
Az ágazati szakszervezetek 
kongresszusai után 1990. június 
16-án, szombaton megtartotta 
alakuló ülését a szövetségi 
kongresszus is.

A szövetségben részt venni 
kívánó szakszervezetek azzal a 
céllal gyűltek össze, hogy meg�
alakítsák azt a szövetséget, 
amely hatékonyabban képviseli 
majd érdekeiket a munkaadók�
kal szemben — mondta meg�
nyitóbeszédében Egyed Emöné 
levezető' elnök.

A kongresszus elfogadta a 
tervezett napirendi pontokat, 
majd meghallgatta Szépe Lő�
rinc szóbeli kiegészítőjét. Az 
előadó elmondta, hogy az alap�
szabály-tervezet készítése során 
a Postai Dolgozók Szakszerve�
zetének javaslatait írásban csa�
tolták a tervezethez, a többi 
ágazati szakszervezet javaslatát 
viszont megpróbálták beépíte�
ni. A tervezetet azóta már közö�
sen megvitatták, néhol javítot�

ták is, így a kongresszusnak 
már csak a módosított javasla�
tot kellett megvitatnia, illetve 
elfogadnia a végleges alapsza�
bályt.

Az előkészületek után a 
kongresszus paragrafusról pa�
ragrafusra haladva vitatta és 
szavazta meg az alapszabály�
tervezetet. A munka során csak 
néha keletkezett komolyabb vi�
ta. Ilyen volt, amikor a szerve�
zet nevéről kellett dönteni. 
Hosszas, sokáig meddő vita, 
több tanácstalanság után azon�
ban sikerült megoldani a prob�
lémát. Az történt ugyanis, hogy 
a két javasolt név közül egyik 
sem kapta meg a szükséges 
többséget. Szerencsére az egyik 
küldött egy új, frappáns nevet 
javasolt, amit általános meg�
könnyebbülésre szinte minden�
ki azonnal elfogadott. A létrejö�
vő szövetség így a Postai és 
Hírközlési Dolgozók Szakszer�
vezeti Szövetsége nevet kapta.

NYILATKOZAT

A Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 
kongresszusának küldöttei az általuk képviselt tagság ne�
vében tiltakoznak az SZDSZ képviselőcsoportjának javas�
latai ellen, melyek a szakszervezetek belső életébe való be�
avatkozást jelentenek. A parlament elé olyan kérdéseket 
kívánnak vinni, melyek sértik a tagság személyi szabad�
ságjogait, a szakszervezetek függetlenségét és önrendelke�
zési jogát.

Tiszteletben tartjuk és támogatjuk az első független fele�
lős kormány programtervezetében megfogalmazottakat. 
Bízunk abban, hogy a kormány tevékenységét a szavak és 
a tettek egysége jellemzi, s mint az emberközpontú prog�
ram vállalója elismeri a szakszervezeteknek a munkaválla�
lók érdekében kifejtett képviseleti tevékenyéségét, és mi�
előbb garantálja annak törvényes kereteit.

Tiltakozunk a Független Szakszervezetek Demokratikus 
Ligájának megalapozatlan igénye ellen, mely új szakszer�
vezeti választásokat tart szükségesnek.

Kijelentjük, hogy a postai, a műsorszóró és a távközlési 
dolgozók szakszervezeteinél a választások ebben az évben,

Vita alakult ki abban a kér�
désben is, hogy a létrejövő szö�
vetségnek legyen-e főtitkára és 
titkára, vagy csak elnöke. 
Egyed Ernőné szenvedélyes 
hangú hozzászólásában arra 
kért választ, hogy kik, mikor és 
miért döntöttek úgy, hogy a szö�
vetségnek ne legyen titkára, és 
hogy kikérték-e ebben a kér�
désben a tagság véleményét, 
vagyis foglalkoztak-e a kérdés�
sel alapszervi szinten.

Szépe Lőrinc válaszként el�
mondta, hogy a részletkérdé�
sekkel csak az elmúlt 3-4 héten 
foglalkoztak. A határozottán 
feltett kérdésre azonban nem 
válaszolt. Ez a kongresszus 
egyetlen küldöttének — még a 
kérdést feltevőnek — sem tűnt 
fel, türelmesen hallgatták a 
hosszúra nyúló okfejtéseket. 
A kongresszus végül úgy dön�
tött, hogy a szövetségnek csak 
elnöke lesz. A továbbiakban a 
szövetség lapjának nevéről dön�
tött a kongresszus. Az eddigi 
név — a Postás Dolgozó — he�
lyett három másik nevet java�
soltak (Hírnök, Hírvivő, Hírho�
zó). A probléma csupán az volt, 
hogy az egyik nevet már hasz�
nálja egy másik lap, a másik 
kettő közül egyik sem kapta 
meg a szükséges számú szava�
zatot. Az elnöklő Hazai Gábor 
ekkor közölte a kongresszussal, 
hogy az ügyrendi szabályok 
szerint nincs lehetőség arra, 
hogy bárki is újabb nevet java�
soljon, majd ő állt elő javaslat�
tal. A kongresszus elfogadta ja�
vaslatát, és a hosszú, nehézkes, 
de a küldötteket kielégítő Pos�
tai és Hírközlési Dolgozók 
Lapja név mellett döntött.

A régi szakszervezeti vagyon 
nagy részét kitevő ingatlanok 
kérdésében a küldöttek úgy 
döntöttek, hogy a Postások 
Szakszervezetének tulajdonát 
eszmeileg osztják szét a szak- 
szervezetek között. Ez azt jelen�
ti, hogy a telekkönyvi bejegy�
zésnél a Postások Szakszerveze�
tének, mint jogelődnek a nevét 
módosítják a jogutód szövetség 
nevére, ugyanakkor az egyes 
tagszakszervezeteknek, mint 
tulajdonosoknak a tulajdoni 
arányát magánokiratban álla�

pítják meg, melyet minden tu �
lajdonos aláír majd.

Ezek után az események hir�
telen felgyorsultak, a küldöttek 
gyors egymásutánban fogadták 
el az eredeti, illetve a módosí�
tott paragrafusokat, és végül 
magát az egész alapszabályt is. 
A szövetség létrejöttéhez azon�
ban arra volt szükség, hogy a 
létrehozó szakszervezetek teljes 
konszenzussal döntsenek a kér�
désben. A tagszakszervezeti 
szavazás eredményeként 17 
tagszakszervezet igen szavaza�
tával és 3 tartózkodásával végül 
is elfogadták az alapszabályt, és 
így létrejött a szövetség.

Mivel egy valamirevaló szö�
vetségnek működőképes prog�
ramra is szüksége van, ezért a 
kongresszus a továbbiakban ez�
zel a kérdéssel foglalkozott. Az 
előterjesztett hosszú távú prog�
ramot a tagszakszervezetek az�
zal a módosítással fogadták el, 
hogy szükséges egy rövid távú, 
könnyebben ellenőrizhető prog�
ram készítése is.

Benke Gézáné felszólalásá�
ban arra hívta fel a figyelmet, 
hogy a szakszervezet nyugdíja�
sai közül nagyon sokan szörnyű 
körülmények között élnek, és a 
nyugdíjas szakszervezeti veze�
tőségi tagokat sokszor elfelejtik 
meghívni a vezetőségi ülésekre. 
Mint mondta, jelenleg egyene�
sen tragédia, ha valaki nyugdí�
jas. „Ha arra van mód, hogy 
70 000 forintos fizetéseket osz- 
szanak a vezetők között, akkor 
annak is meg kell találni a mód�
ját, hogy a nyugdíjasokat rend�
szeresen segítsék, és ne csak a 
végső búcsúztatásra szánt há�
rom szál szegfűt kapják meg. 
A kongresszus küldöttei egyet�
értettek abban, hogy jobban 
kell segíteni a nyugdíjasokat, és 
meg kell tenni mindent a rend�
szeres támogatás létrejöttéért.

A kongresszus döntött sze�
mélyi kérdésekben is. Titkos 
szavazással választották meg a 
szövetség és a gazdasági ellen�
őrző bizottság elnökét. A jelölő- 
bizottság az elnöki tisztségre 
Gricsemé Heszky Enikőt, a 
géb elnökének dr. Körösztös 
Jánosnét javasolta.

a demokratikus átalakulás időszakában kezdődtek meg. 
A szakmai kongresszusok és a választások már az új kor�
mány működésének idején voltak. Mindenki önként dönt�
hette el, hogy akar- e és melyik szakszervezetnek a tagja 
lenni. A  tagság alulról jövő kezdeményezés alapján, de�
mokratikusan választotta vezetőit és testületéit.

Ezért tiltakozunk, hogy bárki kívülről megkérdőjelezze 
szakszervezeteink legitimitását, és demagóg módon olyan�
kor követelje az „új és szabad” választások kiírását, amikor 
a választási folyamat még be sem fejeződött. Ez a szakszer�
vezeti mozgalom tudatos szétzüllesztésére való törekvés, a 
demokrácia köntösébe bújtatva.

Különösen veszélyes ez a mai időszakban, amikor a pri�
vatizáció, a struktúraváltás, a munkanélküliség, a szinte el�
viselhetetlenné váló infláció miatt egyre erőteljesebb és ha �
tározottabb a dolgozói igény a szakszervezetek érdekképvi�
seleti, érdekvédelmi munkájára.

Követeljük, hogy a parlament sürgősséggel tűzze napi�
rendre az érdekvédelmi törvény megalkotását, hogy ezzel 
megteremtse a szakszervezetek, valamint a parlament, a 
kormány és a munkáltatók közötti legitim kapcsolatrend�
szert és érdekegyeztetési mechanizmust.

Enyhe szépséghiba itt is elő�
fordult. A választás levezető el�
nöke ugyanis elfelejtette meg�
kérdezni a küldötteket arról, kí- 
vánják-e, hogy más is felkerül�
jön a jelölőlistára.

A szavazás eredménye 
egyébként sokak számára telje�
sen egyértelmű volt, és nem is 
kellett csalódniuk. A 233 érvé�
nyes szavazatból 222 szavazatot 
kapott az elnöki posztra jelölt 
Gricsemé Heszky Enikő, és 231 
szavazatot dr. Körösztös János- 
né, aki így a géb elnöke lett.

A kongresszus megerősítette 
a Magyar Szakszervezetek Or�
szágos Szövetségéhez való csat�
lakozási szándékát és a követ�
kező határozatot fogadta el a 
nemzetközi szakszervezeti szö�
vetségekkel kialakítandó kap�
csolatokra vonatkozóan:

„A Postai és Hírközlési Dolgo�
zók Szakszervezeti Szövetsége, a 
szövetségbe tömörült dolgozók 
alapvető érdekeit szem előtt tart�
va arra törekszik, hogy a nem�
zetközi kapcsolatokban egyértel�
műen erősödjön az európai ori�
entáció, az európai országok 
szakmai szövetségeivel, a nem�
zetközi szakszervezeti szövetsé�
gekkel a két-  és többoldalú kap�
csolat, az érdekvédelmi, érdek-  
képviseleti feladatok megoldását 
segítő konkrét együttműködés.

A Postások Szakszervezetének 
alakulásakor a jogutódszerveze�
tek állást foglaltak az SZVSZ-  
hez tartozó Közalkalmazottak és 
Rokonszakmabeli Dolgozók 
Nemzetközi Szakszervezeti Szö�
vetségében viselt tagságukról. 
Kinyilvánították, hogy megfigye�
lői státusukat meghagyva kilép�
nek a nemzetközi szövetségből. 
A Postai és Hírközlési Dolgozók 
Szakszervezeti Szövetsége megfi�
gyelői minőségben részt vehet a 
szövetség munkájában.

A kongresszus a szövetségbe 
tömörült tagság helyzetére, sajá�
tos érdekeire való tekintettel, a

szakmai kongresszusok állásfog�
lalásait alapul véve, szükséges�
nek tartja a Szabad Szakszerve�
zetek Nemzetközi Szövetségével 
kapcsolatban levő Posta-  Távíró-  
Telefon-  és Rádióüzemek Nem�
zetközi szakszervezeti Szövetsé�
géhez (IPTT) való közeledést. Fel�
hatalmazza a Postai és Hírközlé�
si Dolgozók Szakszervezeti Szö�
vetségének elnökét, hogy a hír�
közlés szakmai szakszervezetei�
vel együttműködve tájékozódjon 
a genfi székhellyel működő IPTT-  
nél a nemzetközi szervezet mun�
kájában való részvétel feltételei�
ről. A feltételek részletes ismere�
tének birtokában, a szövetségi 
tanács döntsön az együttműkö�
dés, a kapcsolattartás formájá�
ról.”

*
Elnökké választása után Gri- 

cserné Heszky Enikő rövid be�
szédben mondott köszönetét a 
bizalomért, és a szövetségre vá�
ró feladatokról is szót ejtett. 
Mint mondta, a szövetség közös 
feladata, hogy a 85 ezer postás 
dolgozó egységét ne szüntet�
hesse meg teljesen a posta szét�
verése. A szövetségben az önál�
ló szakszervezetek önállósága 
maximális lesz, a szövetség csu�
pán a hatékonyabb, nyomaté�
kosabb fellépést biztosítja 
majd.

— A szövetség nyitott és fo�
gadókész — mondta —, akik 
eddig nem csatlakoztak, azokat 
is várjuk. Most már ismert a 
cél, a szándék és az alapsza�
bály. Biztos vagyok abban, 
hogy a hírközlési dolgozók 
szakszervezeti egysége helyre�
áll. Szükség is van erre az egy�
ségre, hogy összehangoltan lép�
hessünk fel érdekeink védelmé�
ben. Ismernek engem, régi arc�
nak számítok már. ígérem, 
hogy ugyanolyan határozott�
sággal dolgozok, mint eddig. 
Ehhez kérem a segítségüket.

— Mészáros —
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Gricserné Heszky Enikő főtitkár beszámolót tart. Mellette Nagy Sándor, a 
MSZOSZ elnöke és Siklós Csaba miniszter

A kongresszus első napján, május 
25-én Benke Gézáné elnökölt. Egy�
órás késéssel nyitotta meg a tanácsko�
zást, mert rajtuk kívülálló okok miatt 
nem érkeztek meg idó're a soproniak 
és pécsiek.

Köszöntötte a jelentős eseményen 
megjelent küldötteket, központi veze�
tőségi tagokat és meghívottakat, dr. 
Kertész Pált, a Magyar Posta Vállalat 
vezérigazgatóját.

Felolvasta a kongresszusi titkárság 
tagjainak névsorát, majd a jelölőbi�
zottság, a mandátumvizsgáló bizottság 
és a szavazatszámláló bizottság vezető�
inek, tagjainak nevét. A szavazás után 
átadta a szót Gricserné Heszky Enikő�
nek, a Postások Szakszervezete főtit�
kárának, aki szóbeli kiegészítést fű�
zött az írásban kiadott beszámolóhoz, 
az alapszabály-tervezethez és a prog�
ramjavaslathoz.

Alapelv: az érdekképviselet 
és az érdekvédelem

„Rendkívüli helyzetben, rendhagyó 
kongresszust tartunk. Politikai, gazda�
sági rendszerváltozás időszakában va�
gyunk, nekünk pedig a negyvenöt 
éves, egységes postásszakszervezet 
átalakulásáról kell döntenünk. Rend�
hagyó, mert első alkalom, hogy a tag �
ság maga készítette elő saját szakmai 
szakszervezetének önálló alapszabá�
lyát; a megalakítandó szakszervezet 
tisztségviselőit a korábbi gyakorlattól 
eltérően nem egy szűkebb testület, 
hanem közvetlenül a kongresszusi 
küldöttek választják meg. Ez a kong�
resszus tehát lezár egy több évtizedes 
korszakot és megnyit egy újat.

Kongresszusunk fő feladata, hogy a 
megváltozott gazdasági és politikai 
körülmények között helyesen, jól ha�
tározza meg a szakszervezet helyét, 
szerepét, reálisan fogalmazza meg a 
munkavállalók helyzetének javítá�
sáért felvállalandó feladatokat.

Melyek azok az elvek, melyeket az 
elmúlt két év során közösen kimond- 
tunk, meghatároztunk, és már ennek 
szellemében kezdtünk dolgozni?

Alapelvünk, hogy a szakszervezet�
nek egyetlen feladata van, a munka- 
vállalók, a szakszervezeti tagság ér�
dekképviselete, érdekvédelme.

Meghatároztuk azt is, hogy szak- 
szervezetünk pártoktól, államhata�
lomtól, munkáltatóktól független, ‘ 
önálló szervezetként végzi munkáját, 
egyenrangú partnerként. A pártokhoz 
való viszonyunkat csak az szabja meg, 
azok hogyan képviselik a munkaválla�
lók érdekeit.

Azt is megfogalmaztuk, hogy szak- 
szervezetünk érdekelt a szociális piac- 
gazdaság kialakításában, ahol nem�
csak a működőtőke szerzi meg a hasz�
nát, hanem a munkavállalók is megfe�
lelően részesülnek a haszonból. Olyan 
szociális piacgazdaság megteremtésé�
ben akarunk partnerek lenni, mely�
ben a gazdaságpolitikai célok közép�
pontjában az ember áll, a végső cél a 
becsületesen, szakértelemmel dolgozó 
alkotó ember életszínvonalának, hely�
zetének javítása. Nem támogatjuk az 
olyan átalakulást, mely egyoldalúan a 
dolgozók terhére valósul meg.

A koalíciós kormány első megnyil�
vánulásai biztatóak. A miniszterelnöki 
expozéban olyan gondolatok fogalma�
zódtak meg, melyeknek megvalósulá�
sát szakszervezetünk is évek óta szor�
galmazza. Szociális védőháló megte�
remtése, a társadalombiztosítás való�
di önkormányzatának megvalósítása, 
antiinflációs politika meghirdetése. 
A kormányfő kijelentése, hogy „a de�
mokratikus szakszervezetek törvé�
nyes keretek közötti szabad alakulá�
sát és működését a kormány támo�
gatni kívánja”, egy kulturáltabb kap�
csolatrendszer kialakítását ígéri, és le�

hetőséget ad társadalmi ellenőrző sze�
repük betöltésére.

Visszatérve szűkebb pátriánkba, te�
kintsük át röviden, az elmúlt két év�
ben mit tettünk dolgozóink érdekvé�
delmében. Ami erőnkből telt — lehe�
tőségeink keretei között — azt megtet�
tük. Az átszervezés során legfonto�
sabb feladatunknak tartottuk a bérle�
maradás megszüntetését. Megállapo�
dást kötöttünk a Magyar Posta utód�
vállalatainak vezetőivel a munkavál�
lalók szerzett jogainak, bázisszintű szo�
ciális ellátásának és foglalkoztatási 
biztonságának megteremtésére. Elé�
gedettek lehetünk? — kérdezhetjük. 
Válaszunk, sajnos, csak részben lehet 
pozitív. Annak örülünk, hogy a bérel�
maradást megszüntették, átlag 25 szá�
zalékos volt a bérfejlesztés. Határozot�
tan felléptünk azért is, hogy meg kell 
akadályozni a bérlemaradás megis�
métlődését, ezért 1990-ben a népgaz�
dasági átlagra tervezett 16 százalék 
körüli bérfejlesztést tartunk szüksé�
gesnek. Vállalatunk — mint közszol�
gáltató — az adómentességet is meg�
kapta. Mivel azonban a Posta Vállalat 
éves terve csak most készült el, és jú �
niusban kerül szakszervezeti testület 
elé, a béralku folytatása, megfelelő 
mértékű fejlesztés elérése már az új 
szakszervezet feladata lesz.

A szerzett dolgozói jogokért, a bázis�
szintű szociális ellátás garantálásáért 
is harcolniuk kell. Az ilyen célokra 
fordítandó összegnek a tervben kell 
szerepelnie. A működőképesség felté�
teleiben ez is benne van. Ennek elle�
nére, sajnos, azt tapasztaljuk, hogy 
csonkítják a szerzett jogokat. Baj van 
a lakásépítési kölcsönnel, a vállalati 
beutalókkal, egyebekkel is.

Az átszervezés sem megy simán. A 
Magyar Posta illetékes vezetői a múlt 
évi novemberi füredi tanácskozáson 
felelősen kijelentették, hogy január 
1-jén megtörténik a szétválás, az át�
szervezési ütemtervet megvalósítják. 
Május vége van, de az ütemtervben 
felsoroltak még mindig nem teljesül�
tek teljes mértékben.

Fontosnak tartottuk, hogy az át�
szervezés végrehajtása előtt készül�
jön el az új postatörvény, igazodva a 
megváltozott helyzethez, meghatároz�
va a közszolgáltatói tevékenységi kö�
röket, feladatokat. Az ésszerűséget 
sutba dobták, ma sincs új törvény, így 
dolgozik a posta, s így készül a priva�
tizációra .. .

. . . Szakszervezetünk határozott vé�
leménye, hogy a privatizációt nem a 
közszolgáltatásban kell elkezdeni. 
Legalábbis nem azokon a területeken 
kell elsőként vizsgálni a gazdasági ra�
cionalitást, ahol az ügyfelekkel köz�
vetlen kapcsolatban vannak.

Az átszervezés tapasztalatai is tanú�
sítják, hogy jelentős tartalékok van�
nak a posta évtizedek alatt megszo�
kott centralizált adminisztrációs, belső 
irányítási rendszerében. Elsősorban 
ezt kell megvizsgálni, olyan céllal,

hogy az irányítók, az irányítási szintek 
csökkentésével, a végrehajtó szervek 
önállóságának, hatáskörének növelé�
sével, a felesleges átfedések megszün�
tetésével hogyan tehető gazdaságo�
sabbá a vállalat munkája, változatlan 
vagy növekvő szintű szolgáltatás mel�
lett.

A postások túlnyomó többsége 
munkáját szolgálatnak tekinti, és úgy 
is végzi. Mi helyre akarjuk állítani a 
postai munka és a postás becsületét, 
rangját. Olyan postát akarunk, mely�
nek szolgáltatásaival az ügyfelek elé�
gedettek, és ahol megbecsült, jól fize�
tett postások dolgoznak. A program�
ban az ehhez szükséges szakszerveze�
ti feladatokat fogalmaztuk meg.”

A főtitkár ezután visszatekintett a 
választási folyamat egyes állomásaira, 
majd elmondta, hogy a tagság alap�
szervezeti szinten véleményezte a 
szakmai szakszervezet alapszabály�
tervezetét és az ideiglenesen elfoga�
dott szövetségi alapszabályt, javasla�
tokat tettek a szakmai és a szövetségi 
programhoz. Döntött a tagság a szak�
mai szakszervezet és a szövetség meg�
alakításáról. A vállalatnál levő 213 
alapszervezeten kívül a Magyar Fila- 
télia Vállalat alapszervezete is beje�
lentette, hogy csatlakozni kíván a Pos�
tai Dolgozók Szakszervezetéhez.

Az új szakszervezet nemcsak a 
szakszervezeti jogokat gyakorolja, ha�
nem a Posta Vállalat partnereként gya�
korolja a dolgozó közösségek vezetés�
ben való részvételi jogait is. (Két kis 
részterület kivételével, ugyanis Szé�
kesfehérváron a feldolgozóüzem 
kézbesítőosztályának, és a Budapest 
114-es Postahivatal kézbesítőosztá�
lyának egy része külön szervezetet 
alakított.)

Együtt, egymásért!

Befejezésül a főtitkár bejelentette: 
„valamennyien tudjuk, hogy a beszá�
moló megvitatásával az előző kong�
resszuson választott központi vezető�
ség, tisztségviselők, munkabizottsá�
gok megbízatása megszűnik. Megkö�
szönöm mindannyiuk munkáját, külö�
nösen azokét, akik az egyre nehezebb 
helyzetben feladatuknak társadalmi 
munkában tettek eleget. Ők végezték 
a legnehezebb szolgálatot a posta va�
lamennyi dolgozójának érdekében.

Végül kérem a kongresszus küldöt�
teit, akik ma 46 ezer postás dolgozó 
képviseletében vannak itt, döntéseik�
nél arra is gondoljanak, hogy céljaik, 
a programban megfogalmazottak el�
érése végett szükség van és szükség 
lesz a több mint 85 ezer szakszervezeti 
tag együttes erejére, fellépésére, szoli�
daritására is. Jelmondatunkat ne fe�
ledjék: Együtt, egymásért!”

Fekete Ottó, a központi vezetőség 
mellett működő számvizsgáló bizott�
ság elnöke ugyancsak rövid szóbeli ki�
egészítést adott az írásos jelentéshez. 
Elmondta, hogy a szakszervezet XII. 
kongresszusa után a bizottság jobb 
feltételek között kezdte meg munká�
ját, igyekezett minden segítséget 
megadni, hozzájárulni a központi cé�
lok megvalósításához.

Az elvégzett ellenőrzések tapaszta�
latai szerint a gazdasági, pénzügyi 
munka javult, általánossá vált a taka�
rékos gazdálkodás, és a bevételek 
mindenütt fedezték a kiadásokat. Az 
elnök köszönetét fejezte ki azoknak, 
akik segítették felelős munkájukat.

Szenvedélyes vita bontakozott ki a 
beszámoló után. Csaknem húszán 
mondták el észrevételeiket, javaslatai�
kat, kérdéseiket. Olyan témák kerül�

tek terítékre, melyek égetően testkö�
zelben vannak, megkeserítik az életet. 
A bérproblémával szinte mindenki 
foglalkozott. Hasonlóan fájó pont a 
technikai lemaradás, mert a postán 
belül is a forgalom volt a legmosto�
hább. A tárgyi feltételek hiánya több�
szörözi a manuális munkaigényt. Töb�
ben szóltak az elhamarkodott átszer�
vezésről, isszák a levét, mert az utód�
vállalatok működőképességéhez fon�
tos feltételek hiányoznak, például az 
új postatörvény. A cselekvési sorrend 
fordított, ésszerűtlen volt.

A témakörök további sorolása he�
lyett néhány olyan hozzászólásból idé�
zünk, melyek csokorba kötik a megol�
dást sürgető gondokat.

Patay Árpád (Pécs 1). A szakszer�
vezet képviseletében többször hangot 
adtunk annak, hogy a szervezet mó�
dosítását meg kell előznie a működési 
feltételek megteremtésének. Mi tehát 
nem az átszervezés, hanem a végre�
hajtás módszerei ellen tiltakoztunk. 
A posta szakmai vezetői miért nem 
szálltak szembe a sietséget szorgalma�
zó KÖHÉM-vezetőkkel, akiknek több�
sége ma már nincs is beosztásában. 
Ennek megint mi fizetjük meg az árát.

A vállalat vezérigazgatója bérfej�
lesztés nélkül is működőképesnek lát�
ja a postát. Erősödik a bizalmatlanság 
a vezetőkkel szemben.

A titkárok testületé kezdeményezi 
országos alapszervezeti titkári érte�
kezlet összehívását, a szakszervezeti 
állásfoglalás és magatartás kialakítá�
sára. Testületi ülésen egyhangú volt a 
vélemény, hogy csak elfogadható 
mértékű bérfejlesztés esetén fizethes�
senek prémiumot. Javasoljuk a kong�
resszusnak ennek elfogadását, és a 
16% körüli bérfejlesztés követelését.

Kiss Péter (Hírlapfeldolgozó Üzem)

Sok problémával küzd a hírlapága�
zat. A terjesztett lapok számának 
gyors növekedésével, a kezelt pél�
dányszám jelentős emelkedésével a 
posta elfelejtette a feltételrendszer fej�
lesztését. A gondokat teljesen a végre�
hajtó szolgálatra hárította, utasítások�
kal. Nem elég a mintegy 1200-féle új�
ság, eladhatatlan alkalmi kiadványok 
tonnáit is ránk zúdították.

A papírtömegek súlya alatt a kerék�
párok összetörnek, a kiosztóhelyisé�
gek szűkösek, felszereltségük elavult, 
a raktárak létesítése elmaradt. Elhibá- 
zottnak tartjuk az üzletpolitikát. 
A posta által terjesztett 1200-féle lap�
ból mindössze 200 (!) adja a nettó ár �
bevétel 99 százalékát. A Posta Vállalat 
tehát gáláns, nagyvonalú az előfize�
tőkkel, a kiadókkal, mindenkivel, de 
szűkmarkú az alkalmazottaival szem�
ben.

Szakszervezetünk mulasztása, hogy 
a megalkotott és hatályba lépett 
sztrájktörvénnyel párhuzamosan nem 
gondoskodott sztrájkalap képzéséről. 
Ezt pótolni kell.

Tóth József Kaposvár 2 hivatalból 
érkezett, és a kishivatalok problémáit 
tolmácsolta.

A munkaidőt egyre jobban igyekez�
nek megnyirbálni, mondván, a pont�
egység nem teszi szükségessé a nyolc�
órás szolgálatot. De arra nem gondol�
nak, hogy a hatórás munkaidő 4500 
forintos béréből hogyan tud családot 
eltartani a hivatalvezető?

A Balatonszentgyörgyről érkezett 
Kőhalmi Gyula is foglalkozott a kishi�
vatalok helyzetével.

A klasszikus posta bevételeiből 
nem tudja fenntartani magát, tehát 
működésképtelen. Az általunk nyúj�
tott szolgáltatás állami feladat, tehát 
nem függhet attól, hogy gazdaságos 
avagy sem ez a tevékenység. Éppen 
ezért a kishivatalok dolgozóit is rende�
sen meg kell fizetni. Állami támogatás 
nélkül nem létezhet a postaforgalom.

Dr. Kertész Pál, a Posta Vállalat ve�
zérigazgatója a szakvezetők nevében 
köszöntötte a küldötteket. A hozzászó�
lók napi gondjainkról beszéltek, me�
lyekre mi próbálunk megoldást keres�
ni. Amikor átkerül az ember az asztal 
másik oldalára, tapasztalja, hogy 
mindazok a megoldási módok, melye�
ket könnyen el tudunk képzelni, sok�
szor milyen nehezen kivitelezhetők. 
Minden felvetett problémára nincs 
mód reagálni, de majd a jegyzőkönyv 
alapján foglalkozunk velük.

Élesen vetődött fel a hírlapágazat 
helyzete. 1987-től nő a feszültség, 
mert piacorientált hírlapszolgálatot 
kell megvalósítani. Ehhez a feltételek 
még nem teretntődtek meg. A közeljö-

Kőhalmi Gyula (Balatonszentgyörgyi

vőben születik döntés, mely hosszú 
távra meghatározza a tennivalókat. 
Fő témák: az iráhyítási rendszer átala�
kítása, az új hírlapstruktúra megte�
remtése, a hírlapárusítás privatizáció�
ja, a kiskereskedelmi rendszer beve�
zetése. Szakmai és szakszervezeti vitá�
ra bocsátjuk a most készülőben levő 
tervezetet. A végleges döntést mi�
előbb meg kell hozni.

Kereskedelmi rendszerünkkel kap�
csolatban túl sok helyen döntenek. 
Először a decentralizálás volt a baj, 
most a túlzott centralizálás. A struktú�
ra áttekintésekor meg kell találnunk 
az optimális pontot, a gyakorlati élet�
hez igazodva.

A kishivatalok működtetése a válla�
lat számára stratégiai kérdés. Felmé�
rést végeztünk a döntéshozatal' előtt. 
Meg kell barátkozni a privatizáció 
gondolatával, ahol ehhez megvannak 
a feltételek. Ahol nagyon kicsi a forga�
lom, valamilyen vállalkozási lehetősé�
get kell teremteni, a majdani önkor�
mányzat segítségével. A település ér�
deke, hogy a postai dolgozó megelége�
désére rendeződjenek a dolgok.

Szinte mindenki beszélt a bérről. 
Véleményünk szerint 19% volt a lema�
radás, és adtunk 25-öt. Az idei válla�
lati terv 5+2%- ot tartalmaz — rövi�
desen megkapja a szakszervezet meg�
vitatásra a tervet —, ennek megvaló�
sítására is komoly intézkedéseket kell 
tennünk. Sokan azt mondják, kérjünk 
a költségvetésből. Az államtól az idén
1,3 milliárd forint beruházási támoga�
tást kapunk, jövőre többet szeret�
nénk. Jelenleg nincs reális alap újabb 
pénzkérésre.

Hosszú távon a postának további üz�
leti vállalkozásokra kell felkészülnie. 
Célunk — úgy hiszem — vezetők és 
dolgozók számára azonos. Ha együtt 
dolgozunk — úgy, hogy mindkét fél�
nek kedvező legyen —, szolgáltatása�
inkat a lakosság elismeri, akkor a pos�
tás dolgozók erkölcsi elismerést is 
kapnak a társadalomtól. És akkor az 
anyagi elismerés alapja is megterem�
tődik.

Ezután Gricserné Heszky Enikő 
foglalta össze a beszámoló feletti vitát. 
Ezt is csak rövidítve tudjuk közreadni.

Az önálló Posta Vállalattal a szak- 
szervezet együttműködése jó, a szak�
mai vezetőkben van együttműködési 
szándék. Persze ez nem azt jelenti, 
hogy mindenben egyetértünk. Ne�
künk a munkavállalói érdeket kell vé�
denünk, ami harc azért, hogy amit a 
vállalat megtermelt, abból minél több 
jusson a dolgozóknak.

Bérkérdés: mi következetesen azt 
az elvet képviseltük, hogy meg kell 
akadályozni újabb bérelmaradás lét�
rejöttét. Véleményem szerint — figye�
lembe véve az inflációt — 10 és 16% 
között kell mozognia bérfejlesztési kö�
vetelésünknek. Kérem a kongresz- 
szust, foglaljon ebben állást majd a 
program megvitatásakor. Abban is, 
hogy ha a vállalat nem tudja biztosíta�
ni ezt a mértéket, forduljunk-e az ál�
lamhoz segítségért. A személyes véle-

Megalakult a Postai
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ményem, hogy igen, még akkor is, ha 
elutasítást kapunk. Persze annak biz�
tos ismeretében, hogy vállalatunk sa�
ját forrásai kiapadtak.

Arra kérem a kongresszust, dönt�
sön abban is, meghatározzuk-e, kik a 
felelősek az átszervezés hibáiért. 
Amennyiben akarják, a minisztérium 
új vezetőit kell felkérni, vizsgálják 
meg, hogyan tesz eleget a Posta Válla�
lat — illetve a jogutód vállalatok — 
vezetősége a követelményeknek.

Az összefoglalóban még több felve�
tett téma szerepelt.

Ezzel az 1986. januári XII. kong-

Tóth József (Kaposvár)

resszuson választott központi vezető�
ség mandátuma lejárt, munkáját befe�
jezte.

Ezt követően a küldöttek részlete�
sen megvitatták az alapszabály- ter�
vezetet, amit a késő esti órákban nagy 
többséggel jóváhagytak. Ugyancsak 
szavaztak arról, hogy a Postai Dolgo�
zók Szakszervezete csatlakozik a Ma�
gyar Szakszervezetek Országos Szö�
vetségéhez, de egyúttal megfigyelői 
státusát meghagyva kilép az SZVSZ- 
hez tartozó Közalkalmazottak és Ro�
konszakmabeli Dolgozók Nemzetkö�
zi Szakszervezeti Szövetségéből. A

kongresszus döntött arról is, hogy a 
most alakult szakszervezet vegye fel a 
kapcsolatot a Szabad Szakszervezetek 
Szövetségében működő Posta, Távíró, 
Telefon, Rádió Üzemek Személyzeti 
Nemzetközi Szakszervezetével és tájé�
kozódjon a csatlakozás feltételeiről.

Elvesztettük a társadalmi 
megbecsülést

A tanácskozás másnapján Gricser- 
né Heszky Enikő köszöntötte Siklós 
Csaba minisztert és Nagy Sándort, a 
Magyar Szakszervezetek Országos 
Szövetségének elnökét.

— Aggodalom volt bennem — 
kezdte hozzászólását a miniszter —, 
hogy e nagy múltú közösségnek mit 
mondhatok az ismerkedés perceiben. 
Vasutas vagyok, apám is az volt, ezért 
mélyen át tudom érezni a postások 
társadalmának problémáit. E két 
nagy állami alkalmazotti réteg mindig 
is becsületes, fegyelmezett, áldozatos 
munkát végzett, alacsony fizetésért. 
Az elmúlt negyven esztendő sem vál�
toztatott ezen a helyzeten, sőt rosszab�
bodott. Nemcsak a bérek romlottak, 
elveszítettük a társadalmi megbecsü�
lést is.

Most egy új koalíciós kormány kap�
ta meg a lehetőséget arra, hogy meg�
oldást találjon a nyomasztó, mély gaz�
dasági, politikai, és ami a legfájóbb, 
erkölcsi válságra, mélyen átérezve az 
önök iránti felelősséget.

A távközléstől és a műsorszórástól 
való szétválással én úgy látom, hogy a 
posta tiszta lappal indul. Megszaba�
dultak attól az erkölcsi nyomástól, 
amit a szemére vetettek, hogy benne�
teket a távközlés tart el. A jövőben fe�
kete-fehéren kimutatható, ki mennyi 
pénzt hoz, és mennyit költ. A bérhely�
zet már nem mondható az átlagosnál 
alacsonyabbnak. A tarifák a fogyasz�
tók által elfogadható határon vannak. 
Az idei beruházások fedezetéről is 
gondoskodott a kormányzat.

Az induló tiszta lapot önöknek és 
nekünk, a kormányzatnak kell a kö�
zeljövőben teleírnunk. Mivel?

Rendezzék soraikat az igazi rend�
szerváltáshoz, hogy a dolgozóknak és 
a lakosságnak egyaránt előnyére vál�
jék. Újra kell gondolniuk — most már 
saját felelősségükre — teljes működé�
süket. Úgy látom, hogy struktúravál�
tás is szükséges. Meg kell határozni 
azokat a feladatokat, tevékenysége�
ket, melyeket üzleti körülmények kö�
zött végezhetnek. A szakszervezet áll�
jon a sarkára, hogy a postai dolgozók 
legyenek az elsők, akik a vállalkozá�
sokban részt vehetnek. Azt pedig 
kényszerítsék ki a vezetőktől, kor�
mányzattól, hogy a vállalkozásra nem 
alkalmas tevékenységek elvégzésé�
nek feltételeiről gondoskodjanak. 
Vannak, akik nem vállalkozó típusú 
emberek, ők is meg fogják találni he�
lyüket a postának azon a területein, 
ahol továbbra is a szolgáltatás fegyel�
mezettsége, magas színvonala és meg�
bízhatósága lesz az igazi érték.

Természetesen a kormányzatnak 
vállalnia kell mindazon feladatokat, 
melyek túlmutatnak egy vállalat ke�
retein: a költségvetés szerepvállalása; 
megfelelő tarifaszintek kialakítása; a 
szolgáltatási kötelezettségek előírása 
és ellenőrzése, a vállalattal szembeni 
teljesítménykövetelmények támasztá�
sa; a vállalkozói és az esetleges mono�
polszférák kijelölése.

Az igazi fordulatot az jelenti majd, 
ha megtanulunk máshogy dolgozni. 
Mindenkinek nagyobb felelősséget 
kell vállalnia nemcsak saját tevékeny�
sége, hanem az egész posta iránt. Ké�
rem, gondoljanak mindig arra, hogy 
miközben mi itt, amíg csendes forra�
dalmunkat vívtuk, addig a világ nagy 
részén egy valóságos forradalom sö�
pört végig a közlekedés és a posta te�
rületén is. Van tehát mit tenni, korsze�
rűsíteni. Ehhez is türelemre, kitartó 
munkára van szükség. Az önök áldo�
zatkészségén, segítségén és türelmén 
múlik, korszerűbbé tudjuk-e tenni a 
magyar hírközlést. Ezt a segítséget 
kéri a felelős magyar kormány, az 
önök szavazatainak bizalmát élvező 
képviselő, az önök minisztere.

Egyéb gondok

Hiába zárult le előző nap a beszá�
moló feletti vita, Siklós Csaba felszóla�
lása után többen kértek szót, hogy 
hallja a miniszter a postások legfőbb 
gondjait. Ezekből valóban csak mon�
datokat idézünk, mivel általában is�
métlések hangzottak el.

Kovács Gyula (Budapesti Posta- 
igazgatóság)

A világon nincs olyan ország, ahol a 
posta csak önerőből el tudná tartani 
magát. Ne akarjunk mi se ilyen kísér�
letbe belemenni. Meg kell húzni a ha�
tárt, hogy mi az, ami feltétlenül szük�
séges szolgáltatás, ehhez kérjük az ál�
lami anyagi részvételét, és mi az, ami

egy kis hasznot hozhat. Megkeressük 
azokat a területeket, ahol megéri a 
kisvállalkozás.

A miniszter úr azt mondta, hogy bé�
rünk most már nem alacsonyabb az 
átlagnál. Kérdés, kiknek a bére van 
benne az átlagban. Szakszervezetünk
10-16%-os bérfejlesztésért indul harc�
ba. Az általam igen tisztelt vezérigaz�
gató úr azt mondta, a tervben 5 + 2% 
szerepel, ezt kell tudomásul venni. Ne 
feledkezzen meg arról, hogy az inflá�
ció minimum 25 százalékos.

Kiss Gábor (Újpest 1) A postának 
vannak erősségei. Például itt a terem�
ben, akik munkatársaikat, érdekeiket 
képviselik. Van jól képzett szakem�
bergárdánk. Van jó iskolarendsze�
rünk. És 3200 postahivatallal behálóz�
zuk az egész országot. Persze vannak 
gyengeségeink is. Hogy most a posta 
tiszta lappal indul? Ez csak szándéka�
inkban lehet igaz. Mert a múltat nem 
lehet elveszíteni útközben. A politikai 
vezetés az elmúlt évtizedek alatt bi�
zony nem törődött a postával, ezért lá�
tunk néha kígyózó sorokat vagy ezért 
késnek a küldemények . . .  Még ma 
is zsákokban, ömlesztve érkezik a le�
vél, kézzel válogatjuk ki irányítószá�
mokra, kézbesítőkörzetekre . . .

Áldozatkészségről, segítségről, tü �
relemről beszélt a miniszter úr. Az ál�
dozatkészség is, a segítőkészség is 
megvan. Van még némi türelem is. 
Annyi, amennyi az új vezetésnek jár.

Sárfi József egy viszonylag kicsi, 
de fontos területet képvisel; a feldol�
gozást és szállítószolgálatot. Nagyon 
nehéz körülmények között dolgozunk 
és alulfizetetten — mondta.

A posta szétválásával kft.-k is ala�
kultak, meg egyebek. Létrejött a szo�
ciális ellátó vállalat is. Szeretném 
megtudni, honnan származik a vagyo�
nuk? Az ebédlők, az üdülők, az étke�
zők, a büfék, a konyhai felszerelések? 
Nem a mi pénzünkből? Ezt egy átírás�
sal oda lehet adni valakiknek?! Amibe 
a postások évtizedek alatt sok-sok 
pénzt fektettek, arra igényt tartunk! 
Az nem baj, ha változások vannak, de 
ezek ne értintsék a dolgozók tömegeit 
hátrányosan. Mondom a példát. A Ró�
mai-parti üdülőnkben egy 2 + 1 ágyas 
szoba ára, a SZEV szerint, napi 980 fo�
rint. Bérleményeinkben idegen válla�
lattól 180-190 forintért egész napi ellá�
tást kapunk.

Ezerkétszáz fős kollektívát képvise�
lek — de a Hírlap- és Postaszállítási 
Igazgatóság dolgozói nevében is szó�
lok —, a SZEV-vel kötött szerződés 
nyilvánosságra hozatalát követeljük, 
mert ha ebben foglaltak a legkisebb 
mértékben is sértik a dolgozók érde�
keit, jogi úton fogjuk megtámadni.

Gricserné Heszky Enikő azonnal 
válaszolt erre a kérdésre.

December elsején úgynevezett szin�
dikátusi szerződést kötöttünk a Ma�
gyar Posta vezérigazgatójával, mely 
az utódvállalatok közötti gazdasági 
együttműködést szabályozza, de kiha�
tással vannak élet- és munkakörülmé�
nyekkel kapcsolatos kérdésekre is. 
Ezért határozta el a központi vezető�
ség, hogy együttműködési szerződést 
is létrehoz, mely a dolgozók szociális�
kulturális ellátását szolgálja. É kér�
déskörben a szakszervezetnek egyet�
értési joga van. Ezért a szociális ellátó 
vállalat szerződését a szakszervezet a 
mai napig nem írta alá. Még szeptem�
berben kértük, hogy az utódvállalatok 
fejtsék ki, a szociális ellátásnak miért 
ezt a módját választották, mert tudni 
akarjuk, mire költik a pénzt.

Változást hozó program
Még néhány hozzászólás elhangzá�

sa után Siklós Csaba ígéretet tett arra, 
hogy felmérve a helyzetet, kidolgozva 
a szükséges intézkedéseket, három 
hónap múlva olyan programot tárnak 
dolgozóink elé — lapunk hasábjain is 
—, mely képes lesz változásokat hozni 
életünkben.

„Olyan postát akarunk, amelynek 
szolgáltatásaival elégedettek az ügyfe�
lek, és olyan postát, ahol jól megbe�

csült, elégedett, és nem utolsósorban 
a munkájukat megfelelően megfize�
tett postások dolgoznak."

A kongresszuson felszólalt Nagy 
Sándor, a Magyar Szakszervezetek 
Országos Szövetségének elnöke. Mon�
dandójából az alábbiakban idézünk.

— Köszönöm a meghívást és kö�
szönöm a tegnap megalakult Postai 
Dolgozók Szakszervezetének küldöt�
teit.

Feszültségekkel terhes időszakban 
vagyunk. Jelentős részben megtörtént 
a politikai rendszerváltás, majd a 
helyhatósági választások teszik fel az 
i-re a pontot. A gazdasági rendszer- 
váltás elindult, ennek azonban még 
jelentős mértékben előtte állunk. Egy 
dolog bizonyos, hogy új, piaci alapo�
kon működő gazdaság korszerűen 
működő szakszervezetek nélkül nincs. 
Annak vagyunk a hívei, hogy megál�
lapodásokat kötő, tárgyalni kész és 
természetesen a klasszikus szakszer�
vezeti eszközökről nem lemondó szak- 
szervezeti struktúra működjék ha�
zánkban, szolgáltatásokat, konkrét tá �
mogatást nyújtó szakszervezet. . .

Szakszervezeti bank

Elhatároztuk szakszervezeti bank 
létrehozását, melyhez az elvi engedély 
okirata már megvan. Ez széles alapo�
kon álló, szakszervezeteknek is szol�
gáltatásokat nyújtó pénzintézet lehet.

A szolgáltatások körébe sorolom az 
üdültetést is. Azért szólok erről most 
itt, mert a közelmúltban vita kereke�
dett (a sajtóból ismert) a MSZOSZ és 
az üdültetési szervezet között. Szeret�
ném világossá tenni, nekünk az a fon�
tos, hogy az üdültetési rendszer mű�
ködtetése a munkavállalók, a szak- 
szervezeti tagok érdekeit szolgálja. 
Tehát tagjainknak az is fontos, hogy 
az üdülővagyon ne kerüljön illetékte�
lenek kezébe.

Örülök, hogy a Postai Dolgozók 
Szakszervezete alkalmat teremtett ar�
ra, hogy a napokban megalakult kor�
mány új minisztere elsőként jelenhe�
tett meg hivatalos szakszervezeti fóru�
mon. Ez az együttműködési készség 
kifejezése is. A partneri viszonyt már 
az indulás pillanatában komolyan kell 
venni. Csak reményemet tudom kife�
jezni, hogy a jövőben a kormányzat és 
a parlament is támaszkodni fog az ér�
dekképviseletek véleményére. Pusz�
tán azzal a joggal akar élni a szakszer�
vezet, mely természetes joga minden 
munkavállalói érdekképviseletnek. 
Azért hangsúlyozom ezt, mert az ér�
dek-képviseleti törvény teremtené 
meg ennek igazi feltételeit.”

*

Nagy Sándor hozzászólása után a 
kongresszus a 3. napirendi ponttal, a 
Postás Dolgozók Szakszervezetének 
programtervezetével folytatta vitáját, 
amelyhez általánosságban és konkrét 
témákban is igen sokan szóltak hozzá. 
A hosszas vitát és egyeztetést követő�
en — sok módosítás után — a kong�
resszus 4 tartózkodással és 366 igen 
szavazattal elfogadta a programot.

Bemutatkozik az új országos titkár

Délután a mandátumvizsgáló bi�
zottság jelentése után megválasztot�
ták a Postai Dolgozók Szakszervezete 
országos titkárának Mundruczó Kor�
nélt, aki ezt megelőzően hosszú éve�
kig a Budapest vidéki Postaigazgató�
ság Területi Szakszervezeti Bizottsá�
gának titkára volt. A pénzügyi ellen�
őrző bizottság elnökének Nagy Lász�
lót, a Cegléd 1-es postahivatal vezető�
jét választották.

B.É.-M.L.
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1990. május 27-én és 28-án volt a 
Távközlési Dolgozók Szakszervezeté�
nek alakuló kongresszusa, melyet a 
Cházár András utcai szakaszervezeti 
székházban tartottak meg.

A kongresszust . 27-én, vasárnap 
déleló'tt Benke Gézáné, a Postások 
Szakszervezetének elnöke, a kong�
resszus egyik levezető' elnöke nyitotta 
meg. Ezután mintegy egyórás ügyren�
di vita következett, mely során a kül�
döttek hosszasan vitatkoztak a kong�
resszus napirendi pontjairól, majd vál�
tozatlanul elfogadták azokat. A vita 
után Gricserné Heszky Enikő, a Pos�
tások Szakszervezetének főtitkára tar�
totta meg szóbeli kiegészítőjét a be�
számolóhoz, az alapszabály-tervezet�
hez és a programjavaslathoz.

Elmondta többek között azt is, hogy 
a jelenlegi kongresszus azért is rend�
kívüli, mert 45 év után most készítette 
elő először a tagság a saját szakmai 
szervezetének önálló alapszabályát. 
Ennek a feladatnak a szokatlansága 
volt az, ami az ügyrendi vitát is befo�
lyásolta, hiszen az elmúlt időszakban 
nem készültek ötévenként alapszabá�
lyok és alapszabály-módosítások. 
A kongresszus fő feladata az, hogy a 
ma ismert és a korábbihoz képest 
ténylegesen megváltozott gazdasági 
és politikai feltételek között helyesen 
és jól határozza meg a szakszervezet 
helyét, szerepét, reálisan fogalmazza 
meg a munkavállalók helyzetének ja �
vítása céljából vállalandó feladatokat. 
Mint elmondta, ezt a tevékenységet a 
szakszervezeti munka tagsági vélemé�
nyezésével, vitájával kezdték meg, 
még 1988-ban, mégpedig azért, mert a 
szakszervezet ellenőrzője, minősítője 
csak a tagság lehet.

A szakszervezetnek a pártokkal va�
ló viszonyát — mint azt a főtitkár asz- 
szonytól hallottuk — csak az szabhat�
ja meg, hogy a pártok hogyan képvi�
selik a munkavállalók érdekeit. 
A szakszervezet érdekelt az olyan szo�
ciális piacgazdaság kialakításában, 
amelyben a munkavállalók egyenran�
gú partnerek, és nemcsak a piacgaz�
daságban működő tőke szerzi meg a 
maga hasznát, hanem ebből a haszon�
ból megfelelően részesülnek a munka- 
vállalók iS. Éppen ezért a szakszerve�
zet nem kíván partner lenni egy olyan 
gazdasági változásban, amelyben a 
változás terheit csak a munkavállalók 
viselnék!

Gricserné Heszky Enikő részletesen 
kitért az elvégzett feladatokra, a kö�
zelmúlt és a jelen gondjaira, a jövő fel�
adataira.

— Feladatunkat, a munkavállalók 
érdekképviseletét és a tagság érdek- 
védelmét az elmúlt két esztendő válto�
zásai során, amennyire erőnkből tel�
lett, teljesítettük. Ennek a feladatnak 
a része volt az átszervezés során elfo�
gadott bérigényünkből a bérlemara�
dás megszüntetése, és a munkaválla�
lók szerzett jogainak, bázis szintű szo�
ciális ellátásának és foglalkoztatási 
biztonságának megteremtésére a Ma�
gyar Postával és az utódvállalatok ve�
zetőivel kötött megállapodásunk. 
Igaz, hogy az igazolt bérlemaradás 
megszűnt, és a Távközlési Vállalat 
dolgozóinál átlag 30 százalékos bér�
emelés volt, de a bérfejlesztés ettől 
még nem lett olyan mértékű, hogy va�
lóban megtartsa a távközlésben dol�
gozó szakembereket, sőt növelje azok 
számát.

— Elnökségünk januárban azt fo�
galmazta meg, hogy a 30. százalékos 
béremelésből 20 százalék a bérlema�
radás volt, ezért csak 10 százalék te�
kinthető bérfejlesztésnek. Ahhoz, 
hogy a népgazdaságban átlagosan ter�
vezett 16 százalékos bérfejlesztés mel�
lett a távközlés egy kicsit is verseny- 
képes legyen, még legalább 10 száza�
lékos bérfejlesztés szükséges. Ha 
most májusban figyelembe vesszük a 
tervezettnél magasabb inflációt, lát�

Szűcs Tibor (Szeged)
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hatjuk, hogy már ez is kevés. Leg�
alább az inflációt kompenzáló bérfej�
lesztés szükséges. Ez azonban már az 
új szakszervezet feladata lesz, akár�
csak a szerzett jogok és a bázis szintű 
szociális ellátás megtartása.

— Azt hiszem, önök is megerősítik 
azt a véleményemet, hogy a Magyar 
Posta átszervezésének előkészítése so�
rán közösen kialakított és képviselt 
szakszervezeti álláspont mindig tiszta, 
világos és közérthető volt. A Magyar 
Posta felelős és illetékes vezetői több 
alkalommal a legszélesebb körben — 
1989. november végén tartott füredi 
tanácskozásunkon — jelentették ki fe�
lelősen, hogy az általuk elkészített át�
szervezési ütemtervet 1990. január 
1-jére végre tudják hajtani. Most 1990. 
május vége van, és, sajnos még min�
dig nem jelenthető ki, hogy az átszer�
vezési ütemtervben felsoroltak teljes 
mértékben megvalósultak Ezért a 
munkahelyeken ma is nagyon sok 
gond megoldatlan.

— De nézzük a jelent és a jövőt! Az 
átszervezéssel egyidejűleg két másik 
lényeges témakört is rendezni akart a 
minisztérium. Az új távközlési tör�
vényt és a távközlésfejlesztési prog�
ramot. Szakszervezetünk mindig tá �
mogatta az intenzív távközlésfejlesz�
tést, a mielőbbi gyakorlati megvalósí�
tást. Mindig hozzátettük azonban, 
hogy a tárgyi, technikai fejlesztéssel 
azonos fontosságú, sőt fontosabb a 
távközlésben dolgozó szakemberek 
megbecsülése, hiszen sok helyen még 
ma is az ő szaktudásuk, hűségük; 
szakmai becsületük pótolja a techni�
kai hiányosságokat is.

— A törvény, a fejlesztési kor�
mányprogram és az átszervezés sor�
rendjében mindig határozott volt 
szakszervezetünk véleménye. Először 
a kormányzati távközlés-politikát kell 
kialakítani, mely meghatározza az 
alapellátásnak minősülő szolgáltatáso�
kat, konkretizálva azt a tevékenységi 
kört, ahol az állami szerepvállalás is 
elengedhetetlen. Meghatározza, hogy 
mely tevékenységeket kívánja mono�
polhelyzetben hagyni, és mely kör�
ben, milyen feltételekkel engedélyezi 
a versenyt. Ha mindez megvan, akkor 
másodszor szükség van távközlési tör�
vényre, mely a távközlés-politika jogi 
kereteit adja. Csak ezzel egyidejűleg, 
de inkább később célszerű megvalósí�
tani az átszervezést.

— Ezzel szemben ma a következő a 
helyzet. Nincs kialakult, elfogadott 
kormányzati távközlés-politika, nincs 
új távközlési törvény, de van formai�
lag január 1-jétől önálló távközlési 
vállalat. Ennek a vállalatnak novem�
berben azt határozta meg a Miniszter- 
tanács, hogy ez év közepére (június 
30-ig) alakuljon át részvénytársaság�
gá. Ezt reálisnak tartották a posta és a 
minisztérium vezetői. Ma még mindig 
bizonytalan, hogy ez az átalakulás mi�
lyen határidővel valósulhat meg. Bi�
zonytalan továbbá az is, hogy milyen 
feladatot, szerepet szán a kormány a 
távközlésnek, mire kell felkészülnie, 
mi lesz csak az ő feladata, melyek 
azok a területek, ahol versenyfeltéte�
lekre kell számítani. De bizonytalan a 
vállalat vezérigazgatójának a helyzete 
is, hiszen a megbízása ez év június 
30-ig szól. Míg a bizonytalanságokkal 
küzdő vállalat energiájának nagy ré �
szét lekötötte és leköti az elhúzódó át�
szervezés, az utódvállalatok közötti 
egyeztetés, a minisztériummal folyta�
tott vita, a jog- és hatáskörök egyértel�
mű tisztázása, addig a távközlés nagy 
nyereséget hozó területein gyorsan 
alakultak és alakulnak kis, mozgé�
kony vállalatok és gazdasági társulá�
sok, rugalmasan alkalmazkodva az 
ügyfelek igényeihez.

— Sajnos, mindennek az a követ�
kezménye, hogy a dolgozók úgy lát�
ják, a távközlési vállalat egyre nehe�
zebben tudja magát versenyhelyzetbe

Pechó József (VÍG)

A távközlési dolgozók

hozni. Az üzemekben, az ügyfelekkel 
közvetlenül kapcsolatban álló terüle�
teken dolgozók egyre tehetetlenebb�
nek érzik magukat, hiszen nincs a ver�
senytárséhoz mérhető jog- és hatáskö�
rük, miközben egyre inkább fenyeget 
a nyereséges területekről való kiszorí�
tás veszélye. A hálózatépítés, tervezés 
területén az igazgatósági hálózati és 
tervezőirodák dolgozói egyre inkább 
— ők fogalmaztak így — útban lévő�
nek érzik magukat, azért, mert sok 
es'etben nem érzik, hogy ők is a táv�
közlési vállalat dolgozói. Azt tapasz�
talják, hogy nem az ő foglalkoztatá�
suk, munkaellátásuk fontos, hiszen a 
jól fizető munkákat sokszor külső kivi�
telezők és tervezők kapják meg.

— A Magyar Posta több évtized 
alatt, több milliós ráfordítással hozta 
létre saját infrastruktúráját, anyagi�
technikai bázisát a vállalat és az állam 
pénzéből. Ezt az infrastruktúrát még 
akkor sem szabad szétzülleszteni, ha 
piacgazdasági helyzetről van szó. 
Igaz, hogy sokkal könnyebb sorsukra 
hagyni ezeket a szervezeteket, mint 
felelősen, kellő jog- és hatáskör adásá�
val, az irányítási szintek számának 
csökkentésével versenyhelyzetbe hoz�
ni és megtartani őket. Mindezek alap�
ján a dolgozók közül nagyon sokban 
vetődik fel a kérdés: mi értelme az így 
elkapkodott átszervezésnek? Jobb 
lett-e a távközlési dolgozók helyzete, 
érzik-e az önállóságban ígért előnyö�
ket? Sajnos nem!

— Ugyanazok a vezetők, akik ta �
valy hitet tettek az átszervezés január 
1-jei megvalósítása mellett, ma azt 
magyarázzák, hogy a sok változás mi�
att miért kellett még öt hónap a szin�
dikátusi szerződés megkötéséhez, mi�
ért csak most kerülnek érdemi meg�
beszélésre, aláírásra a kft.-k együtt�
működési szerződései. Sok dolgozói 
vélemény jutott el hozzánk, amelyek 
egyre követelőbben fogalmazzák meg 
azt, hogy amíg a végrehajtásban szi�
gorúan számonkérik a vállalt határ�

Siklós Csaba miniszter

időket, a minőséget, addig hol marad 
az ilyen átszervezést felvállaló, azzal 
egyetértő, azt így megvalósító vezetők 
felelősségrevonása? Ráadásul a Ma�
gyar Posta az 1989. évi vezetői prémi�
umfeltételek értékelésekor pozitívan 
teljesítettnek értékelte az átszerve�
zést.

A főtitkár asszony a továbbiakban 
elmondta, hogy a szakszervezeten be�
lül is megszűnt a kötelező egyforma�
ság, a tagság akaratából, önszervező�
désével változatos, a helyi sajátossá�
goknak megfelelő bizalmicsoportok, 
testületek alakultak. Végig a delegá�
lás elve érvényesült, hiszen a kong�
resszuson is a 96 alapszervezet által 
delegált küldöttek vannak jelen. Meg�
tudhattuk azt is, hogy a Távközlési 
Vállalatnál működő 96 alapszerveze�
ten kívül, a Távközlési Dolgozók Szak- 
szervezetéhez való csatlakozási szán�
dékát jelentette be a KOMEX, az Első 
Magyar Telefonkábel és a TÁVISZ 
szakszervezeti alapszerve is.

Végül Gricserné Heszky Enikő be�
szélt arról is, hogy a tagság olyan vál�
lalatvezetést igényel, mely gyökere�
sen szakít az évtizedek alatt berögző�
dött belső irányítási mechanizmussal, 
a kialakult, sokszor felesleges admi�
nisztrációs rendszerrel, azzal a centra�
lizmussal, mely sem az ügyfelek, sem 
a vállalat, sem a munkavállalók érde�
keit nem szolgálja, csak egyes vezetők 
hataloméhségét elégíti ki.

Olyan vállalatvezetést kíván a tag�
ság, mely valódi önállóságot, jog- és 
hatáskört ad a végrehajtó szerveknek. 
Ennek eléréséhez elengedhetetlenül 
szükséges egy erős, egységes, önálló 
szakmai szakszervezet. Olyan szak- 
szervezet, mely a távközlésben dolgo�
zók munkahelyi, foglalkoztatási biz�
tonságáért harcol: „Mert távközlésre 
ennek az országnak egyre jobban 
szüksége lesz, de mi azt akarjuk, hogy 
ránk legyen szükség, velünk valósul�
jon meg a fejlesztési program.”

Nagy Sándor (Debrecen)

A szóbeli kiegészítést követő vitá�
ban a küldöttek mondták el észrevéte�
leiket, véleményüket. Pető László, a 
Helyközi Távbeszélő Igazgatóság kül�
dötte elmondta, hogy az elmúlt negy�
ven évben a szakszervezet nem volt 
más, mint az állampárt támogatója, és 
ennek megfelelően képviselte a dolgo�
zók érdekeit is. Ebben a gyakorlatban 
csak az utóbbi másfél évben követke�
zett be változás. Felvetette a kérdést, 
hogy kell-e a szakszervezetnek politi�
zálnia, majd meg is válaszolta azt. Vé�
leménye szerint igenis kell, mégpedig 
azért, hogy a szervezet képviselni tud�
ja a közösség érdekeit, gondolatait.

— „Az elmúlt években, ha gond 
volt, mindig az átszervezést tartották 
megoldásnak. Én már a harmadik át�
szervezést élem meg, de az átszerve�
zések eddig mindig csak a szőnyeg alá 
söpörték a problémákat. Meg kell 
végre nézni, hogy mi hogyan dolgoz�
tunk, mit nem tettünk meg, és nézzük 
meg azt is, hogy azok, akik irányítot�
ták ezt a szervezetet, mit tettek azért, 
hogy ne ez legyen. Olyan vezetői ré �
teg termelődött ugyanis ki, amely va�
lamilyen módon elkötelezettje volt az 
elmúlt évek pártállamának, és a veze�
tők közt nem akadt olyan, aki ebből a 
helyzetből ki akarjon, vagy ki tudjon 
lépni.”

Szűcs Tibor szegedi képviselő ta �
pasztalatai szerint a rossz munkához 
még több idő kell, mint a jóhoz, mert 
azt minimum kétszer kell megcsinál�
ni. Erre példa az átszervezés is, amely 
úgy nyúlott, mint a rétestészta. Az át�
szervezés következménye az a va�
gyonmegosztás is, melynél a Posta 
Vállalat és a Távközlési Vállalat kö�
zött kétharmad-egyharmad arányban 
őszük meg a vagyon, és minden egyes 
objektumot az kap meg, aki túlsúly�
ban van benne. így a Távközlési Vál�
lalatnak szinte semmi sem jut.

— „Alig maradt otthonunk, iro�
dánk, öltözőnk. Autóbuszok, darusko�
csik, munkásszállító buszok, billenő

Németh László (HTI)



alakuló kongresszusa

autók soha az életben nem kellettek a 
Posta Vállalatnak, most mégis a for�
galmi ágazatnál maradtak, úgy kell 
bérelnünk őket. Előbb-utóbb fel kell 
számolni a jelenlegi mérhetetlen pré�
miumrendszert, amely megítélésem 
szerint nincs nyereséghez kötve. Sen�
kitől sem sajnálom a prémiumot, ha 
azt mondják, hogy amit a vállalat pro�
dukál, annak nulla egész nem tudom 
hány ezrelékét megkapom. De ha ez 
olyan feltételekhez van kötve, ami ed�
dig érvényes volt a Magyar Postára, 
akkor nem tudom elfogadni a rend�
szert!”

Pechó József a három ágazati szak�
szervezetet tömörítő szövetségről 
mondta el saját és munkatársainak a 
véleményét.

— „A mi tagságunk véleménye az, 
hogy nincs szükség a három szakszer�
vezet szövetségére. Konkrét kérdés�
ként felmerül az is, hogy mi szükség 
van a három független szakszervezet 
mellett még egy „vízfejre”? Milyen ér�
dekeket képvisel ez a szövetség, kik�
kel szemben? Állami, vagy milyen 
szinten képviseli a tagságunk érdeke�
it?”

Dr. Valter Ferenc vezérigazgató vá�
laszában beismerte, hogy nem mindig 
sikerült a kitűzött feladatokat megva�
lósítani. Ebben annak is szerepe volt, 
hogy a munkát nem várt gondok ne�
hezítették; a vállalatok sokszor nem 
teremtették meg a szükséges feltétele�
ket. Véleménye szerint azonban a táv�
közlés talpon maradása csak úgy vár�
ható, ha a vállalat önállóan működhet, 
és ezért vállalni kell a nehézségeket. 
Ma már köztudott, hogy a szétválási 
kormányhatározat hibás volt, azóta 
márciusban már egy újabb határozat 
is született. Az átalakítás célja az, 
hogy a vállalat működése végre meg�
határozott, törvényben biztosított le�
gyen, a munkásoknak ugyanis mun�
kahelyi biztonságra van szükségük. 
A dolgozók magasabb anyagi megbe�
csülése érdekében is lépéseket kell

tenni, hogy mindenki érezze saját fon�
tosságát. Ezért a vállalatnak is min�
dent meg kell tennie.

Ebéd után a kongresszus vendége 
volt Siklós Csaba frissen kinevezett 
közlekedési és hírközlési miniszter. 
Bemutatkozó beszédében elmondta, 
hogy tudatában van annak, hogy mi�
lyen nehéz feladatot vállalt, de ha 
nem így lett volna, a tájékoztató be�
szélgetések már régen meggyőzték 
volna erről. Az ország távközlésével 
jelenleg Európa utolsó helyén áll, álta�
lános a panasz a műszaki színvonalra 
és az anyagi megbecsülésre.

— Tájékozódó beszélgetéseim 
meggyőztek arról is — mondta —, 
hogy a távközlés területén igen jól fel�
készült, önálló gondolkodásra képes 
szakembergárda van, olyanok, akik a 
világon mindenütt megállnák a helyü�
ket, de én azt szeretném, hogy ők itt�
hon állják meg a helyüket. Itthonról 
mutatnák meg a világnak, mire képes

a szakember, ha bíznak benne, ha 
olyan rendszerben élhet, ahol kérik őt 
az önálló alkotó munkára. Kérem 
most önöket — és ezt fogom kérni sa�
ját munkatársaimtól is —, készüljenek 
fel arra, hogy nehéz, de minden ne�
hézségével együtt tartalmas időszak 
előtt állunk . . .

— Az igazi fordulatot az fogja hoz�
ni, ha megtanulunk máshogyan dol�
gozni. Mindenkinek nagyobb felelős�
séget kell vállalnia, nem csak saját te�
vékenysége, hanem a közösség és az 
egész távközlés iránt is. Kérem, gon�
doljanak mindig arra, miközben mi itt 
Magyarországon csöndes forradal�
munkat vívtuk, addig a világ nagy ré�
szén a gazdasági életben és a hírköz�
lésben is egy valóságos technikai for�
radalom söpört végig. Van tehát ten�
ni- és korszerűsítenivalónk!”

Pál Géza Zala megyei küldött fel�
hívta a miniszter figyelmét arra, hogy 
a távközlés már a 24. órán is túl van.

Három és fél igazgatóság küldöttei kivonulnak a teremből . . .

— Odalent a dolgozókból sokkal 
többet a jelenlegi rendszerrel nem le�
het kipréselni! Az emberek két mű�
szakot dolgoznak, egyet a háztájiban, 
hogy kiegészítsék a bérüket, egy mű�
szakot pedig a munkahelyükön. Amíg 
ezen lényegesen nem tudunk változ�
tatni, és ez nem csak anyagi megbe�
csülés, hanem szemléletváltozás is, 
addig nagyon nehezen tudunk előre 
lépni. . .  Nagyon fontosnak tartom 
egy objektív központi ellenőrzés alá 
tartozó, elismert szakemberekből álló, 
ellenőrző apparátusnak a létrehozá�
sát, amely egyértelműen tudja mérni 
mindenütt a kisebb csoportok produk�
tumát. A csoportok majd szelektálni 
fogják azokat a dolgozókat, akik nem 
oda valók. Tessék megadni a módját 
annak, hogy a csoportok az alkalmat�
lan vezetőket is szelektálják! A fejlett 
országok szakemberei úgy nézik a mi 
hírközlési egységeinket, mintha mú�
zeumba jönnének. De bocsánat, a mú�
zeumőrt is meg kell fizetni.

Pető László a postásoktól 1945 után 
elvett szociális és egészségügyi intéz�
mények visszaszerzéséhez kérte a mi�
niszter támogatását, Nagy Sándor, a 
Debreceni Távközlési Igazgatóság 
küldötte pedig azt kérte, hogy a jelen�
legi vállalatvezetői helyekre pályázat 
útján keressenek megfelelő embere�
ket, így lehetőség lenne arra, hogy az 
elkényelmesedett, a vezetésre emberi�
leg, vagy szakmailag alkalmatlan ve�
zetők ne akadályozzák a vállalatot ab�
ban, hogy a versenyképességhez 
szükséges fordulatszámot felvegye.

Dr. Szarka György nagyon frap�
pánsan csak annyit kért a miniszter�
től, hogy a postásokat és a vasutaso�
kat — ezt a két sokat szenvedett csalá�
dot — hozza fel európai szintre.

Kiss József felszólalásában sokak 
kívánságát fogalmazta meg, amikor 
azt kérte, hogy a problémákat mindig 
a megfelelő helyen oldják meg, ne 
vonjon mindent magához a minisztéri�
um, hiszen a munkahelyeken nem 
„fejbólogató jánosok” kellenek. Köz�
vetlen hangú felszólalásában a mi�
nisztert biztosította arról, ha beváltja 
a programbeszédében ígérteket, ak�
kor szaktárssá fogadják.

Több felszólaló is felhívta a figyel�
met arra, hogy egyre nagyobb lesz a 
keleti országrészek lemaradása, vala�
mint az irányítás és a végrehajtás kö�
zötti távolság. Az ország keleti és nyu�
gati része közti különbséget az egyik 
küldött úgy szemléltette, hogy míg ke�
leten rubelt, addig Sopronban dollárt 
árulnak.

A miniszter válaszában megnyug�
tatta a küldötteket, hogy a dolgozó jo�
ga megkövetelni azt, hogy olyan veze�
tője legyen, aki elősegíti a biztos meg�
élhetést a számára. Természetesen

szükség van egy erős szakszervezetre 
is, amely fel meri emelni a szavát, ak�
kor, ha a dolgozó számára káros, hát�
rányos dolgok történnének.

— ígérem, hogy a minisztérium 
igazi feltételrendszert teremt az önál�
ló, kreatív vállalati munkához. A tár�
sadalomnak szüksége van az erős 
szakszervezetre, a megfelelő érdekvé�
delemre az igazi demokráciához. Min�
den dolgozó legfőbb feladata az állam 
szolgálata, abból a célból, hogy az ál�
lamot alkotó lakosság boldogabban él�
hessen. Ha ezt nem tudjuk teljesíteni, 
lemondok, az okok nyüt, őszinte feltá�
rása mellett. De addig kérem a türel�
müket és a bizalmukat. Higgyenek 
abban, hogy az új kormány akar és 
tud is tenni. Másként gondoljuk, más�
ként tesszük, mint azt eddig tették, s 
ennek remélem, meglesz az eredmé�
nye.

A miniszteri látogatást követően a 
küldöttek befejezték a beszámoló 
megvitatását, majd kilenc tartózko�
dással elfogadták azt. Ezt követően 
Gricserné Heszky Enikő bejelentette, 
hogy a Postások Szakszervezetének 
elnöki posztja megszűnik, az azt 15 
éven keresztül betöltő Benke Gézáné-  
nak, a Helyközi Távbeszélő Igazgató�
ság volt dolgozójának pedig munkája 
elismeréséül átnyújtotta a Magyar 
Köztársaság Csillagrendjét.

A folytatásban az alapszabály-ter�
vezetet és az alakuló szakszervezet 
programját vitatták meg.

Komoly nézeteltérés támadt a körül, 
hogy szükség van-e a három önálló 
szakszervezetet összefogó szövetség�
re. A küldöttek többórás vita után 
sem tudtak egyezségre jutni a Hírköz�
lési Dolgozók Szakszervezeti Szövet�
ségéhez való csatlakozásban. Az alap�
szabály szerint a csatlakozáshoz két�
harmados többségre lett volna szük�
ség, a szövetségpártiak és az azt ellen�
zők tábora viszont ekkor mintegy 
50-50 százalékot tett ki.

Ezt követően — még az országos 
távközlési titkár megválasztása előtt 
— a szövetség hívei kivonultak a te�
remből, megalakították a Távközlési 
Dolgozók Szabad Szakszervezetét, s 
kinyilvánították a szövetséghez csatla�
kozási szándékukat. A teremben ma�
radtak pedig (a 175 küldött közül 
mintegy 100-an) megalakították a 
Távközlési Dolgozók Szakszervezetét; 
ők nem tettek szándéknyilatkozatot a 
szövetség kérdésében, de a szövetség 
június 16-iki alakuló kongresszusáig 
kialakítják ezzel kapcsolatos állás�
pontjukat.

A Távközlési Dolgozók Szabad 
Szakszervezetének Gricserné Heszky 
Enikő, a Távközlési Dolgozók Szak- 
szervezetének pedig Zsíros István lett 
a titkára.

M. G .-M . L.

Benke Gézáné átveszi a Magyar Köztár�
saság Csillagrendjét

Választanak
a teremben maradottak . . .

. . .  és külön urnánál 
a szövetséget akarók

Gratulál egymásnak a két megválasztott titkár: 
Gricserné Heszky Enikő és Zsíros István
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A Wiener Allianz Biztosító 
Rt., a Magyar Posta és a Pos�
tabank és Takarékpénztár Rt. 
Budapesten biztosító intézetet 
alapított. Az intézet célja, 
hogy olyan, nyugat-európai 
színvonalú, korszerű szolgál�
tatást nyújtson a biztosítás te �
rén mind hazai, mind pedig 
jövendő' külföldi ügyfelei szá�
mára, amely figyelembe veszi 
és alkalmazza a piacgazdaság 
feltételeit, és egészséges kon�
kurenciát teremt ebben a 
szférában. A vállalkozás a 
Providencia Osztrák—Ma�
gyar Biztosító Rt. nevet kap �
ta, mintegy annak felidézésé�
re, hogy a Wiener Allianznak 
már 1938 előtt is működött

egy azonos nevű leányvállala�
ta Magyarországon.

Filvig István  vezérigazga�
tó-helyettest kerestük fel, 
megkérve, adjon bővebb in �
formációt a cégről és szolgál�
tatásaikról.

— Milyen alaptőkével in�
dulnak, és a részvényesek m i�
lyen százalékban vesznek 
részt a vállalat működésé�
ben?

— Alaptőkénk 1 milliárd 
forint. A Wiener Allianz 59, a 
Postabank 26, a Magyar Pos�
ta pedig 15 százalékkal képvi�
selteti magát.

— Melyek a közönségnek 
ajánlott szolgáltatások az in �
dulásnál?

— Elsőként élet-, baleset-, 
és casco biztosításokat terve�
zünk. Feltételeink rendkívül 
kedvezőek. A már meglevő 
biztosítási formák továbbfej�
lesztésével, új kombinációk 
kidolgozásával kínálunk 
egyéni és családi gondosko�
dást. Célunk továbbá a m a�
gánvállalkozások, ipari válla�
latok, vegyes vállalatok igé�
nyeihez alkalmazkodó, vala �
mint a külföldi vállalkozások 
magyarországi beruházásai�
hoz kockázati biztosítás nyúj�
tása.

— Kérem, egy- egy mon�
datban mondja el, m it is je�
lent ez konkrétan?

— Nos, valóban csak cím�
szavakban: a megkötés első 
napjától kezdve biztosítjuk a 
családot. Egyben tőkebefekte�
tés is, ami azt jelenti, hogy mi�
vel mi tisztességes nyereségre 
törekszünk, ezt a nyereséget a 
biztosítottnak plusz nyereség�
ként kifizetjük. Tehát ügyfele�
ink visszakaphatják a befize�
tett összeget, a kamatot és a 
nyereséget. Továbbá garantál�
juk, hogy kötvényeink megőr�
zik mindenkori értéküket, s 
mind az egyén, mind a család 
számára egész életén át tartó 
anyagi biztonságot nyújtanak.

— Véleménye szerint ho�
gyan illeszkedik az önök te�
vékenysége a posta eddigi 
szolgáltatásaihoz ?

— Kiegészíti azt. A Ma�
gyar Posta Vállalat eddig is 
arra törekedett, hogy több lá �
bon álljon. Ehhez hiányzott 
még a biztosító. A Providen�
cia — Gondoskodás — Rt. az 
a pont, ahol a kölcsönös érde�
kek találkoznak.

— Miért pont a postára 
esett a választásuk?

— Erre az együttműködési 
„sávra” alapozhattunk. Pon�
tosabban: adva van egy jól ki�
épített hálózat, amire rá lehet 
települni. Az a sok ezer pos�
tás, aki nap mint nap, esőben, 
sárban, hidegben, kánikulá�
ban nyakába veszi táskáját, 
alkalmas arra, hogy partne �
rünk legyen. A postás, aki 
minden lakásba bekopog, 
több mint egy idegen. Isme�
rik, várják, hozza-viszi a híre �
ket — különösen vidéken —, 
szinte családtag. Nem csak a 
munkáját végzi, hanem misz- 
sziót teljesít.

— Színvonalasan elégítik 
ki 10 millió állampolgár igé�
nyeit. Jó munkájukat az is bi�
zonyítja, hogy legtöbb kézbe�
sítő pontosan számontartja, 
kit mikor, mely napszakban, 
órában talál otthon, és eleve 
ehhez igazítja munkarendjét, 
ha pénzt visz, vagy csomagot 
kézbesít. Szinte családias az 
információáramlás. Azt is tud �
ják ki gazdag, ki szegény, ki�
nek mennyi a mellékese, és 
— miután többen a lakásokba 
is bejáratosak — érzékelik 
azok értékét is.

— Jóleső érzés az elisme�
rés, ám önök ebben a reális 
üzleti lehetőséget látják. Va�
jon miért?

— Ha a postás jó barát, bi�
zalmas, miért ne lehetne ne �
künk is partnerünk? Ha a 
postás is többnek érzi magát 
mint levél- vagy csomagki�
hordó, esetleg lapterjesztő, 
akkor a segítő szándék is mo�
tiválhatja abban, hogy ami 
biztonságot nyújt, miért ne 
ajánlja. Ismerve szolgáltatása�
inkat, miért ne segítene? Be�
fejezve a gondolatsort a há �
rom P (Posta, Postabank, Pro �
videncia) szinte teljes körű 
biztonságot tud nyújtani.

— Csak egy példa: ha egy 
ház ne adj Isten leég, egy élet 
munkája vész el. Ha nálunk 
biztosítja, évi kétezer forin�
tért, újjáépíttetjük.

— Mennyivel rugalmasab�
bak önök, a most gombamód 
szaporodó biztosítóknál?

— Ön említette, hogy a 
koncepciónk kicsit vidék-ori�
entált, mert nagyvárosokban 
kevésbé van meg a közvetlen 
kapcsolat. Ez igaz. De azért 
van egy lehetőség. Becsönget�
ni bármikor, bárhova azzal, 
hogy én vagyok az a postás, 
aki soha nem találja önt ott�
hon . . .  Ez m ár elég az indi�
rekt kapcsolat kialakításához.

— A rugalmasságra pedig 
íme az érzékletes példa: egy 
orvosnő, élve a lehetőségek�
kel, privát orvosi rendelőinté�
zetet akart létrehozni. Ehhez 
felelősségbiztosítást szeretett 
volna kötni. Elment a Hungá�
ria Biztosítóhoz, majd az Álla�
mi Biztosítóhoz. Igen, lehet, 
megvizsgáljuk, értesítjük .. . 
közben hetek teltek el. Vala�
honnan megtudta, hogy mi is 
vagyunk, és hozzánk is eljött. 
Fél óra múlva a biztosítási 
kötvénnyel távozott. Olyan 
összegért, amelyről azt hitte, 
hogy havidíj. Holott éves 
v o lt. . . Természetesen, ha a 
hálózatunk kiépül, akkor ez a 
„futamidő” talán nálunk is va �
lamivel hosszabbá válik.

— Hogyan képzelik el a 
hálózat kiépítését, a kikép�
zést, és nem utolsósorban 
m ennyi lesz az anyagi érde�
keltsége a postának ?

— Budapesten a 62-es és a 
70-es postahivatalban kezd�
tük meg a próbát. Bolla A lf�
réd ú r segítségével folyik a ki�
képzés, illetve a hálózatkiépí�
tés megszervezése. A jelent�
kezők szabadidőben, szombat 
délelőtt tanfolyamon vesznek 
részt. A tanfolyamot a szemé�

lyi, illetve az életbiztosítások 
témakörével kezdtük. Olyan 
csomagot adtunk a kezükbe, 
amely önmagában is érdekes, 
és őket is érdekeltté teszi. 
Minden lekötött biztosításért 
a postás a biztosított összeg 
1,6 százalékát kapja. Jók a 
kezdeti tapasztalataink. Van�
nak, akik alig két hónap alatt 
30-35 kötvényt adtak el, és ez�
zel igen jól kerestek.

— Hogyan képzelik el az 
országos kiterjesztést ?

— A Providencia ugyan �
úgy építi föl hálózatát, mint a 
posta. Hét területi igazgatósá�
gon fogunk működni. Minden 
igazgatóságon lesz egy főállá�
sú alkalmazottunk, aki a ki�
képzést irányítja és a hálóza�
tot fejleszti. Az ő irányítása 
alatt dolgozik majd több, 
nagy postahivatalban 1-1 Pro�
videncia-alkalmazott. A pos�
tásokkal, kézbesítőkkel való 
közvetlen kapcsolat kialakítá�
sa, a kiképzés, gyakorlati el�
igazítás stb. az ő dolguk lesz. 
Ez egészen az információá�
ramlásig terjed, ami azt jelen �
ti: ha a postás nincs kiképez�
ve, de jelzi egy-egy terület la�
kosainak készségét, igényét, 
érdeklődését, akkor a postás a 
kapcsolat létrehozásáért is 
kap jutalékot, noha a biztosí�
tást a mi helyi emberünk köti 
meg. Azt szeretnénk azonban, 
ha nem működne párhuzamo�
san két hálózat, hanem egyér�
telműen a postásokra tud �
nánk a tevékenységet alapoz�
ni.

— Mikorra várhatóak az 
első eredmények, és az meny�
nyire tehető előzetes számítá�
saik alapján?

— Nehéz kérdés. Van 
ugyanis egy bizonytalansági 
tényező. Nem tudjuk, hogy a 
postai apparátus milyen moz�
gékony, dinamikus, felké�
szült, vállalkozó szellemű. 
A másik pedig az, hogy még 
nem mértük fel, hogy mikorra 
tudjuk országosan kiterjeszte�
ni, illetve kiépíteni hálózatun�
k a t Annyit elárulhatok, hogy 
a két postahivatalban szerzett 
eddigi tapasztalatokat kedve�
zően ítéljük meg. A nyolcvan 
postásból 30-35 naponta lead 
minimum 1 ajánlatot. Ha ez 
így menne tovább, akkor év 
végéig legalább 15-20 ezer 
ajánlatot kaphatnánk a pos�
tán keresztül.

— Végezzünk próbaszámí�
tást — visszafelé!

— A 47 ezer postai alkal�
mazott közül körülbelül 10 
ezer dolgozót érint személye�
sen az ügy. E létszám fele lesz 
az, amely komolyabban fog�
lalkozik majd ezzel a m unká�
val. Az ötezerből mintegy két�
ezer jut el oda, hogy el is adja 
a kötvényt. Ha a kétezer em �
ber kéthetente csak egy aján �
latot el tud adni, ez évente 
26 x 2000 kötést jelentene. Ha 
tehát az évi 50 ezerre tippelek, 
akkor még nem hazardíro�
zom.

— Nem túl óvatos a becs�
lés?

— Tudom, mindenütt van �
nak „vaskalaposok”, nehéz 
egy új szemléletre, munka- 
módszerre átállni. Ezért felez�
tem mindenütt a számokat. 
De úgy vélem, ezeknek az 
embereknek szívük van, kü �
lönben az a 4-5 millió levél, 
hírlap, utalvány és csomag, 
amit naponta kihordanak, so�
ha nem érkezne meg. Ez ad 
nekem okot a bizalomra és az 
optimizmusra. Ezt az appará �
tust motivációval, pénzzel, 
emberséggel meg tudjuk 
győzni közös ügyünk szolgá�
latára.

— Köszönöm  a beszélge�
tést, és a postások nevében a 
megelőlegezett bizalmat!

Hunyor Zsolt

CEGLÉDEN AZ ÁTÉPÍTÉS ELLENÉRE:

Kisebb zökkenőkkel ment 
a posta szétválása

Cegléd belvárosában, a Kos 
suth Ferenc utcában szép vörös 
téglaépület a posta otthona. 
Úgy mondják, századeleji épít�
kezés. Most azonban — már két 
esztendeje — ostromállapotok 
vannak, felújítás és átalakítás 
folyik. Ilyen állapotok közepet�
te történt meg január elején a 
postahivatal és a távközlési 
üzem válása.

Az első emeletet már szépen 
rendbe tették az építők, itt ko�
pogtatok be elsőként a távköz�
lési főközpont vezetőjéhez, Fa�
lusi Jánoshoz, aki korábban 
üzemmérnök volt, és tizennyolc 
éve jegyezte el magát a postá�
val.

Őt most érthetően inkább 
szakmai kérdések foglalkoztat�
ják, ugyanis crossbar-központot 
kapnak, és ennek előkészítésén 
dolgoznak.

— Emiatt van az épületben 
az átalakítás — tájékoztat —, a 
második emeleten irodákat kel�
lett megszüntetnünk, s kialakí�
tottak egy 13x7 méteres ter�
met. Úgy tudom, hogy szeptem�
berben kezdi meg a BHG a sze�
relést. Az AR-központ lehetővé 
teszi kétezer új helyi előfizető 
bekapcsolását, továbbá ez a 
központ alkalmas lesz a ceglédi 
gócterület településeinek táv- 
kapcsolásos rendszerére, ami 
persze a falvakban beruházáso�
kat igényel. A szerelés körülbe�
lül egy évig tart, s erre az időre 
nekünk kell gondoskodnunk 
mintegy tizenkét ember elszál�
lásolásáról. Külön gond, hogy 
nők és férfiak is lesznek. Pedig 
az épület felújításának idősza�
kában a munkahelyeken is ösz- 
sze kell húzódni, és még saját 
dolgozóinknak sem jut elég szo�
ciális helyiség. Kénytelenek va�
gyunk a szűkösség miatt helyi�
ségeket bérelni, például raktá�
rozásra. Főleg a BHG előszállí�
tásai miatt. Nem olcsó mulat�
ság, 800-1000 forintot kérnek 
egy négyzetméterért. A bérbea�
dók vannak előnyös helyzet�
ben, ők diktálnak.

— Milyen a viszony a hiva�
tal és a főközpont vezetői, dol�
gozói között? Változott-e, amió�
ta külön cég lettek?

— Mi nem azonos szintű 
üzem vagyunk, alacsonyabban 
helyezkedünk el, mint a hivatal, 
így hát partneri kapcsolat nem 
volt és nincs köztünk. De mint 
egy fedél alatt dolgozók, mindig 
nagyon jó viszonyban voltunk. 
Most egy kis gondot okozunk 
az átalakításokkal, de hát ben�
nünket a földbe épített kábelek 
ide kötnek, minket nehéz lenne 
innen elköltöztetni. És a távköz�
lés fejlesztése Cegléden is fon�
tos.

— Jelentett-e valamilyen 
szervezeti változást az új hely�
zet?

— Egyetlen változás van, 
ami véleményem szerint éssze�
rű. Korábban a távbeszélő-ke�
zelők és díjelszámolók a hiva�
talhoz, tehát a forgalomhoz tar�
toztak, munkahelyük berende�
zései pedig a távközlési üzem�
hez. Január elsejétől a dolgozók 
is átkerültek hozzánk. Ez a ket�
tősség okozhatott összeütközé�
seket, de most már ez a veszély 
is megszűnt.

Mivel azonban embereket 
érintett ez a szervezeti változta�
tás, kértem, hogy szeretnék be�
szélni az érintettekkel. Pásztor 
Emőné kezelési csoportvezető 
— aki harmincöt éve itt dolgo�
zik — készséggel állt rendelke�
zésemre.

— Megérezték-e a változást?

— Körülbelül húszán kerül�
tünk át a hivataltól a távközlési 
üzemhez. Az az igazság, hogy a 
mi területünk munkája eléggé 
távol esik a műszaki feladatok�
tól. Még nem szokták meg,

hogy nálunk nagy mennyiségű 
papírmunka folyik. A hivatal�
ban természetes volt, hogy ne�
gyedévenként leadtuk az 
anyagigénylésünket, és semmi�
ben nem volt hiányunk. Itt pe�
dig könyörögni kell a pénzért, 
hogy a legszükségesebbeket mi 
magunk beszerezhessük. Két�
szer kaptunk pénzt, 2000, illet�
ve 2500 forintot. Szerencsére a 
hivatalból áthozott készletünk�
ből pótolni tudtuk. De már el�
fogytak a tartalékok. Jó lenne, 
ha az átmeneti idő végetéme, 
mert tudomásul kellene venni�
ük, hogy a mi munkafeltétele�
ink mások. Meg kell határozni 
egy bizonyos időre az ellátmá�
nyunkat, és azt biztosítsák.

— A kezelők nem érezték 
meg a változást, de a vezetők és 
a díjelszámolók feladata szapo�
rodott. A forgalomnál bizonyos 
feladatokra voltak önálló* mun�
kakörök — például személyze�
tis, gazdász —, itt mindent ne�
künk kell végezni. Ami a legna�
gyobb teher, az a pénzszámo�
lás. Azelőtt a perselyürítést a 
forgalomnál csinálták, de mivel 
a bevétel a távközlési üzemé, 
ezt a munkát is ide csatolták. 
A behozott pénzt nekünk kell 
leszámolni, a hétből két napot 
ezzel foglalkozunk a díjelszá- 
molókkal. Egy helyiségben dol�
gozunk a tíz kezelővel, a pénz�
számoláshoz csendre lenne 
szükség. Emiatt bizony néha 
ideges a légkör. 54 nyilvános 
készülék van a területünkön.

Práger Istvánná díjelszámoló 
kapcsolódik beszélgetésünk�
höz, elmondja, hogy az ő mun�
kájukban is van változás, Ceg�
léden kívül tizenegy kishivatal 
távbeszélő-számlázását is el 
kell készíteniük. Ketten voltak 
díjelszámolók, kevesen a meg�
növekedett munkához, szeren�
csére egy kismama visszajött a 
gyesről és egy kezelő átváltott 
díjelszámolásra.

A postánál minden szolgálta�
tási feladat benne szerepelt a 
szabályzatban. Megszokták, 
hogy eszerint dolgoztak. A ja �
nuári változások miatt sürgősen 
módosítani kellene a szabályza�
tot, mert jelenleg saját józan 
eszükre hallgatva végzik mun�
kájukat. Tudják, hogy idő kell a 
kiforráshoz, a tapasztalatokhoz, 
de most már jó lenne rögzíteni 
az új helyzethez igazodó, azt 
tükröző feladatkört, és annak 
feltételeit.

A Cegléd 1 körzeti hivatal ve�
zetője Nagy László. Miután elő�
adtam jövetelem célját, röviden 
így vezette be mondandóját.

— Nálunk — úgy érzem — 
korrekt módon történt a szétvá�
lás. Eleinte voltak kisebb viták, 
hogy egy-egy helyiség kié le�
gyen, de kompromisszumra 
volt szükség, a távbeszélőköz�
pont bővítése miatt. Különben 
is az épület rekonstrukciója át�
meneti megoldásokat tett szük�
ségessé. Pár méterrel távolabb 
tőlünk, a Gubody utcában bér�
be vettük a volt tüdőgondozót, 
amit rendbe kellett hoznunk, 
mert romos volt. A tanácselnök�
kel megállapodtunk, hogy a rá �
fordítás költségét lelakhatjuk. 
Ott alakították ki a felvevőhiva�
tal egy részét, mert nálunk, a 
földszinten csak a csomagfelvé�
tel és a fiókbérlő osztály ma�
radt. Állítólag nyáron ez a két 
részleg megy át a bérelt épület�
be, onnan pedig visszaköltöz�
nek a most távollevők felújított 
helyükre.

Reméljük, hogy ez az ígéret 
igaz, mert egy-két határidő-mó�
dosítás már volt. A jelenlegi be�
fejezési határidő év vége. A dol�
gozók nagyon várják a kétéves 
tortúra lezárását, hogy végre is�
mét emberi körülmények kö�
zött végezhessék munkájukat.

— Most pénzügyi gondokról 
hallani — mondja a hivatalve�

zető —, de kértük, az eredeti 
terv szerint végezzék el a re�
konstrukciót, hogy az újjászüle�
tő épület időtálló legyen. A spó�
rolás pocsékolás lenne.

— Milyen gépek segítik a 
postai szolgáltatásokat?

— Kaptunk egy számítógé�
pet, melyen a hírlapárus-elszá�
molás egy részét végezzük, 
egyelőre. A másfélhónapos ta �
pasztalatok jók. Nagyértékű a 
gép, ki kell használnunk. Van 
elektronikus levélmérlegelőnk, 
pénzmérlegelő, papírpénzszám�
láló, ezek is nagymértékben 
könnyítik a munkát. Szeret�
nénk újabb kezelési kisgépek�
kel javítani a szolgáltatások 
színvonalát.

— Hogyan tudnak eleget 
tenni az új feladatoknak?

— Sok az új feladat, például 
a Postabank különböző szolgál�
tatásai. Ezekhez az újszerű fel�
adatokhoz kvalifikáltabb dolgo�
zókra és bővülő gépesítésre van 
szükség. Különben szívesen vé�
gezzük ezeket a munkákat, 
mert a lakosság igényli.

— Mekkora létszámmal dol�
goznak?

— Százötven körüli a jelenle�
gi létszámunk, a részmunkaidő�
sökkel együtt. Segített az idei 
22 százalékos béremelés, a fluk�
tuáció két-három hónapja meg�
állt. De dolgozóink ezt úgy fo�
gadták, hogy az elmaradás pót�
lására kapták, tehát még az 
idén várnak bérfejlesztést. Vá�
rakozási állásponton vannak. 
Nemrégiben zajlottak le a válla�
latok, szövetkezetek múlt évi 
mérlegbeszámolói, melyeket a 
helyi újság ismertetett. Tudják, 
hol, hogyan alakultak a bérek. 
Vannak jól működő cégek, kül�
földi tőke is érkezett. Cegléden 
nincs munkanélküliség.

— Vannak-e utózöngéi a vál�
tozásoknak?

— A lakosság nem nagyon 
törődik a szétválással. Mivel a 
panaszoknak mintegy 80 száza�
léka a távbeszélőkkel kapcsola�
tos, azt hittem, hogy letettük ezt 
a gondot. De tévedtem, naponta 
jó pár ilyen panaszos telefonhí�
vás érkezik hozzám, a bejelen�
tőt udvariasan végig kell hall�
gatnom, azután továbbítjuk a 
panaszt a távközlési üzemhez.

— A másik dolog: 23-an ke�
rültek el tőlünk, a gyesen levők�
kel együtt. Mivel azonban egy 
épületben vagyunk, kapcsola�
tunk megmaradt. Olyannyira, 
hogy a hagyományos május el�
sejei rendezvényünkre is meg�
hívtuk őket. 15-en el is jöttek, 
családtagjaikkal együtt. Most 
nem a putrisarki pihenőerdő�
ben tartottunk majálist, hanem 
bált rendeztünk a Kossuth étte�
remben. Dolgozóink a szakszer�
vezet vendégei voltak vacsorá�
ra. A hozzátartozóknak 150 fo�
rintot kellett befizetni. 270-en 
voltunk, jól érezte magát min�
denki.

— Sajnáljuk, hogy régi dol�
gozókat helyeztek át tőlünk. 
Annak viszont örülünk, hogy a 
perselyürítéstől, a pénzszámlá�
lástól megszabadultunk. Azt is 
látjuk azonban, hogy az új gaz�
dának meg kell szoknia az új 
feladatot. Például azt is, hogy a 
telefonfülkéket takarítani kell. 
Amíg hozzánk tartozott, rend�
szeresen ellenőriztük a takarí�
tást. Most, sajnos piszkosak a 
fülkék, sok a panasz.

Hiába, Nagy László még min�
dig a posta presztízsét félti, 
mert a lakosság a távközlést a 
postához ragasztotta. Nem fi�
gyelnek oda arra, hogy valahol 
fent másként döntöttek. Szá�
mukra az a fontos, hogy a szük�
séges szolgáltatások rendben 
legyenek.

Bánhidi Éva
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A szerencsi postások megvalósult álma 40 éves a Pontos Idő

Az álom megvalósult május 
végén, amikor a szerencsi pos�
tás dolgozók birtokukba vehet�
ték az — általuk „álomszép�
nek” mondott — új postaépüle�
tet, Szerencs város egyik leg�
szebb, legkorszerűbb, a városi 
arculatot mindinkább kialakító, 
postapalotának is beillő épület- 
komplexumot.

A megnyitás nem járt nagy 
ceremóniával. A nyitvatartási 
idő megkezdése előtt a családi�
as jellegű házi ünnepséget Mi�
hályi Jánosné postás nyugdíjas 
szavalata nyitotta meg. Ezek 
után Kertész István, a Miskolci 
Postaigazgatóság vezetője adta 
át a létesítményt, majd köszö�
netét mondott a létesítmény 
munkálataiban és a szervezés�
ben kiváló teljesítményt nyújtó 
Kozsik Ferenc hivatalvezető�
nek. Igazgatói dicséretben ré�
szesült Gönczi Jánosné hivatal�
vezető-helyettes, valamint Kö�
römi Gábomé.

Ezt követően Kozsik Ferenc 
köszönettel vette át az épületet, 
mely a szerencsi postás dolgo�
zók 20 éves álmát váltotta való�
ra.

Végezetül Magda Gábor, 
Szerencs tanácselnöke méltatta 
a postásokkal, annak mindkét 
vállalatával való jó kapcsolatát. 
Beszéde során bejelentette, 
hogy ez a postaépület az első,

Május 25-ére beszéltük meg 
egy riport készítését a Posta�
bank és Takarékpénztár Rt. 
Miskolci Területi Igazgatóságá�
nak vezetőségével, hogy lapunk 
hasábjain is népszerűsíthessem 
a postával szorosan együttmű�
ködő bank tevékenységét.

Legnagyobb meglepetésemre 
a megbeszélt időpont előtt egy 
órával az igazgatóhelyettes tele�
fonon közölte velem, hogy 
egyelőre a riportból nem lehet 
semmi, mert a bank budapesti 
központjától telefonon kaptak 
értesítést, hogy a riporthoz az ő 
előzetes engedélyükre van 
szükség, melyet csak úgy ad�
nak meg, ha egy A/4- es formá�
tumú, több pontból álló kérdőí�
vet kitöltenek, azt felterjesztik, 
és csak az írásbeli engedélye�
zés után kerülhet sor a riport�
ra.

Először nem akartam a hal�
lottaknak hinni, hiszen most a 
demokratikus kormányalakítás 
után vagyunk, és a sajtószabad�
ság, a nyíltság immár közhely�
nek számít. Elmentem hát a 
Postabank Miskolci Területi 
Igazgatóságához, ahol Csinos 
József, a nagy szaktudású igaz�
gatóhelyettes igen udvariasan, 
készségesen fogadott. Bősége�
sen ellátott propagandaanyag�
gal, sőt gyermek családtagjaim 
részére „Postabank” jelvénnyel 
is megajándékozott. Az igazga�
tóság vezetője dr. Császár Sán�
dor — bár a bankban tartózko�
dott — tudomást sem vett jelen�
létemről, holott bejelentettem, 
hogy a „Postás Dolgozó”, orszá�
gos postás szakszervezeti lap 
miskolci tudósítója vagyok.

Annál figyelmesebb volt Csi�
nos József, aki megnyerő fellé�
pésével, kitűnő szakképzettsé�
gével és figyelmes, udvarias

amely fontos szerepet játszik a 
I I  ezer lakosú város és a mint�
egy 70 ezres vonzási körzete ar �
culatának kialakításában.

Kérdéseimre adott válaszai�
ból a posta és a postások iránti 
megbecsülés, valamint rokon- 
szenv csendül ki a nagyon meg�
nyerő, következetes — köztisz�
teletben és szeretetben álló — 
fiatal tanácselnök szavaiból.

Az ünnepség után a szakszer�
vezeti titkárral, Ragulszki Bélá-  
néval bejártam a hivatal helyi�
ségeit. Mindenütt célszerű és 
kényelmes az elhelyezés. Ra�
gyogó arcok, ragyogó tisztaság. 
Az ablakokon habfehér csipke- 
függönyök. A szobákban ké�
nyelmes, új bútorok, kezelőgé�
pek. A zsúfoltsághoz — kény- 
szerűségből — hozzászokott 
dolgozók egyelőre szinte nem 
tudnak mit kezdeni a korszerű 
öltözőkkel, zuhanyzókkal, be�
épített szekrényekkel, és főleg a 
sokat óhajtott térrel.

Az épület küllemét nagyban 
emeli a minden helyiségben 
pompázó szobavirág, illetőleg 
ízléses és választékos szobanö- 
vény-kompozíció. A hivatalnak 
van nyilvános telexhelyisége is. 
Korszerű csomagraktárt, vala�
mint gazdászati irodát és raktá�
rát is kialakítottak. Korszerű a 
hivatali kézbesítés és a fiókbér�
lők helyisége is. A közönségi

modorával szinte elbűvölt. Elő�
re elkészített kérdéseimre azon�
ban — a budapesti központi vé�
tóra való hivatkozással — nem 
kaptam válaszokat, viszont 
elém tette a kérdésekkel teli 
„Riportengedélyezést kérő" 
ívet. A sok kérdést látva azon�
nal visszaléptem a riportkészí�
téstől, hiszen ez ma — amikor 
már a titkos katonai objektu�
mokról is nyílt riport készül — 
igen nevetségesnek hatott. És 
akkor körülnézve megértettem, 
hogy a — szerintem túlmérete�
zett — személyzet bankpultja 
előtt miért csak egy-két tétová�
zó ügyfél ténfereg.

A tervezett szakmai felvilágo�
sítás helyett, jobb híján eszem�
be jutott a bank — szerintem 
sokakban szomorú postás emlé�
keket idéző — kék golyós rek�
lámja. Nekem és a hasonló ko�
rú postásoknak erről egy kis 
képzettársítással a budapesti 
Kék golyó utcai, igen jól felsze�
relt, egykori postás „Siesta” 
szanatóriumunkat juttatja 
eszünkbe, melyet éveken át ku- 
porgatott pengőinkből létesítet-

váróhelyiség ugyancsak tágas, 
és szintén szobanövényekkel dí�
szített. A létesítményhez szép 
kultúrterem, valamint 2 korsze�
rű vendégszoba és fürdőszoba 
is tartozik.

Az új építmény több mint 50 
szerencsi postás dolgozónak 
nyújt megfelelő munkakörül�
ményeket. (A szakszervezeti 
szervezettség egyébként 100 
százalékos.)

Az új létesítményt verseny- 
tárgyalás keretében a Borsod 
Megyei Építőipari Vállalat ter�
vezte és kivitelezte. A posta�
technikai tervet a POTIBER ké�
szítette. A létesítmény beruhá�
zási költsége a bútorzattal, gé�
pekkel és egyéb felszerelések�
kel együtt — a szerencsi posta- 
hivatal vezetőjének tájékoztatá�
sa szerint — mintegy 100 millió 
forint volt.

Beszámolómat, illetőleg tudó�
sításomat a hivatalvezető mon�
dataival zárom: „Ezt az igen 
korszerű, hosszú távra készí�
tett létesítményt mind a postás 
dolgozók minden tagja, mind 
az igénybe vevő közönség te�
kintse sajátjának. Őrizzék meg 
és óvják mindenféle rombolás�
tól, hogy betölthesse hivatását, 
a magyar nép korszerű postai 
szolgáltatásának ellátását!”

— horváth —

tek, és a pártállam „Élmunkás 
szanatórium” céljára elvett tő�
lünk. Jelenleg ez az Országos 
Onkológiai Intézet. Ugyanígy 
fosztották meg a postásokat a 
hajdani Vöröskereszt kórháztól 
is, ami jelenleg a Sportkórház.

Az a bizonyos tyúk és tojásos 
reklám pedig azt a Rákosi-féle, 
„aranytojást” soha nem tojó 
tyúkot juttatja eszembe. A har�
madik reklámtól is óvja meg a 
gondviselés országunkat és a 
Postabankot, hogy egy nyugdí�
jas postás megtakarított pénzé�
ből gyarapodjék a bank betétál�
lománya, még ha a postahivata�
lok a földből, illetőleg a szalma 
alól bújnak is ki, mint a tévé�
reklámban. Természetesen 
mindez csupán az én vélemé�
nyem.

Na, de sebaj! Van még Mis�
kolcon elég bank és egyéb 
pénzintézet, ahol nem kell talán 
„daktiloszkopikus ujjlenyomat” 
egy népszerűsítő riport megírá�
sához.

Esetleg még meg is köszönik.
Aki a történetet nem hiszi, 

járjon utána! Horváth Dezső

Budapest világvárosi arcula�
tához hozzátartoznak az órák. 
Találkozunk velük utcákon, te�
reken, strandokon, kórházak�
ban, könyvtárakban, sportpá�
lyákon, üzemekben és még so�
rolhatnám tovább, oldalakon 
keresztül. Természetesnek 
vesszük jelenlétüket, hiányuk 
azonnal feltűnik.

Március végén, a nyári idő�
számítás bevezetésekor a rádió 
hírei között többször is hallot�
tam a következő hírt: „A posta 
szakemberei folyamatosan ál�
lítják át az órákat közterülete�
inken, intézményeinkben. ”

Elhatároztam, kiderítem, kik 
ők, mi a feladatuk, hogyan, mi�
képpen végzik napi munkáju�
kat. Nem volt könnyű dolgom. 
Csak hosszas telefonálgatás 
után jutottam el hozzájuk a Vi�
segrádi utcába. Bejáratuk felett 
még a Posta Alközponti Üzem 
felirat olvasható, de a nevük ma 
már COMEX Budapesti

Telefonalközponti Kft. szerviz�
osztálya.

Nagy Ferenc osztályvezető�
vel a Pontos Idő szdlgáltatás 
történetéről beszélgetünk.

— Kérem mondja el, ho�
gyan került ez a szolgáltatás a 
Magyar Postához?

— Röviden megpróbálom 
összefoglalni. A II. világháború 
előtt a főváros fontosabb cso�
mópontjain, közterületeken, in�
tézményekben működő órák 
üzemeltetése a Magyar Telefon 
Hírmondó és Rádió feladata 
volt. Berendezéseinek 60 száza�
léka a világháború alatt meg�
semmisült. 1950. január 1-jén 
kormányhatározat mondta ki, 
hogy a Magyar Rádiótól kivált 
Pontos Idő és Telefonhírmondó 
szolgáltatást a Magyar Postánál 
kell tovább üzemeltetni. A be�
induláskor a főváros romjai alól 
kimentett, használható órabe�
rendezéseket használtuk fel.

— 1953-ig 100 köztéri és 40 
belső téri órát helyeztünk ismét 
üzembe a főváros csomópontja�
in és a peremkerületekben.

— Kik döntöttek arról, hogy 
hova kerüljenek az új órák?

— A  megrendelők. A Fővá�
rosi Tanács, a kerületi tanácsok 
és az üzemek döntötték el. Meg�
rendelték nálunk a munkát, mi 
pedig kompletten szállítottuk a 
kijelölt helyre a berendezést. Ez 
azt jelentette, hogy itt készültek 
el a lakatosműhelyben a vasvá�
zak, itt festettük a hatalmas 
számlapokat, a mutatókat, és itt 
szereltük bele az óraszerkeze�
tet. A kerületekben folyamato�
san kiépítettük a légvezetékes, 
a háztetőkön átívelő hálózato�
kat. Egy központi óra, például 
egy ingaóra vezérelte a kör�

nyék összes óráját. Ez a rend�
szer igen sok hibalehetőséget 
hordott magában. Az 1960-as 
években ezt a rendszert kezd�
ték felváltani a falikábelesek, 
amelyben minden előfizető kü�
lön vezérlőórát kapott. A fent 
említett megoldások korsze�
rűbb formában ma is üzemel�
nek az egész fővárosban.

— Jelenleg hány órát üze�
meltetnek?

— Közterületeken 175-öt 500 
számlappal, üzemekben, intéz�
ményekben további 132 előfize�
tőnél 2400-at. (Az órák egy-két 
kivételtől eltekintve postai tu �
lajdonban vannak.) Érdekes�
ségként mondom, hogy a Szé�
chenyi strandon 130 órát üze�
meltetünk.

— Hány dolgozó látja el 
ezeknek a karbantartását?

— Összesen 25. Többségük 
fiatal. Munkájuk változatos, ér�
dekes. Egész évbep a szabad�
ban, emelőkocsik segítségével

dolgoznak. Híradástechnikai 
műszerészek, hálózatszerelők, 
vonalzavar-elhárítók és órás 
végzettségűek. Az órákat meg�
határozott ütemterv szerint be�
hozzák a műhelyekbe, és teljes 
felújítást végeznek rajtuk.

— Mennyire ismerik tevé�
kenységüket a postások?

— Semennyire. Azt hiszem, 
sokan e cikk elolvasása után 
tudják csak meg, hogy léte�
zünk, pedig tevékenységünkkel 
nap mint nap találkozhatnak.

— Január 1- jétől a COMEX-  
hez tartoznak. Változott- e fel�
adatuk, tevékenységi körük?

— Igen. A kft. a Budapesti 
Távbeszélő Igazgatóságból vált 
ki. Feladata a budapesti vállala�
ti hírközlés kielégítése. Körül�
belül 900 a létszámunk. Osztá�
lyunk profilbővítést tervez. Vál�
laljuk vállalatok teljes hírközlő 
berendezéseinek üzemeltetését, 
karbantartását, iskolák, egész�
ségügyi intézmények csöngető�

óráinak, videoberendezés-rend- 
szerériek kialakítását. Ezek sze�
relésére tavaly is tettünk sike�
res kísérleteket vidéken. Buda�
pest az órák tekintetében már- 
már telített. Most a külső kerü�
letek, új lakótelepek ellátása a 
cél. De egyre inkább vidéken 
kell új lehetőségek után néz�
nünk. A postahivatalok, intéz�
mények, strandok saját beszer�
zés alapján üzemeltetnek órá�
kat több-kevesebb sikerrel. 
Szeretnénk, ha tőlünk bérelné�
nek, és mi végezhetnénk kar�
bantartásukat is.

— Nem hiszem, hogy ezek a 
hatalmas, többlapos szerkeze�
tek kelendőek lennének.

— Régi óráink vezérlőszer�
kezetei az elmúlt négy év alatt 
önálló fejlesztés alapján teljes 
átalakításon estek át. Pontossá�
gukra jellemző, hogy maximum 
15 másodpercet késhet, illetve 
siethet az óra. Ezenkívül több 
újdonsággal is megjelentünk a 
piacon. Digitális kijelzésűvel 
például a Határ úti metrókijá�
ratnál, vagy a budapesti Vörös�
marty tér sarkán látható rádió- 
frekvenciás jelekkel vezérelt 
órával. Az órába csak az elemet 
kell betenni, illetve a hálózat�
hoz csatlakoztatni, és a Frank�
furtból érkező égi jelek automa�
tikusan pontosra állítják a be�
rendezést.

— Foglalkoznak mások is 
Magyarországon órák üzembe 
helyezésével?

— Nem. Tudomásom szerint 
csak a MÁV-nak és a metrónak 
van önálló, belső rendszere. Az 
Óra-Ékszer Vállalat az érdeklő�
dőket, megrendelőket hozzánk 
küldi.

— Mi ma egy önálló kft. 
szervizosztály- vezetőjének a 
stratégiája?

— Itt is érvényesülnek a piac 
törvényei. Dolgozóinknak kar�
bantartókból üzletkötőkké is 
kell válniuk, ajánlaniuk kell az 
új szolgáltatásainkat. Jó kap�
csolatot alakítottunk ki például 
az Iparművészeti Főiskolával. 
Ők tervezik új, egyedi óráink 
burkolatát, mi szereljük bele a 
szerkezetet. Gondolkodunk a 
reklámozási lehetőségeken is. 
Egy órára mindenki ránéz. Az 
ott elhelyezett felirat egyben 
reklám is lehet. Eddig csak egy�
két óránknál használtuk ki ezt a 
lehetőséget.

— Hogyan élték meg a dol�
gozók a kft.- vé válást?

— Minden dolgozónk átjött 
az új szervezetbe. Bizonytala�
nok voltunk, nem tudtuk, 
mennyit változik az életünk, na�
pi munkánk. Az első néhány 
hónapnak még nincsenek látvá�
nyos, kiugró eredményei, de a 
jövőbe bizakodva nézünk.

A Postások Erkel Ferenc Zeneiskolája
az 1990/1991-es tanévben az alábbi szakokon hirdet fel�

vételt:
Klasszikus tanszak:

zongora, gitár, harmonika, ének.
A postás dolgozóknak és gyermekeiknek 20 százalékos 

tandíjkedvezmény.
Dzsessz tanszak:

zongora, gitár, bőgő, basszusgitár, szaxofon, klarinét, dob, 
ének.

Musicalstúdió:
ének, hangképzés, korrepetíció.

Beiratkozás: augusztus 21-től, munkanapokon 14 órától 
17.30 óráig. (Budapest X., Könyves Kálmán körút 25.), te �
lefon: 113-8211, Törekvés Művelődési Központ.

Kép és szöveg: 
Kerekes Sándor
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Soproni sikoly
Válságban a vidéki postás versenysport?

A sikoly több ember torkából 
tör elő. A kérdés csak az, mi�
lyen messzire hallatszik. Vagy 
esetleg a megoldás kulcsa hely�
ben van, csak le kellene ülni 
már a döntéshozóknak és szót 
érteni egymással? A szigorú 
gazdaságossági megfontolások 
mellett azt is végig kell gondol�
ni, hogy emberek egyik hónap�
ról a másikra bizonytalanságba 
kerülnek. Ilyen körülmények 
között viszont nehéz a feladato�
kat teljesíteni, még kevésbé a 
vezetőnek követelményeket tá�
masztani.

A bevezető túl általános — 
mondhatná a figyelmes olvasó 
—, de rögtön másképp hangzik, 
ha azt mondom: nézzük csak 
meg, hogyan vélekednek erről 
a Soproni Postás Sportkörnél.

A problémák akkor kezdőd�
tek, amikor a Magyar Posta át�
szervezésének szele elérte Sop�
ront is. Az addig egységes Sop�
roni Postaigazgatóságból kettő 
lett. Ma már külön-külön válla�
lathoz tartoznak a postások és a 
távközlésiek. Sportlétesítmény 
viszont csak egy van. Annak 
rendje és módja szerint meg is 
kezdődött az osztozkodás. Az 
akkori területi szakszervezeti 
bizottság ugyan kifogásolta a 
vagyonmegosztás ilyen módját, 
de úgy tűnik, mindez süket fü�
lekre talált.

Milyen a helyzet tehát jelen�
leg a sportkörnél? Erről beszél�
gettünk Hargitai László elnök�
kel, Németh Emillel a kosárlab�
da szakosztály vezetőjével, Bar-  
kovits Zsigmonddal, a labdarú�
gó szakosztály elnökével, Pol�
gár József szakosztályvezetővel 
és a természetjáróktól Foki Im�
rével.

Hargitai László: A sportkör 
45 évvel ezelőtt alakult. Lelkes 
postások rendbe hozták a Jó �
zsef Attila úti sporttelepet. Ter�
mészetesen a legnépszerűbb 
sportág akkor is a labdarúgás 
volt. így a labdarúgók alakítot�
tak először szakosztályt. Az el�
telt időszak alatt persze gyara�
podtunk.

Jelenleg a következő szakosz�
tályaink vannak:

— a női kosárlabdázók NB 
I-esek,

— a férfi tekézők NB III- 
asok,

— a labdarúgók NB Ill-asok
— és nagyon aktívak a sport�

körnél a természetjárók is.
Az éves költségvetésünk 3,5 

millió forint. Mindjárt adódik a 
kérdés, tud-e ennyi pénzt adni 
a két igazgatóság a sportkör�
nek? A választ, sajnos, mind a 
mai napig nem ismerjük. Ta�

valy is voltak már anyagi gond�
jaink, de akkor a Magyar Posta 
Központjától és a Postások 
Szakszervezetétől kaptunk ki�
egészítő támogatást.

A vagyonmegosztáskor a táv�
közléshez került a sportpálya. 
Ők vállalják az üzemeltetés 
költségeit, plusz a labdarúgás, a 
teke és a természetjárás támo�
gatását. A kosárlabdázók a pos�
tához kerülnének.

— Éppen ez a gondunk — 
mondja Németh Emil. — A pos�
taigazgatóság fele-fele arány�
ban vállalná a sportkör költsé�
geit. Mindenki tudja, hogy leg�
több pénzbe a kosárlabdázók 
kerülnek. A postaigazgatóság 
ezt így nem tudja vállalni. Egy�
szerűen nem értem, hogy a pos�
ta — ez a nagy múltra visszate�
kintő vállalat — miért nem tá �
mogat bennünket. Sokan eljár�
nak a kosárlabdameccsekre. 
Szeretik a csapatot Sopronban. 
Az ifi szakosztályban postás 
szülők gyerekei vannak, mint�
egy 130-an.

Polgár József és Barkovits 
Zsigmond szavaiból úgy érzem, 
hogy a labdarúgók valamivel 
kedvezőbb helyzetben vannak. 
Nincs különösebb gondunk, ha 
az anyagi támogatást megkap�
juk. Az utóbbi időben — a táv�
közlés jóvoltából — valóban 
jobb anyagi körülmények közé 
kerültünk. A szakosztálynál 
egyébként mindenki társadalmi 
munkában látja el a feladatát.

— A csapaton belül generá�
cióváltás volt. Most 20-22 éves 
fiúk fociznak. A kezdőcsapat�
ban 8 igazgatósági dolgozó van. 
Nagyon jó az utánpótlás is. Bí�
zunk abban, hogy a csapat to�
vábbra is marad az NB Ill-ban.

— Mérkőzéseinket 600-800- 
an, a rangosabb fordulókat 
1200-an látogatják.

A tekézőkről Nagymarosi Jó �
zsef szakosztályvezető tájékoz�
tat.

— 1979-től van automata te�
kepályánk. Természetesen ez 
nemcsak a versenysportot szol�
gálja, hanem a tömegsportot is, 
amit általában a szakszervezet, 
vagy az üzemek és a hivatalok 
szerveznek.

— A szakosztály az elmúlt 
évi bajnokságban három csa�
pattal vett részt. Az „A” csapat 
a megyei bajnokságot követően 
szerzett jogot az NB Ill-ban va�
ló szereplésre. Itt a nyolcadik 
helyen végeztünk, ami lehetett 
volna jobb is, mert az őszi for�
dulót követően a 2—3. helyen 
voltunk. Összességében azon�
ban az elvártaknak megfelelő�
en szerepeltünk, hiszen ez még
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csak a tapasztalatszerzés éve 
volt-az NB Ill-ban.

— A „B” csapat a városi baj�
nokságban vett résit, és a har�
madik helyen végzett.

— Az ifjúsági csapat, a váro�
si bajnokságban minden vára�
kozást felülmúlva, kitűnően 
szerepelt; úgy nyerték meg a 
bajnokságot, hogy minden ta �
lálkozójukon győztesek voltak.

Részt vettünk több kupaver�
senyen is. Az egyéni verseny�
ben is ritka bravúrt könyvelhet�
tünk el. Sopron város egyéni 
bajnokságát Horváth Gyula, 
Győr-Sopron megye bajnoksá�
gát Tóth Géza nyerte.

— A természetjáró a legol�
csóbb szakosztály — mondja 
Foki Imre. — Huszonötezer fo�
rint a költségvetésünk, de pél�
dául tavaly csak tízezret hasz�
náltunk fel. 267 tagunk van. 
Ebből csak 21 az „idegen". 
A többiek vagy a postánál, 
vagy a távközlésnél dolgoznak.

— Az elmúlt évben 64 túrát 
szerveztünk, amelyen 1154-en 
voltunk. 17-szer jártunk külföl�

dön is. 6 arany, 28 ezüst, 28 
bronz minősítésű versenyzőnk 
van. Minden évben megrendez�
zük a természetjárók zenés est�
jét is, amely igen jó hangulatú 
szokott lenni.

A többórás beszélgetés után 
számomra egyre világosabbá 
vált, hogy milyen komoly ered�
mények és értékek halmozód�
tak itt fel. Sok-sok lelkes, okos, 
logikus gondolkodású ember, 
akik tenni szeretnék dolgukat. 
Azt is figyelembe kell azonban 
venni, hogy a korábbiakhoz ké�
pest változtak a körülmények. 
Nincs már az a „nagykalap”, 
amelyből mindig lehetett köz�
ponti' támogatást kérni.

Talán mégiscsak le kellene 
ülni ott helyben, és megoldást 
találni a problémákra. Hiszen 
itt nem csak a szigorú gazdasá�
gossági szempontokat kell fi�
gyelembe venni. Itt „Emberek” 
vannak, tenniakarással és 
nagy-nagy ragaszkodással egy�
máshoz.

— tánczos —

Majális Tatabányán
Május 2. hetében lázas készü�

lődés volt a tatabányai 1. posta- 
hivatal alapszervezetében.
A már hagyománynak számító 
megmozdulás előkészítésén 
dolgozott egy kis lelkes csapat.

Nálunk mindig jó hangulat�
ban telt el a május 1-je, s amió�
ta az ünneplés hivatalos formá�
ja megváltozott, ennek mi hiá�
nyát éreztük. Ezért május 13-ra 
majálist szerveztünk.

Az idő csodálatos volt, így a 
résztvevők száma az előzetes 
becsléseket is felülmúlta. Há�
romszázan szórakoztak, sportol�
tak, játszottak ezen a napon a 
tatabányai Bódis-hegyen.
S hogy a szervezés alapos volt, 
azt mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy a nagy érdeklő�
dés ellenére senki sem maradt 
éhen. A főszakács, Scholl Fe�

renc bőségesen főzött, s a finom 
gulyást még az apróságok is jó 
étvággyal fogyasztották.

A délelőtti focimeccset a fel- 
sőgallai sportkör és a postaga�
rázs dolgozói vívták; ebéd után 
pedig gyermekeknek vetélkedő 
volt. Lehetőség volt még teni�
szezésre, és kirándulni is lehe�
tett a környéken.

A siker teljes volt a dolgozók 
körében, s még napokig beszél�
tek a majálisról. Sikerült ebben 
a rohanó világban egy kicsit 
„megállítanunk” az embereket. 
Együtt voltak a családok. A szü�
lők, nagyszülők örültek a gyere�
kek önfeledt játékának, a gyere�
kek ujjongtak, ha a papák gólt 
rúgtak, a nők pihenhettek, mert 
egy napra kivették a kezükből a 
főzőkanalat.

Fazekas Edit

Berzsenyi Dániel mondását 
idézzük a vízszintes 1. és 75. 
alatt. Ezt kérjük beküldeni.

VÍZSZINTES
1. Az idézet első része. 13. 

A Nana is ez. 14. Ilyen a családi 
ház. 15. . . . Stefi (táncdalénekes 
volt). 16. Régi súlymérték. 19. 
Sportoló. 20. Magyar film. 21. 
Barométer. 24. Alkurészlet! 25. 
Galsai Pongrác. 27. Bájos jele�
net. 28. Molibdén. 29. Szomorú�
ság. 31. Meggyőződés. 32. Bíró�
sági ügy részese. 34. Idegen női 
név. 36. Elemi szilícium (ford.). 
37. Hegy Bulgáriában. 39. Zúz�
za! 41. Vízi átkelő- vagy kikötő�
hely. 43. Hivatkozó (ford.). 45. 
Egészséges élelmiszer. 48. Na�
gyon álmos. 51. Zenés vers. 53. 
Az erő egysége. 54. Keleti feje�
delmi cím. 57. Takar. 58. Háziál�
lat. 59. Idegen igen. 61. Vízinö�
vény. 63. Európai nép. 64. Gö�
rög betű. 66. Készpénz. 68. Tö�
rök autójelzés. 69. Rajzfilmbéli 
Aladár jelzője. 71. Filozófiai fo�
galom. 73. Tisza-parti helység. 
75. Az idézet második része.

FÜGGŐLEGES
1. Horgászeszköz. 2. Könnyét 

hullató. 3. . . .  mars! 4. Török 
katonai vezető volt. 5. Időhatá�
rozó (ford.). 6. Erősen romos. 7. 
Feszítő eszköz. 8. Peru gépko�

csijelzése. 9. Szakszervezeti új�
ság a Szovjetunióban. 10. Tet�
szik része!. 11. Divatjamúlt fek�
vőhely. 12. Piszok (ford.). 17. 
Dél-európai pénzegység (ford.). 
18. A szarkára is mondják. 22. 
Mutatószó. 23. Szovjet repülő�
gép betűjele. 26. Kiváló. 28. Elő�
tagként nagyméretű. 29. Szépe�
ket mond. udvarol. 30. Megelé�
gel. 32. Az Arai is ez. 33. Ami a 
kerítés mögött van. 35. A Szom�
szédok népszerű szereplője. 37. 
Bolti ige. 39. Állati lakhely. 41. 
Sasfajta. 43. Napszak. 45. 
Edény. 47. Panasz-szó. 49. Mes�
terséges nyelv. 50. Huba társa. 
51. Jókedvű. 52. Ajándékoz. 55. 
Határozórag. 56. A megfázás je�
le. 57. Vastag textil. 58. Mint a 
vízszintes. 60. A, A, A. 62. Hu�
zal. 64. Angol vörös. 65. A költ�
ségvetés várja. 67. Előtagként 
előzetes voltot jelez. 70. A kiü�
tés jele. 71. Korrövidítés. 72. 
Gyilkol. 74. Fél akna!

— Bánhidi —

Beküldési határidő: július 10.
Előző rejtvényünk helyes 

megfejtése: . . . szívnek az
egyik ékszer, a másik kincs.

Könyvutalványt nyertek: 
Agócs Ferenc (Miskolc), Cser-  
csa Pétemé (Budapest), Gon�
dos Istvánné (Töttös), Gubo-  
vics Menyhértné (Budapest).

A Postás Sport Egyesület és a Postások Szakszervezete

SPORTNAPKÖZIS
TÁBORT

szervez:

1990. június 11.—augusztus 24-ig, 6 — 14 éves fiúk és 
lányok részére.

Program

Nyitvatartás: 6—17 óráig.
Foglalkozások 8—15 óráig, heti 5 napon át, hétfőtől 

péntekig:
napi 1,5 óra gimnasztika-atlétikai foglalkozás, 1 óra 

tenisz, 1 óra labdajáték, heti 1 alkalommal kirándulás 
autóbusszal,

1 alkalommal mozilátogatás.

Napi kétszeri étkezés (reggeli, ebéd) + 1 üdítő ebéd 
után.

A pihenőidőben különféle játéklehetőségek.

Részvételi díj hetente 1000 forint, napi 1 órás 
teniszoktatással 1200 forint, postások gyermekei részére 

850 forint, teniszoktatással 1000 forint.

Jelentkezés és befizetés:
a tárgyhetet megelőző hét hétfői napján 17 óráig a Postás 

Sporttelepen (Budapest XIV., Lumumba u. 86—100.) 
Táborvezető: Hamar Gábor. Telefon: 252-2555.

Labdarúgókupa D ebrecenben
A Debreceni Postás SE a Ga�

lamb utcai sportpályán rendez�
te meg hagyományos kispályás 
labdarúgótornáját.

A verőfényes időben két cso�
portban 8 csapat mérte össze 
erejét. A döntőt a két csoport el�
ső helyezettje játszotta. Az öt�

órás küzdelemből a távközlési 
üzem alközpontos csapata ke�
rült ki győztesen, 2. a postaigaz�
gatóság, 3. a kábelszerelők csa�
pata lett.

A vándorserleget így az al�
központos műszerészek vehet�
ték át. _  koz —
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