
Újabb lehetőség nyílt 
a nemzetközi együttműködésre

November végén hazánkban tartózko�
dott Stefan Nedzynski, a Szabad Szakszer�
vezetek Nemzetközi Szövetségének tiszte�
letbeli főtitkára, aki a szövetség megbízá�
sából tanulmányozta a magyar érdekvé�
delmi szervezeteknek a megváltozott poli�

tikai körülmények közötti helyzetét, tevé�
kenységét.

Mivel a Postai és Hírközlési Dolgozók 
Szakszervezeti Szövetsége, és mások is — 
kongresszusi döntés alapján — az említett 
szövetségbe be kívánnak lépni, Nedzynski 
úr minden hírközlési érdekvédelmi szerve�
zet képviselőjével találkozni kívánt. Ezért 
került sor a Hírközlési Szakszervezeti Keré�
kasztal összehívására székházunkban. 
A találkozó első részében a különböző 
szakszervezetek, munkástanácsok és a li�
ga képviselői tájékoztatták a főtitkárt az ál�
taluk képviselt dolgozók munkájáról, tag�
létszámukról. A főtitkár a beszélgetés 
alapján tulajdonképpen leltárt készített a 
hírközlési érdekvédelmi szervezetekről, 
amelynek alapján hazatérte után tájékoz�
tatja az elnökséget.

A találkozó második felében Nedzynski 
úr ismertette a szövetség létrejöttének kö�
rülményeit, koncepcióját és jelenlegi mun�
káját. Mint elmondta, szervezetük szindi-  
kátusszerűen működik, így a szövetséget 
független, befolyásmentes szakszerveze�
tek alkotják. Feladatuk a tagok, tagszerve�
zetek érdekeinek képviselete, s emellett a 
dolgozók vágyainak, elképzeléseinek vég�
rehajtása. Külön hangsúlyozta, hogy csak 
abban az országban működnek, ahol való�
ban demokrácia van, és a szakszervezetek 
a kormánytól, pártoktól, politikai erőktől 
függetlenül tudják végezni munkájukat.

Feladatuk még a tagszervezetek képvi�
selete a nemzetközi fórumokon is. A Nem�
zetközi Munkaügyi Szervezetben és más 
nemzetközi szervezetekben is ez a szövet�
ség képviseli a tagszervezeteket, hiszen 
egyedüli postai és távközlési érdek- képvi�
seleti szervezetként őket ismerték el.

E feladatok mellett természetesen szük�
ségesnek tartják az újonnan belépettek és 
a harmadik világ tisztségviselőinek oktatá�
sát, képzését különféle tanfolyamokon, il�
letve a segítségnyújtást ezekben a progra�
mokban.

A múltban — mint mondta — a kelet- kö-  
zép- európai országokkal semmiféle kap�
csolatuk nem volt, hiszen Európának ezen 
a táján más politikai és gazdasági rendszer 
volt. Emellett ezek a szakszervezetek nem 
feleltek meg a szövetség koncepciójának. 
A térségben végbement lényeges változá�
sok azonban a kapcsolatok felvételére 
késztették a nemzetközi szövetséget.

Ennek során megismerkedtek a cseh, e 
román, a bulgár és a lengyel szakszerveze�
tek munkájával. Ez a látogatás is ebbe a 
megismerési sorozatba tartozik.

A szövetség súlyának jellemzéseként a 
főtitkár befejezésül elmondta, hogy az 
1913- ban tíz- tizenkét alapítóval megalakí�
tott szövetségnek jelenleg már több mint 
100 országban van tagszervezete.
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Gondolatok karácsonyra
ttlié ri van a t, hogy a kezet nyújtó tekinteté�

vel nem fordul felénk?

miért van az, hogy nem egymáshoz, csak 

egymás mellé beszélünk?

miért van az, hogy a nyílt színen megegye�

zünk, s esak a „színpad” mögött van más véle�

ményünk?

m iért van az, hogy nemtelen érdekből, ha 

kell, egy másik ellen és megtörésére, örömmel 

szövetkezünk?

miért van az, hogy a rosszat bárkiről köny-  

nyebb szívvel terjesztjük, m int a jót?

m iért van az, hogy emberségünkből néha 

annyi se jut, hogy az elesettét felemeljük?

m iért van az, hogy szótlan vazallusként néz* 

zük, hogy tovább ét, s a demokrácia köpenye 

a ló l k i - k iv i lián  a gőg és az önkény?

m iért van az, hogy bennünk m indig győze�

delmeskedik vezérlő csillagunk, személyes érde�

künk?

m iért van az, hogy karácsony ürügyén advent 

első vasárnapján mindenről írunk, de . . .

. . .  miért van az, hogy a szeretettől, a sza�

badságról, az egyenlőségről, a testvériségről 

nem?

miért?

ís  még vajon meddig „hiánycikk” a szeretet?

T is z te l t  E lő f iz e tő in k !

Sajnos, lapunkat is érinti 
a szakszervezeti szerké- 
zetváltás és az általános 
infláció.

A Távközlési Dolgozók 
Szakszervezetének intéző 
bizottsága úgy döntött, 
hogy 1991. januártól nem 
tartanak igényt a szövet�
ség lapjára, így azt szerve�
zetten  most utoljára kap�
ják meg a TIG, a HTI, vala-

nek is nagy» örömére szol�
gálna. mivel továbbra is 
foglalkozunk az összes hír�
közlési dolgozót érintő át �
fogó témákkal is.

A nyomdai és a papírárak 
jelentős emelése miatt — 
legnagyobb sajnálatunkra 
— kénytelenek vagyunk la�
punk évi terjedelmét az ed�
digi 96 oldalról 88 oldalra 
csökkenteni, s így az éves

Megrendelőlap

Megrendelem a havonta megjelenő Postai és Hírközlési 
Dolgozók Lapját....... példányban az alábbi címre:

Megrendelő neve:...............................................................

Pontos címe: ......................................................................

Irányítószáma:..................

Előfizetési díj egy évre 36 forint.
Az előfizetési díjat a részemre küldendő postautalványon 
egyenlítem ki.

aláírás

mint a Buvig, a szegedi és előfizetési díj változatlanul 
a soproni terület távközlési 36 forint maradhatna, 
dolgozói. Abban a reményben.

Ez azonban nem jelenti hogy ezek a változások 
azt, hogy az itt dolgozók nem riasztanak el senkit az 
nem fizethetnek elő la- előfizetéstől, tisztelettel 
púnkra, sőt ez a szerkesz- köszönti a lap Előfizetőit a 
tőségnek és a szövetség- Felelős szerkesztő

Új utakon 
a norvég—magyar

kapcsolat
December elején hazánkban 

tartózkodott a Norvég Postások 
Szakszervezeti Szövetségének 
3 tagú delegációja, hogy tár�
gyaljanak szakszervezetünk ve�
zetőivel az együttműködés jö �
vőjéről

A norvégok a jövőben az 
együttműködést „ szakszerveze�
tibbé" akarják tenni, s ennek 
szellemében az üdülőcsoportok 
cseréje helyett választott, aktív 
bizalmiakat, tisztségviselőket 
szeretnének vendégül látni, il�
letve hozzánk küldeni. Az a vé�
leményük, hogy ily módon hoz�
zájárulhatnak a kelet- európai

szakszervezetek támogatásá�
hoz. A Norvég Postás Szakszer�
vezet — az elmúlt 11 éves kap�
csolat tapasztalatai alapján — 
ezt a segítséget a magyar pos�
tás szakszervezeteknek kívánja 
megadni.

Az ötnapos látogatás befe-  
jeztekor, a zárómegbeszélése�
ken a felek a fenti téma minden 
részletében megegyeztek, s így 
1991. nyarán már a fentiek szel�
lemében utazik, illetve érkezik a 
két tanulmányi küldöttség.

M. L.

Híinden kedves olvasójának 

kellemes karácsonyi ünnepekei 

és boldog új esztendőt 

kíván- .
Ariid Oynes, a tisztviselők éS Jan Inge Kvistnes, a kézbesítők 
szakszervezetének elnöke a  szerkesztőség
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Az első sztrájk a posta történetében
Olvasóink különböző hírfor�

rásokból értesültek már arról, 
hogy a Magyar Posta Vállalat 
történetében először került sor 
postás dolgozók sztrájkjára. 
A budapest 114- es hivatalban a 
kézbesítők november 8- tól 
13- ig sztrájkoltak, hogy követe�
léseiknek érvényt szerezzenek.

Júniusban kezdődött

A kézbesítők kérésére június 
19- én termelési tanácskozást 
tartottak, melynek egyetlen na�
pirendi pontja volt, a kézbesítő�
osztályon felhalmozódott meg�
oldatlan problémák ismerteté�
se a hivatal és az igazgatóság 
szakmai vezetőivel. A tanácsko�
záson fejszólalók a mindenna�
pos gondokon, a szervezetlen�
ségen, a létszámhiányon túl, til�
takoztak a bértömeg- gazdálko�
dás bevezetésének igazgatósá�
gi gyakorlata ellen, valamint az 
alacsony díjazású járatösszevo�
nások elrendelése ellen. Köve�
telték a dolgozók:

□ a járatfelmérések felül�
vizsgálatát és korrigálását;

□ a kézbesítői bérek rende�
zését, melyben elismerik a 
munka nehézségi fokát és a 
postán eltöltött időt is;

□ a kézbesítéssel kapcsola�
tos költségeket a munkáltató 
térítse meg teljes összegben.

A termelési tanácskozáson 
az igazgatóság szakmai vezető�
ségét Móricz József postafor-  
galmiosztály- vezető képviselte, 
aki válaszaiban jórészt ellenvé�
leményének adott hangot, illet�
ve válaszai konkrétumokat nem 
tartalmaztak. Ezért a termelési 
tanácskozás a választ nem fo�
gadta el, és kérte, hogy az itt 
fe lv e r t  problémákra, azok 
megóvásának módjára és ha�
táridejére az igazgatóság írás�
ban válaszoljon.

Szeptember 18- án a kézbesí�
tőosztályon munkásgyűlést tar�
tottak. amelyen ismertették, 
hogy a kézbesítők számára el�
fogadhatatlan választ adott az 
igazgatóság a júniusi termelési 
tanácskozáson felvetett problé�
mákra A munkásgyűlésen a 
kézbesítők megerősítették júni�
usi követeléseiket, és azokat a 
meghívott szakmai vezetőknek 
írásban is átnyújtották. A mun�
kásgyűlésen részt vevő 125 dol�
gozó egyértelműen kifejezte 
azon szándékát, hogy tárgyalni 
akarnak a munkáltatóval, de az 
eddigiekből tanulva kihangsú�
lyozták azt is, hogy a végső esz-  • 
köztől sem riadnak vissza.

Ennek ellenére a vita során 
kiderült, hogy bár a felvetett 
problémákat a hivatalvezető és 
az igazgatóság jelenlévő képvi�
selője is elismeri, azokkal azo�
nosulni nem tudtak, s válaszaik�
ban inkább csak a dolgozók 
megnyugtatására törekedtek, 
nem a megoldásokra. így ez a 
gyűlés is eredménytelenül zá�
rult, és a kézbesítők továbbra 

•sem tudták, hogy követelései�
ket belátható időn belül teljesí�
tik- e, s az általuk felvetett szak�
mai problémák megoldódnak- e 
valamikor.

Egyeztető tárgyalások 
4 0  órán keresztül

Ekkor már kézzelfogható kö�
zelségbe került a sztrájk, ezért 
a munkásgyűlésen a kézbesítők 
megválasztották a képviselő�
iket. (A későbbi tárgyalásokon 
a kézbesítőket olyan testület 
képviselte, amelyben a Kézbe�
sítők Független Demokratikus 
Szakszervezetének és a Postai 
Dolgozók Szakszervezetének 
egy- egy tagja, valamint szerve�
zetlen dolgozó is helyet ka�
pott.)

A sztrájk meghirdetését kö�
vető első egyeztető tárgyalásra 
november 2- án került sor. 
A kézbesítők által korábban át�
nyújtott követelésekben — a 
bérkövetelést kivéve — már ek�
kor megállapodás született. 
A tárgyaló felek törekedtek a 
kompromisszumos megoldás�
ra, a sztrájkot el akarták kerülni. 
Ennek ellenére a következő tár�
gyalásra csak november 6- án 
került sor.

Ettől kezdve az események 
felgyorsultak, mindennapos 
egyeztető tárgyalások követték 
egymást, de az eredmény 
(kompromisszum) csak novem�
ber 13- án született meg, s köz�
ben 8- ától a kézbesítőknek 
mintegy 70 százaléka sztrájkolt. 
A munkavállalók és a munkálta�
tók képviselőinek tárgyalását 
több alkalommal is ellentmon�
dó híresztelések, és olyan ese�
mények zavarták meg, amelyek 
a tapasztalatlanságból, a törvé�
nyek helytelen értelmezéséből, 
valamint a pattanásig feszült 
hangulatból fakadtak.

A sztrájk eredményeként vé�
gül is valamennyi budapesti 
kézbesítő — a PDSZ által kihar�
colt 10 százalékos bérfejleszté�
sen felül — 5 százalék bérfej�
lesztésben, a 114- es hivatal 
kézbesítői pedig saját jövő évi 
keretük terhére további 6 szá�
zalékos bérfejlesztésben része�
sültek.

*

Lám, újra egy példa, hogy 
amire kevés volt több mint 4 és 
fél hónap, arra elegendő lett 40 
óra. önkéntelenül megfogal�
mazódik a kérdés: szükség volt 
erre, nem lett volna célszerűbb 
már júniusban tárgyalni?

A sztrájk óta több mint egy 
hónap telt el, a dolgozók meg�
kapták első, megemelt fizeté�
süket. A hivatal megszokott, 
hangyabolyszerű hangulatot 
áraszt.

— Hogyan értékeli az elért 
eredményeket, érdemes volt- e 
sztrájkolni — kérdezem Hellen�
bart Tamást, a KFDSZ ügyveze�
tő titkárát.

— Úgy látom, érdemes volt 
— válaszolja. — Bár azóta is 
foglalkoztat a gondolat, hogy 
többet is elérhettünk volna. 
A tapasztalat az, hogy az év vé�
gén derül ki, hogyan gazdálko�
dott az igazgatóság. Azt is 
eredménynek tartjuk, hogy a 
XII. kerületi országgyűlési kép�
viselő — ha kérdés formájában 
is — de parlament elé vitte a 
posta működési gondjait.

— Úgy tudom, a PDSZ- hez 
tartozó helyi szakszervezet a 
sztrájktól elhatárolta magát, de 
a megállapodás létrejötte után 
együttműködési szándékot mu�
tatott.

— Ez így igaz. Mikor kollégá�
ink megismerték a szakszerve�
zeti bizottság állásfoglalását, 
sokan döntöttek úgy, hogy ki�
lépnek a PDSZ- ből. A sztrájk�
ban a PDSZ- hez tartozók voltak 
többségben. Az szb együttmű�
ködési szándéka eddig csak 
szavakban nyilvánult meg. Erre 
példa az is, (íogy a mostani bér-  
fejlesztés felosztásáról határo�
zó bizalmitestületi ülésre nem 
hívtak meg minket, és amikor 
hívatlanul megjelentem, távo�
zásra szólítottak fel. Ezért most 
az igazgatósági-  alapszervezeti 
titkárok tanácsának a segítsé�
gével, szervezésében teszünk 
kísérletet az együttműködés 
formájának és módjának létre�
hozására.

— A két érdek- képviseleti 
szervezet vitája miatt a kézbesí-  
tóosztályon lassan többségbe 
kerülnek a szervezetlen dolgo�
zók, hogyan történik a bizalmi 
egyetértési jogának a gyakorlá�
sa?

— Minden dolgozót megkér�
deztünk, hogy melyik szakszer�

vezetet bízza meg érdekeinek 
képviseletével. A KFDSZ- t, a 
mintegy 140 dolgozó közül 
62- en hatalmazták fel erre.

*

Nagy László hivatalvezetőt 
arról kérdezem, szükségszerű�
nek tartja- e, hogy sztrájkra ke�
rült sor, nem lehetett volna ezt 
megelőzni?

— A júniusi termelési ta�
nácskozást a PDSZ helyi szer�
vezete kezdeményezte. A felve�
tések valós problémákat tartal�
maztak. A kézbesítők gyors, 
és igényeiknek, „vágyaiknak" 
megfelelő, hatékony intézkedé�
seket vártak. A megoldás mód�
jait és lehetőségeit mi máskép�
pen láttuk. Szeptemberben a 
KFDSZ ragadta magához a kez�
deményezést, ami önmagában 
nem jelentett volna gondot, de 
a két szakszervezet között nin�
csen kontaktus.

— El akartuk kerülni a sztráj�
kot, s a bérkövetelés kivételével 
sikerült is megállapodásra jut�
nunk. Bérigényük nagyságrend�
je (átlag 56 százalékos bérfej�
lesztés, összesen 8,5 millió Ft) 
azonban számunkra kezelhetet�
len volt. Ezt a sztrájkbizottság 
egyik tagja is belátta, ezért a 
további tárgyalásokon nem is 
vett részt. Egyébként a hivata�
lon belül sem volt egységes a 
sztrájk megítélése. A kézbesí�
tőknek mintegy 75 százaléka 
vett részt ebben az akcióban.

— Történt- e a sztrájk ideje 
alatt olyan incidens, melyet tör�
vénytelennek tart? A sztrájk 
ideje alatt ki nem fizetett bérek�
kel kapcsolatosan milyen meg�
oldásra jutottak?

— Semmilyen törvénybe üt�
köző cselekmény nem történt. 
A dolgozók fegyelmezettek vol�
tak — a sztrájkolok is és mun�
kát felvevők is —, a sztrájkbi�
zottság pedig tárgyalókészsé�
gével, hozzáállásával, határo�
zottságával elősegítette, hogy 
a tárgyalások korrektek és cél�
irányosak legyenek.

— A fel nem használt bért 
nem kívántuk átcsoportosítani. 
Ebből kellett fedezni a minimá�
lis szolgáltatásokért fizetendő 
díjazást, és a felgyülemlett 
többletmunkáért járó bért is. 
Az egyeztető tárgyalásokon 
megállapodtunk abban, hogy 
ennek a bértömegnek a 75 szá�
zalékát a kézbesítőosztályon az 
előbb említett célokra fordítjuk, 
a 25 százalékból pedig azokat a 
dolgozókat fizetjük meg, akikre 
a sztrájk ideje alatt jelentős 
többletteher hárult.

*

Úgy gondoljuk, ez a sztrájk is 
megelőzhető lett volna, ha a 
dolgozók véleményét komolyan 
veszik a szakmai vezetők, és 
időben tárgyalóasztalhoz ülnek, 
s a gondokat megoldani akar�
ják, nem pedig elodázni.

A nagyváradi kézbesítő
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A Magyar Posta Vállalat tá�
ján ma több hír jár. Terjeszté�
si ügyekről, átszervezésről, 
létszámcsökkentésről, magá�
ról a vállalat életképességé�
ről. Ezekről beszélgettünk Fó-  
ris Ferencné vezérigazgató�
helyettessel.

— Úgy hallottam, január 
elsejével átszervezik a vállala�
tot, és ez a vezérigazgatósá�
gon dolgozóknak mintegy 40 
százalékát érinti. M i az igaz�
ság a hírből?

A hír igaz, de...

— Már az idei januári új 
felállás előrevetítette, hogy a 
szervezeti korszerűsítést foly�
tatjuk. Tehát átszervezés va�
lóban lesz. Ez elsősorban az 
irányítási struktúrában jelent 
változást, hiszen a postahiva�
talokat nem korszerűsíthet�
jük, változtathatjuk naponta, 
és főleg nem zökkenők nél�
kül. A vezérigazgatóságon 
lesz létszámleépítés, „karcsú�
sítás", ahogy ezt ma divatos 
mondani. Ám ennek mértéke 
nem ilyen nagy. Mintegy 
15- 20 százalékról van szó, de 
olyan helyzetben, amikor a 
korábban magúnkra szabott 
létszámkeretből 10 százalék 
eddig is hiányzott. Tehát a 
meglevő dolgozók tíz százalé�
kát érintheti ez a leépítés.

— Hogyan fogja ez érinteni 
a munkaterületeket?

— Egy- egy osztályt, szak�
területet erősebben, másokat 
kevésbé. Szeretném hangsú�
lyozni: egzisztenciálisan csak 
néhány vezetőt érint. A dol�
gozókat átcsoportosítjuk, 
más munkakörbe helyezzük, 
néhány ügyosztályt összevo�
nunk, megszüntetünk. Ezek a 
lépések is emberi sorsokat 
érintenek, természetesen ezt 
nem becsüljük alá. Éppen 
ezért a feszültségmentesebb, 
emberibb megoldásra 1 év tü�
relmi időt adunk.

— Ez az idő alkalmas lesz 
átcsoportosításra, nyugdíjba 
vonulásra, netán — más meg�
oldás híján — álláskeresésre. 
Hangsúlyozom, hogy itt nem 
bérmegtakarításról, gazdasá�
gi szempontokról van szó, ha�
nem a korrektebb munka fe l�
tételeinek megteremtéséről. 
A megtakarított pénzt ugyan�
is — terveink szerint — bér-  
fejlesztésre fordítjuk. A több 
pénzért pedig színvonalasabb 
munkát várunk.

— Kérdés nélkül is át�
csúsztunk a második téma�
körbe, nevezetesen, milyen 
lesz a posta életképessége 
jövőre? Állja - e majd a ver�
senyt? M it tesz ezért?

— Valóban kicsit összemo�
sódik a válaszom, ám éppen 
ez bizonyítja, hogy koncepci�
ónkat nem lehet „szeletelni". 
Igyekeztünk a komplexitásra 
törekedni. Az előbbi gondola�
to t folytatom. Amikor átszer�
vezünk, az piacorientációt, ra�
cionalitást követel. Mondok 
egy példát. A fejlesztési — 
postaosztályon levő — cso�
port és az önálló beruházási 
osztály „összenőve" szolgál�
tatási és beruházásfejlesztési 
osztály lesz. Azért, mert ez az 
innovációs lánc két összefüg�
gő, egymásra utalt láncsze�
me. Vagy: együtt volt a sajtó, 
tájékoztatás és marketing. 
Úgy ítéljük meg, hogy ebből 
„kilóg" a marketing. Nem iga�
zi a piaci koncepció, a piac�
építés, és sorolhatnám még

tovább. Ezért a marketinget 
„férjhez adjuk" a szolgáltatási 
ármunkához, mert ez talpon 
maradásunk egyik alapfelté�
tele. Korrekt és önkorlátozó 
árszinten kell a szolgáltatáso�
kat tervezni. Mindezt össze�
kapcsoljuk egyéb vállalkozási 
törekvéseinkkel, egy üzletpo�
litikai osztály keretében. Mi 
más ez, ha nem talpon mara�
dási stratégia?

— Kik lesznek a táborno�
kok? Ha már katonai termino�
lógiát használunk.

— A szolgáltatásfejlesztés 
a szakmai, az üzletpolitika a 
gazdasági vezérigazgató- he�
lyetteshez tartozik majd. 
Együttműködésünk eredmé�
nyeként kell az előbb említett 
stratégiának megvalósulnia. 
Úgy véljük, hogy ezzel az ed�
diginél sokkal jobb üzleti 
eredményeket tudunk hosszú 
távra megalapozni.

— Ez azért a fellegvár. M i 
történik majd az alacsonyabb 
szinteken?

— Nem várunk másolást 
az igazgatóságoknál, ám a 
szemléleti, és egyes ponto�
kon gyakorlati, szervezési vál�
tozást igen. A kapcsolati pon�
toknak tisztázottaknak kell 
lenniük, és a fő ügyköröknek 
találkozniuk kell.

— Kiket érint közvetlenül? 
Említette, hogy a nagyobb 
egységek hasonló szervezé�
sen esnek át.

— Ez egy- két budapesti 
speciális igazgatóságot érint. 
Ilyen a Hírlap-  és Postaszállí�
tási Igazgatóság. Január else�
jével mellette létrehozzuk a 
Budapesti Hírlap- kereskedel�
m i Igazgatóságot. Ügykörébe 
csak a nagy- budapesti hírla�
párusítás operatív irányítása 
tartozik majd. Átmenetileg a 
vidéki árushelyek lapellátását 
is végeznie kell.

— Ez lesz tehát a tizenket�
tedik . . .

— Igen, de létrejötte a töb�
bi igazgatóság munkájában is 
változásokat hoz.

Piaci magatartás, 
valós piac

— ismét átsuhantunk —-  
nem megtörve a logikai lán�
cot — az utolsó kérdésre, 
amely a hírlapterjesztési kö�
telezettségek teljesítésével 
függ össze.

— A hírlapterjesztés neu�
ralgikus pontja az árusítás, 
amely a legkülönbözőbb mó�
dokon és helyeken történik. 
Ez az árusításos „szelet" iga�
zán a kereskedelmi. Piacot és 
piaci szemléletet, módszere�
ket kíván.

— Közbevetőleg: a lap-
dömpinghez m it szól?

— Tudom: kevés a bódé, 
kicsik stb. Ám én ezt a helyze�
tet átmenetinek érzem, nem 
is akarunk erre a túlzott sok�
féleségre felkészülni. Ez a 
laptenger hamarosan tisztulni 
fog.

— Kérem, folytassa!
— Tehát azt a piaci része�

sedést, ami gazdaságos az 
árusítás során, azt elvállaljuk. 
Ami ezen túlmegy, arra nem 
szerződünk. Amit elvállalunk, 
azt kell tudni jól bemutatni, 
kínálni, bevezetni, eladni.

— M i várható e téren janu�
ár 1- jétől?

— A Minisztertanács dön�
tött. Továbbra is kötelessé�
günk az előfizetéses lapok 
terjesztése. Ez csak kvázi mo�

nopólium, hiszen más is kap�
hat engedélyt erre. Az árus-  
terjesztés pedig teljesen piaci 
tevékenység lesz.

Felkészülés a 
csúcsforgalomra

Megköszönve a vezérigaz�
gató- helyettes asszonynak az 
interjút, egy kérdés erejéig 
zavartuk Molnár Sándor és 
Kovács József ügyosztályve�
zetőket, akik válaszoltak kér�
désünkre.

— Hogyan készültek fel az 
év végi csúcsra?

Molnár Sándor szállítási-  
ügyosztály- vezető:

— Napi forgalmunk ebben 
a hónapban az évi átlagnak a 
többszöröse. Főleg a levelek 
és a képeslapok száma nö�
vekszik, de megugrik a cso�
magforgalom is. Az expressz 
és a gyorsan romlandó külde�
ményeket az ünnepek alatt is 
kézbesítjük. Megerősítjük 
mind a közúti, mind a vasúti 
szállítást. Gyorsítja és könnyí�
ti a munkát az új levélfeldol�
gozó automatánk is. Mind�
ezekben már rutinunk van, 
nem új dolgok. Megfelelően 
felkészültünk.

— Az idén a tavalyihoz ha�
sonló forgalomra számítunk. 
Véleményem szerint a cso�
magforgalom — a közelmúlt�
ban beindult csomagküldő 
szolgálatok révén — növe�
kedhet. Ennek fogadására 
megfelelő kapacitásokkal 
rendelkezünk.

Kovács József, a posta�
technológiai ügyosztály veze�
tője:

— A postahivatalok felve�
vőszolgálatait és a kézbesí�
tést felügyelem. A külde�
ményforgalomhoz annyit te�
szek hozzá, hogy a várható, 
átlagos forgalomnövekedés 
2,5- 3- szoros lesz. A hivatalok�
ban, felvevőhelyeken erősít�
jük a munkát. Értékcikk- árusí�
tásra postaforgalmi szakkö�
zépiskolásokat, egyéb mun�
kákra leendő postatiszteket 
veszünk igénybe, akik ebben 
az időben töltik szakmai gya�
korlatukat. Szükség szerint 
egyéb munkaerő- átcsoporto�
sításokkal is igyekszünk a 
hosszú sorokat kurtábbra 
fogni. Továbbá — ez is ismert 
— régi szokásunk, hogy pos�
taszolgálati küldeményeket a 
csúcsidőben nem továbbí�
tunk.

Beszédes adatok

— Szólnunk kell arról is, 
hogy az idén a nyugdíjasok 
egyszeri kiegészítést kaptak. 
Ezeket sem tudtuk mind no�
vemberben kézbesíteni, áthú�
zódtak decemberre. A nyug�
díjak kézbesítése 2 millió 600 
ezer embert érint. Ez 15 milli�
árd forint készpénzszükségle�
tet jelent. Ennyi pénz fordul 
meg nálunk. Minderre Buda�
pesten 12, vidéken 11 munka�
napunk van. Végeredmény�
ben a várakozási idő némi 
hosszabbodásával kell szá�
molni, ám tülekedésre sem�
miképpen sem. A postásokra 
pedig lehet számítani, még 
akkor is, ha 2- 3- szoros lesz a 
kézbesítők munkája. A hivata�
lok munkarendjét is rugalma�
san kezeljük.

H unyor Zsolt
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A nyugdíjba készülők 
figyelmébe ajánljuk

Varga Imre Miskolcon a nyug�
díj- előkészítő bizottság ügyin�
tézője. Mint nyugdíjas munkaü�
gyi csoportvezető, 1982 óta in�
tézi a nyugdíj- előkészítés mun�
káját, nagy lelkesedéssel és 
szakértelemmel. A munkaügyi 
területen szerzett 30 éves ta�
pasztalat sokat segít tevékeny�
ségének sikerében. De nem�
csak szakértelme miatt, hanem 
a tevékenységét igénybe vevők 
iránti megértő magatartásáért 
is hálás szeretettel veszik körül 
a rászorulók, és elismerik segí�
tőkész, pontos munkáját.

Mivel az e munkaterületen 
mutatkozó információ-  és 
egyéb hiányosságok nemcsak 
miskolci, hanem általános je�
lenség, célszerű, ha a nyugdíj�
ba készülők megtudják, mi a 
legfontosabb teendőjük nyug�
díjazás előtt, és milyen kellé�
kek, eljárások szükségesek ré�
szükről, valamint azt is, hogy 
milyen feltételek mellett, mi�
lyen anyagi juttatások illetik 
meg őket.

— Milyen tevékenységi köre 
van a nyugdíj- előkészítő albi�
zottságnak?

— A szolgálati idők beszámí�
tása, az öregségi, a rokkantsá�
gi, az özvegyi nyugdíjak, az ár�
vaellátások, az átmeneti járadé�
kok, a rendszeres szociális jára�
dékok, a nyugdíjak újbóli meg�
állapítása, valamint az üzemi 
baleseten alapuló járadékok in�
tézése.

— Vegyük sorba: melyiknek 
mi a feltétele, és milyen doku�
mentumok szükségesek?

— Lássuk először az öregsé�
gi nyugdíjat. Legfontosabb tud�
nivaló, hogy az öregségi nyug�
díj folyósítása a nyugdíjkorha�
tár betöltésével — a munkavi�
szony megszűnése után — nem 
hivatalból történik. Azt minden 
esetben a nyugdíj- előkészítő 
bizottság útján írásban igényel�
ni kell.

Az előkészítő munka a nyug�
díjkorhatár betöltése előtt már 
egy évvel kezdődik, a szolgálati 
idők beszámításával. Ez a dol�
gozó munkakönyvé és mellék�
letei (MIL- lap, adatlap, SZTK-  
könyvecske) alapján, az előírt 
nyomtatvány kitöltése útján 
történik. Sajnos a postaszervek 
közül még többen figyelmen kí�
vül hagyják az előkészítésre vo�
natkozó előírásokat, és úgy 
gondolják, azzal, hogy a mun�
kaviszony megszűnésekor kiad�
ják a munkakönyvét a dolgozó�
nak, részükről az ügy el van in�
tézve. Ez a helytelen gyakorlat, 
sajnos elég sok gondot okoz.

— És mi történik, ha a dolgo�
zónak esetleg olyan szolgálati 
ideje is van, ami nem szerepel a 
munkakönyvében, és egyéb írá�
sa sincs róla?

— Akkor a szükséges igazo�
lásokat a dolgozó emlékezetbe�
li adatközlése alapján — ha 
csak lehetséges — hivatalból 
beszerezzük. A döntésről a Tár�
sadalombiztosítási Igazgatóság 
értesítést ad.

— Mi a teendő a rokkantsági 
nyugdíjjal, az átmeneti és a

szociális járadékkal kapcsolat�
ban?

— Ezek feltétele a dolgozók 
munkaképesség- csökkenésé�

nek százalékos mértéke. Ennek 
megállapítása az illetékes orvo�
si bizottság hatáskörébe tarto�
zik. Három kategória van: a 67 
százalékos a legalacsonyabb. 
Ez a harmadfokú. A másod-  és 
első fokú a 100 százalékos rok�
kantság. Az előbbiről akkor be�
szélünk, ha a rokkant nem szo�
rul rendszeres ápolásra, az 
utóbbi esetben viszont olyan 
súlyosan rokkant, hogy rend�
szeres ápolásra, gondozásra 
van szüksége. A rokkantsági 
nyugdíjnak nem előfeltétele a 
táppénzes állomány. Ha a dol�
gozó úgy érzi, hogy munkaké�
pessége csökken, bármikor kér�
heti az orvosi bizottság elé uta�
lását. Ilyen esetekben — ha az 
illető nincs táppénzen — a 
nyugdíj- előkészítő albizottság 
intézkedik.

— A rokkantsági nyugdíj 
megállapításánál nem feltétle�
nül szükséges a munkaviszony 
megszüntetése, mert a későb�
biek során az orvosi bizottság 
— egészségjavulás esetén — 
munkaképességet állapíthat 
meg. Ha a munkaviszonyt nem 
szüntetik meg, illetmény nélküli 
szabadságot kell kérni. 50 szá�
zalékos rokkantság esetén — 
ha a dolgozó a nyugdíjkorhatár 
előtti 5 éven belül van — kérhe�
ti átmeneti járadék megállapí�
tását, mely a mindenkori rok�
kantsági nyugdíj 75 százaléka. 
Ha nő esetén 50, férfi esetén 60 
évnél fiatalabb és 50 százalékos 
rokkant valaki, az rendszeres 
szociális járadékot igényelhet, 
de a járadékok folyósítására 
csak akkor kerülhet sor, ha az 
érdekelt munkaviszonya meg�
szűnik.

— És az özvegyi nyugdíj?
— Az özvegyi nyugdíj igény�

léséhez a személyi igazolvá�
nyon kívül az elhunyt halotti 
anyakönyvi kivonata, valamint 
az együttélés igazolása (házas�
sági anyakönyvi kivonat vagy 
egyéb hatósági igazolás) szük�
séges. Ha az özvegy árvaellá�
tást is igényel, akkor a követke�
ző kellékekre van szükség: az 
árva születési anyakönyvi kivo�
nata; 16 év betöltése esetén, 
amennyiben továbbtanul, az is�
kola igazolása; folyamatos to�
vábbtanulás esetén — kellő 
igazolás mellett — az árvaellá�
tás legfeljebb az illető 24. életé�
vének betöltéséig folyósítható.

— Egyéb tudnivaló?
— Végezetül meg kell még 

említenem, hogy amennyiben a 
nyugdíjas újabb 36 hónapos 
postai- távközlési munkavi�
szonyt szerez, s ez alapján ma�
gasabb nyugdíjra lenne jogo�
sult, úgy kérheti ennek a meg�
állapítását.

— Köszönjük e nemes, sok 
türelmet, tapintatot és alapos 
utánjárást igénylő, valóban ér�
dekvédelemnek minősülő mun�
ka, és a dolgozók nagy rétegét 
érintő információk tömör is�
mertetését.

Horváth Dezső

Beiratkozás és befizetés
A Postás Művelődési Központ művészeti köreiben és 

tanfolyamain részt vevők és az újonnan jelentkezők tá�
jékoztatásául közöljük, hogy az évad második félévére 
a köri és tanfolyami díjak második részletének befizeté�
sére a következő időpontokban és helyszíneken lesz le�
hetőségük:

1991. január 7 -1 1 .  között 1 3 -1 9  óráig,

a Postás Művelődési Központ irodájában (Budapest 
VII., Rottenbiller utca 46 ), valamint a foglalkozások 
helyszínén.

Postás Művelődési Központ

Van remény a Remény utcában
Valami nincs rendjén a HIR-  

ÉP- nél — a Postai és Távközlési 
Építőipari Kft.- nél — suttogták 
a verebek (bennfentesek?), me�
lyek biztosat sohasem tudnak, 
de azért csicseregnek. Elnézést 
a hasonlatért — kedvenc ma�
daram a veréb —, de hírforrás�
ként sohasem fogadtam el őt. 
Valamit mindenesetre tudnak, 
túlélni minden változást, és ta�
lán éppen ezért érdemes odafi�
gyelni rájuk. Különösen akkor, 
ha értesüléseik nem egészen 
alaptalanok.

Tény, hogy a HIRÉP 1990. ja�
nuár 1- jén alakult, Molnár Jó�
zsef ügyvezető igazgató veze�
tésével, s most novemberben, 
immár több mint négy hónapja 
más vezető irányítja a társulást, 
Kroó József. A hírek szerint 
eredményesebben.

— Kérem mindenekelőtt 
mondja el, mivel rendelkeztek 
megalakulásukkor, mi volt az, 
amivel indultak?

— A kft. 49 és fél millió fo�
rint alapító tőkével indult, eb�
ből 33 millió forint volt a pénz�
beli, 16,5 millió az állóeszközér�
ték. Nagyon hamar törzstőke�
vesztés következett be, mint�
egy 2,5 millió forint, s úgy gon�
dolom, Molnár József visszahí�
vásában ez játszott döntő sze�
repet. Ez gazdasági ok volt, s 
saját kérésére történt a vissza�
hívás, de további ok volt a dol�
gozói elégedetlenség. Szeret�
ném hangsúlyozni, ezeket el�
mondásokból tudom, akkor én 
még más postai vállalatnál dol�
goztam: a Budapest vidéki
Postaigazgatóság Magasépíté�
si Üzemének voltam a veze�
tője.

— Feltételezem, jó l végez�
hette a munkáját, ha júniusban 
önt bízták meg a kft. vezetésé�
vel.

— Első nekifutásra három 
hónapra kaptam megbízást.

— Ne haragudjon, jó l értet�
tem? Ez egy iszonyúan kemény 
hazárdjátéknak tűnik, három 
hónap alatt még egy kétütemű 
autót is nehéz irányítani, meg�
ismerni, nemhogy egy ilyen 
sokrétű munkát végző kft.- t.
~ — Én elsősorban nagy meg�
tiszteltetésnek éreztem ezt a 
megbízást, majd megvizsgál�
tam a körülményeket, mert eb�
be felelőtlenül beleugrani való�
ban hazárdjáték lett volna, 
többször meginogtam, mert itt 
valóban borzasztó állapotok 
voltak. Az emberi és a piaci té�
nyezők is eléggé leépültek, 
rossz volt a hangulat, de végül 
is megméretésnek, próbatétel�
nek fogtam fel ezt a feladatot. 
Ez volt az egyik ok, amiért vál�

laltam, a másik pedig, hogy 
tudtam, most már alapvetően 
meghatározza az életemet 
azoknak az embereknek az éle�
te, körülményeik javítása, akik�
kel együtt kell dolgoznom. Ezek 
az emberek valójában éveken 
át becsülettel dolgoztak, nem 
ők tehetnek arról, hogy mély�
pontra jutottak. Az is motivált, 
hogy már hosszú évek óta a 
posta kenyerét eszem, s most 
már nekem is kell tenni valami 
jelentősebbet a cégért.

— Tudja, én ezt elhiszem ön�
nek, semmi okom kételkedni 
őszinteségében, de ez már 
olyan szép, hogy szeretnék va�
lami hibát találni, még akkor is, 
ha tudom, nincs feltétlenül iga�
zam. Ön jött, hozta magával dr. 
Benkő Attilát műszaki igazgató�
nak, s röpke három hónap alatt 
olyan munkát végeztek, hogy 
egyszerre minden jó irányba in�
dult, s önt megerősítették pozí�
ciójában. Kérem, ne válaszol�
jon, de még belegondolni is 
kétségbeejtő, mi lett volna itt, 
ha ez a váltás nem következik 
be?.. .  De bekövetkezett, s hol 
tartanak most?

— Most érzem úgy, hogy 
amibe energiát fektettem, kezd 
megtérülni. Június 16- án tör�
tént meg a kinevezésem, s há�
rom hónap alatt kellett valami 
biztatót letenni az asztalra. 
Meglehetős bizalmatlanság fo�
gadott, s ez jogos volt. Akiket 
ennyi csalódás ért, azok, ha 
óhatatlanul is, de nem repes�
nek az örömtől.

— Különösen akkor, ha az új 
vezető fiatal.

— Nem tudom. Én fiátal va�
gyok? Nem érzem ezt jelentős�
nek. 41 évemmel talán inkább 
középkorúnak mondanám ma�
gam. Idejöttünk, de meglehető�
sen rossz volt a hangulat, a dol�
gozói tudat, sok ember sértett 
volt. Nehezen fogadták el, hogy 
ez egy olyan kft., amelyik kike�
rült a posta szociális hálója 
alól. Abból kell megélnie, amit 
megtermel. Mindenkinek forint�
ban kell gondolkodni, s gazdá�
jává lenni munkaterületének. 
Kötöttünk egy együttműködési 
megállapodást, melynek az a 
lényege, hogyan lehet ebből a 
társaságból egy profitcentri�
kus, tulajdonosi szemléletű és 
demokratikusan működő egy�
séget létrehozni. Ezt nagyon 
fontosnak tartottam.

— Munkánkba igyekszünk 
minden réteget bevonni, úgy 
hiszem, másképpen nem lehet 
dolgozni. Mindenkinek adunk 
fórumot ahhoz, hogy nagyobb 
horderejű kérdésekben véle�
ményt nyilvánítson. Jelenleg ez

177 főt jelent. Ebből 40 az alkal�
mazott, de véleményem szerint 
ez még mindig sok. Valamikor 
80 volt az alkalmazotti létszám, 
ez egy tipikusan rezsiüzem volt, 
és semmi sem számított. Lé�
nyegesnek tartom elmondani, 
mi nem akarunk senkit az utcá�
ra tenni, számukra is munkát 
kell keresnünk a kft.- n belül. 
Olyan feladatokat idehozni a 
kft.- be, amelyen belül ők értel�
mes tevékenységet folytathat�
nak, növelhetik árbevételünket.

— Mennyi ez az árbevétel? 
S hogyan alakultak a dolgok 
most?

— Július 1- jén 40 millió fo�
rint volt. Ez tehát egy féléves 
árbevétel. Irányításom alatt fel�
mentünk 88 millió forintra.

— Szép szám. Eszerint egy 
negyedév alatt többet termel�
tek, mint korábban egy fél 
évig?

— Igen, de szeretném hoz�
zátenni, ebből bizonyos rész át�
húzódott az első félévből. De 
ami nagyon fontos, megállt a 
tőkevesztés.

— Eltelt a próbaidő, az első 
három hónap, s önt véglegesí�
tették. Hogyan lépett tovább? 
Elképzelni sem tudom, hogy 
elégedett lenne ennyivel?

— Ahhoz, hogy valaki jóked�
vűen, odafigyelve dolgozzon, 
meg kell fizetni. Lépnünk kel�
lett, és mi 10 százalékos bérfej�
lesztést hajtottunk végre. Ezt 
mindjárt megtettük — tőke�
vesztés ide vagy oda. Mi azt 
mondtuk, ezt bérelőlegként f i�
zetjük ki a dolgozóknak. »Létre�
hoztunk egy csoportos teljesít�
ménybér- elszámolási rend�
szert, azaz a bér szempontjából 
önálló részlegeket alakítottunk 
ki. Ez hét részleget jelent. Ezt a 
pénzt úgy kapják meg, ha a III. 
negyedév rájuk meghatározott 
árbevételét teljesítik nettó ér�
tékben.

— S mi van akkor, ha túltel�
jesítik?

— Akkor pluszpénzhez jut�
nak. Két részlegünk volt, ame�
lyik nem teljesítette a tervet, s 
nem hozta a várt eredményt a 
tmk- részleg sem. De időközben 
rájöttünk, őket ebbe a kategóri�
ába bevonni hiba volt, s ezen 
változtattunk. A tmk- t nem le�
het profitcentrikussá tenni, 
egyszerűen azért, mert akkor a 
részlegek nem adnak át javítási 
munkákat, magyarul: megvár�
ják, amíg a gépek teljesen le�
robbannak, és használhatatlan�
ná válnak.

— Nyilván a két nem teljesí�
tő részleg visszaállt a régi rend�
re. Mit szóltak ehhez a dolgo�
zók?

— Tudomásul vették, ré�
szünkről ez egy korrekt döntés 
volt, ennek jogosságát nem vi�
tatta senki. A vizesrészlegünk�
nél is gond volt, itt leváltottuk a 
vezetőt. Ez a személycsere po�
zitív irányba indította el az egy�
séget. Több részlegünk a várt�
nál jóval magasabb eredményt 
ért el, de bért 130 százalék túl�
teljesítés fölött már nem tu�
dunk fizetni, az ismert szabá�
lyozók miatt. Ezt a pénzt tarta�
lékoljuk, s a részleg részére 
megvan, ha visszaesés történik 
például a jövő év első negyedé�
ben, legyen mihez nyúlni.

— Ismerik már a jövő évi 
adózás mikéntjét? Ez költői kér�
dés persze, hiszen nem ismer�
hetik, mivel most dolgoznak raj�
ta a Munkaügyi Minisztérium�
ban. Egyáltalán tudnak- e önök 
jövőre bármit is tervezni, hiszen 
a magyar népgazdaság jelenleg 
olyan cseppfolyós állapotban 
van, mint talán még soha.

— Mindig az adott helyzet�
ben és az adott szituációhoz 
kell tervezni, ami a pillanatnyi 
helyzet. Az a korszak, úgy ér�
zem, lezárult, amikor hosszú 
távban gondolkoztunk.

— Ne haragudjon, de nem 
kerget ez egy vezetőt az őrület�
be? Bárhogy nézem, ez abszurd 
helyzet, még akkor is, ha tu�
dom, ezen változtatni egyelőre 
nem lehet.

— Nem tudom. Nyugat- Eu-  
rópában sok az őrült?

— Bizonyára nem, de ott 
más a mechanizmus.

— Ezt kell nekünk is elérni!
— Adja isten, hogy így le�

gyen, de mi erről a véleménye a 
szakszervezetnek? Ön Balta 
László, mint a szakszervezet 
képviselője nem gondolja, hogy 
a rövid távú tervezés gátló kö�
rülményeket okoz?

— Három-  vagy ötéves ter�
vekben gondolkozni, mint ko�
rábban, ma már nem lehet. 
Nem vitás, a vezetőségnek vá�
zolnia kell egy stratégiát, de an�
nak nagyon rugalmasnak kell 
lennie. Az túl szép lenne, ha 
egy évre előre látnánk a dol�
gainkat, mert akkor munkaellá�
tottságban, kapacitásban előre 
tudnánk gondolkozni. Mi azért 
valami biztatót már látunk. Min�
denesetre elmondtuk dolgozó�
inknak: egyelőre hosszú távon 
ne tervezzenek.

— A HIRÉP központi telepe 
Budapesten a Remény utcában 
található. Nem tudom, dolgozói 
reggel, munkába jövet gondol�
koztak- e már ezen?

Remény- kedhetnek?
Veégh Ádám

„Kihelyezett" nyugdíjas-találkozó
Mint minden ősszel, a HTI nyugdíja�
sai most is nagyon várták a nyugdí�
jas- találkozót. A várakozásban érez�
tük, hogy ez több lesz, más lesz, mint 
az eddigiek.

A meglepetés be is következett, 
egy sokat ígérő kirándulásra invitált 
bennünket a szakszervezet. Novem�
ber 16- án több mint százan gyülekez�
tünk a Horváth Mihály téren, ahol 
már vártak az autóbuszok. Az idő 
csúnya, ködös volt, s ez sajnos a 
szépnek ígérkező kirándulástól né�
hány nyugdíjast elriasztott.

Aránylag rövid és kényelmes uta�
zás után Vácrátótra érkeztünk. Az eu�
rópai hírű arborétum várt minket ké�
ső őszi, szomorkás hangulatával, és a 
minden szépségüket felvonultató, 
ezernyi, különleges és ismert fáival. 
Jól képzett vezető gondoskodott ar�
ról, hogy ismertetést kapjunk a kü�
lönleges fák, növények jellegzetessé�

géről, az arborétum történetéről, szó�
rakoztató módon. A szép délelőttön, 
az üdítő séta közben felelevenítettük 
a munkában tö ltö tt éveket. Jó volt 
társainkkal beszélgetni, együtt lenni, 
érezni a közösséghez tartozás örö�
mét.

Bizony elfáradtunk az ezt követő 
váci városnéző sétán. Kellemes köz�
érzettel, jó étvággyal ültünk az étter�
mi asztalokhoz, ahol bőséges, finom 
ebéddel vártak bennünket. A hazain�
dulás már a búcsú kezdete volt. 
Gyorsan Budapestre értünk, egy szép 
nap emlékét hozva magunkkal.

Jobb és eredményesebb volt így 
eltölteni ezt a találkozót, mint az ed�
digi módon. Mindenből többet kap�
tunk, főleg a törődésből, a gondosko�
dásból, ami igen sokat jelentett 
mindnyájunknak.

Antalóczy Árpádné 
Tósaki Józsefné
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Élő múzeum
Vannak megszállottak. Akkor 

is, ha ma nem jó idők járnak rá�
juk. Küzdenek, birkóznak, és 
még olyan fogalmakban gon�
dolkodnak, mint társadalmi 
munka, önkéntesség, hivatás, 
szeretet.

Sajnos kevesen vannak — 
ám vannak. Tudják, hogy tevé�
kenységük társadalmi elismeré�
se, mint erkölcsi megtartó erő, 
a végéhez közeledik. Ám a 
szakmaszeretetet nem lehet 
pártpolitikai keretek közé szorí�
tani.

Keviczky István, a Muzeális 
Értékeket Mentő Bizottság ve�
zetője tudja, maximum egy- két 
év az, amely alatt még tehet va�
lamit, aztán ki tudja, mi lesz?

Olvasóink közül többen em�
lékeznek még rá, hogy a vár-

LB (induktoros) távbeszélő-készülék

központi múzeum létrehozásá�
nak volt néhány dátuma. Akik 
nem ismerik a történteket, né�
hány emlékeztető adat.

— Keviczky úr, kérem, 
mondjon néhány szót az előz�
ményekről!

— Lassan tíz éve, pontosab�
ban 1981- ben alakult bizottsá�
gunk a Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóságon. A. dolog úgy 
kezdődött, hogy szakembereink 
elkezdték gyűjteni a leselejte�
zett, hulladékba került távbe�
szélő- készülékeket, azok alkat�
részeit. Pozsonyi Vilmos, akkori 
igazgatónk jó szemmel mérte 
fel, hogy ennek a kezdeménye�
zésnek még jövője is lehet. Lét�
rehozta bizottságunkat, amely�
nek az a feladata, hogy szerve�
zetten, rendezetten induljon el

a gyűjtési akció. A gyűjtők 
pénzjutalomban, prémiumban 
részesültek.

— Mi volt ekkor a cél?
— A mennyiség. Mindenből, 

válogatás nélkül minél többet.
— Ez később változott. . .
— Természetesen. A meny-  

nyiségből kialakult, mi az, ami�
ből — úgymond — túlkínálat 
van, és mit kell még beszerezni.

— Ekkor kezdődött a „turká-  
lás"?

— így is lehet mondani.
— Akkor maradjunk Pozso�

nyi úr áldásos működésénél. . .
— Valóban az volt. Tudta, 

vagy sem, én nem tudom, de 
spontán módon atyja lett egy 
európai mértékkel mért kezde�
ményezésnek, amely röviden a 
távközlés- technikai eszközök 
muzeális értékmentése volt.

— Még nem szólt a „meg�
szállottakról".

— Az alapítókra gondol. So�
rolom: Világos Ferenc, Nagy 
Rudolf, Széplaki László, Belez-  
nay János, Szülő László. E bi�
zottság a gyűjtési mozgalmat 
az egész országra kiterjesztet�
te.

— Hogyan?
— Tulajdonképpen úgy, 

hogy Nagy Rudolf „eszeveszet�
ten" járta az országot, és min�
dent, mindenkit megmozgatott, 
és az általa fellelt készülékeket 
saját kezűleg rendbe hozták.

— Volt anyagi és más felté�
tele annak, hogy a felújításokat 
elvégezzék?

— Tulajdonképpen igen is, 
meg nem is. Szorosan együtt�
működtünk, és jelenleg is közö�
sen dolgozunk a Postamúzeum�
mal. Nekik adtuk át azt, ami az 
erőnket meghaladta. No, meg a 
pluszokat is. Mert volt, amiből 
több került elő, mint amit fel 
tudtunk használni.

— A gyűjtés mikor vált szer�
vezetté, rendszerezetté?

— 1982—1983- ban. Ekkorra 
már komoly készleteink voltak. 
Ezek közül a Postamúzeum 
mintegy 70 tárgyat vett át.

— Milyen értéket képviselt 
ez a mennyiség?

— Ha csak 50 százalékos ér�
tékben számolom, akkor is hoz�
závetőleg 2 millió forintot.

— Fordulópont?
— Szülő Laci bácsi, aki ak�

kor 82 éves volt, 1982- ben ve�
lem együtt felvetette, hogy 
amennyiben a posta 1985- ben 
leállítja a Várban levő 7/A/1- es 
típusú központot, amely 1928-  
ban épült, adják át ezt a legré�
gebbi magyarországi létesít�
ményt postai ipari műemlék 
számára.

— Volt partnerük kérésük tá�
mogatásához?

— Igen, a Postamúzeum.
— A kérést támogatták, elfo�

gadták. Mit lehet tudni előze�
tesben?

— A neve: Telefónia archí�
vum. Címe: Budapest I., Or�
szágház utca 28. Az első lép�
csőben — a közeljövőben — 
megnyitjuk az előteret. Ez a 
7/A/1- es központ gépterme, ká�
belrendezője, valamint egy 
mellékhelyiség. Ez négy terem, 
14x8, 14x6, 8x5  és 10x8 mé�
ter alapterületű. A tervek sze�
rint további 6 szoba nyílik majd 
meg. Hozzáteszem, hogy Tóth 
Illés úr annak idején levelet írt 
az MTA- nak, támogatásukat 
kérve. Az Akadémia nem zárkó�
zott el a létesítmény anyagi fi�
nanszírozásától.

— A mellékelt fotókon lát�
hatjuk a prominens gyűjtése�
ket. Alközponti üzemet, 2/6 so�
ros készüléket, fából készült 
mellékcsengőt, és másokat. Mit 
hoztak még?

— Régi, kézi kapcsolású 
Standard központokat, Priteg

soros készülékek tölgy-  és dió�
fából készült változatait, igaz�
gatók, s „kisfőnökök" által 
használt készülékeket. Továbbá 
alközpontokat, átkapcsolókat, 
segédberendezéseket. Bánya�
telefont, amely óriási méretű, s 
robbanásbiztos, acélpontokkal 
van megerősítve. Gondolja el: 
egymaga a kézibeszélő 2 kilo�
gramm súlyú.

— Mit tesz ki ez fajtára és 
darabra „mérve"?

— Huszonöt, harminc a féle�
ség (készülék, berendezés), 
ami a darabszámot illeti, az 
mintegy 300. (Ehhez azt kell 
hozzátenni, hogy 1 használha�
tó, felújított készülékhez 4- 5 
darab kell).

— Szervezés — ma?
— Kiküldtünk valamennyi 

távbeszélőüzemnek körülbelül 
kétezer szórólapot, amely a 
gyűjtésre szólít fel. Célunk an�
nak tudatosítása, hogy ez a 
csapat profi. Kezdetben min�
den gyűjtött darabot pontoz�
tunk, és ennek alapján 300- 400 
forint volt a jutalom.

— A sztár?
— Régi faházas telefonké�

szülék vagy központ. Ez ér a 
legtöbbet.

— Szponzor?
— A Budapesti Távbeszélő 

Igazgatóság. A gesztus is szép, 
bár a ránk szánt összeg elég 
csekély. 1990- re mindössze 
70 000 forint. Ebből kell kigaz�
dálkodnunk a gyűjtést, az egyé�
ni jutalmazásokat, a felújítás 
költségeit. Ami a jövőt illeti, 
mint mondtam, van még két 
évünk. Szinte mindent besze�
reztünk, felújítottunk, a múze�
um tárgyi feltételei megvannak. 
Most ott tartunk, hogy rajzokat, 
kapcsolási vázlatokat, fotókat, 
képeket is veszünk. Talán így 
lesz munkánk még teljesebb.

Ha mindez összejön, bizott�
ságunk feleslegessé válik. Ezt 
nem nosztalgiával mondom, 
hanem szívesen. Megtettük, 
amire vállalkoztunk. Művünket 
„csak" ápolni kell.

— Várható nyitás?
— Hamarosan.

— hunyor —

O ktatási központ Budaörsön
A postai szolgáltatásokkal 

kapcsolatban az igénybe vevők 
napról napra nagyobb és maga�
sabb színvonalú kívánalmakat 
támasztanak. Megfogalmazó�
dik ez egyrészt a kulturált 
igénybevétel lehetőségeinek, 
másrészt a színvonalas kiszol�
gálásnak a kapcsán. Ezeknek 
csak úgy lehet minél jobban, 
pontosabban, színvonalasab�
ban eleget tenni — a szeré�
nyebb lehetőségek mellett is 
—, ha a postahivatalok folya�

matosan korszerűsödnek, csi-  
nosodnak, s belsőleg szellemi�
leg, szakmailag erősödnek.

Ez utóbbinak különösen ak�
kor lehet eleget tenni, ha a pos�
tai dolgozók munkáját a pon�
tosság, az udvariasság mellett 
nem utolsósorban a megfelelő 
szakmai felkészültség jellemzi. 
A szakember- utánpótlást rész�
ben a szakközépiskolák, felső�
fokú oktatási intézmények vég�
zik. A munkaerő mozgását, az 
elhelyezkedés lehetőségeit is

Budaörs 1 gyakorlóhivatal

figyelembe véve, szakképzett 
dolgozókkal a felmerülő igé�
nyeket teljes egészében nem 
tudjuk kielégíteni. A szakkép�
zettség megszerzésének lehe�
tőségét, illetőleg az ehhez 
szükséges feltételek megte�
remtését a postának, a területi 
igazgatóságoknak kell megol�
daniuk az újonnan felvett szak�
képzetlen dolgozók esetében.

Budaörs város szívében sze�
rencsésen ötvöződnek — az 
említett gondolatok tükrében is 
— azok a postai létesítmények, 
amelyeket a közelmúltban 
adott át a Budapest Vidéki Pos�
taigazgatóság vezetője, Szath-  
mári Géza. A hajdani iskola fa�
lai között ma egy korszerű pos�
tahivatal gondoskodik az igé�
nyek kielégítéséről, s maga a 
felújított épület is széppé, kul�
turáltabbá tette a városképet 
és a környezetet.

A kétszintes épület emeletén 
helyezkedik el mintegy 360 
négyzetméteres területen az 
igazgatóság által újonnan létre�
hozott területi oktatási központ. 
Szervesen beilleszkedve a pos�
ta szakoktatásának egészébe.

Az elképzelések szerint az 
épület egyik szárnyának tetőte�

rét szállóvá alakítják, s így a 
nappali képzésre is lehetőség 
nyílik, mely az oktatás eredmé�
nyességét tovább javíthatja.

Az új Budaörs 1- es egyben 
gyakorlóhivatal is, az elképzelé�
sek szerint az Irányi utcai Pos�
taforgalmi Szakközépiskola 
több tanulója sajátíthatja el itt 
a postai gyakorlatot.

A számítógépes kezelés, fel�
dolgozás, elszámolás, s még 
sorolhatnánk a témaköröket, 
egyértelműen megjelent a pos�
takezelés különböző fázisaiban, 
ennek teljes oktatási feltételeit 
— helyszűke miatt — a hivatal�
ban már nem lehetett megte�
remteni. A szakközépiskolások 
számítógépes oktatására ezért 
a területi oktatási központban 
rendelkezésükre bocsátott ok�
tatóteremben lesz lehetőség.

Az elmúlt napokban a több 
célt szolgáló épületnek csak a 
homlokzati részét adták át. 
A „T" alakú épület hátsó szár�
nya jelenleg is formálódik, az 
igazgatóság magasépítési üze�
mének központi bázisa lesz itt. 
Már a mostani stádium is érzé�
kelteti, hogy a melegítőkonyhá�
val, étteremmel ellátott épület�
rész megfelelő élet-  és munka-  
körülményeket nyújt majd az it�
teni műhelyekben dolgozó pos�
tásoknak.

— soma —

Az oktatási központ olvasószobája A magasépítési üzem asztalosműhelye

A mintegy fél éve elindított 
propaganda és az előzetes 
igényfelmérés eredményeként 
a Postás Művelődési Központ 
által meghirdetett videoműsor 
készítői, szerkesztői tanfolya�
munkat, amelyet a Magyar Füg�
getlen Film-  és Videoszövet-  
séggel közösen szerveztünk, a 
vártnál is nagyobb fokú érdek�
lődés kísérte. Az előzetes meg�
hirdetéskor 53- an jelentkeztek, 
ami jelentősen meghaladta a 
30 fős felvehető hallgatói lét�
számot. Kétségtelenül nagy 
vonzást jelentett számukra, 
hogy a mai bizonytalan gazda�
sági helyzetben ez a bizonyít�
ványt nyújtó tanfolyam alapfel�
tétele a mellék- , vagy akár fő-  
foglalkozásként művelhető vi-  
deózási működési engedély 
megszerzésének.

Nagy örömünkre szolgált, 
hogy több postaszervben felis�
merték az idők szavát, és beis�
kolázták, delegálták dolgozói�
kat a tanfolyamra, hiszen az itt 
kiképzett szakemberek által el�
készített, szerkesztett videofil�
mek hatékonyan segíthetik a 
vállalatok, üzemek dokumentá�
ciós, oktatói, pályaválasztási te�
vékenységét.

A 200 órás előadássorozat 
október 9- én indult, hetente két 
alkalommal (kedden, szerdán) 
az esti órákban a Budapesti 
Távbeszélő Igazgatóság sport�
klubjában. A kellemes környe�
zet ellenére a terem a nagy lét�
számú csoport számára néha 
ugyan kicsinek bizonyul, de a f i�
atalokból álló, jó kedélyű cso�
port otthonosan érzi magát, itt, 
amiért köszönettel tartozunk 
vendéglátóinknak.

A képzés a videoszövetség 
tematikája alapján történik, 
amelynek fő témakörei a video�
technikai, videoesztétikai, vizu�
ális nyelvi, dramaturgiai, köz-  
művelődési előadások és az

ezeket színesítő videofilm- be�
mutatók, gyakorlatok. Az elő�
adásokat a filmszakma elismert 
szakemberei (rendezők, opera�
tőrök, esztéták), televíziós tech�
nikai szakemberek, oktatók 
tartják, akik az elméleti ismere�
tek mellett az illusztrációként 
vetített filmeket a hallgatók be�
vonásával közösen elemzik, s 
értékelik az újonnan készített 
felvételeket. Megpróbáljuk a 
csoport tagjait közelebb hozni 
egymáshoz úgy, hogy alkotó 
teamek, párok alakuljanak ki, 
hiszen nem rendelkezik min�
denki saját kamerával, és ezért 
egymásra vannak utalva, köl�
csönösen segíteniük kell egy�
másnak. Minél jobban belemé�
lyednek a filmkészítés rejtelme�
ibe, annál sürgetőbbé válik szá�
mukra a vizsgafilm témájának 
kiválasztása, ami elég nagy fej�
törést, izgalmat és gondot okoz 
mindannyiunknak. A cél min�
den hallgató számára közös, a 
sikeres vizsgák letétele tavasz-  
szal, és a saját készítésű video�
film elfogadtatása, s mindezek 
eredményeként a „Szerkesztett 
videofelvételek" készítésére jo�
gosító bizonyítvány, vagy a jó 
és a közepes eredmény esetén 
az „Eseményrögzítői" minősí�
tés megszerzése.

Reméljük, hogy ez a lelkes 
gárda kitartóan eljár az előadá�
sokra a tanfolyam végéig, és si�
keres vizsgákkal zárja tanulmá�
nyait, nemcsak saját magának, 
hanem munkahelyének meg�
elégedésére is. Szeretnénk, ha 
jövő ősszel, az új évad indítása�
kor viszontláthatnánk a sikeres 
vizsgázók közül néhány tehet�
séges, alkotó vénájú fiatalt az 
újonnan szerveződő videoklu-  
bunkban, amit már az újjáépült 
Postás Művelődési Központban 
indítanánk be.

Teknős Erzsébet

Nem kell aggódnia. . .
Művészi rendetlenség a Providencia marketingosztá�

lyán. Az újságokhoz, díszes kiadványokhoz, hivatalos leve�
lekhez szokott íróasztalokon postás ruhák, hatalmas tás�
kák, az egyenruhához nélkülözhetetlen sapkák.

Készül a Providencia új reklámfilmje, amiben — mint az 
osztrák—magyar biztosítótársaság mindennapi életében
— elengedhetetlen közreműködők, segítőtársak a postá�
sok. A Providencia eddigi ismertsége, jó híre nekik is kö�
szönhető. A tévéreklám a postásokra épít. Az élet- , a gép�
jármű-  és a vagyonbiztosításról szóló filmben a postás és 
az általa kínált szolgáltatás szimbolizálja a nyugalmat, a 
kényelmet, amit a családok jó ismerősének látogatása je�
lent. Hiszen a postás akárhányszor is csenget, nem zavar, 
nem viszi el a pénzünket, nem olvassa le a villany-  vagy a 
gázórát, sokkal inkább levelet, csomagot, netán pénzt, 
egyszóval örömöt hoz. Nem beszélve arról — ahogy a film 
szlogenje is jelzi — házhoz viszi a biztonságot. Nem kell 
sorban állni, munkaidőben szaladgálni; a postás tudja, ki 
mikor van otthon, és akkor keresi fel.

A számok még sokkal beszédesebbek. A 45 ezer postai 
alkalmazott közül ezernyolcszáz a Providencia „munkatár�
saként" is dolgozott. A kézbesítők — ez október végi adat
— több mint kétezer életbiztosítást kötöttek, majdnem 300 
millió forint biztosítási összegben.

Ezek a számok már nem a marketingosztályon, hanem 
egy emelettel lejjebb, a tárgyalóban hangzottak el. Filvig 
István, a Providencia vezérigazgató- helyettese az igazga�
tótanács ülését hagyta ott azért, hogy az üzletkötőkkel ta�
lálkozzon. Mint mondta, egy biztosítótársaság számára az 
üzletkötők a legfontosabbak. Hiába döntenek valamiről az

Sikeresen rajtolt 
a vidotanfolyam
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Jelentős esemény színhelye 
volt november 30- án a HPI Le�
vélfeldolgozó Üzeme. Ezen a 
napon adták át a japán NEC le�
vélszétosztó automatarend�
szert. Az ünnepségen részt vett 
dr. Kertész Pál, a Magyar Posta 
Vállalat vezérigazgatója, a vál�
lalat vezetői, a japán NEC cég 
részéről Yukiyoshi Ochi, az au�
tomatarendszer- gyártó részleg 
igazgatója, és más meghívott 
vendégek.

Az üzembe helyezés jelentő�
ségét a vezérigazgató méltatta. 
Kiemelte, hogy a jelenlegi szű�
kös gazdasági helyzetben mi�
lyen jelentősége van a levélfel�
dolgozás automatizálásának, a 
korábban megszokott szinten 
tartásnak. A jelentős beruházás

a posta működőképességének 
komoly pillére. Méltatta a rend�
szer kialakításában közreműkö�
dők komoly szakmai eredmé�
nyét, egyidejűleg elismerését 
fejezte ki a japán szakemberek�
nek a rendszer üzembe helye�
zéséért.

Ochi úr beszédében kifeje�
zésre juttatta, hogy gyára min�
dent elkövetett és elkövet a jö�
vőben is, abból a célból, hogy a 
levélszétosztó jól működjön, 
ugyanis az itt telepitett rend�
szert európai referenciaként kí�
vánják figyelembe venni. Ehhez 
kérte a Magyar Postaigazgatás 
és az üzem segítségét. A be�
szédek elhangzását követően 
aláírták az üzembe helyezési 
jegyzőkönyvet, majd a nemzeti�

színű szalag átvágásával bein�
dult a géprendszer.

Az, hogy eljutottunk a rend�
szer üzembe helyezéséig, indo�
kolja, hogy röviden visszaemlé�
kezzünk az elmúlt időszakra. 
A tulajdonképpeni első lépése�
ket 1986- ban tette meg a Ma�
gyar Posta. Ekkor már köztu�
dott volt, hogy a TOSHIBA gép 
újabb felújítására nem kerülhet 
sor, ugyanis ez már túl nagy 
anyagi terhet jelentett volna, 
így felvetődött egy új gépsor 
telepítésének a lehetősége. Eb�
ben az időszakban egy széle�
sebb körű automatizálás lehe�
tőségét vizsgáltuk, figyelemmel 
a decentralizált feldolgozásra. 
Ebben a lehetőségben Szolnok, 
Székesfehérvár és Budapest 
automatizált levélfeldolgozását 
vettük figyelembe. A beérkező 
ajánlatok azonban jelentős 
anyagi terhet róttak volna a 
Magyar Postára, így olyan dön�
tés született, hogy továbbra is 
csak Budapesten legyen auto�
matizált levélfeldolgozás.

1988 májusában ajánlattétel�
re kértük fel a japán TOSHIBA 
és a NEC céget, a német AEG 
Olympia, a francia Somepost 
HBS, a holland Alcatel Bell és a 
szovjet Promasexport cégeket. 
Az ajánlatok közül az előzetes 
értékelés alapján a NEC és az 
AEG javaslata felelt meg a kií�
rásnak és a Magyar Posta igé�

nyeinek. A referenciavizsgála�
tok és műszaki tárgyalások 
után a kijelölt bizottság javasla�
tot készített a gép beszerzésé�
re. Tekintettel arra, hogy az ár 
és a műszaki színvonal a NEC 
és az AEG között azonos volt, 
ezért a kézzel címzett levelek 
jobb felismerési aránya miatt a 
NEC kapta meg a lehetőséget a 
telepítésre. Ennek megfelelően 
1989. április 12- én szerződéskö�
tésre került sor. A szerződés�
ben 1990. november 30- i próba�
üzemkezdet volt. A jó együtt�
működés alapján egy hónappal 
korábban lehetett megkezdeni 
a próbaüzemet, így már de�
cemberben teljes üzemben mű�
ködtethető a rendszer.

Az új rendszer továbbra is vi�
lágszínvonalon elégíti ki a levél�
szétosztást. Ez a géprendszer 
egyedülálló Európában, de ta�
lán a világon is, ugyanis egy fo�
lyamatban összeépített optikai 
karakterolvasás és videokódoló 
rendszer biztosítja a küldemé�
nyek feldolgozását. A NEC- nek 
ez az első ilyen rendszere, ami 
nem jelenti azt, hogy kísérleti 
jellegű berendezés, hanem azt, 
hogy a magyar szakemberek 
igénye szerint egyesített, ko�
rábban külön- külön működő 
berendezések összeépítéséből 
jött létre. Kíváncsian várjuk a 
gép hatékonyságát.

Miből áll a rendszer?

CFC: alak szerint válogató, 
címre állító és bélyegző beren�
dezés. Kiválogatja a gépi fel�
dolgozásra alkalmas leveleket, 
levelezőlapokat, képeslapokat, 
azokat az optikai jel (három pi�
ros csík) alapján azonos pozíci�
óba forgatja, majd lebélyegzi.

OCR/VCS: optikai karakter�
olvasó — videokódoló rend�
szer. Ez a gépegység a külde�
ményekről leolvassa a kézzel 
vagy géppel írt irányítószámot. 
Az irányítószámnak megfelelő�

en 10 kódvonalat helyez el a le�
vél, levelezőlap, képes levelező�
lap alsó élétől számított 2 cen�
timéteres sávban, majd a meg�
adott programok szerint az irá�
nyítószámok alapján előszét-  
osztást végez. Ugyanezen 
rendszeren belül a küldemény 
címiratát leképezi, és a videó-  
képjelet a géptől távolabb egy 
másik helyiségben elhelyezett 
videokódoló asztal egyikének 
monitorára vetíti. A monitoron 
megjelent címiratkép alapján a 
kezelő az olvasható irányitószá-  
mot számbillentyű segítségével 
a küldeményre kódolja. Az így 
kódolt levél az OCR által felis�
mert levelekkel együtt jut az 
előszétosztó tárolóba.

LSM: levélszétosztó gép�
egység. Az üzemben 2 darabot 
telepítettek, gépegységenként 
304 fiókkal. A gép üzemeltetése 
négy program alapján történik, 
mely programokhoz a megfele�
lő anyagot az OCR/VCS beren�
dezés előszétosztó tárolói biz�
tosítják. A jelenlegi rendszer�
ben a programok szerint tárolt 
anyagot külön kell az LSM ada�
golójához eljuttatni, ami tulaj�
donképpen többlettevékenysé�
get igényel. E beruházás kere�

tében azonban igényként fogal�
maztuk meg az OCR és LSM 
összekötését, így a ma még kü�
lönálló két gépet egy szállító-  
rendszer köti össze, melynek 
átadására várhatóan júniusban 
kerül sor.

Ezzel olyan korszerű rendszer 
indul be üzemünkben, amellyel 
el tudjuk érni azt, hogy a külde�
ményeket egyszeri kézbevétel�
lel osztjuk szét véglegesen, ami 
számításaink szerint a beada�
golt küldemények 70 százalékát 
érinti.

Reméljük, hogy a két gépsor 
óránkénti mintegy 75 ezres fel-  
dolgozási kapacitása nagymér�
tékben csökkenti az egész or�
szágban a manuális feldolgo�
zást, ami minőségileg jobb to�
vábbítási lehetőséget eredmé�
nyez. Szeretnénk elérni azt, 
hogy a Levélfeldolgozó Üzem�
be este tíz óráig beérkező leve�
lek a következő napon eljussa�
nak a kézbesítő hivatalokhoz.

Az átadás szelleme, valamint 
a gépben rejlő műszaki lehető�
ségek is biztosítékok arra, hogy 
a fentieknek maradéktalanul 
eleget teszünk.

Szűcs László

„Imádkozzunk, úttörőpajtások!"
Ha a felszólítás nem is pon�

tosan így hangzik el az új isko�
laév kezdete óta Lvovban, az el�
ső tanítási óra előtt, minden�
esetre a tanító „Dicsőség Uk�
rajnának!" köszöntéssel üdvözli 
a nebulókat, majd közösen el�
mondják a Miatyánkot. Ezt az 
ukrán nemzeti himnusz követi.

Az ukrán nemzeti központú 
oktatás jegyében a Ivovi terüle�

ten már kevesebb óraszámban 
foglalkoznak az orosz nyelvvel, 
s az orosz irodalom is besorol�
tatott a maga helyére, egy lett 
az idegen nyelvű irodalmak so�
rában. Természetesen új tár�
gyakkal is kiegészítették a tan�
rendet: a nemzeti történelem 
és sajátosságok, valamint a val�
lástörténet tanulmányozásával.

AIM

...segítenek a postások
íróasztal mellett, ha azt megvalósítani, vagyis eladni ne�
héz.

A Providencia 1991- es terve a realitások talaján áll. 
A már bevált biztosításokon kívül olyan újdonságokkal je�
lentkezik, amelyek az élet szinte valamennyi területét fel�
ölelik. Lehet majd biztosítást kötni vagyonra, balesetre, au�
tóra, szállítmányra —-  szinte mindenre, amivel a hétközna�
pi életben találkozunk. Egyfajta szolgáltatáson belül is 
nagy különbségek lehetnek, mind a biztosítási összeg 
nagyságát, mind az érte nyújtott előnyök skáláját tekintve.

A józan, átgondolt tervek az üzletkötőknek, így a postá�
soknak is nagyobb felelősséget és több munkát jelente�
nek. Az 1991- es évben a Posta Vállalat szervezeti felépíté�
séhez hasonlóan „áll fel" a Providencia csapat is. Hét terü�
leti igazgatóság koordinálja majd a várhatóan több mint 
tízezer postás alkalmazott és a Providencia belső hálózatá�
nak munkáját. A számok mögött merész tervek vannak, és 
egy olyan nyilvánvaló bizalom, amely a Providencia vezető�
ségétől a belső hálózaton, a postásokon keresztül egészen 
a leendő ügyfelekig sugárzik.

Ezek után nem marad más hátra, mint leírni azt, amit a 
Providencia biztosítónál az újságíró lelkére kötöttek:

Kedves Postások! Köszönjük az egész évben végzett lel�
kiismeretes munkájukat, s reméljük, jövőre még szorosabb 
együttműködésről, még nagyobb közös üzleti sikerekről 
számolhatunk be.

Vagyis, még egyszerűbben szólva, s egyben utalva a 
Providencia kedvelt szlogenjére: Nem kell aggódnia . . .  se�
gítenek a postások.

(X)

Hatvanéves a bélyegek múzeuma
150 évvel ezelőtt elsőként 

Angliában vezették be postai 
küldemények bérmentesítésére 
a bélyeget Rowland Hill javas�
latára, akit azóta is a bélyeg 
atyjának neveznek.

Az 1990- es év egy másik, egy 
magyar „bélyegesjubileum" 
éve is: 60 évvel ezelőtt alapítot�
ták a Bélyegmúzeumot. A sike�
rekben, hányattatásokban eltelt 
hat évtized utols.ó évei nem vol�
tak felhőtlenek, zárt ajtók mö�
gött, az átépítés, a felújítás 
mostoha körülményei között 
folyt a gyűjtési, feldolgozási 
munka, s a készülődés a várva 
várt megnyitásra.

November 23- án a múzeum 
kitárta kapuit, hogy ezzel az 
eseménnyel a legméltóbb mó�
don ünnepelje saját születés�
napját. A megszépült múzeum 
felújított állandó kiállítással 
várja látogatóit, melyeken a 
magyar bélyegtörténetet és a 
világ bélyegeit mutatja be. Egy�
úttal időszakos kiállítás tárja az 
érdeklődők elé a magyar bélye�
gek sikereit, a díjazott bélyeg-  
tervezők munkásságát. A mú�
zeum az ajándékozók anyagá�
ból készült válogatással fejezi 
ki köszönetét támogatóinak, s 
ízelítőt ad a legnagyobb sikere�
ket elért hazai bélyeggyűjtők 
gyűjteményeinek legszebb da�
rabjaiból.

Kovács Gergelynének, a Pos�
tai és Távközlési Múzeumi Ala�
pítvány vezetőjének üdvözlő 
szavai után dr. Kertész Pál, a 
Posta Vállalat vezérigazgatója 
mondott megnyitóbeszédet a 
szakmai ünnepségen, melyen

alkalom nyílt az első bemutat�
kozásra. Az ezt követő hivata�
los megnyitón a nagy számban 
összegyűlt érdeklődők körében 
dr. Bodó Sándor, a Művelődési 
és Közoktatási Minisztérium 
közgyűjteményi főosztályának 
vezetője méltatta a jubiláló mú�
zeum tevékenységét, szerepét; 
mint mondta:

„A múzeum új, állandó kiállí�
tásának megnyitásával egyben 
egy új korszakot is nyit, példát 
ad arra, hogyan lehet egy mú�
zeum egyszerre múlt és jövő! 
Múlt, amikor megbecsüli az 
örökségként falai közé került 
emlékeket, jövő, amikor a jö �
vendő muzeális értékeinek élő 
alkotóit életműveikkel behívja 
falai közé. Hidat épít a múlt és 
a jövő között, erősítve fogyat�

kozó hitünket a folytonosság�
ban, példázva, hogy a múzeum 
igazi otthona a bélyeghez kap�
csolódó tevékenységeknek, a 
vele foglalkozó embereknek, a 
tervezőművészektől a postai ki�
adókon át a bélyeggyűjtőkig."

A megnyitó ünnepélyességét 
fokozta a Postás Szimfonikus 
Zenekar tagjaiból alakult kama�
razenekar szereplése. Szinte 
családiassá vált a hangulat, 
amikor az alapítvány másik 
részlegének, a Postamúzeum�
nak a dolgozói köszöntötték 
testvérintézményük dolgozóit, 
akiknek „kulisszák mögötti" 
szorgos munkája most rivalda�
fénybe került.

A megnyitó és az évforduló 
alkalmából a filatelisták szép 
darabokkal gyarapíthatták gyűj�

teményeiket: az előcsarnokban 
egész nap alkalmi postahivatal 
működött első napi bélyegzés�
sel, s az évfordulóra kibocsá�
tott bélyegek, reprezentatív ki�
adványok alkotói, Kass János 
és Kara György grafikusmű�
vész, valamint Molnár Géza fo�
tóművész dedikálta munkáit.

Az immáron állandóan láto�
gatható múzeumban folyama�
tos az értékcikk- árusítás és az 
alkalmi bélyegzés.

Hétfő kivételével naponta 
10—18 óra között — munkana�
pokon 10 és 15 óra között tár�
latvezetéssel — újra szeretettel 
várja látogatóit a Bélyegmú�
zeum (Budapest VII., Hársfa u. 
47.).

A. E.
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Horvátth Károly, a mindenes

Napjainkban, amikor az inflá�
ció gyorsul, nehezednek az 
életkörülmények, láthatóan 
visszaesik az életszínvonal, ke�
vesebb jut szórakozásra, műve�
lődésre is. Vannak azonban kol�
légáink, akik ha kevesebbet is 
jutnak e! színházba,az Operába 
vagy hangversenyre, örök sze�
relmükről, a könyvről, az olva�
sásról nem mondanak le. Igaz, 
mostanában nem gyarapítják 
saját könyveik számát a régi 
ütemben, de a költségesebb 
szórakozások helyett inkább ol�
vasnak. Sokan mondják — kü�
lönösen idősebb korban —, a 
könyv nemcsak művel, böl�
csebbé tesz, hanem meg is 
nyugtat. Ezért számosán, a té�
vé-  vagy rádióműsorok háttér�
be szorításával, szabad idejük 
egyre nagyobb hányadában a 
könyvekben merülnek el. A kí�
nálat talán soha nem volt ilyen 
sokféle, sokrétű, mint mostaná�
ban, amikor mindent ki lehet 
adni, csak legyen, aki megve�
szi.

Ilyen és ehhez hasonló gon�
dolatokkal indultam el, hogy a 
posta és a távközlés területén 
három helyen a könyvtárak 
helyzetéről, a látogatottságról, 
az olvasottságról információkat 
gyűjtsék, és a tapasztalatokat a 
kedves kollégákkal megosz-  
szam. y

Olyan helyszíneket választot�
tam, amelyeknél a különböző 
szervezetek, igazgatóságok egy 
könyvtárat használnak. Ennek 
megfelelően tettem látogatást 
a Magyar Posta Vállalat és a 
Magyar Távközlési Vállalat 
Krisztina körúti központjában, 
pontosabban az épületben kö�
zösen működtetett könyvtár�
ban, majd a Horváth Mihály té�
ren, ahol a Helyközi Távbeszélő 
Igazgatóság és a Budapesti 
Távbeszélő Igazgatóság szék�
helye található, s végül a Buda�
pest 70- es postahivatal és a 
Mozgóposta^ Csomagfeldolgo�
zó és Vám Üzem (MCSV) Ver�
seny utcai épületében működő 
könyvtárat kerestem fel.

Néhány jellemző számadat 
az említett könyvtárakról:

A Krisztina körúton 700- an 
dolgoznak az épületben, nyug�
díjasok is kölcsönöznek, 
15 000- es könyvállomány van. 
A könyvtárba beiratkozott olva 
sók száma 470. 32 000—33 000 
között lesz a kikölcsönzött 
könyvek száma az idén.

A HTI- nél és a TIG- nél 2000 
dolgozó és a nyugdíjasok vehe�
tik igénybe. Több mint 14 000 
kötet van. 300 körüli a könyvtá�
rat rendszeresen látogatók szá�
ma. 7000 darab körül várható ez 
évben a kölcsönzött könyvek 
száma.

A Bp. 70- es és az MCSV: 
2100 az aktív dolgozói létszám 
és a nyugdíjasok. 550 a beirat�
kozott olvasók száma. Itt is va�
lamivel több mint 14 000 könyv�
ből lehet válogatni, s az idén 
mintegy 25 000 lesz a kölcsön�
zött könyvek száma.

Ezek után nézzük kicsit rész�
letesebben, milyenek a tapasz�
talatok az egyes helyszíneken, 
a könyvtárakban.

Az MPV és MTV könyvtárát a 
volt Posta- vezérigazgatóság 
épületében, a 8. emeleten talá�
lom, amit már több évtizede a 
megszokott környezetben lehet 
megtalálni. A könyvtár vezetője 
Csengődi Klára, akivel nehéz 
volt a találkozás.

— Mi volt tegnap az a sok 
teendő. Klárika?

— Tudja, a szakszervezetnek 
sok mindenben van módja se�
gíteni a dolgozókon. Tegnap 
zártam a mosóporakciót, 
amelynek során 120 000 forin�
tért vásároltak a dolgozók. Ezt 
20 százalékkal olcsóbban tud�
tam adni ilyen nagy tételben.

— Jó, jó, de én a könyvtár 
működése ügyében jöttem, 
mint a könyvtároshoz, hogyan 
függ ez össze a könyvtári mun�
kával?

— Hát azzal csak annyiban, 
hogy az szb- be az idén megvá�
lasztottak, üdülési felelős va�
gyok és tt- elnök. Ezen utóbbi 
megbízatásomból ered az ilyen 
tevékenység. Volt már szörp�
akció is, akkor 200 ezer forint 
volt az árusítás értéke.

— És mi volt tegnap a másik 
különprogram, ami miatt a dél�
után is foglalt volt?

— Tudja, a nyugdíjasokkal 
volt egy találkozónk, délután

3- tól estig tartott. A 148 nyugdí�
jasból 80 eljött, valamennyit jól 
ismerem. Akiknek az egészségi 
állapota megengedi, azok ma is 
rendszeres olvasóim. Kemenes 
Lászlóné, a nyugdíjas bizottság 
elnöke foglalkozik velük, de én 
is segítek. Kisebb ajándékokat 
kaptak, jó hangulatban töltöt�
tek itt néhány órát, bizony so�
kan csak itt találkoznak a régi 
kollégákkal.

— Klárika, beszéljen nekünk 
a könyvtárosi munka lényegé�
ről, mire kell figyelni, hogyan 
kell ezt jó l csinálni?

— Először is tudni kell, hogy 
akik a könyvtárat látogatják, 
azoknak az érdeklődési köre 
milyen. Nos, ebből már azt is 
meg lehet állapítani, ha egy 
könyv megjelenik, abból hány 
példányt rendeljek. Van úgy, 
hogy még meg sem jelent a 
könyv, de már keresik, elője�
gyeztetik magukat, hogyha 
meghozom, mindjárt kikölcsö�
nözhessék. Szóval a tapasztalat 
döntő tényező. Én 1956. szep�
tember 1- jétől vagyok postás, a 
Díjbeszedőnél kezdtem dolgoz�
ni, ott a munkám mellett üzemi 
könyvterjesztő voltam társadal�
mi munkában. Onnan kerültem 
ide, az épületbe. De több éven 
át, 1968- ig innen a Járműtelep�
re is jártam, egyik nap itt, másik 
nap ott végeztem a könyvtárosi 
feladatokat. Közben elvégez�
tem a 2,5 éves könyvtárosi tan�
folyamot a Fővárosi Szabó Er�
vin Könyvtárban. 1980- ig közön�
ségszervezést is végeztem.

Közben jönnek- mennek a 
kollégák. Klárika gyakorlott 
mozdulattal átveszi a visszaho�
zott könyveket, s átadja az ad�
minisztráció után az általuk ki-  
választottakat. Mikor idáig ju�
tottunk, két fiatal lány, Vas 
Krisztina és Kovács Krisztina az 
álomfejtés után érdeklődött. 
Egyikük azt álmodta, hogy 16 
éves húga férjhez ment, és az 
esküvői procedúra jelentőségét 
szerette volna megfejteni. No�
sza, elő az „álmoskönyvet", s 
beletemetkeztek a megfejtés�
be.

— Látja — mondja Klárika 
—, az ilyen látogatás bele sem 
kerül a statisztikába, hiszen 
könyvet nem visznek el ilyen�
kor, számos hasonló érdeklő�
dés, kérdés merül fel nap mint 
nap. Szerencsére jó helyen is 
vagyunk, az étterem és a büfé

is itt van a közelünkben, aki egy 
kicsit érdeklődik a könyvek 
iránt, az idetalál. Tudom, hogy 
mit olvas otthon a gyerek, a 
nagymama, a férj vagy a fele�
ség, és persze a kollégáim ér�
deklődési körét is ismerem. 
Minden csak odafigyelés kér�
dése. Ha a tévében megindul 
egy sorozat, s könyvben is 
megjelenik, már rendelkeznem 
kell vele. Ilyen volt legutóbb a 
Tövismadarak, vagy a Korona 
ékköve. Az életrajzi regények 
nagyon kelendők. És talán 
meglepi, de a fiatalok igen ér�
deklődnek a II. világháborús re�
gények iránt. Most nagyon fel�
lendült a kereslet az Osztrák-  
Magyar Monarchiáról szóló 
könyvek iránt. Passuthot ismét 
kezdik felfedezni. Szeptember�
től tavaszig az iskolai kötelező 
olvasmányok sűrűn cserélőd�
nek. Az idén 50 ezer forint van 
beszerzésre, felét a posta, felét 
a távközlés adja a szakszerve�
zeti tagdíjból. Ézenkívül egy év�
ben 8- 9 ezer forintért hetilapok 
és folyóiratok érkeznek. Jár a 
Kortárs, a Nagyvilág, a Kritika, 
a Könyvtáros, a Nők Lapja, és 
több napilap is. A műszaki 
könyvtárban, amely külön van, 
más folyóiratok is megtalálha�
tók.

Most már szinte kérdeznem 
sem kell. Klárika belelendült, 
mondja a mindennapos teen�
dőit. Rendszeresen tanulmá�
nyozza a Könyvtárellátó és 
Könyvkiadó Vállalat új kiadvá�
nyairól megjelentetett ismerte�
tőt, s ebből a tartalom alapján 
önállóan rendeli a könyveket, 
amelyek utánvéttel erkeznek, s 
a földszintről, a postahivatalból 
ő cipeli fel. Számos könyvet ol�
vas, most éppen 6- 7 darabot 
egyszerre, de persze soknak 
csak a tartalmát ismeri, s úgy 
ajánlja. Családias a hangulat a 
könyvtárban. Az emberek be�
betérnek egy- két jó szóra, jól 
érzik magukat a néhány perc 
alatt, amit ott töltenek. Klárika 
is szívesen csinálja, ez látszik is 
rajta!

Mindig öröm számomra, ha 
olyannal találkozom, aki azt csi�
nálja, ami tetszik neki. Bár még 
többen lennének ilyenek, bizo�
nyára többre vinnénk.

A HTI—TIG épületében vi�
szonylag szűk szobában talá�
lom meg Sinkó Mártát, a fiatal 
könyvtárost, aki most végzi es�
tin a Tanárképző Főiskolát; je�
lenleg a III. évfolyamnál tart. 
Megtudom, 1986 óta a HTI lét�
számában van, s azóta végzi a 
könyvtárosi feladatokat.

— Itt milyenek az anyagi le�
hetőségek?

— Az idén 100 ezar forintot 
kaptam könyvbeszerzésre, de 
ebből az elhasználódott bútoro�
kat, székeket, asztalokat is pó�
tolni kell. Ezt a HTI adja a jóléti 
alapból, de olyan megállapodás 
van, hogy a TIG dolgozói is 
igénybe vehetik, ők 5 ezer forin�
tot adtak. A TIG viszont fenn�
tartja az épületben a műszaki 
könyvtárat, s azt a HTI dolgozói 
is látogathatják. A mi helyze�
tünk speciális, mert az itt látha�
tó könyvek csak egy részét, bár-  
túlnyomó részét képezik az ál�
lománynak, mert 10 letéti 
könyvtárat szolgálunk ki, ame�
lyek üzemekben, illetve üdülők�
ben müködhek. letétikönyv�

tár- forgalom adatai nincsenek 
benne a közölt adatokban.)

— Úgy látom az adatokból, 
mintha az idén kissé visszaesne 
a látogatottság.

— Igen, valóban, várhatóan 
kevesebb lesz az olvasók szá�
ma az idén, és az általuk köl�
csönzött könyvek száma is 
csökken. Májusban műszaki 
okok miatt három hétig zárva 
volt a könyvtár, s mivel érettsé�
gi időszak volt, ez erősen visz-  
szafogta a könyvforgalmat.

— Most mi a legkeresettebb 
olvasnivaló?

— Nagyon megy a nyelv�
könyv, az útikönyv, minden, ami 
Erdélyről szól, és slágerek a té�
vében bemutatott filmsoroza�
tok könyvváltozatai. De a 
gyógynövények, a hús nélküli 
táplálkozás iránt is sokan ér�
deklődnek.

— Úgy látom, kazettákat és 
hanglemezeket is kölcsönöz.

— Igen, 1985 óta van ez a 
szolgáltatás. 114 hanghordozó 
van jelenleg, nyelvtanuláshoz 
elengedhetetlen, másolunk is, 
van hozzá berendezésünk. Van 
jógakazettánk is, nagyon kere�
sett. Indiai zene van rajta, s egy 
kellemes férfihang mondja, 
hogy mit csináljunk reggel és 
este.

— Be kell vallanom, kissé 
meglepett, amikor találkoztunk, 
hogy ennyire fiatal. Hogyan ju �
tott eszébe, hogy könyvtáros 
legyen?

— Én már általános iskolás 
koromban könyvtáros szeret�
tem volna lenni. Mindig szeret�
tem a könyveket. Igaz, később 
más terveim is voltak, de végül 
a könyvszeretetem győzött, s 
mikor megtudtam, hogy itt 
könyvtárost keresnek, hát elvál �
laltam. A könyvtárosi feladat 
nagy elmélyülést és figyelmet 
igényel. Sajnos, itt kevés a 
hely, a könyvek tetejére is kell 
már könyveket rakni, ez nehezí�
ti a munkámat.

Közben megismerkedtem 
Kolláth Ferencné szaktársnő�
vel, aki a TIG- től ment nyugdíj�
ba. Kedves, mosolygós terem�
tés. Őt is a könyvek vonzdtták 
ide. Havi 100 órában segít, illet�
ve vizsgaidőszakban. Márta tá�
vollétében ellátja a könyvtárosi 
munkát. Ő a nyugdíjasok érde�
kében szól. Bejönnek, s nem 
tudják őket leültetni egy asztal�
hoz, hogy a lexikonból, egyéb 
könyvekből kiírják, ha valamire 
szükségük van.

Beszélgetésünk folyamán 
Sinkó Márta lassacskán felen�
gedett, egyre közlékenyebb 
lett. Az a típus, aki csak szívvel 
tud valamit csinálni. A könyvtá�
rosi munka szerves része az 
igények ismerete, s ez alapján 
a Művelődési Ház központi 
könyvtárától igényelte egy alka�
lommal, hogy nézzék meg a 
munkáját, és mondjanak véle�
ményt. Alapvetően tetszett a 
munkája, egy- két tanáccsal lát�
ták el, amit meg is fogadott.

Nem kifejezetten a könyvtá�
rosi feladatokhoz tartozik, de a 
nyári, viszonylag kevesebb köl�
csönzési igény mellett érdekes 
színfoltja a könyvtáros tevé�
kenységének, hogy általános is�
kolás gyerekek részére a szak-  
szervezet szervezésében nyári 
tábort szervezett, illetve 
1989- ben napközis rendszerben 
Budapesten foglalkozott a gye�

rekekkel. Ez nagy segítség a 
szülőknek is, és a gyerekek kul�
turált körülmények között, fel�
ügyelet mellett szereznek szin�
te játszva különböző ismerete�
ket, és pihennek, szórakoznak. 
Éveken keresztül a jóléti és kul�
turális alapból adott a HTI erre 
megfelelő összegeket. Sajnos 
ez az idén elmaradt.

Utam harmadik, egyben utol�
só állomása a Budapest 70- es 
postahivatal és az MCSV közös 
könyvtára. Horvátth Károly „re�
zidenciáját" csak kérdezgetés 
után találom meg, egyszer el is 
tévedtem az épületben. Majd 
egy olyan szép, tágas könyvtár�
ba léptem, amely hozzásegít 
helyszíni elmélyüléshez is. Itt is, 
mint a másik két helyen, a pol�
cok dugig könyvekkel.

Az alapadatok, a látogatott�
ság, az olvasottság számainak 
rögzítése után mélyebb beszél�
getésbe kezdtünk, hiszen kide�
rült, Horvátth Károly sem csak 
könyvtárosi teendőket lát el. De 
maradjunk a sorrendnél, elő�
ször is itt 30- 30 ezer forintot 
adott az idén a két szakszerve�
zet a tagdíjból a könyvek vásár�
lására. A II. félévtől ugrásszerű�
en megnövekedett a könyvköl�
csönzési igény, ez érthető is, 
bizony a valamirevaló könyvek 
már mind 100 forint felettiek, 
de egyre több a 200 forintnál is 
drágább. Egyedi igényeket is 
teljesít a könyvtáros, hiszen 
azokat a szakkönyveket, ame�
lyekből a profilból eredően 
nem rendelkezik a könyvtár, ki-  
kölcsönzi a Művelődési Ház, 
vagy a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár hálózatától, vagy leg�
inkább az Országgyűlési Könyv�
tárból, s ezeket is díjmentesen. 
Ilyen könyveket általában felső�
fokú tanulmányokat folytatók 
igényelnek.

Megtudom, hogy itt az ölva-  
sottsági sorrend: történelmi és 
életrajzi regények, szépiroda�
lom, útleírás, orvosi könyvek, 
szakkönyvek. Fellendült a 
nyelvkönyvek, szótárak iránt az 
érdeklődés.

— Az olvasottság jónak 
mondható — jegyzem meg —, 
hiszen döntően kétkezi embe�
rek dolgoznak a területen.

— Reggel 7- kor kezdek, de 
van, hogy a mozgósok már itt 
várnak. A Déli pályaudvarról is 
átjönnek. Itt nincs munkaidő, 
ezt csak szeretettel lehet csi�
nálni.

Ezek után visszamenőleg „ta�
núja" leszek annak a sokrétű te�
vékenységnek, amelyet Hor�
vátth Károly 10 évi könyvtárosi 
munkája során elvégzett. Nem�
csak beszél, hanem mutatja a 
dokumentumokat, a fényképe�
ket, tablókat, amelyeket ő ma�
ga készített a rendezvényekről. 
Ezeket már csak címszavakban 
lehet leírni:

— TIT- előadások a legkülön�
félébb témákban, s mindegyik 
megfelelő látogatottság mel�
lett.

— Nyugdíjasklub működik, 
havonta egyszer legalább talál�
kozik velük, vagy itt a könyvtár�
ban kölcsönöznek, vagy teadél�
utánt rendez nekik, vagy múze�
umba mennek, voltak a Parla�
mentben, vagy kirándulnak ha�
tárainkon belül, de azon túl is. 
Jártak már Kárpátalján, Becs�
ben többször, s nem bevásárló-  
útón, hanem városismertetés, 
múzeumlátogatás szerepel a 
programban, hazafelé a buszon

pedig vetélkedőt tart a látottak�
ból. Évente soros farsangi ren�
dezvényre is sor kerül a könyv�
tárban.

— Óvodásoknak mesedél-  
előttöt tart a könyvtárban vagy 
az óvodában.

— Iskolásoknak az idén nyá�
ron egy hónapig, napi elfoglalt�
sággal programokat szervezett, 
de ezt már évek óta csinálja, 
volt, hogy két hónapon keresz�
tül, persze a gyerekek közben 
cserélődtek. Volt velük Szent�
endrén, megnézték a Kovács 
Margit- múzeumot, hajókirán�
dulást tettek a Dunakanyarban, 
gyalogoltak a budai hegyekben, 
és.ismerkedtek a Margitsziget 
nevezetességeivel, sétáltak a 
Várban, belátogattak a Nemzeti 
Galériába, megismertette a 
gyerekeket a XIX. századi szob�
rászat, festészet remekeivel; az 
állatkert megtekintése is ese�
ményt jelentett a gyerekeknek.

— Sárdi János özvegyét, aki 
az Irodalmi Múzeum főmunka�
társa, meghívta egy beszélge�
tésre, olyan jól érezte magát, 
hogy ott maradt a nyugdíjasok 
klubdélutánján, ahol bizony ze�
néről is gondoskodik, mert az 
évek száma nem számít, ha jó 
zenét hallanak, bizony még 
táncra is perdülnek.

— Az évek során számtalan 
vetélkedőt szervezett, ami nö�
velte az általános műveltséget.

— Túri Ferenc festőművész 
kiállítását rendezte meg.

— Nagy sikere volt az erede�
ti kínai tárgyakból (féldrágakö�
vek, elefántcsontok, ezüsttár�
gyak, porcelánok) rendezett ki�
állításnak, amelyet kínai zenei 
aláfestéssel tekinthettek meg a 
látogatók. Ezt követően fellen�
dült a kínai szerzők iránti olva�
sási vágy.

— Az idén a költészet napjá�
hoz kapcsolódóan jól sikerült 
találkozóra került sor Kanizsa 
József költővel. Az esemény�
hez kamarakiállítás is kapcsoló�
dott, azzal az érdekességgel, 
hogy eredeti kéziratokat >s sike�
rült bemutatni, így egymás mel�
lett volt látható a mű közvetlen 
keletkezése és a nyomdai úton 
előállított szöveg. A találkozó 
végén a költő legújabb verses�
kötetét dedikálta, amelyből 
szép számmal vásároltak a je�
lenlévők.

Én hallgatom, s ahogy vissza�
emlékezik, újra átéli a gyere�
kekkel, a nyugdíjasokkal, a dol�
gozókkal már megélt esemé�
nyeit, amely mindannyiuknak 
maradandó élmény. A felét 
sem tudta elmondani a 10 év�
nek, amit könyvtárosként, és 
egy kicsit mindeneskeni már itt 
eltöltött. Én még annyit sem 
tudtam feljegyezni. Mindezt 
nem kötelességből teszi, ez 
több annál!

*

Ezen kis írás végére érve jó 
érzéssel teszem le a tollat, mert 
mindhárom helyen meggyő�
ződtem róla — bár mások az 
adottságok és a lehetőségek 
—, hogy munkaköri kötelessé�
gen túl is lehet másokkal törőd�
ni, észrevétlenül kultúrát, szóra�
kozást, valami felemelőt és sze-  
retetet vinni a kapcsolatokba. 
S ezekre a mai nehéz években 
mindenkinek nagy szüksége 
van.

MohaiKazettákat is kölcsönöznek a HTI-nél

Álomfejtés Csengődi Kláránál
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Karácsonyi meglepetés!
Kedves rejtvényfejtőinknek óriásfeladvánnyal 

és ajándékkal szeretnénk kedveskedni ez évi 
utolsó számunkban.

Szerkesztőségünk ezúttal először, s remé�
nyeink szerint a jövőben évente egyszer óriás�
rejtvényt közöl, melynek helyes megfejtői kö�
zött most 2 külföldi utat is kisorsolunk.

Az alábbi rejtvény megfejtői egy 3 napos 
velencei utat — a februári karneválra — és 
egy egynapos bécsi utat nyerhetnek. Termé�
szetesen emellett könyvutalványokat is sorso�
lunk.

Sikeres agytornát kíván:
A szerkesztőség

VÍZSZINTES

1. A Top Travel a Belváros�
ban, a Vitkovics Mihály utcában 
székel. Az utca névadójának 
irodájában dolgozott egy ideig 
történelmünk kiemelkedő alak�
ja. 10. A négynapos velencei út 
érdekes, ingyenes programja. 
19. Déli tenger. 20. Híres víz�
esés. 22. Megrendel, bérel, ide�
gen szóval. 23. Akad. 24. Ötna�
pos olasz út egyik állomása. 26. 
Madridi képtár (ford.). 27. El�
adásra kínál. 25. Nekem adják. 
29. Dél- amerikai darufajta. 31. 
Előtagként hegyet jelent. 32. 
Székes páros hangzói. 33. Üdü�
lőhely a Dunakanyarban. 34. 
Régi kutya! 36. „Üveges" német 
város. 38. Motormárka. 39. Ez a 
fordított kötőszó egy község. 
40. Tartózkodás az ételtől, val�
lásos alapon. 41. Atléták. 43. 
Amerikai űrkutatási hivatal. 45. 
Francia kettős magánhangzó. 
46. Margarinmárka. 47. Fuvaroz. 
49. Kemény fa. 51. Németh 
László Észtere. 53. James Clark 
. . .  (19. századi sarkkutató). 54. 
Illatos likőrnövény régiesen. 56. 
Üzletben van (ford.). 58. Balázs 
. . .  (színművész volt). 59. Férfi 
becenév. 60. Pozitív töltésű 
elektród. 62. Zavart Vali! 63. 
Rumli. 64. Pompon. 65. Georgia 
és Németország betűjele. 68. 
Rizspálinka. 70. Latin én (ford.). 
71. Előadó. 72. Isten, németül. 
73. Gyógyvizű üdülőhely. 75. 
Japán öslakó (ford.). 77. Ezüst. 
78. Előtagként légi. 79. Sivatagi 
látvány. 80. A Dráva mellékfo�
lyója. 82. Különleges eljárással 
textilt fest. 87. Idilli költemé�
nyek. 88. Brazil regényíró (Jor�
ge). 90. Csokoládés édesség. 
91. Becézett ital. 92. Római 
pénz. 93. Anyag rövidítése. 94. 
Francia névelő. 96. Félig klór! 
97. A labdajáték célja. 98. Kötő�
szó. 99. Időszak. 101. Adódik. 
103. Angol otthon. 105. . . . 
union (angol szakszervezet). 
107. Anyagot vág. 108. Növényi 
szaporítósejt. 109. Balszeren�
cse, névelővel. 111. Körülbelül 
az ábécé közepéig. 112. Válsá�
gos állapot. 114. Szem nélküli 
rozs. 116. Fejbőr, nem a fejen! 
118. Láma. 120. Névelős arató. 
123. Adventi hajnali mise. 126. 
Algériai kikötő. 127. Ördöngös 
volt az ilyen diák. 128. Őriztet. 
129. Az arany franciául. 130. Ás�
vány. 131. . . .  ovo (eleve). 132. 
Kertben dolgozik (ford.). 133. 
Betűk az ábécé elejéről. 135. 
Őse (rég.). 136. AAAAAA. 137. 
Tönkrement tárgy maradványa. 
139. A túlnyomás jele. 141. 
Szent, olaszul. 144. Hamis. 145. 
Nő, akitől a család ered. 147. 
Hevesen vitázó. 149. Nagyfokú 
aluszékonyság (ford.). 151. Dél�
amerikai füves síkság. 152. Jog 
talanul kisajátítja. 155. Össze�

vissza porol! 156. Kis, amerikai 
négerlakta köztársaság (ford.). 
157. Okmány. 158. Munkacsa�
pat. 159. Fél zeller! 160. Elhatá�
roz. 161. Lásd vízsz. 60. 163. 
Hegycsúcs. 165. Rock and roll 
rövid magyarsággal. 167. Nö�
vényt nemesít (nép.). 168. Dí�
szes. 169. Mauna . . .  (kialudt 
vulkán). 171. Kellemetlen eső. 
173. Idegen tagadás. 174. Szol-  
mizációs hang. 175. Ezt veszi a 
vevő. 176. Nótaszerző. 178. Be�
takarít. 180. Ételízesítő. 181. Jó, 
ha betartják. 183. Ilyen a kos. 
185. Aktával tévé. 187. Iga. 188. 
Ide vezet a csütörtökönkénti 
egynapos kirándulás. 190. Csa�
tangoló, otthontalan. 191. Nyá�
ron nagyon ritkán mondtuk. 
192. Növény. 193. Amper, Kel�
vin. 194. Igekötő. 195. Négylá�
bú. 197. Mértani test. 198. Egy 
darab pászka. 199. . . .  morgana 
(délibáb). 201. Erdélyi folyó. 
203. Fűszer. 205. Több mint kel�
lene. 206. A boríték szereplője. 
208. Ifjú versenyző. 210. Iroda�
lom. 214. Tétlen. 217. Kenő. 218. 
Észak- amerikai indián törzs. 
219. Az Ausztriába utazó Top 
Travel expresszbusz.

FÜGGŐLEGES
1. Nem szabad belenyúlni! 2. 

Szederkény közepe! 3. Ívpapír.
4. Kikötőváros a Balti- tenger 
partján. 5. Kedélytelen ( + ék.). 
6. Német tojás. 7. Mai. 8. . . . 
Rota (olasz filmzeneszerző). 9. 
Lassú járás. 10. Részeire szedé.
11. Előtagként forgás (ford.).
12. Trágya (nép.). 13. Angol hír�
ügynökség. 14. A vízsz. 22. fele. 
15. Fogkrémmárka (ford.). 16. 
Kevert rianó. 17. Ahol a víztar�
talék van. 18. Az utazási iroda 
igy hirdeti útjait az osztrák he�
gyekbe. 21. Gallium. 24. Keleti 
uralkodó volt. 25. Intő jel. 28. 
Étel (arg.). 30. Munkácsynál 
ásít. 33. Libát hizlaló. 35. . . .  Kö�
nig. 37. Beszédrész névelővel. 
40. Dzsingisz kán unokája. 41. 
Ung menti. 42. Ázsiai ország. 
44. Verdi- opera. 46. Döntetlen a 
sakkban. 47. Nyári nadrág. 48. 
A „rocknagymama" személyne�
ve. 50. Francia zeneszerző. 52. 
Község Baja közelében. 53. 
Szem elöl dug. 55. . . .  háza 
(ford.). 57. Egyesület, szövet�
ség. 59. Megörökítés az utókor�
nak. 61. Fővárosa Koppenhága. 
64. Vízzel gyógyít. 65. Az Ala-  
csony- Tátrában ered. 66. Közel-  
keleti politikus. 67. Aki legyőzte 
Góliátot. 69. írásban irányított 
valamit valahova. 72. Ökölvívó 
volt. 73. Protaktinium. 74. Gyer�
mekfenyítés, duplázva. 76. Eu�
rópai pénzegység (ford.). 78. 
..., egy elképesztő Top Travel-  
slágerárlN. Laterno . . .  (ford.). 
82. Kisiparosok szövetsége. 83. 
Kivált valamit. 85. Fővárosi be�
tűjel! 86. Híres országgyűlés.

87. Vitkovics Mihály egyik mű�
faja. 88. Duplázva zselatin. 89. 
Vízi sport (ford.). 93. Névelős 
sportoló. 95. „A" megváltó. 100. 
Alvás nélkül. 101. Becézett szü�
lő. 102. Szilárd test része. 103. 
Hasznos részlet! 104. Neves ko�
reográfus. 106. Sokszorosítás 
(röv.). 108. Halászszerszám.
110. Ércesen hangzó. 113. Ige�
képző. 115. Vallásos ének. 117. 
Háziállat. 119. A Top Travel ut�
ca névadójának foglalkozása. 
121. Dunántúli hegy. 122. Fa�
ipari munkás. 124. Latin köszö�
nés. 125. Ráillő. 130. Valamely 
területen élő, ott szokásos 
(ford.). 134. Szidalmaz. 137. Is�
kola alkalmazottja, +ék. (ford.). 
138. . . .  noir (a régi francia pos�
ta azon része, ahol a gyanús le�
veleket ellenőrizték). 139. Ókori 
római öltözet (ford.). 140 Á- val 
az elején, rézsútos irányú. 142. 
Egy vasúti expressz. (A 2. betű 
kettőzve.) 143. Az áram erőssé�
gének mértékegysége. 146. 
Szent, angolul. 147. Odanyújt. 
148. Tüzet szüntető. 150. Mü-  
anyagfajta. 151. A Velencével 
összekapcsolt út egy állomása. 
153. Vajféle. 154. Ilyen az óra is! 
161. Heveny. 162. Sajátos illatú 
olajos növény. 164. Jó az ezer�
jója. 166. Disznóöléskor divatps 
168. Fémkorong. 169. Pamutvá�
szon. 170. Névelős ásványi 
anyag. 172. Polgár lányok mű�
velik! 175. Vízelvezető. 176. Őr�
lemény. 177. Város a Szovjetu�
nióban (rég.). 179. Csehszlovák 
táncdalénekes (ford.). 182.... a 
gyümölcs (Steinbeck). 183. 
Pásztorok viselete (ford.). 188. 
Keresgélő. 189. Ürpilóta volt. 
192. Kőműves igéje. 196. Női 
becenév. 199. Nagy . .. (rock�
énekes, rádióműsort is vezet). 
200. Ütőlap. 202. Kínai hossz-  
mérték. 203. Fél bulvár! 204. Fő�
városi egyetem névbetűi. 206. 
Testrész. 207. Kvarc is van. 208. 
Vétesz. 209. Argentína, Norvé�
gia gépjárműveken. 211. Szov�
jet repülő betűjele. 212. Dupláz�
va város. 213. USA- sajtóügy-  
nökség. 214. Hatszáz! 215. A 
természetes logaritmus jele. 
216. Arab egynemüi.

Bánhidi Éva

Beküldendő: a vízszintes 1., 
10., 24., 188. és 219., valamint a 
függőleges 18., 78., 87., 119. és 
151.

Beküldési határidő: január 
10.

Előző rejtvényünk helyes 
megfejtése: . . .  az ész, és negy�
venévesen a megfontolás.

Könyvutalványt nyertek: 
Abért Mária (Szombathely), 
Baranyai Lajosné (Szombat�
hely), Gáspár Mihályné (Kom�
ló), Mankóczi Józsefné (Tata�
bánya).

Nyugdíjasaink életéből
A miskolci postás nyugdíjas�

klub vezetője igen jó kapcsola�
tot tart a helyi szociális otthon�
nal. Az ott gondozott postás 
nyugdíjasokat patronálja. Ün�
nepélyes alkalmakkor virággal, 
édességgel .kedveskednek ne�
kik. A szociális otthon vezető�
sége évről évre meghívja a klub 
vezetőségét az idősek hónapjá�
nak rendezvényeire. így történt 
ez az idén is.

Az idősek hónapjának ren�
dezvénysorozatát Miskolcon a 
nemrég választott polgármes�
ter, Csorna Pál nyitotta meg, de 
részt vett az ünnepségen a szo�
ciális ügyekkel foglalkozó alpol�
gármester is. Az új polgármes�
ter megnyitóbeszédében hang�
súlyozta, hogy az idősek prob�
lémáit soron kívül kell intézni. 
A megnyitón a Miskolci Nem�
zeti Színház művészei adtak ní�
vós műsort. Utána meghitt be�
szélgetésre került sor. A ren�
dezvény példamutatóan tükröz�
te az idősek megbecsülését.

*
November 14- én tartotta 

meg havi klubdélutánját az egri 
nyugdíjasklub. A műsoron egy 
téma szerepelt: Kárpáti János 
muzeológus vetített képes elő�
adása Szlovákia műemlékeiről. 
A téma azért is érdekes, mivel 
ez a kultúra és történelem szo�

rosan összefügg a magyaror�
szágival. Az előadásnak igen 
értékes jellemzője az volt, hogy 
a két nép történetében, műem�
lékeiben a közös egymásrau�
taltságot, a közös értékeket 
mutatta meg, amelyek ápolása 
mindkét nemzetnek érdeke. Az 
előadó rámutatott arra, hogy a 
nagy sorsfordító események�
nek milyen tanúi vannak a szlo�
vákiai műemlékekben.

A honfoglalás, közös királya�
ink, a tatár, a török veszedelem 
nyomán kialakult védelmi rend�
szerek, várak, erődként szolgá�
ló templomok nagy hasonlósá�
got mutatnak a mai magyaror�
szágiakkal. Az ott épen maradt 
műemlékekből rekonstruálni le�
het a nálunk csak romjaikban 
megmaradtak eredetijét. Ott 
éppen úgy végigvonultak a kü�
lönböző stílusok, mint nálunk. 
A román, gót, reneszánsz, ba�
rokk jellegzetességek a korok 
változásait mutatják. Zólyom, 
Lőcse, Késmárk, Selmecbánya, 
Besztercebánya, Deáki mind�
mind szerepelnek történel�
münkben, irodalmi műveink�
ben. A képek nyomán szinte 
egész történelmünket átéltük. 
A megjelent 40 főnyi érdeklődő 
nagy tetszéssel fogadta és él�
vezte a kitűnő előadást.

— horváth —

A Helyközi Távbeszélő Igazgatóság Gyártó és Szerelő Üzeme

termékeivel is az Ön rendelkezésére áll:

•  kiszolgáló berendezések (vizsgálóasz�
talok, 36 szolgálati áramkörös keretek, kábel�
leválasztó szekrények, invertek, csengetöge-  
nerátorok, kábelvégelzárók és - rendezők);
•  jelző- és riasztóberendezések (10/15 
csatornás távriasztó, kábelszigetelési ellenál�
lás figyelő és riasztó, akkumulátorfeszültség-  

figyelő);
•  vonali berendezések (hangfrekvenciás 

zeneerősítő, 2/4 huzalos erősítő, 20/20- as

csengetőegység, 12 + 12 csatornás rendszerek 
végállomásai és távtáplált erősítői, távtápláló 
egységek, TRE 60 típusú, nagy teljesítményű 60 
csatornás vonalerősítő).
A gyártmányokról részletes felvilágosítást a 
Gyártó és Szerelő Üzem a 142- 1998- as telefon�
számon ad.
Helyközi Távbeszélő Igazgatóság
Budapest, Horváth Mihály tér 17—19.
Levélcím: Budapest, Postafiók 159. 1431. 
Telefon: 134- 3900. Telefax: 113- 8493.
Telex: 22- 1148
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A csúcson abba kell hagyni?
Támogatót keres a PSE asztalitenisz- szakosztálya Boldog Új Évet, Európa!

A cím talán magyarázatra 
szorulna, legalábbis a kell szó 
— a csúcs valószínűleg kevés�
bé azoknak, akik ismerik a Pos�
tás SE asztaliteniszezőinek idei 
eredményeit —, ám bízunk ben�
ne, hogy a cikk végére érve vi�
lágossá válik az olvasó számára 
is.

Füstköd ereszkedett a Róna 
(Lumumba) utcában az ügyve�
zető elnöki irodára, tanácskozik 
a szakosztály vezetősége. Nem 
egészen olyan formában, mint 
a KISZ- nek a közelmúltban, de 
valóban a jövőjük a tét. A szak�
osztály sok évtizedes történeté�
nek legfényesebb esztendejét 
zárja, mégis kérdésessé válhat, 
folytathatják- e együtt, vala�
mennyien a közös munkát. Ez a 
paradox helyzet készteti Temes 
Péter vezető edzőt a szokásos�
nál is gyakoribb rágyújtásra.

— Ha jövőre június 30- ig el�
megy a három legjobb női ver�
senyzőnk, akkor az év második 
felében hogyan képzeli el az 
egyesület a női szakágat?

— Döntse el a szakosztály — 
dobja vissza a labdát Bpttyán 
János klubelnök.

— Jó, máris mondom. — Te�
mes Péter láthatóan mindenre 
felkészült. — Nem értek egyet 
a három lány elküldésével, mert 
csak az ő fizetésüket spórol�
nánk meg, hiszen a legkisebbek 
utaztatása, versenyeztetése 
ugyanannyiba kerül, mint bárki 
másé.

Pénz, pénz, pénz

Hogy világos legyen, miről 
folyik a csata, el kell mondani, 
hogyan alakult ez évben a klub 
és a szakosztály költségvetése. 
A pingpongozókra 4,7 millió fo�
rint jutott, amiből kereken 3 
millió a bérjellegű kiadás. Jövő�
re — bekalkulálva a várható inf�
lációt és más költségnövelő té�
nyezőket — 7 milliót terveztek.

Ám azóta kiderült, hogy az 
állami támogatás 3,3 millióról 
800 ezerre csökken, így máris 
jókora mínusszal startol az 
egyesület. A postás sportalapít�
vány létrehozói sem jelezték 
még egyértelműen, hogy ga�
rantálni tudják az egyesületnek 
az előzetesen igényelt 37 mil�
liót.

Mindezek következtében arra 
jutottak, már ami az asztaliteni�
szezőket illeti, amit Pálmai Jó�
zsef gazdasági vezető foglalt 
össze:

— Muszáj egymillióval mér�
sékelnünk a szakosztályra for�
dítható összeget. Ezzel együtt 
— az egyik verzió szerint — hét 
ember alkalmazásától eltekint 
majd a klubvezetőség: három 
női versenyzővel és négy után�
pótlásedzővel nem kötünk 
újabb szerződést januártól.

— Ugyanakkor a szakosz�
tálynak az a véleménye, hogy 
etikai szempontból szerencsé�
sebb lenne, ha legalább a ver�
senyidény végéig, június 30- ig 
maradhatnának ezek az embe�
rek — érvel a vezető edző —■, 
rossz visszhangja lenne, ha a 
szezon közepén válnánk meg 
tőlük, s ártana a klub imázsá-  
nak is.

Ez már húsba vágó ügy, nem 
csoda, ha órákon keresztül ke�
resik a megoldást a döntésre, 
illetve az annak előkészítésére 
hivatottak.

Siker, siker, siker

Hiába lett volna minden erő�
feszítés? Pedig csodálatos sike�
reket hoztak az elmúlt hóna�
pok. Már a tavaly nyári sze�
zonnyitón, a bolgár nemzetközi 
bajnokságon ritka bravúr szüle�
tett. Demeter Erzsébet, a ke�
vésbé előtérben lévő női szak�
ág egyik reménysége megnyer�
te az egyéni versenyt, legyőzve 
az európai rangelső Gergelcse-  
vát is, hazai pályán. Majd kö�
vetkezett a férficsapat nagy 
menetelése az ETTU Kupában, 
a korábbi kupagyőztest is ma�
guk mögé utasítva jutottak be a 
legjobb négy közé.

Németh Károly

Az igazi ünnep persze a ma�
gyar bajnokság megnyerése 
volt. Negyven év után lett újra 
aranyérmes a postások férfi�
gárdája. Ezután a nők végeztek 
a Duna Kupában a harmadik 
helyen. Az idei ETTU Kupa- so�
rozaton a második fordulóig 
tellett az erejükből, persze a 
sorsolás a lehető legrosszabb 
volt. A nyugatnémet Jülich csa�
patában játszik ugyanis Nemes 
Olga és egy világbajnok kínai 
hölgy is.

A fiúk közül négyen tagjai a 
felnőtt válogatott keretnek: Né�
meth Károly, Varga Sándor, 
Varga Zoltán és Bátorfi Zoltán; 
utóbbi kettő az ifjúságinak is.

Bátorfi Zoltán

A felnőtt Európa- bajnokságon 
Varga Sanyi végig szerepelt a 
csapatversenyek során, és az 
egész idényben jó teljesítményt 
nyújtott — emelte ki a többiek 
sorából Temes Péter.

A lányoknál — senki nem vá�
logatott jelenleg — Demeter 
Erzsi az első a házi értékelés 
szerint. Az említett nagy diadal 
mellett, de nem mellékesen, a 
szeptemberi Postás Európa-  
bajnokságon négy aranyat 
nyert, minden számban, ahol 
csak indulhatott. De az egész 
küldöttség várakozáson felül 
szerepelt. A férfi egyes kivéte�
lével, amelyben „csak" ezüst�
ös bronzéremre futotta, min�
den számot megnyertek.

Az ifjúsági Eb- n Varga Zoli 
párosban ezüstérmes lett. 
A még fiatalabbak is bizonyítot�
ták, jó úton halad az utánpót�
lás- nevelés a Róna utcában. 
A fiúk serdülő ranglistáján az 
első tízben a postás színek kép�
viselői közül hatan találhatók.

Nem véletlenül küzd tehát 
olyan elszántan Temes az után�
pótlásedzőkért is. A tehetségek 
a Zichy Jenő utcai és az Eg-  
ressy úti általános iskola torna�
termében „teremnek".

— Ha évente csak egy em�
bert tudunk átvenni ide, a na�
gyokhoz, akkor a következő év�
tizedre megoldottuk az első 
csapatok folyamatos utánpótlá�
sát — magyarázza a vezető�
edző.

— Egyedül a Postásnak van 
férfi-  és női csapata is az első 
osztályban. Mindkettőt az élvo�
nalban tartani, nagy volumenű 
utánpótlást nevelni, ez nekünk 
most túl sokba kerül — mondja 
a másik igazságot az ügyvezető 
elnök. Meg kell találni a komp�
romisszumot.

Valóban nehéz mindenkit 
megtartani, hiszen az újoncok�
nál, a serdülőknél és az ifjúsá�
giaknál összesen 30(1) csapat 
versenyez a korosztályos baj�
nokságokban. A szakosztálynál 
tíz edző dolgozik, közülük heten

főállásban. Nagyon meg kell 
gondolni, melyik ujját harapja 
meg az egyesület, hogy a legki�
sebb fájdalmat okozza. Az vi�
szont már nyilvánvaló, hogy fáj�
dalom nélkül lehetetlen meg�
úszni.

A tömegsport 
is belefér

Persze nem csupán verseny-  
sporttal foglalkoznak a Postás 
SE sporttelepén, a tömegsport�
nak is helyet szorítanak. Csapó 
Emil, akinek a neve fogalom a 
postás pingpongozok körében, 
örömmel mondja, a sokasodó 
szakszervezetek mellett egy 
biztos pont akadt mostanáig is, 
és ez éppen a tömegsportbi�
zottság. Szerencséjükre, az új 
vezetők is támogatják mozgal�
mukat, így az idén 22 csapatot 
tudtak megmozgatni a főváros 
postaszerveinél.

Megrendezték a meghívásos 
tízek versenyét március 15- e 
tiszteletére, október 6- a alkal�
mából pedig csapatbajnoksá�
got írtak ki.

Azért némi üröm is vegyült 
az örömbe, mert a szakszerve�
zeti széttagolódás lemorzsoló�
dással járt. Sok dolgozó már 
nem tartozik a postásokhoz, 
ámbár ugyanazt csinálja, mint 
korábban. Az viszont örvende�
tes, hogy a versenysporttal ha�
gyományosan jó a kapcsolatuk. 
Versenyeiket ugyanott tartják, 
ahol a profik, alkalmazkodnak 
az ő időrendjükhöz, ebből nin�
csenek konfliktusok. A hobbi�
szinten sportolók törzsgárdája 
részben egykori élversenyzők�
ből áll; Csapó Emil például 1947 
óta játszik postásszínekben, de 
említhetjük még l/áss Pálnét 
vagy Klampár Ilonát is.

*

Visszatérve a szakosztály 
sorskérdéseihez, a vezető edző 
további lehetőségek után kutat�
va megkérdezte:

— Mi lenne, ha valaki átven�
né az egész szakosztályt, és f i�
zetné a játékosokat, az edzőket, 
állná az utazási és versenyezte�
tési költségeket?

— Tehát a terem és az ener�
gia költségei nélkül, és közös 
névhasználattal? Hát, első hal�
lásra jónak tűnik az ötlet. De az 
elnökség elé csak akkor vihet�
jük ezt a javaslatot, ha konkrét 
ajánlat érkezik — gondolkodik 
hangosan Bottyán János.

— Ha nincs felhatalmazá�
sunk, nem tárgyalhatunk konk�
rétumokról — így Temes.

Később ismét visszatérnek a 
korábbi témához, mi legyen a 
tervezett létszámcsökkentés 
végső formája. Pálmai József�
nek is van még kérdése:

— Akkor miben maradjunk? 
Valakinek valamikor alá kell ír�
nia, hogy X. Y- nal január elsejé�
től nem kívánunk szerződést 
kötni.

Végül úgy állapodnak meg, 
amennyiben a szakosztály vala�
honnan tud szponzort szerezni 
december 20- ig, akkor 1991. jú�
nius végéig meghagyják a je�
lenlegi versenyzői és edzői lét�
számot, hogy együtt fejezhes�
sék be a bajnoki évadot.

Azt vallják sokan, a csúcson 
kell abbahagyni a sportot. Úgy 
szép a búcsú. A Postás SE asz�
taliteniszezői most a csúcson 
vannak. Mégis, éppen most 
lenne a legfájdalmasabb befe�
jezni a közös munkát, mivel 
nem saját elhatározásukból 
tennék, hanem külső kényszer 
miatt.

Aminthogy az sem bizonyos, 
hogy ne juthatnának még ma�
gasabb csúcsokra. Akár már jö�
vőre is.

Szabó Jenő

A Top Travel szilveszteri ajánlatai

Athén
Utazással együtt 6 nap, autóbusszal.
Időpont: XII. 29.—I. 3.
Elhelyezés: háromcsillagos szállodában, 2- 3 ágyas zuha�
nyozós szobákban.
Ellátás: reggeli.
Program: városnézés keretében ismerkedés Athén neveze�
tességeivel: Szintagma tér, Parlament, őrségváltás, Akadé�
mia, Arheológiai Múzeum, Akropolisz.
Szilveszteri vacsora egy hangulatos étteremben, ahol a jó 
hangulatot zenekar biztosítja.
Részvételi díj: 11 900 Ft, ebből kedvezmény az olvasóknak: 
500 forint/fó.

Isztambul
Utazással együtt 6 nap, légkondicionált Mercedes autó�
busszal.
Időpont: XII. 2 9 . - 1. 3.
Elhelyezés: félpanzió.
Program: ázsiai kirándulás hajóval és busszal, Kék Mecset, 
Hippodrom, Rodostóban a Rákóczi Ház, Edirnében a Seli-  
miye Dzsámi, hangulatos szilveszteri zenés vacsora. 
Részvételi díj: 10 900 Ft, ebből kedvezmény az olvasóknak: 
400 forint/fó.

TOP TRAVEL UTAZÁSI IRODA
Bp., Vitkovics M. u. 3.1052

Felhívás!
Felhívjuk kedves olvasóink figyelm ét, hogy szerez�
zenek hirdetőket lapunk részére.

Egy egész nyom tatott oldalas hirdetés

ára 60 000 forint,

féloldalas 30 OOO forint,

negyedoldalas 15 OOO forint.

Az ezeknél kisebb terjedelm ű hirdetések árai az el�
foglalt fe lü letek arányában csökkennek.

A hirdetési összeg 10 százaléka szervezői jutalék!

Kedvezményes apróhirdetés bármilyen témában 30 
szóig 100 forint.

Részletes felvilágosítás a szerkesztőségben (Buda�
pest XIV., Cházár András utca 13.). Telefon: 
142-8777, 141-7754.
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Tizedik alkalommal rendezte meg a Helyközi Távbeszélő Igaz�
gatóság mátraházi üzeme a Mátra- kupát. Tizenkét csapat ver�
sengett november 24—25- én az első helyért. Izgalmas mérkőzé�
sek után a Dunaújváros—Gödöllő csapat nyerte el az erre az 
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Felvételünkön az I. helyezett csapat egyik látványos gólja.
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