
Ágazati Kollektív Keretszerződés
-  TERVEZET -

A Magyar Posta jogutód vállalatai és a Postások Szak- 
szervezete egyetértett abban, hogy a dolgozók szerzett jo�
gainak, a foglalkoztatási biztonság és a szociális ellátás 
színvonalának megérzése végett a decemberben kötött 
megállapodás alapján az érvényes kollektív szerződés 
meÜett indokolt kollektív keretszerződést is kötni

A tartalmi követelményeket illetően azonban az idő 
előrehaladtával egyre nőtt a szakvezetők és a dolgozók 
közötti véleménykülönbség. Emellett az átszervezés során 
tapasztalt gyakorlati problémák is indokolták, hogy a 
központi vezetőség május KM ülésén foglalkozzon a kol�
lektív szerződések rendszerével és az azokkal szembeni 
tartalmi igényekkel.

A szövetséget alkotó szakszervezetek júniusban vélemé�
nyezték a jogutód vállalatók által készített kollektiv szer�
ződés tervezetét, mely a törzsgárdaszabályzatot, a Postás 
Hűség Alapítványt, a természetbeni juttatásokat, vala�
mint a felszabaduló munkaerő elhelyezésének szabályo�
zási kényszerét tartalmazta.

Miután az ágazati, illetve a szövetségi kongresszus az 
érvényben lém kv-határozatokat és -állásfoglalásokat 
megerősítette, továbbá a programokban több, a kollektiv 
szerződésben szabályozandó célkitűzést is elfogadott, 
ezért a szakszervezetek a munkáltatói javaslatot nem tar�
tották megfelelőnek.

A szövetséget alkotó szakszervezetek kifogásolták azt 
is, hogy a munkáltató által készített tervezet nem terjed 
ki olyan dolgozói rétegekre, amelyek tagságukhoz tartoz�
nak, szerzett jogaik alapján kötődnek a postához és tör�
vényben biztosított joguk, hogy a kollektív szerződés köté�
sében részt vegyenek.

Mindezek figyelembevételével a szakszervezetek elké�
szítették azt a tervezetet, amely tükrözi a dolgozók igé�
nyeit, tartalmazza az egységesen szabályozható témakö�
röket, nem sértve a vállalati önállóságot sem.

A tervezetet valamennyi (a hírközlési ágazathoz tarto�
zó) munkáltatónak megküldtük, hogy mielőbb közös ja�
vaslatot bocsáthassunk dolgozói vitára.

A második félévben sűrűsödnek a vállalati kollektív 
szerződések előkészítő munkálatai, ezért a szakszervezet 
e tervezetét a szövetség lapjában közzétesszük. Reméljük, 
hogy ezzel megfelelő segítséget nyújtunk a vállalati kol�
lektív szerződések kialakításához is.

Az Ágazati Kollektív Keretszerződést (továbbiakban: szerződés)
a Magyar Posta (aláírások szerinti) jogutód vállalatai és szervezetei,
valamint a Postások Szakszervezetének (aláírások szerinti) jogutódai
kötötték.

I .

A szerződés célja
1.A szerződő felek szabályozott együttműködésükkel megállapod�

nak azokban a kérdésekben, amelyek valamennyi munkáltatónál 
egységesen szabályozhatók. Ezzel biztosítani kívánják a dolgozók 
és a munkáltatók jogainak védelmét.

I I .

A szerződés hatálya
1. A szerződés kiterjed a szerződést aláíró munkáltatókra, illetve az 

itt foglalkoztatott dolgozókra, valamint az innen nyugdíjba vonu�
lókra: továbbá mindazokra, akik a szerződés hatályba lépése után 
nyilatkozatukkal (a szakszervezet helyi szervével egyetértésben) a 
szerződést magukra nézve kötelezőnek ismerték el.

2. A keretszerződés ajánlási jelleggel alkalmazható az ágazathoz tar�
tozó, de a II. fejezet 1. pontjában nem említett munkáltatóknál.

3. A szerződést 3 hónapos felmondási idővel magára nézve felmond�
hatja:
— bármely munkáltató, illetve
— partner szakszervezeti szerve.
A szakszervezetek kötelesek felmondani a szerződést, ha az álta�
luk képviselt dolgozóknak több mint 50%-a kezdeményezi.

4. Szerződő felek a szerződés rendelkezéseinek végrehajtását rend�
szeresen értékelik, illetőleg a jogszabályok változása vagy egyéb 
ok miatti módosításokat szükség szerint végrehajtják.
A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra is, hogy bármelyik 
fél kezdeményezésére tárgyalásokat folytatnak a módosítási javas�
latokról.

5. Jelen szerződés az aláírásokkal lép hatályba, illetve a szerződés 
hatályba lépése után a szerződéshez csatlakozók esetében a szer�
vezetnél történő kihirdetéssel.

III.
A szerződő felek 

kapcsolatrendszere
1. Szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy tevékenységük kere�

tében készített — a dolgozók nagyobb csoportját érintő — jelen�
tős koncepciókat, előterjesztéseket — vélemény kérése végett — 
az érintett félnek (feleknek) bemutatják, és indokolt esetben a má�
sik felet érintő probléma megoldásában is folyamatosan együtt�
működnek.

2. Szerződő felek kötelezik magukat, hogy kollektív szerződéseikben 
kapcsolatrendszerüket részletesen szabályozzák.

3. Szerződő felek közötti vita esetén a felek 6 tagú (3-3 tag) egyezte�
tő bizottságot alakítanak. Az egyeztető bizottság eljárási rendjét 
saját maga állapítja meg. Az egyeztető bizottságot döntési hatás�
kör nem illeti meg.

IV.
A dolgozók részvétele 

a vezetésben,
a szakszervezetek működése

1. A szerződés alá tartozó munkáltatóknál a szakszervezeti szervek 
abban az esetben gyakorolják a dolgozók vezetésben való részvé�
telére vonatkozó jogosítványokat, amennyiben

— a dolgozók erre vonatkozó felhatalmazást adtak.
A jogosítványok gyakorlásának módját a kollektív szerződésben 
(függelékben), illetve a munkáltató szervezeti és működési sza�
bályzatában kell meghatározni.

2. A munkáltatók a létrejött szakszervezetek számára térítésmente�
sén biztosítják a működéshez szükséges feltételeket.
A jelen szerződés hatálya alá tartozó munkáltatóknál a szakszerve�
zeti tisztségviselők helyzetét és javadalmazását vállalati kollektív 
szerződésben rendezik, a vállalat és szakszervezeti szervének elté�
rő megállapodása hiányában a következő elvek szerint:
a) A munkáltató a függetlenített tisztségviselőket megfelelő szin�

ten — a „d"pont szerint — létszámába veszi.
Munkabérüket, valamint ennek tb-járulékát saját pénzeszközei�
ből fedezi.
Vállalja továbbá a ksz-ben meghatározott juttatások biztosítá�
sát.

b) Á függetlenítettek számának meghatározásánál az alábbi nor�
mákat kell figyelembe venni:
— 700 főnél kevesebb dolgozóval rendelkező szervezetnél a tit �

kári feladatokat — a „g " pontban rögzített munkaidő-ked�
vezménnyel — társadalmi munkában tiszteletdíjjal elismert 
titkár látja el.

— 700—1200 fő közötti dolgozóval rendelkező szervezetnél 1 fő 
függetlenített és minden további 1000 esetén 1-1 fő függet�
lenített alkalmazandó.

A függetlenítettek számának meghatározásánál a dolgozói lét  ̂
szám mellett a telephelyek számát is indokolt figyelembe venni.
c) A függetlenítettek megbízásának lejárta, vagy egyéb — a dol�

gozóknak fel nem róható okból történő — felmentése esetén az 
illetékes munkáltató, a dolgozó képzettségének, végzettségé�
nek és besorolásának megfelelően, foglalkoztatásáról gondos�
kodik.

d) A függetlenített tisztségviselők javadalmazása és besorolása az 
alábbi elvek szerint történik:
— szakmai szakszervezet országos titkára a vezérigazgatóság 

szakosztályvezetői;
— függetlenített munkatársai, vezérigazgatósági ügyintézői ka�

tegóriájú besorolása szerinti keresetre jogosultak;
— középszervek függetlenített szakszervezeti titkárai, vezetői I.
— függetlenített munkatársai, az igazgatóság törzsi csoportve�

zetői, besorolás szerinti keresetre jogosultak.
— munkahelyi szintű függetlenített alapszervezeti titkárok ter�

melésirányító III., osztályvezető I. besorolás szerinti kereset�
re jogosultak.

e) A munkáltatói jogokat — a bérek személyenkénti meghatározá�
sában is — az illetékes szakszervezeti testület gyakorolja. Ezek

. részletes szabályait a Szakszervezet Szervezeti és Működési 
Szabályzata tartalmazza.

f) Munkáltatók kötelezettséget vállalnak, hogy a függetlenített 
szakszervezeti tisztségviselők munkájuk során mindazon szol�
gáltatásokat igénybe vehetik, amelyek a besorolásuk szerinti 
vezetőket is megilletik.

g) A nem függetlenített szakszervezeti tisztségviselőket — az át�
lagkereset biztosítása mellett — a következő munkaidő-kedvez�
mény és rendkívüli szabadság illeti meg:

munkaidő-kedvezmény:
— a nem függetlenített tszb-titkárok részére a törvényes mun�

kaidő 50%-a,
' — az alapszervezet titkára részére a törvényes munkaidő 

30%-a,
— magasabb szakszervezeti testületi, bizottsági tagok részére 

a törvényes munkaidő 20%-a,
— alapszervezetben dolgozó választott tisztségviselők részére 

a törvényes munkaidő 10%-a.
A munkaidő-kedvezménybe nem számít bele a szakszervezet tes�
tületi szerveinek működéséhez (ülés, értekezlet) szükséges idő, 
amelyre a tisztségviselőket ugyancsak átlagkereset illeti meg.

rendkívüli szabadság:
a tisztségviselők ötéves időszak alatti képzésének és továbbképzé�
sének céljára:

— a szakszervezeti bizottság titkárának 15 munkanap,
— egyéb választott tisztségviselőnek 10 munkanap.

V.
Munkaviszonnyal kapcsolatos 

kérdések
1. Felszabaduló munkaerő elhelyezése:

a) A munkáltatók átszervezés, technikai, technológiai korszerűsí�
tés, fejlesztés következtében megszűnő tevékenység miatt fel-

(Fotytatás a 2. oldalon.)

A működőképesség határán...
A Postai Dolgozók Szakszer�

vezete alakuló kongresszusa 
utáni első ülését 1990. július 
12-én tartotta a titkárok orszá�
gos tanácsa. A nyári szabadsá�
gok ellenére a magas, 87 száza�
lékos megjelenési arány egy�
részt a megvitatandó témák 
fontosságának, fajsúlyának 
szólt, másrészt jelzi a postás 
dolgozók, a szakszervezeti 
tisztségviselők felelősségérze�
tét is.

A tanácskozás az alábbi napi�
rendi témákat:

— a Magyar Posta Vállalat 
1990. évi tervét,

— az éves bérfejlesztési le�
hetőséget,

— a javaslatot a bérfejlesz�
tés II. ütemére és az

— 1990. évi vezetői érdekelt�
ségi rendszert,

mint összefüggőket együtte�
sen vitatta meg.

A napirendek vitájában Fóris 
Ferencné vezérigazgató-helyet�
tes hangsúlyozta, hogy a MPV 
1990. éves tervében levő gazda�
sági kockázatokat a vezetőség 
vállalja. A tervben a 0 szaldós 
nyereségre törekvés tudatos, 
mert ami csak lehetséges, min�
dent bérként akarnak kifizetni a 
dolgozóknak.

Mindezek ellenére a hozzá�
szólók erősen vitatták a szakve�
zetők álláspontját, szenvedé�
lyesen szóltak a kis- és közép�
hivatalokban dolgozók bérhely�
zetéről, s a jelenlegi bérfejlesz�
tés mértékéről.

A postai dolgozók országos 
titkára, Mundruczó Kornél a 
tervvel kapcsolatban az intéző- 
bizottság véleményét megfo�
galmazva hangsúlyozta, hogy a 
terv csak erre az évre tudja ga�
rantálni a működőképességet. 
Az anyag hiányosságaként em�
lítette, hogy nem tartalmaz a 
foglalkoztatáspolitikáról, a 
szak- és átképzésről — annak 
ellenére, hogy a középszintű 
Igazgatósági tervekben szere�
pelnek e témák — központilag 
semmilyen elképzelést.

Az intézőbizottság nem tudta 
elfogadni az előterjesztés azon 
megfogalmazását, hogy a bá�
zisszintű szociális ellátás „biz�
tosított".

Ehhez kapcsolódóan többen 
elmondták, hogy egyre széle�
sebb a szakadék a lakásépítési 
támogatás forrása és a dolgozó 
igényei között. Nemrégiben 
még a postai szociálpolitika 
egyik büszkesége volt, hogy 
milyen széles körben és milyen 
mértékben tudott lakásépítési 
támogatást adni a rászorulók�
nak.

A vita a II. ütemű bérfejlesz�
tés, valamint az 1990. évi veze�
tői érdekeltségi rendszer témái�
nál forrósodott fel. A hozzászó�
lók — az intézőbizottság véle�
ményével azonosan — ezt a 
ténylegesen 6 százalékos bér- 
fejlesztést valóban csak II. 
ütemnek tudták elfogadni. Bár 
volt olyan felszólaló, aki konkré�
tan megkérdezte, hogy „mi az 
hogy II. ütem, hol volt az I.".

Ilyen jövedelemviszonyok 
mellett többen erősen vitatták 
a vezetői prémiumok nagysá�
gát és jogosságát. A szakveze�
tők felvetésével szemben — 
miszerint, ha nem részesítik 
megfelelő bérezésben a veze�
tőket, az kontraszelekcióhoz ve�
zet — elrhondták, hogy rosszul 
fizetett dolgozókkal viszont 
nem lehet a postát működtetni, 
s az ilyen dolgozóktól jó mun�
kát követelni.
t Végül is heves, olykor a sze�
mélyeskedéseket sem nélkülö�
ző vita után egyszerű többségi

aránnyal a tervet a titkárok ta�
nácsa úgy tudta elfogadni, 
hogy annak egyes részeivel 
egyetért, egy más részét tudo�
másul veszi, a lakásépítési tá �
mogatás mértékét viszont nem 
tudja elfogadni.

Az 1990. évi bérfejlesztés II. 
ütemét pedig csak úgy tudja el�
fogadni, ha ez az ez évi béralku 
egyik állomása. További szak�
mai költségelemzés szükséges 
ahhoz, hogy az éves bérfejlesz�
tés a 16 százalékot elérje, vagy 
megközelítse azt. A szakmai ve�
zetők állásfoglalása szerint 
költségcsökkentést bérmegta�
karítás címén nem ismernek el 
a postaszerveknek.

Ugyanakkor a titkárok orszá�
gos tanácsa a szakmai vezetők 
felelős nyilatkozatai alapján 
úgy ítéli meg, hogy a megfelelő 
mértékű bérfejlesztéshez min�
denképpen külső erőkhöz, kor�
mányzati szervekhez kell for�
dulni.

A titkárok országos tanácsa 
felkéri a Postai és Hírközlési 
Dolgozók Szakszervezeti Szö�
vetségét, hogy a kormányzati 
szerveknél a posta működőké�
pességének garantálására a 
megfelelő lépéseket tegye 
meg.

A szakmai előterjesztésben 
szereplő vezetői érdekeltségi 
rendszert a titkárok országos 
tanácsa nem fogadta el.

Ezt követően hosszas vita, 
majd rendkívüli szünet követke�
zett. Az intézőbizottság a veze�
tői érdekeltségnél olyan javas�
latot hozott, miszerint a vezetői 
prémiumok előlegét abban az 
esetben lehet kifizetni, ha a III. 
negyedév végén esély van a 16, 
de minimum a 14 százalékos 
bérfejlesztésre. Erről a javaslat�
ról a gazdasági vezérigazgató�
helyettes elmondta, hogy nem 
lát reális esélyt ilyen mértékű 
bérfejlesztésre.

Olyan felvetés is volt, hogy 
teljesen töröljék el a vezetői 
prémiumokat, kérdezzék meg a 
vezetőket, hogy hajlandók-e 
csak az alapbérükért dolgozni. 
A tanácskozás mi»id az intéző- 
bizottság javaslatát, mind ez 
utóbbit elvetette.

Végül is dr. Kertész Pál vezér - 
igazgató módosító javaslatát 
fogadta el a tanácskozás, mely 
a vezetői érdekeltségi rend�
szert az idén változatlan formá�
ban kívánja működtetni, 
1991-ben pedig az alapbérbe 
fogják beépíteni.

A Szegedi Postaigazgatóság 
küldöttei mindhárom téma sza�
vazásánál különvéleményt nyil�
vánítottak, hangsúlyozva, hogy 
az igazgatósági szintű tervet 
sem fogaták el, ez nem jelent 
meg a központi tervanyagban 
sem, így nem áll módjukban el�
fogadni a tervet, ebből követke�
zően a bérfejlesztést és a veze�
tői érdekeltségi rendszert sem.

Az országos tanácskozás ek�
kor már hetedik órája ülésezett, 
és még két napirendi pont volt 
hátra. Nevezetesen a kollektiv 
szerződésnek az üzemi étkezte�
téssel kapcsolatos módosítása, 
valamint a Magyar Posta Válla�
lat Munkavédelmi Szabályzatá�
val kapcsolatos vita. (A jelenle�
gi munkavédelmi szabályzat 
1990. XII. 31-ig hatályos.)

A testület két táborra sza�
kadt. Az egyik tábor el tudta fo �
gadni a szakmai előterjesztést, 
a pénzbeni megváltás fokoza�
tos bevezetését, míg a másik 
tábor a jogszabályok adta ma�
ximális lehetőség, a havi 500 
forint kifizetése mellett kardos�
kodott.

(Folytatás a 2. oldalon.)
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Ágazati Kollektív Keretszerződés
(Folytatás az 1. oldalról.)

szabaduló munkaerő elhelyezésében a b)—d) bekezdés szerint 
együttműködnek.

b) Elsősorban a dolgozó létszámszervénél, illetve — figyelemmel 
a dolgozó lakóhelyére és szakképzettségére is — a szerződést 
aláíró feleknél kell másik munkahelyet felajánlani.

c) Amennyiben a felszabaduló létszám elhelyezése a b) bekezdés 
szerinti munkaerő-átcsoportosítással nem oldható meg, az ille�
tékes munkaerő-közvetítő szerv segítségével törekedni kell má�
sik megfelelő munkahely biztosítására.

d) A több dolgozót érintő szervezési intézkedést, létszámleépítést 
a partner szakszervezeti szervvel előzetesen egyeztetni kell. 
A döntést követően a postaszerv vezetője termelési tanácsko�
záson, vagy más alkalmas módon köteles tájékoztatni a kollektí�
vát. A dolgozókat az elhelyezésük érdekében tett intézkedések�
ről folyamatosan értesíteni kell.

2. Felmondási idő:
a) A szerződés hatálya alá tartozó munkáltatóknál a Munka Tör�

vénykönyvének a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó 
szabályait az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

— 5 évig terjedő munkaviszony esetén 15 nap,
— 5—10 évig terjedő munkaviszony esetén 4 hét,
— 10—20 évig terjedő munkaviszony esetén 6 hét,
— 20—30 évig terjedő munkaviszony esetér 8 hét,
— 30 éven felüli munkaviszony esetén 12 hét.

A felmondási idő meghosszabbodik:
— a vezetőállásé dolgozóknál 4 héttel,
— a nyereség alakulására jelentős befolyást gyakorló munka�

körökben dolgozóknál pedig 2 héttel. Utóbbiak körét a kol�
lektív szerződésben (függelékben) kell meghatározni.

b) A munkaviszonynak a munkáltató által felszámolás, átszerve�
zés, átalakulás miatt történő megszüntetése esetén a felmon�
dási idő egységesen 6 hónap.

3. Felmentési idő:
A dolgozót munkaviszonyának:
— a munkáltató által történő megszüntetése esetén legalább a 

felmondási idő felére,
— a munkáltató átszervezése, felszámolása, átalakulása esetén a 

munka alól a felmondási idő teljes idejére fel kell menteni.
4. Áthelyezés:

Szerződő felek közötti munkahely-változtatás csak áthelyezéssel 
történhet.

5. Korengedményes nyugdíjazás:
Átszervezés, felszámolás és átalakulás esetén a munkáltató köte�
les a jogszabály által előírt feltétellel rendelkező dolgozóknál, akik�
nél az öregségi nyugdíj eléréséig kettő vagy kevesebb év van hát�
ra, a korengedményes nyugdíjazáshoz hozzájárulni.

6. Végkielégítés:
a) Ha a munkáltató szünteti meg a dolgozó munkaviszonyát a dol�

gozónak fel nem róható okból, a munkáltatónál eltöltött idő és 
áthelyezés esetén az azt megelőző munkaviszony ideje függvé�
nyében a dolgozót megillető végkielégítés legalább a követke�
ző:

munkaviszony ideje 
5 év 
6-10 év 

11—15 év 
16-20 év 
20 év felett

végkielégítés összege 
1 havi átlagkereset 
3 havi átlagkereset 
5 havi átlagkereset 
8 havi átlagkereset 
1 évi átlagkereset

A 6 hónapot meghaladó töredékévet egész évnek kell számíta�
ni.

b) A vállalat tevékenységéből eredő (átszervezés, felszámolás, át�
alakulás, technológiai, technikai váltás) munkaviszony-megszű�
nés esetén végkielégítésként 1 évi átlagkereset illeti meg a dol�
gozót.

c) A végkielégítés nem zárja ki a felmondás, felmentés intézmé�
nyét.

7. Csak különösen indokolt esetben mondhat fel a munkáltató a pá�
lyakezdőknek a munkaviszony létesítését követő 1 éven belül.

VI.
Foglalkoztatáspolitika

1. A foglalkoztatási biztonság megőrzése céljából a technológiai, 
technikai váltást megelőzően a meglévő szakemberállományt át�
képzésben, továbbképzésben kell részesíteni.

2. Az átképzésbe, továbbképzésbe bevonandó dolgozók közül előny�
ben kell részesíteni a munkáltatónál 5 évnél hosszabb munkavi�
szonnyal rendelkezőket, valamint azokat, akiknek ez a munkáltató 
az első munkahelye.

3. A tanulmányi szerződésnél előnyben részesítés szabályait a válla�
lati kollektiv szerződésben kell rögzíteni.
Az érintett dolgozó bérét a tanulmányi szerződésben szereplő idő�
re legalább a vele azonos munkakörű dolgozók átlagával mege�
gyező mértékben kell megállapítani.

VII.
Munkaidő

1. A munkaidő általában heti 40 óra, 5 napos beosztással:
A munkaidő heti, havi és éves mértékét, valamint az általánostól 
eltérő munkaidejű munkaköröket a vállalati kollektív szerződésben 
kell rögzíteni.

2. A munkarendek kialakításához, azok módosításához az illetékes 
szakszervezeti szerv egyetértése szükséges.

V i l i .

Munka- és munkával nem töltött 
idő díjazása

1. A munkáltatónál alkalmazandó bérformákat és az ezekhez tartozó 
munkaköröket, továbbá az alkalmazott ösztönző és prémiumrend�
szereket a vállalati kollektiv szerződésben kell meghatározni.

2. A minimális béreket (mely 1990-ben 5100 Ft/hó) a mindenkori tár�
sadalmi minimumnak megfelelően a vállalati kollektív szerződés�
ben kell meghatározni.

3 Ha a dolgozó a munkáltató hibájából nem tud munkát végezni, er�
re az időre (állásidő, várakozási idő) legalább a besorolás szerinti 
személyi alapbére illeti meg.

IX.
Béren felüli juttatások

A szerződő felek a dolgozók szociális biztonságának megőrzése, 
létbiztonságának növelése végett gondoskodnak dolgozóik szociális

ellátásáról. A szociális juttatásokat úgy kell biztosítani, hogy a jutta�
tások elért színvonala ne csökkenjen, illetve a vállalat jövedelmi pozí�
ciójának javulásával arányosan fejlődjön. A jóléti és szociális juttatá�
sokat úgy kell felhasználni, hogy az ellátásbeli különbségek csökken�
jenek.

A szociálpolitikai szempontból különösen érintett rétegek szoci�
ális gondjainak enyhítésében a differenciálás elve érvényesüljön.

1990-ben szociális ráfordításokra (lakásépítési támogatással 
együtt, de beruházás nélkül) dolgozónként minimálisan 19 200,— Ft- 
ot kell biztosítani.
1. Munkahelyi étkeztetés

Ha a munkáltatónál lehetőség van az étkeztetésre, ott az ellátást 
ebben a formában kell biztosítani. A dolgozói térítés összege, ha 
jogszabály másképpen nem rendelkezik, az egy adagra eső nyers�
anyagköltségnek maximum az 50%-a lehet. A pénzben nyújtott ét�
kezési hozzájárulás feltételeit, mértékét a vállalati kollektív szerző�
désben kell szabályozni.

2. Munkaruha-ellátás
A munkaruha-juttatás szabályait a vállalati kollektiv szerződésben 
(függelékben) kell rögzíteni. Amennyiben ilyen címen pénzbeni 
megváltást ad a munkáltató, azt havonta, utólag kell a havi naptári 
idő és a kihordási idő figyelembevételével a bérlistán elszámolni 
és kifizetni.

3. Munkásszállás
a) A munkásszállón, illetve fizetővendég-szolgálatnál való elhelye�

zés feltételeit, a térítési dij mértékét a partner szakszervezeti 
szerv egyetértésével az egy férőhely fenntartási költségének fi �
gyelembevételével kell szabályozni a vállalati kollektív szerző�
désben.

b) A munkásszálló helyett nyújtott albérleti (szállásmegváltási) díj 
mértékét a vállalati kollektív szerződésben (függelékben) kell 
rögzíteni.

4. Lakásépítési támogatás
A szerződő felek dolgozóik részére lakásépítési támogatást nyújta�
nak. A támogatás elveit, az évente erre fordítható keretösszegeket 
a vállalati kollektiv szerződésben kell meghatározni.
A támogatás során előnyben kell részesíteni az első lakást meg�
szerző dolgozókat. A támogatás odaítélésénél figyelembe kell ven�
ni a dolgozó munkavégzését, lakáskörülményeit, jogos lakásigé�
nyének mértékét, továbbá jövedelmi, vagyoni és szociális helyze�
tét.
Amennyiben a dolgozó munkaviszonya neki fel nem róható okból, 
illetve áthelyezéssel szűnik meg, a törlesztéseket a szerződésben 
foglaltak szerint kell teljesíteni.

5. Vállalati üdültetés
Az üdültetés formáit és feltételeit a vállalati kollektív szerződésben 
kell szabályozni. Vállalati üdültetésre 1990-ben dolgozónként mini�
málisan 1500,— Ft-ot kell biztosítani.

6. Természetbeni juttatások
„A "  Távíró- és távbeszélő-kedvezmény (PSZDK)
A főfoglalkozású dolgozó a rendszeres használatában levő helyi�
ségben PSZDK jellegű távbeszélő-állomás felszerelésére, illetve 
teljes díjú állomásnak ilyen jellegű állomássá való átminősítésére 
jogosult.
Évi 3000 forint keretösszegig a postahivatalban veheti igénybe a 
kedvezményt a dolgozó munkaviszonya első napjától, ha
a) PSZDK jellegű távbeszélő-állomásnak nem előfizetője és
b) napi négy óránál magasabb óraszámmal van foglalkoztatva.
Évi 1500 forint keretösszegig a postahivatalban veheti igénybe a 
kedvezményt a napi négy, vagy ennél kevesebb óraszámmal fog�
lalkoztatott dolgozó.
A határozott időre alkalmazott dolgozó az évi 3000 forint, vagy 
1500 forint keretösszeget a munkaviszonyban töltött hónapok ará�
nyában veheti igénybe.
Évi 600 forint keretösszegig a postahivatalban is igénybe veheti a 
kedvezményt az 1. bekezdésben meghatározott dolgozó.
PSZDK állomás esetében:
a) beruházási hozzájárulás a fő- és ikerállomásért a jogszabályban 

meghatározott összeg 25%-a.
Ez a kedvezmény a dolgozót a távbeszélő-állomás létesítésének 
formájától függetlenül megilleti.

b) a havi előfizetési díj az állomásért, a mellékberendezésért, illet�
ve ezek vonaláért, a szolgálat szünetelése alatti összekötteté�
sért az árrendelkezésekben meghatározott díj 25%-a.

c) az állomásról igénybe vett beszélgetési időegység (helyi, vala�
mint a távhívással bonyolított belföldi távolsági beszélgetés) és 
az ébresztés díja a díjszabásban meghatározott díj 25%-a.

d) az állomásról kézi kapcsolással kért belföldi távolsági beszélge�
tés díja a díjszabásban meghatározott díj 25%-a. A díjkedvez�
mény nem terjed ki a hívott költségére kért (R) beszélgetésre.

e) az állomásról belföldre feladott távirat szódíja és a különszol�
gáltatások díja a díjszabásban meghatározott dij 25%-a. A dij-

(Folytatás az 1. oldalról.)

A vidéki küldöttek egy része 
a vonatindulások miatt kényte�
len volt elhagyni a tanácsko�
zást. Az üzemi étkeztetés témá�
jánál igy a határozatképesség 
már nem volt meg.

A tanácskozás végén a vezér- 
igazgató közölte, hogy a szak�
ma egyoldalúan augusztus 
1-jétől vállalja egységesen 300 
forint térítés fizetését. (Ez nem 
jelenti automatikusan a ksz mó�
dosítását.)

A küldöttek egyik része tap�
solt, mások bosszúsan hagyták 
el a tanácstermet. Távoztában 
egy-másik küldött úgy fogalma�
zott: „Talán nemcsak a posta 
működőképessége forog ve�
szélyben .. ."

Rendkívüli
intézőbizottsági ülés 

a PDSZ-nél
A PDSZ intézőbizottsága július 
17-én rendkívüli ülésen vitatta 
meg a 12-i titkárok országos ta�
nácsa ülésének tapasztalatait, 
valamint az ülés óta megfogal�

mazódott tagsági véleménye�
ket. A testület jogosnak ítélte 
meg a tagság kritikáját. A tör�
téntekből az intézőbizottság az 
alábbi következtetéseket vonta 
le:

— a tanácskozásokat mege�
lőző időszakban az előkészítő 
munkában meghatározó ténye�
zőként kell figyelembe venni a 
területi véleményeket, hangsú�
lyozottan meg kell jelenniük e 
véleményeknek az intézőbizott�
ság ajánlásaiban;

— az egyes tanácsülésekre 
nem szabad nagy jelentőségű, 
az összdolgozót érintő kérdése�
ket ilyen számban összezsúfol�
ni;

— az ülések mindenkori vita�
vezetőjének tiszta, logikus és 
követhető módszert kell alkal�
maznia a vita egészénél és kü�
lönösen a szavazásoknál;

— a PDSZ vezető tisztségvi�
selőjének esetenként vállalnia 
kell a közvetlen beavatkozást a 
vita menetébe, a demokratikus 
szabályok tiszteletben tartása 
mellett;

— az 1990. évi tervkészítési 
gyakorlat egyenetlenségei is 
nagymértékben hozzájárultak 
ahhoz, hogy számos szélsősé-

kedvezmény nem terjed ki arra, ha a távirat fizetett válasszal jár 
(RP . . .), a rézkarc dísztáviratra (RK, RSZ), valamint az alkalmi 
kézbesítés (ALK) különszolgáltatások dijára.

Postahivatalban történő igénybevétel esetén:
a) a kézi kapcsolással kért belföldi távolsági beszélgetés díja 

távhívó viszonylatban is — a díjszabásban a kézi kapcsolású be 
szélgetésre meghatározott díj 25%-a. A díjkedvezmény nem ter�
jed ki a hívott költségére kért (R) beszélgetésre. Távhívó vi 
szonylatban kézi kapcsolási pótdíj nem számítható fel.

b) a belföldre feladott távirat szódíja és a különszolgáltatások dija 
a díjszabásban meghatározott díj 25%-a. A díjkedvezmény nem 
terjed ki a távirat fizetett válasszal (RP . . .), a rézkarc dísztávirat 
(RK, RSZ), valamint az alkalmi kézbesítés (ALK) különszolgálta 
tások díjára.

A díjkedvezményt az igényjogosult és a vele közös háztartásban 
élő családtagok vehetik igénybe.

„B " Csomagkedvezmény
A kedvezmény igénybevételére a dolgozók évente 2400 kg mér 
tékben jogosultak.

Az „A"és „B" pont szerinti kedvezmény a nyugdíjast (öregségi, 
rokkantsági nyugdíjas, továbbá a dolgozó után özvegyi nyugdíjat 
élvező személy) a munkaviszonyban állókkal azonosan illeti meg. 
A természetbeni juttatásokat a szolgáltatást nyújtó részére a többi 
gazdálkodó szervezet a költségeket (elmaradt bevételt) megtéríti

7. Törzsgárdaszabályzat
Törzsgárdatagság szempontjából a szerződő feleknél szolgálati 
időnek kell tekinteni az 1990. január 1. előtt a Magyar Postánál 
törzsgárdaidöként elismert éveket.
A törzsgárdatagsággal kapcsolatos részletes feltételeket a mun 
káltatói törzsgárdaszabályzatok tartalmazzák.

8. Postás Hűség Alapítvány
A postától 1989. január 1-jétől öregségi, rokkantsági nyugdíjba vo 
nult — legalább 20 éves törzsgárdatagsággal rendelkező — dolgo 
zókat a nyugdíjazásuk utáni 12 teljes hónap elteltét követő hónap 
ban, majd életük végéig, illetve mindaddig, amíg nyugdíjasok, fo 
lyamatosan minden hónapban a Postás Hűség Alapítvány által 
nyújtott nyugdíj-kiegészítő szociális támogatás illeti meg.
A támogatás csak saját jogon jár. A nem főfoglalkozású postai dől 
gozóként, illetve az 1989. január 1. előtt nyugdíjazottaknak — ala 
pítványi vagyon hiányában — a támogatás méltányosságból sem 
folyósítható.
A nyugdíj-kiegészítő szociális támogatás folyósítására — az 
(1)—(2) bekezdésben meghatározott feltételekkel — minden hó 
nap 5. napjáig kerül sor.
A támogatás mértéke havonta:

30 vagy ennél többéves törzsgárdatagság esetén 1100 Ft
25—29 éves törzsgárdatagság esetén 900 Ft
20—24 éves törzsgárdatagság esetén 800 Ft

Az alapul szolgáló törzsgárdatagság megállapításánál kizárólag a 
nyugdíjazásig ténylegesen megszerzett törzsgárdaidő vehető fi 
gyelembe. A foglalkozási baleset, foglalkozási megbetegedés mi 
att rokkantsági nyugállományba helyezett dolgozók törzsgárdaide 
jét azonban úgy kell számítani, mintha a nyugdíjkorhatár betölté 
séig dolgoztak volna.
A nyugdíj-kiegészítő szociális támogatás mértékét — figyelemmel 
a nominálbérek, illetve a nyugdíjak időközben bekövetkezett nőve 
kedésére — rendszeresen felül kell vizsgálni, ezért a Postás Hűség 
Alapítvány részére átadott vagyont a lehetőségekhez mérten -  fel 
kell emelni. x
Megvalósulásának költségeit a gazdálkodó szervezetek létszám 
arányosan, közösen viselik.

9. Jogsegélyszolgálat
A szakszervezet a dolgozók részére biztosítja az ingyenes jogse 
gélyszolgálat igénybevételének lehetőségét.
A munkáltató a jogsegélyszolgálat költségeinek fedezésére szol 
gáló — egyéb költségek terhére elszámolt — pénzügyi keretet biz 
tosítja, melyet kollektív szerződésben (függelékben) kell meghatá 
rozni.
A jogsegélyszolgálat vezetőjének besorolása — ha a szüksége? 
feltételekkel rendelkezik —, továbbá a részére biztosított kedvez 
mények azonosak az adott szerv jogi osztályvezetőjével.

X.
Záró rendelkezés

A vállalati kollektív szerződések jelen szerződésben foglaltaktól 
csak a munkavállalók előnyére térhetnek el.

ges vélemény fogalmazódott 
meg a tanácsülésen.

Az intézőbizottság a történ�
teket értékelve a következő 
szakmai intézkedéseket kéri a 
Magyar Posta Vállalat vezér�
igazgatójától:

•  a Szegedi Postaigazgató�
ság vezetője a módosított igaz�
gatósági tervet terjessze a 
szakszervezeti testület elé véle�
ményezésre;

•  a titkárok országos taná�
csa tudomásul vette a vezetői 
érdekeltségi rendszer 1990. év�
re szóló szabályozását, ugyan�
akkor elengedhetetlenül szük�
ségesnek tartja, hogy a III. ne�
gyedév végéig a tanácsülés elé 
kerüljön az a szakmai bérelem�
zés, amelynek alapján el lehet 
kezdeni a prémiumrendszer 
alapbérbe történő differenciált 
és arányos beépítését;

•  az intézőbizottság hang�
súlyozottan kéri a vezérigazga�
tót, hogy a vállalat területén a 
nagy létszámot foglalakoztató 
— és az ismert körülmények 
között élő és dolgozó — terüle�
ti igazgatóságoknál segítse elő 
a partneri joggyakorlás objektív 
személyi feltételeit.

— meszlényi —

TDSZSZ-értekezlet
A Távközlési Dolgozók Szabad 

Szakszervezete első országos tit �
kári értekezletét tartotta július 
17-én. Napirenden szerepelt a 
Távközlési Vállalat 1990. évi adó�
zott eredményének felhasználása 
és a szociálpolitikai terv. A testű 
let az adózott eredmény felhasz�
nálását csak előzetes tájékoztató 
anyagként tudta elfogadni, mi 
után a tervet a vállalat vezetői 
nem terjesztették a szakszerveze 
ti testület elé.

A szociálpolitikai tervet úgy ér�
tékelte, sokat tesznek azért, hogy 
a dolgozók részére minél telje 
sebb szociális ellátást nyújtsanak. 
Ugyanakkor a testület elfogadha 
tatlannak és ebben a formában 
dolgozói vitára alkalmatlannak 
tartja, hogy az önsegélyezést a 
nyugdíjasokra nem kívánják kiter�
jeszteni. Ebben többórás vita után 
is hajthatatlan maradt a szakmai 
vezetés. Megengedhetetlennek 
tartotta a testület, hogy mind a 
hűségalapítványból, mind pedig 
az önsegélyezésből kimaradjanak 
azok a volt dolgozók, akiknek több 
évtizedes munkája alapozta meg 
ezeket a lehetőségeket. Végezetül 
a titkárok állást foglaltak abban, 
hogy az étkezési hozzájárulás mó 
dosítása, valamint a bázisszintű 
lakásépítési keretek kiosztása a 
jelenleg érvényes kollektív szerző 
déssel nem ellentétes, így ezek vi 
tára bocsátása, illetve kiadása 
megtörténhet.

— b a ra b á s  —

Postai és Hírközlési Dolgozók Lapja 2



A Postai és Hírközlési Dolgozók 
Szakszervezeti Szövetségének Alapszabálya

(A szövetség alakuló kongresszusán, június 16-án módosított 
és jóváhagyott szöveg.)

1. §
Általános rendelkezések

1. A szövetség a postai, a távközlési és műsorszóró tevékenységhez kap�
csolódó, vagy az ezekhez közelálló munkavállalók szakmai szakszervezetei�
nek önkéntes, demokratikus társulása.

2 A szövetség neve: Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti Szö�
vetsége.

3 A szövetség jogutódja — és egyben elismeri más szervezetek jogutód�
lását — az 1945 február 21-én alakult Postások Szabad Szakszervezetének és 
a Postások Szakszervezetének

4. A szövetség képviselője: a szövetség elnöke.
5. A szövetség országos társadalmi szervezet, jogi személy. Székhelye: 

Budapest XIV., Cházár András u. 13. 1146
6. A szövetség hivatalos pecsétje: körbélyegző, köriratában a szövetség 

neve, közepén a jelvénye, mely azonos a Postások Szakszervezetének jelvé�
nyével, de a szövegmezőben a szövetség nevével.

7 A Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének lapja: a 
Postai és Hírközlési Dolgozók Lapja A lap gazdája és kiadója a szövetség.

2. §

A szövetség célja

7 A közös célok megvalósításához, érvényesítéséhez nélkülözhetetlen 
szakszervezeti egység megteremtése.

A különböző szakmai rétegek érdekeinek megvalósításához a szövetség 
erejének biztosítása.

2. Az eddig elért szakszervezeti jogok megőrzése, és a tagság érdekei�
nek megfelelő új érdekvédelmi és érdek-képviseleti jogok megszerzése és 
érvényesítése.

A munkavállalói érdekek védelmében a privatizáció társadalmi — dolgo�
zói közösség — ellenőrzése.

3. A munkavállalók és a munkanélküliek élet- és munkakörülményeit érin�
tő kérdésekben következetes képviselet.

4. A nyugdíjasok, a tanulók és a pályakezdők életkörülményeit érintő kér�
désekben erdekvédelem és érdekképviselet.

3. §
Feladatai

7. Képviseli a szövetséghez tartozó tagság egészének, vagy egyes réte�
geinek valós érdekeit, kormányzati, országos hatáskörű szerveknél és a Ma�
gyar Szakszervezetek Országos Szövetségénél, a feladatkörébe utalt témák�
ban.

A szövetség a tagszakszervezetek képviseletét is köteles biztosítani a 
tagságukat érintő kérdésekben

2 Több szakmai szakszervezetet érintő kérdésben — a szakmai szakszer�
vezetek kezdeményezésére egységes állásfoglalást alakit ki.

3 Közösen fellép minden olyan szervezettel, amelynek céljai — az adott 
helyzetben — egybeesnek a szövetség tagságának érdekeivel.

4. A legmesszebbmenőkig harcol a sérelmes döntéshozatal ellen, és min�
den rendelkezésre álló eszközzel érvényesíti a tagság érdekeit.

Eltérő álláspontjának a nyilvánosság fórumain következetesen hangot 
ad.

5. Az egyes tagszervezetek érdekérvényesítő törekvéseinek támogatása, 
tevékenységük segítése, együttműködésük, akcióik koordinálása.

6 A szövetséget alkotó tagszervezetek vagyonának kezelése, gyarapítá�
sa

7. A szövetséget alkotó tagszervezetekkel együtt a nemzetközi orientáció 
kialakítása, és a nemzetközi munka összefogása.

8. A szövetségi információs és tájékoztatási rendszer működtetése.
9. A szövetség szervezetének — mozgalmi élettel összefüggő — szerve�

zési és adminisztrációs ügyeinek intézése.
10. A tagszervezetek felhatalmazása alapján ágazati kollektív keretszer�

ződés megkötése.
7 7. Minden olyan egyéb feladat intézése, mellyel tagszervezetei megbíz�

zák.

4. §
Működésének alapelvei

Alapelvei: önállóság, önkéntesség, demokrácia, konszenzusra való törek�
vés, szolidaritás, nyilvánosság.

7 A szövetség tagszervezetei, tagságukat közvetlenül érintő kérdések�
ben a szakszervezeti álláspontot önállóan határozzák meg.

A szövetség az önállóság tiszteletben tartása mellett a szakszervezetek 
cselekvési egységére, összefogásának és összetartásának erősítésére törek�
szik.

2. Az önkéntesség, amely magában foglalja a belépés, a kilépés és a kö�
zösségben végzett tevékenység szabad elhatározását.

3 A demokrácia, azaz minden döntés és cselekvés forrása, a tagság aka�
rata Ennek értelmében biztositja a szövetséghez tartozó tagszervezetek önál�
ló véleménynyilvánítását, s annak megismerését. Elősegíti az egyeztetett kö�
zös erdekvedelmet és -képviseletet.

4 Konszenzus: a jogosultak egyetértésben hozott döntése. A szavazásnál 
a tartózkodás nem akadálya a konszenzus létrejöttének, kivéve, ha a tartózko�
dás aranya a szavazásban részt vevők 1/3-át meghaladja.

5 A szolidaritás elve a közös érdekek képviseletét és érvényesítését biz�
tositja Lehetóve teszi, hogy a döntésben nem érdekelt szervezetek segítsék 
a szövetség egyes rétegeinek, foglalkozási csoportjainak érdekérvényesítő 
tevékenységet.

6. A nyilvánosság elvéből következően a munkavállalói érdekek feltárá�
sa, egyeztetese és érvényesítése a tagság tudtával, támogatásával, a közvé�
lemény beavatasaval a nyilvánosság előtt.

A nagyobb horderejű, vagy közérdeklődésre számot tartó kérdésekben a 
szakszervezeti velemeny. álláspont már a döntés előkészítése során nyilvá�
nosságra kerül.

A szövetség testületéi elismerik a kisebbségi vélemény képviseletének
jogát, és lehetjávé teszik ennek gyakorlását.

5. §
A szövetség tagsága

/ A szövetség tagjai önálló, bejegyzett szakmai szakszervezetek, vagy a 
szövetséghez közvetlenül kapcsolódó olyan tagszervezetek lehetnek, ame�
lyek elfogadják a szövetség alapszabalyat, tevékenységük nem ellentétes a 
szövetség áltál vállalt kötelezettségekkel, illetve a szövetség működéséhez 
anyagilag hozzájárulnak.

A kapcsolódó tagszervezetek jogi személyiseget az alapszabályban szük�
séges rögzíteni.

2 Szövetségi tagsági viszony önkéntesség alapján keletkezhet:
— alapító tagsággal,
— csatlakozással
3 A felvételt a belépni szándékozó szakszervezetnek alapszabályának 

egyidejű csatolásával Írásban kell kérnie
4 A szövetség megszűnik: .
— ha a társult szervezetek száma kettőnél kevesebbre csökken,
— feloszlással

5. A szövetségi tagság megszűnik:
— kilépéssel,
— kizárással,
— szakmai szakszervezet megszűnésével.
A kilépési szándékot a szövetségi tanácsnak kell bejelenteni. A szándék 

bejelentése és a kilépés hatályba lépése közötti 3 hónap alatt az érintett tag- 
szervezetek jogai és kötelességei még fennállnak.

Kizárható az a tagszervezet, amelyik nem tesz eleget vállalt kötelességei�
nek:

— kizárást bármely tagszervezet, valamint a gazdálkodást ellenőrző bi�
zottság indítvánnyal kezdeményezheti a szövetségi tanácsnál,

— a kizárásról a szövetségi tanács konszenzussal dönt. [A szavazásban a 
kizárást kezdeményező és a kizárásra javasolt tagszervezet(ek) nem ve�
hetnek) részt],

— a kizárt tagszervezet a kongresszushoz fellebbezhet A fellebbezési 
időszak alatt a kizárt tagszervezet jogai és kötelességei szünetelnek.

6. A szövetséghez tartozó tagszervezetek jogai:
— a szövetség testületéibe képviselőket delegálni,
— kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tenni a szövetség tisztségvi�

selőihez, testületéihez, továbbá tájékoztatást, felvilágositást, beszámoltatást 
kérni tőlük a szövetség bármely tevékenységéről,

— a szövetség szolgáltatásait igénybe vénni,
— érdekvédelmi eljárásokat kezdeményezni, ahhoz a szövetség támoga�

tását, vagy szövetségi képviseletet igényelni, kiadványaikon a szövetségi tag�
ság tényét feltüntetni,

— szövetségi tagságuk megtartásával egymástól függetlenül is — átme 
neti vagy tartós — szövetségre lépni más érdekvédelmi szervezetekkel, felté�
ve, hogy az így létrejött kapcsolat nem ellenkezik a szövetség programjával 
és alapszabályával.

7. A szövetséghez tartozó tagszervezetek kötelessége:
— támogatni, előmozdítani a szövetség eredményes működését,
— megtartani a szövetség alapszabályát,
— részt venni a szövetség mindazon tevékenységében, amelyben a köz�

reműködést elvállalta,
— a szövetség fenntartásához, működéséhez, az alapszabályban meg 

határozott mértékben anyagilag hozzájárulni.

6 . §

A kongresszus

A kongresszus a szövetség legmagasabb szintű képviseleti szerve. Ha�
táskörébe tartozik minden olyan kérdés elbírálása, amely a szövetség szerve�
zetét, működését alapvetően befolyásolja, vagy amelyből a szövetségre néz 
ve kötelezettség keletkezik.

A kongresszus hatásköre:
a) tagszervezetek konszenzusával:
— a szövetség megalakulása, feloszlatása,
— elfogadja, szükség esetén módosítja az alapszabályt,
— meghatározza a szövetség főbb céljait és programját,
— elfogadja a szövetségi tanács, a gazdálkodást ellenőrző bizottság je�

lentését az általuk végzett munkáról,
— dönt a tagszervezetek csatlakozásának elutasításával, illetve kizárásá�

val kapcsolatos fellebbezésekről,
— meghatározza a nemzetközi tevékenység főbb elveit és irányait,
— határoz a kongresszus elé kerülő indítványokról, panaszokról,
— dönt más érdek-képviseleti szerv, illetve szövetséghez történő csatla�

kozásról, kilépésről;
b) a kongresszus titkosan, többségi szavazattal megválasztja a szövet 

ség tisztségviselőit:
— megválasztja a szövetség elnökét, a gazdálkodást ellenőrző bizottság 

elnökét;
c) .a kongresszus működése:
— a kongresszus összehívására 5 évenként kerül sor [indítvánnyal rend�

kívüli kongresszus összehívása bármikor kezdeményezhető. Az indítvány le�
hetőséget ad a szövetséget alkotó tagszervezeteknek arra, hogy az általuk 
szükségesnek tartott kérdésekben a kongresszust (szövetségi tanácsot) állás- 
foglalásra kötelezzék Ehhez a tagszervezetek, vagy a tagság 1/3-ának a kez�
deményezése szükséges];

— a kongresszus összehívását legalább 2 hónappal előbb meg kell hir�
detni (kivéve a rendkívüli kongresszust),

— a kongresszus akkor határozatképes, ha a tagszervezetek 2/3-a és a 
küldöttek 2/3-a jelen van. (Határozatképtelenség esetén a kongresszust 15 
napon belül ismét össze kell hívni);

— a kongresszus teljes jogú résztvevői:
— tagszervezetek küldöttei (egy-egy fő),
— alapszervezetek küldöttei (egy-egy fő),
— szövetségi tanács tagjai;
— tanácskozási jogú résztvevői: gazdálkodást ellenőrző bizottság elnö�

ke, tagjai, illetve akiket a szövetségi tanács meghív.

— önálló tagszervezetek delegáltjai (1-1 fő),
— a szakmai, foglalkozási tagozatok vezetői.
Tanácskozási jogü résztvevői:
— a gazdálkodást ellenőrző bizottság elnöke,
— és akiket a szövetség titkársága tanácskozási joggal meghív.

8. §
Szövetségi titkárság

A szövetségi tanács két ülése között az operatív feladatok ellátása a szö�
vetségi titkárság feladata.

Munkájáról rendszeresen beszámol a szövetségi tanácsnak.
A szövetség dolgozói felett a munkáltatói jogot gyakorolja.
A szövetségi tanács határozata alapján tárgyal a szövetségen kívüli jog�

utód szakszervezetekkel a jogelőd szakszervezet vagyonának felosztásáról.
Összehívja a szövetségi tanácsot.
A szövetségi titkárság teljes jogú résztvevői:
— a szövetség elnöke,
— a szakmai szakszervezetek országos titkárai,
— önálló tagszervezetek 1 közös képviselője.
Tanácskozási jogú résztvevői:
— akiket a szövetségi titkárság tanácskozási joggal meghív.
A szövetségi titkárság működése:
— üléseire kéthetenként, illetve szükség szerint kerül sor,
— határozatképes, ha tagjainak 2/3-a jelen van,
— döntéseit, állásfoglalásait konszenzussal hozza,
— a titkárság összehívását a titkárság tagjai soron kívül kezdeményez�

hetik,
— a szövetségi titkárság üléseiről emlékeztető készül, amit a szövetségi 

tanács tagjainak 10 napon belül meg kell küldeni.

9. §
Gazdálkodást ellenőrző bizottság

Feladata a szövetség gazdálkodásának, pénzügyeinek folyamatos ellen�
őrzése Tevékenységéről rendszeresen tájékoztatást ad a szövetségi tanács�
nak és beszámol a szövetségi kongresszusnak.

A gazdálkodást ellenőrző bizottság saját működését, ügyrendjét önálló�
an alakítja ki Elnökét a kongresszus választja, tagjait a tagszervezetek dele�
gálják.

10. §

Munkabizottságok

Feladatuk a szövetség testületéinek segítése, egy-egy meghatározott té �
mában, a szövetségi tanács megbízása alapján.

11.  §

A szövetség tisztségviselői

A szövetség elnöke
A szövetség hivatalos képviselője. Az elnök egy személyben felelős a 

szövetség testületéinek szabályszerű működéséért, gyakorolja azokat a mun�
káltatói jogokat, amellyel a szövetségi tanács megbízza.

Képviseli a szövetséget a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsé�
gében, a kormányzati szervek munkaértekezletein, a nemzetközi kapcsolatok�
ban.

Két szövetségi titkársági ülés között a szövetségi titkárság utólagos jóvá�
hagyási kötelezettsége mellett, állást foglal a szövetségi titkárság hatásköré�
be tartozó ügyekben.

Közvetlenül irányitja a főpénztáros és a felelős szerkesztő munkáját, va�
lamint a szövetség szakértőinek tevékenységét.

Irányítja, ellenőrzi a szövetség operativ folyamatos ügyintézését.
A szövetség főpénztárosa (vagyongazda).
A szövetségi tanács nevezi ki.
Feladata a szövetség vagyonának hasznosítása, gyarapítása, a törvényes 

vállalkozási lehetőségek maximális kihasználásával. Munkájáról folyamato�
san tájékoztatja a szövetség elnökét, szükség szerint beszámol a szövetség 
titkárságának.

12. §

A szövetség pénzügyi alapjai és gazdálkodása

7. §
A szövetségi tanács

A szövetségi tanács két kongresszus között a szövetség képviseleti tes 
tülete, a tagszervezetek közös érdekegyeztető fóruma.

A szövetségi tanács hatásköre:
a) a szövetségi tanács tagjainak konszenzusával •
— kialakítja a szövetség éves programját, állást foglal a napirenden levő 

érdekvédelmi, érdek-képviseleti, társadalmi, gazdaság , szociál- és művelő�
déspolitikai kérdésekben,

— elfogadja a szövetségi tanácsülés közötti tevékenységről szóló szö�
vetségi titkársági beszámolót,

— állást foglal a szövetségi szintű sztrájkról, amely döntés nem sértheti 
a tagszervezetek önkéntességét,

— meghatározza a szövetség pénzügyeivel, vagyonkezelésével kapcso�
latos alapvető elveket,

— elfogadja a szövetség éves gazdálkodását, költségvetését,
— dönt a tagszervezet(ek) csatlakozásának elfogadásáról, kizárásáról,
— dönt a szövetségi kongresszus összehívásáról, meghatározza helyét, 

időpontját, napirendjét,
— az indítvány(ok)-ról állásfoglalást alakit ki,
— dönt a szövetségi iroda létrehozásáról, meghatározza felépítésének 

elveit,
— meghatározza a szakszervezeti tisztségviselők és alkalmazottak mun�

kafeltételeit, és az alkalmazottak számát,
— egyetért a szövetségi szintű ágazati kollektiv szerződés megkötésé�

ben.
b) A szövetségi tanács tagjainak többségi szavazatával:
— gyakorolja a szövetség tisztségviselőivel kapcsolatban (elnök) mun�

káltatói jogokat,
— dönt a két kongresszus között a megüresedett tisztségviselői helyek 

betöltéséről,
— megbízza a szövetség főpénztárosát (vagyongazdát) és a szövetségi 

lap felelős szerkesztőjét.
c) a szövetségi tanács működése:
— a szövetségi tanács szükség szerint, de legalább negyedévenként 

ülésezik. (A szövetségi tanács összehívása a tagok legalább 1/3-ának indítvá�
nyával kezdeményezhető),

— a szövetségi tanács határozatképes, ha a tagjainak 2/3-a jelen van,
— a szövetségi tanács üléseiről emlékeztető készül, amit a szövetségi 

tanács tagjainak 10 napon belül meg kell küldeni;
— a szövetségi tanács teljes jogú résztvevője:
— a szövetség elnöke,
— a szakmai szakszervezetek országos titkárai,
— a szakmai szakszervezetek közepszervi titkárai,
— a Műsorszóró Dolgozók Szakszervezete Intéző Bizottságának egy 

tagja.

— A szövetség megalakulásával a jogelőd Postások Szakszervezetének 
meglévő vagyona a szövetség és jogutód szakszervezetek osztatlan közös va 
gyonát képezi (törzsvagyon), eszmei felosztását valamennyi érintett szakszer 
vezetek között külön melléklet tartalmazza.

— A szövetség működésének anyagi feltételeit létszámarányosan bizto�
sítják.

— A szövetség működésének alapjait a tagszervezetek tagsági dija és 
az egyéb forrásokból származó bevételek képezik.

— A szövetség a törvényesség és a nyilvánosság biztosításával elfogad 
hat egyéb anyagi támogatásokat.

— A szövetség takarékos gazdálkodása a tagszervezetek közös ügye
— A szövetség a törvényes előírások szerint végzett tevékenységéről 

köteles elszámolni.
— A szövetségből való kilépés, vagy kizárás esetén vagyonrész csak a 

behozott mértékig követelhető, a törzsvagyonnövekményt azonban ki kell ad�
ni.

— Kizárt, vagy kilépett tagszervezet jogai és kötelességei a hatálybalé�
pésig fennállnak.

M undruczó Kornél
Postai Dolgozók Szakszervezete

Böti László
PKI Hírközlési Kutató és Fejlesztő 
Kft. Szakszervezete 
Sípos Józsefné
PT Múzeumi Alapítvány Szakszerve�
zete
Bagdy D ániel
POTI Távközlési Tervező Kft. Szak-
szervezete
Bállá László
HiRÉP PT Építőipari Kft. Szakszerve�
zete
Fülem üle T iborné
PT Zenei Alapítvány Szakszervezete

Lázár András
COMEX Telefon Alközpont Kft. Szak-
szervezete
Egyeki Zsolt
MABÉOSZ Szakszervezete

Takács Kálm án
KHM Hírközlési Főosztály Szakszer 
vezete
Szabó S ándorné
Postaforgalmi Szakközépiskola Szak- 
szervezete

M u n ka  Bála
Magyar Műsorszóró Dolgozók Szak- 
szervezete
Rom hányi A ndrásné
PT Szociális Ellátó Kft Szakszerveze�
te
Kovács B éláné
Postás Művelődési Központ Szak 
szervezete
G ricserné H eszky Enikő
Távközlési Dolgozók Szabad Szak- 
szervezete
C sin talan Lászlóné
PT Munkaerőnyilvántartó és Nyugdíj 
előkészítő Egyesület Szakszervezete 

D ö m ö tö r Sándor 
Postás Sport Egyesület Szakszerve�
zete
H ajas G yörgy
Frekvenciagazdálkodási Intézet Szak
szervezete
K urinyec Im re
Puskás Tivadar Híradástechnikai 
Szakközépiskola Szakszervezete 
D öm ötörné dr. Ács Katalin  
PT Főfelügyelet Szakszervezete 
M á té n é  Szász K atalin  
Békésy György Postaforgalmi Szak- 
középiskola Szakszervezete
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Egy munkával eltöltött élet 
során az ember több ízben is 
kap kisebb-nagyobb dicsérete�
ket, kitüntetéseket. Az elisme�
rés még akkor is jólesik, ha az 
csak egy „vállon veregetés", hát 
még akkor, ha egy élet munká�
ját értékelő kitüntetésről van 
szó.

Dr. Csurgai H. Józseffel, a 
Budapesti Postaigazgatóság 
beruházási és fenntartási osz�
tályvezetőjével abból az alka�
lomból beszélgettünk, hogy 
szakmai munkájának elismeré�
seként a köztársaság ideigle�
nes elnökétől megkapta a Ma�
gyar Köztársaság Csillagrend�
jét.

— Hogyan kezdődött a pá�
lyafutása? Ha jó l tudom, nem 
postásnak készült.

— Nem. Mivel édesapám kő�
műves volt, én is építőipari vo�
nalon indultam el, szinte bele- 
születtem a malterosládába. 
Már 13-14 éves koromtól kezd�
ve a nyári szünetekben édes�
apámmal jártam az építkezése�
ket, neki segítettem. Nem cso�
da, hogy a továbbtanulásban is 
az építőipart választottam. 
1956-ban szereztem építész- 
mérnöki diplomát a Budapesti 
Műszaki Egyetemen. Akkoriban 
még az volt a szokás, hogy az 
egyetem hivatalból elhelyezte 
végzett hallgatóit. így kerültem 
én vissza szülővárosomba, Szé�
kesfehérvárra, az állami építő�
ipari vállalathoz. Hat évet töl�
töttem itt, majd a tanácsi építő�
ipari vállalathoz kerültem ter�

melési osztályvezetőnek. Karri�
erem hirtelen felfelé ívelt, mert 
egy év múlva a vállalat főmér�
nöke lettem.

— Hogyan birkózott meg ez�
zel a komoly feladattal? Nem 
voltak kétségei, mielőtt elvállal�
ta a megbízást?

— Természetesen voltak. 
Sokat gondolkoztam azon, 
hogy elvállalhatom-e ezt a be�
osztást. Ekkor még csak har�
mincéves voltam, tehát igen 
fiatal szakembernek számítot�
tam, a főmérnök pedig az igaz�
gató első helyettese, tehát a 
vállalat második embere volt. 
Végül természetesen vállaltam 
a „kihívást", és igyekeztem a le�
hető legjobban megfelelni. Új 
munkám sokkal, átfogóbb tevé�
kenységet követelt, mint az ed�
digi feladataim.

— Milyen kapcsolata volt a 
munkásokkal? Hogyan fogad�
ták, elfogadták-e a fiatal főmér�
nököt?

— Ebben az időszakban 
mintegy 900 fizikai dolgozó 
munkáját irányítottam, és sike�
rült kedvező kapcsolatot kiala�
kítanom velük. Soha nem sze�
rettem a parancsoló hangot. Ha 
csak módomban állt, mindig 
kértem, a feladatokat gyakran 
megbeszéltem a dolgozókkal. 
Minden egyes munkahelyre 
legalább negyedévenként egy�
szer személyesen is elmentem, 
hogy lássam, hogyan haladnak 
a dolgok, vannak-e problémák. 
Akadt persze olyan is, hogy az 
ellentéteket csak hatalmi szó�
val lehetett megoldani, de az 
esetek túlnyomó részében az 
események később engem iga�
zoltak, hiszen nem magamnak, 
hanem a kollektívának akartam 
jót. Összességében tehát el�
mondhatom, hogy jó kapcsola�
tom alakult ki a beosztottaim- 
mal. Húsz évet töltöttem a vál�
lalatnál, ez alatt a vállalat ter�
melési értéke a duplájára nőtt, 
több új technológiát vezettünk 
be, és kétszer nyertük el a kivá�
ló vállalat címet.

Nyugdíjasklubok életéből
A nyár a postás nyugdíjasklu�

bok kirándulásainak időszaka. 
Ki is használtuk a „hivatalos 
nyár" első napját. Mind a mis�
kolci, mind az egri nyugdíjas�
klub útra kerekedett az „Ismerd 
meg hazádat" mozgalom kere�
tében.

A miskolciak igen nagy útra 
vállalkoztak. A mintegy 35 főnyi 
kirándulócsoportnak a végső 
úti célja a híres szarvasi arboré�
tum volt. Hosszú, de kellemes 
utazás után, rekkenő hőségben 
érkeztünk meg az arborétum 
hús árnyékot adó fái alá. Már a 
bejáratnál lévő épület is csodá�
latos. A fák az épületen belül ki�
nyúlnak a számukra szabadon 
hagyott födém fölé.

Szarvas a Hármas-Körös bal 
partján fekvő, több mint 20 ezer 
lakosú város. Szarvast az alföl�
di mezővárosok sorából Tesse- 
dik Sámuel evangélikus lelkész 
emelte ki. A szarvasi arborétum 
megalapítója az 1780-ban szü�
letett Bolza József gróf, királyi 
testőr volt. Munkáját unokája, 
Bolza Pál gróf folytatta. Ez 
utóbbi végrendeletének értel�
mében az arborétum — melyet 
1943-ban már védetté nyilvání�
tottak — 1946-ban az államra 
szállt. Első gondozóját, a sze�
gedi egyetem Botanikai tanszé�
két még Bolza Pál jelölte ki. Ma 
az Öntözési Kutatóintézet a 
gazdája.

A 84 hektáros arborétum Eu- 
rópa-hirü tájképi kertje mintegy 
1700 növényfajta és -változat 
gyűjteményét őrzi. A három vi�
lágrészből idetelepitett tölgyek�
nek mintegy 23 fajtájában gyö�
nyörködhetünk így megcsodál�
hattuk a kanadai júdásfát, a ka�
ukázusi tölgyet, a perzsiai va�
rázsfát, a mocsári cédrust, a 
vörös cédrust, a ceruzafát, a 
szomorú jegenyefenyőt, a ham�
vas kolorádó fenyőt, a páfrány�
fenyőt és a kínai mamutfenyőt. 
Igen dekoratívak a kanadai jú- 
dásfa rózsapiros, és a liliomfa 
virágai, az illatos hársak, ősszel

a kert lángpiros levelekkel inte�
gető juharjai, a japán díszcse�
resznyefák, az amerikai varázs�
mogyoró. Ezek mellett a válto�
zatos örökzöldek nyújtanak fe�
lejthetetlen élményt.

E bőséges élmény után haza�
felé menet Gyomaendrődön 
egy szimpatikus, megnyerő 
megjelenésű és modorú hölgy 
jóvoltából megtekintettük a hí�
res Kner nyomda múzeumát, 
akinek ezúton is köszönetét 
mondunk, hogy a nyitvatartási 
idő után is meglátogathattuk a 
híres tipográfiai múzeumot.

Visszafelé éppen a híres nád�
udvari gazdaság gépállomásá�
nál — műszaki hiba miatt — le�
állt autóbuszunk. Az ottani ve�
zetők és szerelők igen jó hozzá�
állása üzemképessé tette autó�
buszunkat. Ezt követően a Hor�
tobágy mellett jöttünk el, így ki�
rándulásunk igen eseménydús 
volt.

❖

Az egri postás nyugdíjasklub 
ugyancsak június 21-én rende�
zett kirándulást, Miskolcra. 
A Miskolci Postaigazgatóság 
Területi Szakszervezeti Bizott�
ságának titkára, Sztahura Lász- 
lóné mindenben elősegítette a 
kirándulók programjának meg�
valósítását. A program pedig 
változatos volt: a képtár megte�
kintése, a miskolc-tapolcai bar�
langfürdőben való fürdés, Lilla�
füred megtekintése. Reméljük, 
hogy a program kivívta a részt 
vevő nyugdíjasok legmesz- 
szebbmenő megelégedését. 
A kirándulás szervezője Rátkai 
Ferencné klubvezető volt.

A gyöngyösi nyugdíjasklub 
általában a mátrai Sástó üdülő�
höz és annak környékére tervez 
hangulatos kirándulásokat.

— horváth —

— Hogyan került Székesfe�
hérvárról Budapestre?

— Családi körülmények 
kényszerítettek a fővárosba. 
A kislányom sajnos súlyosan 
nagyothalló, és csak Budapes�
ten volt neki megfelelő iskola. 
Ezért döntöttünk a feleségem�
mel úgy, hogy eladjuk a családi 
házunkat, feladjuk addigi mun�
kahelyünket, és a fővárosba 
költözünk.

— Hol talált munkahelyet?
— Az Agrokerhez kerültem, 

a beruházáslebonyolítási osz�
tály vezetőjének. Hat évig dol�
goztam itt. Ez alatt az idő alatt 
mezőgazdasági intézmények 
beruházásával foglalkoztam, mi 
építettük például a bajai és a 
szekszárdi húskombinátot is. 
Aztán jött az országos szintű 
beruházási stop, és hirtelen le�
csökkent a vállalat munkája. 
A tömeges létszámcsökkenést 
megelőzve, 1983. végén egy, a 
Népszabadságban megjelent 
hirdetés alapján megpályáztam 
a Budapesti Postaigazgatóság 
beruházási osztályvezetői állá�
sát. 1984. május 15-től dolgo�
zom a jelenlegi munkahelye�
men, ahol remekül hasznosít�
hatom a korábban megszerzett 
szakmai gyakorlatomat. Az el�
múlt néhány év alatt több pos�
tai épületet készítettünk el, de 
nem csak az építés jelenti a fel�
adatainkat. Hozzánk tartozik a 
főváros területén lévő összes 
postahivatal, hírlaplétesítmény 
fenntartása és karbantartása is.

— Milyen érzésekkel jö tt be 
első nap az új munkahelyére?

— Gyakorlatilag teljesen ide�
gen emberként kerültem a pos�
tához, természetesen szorong�
va jöttem be az első napon. 
Nem tudtam még, hogyan fo �
gadnak az új munkatársak, ho�
gyan tudunk majd szót érteni. 
Szakmai szempontból nem lát�
tam problémát, de a beruházási 
gyakorlati tapasztalat még nem 
elég egy 20-25 fős osztály irá�
nyításához. A kapcsolat ki�
alakítását és az ismerkedést 
úgy kezdtem, hogy az első na�
pokban minden dolgozóval 
négyszemközt beszélgettem a 
munkájáról, végzettségéről, 
családi körülményeiről. Úgy 
tűnt, nem mindenki érti, miért 
csinálom ezt, de a későbbi 
visszhangokból ítélve, sokak�
nak jólesett, és a személyes 
kapcsolattartás szempontjából

nagyon hasznos dolog volt ez a 
beszélgetés. A későbbiekben 
az igazgatóság többi osztályá�
nak a vezetőjével is jelentkez�
tem egy-egy beszélgetésre, 
hogy megtudjam, melyik osz�
tály mivel foglalkozik, mik a 
szokások. Talán ezeknek a be�
szélgetéseknek is köszönhető, 
hogy az elmúlt hat évben nem�
csak a munkatársaimmal, ha�
nem az igazgatóság vezetőivel 
is igen jó munkakapcsolatot si�
került kialakítanom.

— Egy jó  szakembernek ál�
landóan képeznie kell magát, 
ön is tanult az egyetem elvég�
zése óta?

— A munkám mellett esti ta �
gozaton megszereztem a gaz�
dasági mérnöki diplomát, elvé�
geztem egy hároméves fővállal�
kozói tanfolyamot, egy szakköz�
gazdász tanfolyamot és fővál�
lalkozásból doktoráltam.

— Milyen elismeréseket ka�
pott az eddigi munkájáért?

— 4 vagy 5 esetben lettem
Kiváló Dolgozó, többször Kiváló 
Újító, kétszer kaptam meg az 
Építőipar Kiváló Dolgozója mi�
niszteri kitüntetést és a polgári 
védelmi tevékenységemért
egyszer még Honvédelmi
Érdemérmet is kaptam.

— Hogyan értékeli a mosta�
ni kitüntetést?

— Természetesen nagyon 
örültem neki, véleményem sze�
rint ezt egész eddigi munkássá�
gomért kaphattam, hiszen a 
postánál viszonylag csak rövid 
időt töltöttem el.

— Tagja valamelyik pártnak?
— Nem, és nem is voltam 

soha. Nézeteim szerint nem at�
tól jó szocialista, vagy kommu�
nista valaki, hogy van-e tag�
könyve, hanem attól, hogy mi�
lyen a szemlélete. Mint tapasz�
taltuk, nem minden a párttag�
ság, hozzáértés és szaktudás is 
szükséges.

— Milyen további tervei van�
nak?

— Az én koromban már — 
59 éves vagyok — nem szokott 
hosszabb terveket készíteni az 
ember. Amíg egészségileg bí�
rom, és szükség van rám, addig 
szívesen végzem tovább a 
munkámat. Számomra mega�
datott az, ami nagyon fontos az 
életben: magam választottam, 
és még ma is szeretem a hiva�
tásomat.

— mészáros —

Korszerű, mutatós nyilvános állomás Kisharsányban. Reméljük, 
ilyen is marad, és mindig üzemképes lesz

Egyenlő eséllyel
A Távközlési Dolgozók 

Szakszervezetének (TDSZ) 
intézőbizottsága a kong�
resszusunk állásfoglalásá�
nak megfelelően — meghí�
vottként — részt vett a szö�
vetség alakuló kongresszu�
sán. TDSZ a volt postás dol�
gozók 20 százalékának, illet�
ve a távközlési dolgozók 65 
százalékának érdekeit képvi�
seli.

Zsíros István országos tit �
kárunk szót kért a szövetség 
alakuló kongresszusán az 
alapszabály vagyoni részé�
nél, de miután bemutatko�
zott, és elmondta, kiket kép�
visel, a kongresszust leveze�
tő elnök megvonta tőle a 
szót.

Véleményünk szerint ez 
ellentmond a szövetséget 
létrehozók hangoztatott 
szándékával, miszerint ápol�
ni kívánják az évtizedeken át 
kialakult postás egységet.

A TDSZ intézőbizottsága 
továbbra is tartja magát a 
kongresszus állásfoglalásé 
hoz, de tagságának érdeké�
ben csak egyenlő esélyek és 
feltételek mellett tudja el�
képzelni, hogy a szövetség 
mellett végezze azt a mun�
kát, melyet kötelességének 
tart: a postás hagyományok 
ápolását, a közösen meg�
szerzett szakszervezeti jo �
gok gyakorlását.

TDSZ
Intézőbizottság

A nemesített Szedliczkyek
Borsod vármegye Nemes 

Egyetemességének 1794. no�
vember 14-i ünnepi közgyűlését 
kíváncsi várakozás előzte meg, 
új neveket jegyeztek be a me�
gyei nemesek sorába, Szed- 
liczky József miskolci, aki szik�
szói postáját 1793. november 
1-jén cserélte fel Bakos László 
miskolci hivatalával, és testvé�
re, Szedliczky András tállyai 
postamestereket. A közgyűlés 
előtt bemutatott, 1794. január 
7-én kibocsátott armális (ne�
mesi oklevél) bemutatásával és 
tudomásulvételével az érdekelt 
személyek Borsod vármegye 
nemesei közé tartoznak a vele 
járó jogokkal és kötelességek�
kel.

Megtudni az armálisból, 
hogy /. Ferenc király 1794 ja�
nuárjától nemcsak a két posta�
mestert, hanem Józsefnek An�
tal, István, János fiait, leányát 
Annát, Andrásnak pedig három 
fiát és két leányát, valamint 
anyjukat, s majdani leszárma- 
zottaikat is a nemesség sorába 
felvette. Érdemül azt hozta fel 
az oklevél, hogy Szedliczky Jó�
zsef a miskolci postaállomás el�
nyeréséért a királyi kincstárnak 
1 800 rénes forintot tett le (ez 
volt a postaállomás királyi érté�
ke), míg testvére 16 év óta tölti 
be a tállyai postamesterséget, 
s mindketten hasznos polgárai 
az országnak, hű alattvalók, 
azonkívül a két magyar „lovag"

saját költségén egy lovas kato�
nát állított ki a király számára.

Szedliczky, az új miskolci 
postamester elődjénél nagyobb 
határozottsággal követelte, 
hogy adják meg a hivatala után 
járó fundust, a hozzávaló réttel, 
szántóval és legelővel, amit az 
Ónodról öt évvel azelőtt áthe�
lyezett posta az ottani földesu- 
raságtól felsőbb rendelkezés 
alapján járandóságként megka�
pott. Megismételt kérésére 
csak 1817-ben tudta elérni, 
hogy az új kamarai prefektus 
határozott utasítására adatott a 
várossal „egy sessió földet 
mind a három nyomásban W 
köblivel, rétet pedig 12 ember 
váltóval számítva a miskolci 
postahivatalhoz köttetett a ter�
hek könnyebb elviselése érde�
kében." így használhatta a mis�
kolci posta 1913-ig egy arany 
névleges bérért az úgynevezett 
postaföldet, mely 22 hold 457 
négyszögölt tett ki.

Szedliczky József 1818 ja �
nuárjában a posta tulajdonosi 
jogát felsőbb jóváhagyással Ist�
ván fiára ruházta át. Ez az ügy�
let nem volt kedvére a fiatalabb 
Istvánnak, aki katona volt, és 
érdemeket szerezve részt vett a 
Napóleon elleni harcokban, és 
talán postai babérokra is pályá�
zott. János a vármegye előtt 
testvérét „a nála található er�
kölcsi fogyatkozás miatt" a 
postastáció adminisztrációjára

alkalmatlannak tartotta. A nyi�
latkozatot a vármegye a hely�
tartótanács tudomására hozta, 
ahonnan válaszként oly utasítás 
jött: „Ha a báty ellen oly na�
gyobb fontosságú tettek elkö�
vetését fedezné fel, melyek be�
bizonyításuk esetére bírói fe�
nyítés nélkül nem maradhat�
nak, a folyamatbeli tényt nyo�
mozzák ki és tegyenek tudósí�
tást"

Az apa és fia közti utódlási 
szerződés kiterjedhetett az 
apától az ordinária és a posta- 
szekér jövedelméből visszama�
radt térítetlen postadíjakra, 
mert a főszolgabíró a budai 
postaprefektus kérésére sür�
gette annak kifizetését. Ennek 
Szedliczky István két részlet�
ben eleget is tett.

Szedliczky 1829-ben a posta 
tulajdonának eladására szánta 
el magát, amihez a helytartóta�
nács és az udvari kancellária is

hozzájárult. A vétel megtörtén 
te és a hivatalos átadás között 
elég hosszú idő telt el; ezalatt a 
postaállomás munkájába töb 
ben beleszóltak, ami veszélyez�
tette a megbízható postai mun�
kát és a bevételt. Erről a budai 
postaprefektus, ahová Miskolc 
tartozott, tudomást szerzett és 
a felsőbb szerv intézkedését 
kérte. Szedliczky István posta 
mester egyébként nevezetes 
alakja volt a városnak. Kedélyes 
társalgó, víg kedélyű aggle 
-gény, igazi táblabírótípus volt, 
mindenkivel jó kapcsolatban 
állt, kivált Szűcs Miklóssal, a 
naplót író miskolci ügyvéddel, 
aki 1849. augusztus 27-i napló- 
bejegyzésében így emlékezett 
meg róla: „Meghalt Szedliczky 
István, a volt postamester, mi�
után végső betegségében gaz�
daasszonyával összeesküdt vol 
na".

A két Duronelli
Szedliczky utóda a hatvan�

éves Duronelli András, neve 
után Ítélve olasz származású 
egyén, a miskolci postát 12 000 
rénes forintért mint az állomás 
királyi értékéért (praetium rega�
le), valamint a postaállomás 
felszereléséért, jószágaiért 
11 000 rénes forintért vette 
meg, nem is magának, hanem 
inkább törvényszéki bíró fiának, 
Alajosnak szánta a postát. Ma�
ga nem dolgozott, hanem kia�
dót tartott. Duronelli András

postai működésére esik a re 
formkorszak időszaka, mely a 
posta forgalmában is éreztette 
hatását.

A város a lakosság örömére 
1828-tól kezdve már négy vá�
sártartással rendelkezett, mely 
re a cseh és lengyel kereskedők 
rendszeresen eljártak. A diós 
győri uradalom az 1830-as 
évekre bel- és külfölddi levele 
zését kétszeresére növelte Fel�
jegyezték, hogy az uradalom
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A Széchenyi-hegyi tv-torony 
száznyolc dolgozó munkahelye. 
Munkaadójuk a Magyar Műsor�
szóró Vállalat üzemigazgatósá�
ga, az Országos Mikrohullámú 
Központ. Szolgáltatásaik nélkü�
lözhetetlenek. Feladatkörük: té�
vé- és rádióműsorok sugárzása, 
az MTV helyszíni közvetítései�
nek bonyolítása, nemzetközi hír �
csere, nemzetközi és helyi tele�
fonforgalom biztosítása, a fővá�
rosi PCM telefonos átkérő háló�
zat üzemeltetése; AM mikroszol- 
gáltatás és személyhívó szolgál�
tatás.

A  38 éves Hazai Gábor márci�
us 15-e óta üzemigazgató, ko�
rábban ittvolttv-URH üzemmér�
nök. Időszerű kérdésekről be�
szélgetünk.

-  Milyen a munkaerőhelyze�
tük? — érdeklődöm.

-  A műszaki területeken sta�
bilizálódott a gárda, az előadói 
munkakörökben van még moz�
gás. Pótlásuk nem okoz gondot, 
mi is kezdjük érezni a növekvő 
munkanélküliség hatását. Bére�
ink az idei jelentős fejlesztés el�
lenére sem vonzóak, nagy volt az 
elmaradás, közepes szintre ju �
tottunk most el. Jó kapcsolatunk 
van a vállalat gazdasági ágaza�
tával, minden szükséges segít�
séget megkapunk tőlük. Külön�
ben önállóan gazdálkodunk, a 
szabályozás csak a nyereség- 
tervre vonatkozik. Az idén 177 
millió forintot várnak tőlünk. 
Persze, ha többet hozunk, azért 
nem haragszanak. Sajnos azon�
ban költségszintünket jelentő�
sen növelik az áremelések. En�
nek fedezete csak a többlettevé�
kenység lehetne.

-  Miért fogalmaz feltételes 
módban?

-  Azért, mert a közismert mo�
ratóriumra hivatkozva megkötik 
a kezünket, nem hagyják a válla�
lati önállóságot érvényesülni. Ez 
a bizonyos moratórium semmi�
lyen hivatalos közlönyben nem 
jelent meg, csak eldöntötték a 
pártok, hogyan történjék a nem�
zeti médea felhasználása. Véle�
ményem szerint attól félnek, 
hogy ha például beindulna Bu�
dapesten egy kereskedelmi 
adás, nem tudnák eldönteni, mi�
lyen pártérdeket szolgál. Meg 
attól is félhetnek, hogy a Magyar

Televízió vetélytársat kapna. En�
nek éppenséggel örülni kellene, 
mert az MTV-t arra kényszeríte�
né, hogy a rengeteg pénzéből 
jobban gazdálkodjon, jobb mű�
sorról gondoskodjon. A Nap TV? 
Azt még a moratórium előtt si�
került beindítani, ennek sem 
örülnek az MTV-ben. Pedig csak 
heti néhány órás konkurenciát 
jelent, és kora reggel.

-  Lenne igény 'kereskedelmi 
adás indítására?

-  Június 22-én népes esz�
mecsere volt a Nyilvánosság 
Klubban, azt boncolgatták, mi 
várható a frekvenciamoratórium 
feloldása után. Sajnos külföldön 
voltam, így csak a lapokban 
megjelent tudósítást ismerem. 
Eszerint 47-en kívánnak kereske�
delmi műsort szolgáltatni.

-  Az OMK is monopolhelyzet�
ben van, nem él ezzel vissza?

-  Nem. Árainkkal a piaci vi�
szonyokhoz alkalmazkodunk. És 
önállóságunk ellenére szolgálta�
tási kötelezettségeink vannak, 
az MTV és a Magyar Rádió prog�
ramsugárzására. Tehát vállala�
tunk állami irányítású. De az „irá�
nyítók" valamiről megfeledkez�
nek, hogy a kezelésünkben levő 
állami vagyont szeretnénk saját 
vállalatunk és az állam javára 
gazdaságosabban működtetni. 
Talpon maradásunk érdekében 
azért próbálkozunk többféle do�
loggal, ami nem ütközik a mora�
tóriumba. Erről bővebben még 
nem szólhatok, az üzleti játék- 
szabályok nem engedik meg. És 
hát bizakodunk a moratórium 
feloldásában.

-  Harcosan küzd vállalati ér�
dekeik érvényesítéséért. Ugyan�
ilyen harcos a szakszervezetben 
is?

-  1980 óta tagja vagyok az 
igazgatóság szakszervezeti inté�
zőbizottságának, és tagja va�
gyok a MSZOSZ-nak is. Értelmét 
látom ennek a munkának. Ná�
lunk, az igazgatóságon mindig 
kemény harcok árán születtek 
meg a elöntések, a kölcsönös si�
kerekért. Június 16-ikán, a szö�
vetség alakuló kongresszusán 
az alapszabály vitájának leveze�
tő elnöke voltam. Nagy volt az 
aktivitás. Egy évig készítették 
elő az alapszabályt, nagy nyilvá�
nosság bevonásával, de a posta 
szétválása kicsit bonyolultabbá

tette a szakszervezeti mozgal�
mat is. Az új helyzetben azonban 
egyre nagyobb szerepet kell be�
töltetniük a szakszervezeteknek. 
Nálunk is.

-  Mit vár a szövetségtől?
-  Azt várom, hogy az érdek- 

egyeztetések során, amit saját 
házunk táján megoldani nem tu �
dunk, abban a szövetség erejére 
támaszkodunk, segítségével 
léphetünk előre.

-  A munkafeltételek, munka- 
körülmények milyenek?

-  Itt, az üzem területén az or�
szágos átlag fölött vannak. 
A karbantartásokat egyébként 
ugyanazok a dolgozók végzik, 
akik üzemeltetik a berendezése�
ket. A torony karbantartása fo �
lyamatos, ez a költségtervben 
szerepel. Ha a tervezett összeg 
nem elég, akkor három évre szó�
ló hitelt vehetünk igénybe a tar�
talékalapból. Jövőre bővül az 
önállóságunk, az üzemigazgató�
ság hatáskörébe kerülnek a ki�
sebb beruházások. Amire már 
gondolnunk kell, az a helyszíni 
közvetítőkocsik felújítása. Öt 
ilyen gépkocsink van, mindegyik 
kiöregedett. Egy kocsi felújítása 
400-500 ezer forintba kerül.

-  Sok a fiatal dolgozónk, sze�
retnénk fokozottabban segíteni 
őket az otthonteremtésben. 
Vannak, akik szívesen megvál�
nának már a szülői háztól, de az 
albérlet megfizethetetlen, amel�
lett nem lehet lakásra takarékos�
kodni. Ilyen fiataloknak adtuk ki 
a nagyobb rádióállomásainkon 
lévő szolgálati lakásokat. Elkép�
zeléseink szerint a szolgálati la�
kások száma növelhető, hogy 
több, családot alapító dolgo�
zónknak tudjunk átmeneti ott�
hont nyújtani.

Hazai Gábor az órájára néz, f i �
gyelmeztet, hogy indulnia kell a 
tárgyalásra. Befejező kérdésem 
rövid:

-  Hol tölti a szabadságát?
-  Ha minden igaz, Csopakon, 

a feleségem vállalata révén.
A két gyerek, Eszter és András 

— 10-12 évesek — megszervez�
te az életét egész nyárra. Részt 
vesznek iskolai szervezésű prog�
ramokban, és a nagyszülők is 
részt vállalnak. Nincsenek tehát 
gondjaink a nyári szünidő miatt.

Bánhidi Éva

1829-ben 54 kereskedővel pe�
reskedett. Ebben az időben szo�
kás volt, hogy városi magisztrá�
tus levelezését Duronelli posta�
mester hitelezte és évenként 
egyszer-kétszer számolt le a 
postadíjjal. Ezt a szokást 1835- 
ben az udvari kamara megszün�
tette, és elrendelte a havonkénti 
elszámolást, valamint a díjak be�
szolgáltatását.

Duronelli András működését 
1837-ben kellemetlen esemény 
zavarta meg. A helytartótanács�
tól leirat érkezett a megyéhez, 
hogy a postának Duronellitől va�
ló átvétele végett megjelenő Be- 
ringer Mátyás budai főposta- 
igazgató részére adjanak tör�
vényhatósági segítséget, s ha 
kell, karhatalmat. A vármegye az 
ügy kivizsgálásával Sebe József 
főszolgabírót bízta meg. Ennek 
jelentéséből kitűnik, hogy a bé�
csi udvari kamara a miskolci 
posta királyi értékét az eddigi 
12000 forintról 2000 forintra, a 
postamester fizetését, mely a le-

Duronelli András sírja a miskolci 
Mindszenti temetőben

velek vitelbére hasznának fele 
részéből állt, annak negyedére 
szállította le. Duronelli így 10000 
forint kárt szenvedett, hiszen a 
postáért 12000 forintot fizetett 
elődjének királyi engedéllyel és 
jóváhagyó szerződéssel. Á pos�
tamester ezt a jogilag elfogad�
hatatlan rendelkezést nem akar�
ta tudomásul venni, és öt éven át 
a szerződés szerinti jövedelem 
felét tartotta meg magának, jól�
lehet számadását öt éven át az 
elrendelt módon (csökkentve) 
vezette. Ettől többszöri eltiltás 
ellenére sem állt el, míg kárát 
nem érezte térültnek. Az általa 
visszatartott pénznek, mint 
kincstári tartozásnak a behajtá�
sára küldötteket elutasította, 
most azonban Beringer igazga�
tótól kapott tájékoztatást, mi�
szerint a leszállító rendelkezés a 
király egyenes, határozott aka�
rata, és parancsa még harminc 
hasonló sorsra jutott postames�
tert érint, akik a királyhoz fordul�
tak sérelmük orvoslása végett.

A fentiek ismeretében Duro�
nelli úgy nyilatkozott, hogy a ki�
rályi parancsnak ellenszegülni 
nem akar, addig is míg sérelmé�
nek orvoslása megtörténik — 
amit remél — hivataláról olyan 
fenntartással mond le, hogy: 
„ ha az udvari bizottságtól 
sem nyerhetne tökéletes elégté�
telt, a rendes törvény előtt to�
vábbi folyamodás útja nyitva áll�
jon “.

A vizsgáló főszolgabíró jelen�
tése alapján a közgyűlés nem ta�
lált okot sem törvényhatósági, 
sem karhatalmi beavatkozásra, 
a jelentést elfogadta és a hely�
tartótanácshoz felküldte. A to �
vábbi fejleményekre nem talál�
tam adatot, tény, hogy Duronelli 
1845-ig ténykedett, és hivatalát 
fiának, Duronelli Alajosnak

öröklési jogon adta át. Az idős, 
75 éves postamester 15 évi hiva�
tali birtoklás után, 1845 szep�
temberében hunyt el. Sírjára a 
kegyelet egy Fazola Henrik vas�
gyárában készült öntöttvas em�
lékművet állított a miskolci 
Mindszenti temetőben, mely 
még ma is — dacolva az idővel 
— hirdeti Duronelli postai mun�
kásságát.

Duronelli Alajos 1845-ben 
mint ügyvéd, négy vármegye 
táblabírája öröklési jogon kapta 
meg a postát, kiadót tartott, de 
maga is tevékenyen részt vett a 
napi munkában, és teljes szakis�
meretet szerzett. Az 1848/49-es 
szabadságharcban önkéntes 
nemzetőrként szolgált, megvá�
lasztották a 2. század parancs�
nokának, csak amikor táborba 
kellett vonulnia és Miskolcot el�
hagynia, akkor kért és kapott 
mentességet, mivel a postáért ő 
tartozott felelősséggel.

Működésének idejéből több 
érdekes dokumentumot őriz a 
Borsod Megyei Levéltár, többek 
között Madarász Lászlónak, a 
postaügyek vezetésével megbí�
zott Honvédelmi Bizottmány 
tagjának saját kezűleg aláírt 
postai rendeletéit, Klauzál Gá�
bor és Trefort Ágoston postai 
rendelkezéseit.

Duronelli Alajos 1851 -ben tett 
hivatalos esküt, átvészelte a 
Bach-korszakot, inkább a maga 
hivatalának működésével, a 
gyakori áradások elleni véde�
lemmel foglalkozott. Ö látta el a 
szállító postamesteri teendőket 
1859-től, amióta a Tiszai Vaspá�
lya Társulat megnyitotta a mis�
kolci indóházat, és a postaanyag 
szállítása vasútra került.

A kiegyezéskor Duronelli Ala�
jost mint miskolci postamestert 
1867. június 23-án megbízták a
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A kiskönyvecske
A nyári nap átpásztázta a 

nagy utcai szobát, megvilágí�
totta az idős nénit, s a szőnye�
gen térdeplő unokáját, Zsigát. 
A fiú éppen készülődött vissza, 
budapesti munkahelyére, kezd�
te bepakolni kis bőröndjébe a 
vinnivalókat, de csak azokat, 
amikre szüksége lesz a nagy fő �
városban. Zsörtölődve szólt a 
nagyanyjára:

— Ez sem kell, erre sincs 
szükségem nagymamám. Van a 
fővárosban minden. Egy hétre 
bőven elég két ing, két pár zok�
ni, minek cipeljem magammal 
a többit? Ha nagyon szükséges, 
ki is tudom mosni a munkás- 
szállón . . . Hát ez meg mi?

— Az fiacskám egy kis f i �
nom, zsenge cukorborsó. Va�
csorára megfőzheted. Ilyen 
nincs Pesten, hidd el gyerme�
kem!

— Nagyikám, hidd el drága 
nagyikám, bőséges kosztot ad�
nak igazán olcsó pénzért ebéd�
re, bármikor megéheznék, csak

kassai postaigazgatóság kerüle�
ti hivatalainak szakmai ellenőr�
zésével. 1870-ben, mikor Mis�
kolc és Kassa postája kincstári 
kezelésbe került, Kassa posta�
mesterét, Bene Károlyta miskol�
ci, Duronellit a kassai posta ve�
zetőjének nevezték ki. A miskol�
ci postaszállitást ugyanekkor 
Duronelli Lajosné vette át, mint 
szállító postamester.

Nem hagyhatom említés nél�
kül azt a mendemondát, hogy a 
kiegyezés utáni első országos 
posta-főigazgatónak, Gervay 
Mihálynak a megbízása Duro�
nelli Alajosnak volt köszönhető. 
A jóhírű postamester a kiegye�
zés idején találkozott Gorove 
Istvánnal, az új kormány földmí- 
velési, ipari és kereskedelmi mi�
niszterével, aki panaszkodott ré�
gi jogásztársának, hogy nem ta�
lál alkalmas személyt a posta ve�
zetésére, s tőle kért javaslatot, 
az illető legyen jó postás, merje 
vállalni a feladatot. Duronelli 
gondolkozott, majd megnevez�
te Gervay Mihályt, a nagyváradi 
postaigazgatót, régi ismerősét, 
így került Gervay Mihály a posta 
élére.

Kamody Miklós

A szerkesztőség 
megjegyzése:
A miskolci posta 200 éves év�
fordulója alkalmából kiadás�
ra vár Kamody Miklós Indul a 
postakocsi című nyolc ív ter�
jedelmű népszerű, tudomá�
nyos visszaemlékezése. A la�
punkban megjelent három 
cikk rövid kivonatot adott a 
munkából, melynek ismerte�
tésére a könyv megjelenése 
után visszatérünk.

kiszaladok a Nyugati mellé, a 
talponállóba. Különben sem 
olyan megerőltető munka a 
csomagkihordás a Barkas- 
sal . . . És ez a kis szakszerveze�
ti könyv minek van itt?

— Ázt feltétlenül vidd ma�
gaddal, kisunokám...  —
mondta a nagyi, de oly paran- 
csolóan, hogy Zsiga ugyan�
olyan erélyesen bevágta a bő�
röndjébe, a fehérneműk közé. 
A nagymama még hozzátette 
mosolyogva:

— Áz a kiskönyvecske téged 
megsegít, Zsiga! Ha majd baj�
ban leszel, előveszed a köny�
vecskét, felütöd a 12-ik oldalt 
és elmúlik minden bajod.

Zsiga felnevetett:
— Ez egy nagy hülyeség, na�

gyi. Éppen a szakszervezeti kis�
könyvecske húz majd ki engem 
a bajból? Ugyan, nagyi, el vagy�
tok maradva itt a faluban leg�
alább három brossúrával.

Zsiga a bepakolt bőrönddel 
végre elment. Felült a kis falusi 
vasútállomáson a füstölgő 
324-es mozdony vontatta ingá�
zó vonatra, s Debrecenen át 
idejében meg is érkezett Pest�
re. Három hónapig sem írt haza 
levelet, pedig a nagymama 
szinte mindennap átugrott a 
közeli postára, de Gyurkó Ban�
di, a hivatalvezető mindig me�
gingatta kérdésére a fejét: nem 
jött levél, s Szabó Anti, a kéz�
besítő is csak a vállát vonogat- 
ta, majd hozzátette: — Jaj, Ka�
tó néni, Pestről nemigen érnek 
rá írni, mert ott még munkaidő 
után is el van foglalva a nép.

Elmúlt a karácsony, a húsvéti 
ünnep, de Zsiga nem jött haza. 
Húsvét után egy levélben ma�
gyarázkodott:

— Drága nagymami és ked�
ves szüleim. Mentem volna én

haza, de nem volt útiköltségre 
pénzem. Mert, ha csak belené�
zek a Mancika szemébe, már 
zsebbe kell nyúlni, Pirikének is 
vettem ajándékot, de biztosan 
kevesellte, mert rám se néz. 
ígérem, amikor a jövő hónap�
ban megkapom a fizetésem, 
veszek ki szabadságot és haza�
megyek . . .

A nagymami odaállt az ablak 
függönye mellé, oly erősen sü�
tött be a nap, hogy szemüveg 
sem kellett a levélolvasáshoz. 
A szívét dörzsölgette közben, 
olykor a szemét törölgette. Az�
tán hirtelen elhatározással asz�
talhoz ült, és egy pár soros le�
velet írt a kisunokájának. A le�
véllel nyomban átszaladt a pos�
tára.

Másnap már olvasta Zsiga a 
levelet. Nahát, hogy miért eről�
teti a nagyanyám azt a kis szak- 
szervezeti könyvecskét. Azt írja, 
ha felütöttem volna a kisköny�
vecske 12-ik oldalát, nem csak 
mind a két nagy ünnepre tud�
tam volna hazamenni, de leg�
alább két-három hetenként. 
Bosszúsan kikereste a fehérne�
mű közül a szakszervezeti köny�
vecskét. Fellapozta a 12-ik ol�
dalt. A lélegzete is elállt: a kis 
könyvecske 12-ik oldalán há�
rom darab 1000 forintos volt, 
mellette ákom-bákom betűkkel 
ez a pár sor:

„Zsigám, kisunokám. Amikor 
csak tudsz, időd van, mindig 
gyere haza, mert nagyon vá�
runk. De vár téged haza Gyurkó 
Bandi, a posta vezetője, meg a 
kézbesítőbrigád, mert van itt is 
munka, nagy a kézbesítőhiány. 
Apád visszakapott a tsz-től 8 
hold földet, ott is volna munka, 
de pizt is ad az a főd, mert az a 
Kabáttanya mellett egy arany�
bánya.

Gyere haza kisunokám, vá�
runk."

Dénes Géza
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A gödöllői 1-es postahivatal 
dolgozói elkeseredettek. Rossz 
a hangulatuk, mert áldatlan kö�
rülmények között dolgoznak. 
Az új postahivatal felépítésé�
ben pedig már sokan nem is re�
ménykednek. Riportomban ar�
ról igyekszem beszámolni, mi�
lyen következményei vannak a 
huzavonának.

— Úgy tudom, már 1970— 
1971-ben elhatározták odafent, 
hogy új postahivatalt építenek 
— mondja Farkas Árpádné, hi�
vatalvezető helyettes — hiszen 
már akkor is szűkös körülmé�
nyek között dolgoztunk. Ma há�
rom épületben üzemelünk. És 
egy közút választja el az épüle�
teket egymástól. A főépület az 
út egyik felén van, ahol a föld �
szinten található a felvételi és a 
feldolgozási rész. Az emeleti 
részen maradt a távirda, mellet�
te a távbeszélőközpont étterme 
és a kezelői rész. A másik épü�
letben a kézbesítéskiosztás, a 
leszámolás és a hírlapkiosztás 
van. Borzalmas szűk a helye ki�
osztásra. Itt, ahol most beszél�
getünk, itt van a hírlaposztály, a 
hivatalvezetés, az adminisztrá�
ció, és itt dolgozzuk fel a hír�
lap-remittendát is. Elképzelheti 
milyen nehéz a rossz lépcsőkön 
felcipelni ezt a töménytelen 
mennyiséget. És nagyon sokat 
kell visszacipelni, amikor a 
MÉH-es elviszi értékesítésre. 
És mindezt nők csinálják!

A közönséges és a hírlap�
anyag érkeztetése az udvarban 
levő melléképületben történik, 
ahol a kézbesítők vannak, on�
nan a nőknek át kell cipelniük 
kosárral a fiókbérlők teljes 
anyagát ebbe az épületbe.

— Hányán dolgoznak itt a 
postán?

— A hivatal létszáma a rend�
szeres helyettesekkel együtt 
85-90.

— Akkor nézzük az építkezés 
történetét. Miért van az, hogy 
az épület még „nem nőtt ki a 
földből"? Csak ha jó l emlék�
szem, két emelet lefelé.

— Még csak az alépítmény 
van kész. Mi már egy csomó 
tervrajzot láttunk. De hogy mi�
kor építkeznek, azt nem tudjuk. 
A döntés nem nálunk van.

Ez tarthatatlan 
állapot

— Mi a gödöllőiek vélemé�
nye?

— A lakosság szerint is tart�
hatatlan ez az állapot. Pedig 
csodálatos helyet kapott egy 
csomó közintézmény Gödöllőn. 
Szép a tanácsháza, a bank, az 
IBUSZ és a kultúrház. Csak ren�
des posta nincs.

— Meséljen az áldatlan hely�
zetről.

— Nem mese ez. Rettene�
tes, hogy a felvételnél óriási a

Farkas Árpádné

sorban állás. A csúcsforgalmi 
napokon a közönségtérben igé�
nyelnék tőlünk, hogy újabb ab�
lakokat nyissunk, de nem tu�
dunk, mert nincsen hely. A fala�
kat nem lehet kitolni.

— Milyen feszültségek szár�
maznak a sorban állásokból? 
Mit mondanak az ügyfelek?

— Az ügyfelek egyszerűen 
nem tudják megérteni, hogy ezt 
a forgalmat ilyen szűk helyen 
már alig tudjuk lebonyolítani. 
Nem tudunk egyszerűen több 
kiszolgálóhelyet odatenni, en�
nél zsúfoltabb már nem lehet a 
hivatal. És ha bennünket, veze�
tőket meglátnak a felvételnél, 
akkor bekiabálnak az ablakon, 
hogy maguk miért ülnek itt, 
miért nem a termelésben van�
nak? Miért nem segítenek, 
hogy a sorban állás kevesebb 
időt vegyen igénybe?

— Több embert nem is tud�
nak beállítani?

— Nem. Mert nincsen lehe�
tőség, nincs felvevőasztal, nin�
csen egy szék, ahová leültet�
hetném őket. Az első két ablak�
nál már nagyon nagy a zsúfolt�
ság. Az emberek joggal türel�
metlenek.

— Tehát a biztonsági előírá�
sokat sem tudják betartani?

— Nemigen. Nem tudom be�
tartani, nem tudom elkülöníteni 
a helyeket. Mindenki látja, ha 
valaki sok ezer forinttal a kis re- 
tiküljével idejön. Nem tudom 
elkülöníteni a főpénztári, nagy�
bani pénzkezelést a közönség�
résztől. Ezért mindig félünk.

— A tervezgetések óta hány�
szorosára növekedett a hivatal 
forgalma?

Az ötszörösére, a hírlap pe�
dig a tízszeresére. A pénzforga�
lom is növekedett. Már előre 
félünk, katasztrofális lesz, ha 
megjelenik a nagyobb címletű 
pénz, mert az magasabb ráfize-

Itt már egy szék sem fér el

tési lehetőséget is magában 
hordoz.

— Gondolom, a rossz körül�
mények elriasztják az embere�
ket a postától, ami befolyásolja 
a munkaerő-felvételt is, s ne�
héz itt tartani az embereket.

— Sajnos, a fluktuációnk na�
gyon nagy.

— Ennek az egyik oka a zsú�
foltság?

— Igen, az is. No, és az, 
hogy mi hajnali ötkor kezdünk. 
Ugyanis gyűjtőhivatal is va�
gyunk. A járatot fogadni kell, és 
3 hozott küldeményeket fel kell 
dolgozni, hogy 8-kor, amikor a 
hivatal nyit, a kézbesítőknek ki�
oszthassuk, s ők elindulhassa�
nak a járatukba. Itt váltott szol�
gálat van, este 6 óráig van 
pénztár, hétkor zárunk. Szom�
baton is dolgozunk.

Mit tett
a szakszervezet?
— Ennyi munkáért mennyi 

az átlagfizetésük az itt dolgozó 
embereknek?

— 5100 forinttal veszünk fel. 
Alacsonyabb bérrel nem vehe�
tünk fel dolgozót. Egyébként az 
átlag 8-9000 forint. Ez nagyon 
kevés!

— Mit tett a szakszervezet 
azért, hogy ez a zsúfoltság 
megszűnjék. És a szakszervezet 
ebben az ügyben tudott-e in�
tézkedni? A szakszervezet jóin �
dulatán vagy rosszindulatán 
múlott-e ez?

— Én gazdászati előadó és 
szakszervezeti titkár vagyok — 
mondja Kocsis Hona. — Nem is 
tudom, hogy hol kezdjem. Tu�
lajdonképpen a szakszervezet 
semmit nem tehetett.

— Ősrégi ez a nyomor Gö�
döllőn.

— Igen. Olyan ez a három 
épület, mint a Bermuda-három- 
szög. Minden jószándék elvész 
itt. Már tudomásul vettük, hogy 
ez van. Mindenki tudja, hogy 
nyomorgunk, meg panaszko�
dunk. De hát valahogy ez lett a 
természetes.

— Megszokták?
— Mindent meg lehet szok�

ni.
— Úgy tudom Mundruczó 

Kornél, a volt tszb-titkár koráb�
ban sokszor ment az igazgató�
hoz panaszkodni, de mindig azt 
mondták, hogy nincs pénz.

— Igen. így volt. De már 
nem sokat várok. Meg tudnám 
mutatni azt a Postás Dolgozót, 
amiben írtak erről a témáról, 
valamikor 1972-ben. Mert már 
1972-ben nagy-nagy gond volt 
a gödöllői hivatal állapota. 
1980-ra már ki volt tűzve a hiva�
tal átadása. Mi már annak is 
örülünk, ha egyáltalán valaki 
felfigyel ránk, ha törődnek ve�
lünk. De én őszintén megmon�
dom, nem várok semmit.

— Akkor is lennének gon�
dok, hogyha az új épület meg�
lenne?

— Feltehetően igen. De 
azért a fiatalok, ha jobb körül�
mények és nagyobb fizetés len�
ne, csak jönnének. Jött például 
egy fiatal takarítónő, egy fiatal 
lány, 17-18 éves. Csodálkoz�
tunk, hogy a postához jön taka�
rítani. Aztán később kiderült, 
azt hitte, hogy a posta az egy 
szép hely. Csalódott, és elment.

Kié lesz a pezsgő?
— Tehát jóval kevesebb 

problémájuk lenne, ha új épü�
letben dolgoznának?

— Igen, jóval kevesebb 
problémánk lenne. Ha bejön 
ide az ügyfél, és nem ilyen „kó- 
cerájt" lát, hanem egy szép, 
szellős, tágas, világos, rende�
zett, korszerű épületet, más�
képpen viselkedik. Képzelje, 
amikor az ügyfél a közúton ke�
resztül átjön ide, és felkapasz�
kodik a két lépcsősoron, ezen 
az útvesztőn bejön, akkor már 
olyan ideges, és úgy adja elő a 
panaszát, hogy nemegyszer 
majdnem rám borítja az asztalt.

— Hány százalékkal lenne 
könnyebb a munkájuk, ha itt 
rendesebb körülmények között 
dolgozhatnának?

— Legalább 50 százalékkal. 
És akkor a fluktuáció sem lenne

akkora. De hát szerintem még 
1996-ban sem lesz itt új posta.

— Fogadjunk egy üveg pezs�
gőben, hogy 3 éven belül lesz.

— Szívesen fogadok, nekem 
megér egy üveg pezsgőt, ha 
jobb körülmények között dol�
gozhatok.

Pénz azonban 
soha nem volt

Megkérdeztük Szathmári Gé�
zát, a BUVIG vezetőjét, mi az 
oka annak, hogy a gödöllői pos�
tahivatal még mindig nem 
épült fel.

— Eredetileg közös épület 
lett volna, amelyben egy telje�
sen új postahivatal és egy új 
távbeszélőközpont kapott volna 
helyet, — mondta — ez lett vol�
na az új gödöllői gócközpont. 
Tudnivaló, hogy Gödöllő a bu�
dapesti agglomeráció része, 
igen gyorsan fejlődő terület, 
amit a korábbi telefonközpont 
már nemigen tudott kiszolgálni. 
Ezért három konténert telepí�
tettünk oda, amely ha nem is 
elégített ki minden igényt, de 
enyhítette a feszültségeket, 
amit a telefonhiány okozott. 
A három konténer ugyanis csak 
Gödöllő gondjain enyhített. 
A körzet azonban Budapest ha�
tárától Heves megye határáig 
terjed, ahol igen rossz a tele�
fonhelyzet.

— A posta tervbe vette, 
hogy gócközpontot létesít, és 
ezzel együtt a teljes körzet au�
tomatizálását végrehajtja. A ko�
rábbi szervezetben teljesen 
nyilvánvaló volt, hogy a létesít�
ményt úgy kell megvalósítani, 
hogy az elavult és a városképbe 
nem illő postaépület helyett 
egy komplex postaépületet kell 
létrehozni, amely mindkét funk�
ciónak megfelel.

— Ügy tudom, már a 70-es 
években foglalkoztak ezzel a

tervvel. A városi tanáccsal tör�
tént egyeztetés után elkezdő�
dött a terület előkészítése, a ki�
sajátítás, a szanálás, amelyek 
nyomán mintegy tíz éve elké�
szültek a tervek is. Az építésre 
azonban nem került sor, mert a 
szükséges pénz erre nem volt 
meg. Ebben nagyban közreját�
szott az elmúlt negyven évre 
jellemző beruházási korlátozás 
is.

— Jellemző, hogy minden 
ötéves tervben csökkentették a 
posta által szükségesnek tar�
tott beruházási forrásokat. 
Nemcsak a rossz munkaviszo�
nyok miatt kellett volna postát 
építeni, hanem azért is, hogy a 
távbeszélőhelyzeten javítsanak. 
Annyi pénz azonban soha nem 
volt, hogy magát az épületet és 
a berendezéseket is egyszerre 
megvegyék. A posta vezetői 
ezért úgy gondolták, hogy ér�
telmetlen lett volna, ha csak az 
épület készül el.

— Én ezt elhiszem önnek, de 
a postán dolgozók helyzete má�
ra már tarthatatlan. Ők joggal 
panaszkodnak.

— Elismerem, hogy a gödöl�
lői postahivatalban a körülmé�
nyek nem jók, és tudom, az 
sem vigasztalja őket — de el 
kell mondanom, hogy Magyar- 
országon még sok Gödöllő van, 
ahol ugyanilyen rettenetes kö�
rülmények között dolgoznak. 
Ma a BUVIG-hoz tartozó 4 me�
gyében a 600 postahivatalból 
körülbelül 100 az elavult, ame�
lyeket újjá kellene építeni. Erre 
horribilis összeg kellene, ez pe�
dig nincsen. Ezért fontossági 
sorrendet kellett felállítani.

Hogy legyen képe a mi ne�
hézségünkről is, hadd mond�
jam el, hogy a BUVIG 65 millió 
forintot kapott az idén fenntar�
tásra, ebből a gödöllői postahi�
vatalra 15 millió kell, 12 millió 
pedig a fóti beruházásra. A gö�
döllői 15 millió éppenhogy elég

... ez pedig a „remittendarak�
tár" egyik része

lesz arra, hogy végleg rendez�
zük a kisajátítást, mert most 
derült ki, nem minden területet 
fizettünk ki, illetve a tanács 
csak kétezer négyzetmétert 
adott át ingyen, háromezer 
négyzetmétert még ki kell fizet�
nünk. Nemrégiben versenytár�
gyalást írtunk ki az épület újbóli 
tervezésére. Az új posta mai 
áron körülbelül kétszázmillió 
forintba kerül.

— Én megértem, hogy a 
Posta Vállalat nehéz gazdasági 
helyzetben van, de mit mond�
jak azoknak az asszonyoknak, 
akikkel fogadtam, hogy 1992-ig 
új postahivataluk tesz?

— Én reménykedem, hogy 
1992-re felépül az új postahiva�
tal, nekem is van erre egy üveg 
pezsgőm.

Udvarhelyi András

Ez a telek várja a „felépítményt"
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Pályázati felhívás 
a „Futics-díjra"

Futics Lajos nyugdíjas postaigazgató 1987-ben 100 000 forin�
tos múzeumi célú alapítványt tett.

Az 1990-es évben — az alapítvány 5. pontjának megfelelően 
— múzeumi díjban azokat a pályázókat kívánjuk részesíteni, akik 
a gyűjteménygyarapításban kimagasló érdemeket szereznek, je �
lentős múzeumi értéket képviselő tárgyi vagy írásos emléket 
adományoznak vagy ajánlanak fel. A gyűjteménygyarapítást elő�
segítendő, az MPK 11296/1989. évi központi utasítását is kiteljesí- 
tendőn várjuk múzeumi tárgyi és dokumentációs gyűjteménye�
inkbe beszállításra vagy felajánlásra a pályaműveket. A Postai és 
Távközlési Múzeumi Alapítvány múzeumaiban az alábbi gyűjte�
ménycsoportok gyarapításához járulhatnak hozzá:

P O S T A M Ú Z E U M
*

Tárgyi gyűjtemények
1. Ügyviteli és üzemviteli emlékek (postahivatalok berendezési 
tárgyai, postakezHési kisgépek, csőposták, levélgyűjtő szekré�
nyek, címtáblák, értékládák, írófelszerelések stb.);

2. Postajármüvek (jármüvek alkatrészei, fogatolási eszközök, 
jármüvek rekonstrukciói és modelljei);

3. Egyenruhák, zászlók, karszalagok, egyéb textíliák (szolgálati 
jelzések, címeres gombok, rangjelzések);

4. Érem-, jelvény- és pecsétgyűjtemény (emlékérmek, plaket�
tek, szobrok, bélyegzők, pecsétek);

5. Társadalmi, szakoktatási és személyi emlékek (postai alkal�
mazottak személyes emlékei, postai oktatási, kulturális és szoci�
ális tevékenységgel kapcsolatos emlékek).
Távközlési és híradástechnika-történeti gyűjtemények:

1. Távírás-történeti emlékek (távíró-berendezések, -alkatré�
szek, energiaforrások);

2. Távbeszélés-történeti emlékek (telefonkészülékek, telefon-
központok, erősítők, kábelek);

3. Rádiótörténeti emlékek gyűjteménye (rádióadó és -vevő be�
rendezések, rádióipar fejlődésének emlékei);

4. Televíziótörténeti emlékek gyűjteménye (adó-vevő berende�
zések, alkatrészek);

5. Egyéb műszaki létesítményi és ipari emlékek (a Magyar Pos�
ta műszaki fejlesztésével kapcsolatos emlékek).

Dokumentációs gyűjtemények
1. Okmány- és iratgyűjtemény (oklevelek, jegyzőkönyvek, bizo�

nyítványok, levelek, munkakönyvek, rendeletek, utasítások, kine�
vezések, postakönyvek);

2. Műszakirajz- és dokumentációgyűjtemény (kiviteli tervek, 
műszaki leírások, tanulmányi rajzok, diplomatervek);

3. Postatörténeti térképgyűjtemény (atlaszok, kéziratos térké�
pek, metszetek, földgömbök);

4. Postatörténeti kép- és ábrázolásgyüjtemény (festmények, 
metszetek, fényképek, szobrok, levelezőlapok);

5. Fotónegatív-gyűjtemény (fényképfelvételek és azok negatív-
jai);

6. Postaszolgálati és aprónyomtatvány-gyűjtemény (űrlapok, 
nyomtatványok, szolgálati utasítások, címkék, névjegyek, plakát, 
meghívók, ragjegyek);

7. Hangemlékgyűjtemény (postai dolgozók visszaemlékezései�
nek hangfelvételei, postai kürtjelek, zeneművek);

8. Mozgófilm-, videogyújtemény (műszaki berendezésekről, ki�
emelkedő személyekről, postai vonatkozású eseményekről).

B ÉLYEG M Ú ZEU M

1. Klasszikus magyar bélyegek 1850—1926-ig;
2. Újabb magyar bélyegek 1927-től napjainkig;
3. Magyar bélyegek támpéldányai;
4. Magyar első napi borítékok gyűjteménye;
5. Magyar értékes (bélyeges) postai nyomtatványok;
6. Külföldi bélyeggyűjtemények: Európa, Afrika, Amerika, 

Ausztrália és Oceania államainak bélyegei, ENSZ-postabélyegek 
gyűjteményei;

7. Külföldi első napi borítékok gyűjteménye;
8. Külföldi értékes (bélyeges) postai nyomtatványok;
9. Különgyűjtemények — neves személyiségek gyűjteményei.

Tárgyi gyűjtemények
/. Alkalmi bélyegzők gyűjteménye;
2. Nyomóeszközök gyűjteménye;
3. Érem-, jelvény- és plakettgyűjtemény;
4. Egyéb tárgyak gyűjteménye.

Dokumentációs gyűjtemények
1. Okmány- és iratgyűjtemény;
2. Bélyeg-, tervrajz- és ábrázolásgyűjtemény;
3. Bélyegzőlenyomatok gyűjteménye;
4. Filatéliai aprónyomtatványok gyűjteménye;
5. Bélyegminták (muszter) gyűjteménye;
6. Fotónegatív-gyűjtemény.

A gyűjtemények mindkét múzeumban könyvtárakkal egészül�
nek ki, amelyek a szakkönyvek, szakfolyóiratok mellett a postai 
kiadói tevékenység kiadványait is gyűjtik a telefonkönyvektől a
propagandakiadványokig.

A gyűjteménygyarapításra szánt tárgyi és írásos emlékanyagot 
kérjük 1990. szeptember 30-ig bejelenteni a Postamúzeumban 
(Budapest VI., Andrássy u. 3. Postafiók 441; 1372), amelynek nyo�
mán megküldjük a pályázati benevezéshez szükséges nyomtat�
ványt, valamint megadjuk a muzeális anyag beszállítására vonat�
kozó tájékoztatást.

Az értékelésre a Postamúzeumban nyilvánosan — a pályázó 
meghívottak jelenlétében — a Postai és Távközlési Múzeumi Ala�
pítvány decemberi kuratóriumi ülésén kerül sor szakértői bizott�
ság felkérésével.

Díjak: /. díj 7000 forint,
II. díj 4000 forint,

III. díj 2000 forint.
Postai és Távközlési 
Múzeumi Alapítvány 

Kuratóriuma

Távközlés-technikai kiállítás Miskolcon
A közelmúltban rendezte 

meg a Borsod Megyei Híradás- 
technikai Egyesület (HTE), a 
miskolci Tudomány és Technika 
Házában, a Miskolci Tákvözlési 
Igazgatóság közreműködésével 
a Triton PTT Számítástechnikai 
és Távközlési Részvénytársa�
ságnak, a Triton-termékek áru�
sításával egybekötött bemutató 
kiállítását. A kiállításon bemu�
tattak távbeszélő-kisközponto�
kat, telefonkészülékeket, telex- 
és telefaxberendezéseket.

Dajka Sándornétól, a Borsod 
Megyei HTE-szervezet titkárá�
tól — aki a Miskolci Tákvözlési 
Igazgatóságnál távközlés-fej�
lesztési üzemmérnök — tudtam 
meg a szervezet rövid történe�
tét.

1985-ben váltak ki a KTE ke�
retéből, és azóta a budapesti 
székhelyű HTE Borsod Megyei 
szervezeteként működnek. 
A szervezetnek ma már mint�
egy 300 tagja van. Rendezvé�
nyeiket többnyire Miskolcon, a 
Tudomány és Technika Házá�

ban tartják. A HTE-szervezetek 
az ország területén mintegy 
28-30 városban működnek, me�
lyekkel a Borsod Megyei HTE 
állandó kapcsolatot tart. Mun�
kájukat éves munkaterv alapján 
végzik, s három céljuk van: az 
alkotómunka elősegítése, az el�
ért hazai és nemzetközi távköz�
lési műszaki tudományos ered�
mények alkalmazása a gyakor�
latban.

Elmondta még, hogy a HTE 
Borsod megyei szervezetén be�
lül 14 „országosan jegyzett", 
azaz HTE-szakértői igazolvány�
nyal rendelkező szakértő van. 
Piacgazdálkodás lévén rövid 
határidőre vállalnak — a terve�
zőintézeteknél lényegesen ol�
csóbb áron — a távközlés fej�
lesztését, korszerűsítését célzó 
tanulmánytervek készítését. Az 
ebből származó bevétel a HTE 
működését segíti elő, másrészt 
a szakértők munkaidőn túli te �
vékenységét honorálja.

Mind a HTE megyei szerveze�
te, mind a Távközlési Vállalat

igen örült, amikor megbízást 
kaptak a Triton Rt.-től a kiállítás 
megrendezésére, mert már ré�
gen van velük kapcsolatuk. 
A Triton az eddig ismert és új 
termékekből látványos, világ- 
színvonalú, minden igényt ki�
elégítő készülékeket és beren�
dezéseket hozott erre az exklu�
zív távközlés-technikai kiállítás�
ra. (Dajka Sándorné lelkes, 
eredményes munkájáért 1990 
áprilisában megkapta a műsza�
ki tudományos szervezői mun�
ka nagy elismerését, a MTESZ 
megyei érmét, a vele járó juta�
lommal.)

Ezek után végignéztem a ki�
állított távközlési „csodákat", 
amelyeket méltán nevezhetek a 
jövő távközlési berendezései�
nek és készülékeinek. Segítsé�
gemre volt a Triton Rt. műszaki 
igazgatója, Káldy István okleve�
les villamos mérnök. Felvilágo�
sított, hogy az rt.-ben 37 száza�
lékos a holland érdekeltség. 
Központjuk Pécelen van. El�
mondása szerint Magyarorszá�
gon ők gyártottak először telex�
készüléket, „Gepárd—8" elne�
vezéssel. Ez teljesen hazai Tri�
ton-szabadalom. Magyarorszá�
gon a hazai piac 80 százalékát 
megszerezték ezzel a gyárt�
mánnyal. A folyamatos fejlesz�
tések során IBM PC számító�
gép felhasználásával kialakítot�
ták és gyártják a „Gepárd—16" 
jelzésű berendezést, mely alkal�
mas a számítógép, valamint a 
telex egymástól független, va�
lamint együttes használatára. 
Ez a berendezés egyenértékű a 
világ legmodernebb, e célt 
szolgáló berendezéseivel.

Gondoskodtak a „Gepárd — 
8" telexek karbantartásáról is, 
az országban eddig 120 postás 
karbantartót képeztek ki e cél�
ra. Miskolcon is működnek ki�
képzett karbantartók.

A Triton-termékek minősége 
igen jó. A vásárlók, és elsősor�
ban a Magyar Tákvözlési Válla�
lat, meg vannak elégedve. Az 
rt. foglalkozik még a korszerűt�
len, 30-40 éves telexkészülékek

(Siemens, Olivetti, RFT) felújí�
tásával, és a Magyar Távközlési 
Vállalat útján azok bérbeadásá�
val.

Gyakorlatilag — a Magyar 
Postából kivált Távközlési Válla�
lattal való kapcsolat fenntartá�
sa és a piac érdekében — 
gyártják, valamint forgalmazzák 
a telefonkisközpontokat (1/4-es 
és 3/8-os kapacitással). A kü�
lönféle ízléses (sőt luxus)-kivi- 
telű telefonkészülékeket és a 
telefaxot. Igen praktikus gyárt�
mányuk a magyar (postás-) 
szabadalomként gyártott „Le- 
gafon" berendezés, mely lehe�
tővé teszi, hogy egy érpáron, 
egy időben két előfizető másik 
két előfizetőhöz irányuló be�
szélgetést bonyolítson le.

Magam részéről még igen ér 
dekesnek tartottam a „Sony" 
elnevezésű képes telefont, 
melynek segítségével — ha a 
hívottnak ugyanilyen típusú ké�
szüléke van — a telefonhoz 
csatlakozó képernyős berende�
zésen a hivó, illetőleg a hívott 
úgymond, elküldheti saját álló 
képmását beszélgetőtársának. 
De több igen korszerű, új ter�
méket is láthattunk. Egyébként 
minden készülék üzemképes ál�
lapotban volt, és a kiállítás láto�
gatói közül bárki kipróbálhatta 
azokat.

Az igazgató a továbbiakban 
elmondta, hogy piaci stratégiá�
jukban igen fontos a közönség�
gel való kapcsolattartás, és az 
igények felmérése. Céljuk a pi�
ac bővítése, és az, hogy korsze�
rű, modern berendezésekkel és 
készülékekkel járuljanak hozzá 
a Távközlési Vállalat távközlés�
fejlesztési koncepciójának 
megvalósításához, hogy ezzel 
is csökkenteni lehessen az e té �
ren meglévő importigényeket.

Tevékenységük célja és lé�
nyege: kiszolgálni az igényeket; 
modern, európai színvonalú ter�
mékeket előállítani, forgalmaz�
ni, üzembe helyezni, és ezek 
megfelelő szervizéről gondos�
kodni.

— hor —

Thököly Imre erdélyi postázásai
A későbbi fejedelem alig t i �

zennégy évesen' hagyta ott a 
császáriaktól ostromolt Árva 
várát, egyben haldokló atyját, a 
Wesselényi-összeesküvésben 

részt vett és ezért üldözött Thö�
köly István grófot. Harmadma�
gával Erdélybe menekült Apafi 
Mihály fejedelemhez, aki titká�
rává fogadta. 1670. december 
13-án, szökése után írja Huszt- 
ról Teleki Mihálynak: .. vár�
ván az őnagysága kegyelmes 
parancsolatjátul is, ismét besie�
tek magam is az őnagysága ud�
varlására." — Egyelőre Csuzi 
Benedek „főember szolgájával" 
küldözgeti leveleit, majd ké�
sőbb maga lesz az erdélyi leve�
lezések irányitója, gondviselője.

1677-ben Apafi fejedelem őt 
küldi képviselőjéül a császáriak 
ellen lázadozó bujdosókhoz. 
Ekkor húszéves az ifjú Thököly 
Imre, s azt írja Teleki Mihálynak 
a Szilágy megyei Csehiből: 
„Kegyelmedet éjjel-nappal tu �
dósítom, kérvén uramnak és 
másoknak szóló leveleimet le- 
küldeni, ha szinte a posta le�
ment volna is, ne neheztelje." 
A fejedelem leveleit is ö továb�
bítja, kitűnik egy másik levélből. 
Majd leveleit vivő szolgája mel�
lé „czímeres postát" kér Teleki�
től, vagyis egyik hivatalos erdé�
lyi postást, „s méltóztassék .. .  
alája postalovat is adatni, ha 
élek megszolgálom."

1676 novemberétől kezdi írni 
Naplóját, és először arról olvas�
hatunk, hogy „Géczi uramat" 
küldte el Gyulafehérvárról 
Moldvába lovakat vásárolni, az�
tán Boros nevű követ megérke�
zését várja a török portáról. So�
kat ír, levelez, mint egy íródeák. 
„Ma is itt lök napestig, postát 
küldvén be az udvarhoz; én is 
írtam." Szilágycsehiben jegyzi 
le egy hideg decemberi napon, 
hogy embereinek Erdélybe való 
elindításával foglalkozott, a 
megmaradott időt pedig Er�
délybe írt levelekkel töltötte.

Serobak Istvánt, egyik postá�
sát többször említi. Most, 1677 
januárjában az előbb említett 
Serobak István „nagy csomó 
levelet" hozott neki Erdélyből. 
Bizonyos Berh más rendbeli le�
velekkel érkezett, hasonlókép�
pen Kis Gábor. És ezt írja az ifjú 
Thököly: „Ma napestig is Er�
délyből hozott levelekre való 
választételben foglalatoskod�
tam." Ezt már Máramarosszige- 
ten jegyzi be Naplójába. Újév 
napján jegyzi le, hogy prédiká�
ció után magyarországi atyafi�
akkal volt ebéden: „úgymint 
Rákóczi Ferencz, Szalai Pál, Do�
hai Gábor, Bás Mihály és Bige 
György uraimékkal, ebéd után 
Huszt felé indulánk, és estve 
felé hálni érkezénk Técsőre." 
Szigetről Gellérd nevű postását 
küldi „Erdélybe szükséges leve�
lekkel".

Zrínyi Ilona ekkor még „Rákó�
czi Ferenczné asszonyom Husz- 
ton egy ideig urastúl itt maradt 
nálam ..." — írja az ifjú napló�
író. Szabatkai levélhordozóját 
kezdi emlegetni, ki most a feje�
delemtől hozott leveleket, 
„Csuti uram pedig Hunyadról 
hozott pénzt," írja, valamilyen 
hadi cél érdekében.

Beszterce városa előtt, egy 
kis szász faluban is hajnali le�
vélírásaira kell gondolnia a nap�
lóírónak. „Régenbül pedig szál�
lás kedvéért leveleket írván, ex- 
pediálám Gellérdet az udvar�
hoz" — olvassuk marosvásár�
helyi útja előtt. Szabatkait éjjel 
is elindítja a bizonyos levelek�
kel, amelyek bizonyára fonto�
sak.

Az udvar Boros nevű „postá�
ja" egyik augusztusi napon a 
török portáról hozott leveleket, 
köztük az ifjú Thököly Imrének 
is néhányat. Nem éppen jó hí�
rek érkezhettek, mert „tudósítá�
suk valóban alkalmatlanul 
esett" — írja.

Egy más helyen Apafi fejede�
lem postamesterét, Vajda Lász�

lót említi Naplójában. Ez már 
1677 augusztusa. Kővárra meg�
érkezett az ifjú Gyulaffi László, 
majd Pap Izrael végbeli hadai�
val. Francia segítséget várnak, 
de egyelőre érkezésük hírét 
ígérő leveleket küldtek. Aztán 
három francia követ érkezett, 
kik a francia pénzfizetést a ha�
dak számára a fejedelem nevé�
re könyveltetik el, mintha ő ad�
ná.

Ekkor az előrenyomuló né�
met had már Majténynál, majd 
Domahidánál tart, Zilahon ösz- 
szeül az erdélyi magyar or�
szággyűlés. Thököly éppen ek�
kor betegeskedett, Szilágycse�
hiből hideglelősen egyik faluba 
vitette először magát a néme�
tek támadásának a hírére, kik a 
hír szerint miatta Szilágycsehit 
akarják megtámadni. Október 
egyik péntekjén írja: „Ma is 
szokásom szerint hajnalban 
kelvén fel, voltak ide, s tova va�
ló írásaim, . . .  érkezék a fejede�
lem postája Szamosújvárról, le�
vele által parancsolván ő nagy�
sága, félbenhagyván minden 
dolgaimat, siessek az udvar�
hoz."

A következő év februárjának 
vége felé valahonnan a Szilágy�
ságból írja a huszonegy éves 
Thököly Imre Teleki Mihálynak, 
hogy ennyi ellenség és a vég�
házak között igen veszedelmes 
lesz a levélküldés. Diószeg felől 
Kővár felé tartanak az ő gyalo�
gosaik, de a német visszajött a 
Tiszán át utánuk. —■ 1967 júniu�
sában Thökölynél tartózkodik 
Hunyadon Zrínyi János, Zrínyi 
Ilona öccse, a mártírhalált halt 
Zrínyi Péter fia, ki Munkácsra 
indulna — és ekkor írja Thököly 
Teleki Mihálynak: „A postalova�
kat nem küldette még el Vajda 
László uram, az az oka ez alkal�
matossággal: az hintót el nem 
vihették, még csak kedden 
vagy szerdán érkeznek ide az 
lovakkal..." Csuti nevű postá- 
zóját küldi még az udvarhoz

Gyulafehérvárra a Szilágyság�
ban lévő Udvarhelyről. „Érke�
zett szabadosom Erdélyből le�
velekkel is" — írja.

A gyakran említett „posták" 
helyett aztán inkább követeket 
említ leveleiben Thököly Imre, a 
németekkel és labanckodó ma�
gyarokkal folyó háborúskodá�
sok miatt. Avagy ehhez hason�
lót: „Leveleimet somlyai kato�
nák által elküldettem." Avagy 
mint 1679 augusztusában:

„ . . .  a posta nem jöhetett 
Kassára, mert mindenkor elfo�
gatták." — A végbeliek egyrészt 
már Thököly mellé álltak, az 
ónodiak, szendrőiek, nagykál- 
lóiak, a ceglédi és gyöngyösi 
hajdúk és máshonnan valók. 
Generálisuk vezetésével francia 
hadak is segítik a bujdosók és 
Thököly harcát a császáriak el�
len. Azonban a török porta már 
egy évvel előbb is tilalmazó le�
veleket küldött, elsősorban Er�
dély fejedelmének: ne segítse 
semmiben a felkelőket. Kapi 
György hozta a tilalmazást, ezt 
még Thököly Naplójában olvas�
hatjuk.

A kuruc fejedelem 1680. ápri�
lis 10-én ezt Írja Diószegről Te�
leki Mihálynak: „nem volt-e 
elég az ősztül fogva mind kép�
telen költségemmel, s mind pe- 
nig életem sokszori kockáztatá�
sával ezt az ügyet, a Magyarsá�
got csak ebben a karban is 
megtartani és az jobb állapo�
tokra, kit Isten adjon érnünk."

Mezőtúron éri Géczi István 
és Veres Gábor „uramék" révén 
a rossz hír 1680. június 7-én, 
hogy erdélyi birtokait elfoglal�
ták. „Az magyarországi is oda 
vagyon" — írja. És mégis azt 
üzeni levélben Erdély fejedel�
mének október 4-én: „Én ke�
gyelmes uram eleitől fogvást 
Nagyságod hűségében és nem�
zetem ügyében igyekezvén ma�
gamat megtartanom."

Hegedűs László
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Dömötör Sándor edző

Kerékpárosaink
Európa

küzdőterein

Filutás Árpád

A 90 évvel ezelőtt alakult 
Postás Sportegyesület legré�
gebben verbuválódott szakosz�
tályai közé tartoznak a kerékpá�
rosok. A hazai élvonalba 
1928-ban törtek be, akkor nyer�
ték az első magyar bajnoksá�
got. Azóta a PSF kerékpárosai 
hetvenszer álltak a dobogó leg�
magasabb fokára. Olyan esz�
tendőt — például az 1949-et — 
is feljegyeztek a sporttörténé�
szek, amikor a magyar pályavá�
logatott azonos volt a PSE csa�
patával. A sikeres évtizedek 
olyan kitűnő mestereknek kö�
szönhetők, mint Pelvási Ferenc, 
Pataki József, Borbély Tibor és 
Dömötör Sándor.

Kerékpárosaink ebben az év�
ben még a nagy bajnokságok 
előtt vannak, de már így is 
olyan eredményeket értek el, 
amelyek rendkívül figyelemre 
méltóak. Az év első kiemelkedő 
sikere Filutás Árpád nevéhez 
fűződik, aki május 24-én meg�
nyerte a motorvezetéses kerék�
párosok Brnói Nagydíját. Euró�
pa számításba vehető motorve�
zetéses versenyzőit utasította 
maga mögé, és nem is akárho�
gyan, több mint 70 kilométeres 
sebességgel száguldva, két 
kört vert a mezőnyre. Az ered�
mény azért is említést érdemel, 
mert Filutás Árpád méltó foly�
tatója a postás tradícióknak. 
Ugyanis a bajnoki versenyszá�
mok közül a legtöbb aranyér�
met, 14-et, a motorvezetéses 
versenyzők nyerték. Filutás 
mindinkább olyan formába len�
dül, hogy akár dobogós helye�
zésre is számíthatunk az idei vi�
lágbajnokságon!

A másik figyelmet keltő ered�
ményt június harmadikén, Nyu- 
gat-Berlinben érték el kerékpá�
rosaink. A Német Posta fennál�
lása 500. évfordulójának tiszte�
letére rendezték meg a postás 
kerékpárosok első Európa-baj- 
nokságát. A rendezők Anglia, 
Belgium, Dánia, Hollandia, Lu�

xemburg, Magyarország, NDK, 
Norvégia, Svájc és Svédország 
két-két versenyzőjét, valamint 
18 NSZK-nagyváros ugyancsak 
két-két postás kerékpárosát 
hívták meg a versenyre. Az 56 
indulónak a helyszínen adtak 
kerékpárt, olyan gépet, ami�
lyennel a német levélkihordók 
dolgoznak.

A versenyre a város egyik ke�
vésbé forgalmas helyén, egy 
két kilométeres körpályán ke�
rült sor. Tíz kört tettek meg a 
versenyzők. Nehezítette a ver�
senyt, hogy a cél egy tízfokos 
kaptató tetején volt, amire min�
den körben fel kellett taposniuk 
az indulóknak. A 36 NSZK-s a 
20 külföldivel szinte macska- 
egér párharcot vívott. A néme�
tek olyan tempót diktáltak, 
hogy a táv felénél már kisebb 
csoportokra szakadt a mezőny. 
Az élen 15-en haladtak, 11 nyu�

gatnémet egy svájci, egy dán 
és a két magyar, Weiler Gábor 
és Kamasz Ervin. Mindenki — a 
nézők és a versenyzők — leg�
nagyobb meglepetésére csak 
ők ketten, Weiler és Kamasz 
volt képes a németek újabb és 
újabb szökési kísérleteit szerel�
ni! A befejezés előtt három kör�
rel a németek sikeres akciót 
hajtottak végre, az élről elen�
gedték egyik társukat, és rög�
tön úgy helyezkedtek, hogy a 
külföldiek — elsősorban a két 
magyar — ne tudjon felzárkóz�
ni a szökevényre. így a postás 
kerékpárosok első Európa-baj- 
nokságán — a jó csapatmunká�
nak köszönhetően — NSZK- 
győzelem született. A magya�
rok jól szerepeltek, Weiler Gá�
bor az ötödik, Kamasz Ervin a 
12. lett, így mind a ketten az él�
mezőnyben végeztek.

Dr. Végh Oszkár

Kamasz Ervin Weiler Gábor

N em zetkö zi sportértekezés A ngliában
A Nemzetközi Postás 

Sportszövetség (UISPTT), 
melynek Magyarország is 
több mint 30 éve tagja, leg�
utóbbi végrehajtó bizottsági 
ülésén Angliában áttekintet�
te, értékelte 1989. évi tevé�
kenységét, s meghatározta 
jövőbeni feladatait.

Az 1989. évet úgy értékelte, 
hogy két irányzat jellemezte 
tevékenységét. Egyrészt za�
vartalan, a minőség és a ver�
senyeken való részvétel 
szempontjából (1989-ben 
postáslabdarúgó-, tenisz- és 
mezei futóverseny volt) fö lfe �
lé mutató — néhány újítással 
— a sport területén, másrészt 
a már bevezetett vagy előké�
szített változtatások a szerve�
zési-adminisztrációs terüle�
ten.

A legörvendetesebb ese�
ménynek a vb a nemzetközi 
szövetség számszerű meg�
erősödését tartotta. A szövet�
ség történelme során első íz�
ben fordult elő, hogy egy év�
ben egyszerre három új tag 
kérte felvételét, amit termé�
szetesen teljesített a szövet�
ség. A vb úgy értékelte, hogy 
még ha az új tagok — Málta 
Posta és Málta Telecom — 
esetében nincs is szó nagy 
szervezetekről, de kedvező je �
lenségként kell értékelni, 
hogy mind a kettő egy-egy 
bajnokságon részt vett, így bi�
zonyítva, hogy lehetőségei�
ken belül aktív tagok akarnak 
lenni. A svéd Televerket (táv�
közlés) pedig az idén vesz 
részt a hírközlési sportolók 
vetélkedőjén.

Az 1989-ben lebonyolított 
bajnokságokat a vb minden 
tekintetben kielégítőnek tar�
totta. Mindegyik kitűnően volt 
szervezve, s rekordszámú 
résztvevőt mutattak fel. 
A mezei futásban például 15 
tagszervezet mintegy 150 női 
és férfi sportolója vett részt 
az angliai versenyen.

Az elmúlt esztendőben a 40 
éven felüli korosztály számára 
is versenylehetőséget nyúj�
to tt a nemzetközi szövetség. 
A végrehajtó bizottság a lehe�
tőséget egy új kapcsolatrend�
szer kialakítási formájának 
tartja, amelyből érződik az a 
szándék, hogy a postai, táv�
közlési és műsorszórási spor�
tolók között ne csak az 
„elit"-nek nyújtson békés ver�
senyzési lehetőséget, hanem 
az idősebb, de még jó erőn�
létben levőknek is.

A másik nagy kérdés, ami 
az adminisztráció, a szervezé�
si területhez tartozik, fúzió a 
Postás Kulturális és Turiszti�
kai Nemzetközi Szövetséggel 
(UITC—PTT). A vezetőség ál�
láspontja alapján — amit az 
időközben létrehozott bizott�
ság alátámasztott — a fúzióra 
szükség van.

Az egyik indok, hogy az 
egyre szűkösebb pénzügyi és 
személyi eszközöket a lehető 
legcélszerűbben kell felhasz�
nálni. A másik indok, hogy a 
postai, a távközlési és a mű�

sorszórási vállalatok dolgo�
zóinak a sporton kívül más 
szabadidő-tevékenységekhez 
is találkozási lehetőséget kell 
nyújtani nemzetközi szinten. 
(Itt említjük meg, mi a kétol�
dali kapcsolataink során 
Ausztriával, az NSZK-val, 
Olaszországgal folytatunk és 
folytattunk hasonló gyakorla�
tot képzőművészet, üdültetés, 
oktatás stb. vonalán.) Termé�
szetesen a jövő fogja meg�
mutatni, sikerül-e a különbö�
ző érdekeket, a kialakult szer�
kezeteket és gondolkodásmó�
dot közös nevezőre hozni. 
A fúzió a jövő évre várható.

Végezetül említést kell ten�
nünk az idei és a jövő eszten�
dei elképzelésekről, különö�
sen azokról, amelyek a ma�
gyar hírközlési dolgozókat, 
sportolókat érinti. A legutóbb 
bajnokságot nyert asztalite�
nisz-csapatunkat szeptem�
berben Malmőbe várják, a 
postás Európa-bajnokságra. 
A következő esztendőkben 
pedig szeretné a szervezet, 
hogy otthont adnánk a soron 
következő kongresszusnak 
1991-ben, 1993-ban pedig a 
kézilabda Eb-nek. A vb az ed�
digi jó tapasztalatok alapján 
kért fel bennünket a lehetsé�
ges rendezésére, amelyre, 
úgy gondoljuk, a feltételek 
megteremthetők.

Somogyi Szabolcs

Tanulj meg evezni!
Tavasztól őszig az evezés 

dolgozóink körében az egyik 
legkedveltebb sportolási fo r �
ma.

A római-parti postásüdülő 
(Budapest III., Kossuth Lajos 
üdülőpart 3.) csónakházában

augusztus 31-ig Makai Attila 
és Kovács József várja — 14 
éves kortól — kedden és csü�
törtökön azoknak a jelentke�
zését, akik szeretnének meg�
tanulni evezni vagy kajakozni.

— kerekes —
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Idézet Arany Jánostól: Ne�
mes önbizalom, de ne önhitt�
ség rugói lelkedet nagy célra 
feszítsék. Legnagyobb cél pe�
dig itt, e .. -— Folytatás a vízsz. 
1. és a függ. 21. alatt. Ezt kérjük 
beküldeni.

VÍZSZINTES

2. Az idézet első része. 12. 
Alarm névelővel. 13. Népi hang�
szer. 14. Ide-oda mozgó. 16. Er�
zsébet falun. 17. Vagdalt része! 
18. . . .  Jürgens. 20. Eszköz 
munkában, sportban. 22. Por�
ció. 24. Hajnali csapadék. 26. 
Francia sziget. 28. Jóskar. . . 
29. Mezőgazdasági eszköz. 30. 
Vas vegyjele. 31. Olimpiai szerv 
betűjele. 33. Tó a Lappföldön.
35. Elektromos töltésű atom.
36. Kábítószer. 38. Hálával em�
leget (ford.). 39. Európai fővá�
ros. 40. Híres bolgár hegy. 42. 
Város Franciaországban. 44. 
Numero, röv. 46. És németül. 
48. Következmény. 50. A ponty 
rokona. 51. Számos. 53. Német 
gépkocsimárka. 54. ÖFT. 55. 
Orosz fillér. 57. Sziget az ír-ten�
gerben. 58. Görög betű. 59. 
Mindenre kiterjedő. 61. Korrövi�
dítés. 62. ET — Földönkívüli 
lény. 64. Betakará. 66. Repülés 
németül.

FÜGGŐLEGES
1. Épületrész. 2. Idő. 3. Ma�

gyar tv-sorozat népszerű hős�

nője. 4. Sertéshúsféle. 5. Le�
győzhetetlen „ellenfelünk". 6. 
Háziállat. 7. Tádé egynemüi. 8. 
Téli sporteszköz. 9. Néha ilyen�
re sikerül az étel. 10. Biztató 
szó. 11. Híres pesti étterem a 
6-os vonalán. 15. . . .  astra. 18. 
Afrikai ország. 19. Orvos igéje 
21. Az idézet második része. 23. 
Keleti férfinév. 25. Ákos becéz�
ve. 27. Előny. 30. Textilipari 
munkát végez. 32. Esőre áll az 
idő. 34. Rangjelző. 35. Tórium�
izotóp. 37. . . .  kokrácia (nőura�
lom). 39. Község Baranyában. 
41. Római 450. 43. Zeusz kedve�
se. 45. Átalakítás, átformálás. 
47. Gondoz (ford.). 49. R-rel a 
végén márványpalotáiról híres 
város Indiában. 51. Ilyen nép�
tánc is van (ford.). 52. Budai 
föld! 55. Község Csorna közelé�
ben. 56. Csónakgerinc. 59. Is�
me. 60. Svéd, luxemburgi és 
francia gk.-jel. 63. Médi fél! 65. 
Igekötő.

— Bánhídi —
Beküldési határidő: augusz�

tus 10.
Előző rejtvényünk helyes 

megfejtése: Szabad nép tesz 
csoda dolgokat.

Könyvutalványt nyertek:
Major Zsuzsanna Siklós, 

Muszti Györgyné Marcali, Pala- 
novics Zoltán Pécs és Pintér 
Sándorné Kiskunfélegyháza.

Földes Jolán: A  halászó
macska uccája

A halászó macska uccája Pá�
rizsnak csaknem a szívében 
épült szűk sikátor. Menekültek, 
emigránsok, idegenek lakják a 
környék kis szállodáit, szerény 
lakásait. Itt ver tanyát a két v i �
lágháború közötti hazai sze�
génység elől menekülő magyar 
család, Barabás Gyula szűcs�
mester, feleségével és három 
kiskorú gyermekével, a jobb 
boldogulás, az életbiztonság re�
ményében. Valójában az ő éle�
tük, elsősorban a három gye�
rek, Annus. Jani és K lári életé�
nek krónikája a könyv. Mivel a 
szülők mindketten munkába 
állnak — Barabás a szakmájá�
ban dolgozik, felesége mosást 
vállal — Annára korán anyai 
szerepek hárulnak. Ellátja, ne�
veli a kicsiket, főz, bevásárol, 
gondozza a háztartást. Életkö�
rülményeik tűrhetően alakul�
nak: K lári és Jani jó tanulók, és 
miután felvették a francia ál�
lampolgárságot, ösztöndíjban 
részesülnek. Annáról lassan le�
kerülnek a háztartás terhei, 
varrást, majd divattervezést ta �
nul.' s szakmájában jó l halad 
előre.

Az időnként egy-egy hír kap�
csán fellángoló magyarellenes 
hangulat azonban többször is 
veszélybe sodorja a család meg�
élhetését. Anna és édesapja si�
kertelen kitérőt tesz Dél-Ameri- 
kába. majd később hazatérnek 
Magyarországra, ám a Párizs�

ban töltött évek után már ott�
hon sem lelik helyüket. Vissza�
térnek hát a Halászó macska 
uccájába, és élik tovább a hon�
talanok szokványos életét. Jani, 
tanulmányainak befejeztével 
Francia-Kongóban vállal mér�
nöki állást, K lári orvosnak ké�
szül, s francia vőlegényt választ 
magának.

A szorosan vett cselekmény 
hátterében különleges világ, 
hányatott emberi sorsok rajzo�
lódnak ki. Emigránsok, mene�
kültek, szerencselovagok világa 
ez, ahol az orosz arisztokrata, a 
forradalomból kiábrándult 
munkásfiú, a litván menekült, a 
spanyol monarchista, olasz, tö �
rök, majd utóbb német emig�
ráns családias egymásrautalt�
ságban él együtt. Barátságok, 
szerelmek születnek, örömök és 
tragédiák váltják egymást, sor�
sok fonódnak össze és válnak 
széjjel a kis közösségben, ame�
lyet egybeköt a közös sors, az 
otthontalanság érzése.

A  londoni Pinker könyvkiadó 
nemzetközi pályázatán 1936- 
ban első díjat nyert mű korának 
egyik legolvasottabb regénye 
volt, s egyúttal Földes Jolán le�
gértékesebb alkotása. Bár való�
di értékeit elhomályosították 
későbbi, megrendelésre készí�
tett bestsellerei, e regénynek 
erénye a szerző saját párizsi ide- 
genségelbeszélő stílusa, amely 
a hétköznapok apró mozzanata�
it. kicsinységeit is mindvégig 
érdekfeszítően tudja előadni.
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