz 
fürdőzésre és vitorlázásra is.

A harmadik autóbusz Nagy-  
\ i/.sony—Keszthely—Hévíz út�
vonalon indul el. Itt a Kinizsi�

vár és a Festetics- kastély meg�
látogatása után a hévízi tóban 
fürödhetnek azok, akik erre a 
programra jelentkeztek.

Az OPTT nem lehet túraver�
seny nélkül. Bizonyítják ezt a 
korábbi rendezvények is. ame�
lyeken sok csapat vett részt. 
Most a Bakony dimbes- dombos 
tájain lesz a verseny. A három�
fős csapatok 10- 12 kilométeres 
gyalogtúra közben tájolási fel�
adatokat oldanak meg. továbbá 
természetjárással kapcsolatos 
kérdésekre válaszolnak.

A találkozóra minden termé�
szetkedvelő kollégát és család�
tagjait, valamint a nyugdíjaso�
kat várják a rendezők.

Jelentkezni a szakszervezeti 
bizottságoknál lehet.

Tánczos Sándor

Egy tavalyi barangolás emléke

szór mondogatták: „Nem megy 
már ez, mindent learatnak előt�
tünk a gyorsabban mozgó, te�
hetősebb emberek.” De azután 
mégis ment, mert akarták!

Az elmúlt év legszebb és leg�
nagyobb eredménye az, hogy a 
fáradhatatlanul sürgető, sok�
szor „kellemetlenkedő” bizott�
sági munka nyomán a szeme�
ink előtt kibontakozóban, sőt 
majdnem kész állapotban van 
Szüllő Laci bácsi gondolatainak 
és két munkatársának tervezge-  
tése után a Telefónia Archívum 
a Várban. Rengeteg nehézség 
jelentkezett: tervezés, építési 
akadályok, kialakítási gondok 
lassították a munkálatokat. 
Mint ahogy más jelentős ügyek�
nél is előfordul sűrűn, itt is vol�
tak gúnyolódok, lebecsülő kéz-  
legyintések.

És mégis 1989 decemberében 
a bizottsági rendszeres vizsgá�
latnál már fenn csillogtak a 
lámpák, fénylett az ősi falakat 
borító faburkolat és a fehér 
márványpadló . . . Csak az 
1928- as telefonközpont állt ott 
még letakarva, porosán, mint 
egy öreg tölgy a zöldülő kert 
közepén. Mintha ezt mondta 
volna az öreg 7Al- es „1990- re 
várok, akkor újra feléledek.”

Nagy munka van még hátra: 
a gépet és a rendezőt fel kell 
újítani, ki kell telepíteni a hely�
telenül odaépített, modern ren�
dezőállványt is. Ez bizony 
újabb tervezéseket és keserves 
kivitelezést jelent majd.

A leendő kiállításhoz évek 
óta gyűjtötte a bizottság a leg�
különbözőbb-  anyagokat. Eze�
ket fel is újíttatták, és 1989 vé�
gén átadták a Postamúzeum�
nak, többek között: 20 különfé-

\

le CB és 6 LB készüléket, 6 kü�
lönböző típusú soros és 12 fahá�
zas készüléket, kapcsolót, régi 
Telefonhírmondó órát, csengő�
ket, bányatelefont és 5 régi, fa�
házas Priteg típusú telefonké�
szüléket.

A Muzeális Értékeket Mentő 
Bizottság 1989. évi gyűjtéseiből 
kis kapcsolókat, készüléket, ré�
gi berendezéseket már felújítta�
tott, és ezeket is átadja a Posta�
múzeumnak. Ezekből is lehető�
vé válik majd olyan kiállítások 
rendezése, amelyek méltóak 
lesznek az egész postai hírköz�
lésen túl a magyar hazánknak 
épített múzeumhoz.

Reméljük, 1990. karácsonyá�
ra megnyílik majd a Telefónia 
Archívum. Az ottani épületben 
egykor raboskodó Martinovics-  
összeesküvők, gr. Batthyány 
Lajos miniszterelnökünk szelle�
me örömmel és büszkén tekint 
majd reánk, késői utódokra, 
hogy nemzetünk részére egy 
múzeumot alakítottunk ki bör�
tönük helyén.

„Mi lesz veled Várközpont?” 
kérdezte a Postás Dolgozó 
1985- ös cikke. "Felépülök, meg�
újulok és várom látogatóimat” 
— felel rá a Szüllő Laci bácsi ál�
tal évtizedekkel ezelőtt ápolt 
7Al- es központ.

Mindezekből láthatja a ked�
ves olvasó, hogy egy maroknyi, 
lelkes ember többéves munkája 
lassan a végéhez közeledik. Si�
kerek és buktatók kísérték ezt a 
sok esetben gürcölés jellegű, 
önkéntes munkát. De minde�
nen átsegítette a Muzeális Érté�
keket Mentő Bizottságot a szak�
maszeretet. a segítőkészség.

Reviczky István

Hogyan tovább  
központi könyvtár?

Mint ismert, a Postás Műve�
lődési Központ rekonstrukciója 
folytán a központi könyvtár is 
elköltözött az V. kerület, Szt. 
István tér 15. szám alá. A költö�
zés utáni elhelyezkedést követő�
en — az igazgatóváltás miatt — 
elsődlegesen a teljes körű állo�
mány- ellenőrzést folytatjuk, 
ami a könyvtárunk 90 000 köte�
tes állományát érinti. A folya�
matos leltározás és napi teendő�
ink mellett összeállítottunk és 
küldtünk Erdélybe egy ezerkö�
tetes kiskönyvtárat. A leltáro�
zást követően a teljes könyvál�
lományt szakrendbe és betű�
rendbe összeállítva tesszük a 
polcokra, közben a tartalmilag 
elavult és rossz állagú könyve�
ket kiselejtezzük. Bár még 
hosszú ideig eltart az állomány�
ellenőrzés, természetesen a há�
lózat könyvtárai felé hamaro�
san kinyitó ik, és a letéteket új 
könyvekkel kiszolgáljuk.

Miért tesszük?
Ismeretes, hogy az emberek 

szabadidejükből egyre keveseb�
bet fordítanak művelődésre. 
A nehezedő életkörülmények 
következményeként az állandó 
időhiány miatt azok sem jutnak 
el a lakóhelyükhöz közel eső 
könyvtárakba, akik kevés sza�
badidejükben még olvasnának, 
így a szakszervezeti könyvtá�
rak jelentősége és felelőssége 
— a mienk is — egyre inkább 
nő. A jövőben sem szabad le�
mondanunk arról, hogy a dol�
gozók a munkahelyükön hozzá�
jussanak a könyvtári szolgálta�
tásokhoz.

Tudjuk, hogy az áremelkedé�
sek a könyvvásárlásra is kihat�
nak. Sajnos, az emelkedő

könyvárak a könyvtárakban is 
érződnek, roppant káros hatást 
kifejtve.

Felhasználva az emberek tá�
jékozódás iránt megnyilvánuló 
érdeklődését, erősíteni kíván�
juk információs szolgálatunkat. 
A lehetőségnek megfelelően a 
szakszervezeti tisztségviselők�
től beérkező, valamint a hálózat 
könyvtárosai által közvetített 
információs igények, kérdések 
gyors és színvonalas kielégíté�
sére korszerű információs bá�
zist szeretnénk kialakítani.

Könyvtárosaink könyvisme�
retének bővítésére nagyobb 
könyvtáraink részére továbbra 
is eljuttatjuk az „Űj könyvek” 
című, a legfrissebben megjelent 
könyvekről szóló tájékoztató fü�
zetet, megjelölve a megvásárolt 
könyveket, hogy a cseréknél 
igényelhessék ezeket. A kisebb 
könyvtárak részére évi két alka�
lommal ..Új könyveink" jegyzé�
két állítjuk össze.

Nagyobb és kisebb könyvtá�
raink kezelői részére eljuttatjuk 
az időszakonként megjelente�
tett ajánló bibliográfiáinkat, 
szolgáltatásaink ajánló jegyzé�
két. A Postás Művelődési Köz�
pont Híradójában is rendszere�
sen közlünk könyvismertetése�
ket.

Elképzeléseinkkel hamaro�
san körlevélben keressük meg 
könyvtárosainkat, ily módon tá�
jékozódni szeretnénk arról is, 
hogy a különféle munkahelye�
ken milyen, könyvtárunkat 
érintő igény, kérés van. Az ész�
revételeket, jó ötleteket szíve�
sen fogadjuk.

Veress Jánosné

Vándorlók klubja
A Postások Szakszervezeté�

vel együttműködve megalakít�
juk a Vándorlók klubját. A klub 
tagja lehet bárki, aki szeret ki�
rándulni. és havonta egyszer 
szívesen választja a pihenésnek 
ezt az aktív formáját. Tagsági 
díj nincs. Tagsági könyv lesz. 
A kirándulások önköltségesek.

1990- ben hat túrát tervezünk. 
Akik legalább 5 túrát teljesíte�
nek. azok között az évadzáró 
klubnapon túrafelszereléseket.

a túrázáshoz nélkülözhetetlen 
eszközöket sorsolunk ki.

Első kirándulásunk és egyút�
tal a klub első összejövetele 
1990. március 24- én 9 órakor 
lesz: Sándor—József— Bene-
dek- túra. Célunk a Remete�
szurdok.

Találkozás a Moszkva téren 
az óránál. Keresd a táblát: Ván�
dorlók!

Mindenkit szeretettel vá�
runk! (Felvilágosítás: a 122-  
4600- as telefonon.)

III. forduló
1. Ki rendezett be először 

futárközpontot Budán?

a) Mátyás király,
b) IV. Béla,
c) Károly Róbert.

2. Milyen nyelven jelentek 
meg 1867- ben és a kiegyezést 
követően a posta hivatalos 
lapjai ?

a) Németül,

b) Franciául és németül,

c) Német és magyar 
nyelven.

3. Hol működött az első 
távjelző vonal?

a) London és Manches�
ter között,

b) Párizs és Lille között,
c) Bécs és Pest között.

4. Mikor nyílt meg Buda�
pesten az első távbeszélőköz�
pont?

a) 1881. május 1- jén,
b) 1896- ban. a világkiállí�

tás alkalmával,
c) 1900. január 1- jén.

5. Ki alkalmazott először 
technikai eszközt a hang to�
vábbítására?

a) Graham Bell fizioló�
giatanár,

b) Tom Collins angol 
mérnök,

c) Philipp Reis német ta�
nító.

6. Mióta van rendszeres rá�
dióadás Magyarországán?

a) 1919. október 1- jétől,

b) 1925. december 1- jé-  
től,

c) 1930. január 1- jétől.
- I- 1. Kiről nevezték el a Pos�

tás Művelődési Központ 41 
éve működő képzőművészeti 
stúdióját?

Beküldési határidő: 1990. 
április 13.

Cím: Postás Művelődési
Központ. Budapest. Postafiók 
601. 1373

(Részletes tájékoztatás la�
punk januári számában jelent 
meg.)

Egry József festő mondását 
idézzük a vízszintes l . é s a 
függőleges 38. alatt. Ezt a két 
sort kérjük beküldeni.

VÍZSZINTES
1. A mondás első része. 12. 

Tóparti svájci város. 13. Vala�
kinek jelez. 14. T- vel a végén 
heveny. 16. Esni enged. 17. 
Diákok nyelvén az iskolai 
eredményt tartalmazó index.
19. Parancsolója. 21. Kártyás 
igéje (ford.). 23. Női becenév. 
24. Békés . . .  (színművész).
26. Egyik megyénk röviden.
27. Molibdén. 28. Egyházi ki�
közösítés. 30. Kínai hosszmér�
ték. 31. Divatos sportszermár�
ka. 33. . . .  futnak. 35. Tarto�
zik. 37. Kivágott fatörzs. 39. 
Folyó Szibériában. 40. Kidu-  
dorodás. 42. Kérdőszó. 44. Za�
mat (ford.). 46. Elhatározás- e? 
49. Vas. 50. A fej része. 52. 
Nőszirom. 53. Seben képző�
dik. 54. Eső utáni tavacskák. 
56. Személyes névmás. 57. 
A virág része. 58. Illatos, ízesí�
tésre használt növényi mag. 
60. Vulkán Itáliában. 61. Hí�
res bolgár kolostor helye. 62. 
Kimonó öve. 64. Hibásan je�
gyez (ford.).

FÜGGŐLEGES
1. USA- állam. 2. Ritka betű 

kiejtve. 3. Valódi. 4. Arab or�
szág lakója. 5. Afrikai patás.

6. Zeusz kedvese. 7. Szolmizá-  
ciós hang. 8. Friss, bájos. 9. 
Kerekes vízhordó. 10. 
1877- ben született festő, sze�
mélynevének kezdőbetűjével.
11. Az ismeretlen névbetűi. 
15. Okmány. 18. Munkahely. 
19. Egyre többe kerül e ..cím 
megszerzése”. 20. Ájul. 22. 
Égési termék. 24. Híres az ásí�
tó. 25. Olasz szerelem. 28. Élő�
szóban terjedő történet. 29. 
Névelős. manapság sokat em�
legetett pénzösszeg. 32. Mes�
terséges nyelv. 34. Passaunál 
ömlik a Dunába (ford.). 36. 
Úri . . .  38. A mondás máso�
dik része. 40. Rendezett fás 
terület. 41. Vívók küzdőtere. 
43. Heverő. 45. Gúny. 47. 
A földből előszed. 48. A vér�
keringést biztosítja. 49. Mese. 
51. Némelyik szoknyán látha�
tó (ford.). 53. Látogatás. 55. 
Részben visszaáll! 57. Euró�
pai főváros. 59. Ilyen lé is van.
62. Folyó a Szovjetunióban.
63. Izomrögzítő.

— Bánhidi —

Beküldési határidő: április
10.
Előző rejtvényünk helyes 
megfejtése: . . .  ha ráért, és 
van, aki m indig ráér enni. 
Könyvutalványt nyertek: Bu�
rányi Béláné (Esztergom), 
Herceg Franciska (Buda�
pest). Selmeci Imre (Buda�
pest). Szabó László (Makó).
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Ünnepre készülődve

Lelkes küzdelem a tisztes eredményért

Eredményes esztendőt zárt 
tavaly a PSE férfi asztalitenisz�
szakosztálya. Az NB I- ben elért 
második hely és az ETTU- kupá�
ban szerzett bronzérem után 
biztatón kezdődött az újabb erő�
próba. Az 1989/90. évi NB I- es 
bajnokság őszi idényét az első 
helyen zárta, és a nemzetközi 
megmérettetésben sem mutat�
kozott könnyűnek a csapat. Az 
ETTU- kupában a nyugatnémet 
TTC Kuchl és az olasz TT MAR 
Livorno legyőzése után a követ�
kező fordulóban már a négy 
legjobb csapat közé jutás, tehát 
a bronzérem volt a tét (mind a 
3.. mind a 4. helyezett megkap�
ja a díjat).

A folytatás méltó volt az el�
foglalt pozícióhoz. A Budapest-  
bajnokság megnyerése és a ti-  
zenkettek versenyében a máso�
dik. harmadik és negyedik hely 
megszerzése után a bajnokság�
ban is sikerült a lehetséges ve-  
télytársakat legyőzni. Három 
fordulóval a bajnokság befeje�
zése előtt csak illendőségből 
nem ültek tort. mert matemati�
kailag még nincs kizárva a bal-  
szerencse minden lehetősége. 
Március 10- én az M. Érdért elle�
nt mérkőzésen — ha minden jól 
megy — végképp eldőlhet a 
bajnokság kérdése.

Kiket ajánlhatnánk a sport 
iránt érdeklődő postások figyel�
mébe. ha nem pingpongosain-  
kat, akikre méltán büszkék le�
hetünk. És az edzőkkel meg a 
játékosokkal beszélgetve nem 
tudjuk elkerülni az ilyenkor 
szokásos kérdést:

— Mi a sorozatos sikerek 
titka?

— A magyar bajnokságért 
alaposan meg kell küzdeni — 
mondja Jakus Imre edző. — Az 
egyesület a sikeres sportágak�
ban mindig jó eredményeket 
ért el az utánpótlás nevelésével. 
A Zichy utcai iskola nemcsak 
tömegeket vonzott, hanem az 
arra alkalmas és érdemes ifja�
kat valóban sportolókká nevel�
te.

— Ne feledkezzünk el arról 
— szól közbe Temes Péter veze�
tőedző —. hogy a játékosneve�
lés módszereinek, egész mun�
kánknak az alapjait a szakosz�
tály egykori vezetője, majd az 
egyesület elnöke, dr. Ligetfalvi 
Sándor rakta le. Határozottsá�
got. következetességet kívánt

meg az edzőktől, ugyanakkor 
mögöttük állt a kényes ügyek�
ben.

— Bizony, — folytatja Jakus 
Imre —, nem voltunk megalku�
vók, inkább megváltunk egyik�
másik ígéretes játékosunktól, 
de a kialakult jó csapatszelle�
met nem engedtük szétzüllesz�
teni. Mindezzel eljutottunk odá�
ig. hogy a magyar bajnokság�
ban az első nyolc játékos közül 
négy a Postás neveltje. Közben 
nem volt olyan esztendő, hogy 
a magyar utánpótlás- válogatott�
nak Postás tagja ne lett volna, 
és nemzetközi mérkőzéseken 
meg ne állta volna a helyét. Van 
is kiből válogatni, mert hisz a 
budapesti bajnokságokban 3 
ifi-  és 3 serdülőcsapatot indí�
tunk, ezenkívül 10 újonccsapa�
tot is benevezünk.

— Persze a fegyelem, a ko�
molyan vett munka és az egy�
más iránti tisztelet nem zárja ki 
a baráti, sőt családias légkört — 
halljuk Fischer Ferenc edzőtől. 
— Edzések, mérkőzések után 
nyomban nem széledünk szét. 
Beszélgetünk, tévézünk, sőt 
még a szolid kártyajáték sincs 
kitiltva. Mindebbe a fiatalok is 
fokozatosan bekapcsolódnak. 
Közösen megünnepeltük a ka�
rácsonyt. a szilvesztert együtt 
töltöttük. A szülőkkel is benső�
séges kapcsolatot tartunk. Meg�
beszéljük a feladatokat, és ők 
támogatják munkánkat. Ezért 
sikerült a csapatot együtt tarta�
ni. akkor is. amikor rosszabbul 
ment.

Dr. Bátorfi István két bete�
gének meglátogatása közben 
kapcsolódik be beszélgetésünk�
be. miközben a teremben javá�
ban pattog a labda a Postás— 
Spartacus bajnoki mérkőzésen. 
Nagy fölénnyel vezetünk, izga�
lomra nincs ok. nyugodtan be�
szélgethetünk.

— Hogyan érzed magad fi�
addal együtt új egyesületed�
ben?

— Négy klubbal álltam ed�
dig kapcsolatban. Mondhatom, 
hogy eddig itt találtamba mun�
kához a legmegnyugtatóbb hát�
teret. Igen jó az egyesületnek a 
sportolók családjával való kap�
csolata, és ugyanezt érzem a ve�
zetőség és a szakosztály között. 
És ebben is megfelelő mértéket 
tudnak tartani, a jó munka le�
hetőségeinek megadása nem

válik terhes gyámkodássá. 
A vezetőedző jó szellemet hono�
sított meg. Nem törekszenek ar�
ra, hogy valamiféle egységes já�
tékstílust erőltessenek rá a ver�
senyzőkre. Hagyják, hogy min�
denki az egyéniségének, képes�
ségeinek megfelelő játékmodort 
fejlessze ki, és ennek a fogásait 
igyekeznek csiszolni, finomíta�
ni. Meg is látszik ennek az ered�
ménye a csapat változatos, szí�
nes játékán. Nem véletlen, 
hogy más egyesületek játéko�
sai, még a külföldre elszerződ�
tetettek is, szívesen járnak a 
Postás edzéseire. Ez persze jó 
tanulási lehetőség a mieinknek 
is. Nagyobb tudású edzőpart�
ner nélkül egyébként is megáll 
a fejlődés. Ezért erősíteni kelle�
ne a nemzetközi kapcsolatokat.

— Szó van arról — veszi fel 
a beszélgetés fonalát Temes Pé�
ter —, hogy a telepünkön kiala�
kított vendégszobákat sportlé�
tesítményeinkkel együtt edzőtá�
borok rendezésével hasznosít�
suk. Olyan egyesületeknek sze�
retnénk ezt a lehetőséget felkí�
nálni, amelyek fizetőképessé�
gük mellett jó edzőpartnereink 
is lehetnek. A magyar bajnok�
ságban, amelynek jelenleg 
nagy fölénnyel a csúcsán va�
gyunk, nemigen fejlődhetünk.

— Mivel magyarázható az, 
hogy a magyar bajnokságban 
ekkora különbségek alakultak 
ki?

— Egyrészt a játékosexport�
tal. De nem ez a fő gond. Ne�
künk is pótolnunk kellett Kre-  
isz Tibort, és kihevertük ezt a 
veszteséget. Egyöntetű viszont 
a véleményünk egyesületünkön 
belül, hogy nem ésszerű a baj�
nokság rendszere. Nem tudunk 
egyetérteni azzal, hogy a máso�
dik osztályban kevesebb játé�
kost kell a mérkőzésekre kiállí�
tani. mint az elsőben. Ez egy 
csúcsára állított piramis. Éppen 
a legfelsőbb szintet tágítja, hí�
gítja. Ugyan honnan tudna egy 
felsőbb osztályba lépő egyesü�
let újabb megfelelő képességű 
játékosokat csapatába beállíta�
ni? Nyilvánvaló hátránya, az él�
mezőnyt nem készteti komo�
lyabb erőfeszítésre. Sajnos, ja�
vaslataink elől eddig elzárkó�
zott a szövetség.

Akár délelőtt, akár délután 
látogatjuk meg a szakosztályt, 
mindig szorgos tennivalók kö�
zepette találjuk technikai veze�
tőjét, Felhős Györgyöt.

— Ne légy szerény! A te 
munkádnak is jelentős része 
van a csapat jó szereplésé�
ben . . .

— Szerencsés időben sze�
gődtem az egyesülethez, pályá�
jának felfelé ívelő szakaszában. 
Jó szereplése persze nekem is 
sikerélményt hozott. Nem hárí�
tom el a dicséretet, mert tudom, 
hogy a nyugodt felkészülésnek 
és versenyzésnek mind az ad�
minisztratív, mind a technikai 
feltételeiről gondoskodni kell. 
Két szakosztály ötven verseny�
zőjének személyi ügyeit: igazo�
lásait, nevezéseit, útleveleit kell 
rendben tartani. Meg kell szer�

vezni utazásaikat, gondoskodni 
kell szállásukról, ellátásukról, 
fogadni kell a vendégcsapato�
kat. Ezért javasoltam az itteni 
vendégszobák kialakítását. 
Ezenkívül én gondoskodom a 
felszerelésekről, a termekről (az 
itteni csarnokról és a két ping�
pongiskoláról, a Zichy utcairól 
és az Egressy úti általános isko�
lában berendezett termekről), 
azok világításáról és az esemé�
nyeknek megfelelő berendezé�
sükről.

— Eléggé szerteágazó fel�
adat, de jól tudom hasznosítani 
benne korábbi munkaszervezői 
gyakorlatomat.

— Tavaly az év sportolójá�
nak szavaztak meg, az utóbbi 
időben viszont a megszokott�
nál halványabb eredményeket 
értél el — fordulok Németh Ká�
rolyhoz.

— 1,988- ban bevonultam, és 
csak jövő februárban szerelek 
le. Igaz. hogy a mérkőzésekre 
elengednek, és még valameny-  
nyi edzési lehetőséget is adnak, 
mégis érezhetően visszaestem. 
Az is zavar, hogy a válogatott 
keretben tőlem idegen felfogás�
ban kell játszanom. A Buda-  
pest- bajnokság idején ráadásul 
még sérült is voltam, és így ki�
estem. Az egyéni bajnokságra 
már valamivel jobban ment a 
játék, és második lettem.

— A soron következő ETTU-  
kupa- mérkőzésünkön nincs sok 
esélyünk a Grenzau külföldi 
profijai ellen, de becsületesen 
készülünk a mérkőzésre, továb�
bá az Európa- bajnokságra.

— Tartunk a Grenzautól — 
folytatja Varga Sándor —, mert 
vb- érmes kínai versenyzőjük ál�
lítólag nagyon jó formában van, 
Prean pedig az angol lista 2. sz. 
versenyzője. Harmadik játéko�
sukat, Böhmöt egyszer már si�
került legyőznöm, remélem 
most sem hagy el a szerencse.

— Tavaly jó esztendőd 
volt . . .

— Igen, én már túljutottam a 
katonáskodás okozta hullám�
völgyön. A hazai versenyek jól 
sikerültek. Decemberben Svéd�
országban a skandináv nemzet�
közi bajnokságon is győzni tud�
tunk. ligameccsen pedig meg�
vertük a bolgárokat és az oszt�
rákokat. Erősen készülünk az 
Európa- bajnokságra — a Pos�
tástól hárman szereplünk a ke�
retben — napi két edzésünk 
van. Délelőtt egyesületünkben, 
délután a válogatottal gyakoro�
lunk.

Az Eb- re készülő válogatott 
keret harmadik Postás- tagja 
Bátorfi Zoltán.

— A tervek szerint a serdü�
lők és a felnőttek egyéni verse�
nyében, vegyes párosban test�
véremmel. ifi párosban pedig a 
helyszínen kijelölendő párral 
indulok. Napi három- négy órai 
edzéssel készülök. Az edzés és 
a sok mérkőzés meglehetősen 
leköti az időmet: nem ártana, 
ha valamivel több maradna ta�
nulásra. A Radnóti gimnázium 
első osztályába járok, 3,8 a ta�
nulmányi átlagom.

— A majdnem 4- es szép 
eredményhez viszont még di�
cséretes sportsikerek is járul�
nak.

— Igen. Tavaly a BVSC szí�
neiben játszottam bajnokcsa�
patban. most meg minden való�
színűség szerint a PSE- nél le�
szek bajnokcsapat tagja. Emel�
lett a magyar felnőtt bajnokság�
ban a 3., a budapestiben pedig 
a 2. helyen végeztem.

Egyik legrégebbi, mindig 
megbízható játékosa a csapat�
nak Leinweber József.

— 15 éve vagyok az egyesü�
letnél, annak idején még a 
Zichy utcában kezdtem ütöget-  
ni a labdát. Még ifi koromban B 
kategóriás nemzetközi minősí�
tésem volt, később válogatott 
játékos is voltam. Jól érzem ma�
gam itt, az egyesületnél. Jó a 
légkör, megadnak mindent, 
amire az egyesületnek lehetősé�
ge van. Sajnos, a lakásgondo�
mat mind a mai napig nem si�
került megoldanom. Szerettem 
volna ezért külföldre szerződni. 
Tavaly kaptam is egy megfelelő 
ajánlatot. Az egyesület kiadott 
volna, a szövetség nem járult 
hozzá.

Nagy Miklós nem az egyesü�
let neveltje.

— Négy éve, katonai szolgá�
latom után Miskolcról jöttem a 
PSE- hez. Nagyon jó szellemű 
egyesület, kitűnő a légkör. Nem 
is akármilyen érzés bajnokcsa�
pat tagjának lenni. Megvan a 
lehetőség nemzetközi mérkőzé�
seken való szereplésre. Játszot�
tam kupamérkőzésen is, még�
hozzá győztünk akkor, magam 
is nyertem mérkőzést.

— Úgy gondolom, ha ez a 
gárda együtt marad, néhány 
éven át bajnokok lehetünk. Sze�
retnék még én is néhány évig 
játszani — és bajnokságot nyer�
ni.

Petró Csaba szintén a BVSC-  
től jött.

— Mellőzöttnek éreztem ma�
gam, ezért híre nyomán a Pos�
tást választottam. Nem csalód�
tam. Foglalkoznak velem, nem�
csak az edzők, hanem az I. osz�
tályú játékosok is, így sokat fej�
lődtem. Tavaly egyszer, az idén 
már háromszor játszottam baj�
noki mérkőzésen. Remélem, to�
vábbra is szóhoz jutok, a ma�
gam részéről ehhez mindent 
megteszek, szorgalmasan
edzek.

— Ifjúsági játékosként elért 
eredményeid ezt teljes mérték�
ben igazolják.

— A várnai nemzetközi ifjú�
sági versenynek valamennyi 
számában győztes voltam. Meg�
nyertem az egyéni versenyt, 
csapatban bajnokok lettünk, 
párosban Felhőssel, vegyes pá�
rosban Szűcs Ildikóval győz�
tem.

Hozzá lehet- e tenni ehhez 
még valami örömteli ered�

ményt? A tervek a bajnokság 
megnyeréséről, az Európa- baj-  
nokságon való jó szereplésről 
és az ETTU- kupában becsüle�
tes helytállásról szóltak. Az ET�
TU- kupában a következő fordu�
lóbeli ellenfél, a TTC Zugbücke 
Grenzau föltétien esélyese volt 
a küzdelemnek. Egy vagy két 
mérkőzés megnyerését az egye�
sület vezetői már kiváló ered�
ménynek tekintették, de még 
az 5:0- ás vereséget sem tartot�
ták volna szégyenteljesnek. És 
erre, kivételesen nagy közönség 
előtt — a vendégeket 60 szurko�
ló kísérte el — a következő 
meglepetés született:

Varga—Böhm 2:0 (8 + 16),
Bátorfi—Prean 0:2 ( — 20; —13), 
Németh—Jang Sian- Hua 1:2 
( — 17; 11; —17), Varga—Prean 
0:2 (— 20; —19). Már itt lehetett 
volna keresnivalónk. És akkor 
jött a meglepetés: Bátorfi—
Jang Sian- Hua 2:1 ( — 13; 11: 
20). A döntő játszmában a kínai 
már 20:15- re vezetett. . .  Né-  
m eth - Böhm  2:1 ( - 14 ; 16; 16), 
Varga—Jang Sian- Hua 0:2 
( — 14; —23), Németh—Prean 
2:0 (18; 20), Bátorfi—Böhm 2:1 
( — 20; 15; 15). Ezzel Postás — 
Grenzau 5:4

A következő ellenfél jó isme�
rősünk: az SPV Steinhagen. Ta�
valy ők győztek ellenünk, 
ugyancsak az elődöntőben, 
5:4- re. A bronzérem már meg�
van, esélyünk többre most 
sincs, de ípnit lehet tudni. . .

Már az eddig elért eredmé�
nyekhez is forrón gratulálunk. 
És szurkolunk . . .

Benda István

Hihetetlen győzelem . . .
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P ostás D olgozó 8

„Legyőztem Preant”; 4:4 az eredmény

Megvan! . . . Böhm labdája a hálóban


