
Lesz postai kibontakozás
Interjú dr. Kertész Pállal, a posta vezérigazgatójával

— A posta fennállásának 
legnehezebb helyzetében van. 
Kedves vezérigazgató úr, m it 
kell tenniük, milyen kihívások�
kal kell szembenézniük, hogy 
visszaszerezzék megtépázott 
tekintélyüket?

— A posta tevékenységét 
három alaptevékenységre, na�
gyobb ágazatra lehet bontani. 
Mindháromban van bőven ten�
nivalónk. Az első, amelyen ke�
resztül közvetlen kapcsolatban 
vagyunk a közönséggel, a ha�
gyományos postai szolgáltatás, 
vagyis a küldeménytovábbítás, 
beleértve a levél-  és a csomag�
feladást, - továbbítást, - kézbesí�
tést. A másik nagyon fontos te�
rület a pénzforgalmi szolgálta�
tás, a harmadik pedig a hírlap-  
szolgálat. Ezek mellett ellátjuk 
az úgynevezett távközlési szol�
gálatot a Magyar Távközlési 
Vállalat felkérésére. E tevé�
kenységek országos jellegűek.

— A küldeménytovábbítás 
területén a postának a levélkéz�
besítésben volt monopóliuma. 
Legalábbis eddig. Ma már ezt a 
monopóliumot a postatörvény 
megszünteti. Itt is versenyezni 
kell, hiszen sokan szeretnének 
erre a területre betörni, de csak 
oda, amelyik gazdaságosan, 
könnyen, kevés beruházással 
üzemeltethető. így például a 
városok belterületére. Egyéb�
ként más küldemény — pl. cso�
mag — esetében soha nem 
volt a postának monopóliuma,
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mégis jelentős csomagforgal�
mat bonyolítottunk le, jelentős 
küldeménytovábbító hálóza�
tunk van, amit szeretnénk ki�
használni. A postát támadják a 
monopólium miatt, de nem ve�
szik észre, hogy a monopólium 
ad lehetőséget arra, hogy olyan 
területet is kiszolgáljunk, ahová 
nem gazdaságos a szállítás, 
ahol a postának még az önkölt�
sége sem térül meg, sőt jelen�
tős a ráfizetésünk. Ha nem lesz 
monopólium, akkor vissza kell 
vonulnia a postának. De hon�
nan lehet? Csak a kisközségek�
ből. M it tehetünk ebben a hely�
zetben? A küldeménytovábbí�
tásnál olyan feltételeket dolgo�
zunk ki, amelyek az ügyfél szá�
mára a legmegfelelőbbek. Már 
egyszerűsítettük a feltételeket, 
könnyítettünk az előírásokon, 
megváltoztattuk a szabályokat. 
A posta az élethez igazodik. Ki�
terjesztjük a díjelőleges rend�
szert, nagyon szeretnénk, ha 
minél több feladó saját bér�
mentesítő géppel rendelkezne, 
jó kapcsolatot kívánunk kialakí�
tani a nagybani igénybevevők 
és a posta között. Úgy érezzük, 
nemcsak az egyént kell jól ki�
szolgálnia a postának, hanem a 
vállalatokat, intézményeket, a 
nagybani feladókat is. Jobban, 
mint eddig tettük, mert pl. a 
csomagforgalom az utóbbi 
években jelentősen visszaesett.

— M i ennek az oka?

— Az első ok, hogy az élet 
megváltozott. A városokban jó 
az élelmiszer- ellátás, s így falu�
ról kevesebb „pakkot" külde�
nek, nagyon sok a gépkocsi, in�
kább azzal szállítanak disznó�
öléskor is. No, és a cégek és 
vállalatok is saját kocsival kül�
dik el csomagjaikat.

Kialakultak a nagy elosztóhá�
lózatok is, átvették a csomag�
forgalom egy részét. Mi ezt 
szeretnénk visszaszerezni és 
szállítókapacitásunkat megfele�
lően kihasználni. Azt is hozzá 
kell tennem, továbbra is 3200 
postahivatalt szeretnénk üze�
meltetni, a hálózatot nem akar�
juk csökkenteni, hanem a szol�

gáltatások bővítésével gazda�
ságosabbá tenni.

— Milyen kihívásra kell felel�
niük a pénzforgalomban?

— A bank-  és pénzforgalmi 
ágazat dinamikusan fejlődő üz�
letágunk. A Magyar Posta sok�
kal szélesebb körű pénzügyi 
szolgáltatásokat nyújt, mint 
bármelyik európai postaigazga�
tás. Jelentős szerepet vállalunk 
a készpénzforgalom lebonyolí�
tásában, a banki közvetítésben, 
a takarék-  és pénzforgalmi 
szolgálatban is. Az utóbbi idő�
ben egyre nagyobb mértékben 
vállalkozunk a külföldi fizető�
eszközök forgalmazására, hi�
szen több mint 180 postahivatal 
foglalkozik valutabeváltással, 
Euro- csekkel. Szeretnénk valu�
taelszámoló helyeinket fejlesz�
teni, bővíteni, és egyre több 
olyan banki szolgáltatást beve�
zetni, amelyet a Postabank 
nyújt ügyfelei részére, tehát a 
közvetítőszolgálatot fejlesztjük. 
Emellett keressük a készpénzkí�
mélő módszerek bevezetését. 
Ennek elősegítésére kapcsola�
tainkat erősítjük a bankokkal. 
Az utóbbi időben előforduló 
pénzrablások miatt komoly in�
tézkedéseket kell tennünk, 
mert csak így lehet biztonságos 
a posta pénzgyűjtő, pénzfeldol�
gozó tevékenysége.

— A biztonság megteremté�
sével — gondolom — központi 
hozzájárulást is elvárhat a pos�
ta.

— Mi csak olyan szolgáltatá�
sokhoz kérünk állami támoga�
tást, amelyeket üzleti alapon 
nem tudunk ellátni. Tevékeny�
ségünknek 70 százaléka alap�
szolgáltatás, 30 százaléka pedig 
üzleti jellegű.

— Tehát a védelmet a szállít�
tató fizesse?

— Igen. Ez így van. Ha nincs 
rá pénz, honnan biztosítsam a 
védelem fejlesztését? Csak az 
ügyféllel tudom megfizettetni. 
Egyébként üzleti érdekünk, 
hogy komoly beruházásokat 
hajtsunk végre a pénzforgalom 
területén. Végre szeretnénk az 
átfutási időket meggyorsítani. 
Ebből a célból elszámoló köz�
pontunkban új számítógépeket 
telepítünk. Jelenleg több mint 
70 postahivatalban folyik a szá�
mítógép- kezelői kiképzés, hogy 
az alapadat- bizonylatokat már 
a hivataloknál rögzíthessék. Ez�
zel is szeretnénk meggyorsíta�
ni, hogy az állandó tulajdono�
sok hamarabb kapják meg a 
pénzüket. De ezek csak egy 
hosszú folyamat első lépései.

— A legtöbbet mostanában 
a posta hírlapterjesztési tevé�
kenységeit szidják. Itt kell a leg�
többet tenniük, hogy megtart�
hassák ügyfeleiket. M it tudnak 
tenni ezért?

— Valóban itt keli verse�
nyeznünk leginkább. Mindent 
megteszünk, hogy jó hírlapszol�
gáltatást hozzunk létre, és ezzel 
győzzük le a konkurenciát. 
Ezért a hírlapszolgáltatást két 
részre osztottuk: az árusításra 
és a kézbesítésre. Ezért terem�
tettük meg a Hírlapkereskedel�
mi Igazgatóságot, amely kizá�
rólag az árusítással foglalkozik. 
Budapesten egy külön önálló

postaszervet hoztunk létre, vi�
déken pedig május 1- jétől a 
megyei hírlapüzemeket. Ezenkí�
vül létrehoztunk egy kiskeres�
kedelmi hálózatot, hiszen a pa�
vilonokat már bérbe adja a pos�
ta. Szeretnénk, ha a hírlapárus 
nem alkalmazott, hanem vállal�
kozó lenne. Már megindultak a 
szükséges egyeztető tárgyalá�
sok, és remény van arra, hogy 
rövid időn belül eljutunk egy 
olyan megoldásig, amely mind 
az árusoknak, mind a postának, 
de legfőképpen az ügyfélnek 
megfelel. Mert tudomásul kell 
vennünk, hogy más is árulhat 
hírlapot, és már nem monopol�
helyzetünkkel, hanem jobb lap�
terítéssel és főleg jobb kínálat�
tal maradjunk az első helyen.

— A kézbesítés ma még kö�
telező a posta számára, de a 
közeljövőben megalkotandó 
postatörvény valószínűleg 
megszünteti ezt. Viszont a pos�
tai kézbesítést szeretnénk meg�
tartani, és továbbra is felajánl�
juk a kiadóknak szolgáltatásain�
kat. Mindkét területen komo�
lyan vesszük az anyagi érde�
keltséget. Szeretnénk árusain�
kat és kézbesítőinket is jobban 
megfizetni. Új bértételeket ve�
zettünk be, amelyeknek hatása 
— reméljük — hamarosan 
megmutatkozik. Budapesten, 
sajnos, még nem tudtunk előre�
lépni, de vidéken már javult a 
terjesztés: fő szempont a telje�
sítmény a kézbesítésben is. Re�
méljük, érdekelt lesz a kézbesí�
tő is, és több előfizetőt szerez 
majd a postának.

— Az Új Posta Magazinban 
Telek József azt állítja, hogy a 
posta csődtömeget görget ma�
ga előtt, amely lavinává válhat, 
és maga alá temetheti a vállala�
tot. Valóban összeomolhat a 
posta?

— Nem értek vele egyet. 
A posta nem jutott csődbe. 
A kibontakozás jelei, úgy ér�
zem, már jelentkeznek. Az 
eredmények még nem mutat�
koznak, de azokat csak ezután 
látjuk majd. Bizonyára emlék�
szik mindenki a 90- es év nehéz�
ségeire. Megszüntettük az oko�
kat, átalakítottuk a hírlapszol�
gálatot, a fizetési rendet, ami a 
posta számára rettentő kedve�
zőtlen volt. Ma már a hírlap 
miatt nem juthat csődbe a pos�
ta. Az a fő szempontunk, hogy 
bevételeink fedezzék a költsé�
geket. Az 1991- es tervünk, re�
mélem, ha nem is rettentő 
nagy nyereséget, de bizonyos 
többleteredményt hoz majd. 
Ebből szeretnénk emelni dolgo�
zóink fizetését, de ehhez ko�
moly gazdasági erőfeszítésekre 
van szükség, felül és alul egy�
aránt. Nem mondhatunk le 
semmiféle bevételről, mindent 
meg kell ragadni, hogy a posta 
bevételhez jusson, hogy gazda�
ságosan és racionálisan oldjuk 
meg feladatainkat. A létszám-  
gazdálkodásban is racionálisak 
leszünk. Mindazoktól a munka�
társaktól pedig, akik nem vég�
zik el rendesen feladatukat, 
előbb- utóbb meg kell szabadul�
nunk.

Udvarhelyi András

„A nyár heves, a . . . "
Megtört a varázs, lehullt a lepel. Az általunk 
szabadon és demokratikusan választott par�
lament július 12- ei döntésével tovább növel�
te jogfosztottságunkat, kiszolgáltatottságun�
kat.

Mind ezt tették bölcs honatyáink két nap�
pal a nagy francia forradalom 202- dik évfor�
dulója előtt, megcsúfolva olyan elveket is, 
mint a szabadság, egyenlőség, testvériség. 
A kormány-  és az ellenzéki (az MSZP kivéte�
lével) pártok a visszavágástól fűtve, egymás�
ra licitálva bizonygatták igazukat.

Úgy ítélték meg, most érkezett el az idő, 
hogy véglegesen felszámolják a létező, mű�
ködő és jelentős tagsággal bíró szakszerve�
zeteket. A lépés logikus és kiszámítható volt. 
Az elmúlt hetek bebizonyították, hogy az 
MSZOSZ- ba tömörült szakszervezetek képe�
sek a kormányt tárgyalóasztalhoz ültetni, és a 
tárgyalásokon valós eredményekre jutni. 
A kormány érzékelhette, milyen erő áll vele 
szemben.

Ezt nem lehetett megbocsátani. A kor�
mány-  és az ellenzéki pártok által favorizált 
munkástanácsok és a liga szakszervezetei az 
elmúlt két esztendőben az istennek sem 
akartak megerősödni. Pedig a volt SZOT- va-  
gyonból időközben ők is részesedtek jó pár 
millióval. Bár erről szemérmesen hallgatnak.

Nem tűrhették tovább ezt a helyzetet. 
Rendkívül sajnálatos, hogy a két érdekvédelmi 
szervezet vezetői, a Munkástanácsok Orszá�
gos Szövetsége és a Független Szakszerve�
zetek Demokratikus Ligája tagságuktól el�
szakadva aktívan közreműködtek e két tör�
vény elfogadtatásában.

Attól a bizonyos pénteki naptól új időszá�
mítás kezdődött. A legjelentősebb hatalmi, 
politikai tényezők színt vallottak. Nem tűrik, 
hogy ebben az országban akaratuk ellenére 
működjenek szakszervezetek. Ma már senki�
nek sem lehet illúziója a kormány-  és az el�
lenzéki pártok szándékai és azok tisztátalan-  
sága felől.

Válságosra fordult a helyzet. A szakszerve�
zetek léte a tét. A munkavállalók, a hatalom�
ból eddig és továbbra is kisemmizettek bőré�
re megy a játék.

Nincs jogunk az elődeink és jelenlegi tag�
ságunk áldozataiból teremtett érték elkótya�
vetyélésére.

Tőlünk, postásoktól eddig a politika, a ha�
talom csak elvett kórházat, üdülőt, ingatlant. 
Most megint próbálkoznak. Nem fog sikerül�
ni.

Össze kell fognunk postásoknak, távközlé�
sieknek, nekünk, dolgozó embereknek, szak-  
szervezeti tagoknak, hogy sorsunkat ma�
gunk irányíthassuk.

-  M. F. -
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A tervezéstől az albumig
A bélyeg útja

A bélyegek hozzátartoznak mindennapjainkhoz, egye �
seknek azonban szenvedélyükké vált, vagyonokat költe �
nek egy-egy blokkra vagy sorozatra. Észre sem vesszük, 
hogy ezek a néhány négyzetcentiméteres papírok meny�
nyire m egtervezett képecskéket tartalmaznak, milyen 
precíz munka szükséges ahhoz, hogy ezeket azután levél�
re ragasztva az ország vagy a világ bármelyik tájára el�
küldjük.

Vladár Ferenc, a Magyar Pos�
ta Vállalat központjának főelő�
adója egy kolléganője segítsé�
gével tartja kezében azt a folya�
matot, amelynek során egy bé�
lyeg elnyeri végső formáját, és 
forgalomba kerül.

— Hogyan kezdődik a folya�
mat?

— A bélyeg elkészítésének 
folyamata akkor kezdődik, ami�
kor a különböző társadalmi 
szervezetek, bélyegkereskedők, 
bélyeggyűjtők, és az ezeket 
képviselő MABÉOSZ, illetve a 
Magyar Filatéliai Vállalat külön�
böző témajavaslatokkal fordul�
nak hozzánk. Ezek a javaslatok 
elsősorban évfordulókhoz és 
eseményekhez kapcsolódnak. 
De javasolhatnak motívumokat 
(virág, sport, közlekedés stb.), 
és vannak olyan témák, ame�
lyekről „hivatalból" is bélyeget 
kell készíteni. Idén az 1992- es 
javaslatokat június 30- ig kellett 
leadni.

— Ezután készítünk el egy 
ütemtervet, amelyben megha�
tározzuk, hogy a következő év�
ben hányfajta bélyeget szeret�
nénk megjelentetni. 1989- ig 
évente átlag hatvan címlet je �
lent meg, körülbelül huszonöt 

témában. Mostanra ez a szám 
csökkent, és még tovább fog�
juk csökkenteni. Mindenütt a 
világon küzdenek a kiadások 
„felhígulása" ellen, és mi is 
igyekszünk csak a legfontosabb

témákban megjelentetni bélye�
geket. Természetesen gazdasá�
gi okai is vannak ennek, hiszen 
köztudott, hogy a nyomdai árak 
mennyire megemelkedtek az 
utóbbi időben.

— Ki dönt a bélyegek témá�
járól?

— A végleges döntést egy 
bizottság hozza meg, amelynek 
tagjai elsősorban művészek, 
grafikusok, esztéták, művészet-  
történészek, de a Magyar Posta 
Vállalat, a MABÉOSZ és a Fila-  
télia Vállalat is képviselteti ma�
gát a bizottságban. Vannak 
olyan témák, amelyekre pályá�
zatot hirdetünk meg grafikusok 
között, ilyenkor ők 3- 4 vázlatot 
küldenek be, ezek közül választ�
juk ki a véglegeset. Vannak 
azonban személyre szabott té�
mák is, ilyenkor közvetlenül ah�
hoz a művészhez fordulunk, 
akitől a grafikát várjuk. Mintegy 
20- 30 grafikus dolgozik nekünk. 
Viszonylag ritkán, de szoktunk 
külföldi művésszel is dolgozni. 
Tavaly volt az analfabetizmus 
nemzetközi éve, az erre az alka�
lomra kiírt pályázatot egy kali�
forniai karikaturista nyerte 
meg. De készített karácsonyi 
bélyegeket George Hámori, 
idén pedig egy argentin grafi�
kus is fog nekünk dolgozni 
(AIDS- bélyeg).

— Az évfordulókra általában 
szóló bélyegeket jelentetünk 
meg. Az idén ünnepeljük Szé�

chenyi István és Markó Károly 
születésének 200. évfordulóját. 
Jövőre Amerika felfedezésének 
500. évfordulójára egy nagysza�
bású sorozatot tervezünk, illet�
ve folytatjuk a Földrészek virá�
gai sorozatot. Említettem, hogy 
„hivatalból" is bocsátunk ki 
egy- egy címletet. 1990- ben be�
léptünk az Európai Posta-  és 
Távközlési Igazgatások Szerve�
zetébe (CEPT), ennek értelmé�
ben kell kiadnunk az Európa-  
bélyeget.

— A megjelenés előtt fél év�
vel készül el a rajz, illetve az el�
ső napi boríték, és a hozzá kap�
csolódó bélyegző terve szintén 
rajz formájában. A bélyegter�
vekkel egyidőben készülnek el 
a blokkok tervei is. Évente 5- 6 
blokkot adunk ki.

— Melyek a legsikeresebb 
bélyegek?

— A legkelendőbbek a hét-  
és a tizenkét forintos címletek, 

ezekből 4- 5 millió is megjelenik, 
ettől függetlenül egy- egy soro�
zat 300- 400 ezer példányban 
kerül az utcára. Vannak úgyne�
vezett forgalmi bélyegek, ezek 
kifejezetten bérmentesítés cél�
jából jelennek meg, és vannak 

olyanok, amelyekkel inkább a 
gyűjtőkre gondolunk. Van egy 
úgynevezett profilatélia- blokk, 
amely a magyar bélyeg értékál�
lóságát hivatott növelni. Ennek 
a blokknak az értéké' ötven fo �
rint, de csak ötven forint névér�
tékű felragasztott bélyeg elle�
nében lehet hozzájutni. A felra�
gasztott bélyegeket pedig meg�
semmisítik.

— Visszatérve a folyamatra, 
az elkészült rajz azután nyom�

dába kerül, megkezdődik a fe l�
dolgozása. Elsőként úgyneve�
zett imprimatúrát készítenek, 
amit átnéz a grafikus is, és kéz�
jegyével hagyja jóvá. Ezután 
nyomtatják ki azt a mennyisé�
get, amennyinek a megjelente�
tését terveztük. Megpróbálunk 
az eseményekhez lehető legkö�
zelebbi időpontban előrukkolni 
a kiadással, így pl: a pápa láto�
gatására készült blokkal, amely
II. János Pál pápát ábrázolja, a 
Mozart- évre készült sorozat pe�
dig a bélyegnapon lát majd 
napvilágot.

— A gyűjtőkhöz eddig a Ma�
gyar Bélyeggyűjtők Országos 
Szövetsége juttatta el a bélye�
geket, ezután ez is a mi felada�
tunk lesz. A nagyobb postahi�
vataloknál lehet majd az igé�
nyeket bejelenteni. Jó a kap�
csolatunk a szövetséggel, re�
mélem, hogy ezután is így lesz. 
A Filatéliai Szemlében van egy 
saját rovatunk, amelyben előre 
jelezzük a megjelenéseket.

— Évente kiadja a Magyar 
Filatéliai Vállalat a bélyegkata�
lógust, amely tartalmazza a 
Magyarországon eddig megje�
lent bélyegeket, értékük feltün�

tetésével. Legértékesebbek a 
tévnyomatok. Ezek igen ritkák, 
de vannak, akik kifejezetten 
ezeket gyűjtik. Az egyik legérté�
kesebb az úgynevezett Koronás 
Madonna, amely 1921 és 1925 
között jelent meg, úgy, hogy a 
középrészt fordítva nyomtatták 
ki. Ezeknek az eszmei értéke a 
katalógus szerint háromszáz-  
ezer forint. A bélyeg értéke fő �
leg a példányszámtól függ, de 
biztos vagyok benne, hogy a 
Rákosi- korszakban megjelent 
bélyegek ára hamarosan na�

gyot fog ugrani.

— Sor kerül bélyegaukciókra 
is. Érdekességként említem, 
hogy a legutóbbin egy 1963-

ban megjelent egy forint negy�
ven filléres névértékű Jégtánc�
bélyeg tévnyomata 6500 forin�
tért talált gazdára.

— Mondjon valamit a bélye�
gekről!

— A bélyegekről alkotott ké�
pünk valóban igen sokrétű. El�
sősorban a bérmentesítés 
egyik eszköze, másodsorban 
egy gyűjtési tárgyat is jelent. 
Ezen túlmenően a legnagyobb 
példányszámban megjelenő, 

legkisebb méretű közönség-  
kapcsolati eszköz. Számos jel�
lemző tulajdonsága van, és ép�
pen ez a sokrétűsége nehezíti a 
vele való foglalkozást. A bélye�
geknek, mint közönségkapcso�
lati eszközöknek, eszméket kell 
terjeszteniük, impulzust kell ad�
niuk arra, hogy bizonyos prob�
lémákon, pl. a környezetvédel�
men elgondolkozzunk. A bélye�
gek továbbá, különösen az al�
kalmi bélyegek, ma már azért 
többet jelentenek, mint a pos-  
tai szolgáltatások tiszta elisme�
rését, az adott ország informá�
cióközvetítői és propaganda-  
eszközei, s egyúttal az ország 
névjegyei.

— Más propagandaeszköz 

aligha lenne képes egy ország 
művészi, tudományos és kultu�
rális alkotásaira, személyiségei�
nek teljesítményére, települé�
seinek kialakulására, olyan nyil�
vános intézmények működésé�
re, mint amilyenek az egyete�
mek és a múzeumok, közhasz�
nú egyesületeinek tevékenysé�
gére, valamint aktuális politikai 
eseményeire a világ figyelmét 
felhívni. A bélyegnek fel kell 

keltenie az érdeklődést az illető 

ország iránt, és esetleg ösztö�
nöznie kell ennek az országnak 
a felkeresésére.

Túl a századik terven

Dudás László grafikusmű�
vész lassan húsz éve, hogy bé�
lyegeket készít. Első munkája, 
amely a müncheni olimpia ér�
meseiről készült, 1973- ban je�
lent meg.

— Az Iparművészeti Főisko�
lán végeztem formatervező 
szakon — mondja Dudás Lász�
ló. — Ezt a képzettségemet az 
elmaradott ipari háttér miatt 
nem tudtam akkor sikeresen 
használni, így fordultam a grafi�
kusi munka felé. A bélyegek 
megtervezésénél azonban ko�
moly előnyöm származott „de-  
signer"- múltamból, mivel ezek�
hez az alkotásokhoz komoly 
műszaki felkészültség is szük�
séges. Példának említem egyik 
munkámat, amely 1974- ben je�
lent meg: „100 éves a méter�
rendszer Magyarországon" 
címmel. A grafikát csak akkor 
kezdtem el, amikor már minden 
forrást felkutattam, minden 
adatot megszereztem. így talál�
tam meg a levéltárban azt a 
törvénycikket, amelyet később 
a sorozat egyik bélyegén is áb�
rázoltam, illetve képeket kellett 
keresnem Kruspér Istvánról, aki 
szorgalmazta a méterrendszer 
bevezetését Magyarországon.

— Megtanultam azt, hogy 
egy kép ilyen esetben önmagá�
ban nem elég, mert akkor gyak�
ran előfordul, hogy a kép nem 
azt ábrázolja, akinek a nevét 
aláírják, ezért két- három do�
kumentum szükséges ahhoz, 
hogy a fellelt forrás hitelessé�
géről megbizonyosodjam. Az 
összegyűjtött adatokat rend�
szerezem, és megkezdem a 
grafika megtervezését.

— Mennyiben más feladat 
egy bélyeg elkészítése, mint 
egy másfajta grafikáé?

— A különbség a felkészü�
lésben van. Itt nem elég csak 
grafikusnak lenni, ez nagyon fe�
lelősségteljes munka. A bélyeg

alkalmazott grafika, fontos, 
hogy jól olvasható legyen az ér�
tékjelzés, a sorozatok tagjainak 
pedig összhangban kell lenniük 
egymással. Régebben szeret�
tek több témát összezsúfolni 
egy bélyegre, ma már sokkal 
áttekinthetőbbek a képek.

— Melyek a legemlékezete�
sebb munkái?

— 1988- ban készült el a „Hí�
res hajók" sorozatom. A leg�
népszerűbbek valószínűleg a 
„Kastélyok" című forgalmi sor�
ban készült bélyegek. Rám bíz�
ták, hogy milyen elképzelés 
alapján rajzolom meg ezeket. 
Érdekes volt, hogy a különböző 
formájú kastélyokat hogyan tu �
dom úgy ábrázolni, hogy a so�
rozat mégis egységes hatású 
legyen.

— Századik munkámat, egy 
kisívet 1988- ban a bélyeg- világ�
kiállítás alkalmából készítet�
tem. Ez különleges technikával 
készült: a belső rész a rézmet�
szést utánozza, és szerepel 
benne egy - fehér . nyomás, 
amely elsősorban a hozzáértők 
számára érdekes, csak ferdén 
nézve látszik.

— Milyen helyet foglal el pá�
lyáján a bélyegek rajzolása?

— Ezekre a munkáimra va�
gyok a legbüszkébb. Sajnos, 
ma még a tiszteletdíj nincs 
egyensúlyban azzal a munká�
val, amit belefektetek, ezért 
mással is foglalkozom, pedig 
ha meg tudnék belőle élni, több 
megbízást vállalhatnék, és több 
időt fordíthatnék a kutatásokra. 
Izgalommal várom a megbízá�
sokat, hiszen újabb és újabb tu �
dományokkal és emberekkel is�
merkedhetek meg. Ha megka�
pok egy munkát, mindig nagy 
érdeklődéssel kezdek hozzá. 
Következő munkám július vé�
gén jelenik meg: „100 éve repül 
az ember” címmel.

G. Lendvay Emőke

Szakszervezeti értekezlet 
Bükkszentkereszten

Június 28- án, ragyogó napsü�
tésben tartotta bizalmitestületi 
ülését a Miskolc Városi Távköz�
lési Üzem Távközlési Dolgozói�
nak Szabad Szakszervezete. 
Már maga a környezet is meg�
határozta az értekezlet hangu�
latát, hiszen a színhely a Ma�
gyar Távközlési Vállalat festői 
környezetben pompázó bükk-  
szentkereszti síháza volt. A ren�
dezvényt megtisztelte jelenlé�
tével Gricsemé Heszky Enikő 
országos titkár is, de jelen volt 
Kiss József területi titkár, vala�
mint a szakma részéről Ombódi 
Béla, a Miskolci Távközlési 
Igazgatóság üzemviteli igazga�
tóhelyettese, Kiss László üzem�
vezető, valamint helyettese, Pa�
lásti László.

Az értekezletet Kővári Gábor 
alapszervi titkár beszámolója 
nyitotta meg, aki minden fonto�
sabb témával foglalkozott. így 
többek között ismertette a t i�
kettrendszert, a távközlési 
nyugdíjasok karácsonyi és hús�
véti megajándékozását, a va�
gyonjegy körüli vitás kérdést. 
A vállalat szerint az ingyenes 
vagyonjegyet a dolgozók nem 
tudnák kellőképpen értékelni. 
Ha visszatérül az a pénzösszeg, 
amit a dolgozók az úgynevezett 
„lakáskamatadó" során kamat�
mentesen kaptak a vállalattól, 
akkor a téma ismét napirendre 
kerül.

Ismertette az üdültetési és a 
segélyezési lehetőségeket, to �
vábbá a MÁV és a Magyar Táv�
közlési Vállalat vezérigazgatója 
között létrejött megállapodást, 
amely szerint a távközlési dol�
gozók jelentős vasúti díjkedvez�
ményben részesülnek.

Készül az új Munka Törvény-  
könyve. A kormány rejtett tö �
rekvése, hogy csorbítsa a szak-  
szervezet jogait és létre akar�
nak hozni üzemi tanácsokat. 
Még nincs eldöntve, hogy csak 
lehet vagy kell- e létrehozni üze�
mi tanácsokat, ahová át kíván�
nák csoportosítani, illetőleg át�
menteni a jelentősebb szak-  
szervezeti jogokat. Azt kívánná 
a kormány elérni, hogy sztrájk 
esetén arra az időre, amíg nem 
dolgoznak, a sztrájkolok ne 
kapjanak bért. Ezért a szakszer�
vezet sztrájkalapot akar létre�
hozni.

Kővári Gábor kijelentette, 
hogy a létszámcsökkentés 
egyelőre nem érinti az üzemet, 
és ez évben szeptember 1- jéig 
visszamenőleges hatállyal a 
távközlési dolgozók jelentős 
béremelésben részesülnek. Fel�
hívta a figyelmet arra, hogy ez�
zel párhuzamosan a szolgálta�
tások minőségét folyamatosan 
javítani kell.

Ezt követően Kiss László 
szakmai beszámolójában is�
mertette az üzem dicséretre 
méltó, országos viszonylatban 
is kiemelkedő teljesítményét. 
Mindenki elégedetten hallotta, 
hogy az eredmények elérésé�
hez a mozgatórugó az volt, ami 
már — a biztos, szakértő kézzel 
vezetett üzemben — szinte az 
ars poeticájukká vált: „Nem vi�
tatkozni, hanem tervszerűen, 
keményen dolgozni!"

Ez az elv meg is hozta a gyü�
mölcsét. Az üzemnél jó és alko�
tókész a hangulat. A félezer 
dolgozó elégedett, ami nem is 
csoda, hiszen az egy főre eső 
átlagbér 16 069 Ft.

Ezek után Ombódi Béla is�
mertette a Miskolci Távközlési 
Igazgatóság és az egyes üze�
mek teljesítményét, valamint 
pénzügyi helyzetét. Elmondta, 
hogy ennek az üzemnek a telje�
sítménye kiemelkedően jó volt. 
A forgalmi csoport — együtt�
működve a számítógépköz�
ponttal — igen dicséretesen ol�
dotta meg a telefonra várako�
zók nyilvántartásának számító�
gépre vitelét és az érdekelt vá�
rakozók értesítését.

Titkárunk, Gricserné Heszky 
Enikő tájékoztatta a bizalmites�
tületet az országos vezetőség 
munkájáról, illetőleg törekvé�
seiről. A leglényegesebbnek 
most azt tartják, hogy mit hoz a 
távközlési törvény, melynek ter�
vezete előreláthatóan július vé�
géig „összeáll". A legfontosabb 
kérdés, hogy miként lesz meg�
határozva a monopólium köre. 
Az alaphálózat a tervek szerint 
monopólium marad. Még nincs 
eldöntve, hogy miként lehet a 
többi tevékenységet a ver�
senyszférába tenni.

Erősen felvetődik a foglalkoz�
tatási kérdés. A végberendezé�
sek monopóliumból való kilépé�
se felveti a létszámcsökkentést. 
Ezzel kapcsolatosan nagy viták 
folynak. El kell dönteni, hogy 
azok, akiket el kell bocsátani, 1 
vagy 6 havi bért, illetőleg végki�
elégítést kapjanak- e.

Az új kollektív szerződés 
égyébként kimondja, ha valaki�
nek megszűnik a munkahelye, 
végkielégítést kapjon.

Központilag kidolgozzák, 
hogy a távközlésben milyen le�
gyen a sztrájk. Szükséges, hogy 
a munkavállalók kezében a 
sztrájk tisztességes fegyver le�
gyen. Sajnálatos, hogy Buda�
pesten az MDF ellenpropagan�
dát fe jtett ki. Főtitkárunk beszá�
molóját végezetül kérdések, 
hozzászólások követték.

—horváth—
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A Postai és Távközlési Múzeumi Alapítvány az ez évi pályá�
zatát a Magyar Királyi Posta, majd a Magyar Posta 1940 és 
1980 közötti történetének feltáratlan és ismeretlen emlékeire 
írja ki.

Olyan történelmi események postai megjelenésének emlé�
keit szeretnénk hangszalagra rögzíteni, amelyek a nagy törté�
nelmi sorsfordulókhoz, valamint az üzletágakkal, üzemfejlesz�
tésekkel kapcsolatos törekvésekhez fűződnek.

Az archiválásra — az élő emlékezet hangszalagra rögzítésé�
vel — az alapítvány muzeológusai vállalkoznak. A pályázók, 
akik a fentiekhez kapcsolódó emlékeiket megosztják velünk, 
kiegészíthetik azokat az eseményekhez tartozó tárgyi és doku�
mentációs anyagaikkal.

A pályaművek a muzeológusok hangemlékekből szerkesz�
tett és történeti kiegészítésekkel ellátott írásos anyagaiból, a 
beadott archiváliákból állnak. A pályadijak egyenlő arányban 
oszlanak meg a pályázók és a pályaműveket elkészítő alapítvá�
nyi munkatársak között.

Jelentkezési lapokat a PT Múzeumi Titkársága küld ki min�
den érdeklődőnek. Érdeklődni az 142- 6999- es telefonszámon 
lehet.

Az értékelésre 1991 decemberében a Postai és Távközlési 
Múzeumi Alapítvány székhelyén kerül sor a pályázó meghívot�
tak jelenlétében nyilvánosan, a kuratórium eredményhirdeté-  
sével.

I. díj: 15 000 Ft (7500 + 7500),
II. díj: 10 000 Ft (5000 + 5000),

III. díj: 6000 Ft (3000 + 3000).
Postai és Távközlési 

Múzeumi Alapítvány Kuratóriuma
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Célpontban a kü lfö ld i küldemények
A gyermeknapot megelőző 

szombaton figyelemre méltó 
műsort vezetett Havas Henrik a 
tévé Napkeltében. Vendége 
volt a nagy tekintélyű szocioló�
gus, Ferge Zsuzsa és Halász Ju�
dit, a közkedvelt színművész. 
Szó volt a romló társadalmi�
gazdasági helyzetről, a csalá�
dok szaporodó gondjairól. 
A sok gyermekműsort adó Ha�
lász Jutka úgy vélte, a gyerme�
kekre nem tapadnak át az o tt�
honi keservek, a gyerek az gye�
rek marad. Én magamban hoz�
zátettem, hogy persze, mert a 
szülőből igyekeznek mindent 
kipréselni, s a szülő erején felül 
is igyekszik mindent megadni 
csemetéjének, nehogy szé�
gyenkeznie kelljen bármi miatt 
is osztálytársai előtt. Hogy hon�
nan teremtik elő a nem kötele�
ző, de illő gyerekrezsit? Lemon�
dással, munkavállalással — ha 
van rá mód —, de egyre többen 
vannak, akik a törvénybe ütköz�
ve. Sajnos, a gyermekbűnözés 
is szaporodik.

Ez a gondolatsor írógépem 
mellett ju tott eszembe, annak 
kapcsán, hogy a Hírlap-  és Pos�
taszállítási Igazgatóság ellenőr�
zési osztályára látogattam, ahol 
Geiszt József csoportvezetővel 
a posta szarkáiról beszélget�
tem. Elöljáróban azonban az 
iránt érdeklődtem, hogyan ka�
nyarodott életútja erre a nép�
szerűnek nem nevezhető pályá�
ra.

33 éve a postán

— A véletlen hozott össze a 
postával. 1958- ban jöttem Pest�
re szülőfalumból, a Marcali 
melletti Bizéről. Érettségi után 
voltam, tizennyolc évesen, és 
úgy döntöttem, hogy jelentke�
zem az ELTE matematika és áb�
rázoló fizika szakára. Egy pos�
táscsaládnál szálltam meg, 
ahol megtudtam, hogy felvétel 
van a postánál. Azt még nem 
tudtam, hogy az egyetemre si�
kerül- e bejutnom, de éltem a 
lehetőséggel, legyen munkahe�
lyem. Jól tettem, mert az egye�
temre helyhiány miatt nem vet�
tek fel. így hát maradtam a Bp. 
78- as hivatalhoz tartozó moz�
góposta- szolgálatnál, ahova el-

ty utca 16- ba. Csoportunkhoz 
tartozik a Levélfeldolgozó 
Üzem és a Mozgóposta Cso�
magfeldolgozó és Vámközvetí�
tő Üzem (röviden: LF és MCSV) 
ellenőrzése. Heten vagyunk, so�
kat utazunk, az országban bár�
hol baj van, ott kell lennünk. 
Mondanom sem kell, ahol mi 
megjelenünk, nem tárt karok 
fogadnak bennünket.

A posta fekete lapjai azok, 
melyek jelentéseiket tartalmaz�
zák. Postai küldemények eltű�
nését, csonkítását, dézsmálá�
sát vizsgálják. Mit mondanak az 
adatok a kártérítések alakulásá�
ról?

4,5 milliós 
kártérítés

szegődtem. Egy év volt a tanu�
lóidő, majd nyolc évig jártam az 
országot. Akkor elküldték tiszti 
tanfolyamra, s amikor elvégez�
tem, természetesnek véltem, 
hogy olyan helyre kerülök, ahol 
szükség van rám. Pedig ha még 
két évet leszolgálok a mozgó�
postánál, két év nyugdíjkorked�
vezményt kapnék. De a sors 
akaratából a 78- as hivatal ellen�
őrzési csoportjához kerültem. 
Azóta egy- egy átszervezés a 
munkaterületemet változtatta, 
de mindig ellenőri munkakör�
ben maradtam.

— Például a kártérítést meg�
előző és vizsgáló csoport dol�
gozója vo lt... M i le tt ezzel a 
részleggel?

— Ez a csoport a Posta Jog�
ügyi Hivatalának keretében mű�
ködött, de amikor létrejött a 
Hírlap-  és Postaszállítási Igaz�
gatóság, a feladatkör átkerült 
ennek ellenőrzési osztályára, 
így jöttem át én is a Vörösmar�

Három év tükrét teszi elénk a
II. beszámoló jelentés, mely or�
szágos adatokat tartalmaz. 
1988—89—90- ben a kifizetett 
kártérítések összege 2,7- 3,4- 4,5 
millió forint volt. Igaz, ebben a 
növekedésben benne van az 
infláció miatti térítésidij- emel-  
kedés, de az is igaz, hogy pél�
dául az elveszett csomagok 
száma három éve 1018 volt, ta�
valy pedig 1603. Az elveszett 
ajánlott küldemények száma 
valamelyest csökkent ugyan, 
de így is 2289 volt a múlt évben. 
Ebből 977 a külföldi. Belföldön 
a kártérítés összege 200 forint, 
plusz a feladási díj, a külföldi 
ajánlott küldemény elveszése 
2100 forint. Ezek a vállalat anya�
gi kárát jelentik, de ennél is na�
gyobb az erkölcsi kár, hiszen az 
esetek szájról szájra járva ront�
ják a posta hitelét.

— No de lássuk, m i minden 
van a száraz adatok mögött!

— Néha csak hanyagság, 
máskor megtévedt emberek, 
de megesik, hogy elszánt bűnö�
zők.

Szűkül a kör

akik szeretnének lépést tartani 
a jobb módúakkal. Az eltűnt 
cikkek listáján mindig vannak 
slágerek. A videózás elterjedé�
se óta most a legmenőbb a vi�
deokazetta. Erre vadásznak 
csomagokban, ajánlott külde�
ményekben. A külföldi ajánlott 
levelek elveszése pedig azért 
szaporodott meg, mert felbont�
ják, annak reményében, hogy 
valutát találnak benne.

Vegyi csapda

— Hogyan buknak le az elkö�
vetők?

— Kapjuk a jelzéseket, hol, 
milyen küldemények tűntek el. 
Elindulunk a nyomokon, egyre 
szűkítve a kört. A hely megtalá�
lását segíti, ha valahol hasonló 
típusú esetek már többször elő�
fordultak. A terület felfedése 
után következik a személy meg�
keresése. A gyanú nem elég, 
bizonyítanunk kell. Ilyenkor 
„megfigyelt tartalmú" próba�
küldeményt adunk fel — van 
benne olyan tárgy, mint ami�
lyen eltűnt —, várjuk a megér�
kezést a kezelés következő lép�
csőjében. Ha nem jön meg, el�
indítjuk a vizsgálatot, ami lehet 
rendőrségi is. Feladatunk ké�
nyes is, mert nem hozhatunk kí�
nos helyzetbe ártatlan embere�
ket. De előfordul, hogy bennün�
ket akarnak kellemetlen hely�
zetbe hozni, például olyan beje�
lentéssel, hogy a jegyzőkönyv�
ben szereplő vallomást kény�
szer hatására tették. Ennek ki�
védésére a kihallgatásokon ket�
ten veszünk részt. Kicsit büszke 
vagyok arra, hogy a gyanúm 
eddig szinte mindig beigazoló�
dott. Nem mindegy, mert lelki-  
ismereti kérdést csinál az em�
ber abból, kiket vonjon be egy-  
egy vizsgálati körbe. Részt kell 
vennünk a rendőrségi házkuta�
tásokon is, hiszen mi tudjuk, mi 
tűnt el, mit keresünk, tehát azo�
nosítani tudunk.

— Néhány adatot már közöl�
tünk, a sorból azonban kima�
radt valami, ami fontos: hány 
ügyben indult felelősségre vo�
nás?

— Eljárás indult 1988- ban 28, 
89- ben 39 és 90- ben 21 postai 
dolgozó ellen. Egyértelműen ki�
jelenthetem, hogy nem megél�
hetési gondok miatt lopnak. 
A megtévedtek zöme fiatal.

— Az idei feketelistára m i�
lyen esetek kerültek fel?

— A tolvajok főleg a külföldi 
küldeményeket célozták meg. 
A közelmúltban négy vizsgála�
to t folytattunk. A Levélfeldolgo�
zó Üzem teljes vámrovatolása 
— négy személy — fosztoga�
to tt vámkezelt küldeményeket. 
Lebuktatásukat nehezítette, 
hogy a lopott tárgyakat szolgá�
latuk végéig munkahelyükön 
tartották. így az öltözőszekrény 
ellenőrzése nem járhatott ered�
ménnyel. A házkutatáson elő�
kerültek híradás- technikai, mű�
szaki, piperecikkek és egyebek.

— Az MCSV- ben bejelentés�
re lelepleztünk négy csomag�
fosztogatót, akik mintegy 40 
ezer forint kárt okoztak. A Bu�
dapest 114- es hivatalban a ro-  
vatoló és a hivatali kézbesítő 
azokat a küldeményeket dézs�
málta tovább, amelyeket már 
megloptak a Levélfeldolgozó 
Üzemben. Az Újpest 1- es hiva�
tal rovatolója ajánlott küldemé�
nyekre specializálta magát, s 
már olyan gyakorlattal ragasz�
totta vissza a borítékokat, hogy 
észre se lehetett venni a felnyi�
tást. Az ellopott valutát — 2000 
dollárt és 600 márkát — külföldi 
útjain elköltötte.

— A kisstílű bűnözők mellett 
bizonyára akadnak nagyhalak 
is...

— Sajnos, előfordulnak több 
százezer forintos lopások, sőt 
volt többmilliós is. Gyanú ese�
tén az ilyen esetekben úgyne�
vezett vegyi csapdát alkalma�
zunk. Aki a vegyszeres tárgy�
hoz, pénzhez nyűi, nyomot 
hagy a kezén, s mindenen, ami�
hez hozzáér. Az idén tizenhá�
rom esetben éltünk ezzel az 
eredményes vizsgálati mód�
szerrel.

Esetelemzés

— Nem lehetne csökkenteni 
a visszaéléseket a kezelési 
rend, a szabályzat szigorításá�
val?

— A mi feladatunk a vizsgá�
latok lefolytatása mellett konk�
rét esetek, tapasztalatok elem�
zése, amiből esetleg veszély-  
forrásokat tudunk feltárni. 
Mindez alapot ad bizonyos in�
tézkedések megtételére is. 
A véleményem azonban az, 
hogy nincs olyan szabályzat, 
amit ne lehetne kijátszani. De 
csak ideig- óráig.

— Ki tudja, milyen sors várt 
volna Geiszt Józsefre, ha nem 
mond le az egyetemről és taná�
ri diplomát szerez. Nem bánta 
meg, hogy tanulás helyett a 
postát választotta?

— Miután elég jól kerestem 
mint mozgópostás, nem is ju �
to tt eszembe, hogy megismé�
teljem az egyetemi felvételit. 
Később pedig megszerettem az 
ellenőri munkát. Tudom, hogy 
ez milyen fontos.

Olyannyira a postához kötő�
dött, hogy lányai is követték az 
édesapát. Ági a győri főiskolán 
végzett és a 10- es hivatalban 
van, Judit a postaforgalmi 
szakközépben érettségizett, és 
a 100- as hivatalban dolgozik.

Úgy látszik — szerencsére — 
a postásdinasztiák nem halnak 
ki: „újratermelődnek".

Bánhidi Éva

VÍZSZINTES
1. Tamási Áron mondása: 

„Azért vagyunk..." (Első rész.)
12. Francia színésznő, az utolsó 
négyzetben személyneve kez�
dőbetűje. 13. Norvég sarkkuta�
tó. 14. Ilyen áruház is van. 15. 
Füttyös. 17. Idős férfi. 18. Ka�
paszkodó növény ( +  ék.). 20. 
Zuhany. 21. Hasonlító kötőszó.
22. Vadmacska. 24. Névelős nö�
vénytámaszték. 25. Gyermekek 
téli öröme. 26. Ókori háborúk.
28. Folyó a Szovjetunióban. 29. 
Diplomáciai gk.- jelzés. 30. Kö�
zép- európai folyó. 31. Olasz 
„totó"- város. 33. Csokonai mú�
zsája. 36. Jelzés. 39. Japán ős�
lakó (ford.). 40. Állami bevétel. 
42. Parancsolói (ford.). 43. Bő.
44. Szenvedélye káros, hosszan 
tartó. 46. Régi súlymérték. 47.
. . .  mail. 49. Fapipás fa! 51. Hé�
lium. 53. Király franciául. 55. 
Menyasszony. 56. Szovjet repü: 
lőgép. 58. Szörnyű hadjárat 
(ford.). 60. Ez a cső mikroszkóp. 
61. . . .  irae (a harag napja). 63. 
Kérkedő, hányaveti. 65. Rügy�
szemölcs.

FÜGGŐLEGES
1. Színezékhiányos ember. 2. 

Értéktelen, ócska. 3. Korrövidí-  
tps. 4. Lizin röv. 5. Hiteget. 6. 
Esőféle. 7 . . . .  ekran (tv- műsor).
8. Hánt páratlanul! 9. Japán ki�
kötő. 10. Nagy macska. 11. 
Templom része (ford.). 12. 
A mondás második része. 16. 
Orosz súlymérték. 19. Cseh mű-  
korcsolyázó volt. 21. Szándé�
kozni. 23. Capek- mű. 24. Japán 
híradás- technikai márka. 27. 
Tiltószó. 28. Omszk folyója. 30. 
Balatoni üdülőhely. 32. Női név.

34. Dinártöredék! 35. Nyaral. 37. 
Korszak. 38. Kuckó, zug. 40. Jó�
szívű. 41. Állati lak. 44. Művész.
45. Kamionok felirata. 48. Önző, 
másoktól sajnáló. 50. Német 
tört. tartomány, duplázva für�
dőváros. 52. K- val a végén Fejér 
megyei község. 54. Helyeslés. 
55. Közel- keleti nép. 56. Csor�
dultig. 57. Nagyhatalom. 59. 
Napszak (költ.). 62. Elemi ré�
szecske. 64. Fordítva telepszik 
le! 66. Rónium.

— Bánhidi —

Beküldendő: a vizsz. 1. és a 
függ. 12.

Beküldési határidő: augusz�
tus 10.

Előző rejtvényünk helyes 
megfejtése: ...Nagy kasza van 
rajta, szellő fuvall, a tábla meg-  
remeg.

Könyvutalványt nyertek: Ma�
rót Istvánná (Budapest), Szekfű 
Blanka (Siklós), Torma István 
(Tatabánya), Zsiga Ibolya (Sal�
gótarján).

„PEDISAN" fé rfi kényelmi félcipő:

— szürke, perforált kivitelben, fekete és 

drapp

sima kivitelben, 39—46- os méretig;

— fekete cúgos 39—46- os méretig 

ára: 2700 Ft helyett 1790 Ft.

„PEDISAN" női kényelmi félcipő:

— fekete színben, 35—41- es méretig 

ára: 2000 Ft helyett 1570 Ft.

„PEDISAN" női kényelmi papucs:

— fehér és fekete színben, 35—41- es 

méretig

ára: 1350 Ft helyett 980 Ft.

„ MAS SI PUNKT" akupresszúrás gyógy-  

papucs:

— fejfájásos, lumbágós, derékfájásos, 

lábfájásos panaszok ellen, keringési 
zavarok esetén ajánljuk.

Méretek:

— női fehér, tépőzáras 34—40- es mére�

tig.
— férfi fehér, tépőzáras 39—45- ös mé�

retig,
ára: 750 Ft helyett 550 Ft.

Megrendelhető:

„ELTEX" KFT., Budapest,

KARCAGI TELEPE

Karcag, Lőwy Sándor út 14. szám.

5300.

(X)

Az OTPTT
végeredménye:
Csapatverseny:
I. Budapesti Távbeszélő Igazgatóság

II. Nagykanizsa 1. csapat
III. EMTEL 8. csapat (Első Magyar Telefonkábel Kft.)
IV. EMTEL 16. csapat
V. Szeged

VI. EMTEL 4. csapat

összetett csapatverseny-  vándorkupa
I. EMTEL

II. BUVIG _
III. Szolnok

~ - H .

Hamarosan befejeződik 

a Postás

Művelődési Központ 

épületének felújítása.

Szeptemberben nyit 
a Benczúr!

Az új évad programjairól következő 
számunkban tájékoztatjuk 

kedves olvasóinkat.

Közvetlenül a gyártótól
A „PEDISAN" kényelmi férfi- és női félcipő, női papucs bőr felsőrésszel, 
speciális talpmasszírozó betéttel e llátott termék.

Felépítése, anyaga korszerű, pihentető talpbélése jól masszírozza a talpat, előse�
gíti a láb működését. Állómunkát végzőknek, lábfájásos panaszok esetén, általános 
regenerálásra rendkívül alkalmas.
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Mi újság önöknél?

Zalában jártunk
„Nem nyilatkozom! Érti? 

Nem nyilatkozom!" — mondja 
Dukán József, a keszthelyi táv�
közlési automata központ veze�
tője, miután kikászálódik az új 
telefonkonténerböl, mely a 
postahivatal udvarán áll. Bár 
körös- körül építési törmelék, 
nem értem, miért e pánikszerű 
tiltakozás. Semmi jel nem mu�
tat arra, hogy a távközlés atom�
töltetű műholdjának kilövőállo�
mására bukkantam, de minden�
esetre gyanakszom. Pintér Jó-  
zsefné osztályvezető is arról 
beszél — természetesen a köz�
pont helyiségeitől távol, oda 
nem léphetek be — értsem 
meg, „minden átalakulóban 
van", ő sem beszélhet, csak ha 
Garami András úr erre enge�
délyt ad. Megpróbálok győz�
ködni, hazánkban minden átala�
kulóban van, ezen az alapon 
egykettőre süketnémák gyüle�
kezetévé válhatnánk, újságja�
inkban a Grimm- meséken kívül 
legfeljebb a furfangos Nyesz-  
terkaról olvashatnánk. „Nem és 
nem, Garami úr. Garami úr", 
hajtogatja.

Rendben. Keressük meg Ga�
rami András urat!

Zalaegerszeg, reggel fél 
nyolc. Garami András hivatalá�
ban fogad. (Kollégám úgy indít 
a beszélgetésre, mint egy hitté�
rítőt az emberevők közé. Szíve 
szerint az utolsó kenetet is fe l�
adná, de ez ellen élénken tilta �
kozom.)

— Uram, ha egy cégnél a 
dolgozók nem beszélhetnek, 
ott vagy diktátor a főnök, vagy 
oltári botrány van.

— Szó sincs ilyesmiről. Én 
csupán arra adtam utasítást, 
hogy a telefonhálózat fejleszté�
séről egyelőre ne beszéljenek, 
mert semmi sem biztos. Tény, 
hogy fejlesztünk, de hogy 
mennyi új állomást tudunk be�
kapcsolni, az még bizonytalan. 
Ha erről nyilatkoznánk, a vonal�
ra várók szétvernék a hivatalt.

— Sok energia nem kéne 
hozzá, úgy érzem. S ebben teg�
napi, a keszthelyi és zalaeger�
szegi postahivatalokban folyta�
to tt beszélgetéseim is megerő�
sítettek. Önök rendesen kitúr�
ták a hagyományos postát, al�
kalmanként még a WC- böl is 
telefonközpontot csináltak vol�
na. Önök fönt az emeleten kul�
turált körülmények között, lent 
meg „adjál neki, ami belefér". 
Ez nyilvánvalóan olyan helyze�
tekhez vezet, melyek csöppet 
sem ideálisak.

— Nem mostani dolgok 
ezek, higgye el nekem. Nem 
szerettük mi egymást sohasem.

*  *  *
Zalaegerszeg, 1- es számú 

postahivatal. Az emeleten a 
távközlés, a földszinten a pos�
tahivatal. Beszélgetőpartnere�
im Tarsoly Antalné hivatalveze�
tő és Bár Csaba szb- titkár.

— Kívülről nagyon szép ez 
az épület, de nekem olyan híre�
im vannak, it t  valahol egy kép�
zeletbeli bomba van elrejtve.

Bár Csaba: — Ez az épület a 
posta szégyene. Belülről és kül�
lemre egy vidéki kis postahiva�
talnak felel meg. Nézzen meg 
egy most megnyíló bármilyen 
kis bankot, s akkor nézzen meg 
minket! Némi túlzással mi egy 
lepratelep vagyunk.

— Technikai felszerelések�
ben is?

B. Cs.: — Én hírlapos vagyok 
különben. 1989- ben kaptunk 
számítógépeket működő prog�
ram és szakember nélkül, nagy 
nehezen kikínlódtuk, de egy át�
gondolt fejlesztésről nem be�
szélhettünk. A nagy okos fejek 
odafönt szétválasztották azt, 
hogy hírlapárus, meg előfize�
tés. Ez most azt jelenti: semmi 
gyakorlati haszna nincsen. 
Másként akarják a privatizációt, 
az érdekeltségi viszonyokat 
megközelíteni, mint ami itt van. 
Nem kéne mást csinálni, csak 
megnézni, mi volt ötven évvel 
ezelőtt.

— Nem túlzás amit ön 
mond?

B. Cs.: — Amikor egy posta�
mesternek önálló lehetősége 
volt a gondolkodásra, megnéz�
te mit csinál. Most a gondolko�
dásnak nincs semmi értelme. 
Mi kigazdálkodunk X  millió fo �
rintot, s közben 100 milliókat 
dobnak ki az ablakon. Hallom, 
hogy 400 millió volt a posta 
vesztesége, hogy a hírlap üzlet�
ágban nem tudott elszámolni a 
kiadókkal.

— Elég cifra dolgokat mond, 
feltételezem, nem véletlenül.

B. Cs.: — Minket mindig uta�
sítanak. „Utasítom, hogy határ�
időre hajtsa végre, ellenkező 
esetben fegyelmi úton járok el 
ön ellen" stb. Szóval utasíta�
nak, pénz nélkül. Ami lehetsé�
ges emberileg, mi mindent vég�
rehajtunk, de olyan zsákba 
tesszük, mely fönt és alul egy�
aránt lyukas.

— Korábban említették az 
önálló postamesterséget. Zala 
megye zömében kisfalus tele�
pülés. M i a véleményük, van 
annak reális alapja, hogy nem�
sokára a privatizáció jegyében 
ezek átalakulnak magánposták�
ká? S ha igen, m i lesz a jelenleg 
o tt dolgozókkal?

Tarsoly Antalné: — Nem hi�
szem, hogy ez hamarosan be�
következne. Ennek sok összete�
vője van, máról holnapra bizto�
san nem megy.

— Egyelőre az én gondom 
az itteni helyzet. Ami korábban 
volt, az most nincs. Nincsenek 
kiszolgálóhelyiségeink, nincs 
vendégszobánk, s az egykori 
kultúrtermünk is megszűnt, 
mert a távközlési technikát fo �
gadni kellett. Ezt megértettük. 
Azt már nem, hogy amikor az 
átalakítás után visszajöttünk, 
mi már senkik sem voltunk.

— Senkik? Ha jó l tudom, ez 
az épület a postáé, s most önök 
az albérlők?

T. A.- né: — Igen, azért, hogy 
itt legyünk, nagyon jelentős 
pénzt fizet a posta.

— Furcsa helyzet, de azért 
elvannak egymással. . .

T. A.- né: — Nézze, kultúrem-  
berek vagyunk.

B. Cs.: — Nem, utáljuk egy�
mást, őszintén mondom, ők az 
urak. Az albérlőből tulajdonos 
lett, a tulajdonosból pedig 
megtűrt személy . . .

Ki tud itt igazságot tenni? 
Egy biztos: az elmúlt hónapok�
ban sok helyen jártam, de ilyen 
kőkemény indulatokkal — pos�
ta- távközlés — nem találkoz�
tam.

Talán azért is esett jól Nagy 
Ferencnének, Lenti postahiva�
tal vezetőjének tájékoztatója, 
mely szerint náluk a szétválás 
nem járt ilyen indulatokkal. 
Lentiben béke van. Igaz, tisztá�
zásra vár még, hogy a hivatal 
takarítónője hol takarít, s mikor, 
ki milyen részarányban járul 
hozzá munkabéréhez. A gondot 
inkább az jelenti náluk, hogy 
visszaesett a csomagforgalom. 
S ennek az az oka, hogy az itt 
szolgálatot teljesítő kiskatonák 
az eddigi gyakorlattól eltérően 
két- három hetente mehetnek 
haza, s a hazait már hónuk alatt 
hozzák, nincs szükség a postá�
ra.

Örömmel jelentem, a fe l�
adott szerelmeslevelek száma 
változatlan, s e délvidéket meg�
hökkentő módon szerető fenyő�
fák karácsonytáji küldése sem 
fog gondot okozni.

*  *  *

A nagykanizsai posta kívülről 
olyan, mint a szegény asszony 
ruhája, kinek csak szappanra 
telik, mosóporra már nemigen. 
Ha éjszaka nézném, valószínű�
leg nem látnám az épület le�
hangolóan tisztátalan állapotát, 
az ablakok poros szürkeségét, 
de most dél van, s nem tudok 
mást mondani, az egész olyan, 
mint egy szegényház.

Bolf György hivatalvezető 
szobája sem gazdájának repre�
zentációs vágyairól árulkodik. 
Egy biztos, olyan emberrel ülök 
szemben, aki elkötelezettje 
munkájának, még akkor is, ha 
az elmúlt évek során volt mit 
nyelnie.

— Ön 1980- tól vezetője en�
nek a hivatalnak, s ez a terület, 
ne szépítsük, nem úgy tűnik, 
hogy a posta kedvenc gyerme�
ke.

— Sajnos, ez valós dolog. 
A gépesítettség pillanatnyilag 
nulla. Vannak ugyan szedett- ve-  
dett gépeink, de ezeket már 
Noé is kidobta volna a bárkájá�
ból. Négy fémpénzszámoló gé�
pünk van, általában egy műkö�
dik, a másik három áll. Még egy 
a szerencsénk, hogy van mű�
szerészünk, ö toldozza- foldozza 
ezeket a masinákat.

— Neki tehát egyelőre nem 
kell tartania attól, hogy munka 
nélkül marad. Mégis, hogy ju �
tottak ide?

— Nekem van egy régi meg�
állapításom a postáról, amit 
még Horn Dezső idejéből szol�
gálok. A mi egykori „méltósá-  
gos" uraink nem minket képvi�
seltek. Még a régi pártállam 
idejében is voltak miniszterek, 
akik tárcájuknak kiharcoltak 
dolgokat. S nekünk? Amikor f i�
zetést lehetett volna emelni, 
mindig a postásbecsületre hi�
vatkoztak, pénz meg sehol.

Hol aszály volt, hol a mező-  
gazdaság kollektivizálása, min�
dig volt valami indok. Tóth Illés 
még megpróbált valamit, de 
megvétózták törekvéseit.

— 1991 - et írunk; s most? Bár 
sejtem válaszát. . .

— Azt hiszem, a mi legna�
gyobb bajunk az, hogy soha�
sem volt olyan vezetőnk, aki a 
posta rangjához méltó lett vol�
na.

— A mostani miniszter is 
közlekedési mérnök. . .

— S lehet, hogy csak annyi 
köze van hozzánk, hogy bélye�
get gyűjt. Ha gyűj t . . .  A hierar�
chiánk is borzasztó. Nem em�
bercentrikus. Jelentéseket 
gyártunk, aztán az vagy eljut 
felsőbb szintig, vagy megreked 
valahol. Aztán fogalmunk sincs 
például, hogy a pécsi igazgató�
ságnak mennyi pénze van arra, 
hogy a mi ügyes- bajos dolgain�
kat toldozni- foldozni tudja.

— Hallottam önről, hogy 
önerőből korszerű hírlapárusító 
pavilonokat létesített valami�
kor, aztán majdhogynem 
agyoncsapták miatta.

— Igen, tudja, egy ilyen kis 
városban minden a jó kapcsola�
tokon múlik. A dolog lényege: 
én ingyen szereztem anyagot 
az akkori tanácstól, s miután fű �
tőim nyáron munka nélkül vol�
tak, megcsinálták, de úgy, hogy 
ez egyúttal autóbuszváró is lett, 
benne földgázzal fű tött újság�
árusító rész. Nagyon sokat dol�
goztak, s miután nekem nem 
volt erre jutalomkeretem, kér�
tem a Pécsi Postaigazgatóság�
tól némi támogatást, mert úgy 
éreztem, ennyi plusz jár nekik. 
Tudja, mit válaszolt az akkori 
igazgató?

— Tele van a fütyülője ma�
gával.

— Finoman fogalmazott, de 
ez történt. Nyolc pavilonról van 
szó, melyek mai értéke kb. 3,2 
millió forint.

Megnéztem egyet. Bolf 
Györgynek s a készítőknek 
nincs szégyenkeznivalójuk.

Bár ez az alig több mint 3 
millió elenyésző pénz ahhoz ké�
pest, amibe azok a balatoni 
csodapaloták kerülhettek, me�
lyek mellett hazafelé autóztam.

Járom az országot. Van egy 
orosz mondás, mely szerint hü�
lye kérdésre nincs válasz.

Az én kérdésem: megbecsül�
jük mi tenni akaró kollégáinkat, 
úgy, ahogy megérdemlik?

Hogy a kérdés hülye- e, nem 
az én feladatom eldönteni.

Veégh Ádám

Sakkcsapatunk ezüstérmes
A Nemzetközi Postás Sport 

Szövetség (UISPTT) az idén 
Norvégiában június 23. és 30- a 
között tartotta meg a postai és 
távközlési dolgozók sakkbaj�
nokságát. A 13 csapatot két 
csoportba sorsolták, s ezen be�
lül a szabályok értelmében kör�
mérkőzésre került sor. Az ango�
lok és belgák két csapattal vet�
tek részt, ugyanis ahol a posta 
és a távközlés különvált, ott 
mód nyílott arra, hogy mindkét 
ágazat indítson csapatot. Mi 
magyarok takarékossági okok�
ból egy csapattal, s azon belül 
is csak egy tartalékjátékossal 
vettünk részt a versenyen. 
E „sorsra" e sorok írója jutott, 
aki mintegy 20 éve a magyar 
csapat vezetője.

Mi a B csoportban játszot�
tunk, melynek eredménye a kö�
vetkező volt:
; 1. Ausztria 8 pont (13), 2. Ma�

gyarország 8 pont (11,5), 3. 
Svédország 7 pont (12), 4. 
Svájc 3 pont (9,5), 5. Norvégia 2 
pont (8,5), 6. Németország 2 
pont (5,5).

A körmérkőzések során a 
győztes két pontot kapott egy-  
egy mérkőzés után, mint a lab�
darúgásban, és a csapatonként 
szereplő négy játékos táblán�
ként eredménye (elért győzel�
me vagy döntetlenje) csak má�
sodsorban számított, amit záró�
jelben tüntettünk fel. Csapa�
tunk. a svédekkel és az osztrá�
kokkal döntetlenre végzett, s a 
többieket legyőzve jutott a né�
gyes döntőbe, ahol az A cso�
port első helyezettjével, az an�
gol postásokkal kellett meg�
mérkőznie a döntőbe kerülé�
sért. A másik elődöntő mérkő�
zés Ausztria és Hollandia kö�
zött volt. Az angol postásokat 
sikerült 2,5:1,5 arányban le�
győznünk, így mi jutottunk a 
döntőbe. A másik ágon Auszt�
ria ugyanilyen arányban győ�
zött Hollandia ellen. Ez azt je�
lentette, hogy ismét játszanunk

kellett a sógorokkal, de most 
már az aranyéremért. Az oszt�
rák - m agyar döntő idején az 
angol postások és a hollandok 
a harmadik helyért mérkőztek. 
Ezek a döntő csatározások a 
szabad játékosok nagy érdeklő�
dése mellett folytak.

A mi találkozónkon három 
táblán viszonylag kevés játék�
idő után döntetlen eredmény 
született. Egyik játékos sem tu �
dott előnybe kerülni, így jobb a 
békesség jelszóval megálla�
podtak a pontosztozkodásban. 
A figyelem így a második táblá�
ra koncentrálódott, ahol a ma�
gyar játékos sötéttel próbált 
nyerésre játszani, mivel a dön�
tetlen után csak a második he�
lyen végeztünk volna azon sza�
bály miatt, amely ilyen esetre 
azt írja elő, hogy az első táblán 
sötét színnel játszó csapat 
győz. Az első táblán az osztrák 
játékos volt sötét és döntetlent 
ért el. A küzdő osztrák és ma�
gyar játékos táblájánál egyre 
nagyobb kör alakult ki, időköz�
ben a versenybírónak még he�
lyet is kellett csinálnia, hogy a 
versenyzők levegőt kapjanak. 
A mi játékosunk kockáztatott, a 
nyerés érdekében megbontotta 
az állást. A 40. lépés után a

másfél órás ebédszünetben dr. 
Földi József edzővel, szekun-  
dánssal, aki egyben a tolmács 
szerepét is betöltötte, értékel�
tük a függőállást, és remény�
kedtünk, hogy legalább ne kap�
junk ki. Az osztrákok fiatal játé�
kosa azonban igen jól folytatta 
a partit, és nagy harc után győ�
zött.

A nézők tapssal jutalmazták 
a győztes osztrákokat, az új baj�
nokot. A díjkiosztó ünnepségen 
a norvég posta egyik vezetője, 
a helyi település postaigazgató�
ja és a város vezetőinek jelenlé�
tében Brian Hook, az UISPTT 
fődelegátusa szellemes értéke�
lése és beszéde emelte az 
amúgy is jó hangulatot.

A verseny egyre népszerűbb, 
s a résztvevők számát tekintve 
rekordot ért el. További bővülés 
várható. Ezért a svájci rendsze�
rű lebonyolítást javasoltuk, 
amelyet a csapatok támogat�
tak. Az új lebonyolításról majd 
az UISPTT Végrehajtó Bizottsá�
ga dönt.

A búcsúzáskor „Viszontlátás�
ra Belgiumban" kézszorítással 
váltunk el, mivel belga kollégá�
ink vállalták a rendezést négy 
év múlva.

Munka Bóla

A döntő mérkőzésen: Puschmann László (balról) 
Casagrande ellen

BUVIG- os ju n iá lis  Kamaraerdőn
Már maga az ötlet is meglepő 

volt: napjainkban ilyesmit szer�
vezni, na meg az időpont, 8- a, 
Medárd napja. Igazi kihívás az 
égiek ellen. Abból a bizonyos égi 
áldásból a juniálist megelőzően 
jutott bőkezűen. Két napon át vi�
gasztalanul esett az eső. Nem ám 
csak itt- ott, mindenütt e honban. 
A szervezők az első ijedtség után 
az esőtől aztán végképp nem de�
rültek jókedvre, de mire is volt ez 
az első ijedtség?

Lukács Ildikó, a tszb függetle�
nített munkatársa mondja:

— A juniális meghirdetésekor 
úgy maximum 150- 200 jelentke�
zőre számítottunk. Aztán sorra 
érkeztek a jelzések az alapszerve�
zetektől, 300, 500, aztán 600 részt�
vevőről, és egy kicsit melegünk 
lett, amikor a végső összegezés�
nél már 800 fölött jártunk. Kelle�
mes meglepetés volt-  ez a nagy 
érdeklődés.

Elérkezett a nap, éjjel még 
esett, de reggelre ellentmondást 
nem tűrően kikönyökölt a nap a 
felhők közül, és mind nagyobb te�
ret hódítva magának, ragyogott. 
A kora reggeli sugarak köszöntöt�
ték a legfrissebbeket, a tatabá�
nyaiakat, Puskás Csabát és csa�
patát, a Budaörsi Fenntartási 
Üzem akcióbrigádját.

Úgy kilenc óra körül már sűrűn 
érkeztek a buszok, a gépkocsik a 
BUVIG négy megyéjéből. Tíz óra 
után már több mint 800- an vol�
tunk, ebből vagy 300 gyermek.

Az alkalmi focipályán az első 
meccsek már el is kezdődtek. 
A színpadon Bor Sándorné terü�
leti titkár adja át a szakszervezeti 
aktivistáknak munkájukért a 
tárgyjutalmakat.

Ezt követően a fórumra gyüle�
keztek a résztvevők, melyen a 
legkülönbözőbb kérdésekre vála�

szolt Fóris Ferencné vezérigazga�
tó- helyettes, Katona István igaz�
gató, Bor Sándorné tszb- titkár és 
Mundruczó Kornél, a PDSZ orszá�
gos titkára, aki betegágyából kelt 
fel, hogy eleget tegyen régi pátri�
ája meghívásának. Az elhangzott 
kérdések precízek, kemények, a 
válaszok szakszerűek és lényeg-  
retörőek voltak. Ugyanakkor az 
egész nagyon jó hangulatú, min�
den protokolltól mentes volt.

A fórum után kétszemélyes ze�
nekar varázsolt pillanatokon belül 
jó hangulatot.

E sorok írója is efelől faggatta 
a tszb- titkárt, mit érez most, ha 
körülnéz.

— Boldog vagyok, hogy ilyen 
sokan vagyunk, és hogy süt a 
nap, éjjel felébredtem, és már 
nem tudtam elaludni, bevallom, 
nagyon izgultam. Sok lelkes em�
bernek köszönhető az, amit ma 
itt látunk. Többek között a techni�
kai feltételek, berendezések, a ki�
helyezett higiéniai blokk, a gu�
lyáságyúk Eriéin Ferit és budaörsi 
csapatát dicsérik, valamint a tata�
bányaiakat, Puskás Csabát, aki a 
juniális ötletét adta, és a többie�

ket, meg nem sértve azokat, aki�
ket nem említettem.

A focipályán közben változat�
lan hevességgel folynak a csaták 
az örökifjú Jung Feri bácsi veze�
tésével.

Rég nem látott kollégák, bará�
tok paskolják meg egymás hátát, 
és folynak az „emlékszel arra" 
kezdetű beszélgetések. Aztán 
úgy este 6 körül a résztvevők las�
san elindulnak a buszokkal, gép�
kocsikkal, vissza a négy megye 
irányába a juniális ezer emléké1 
vel.

A fenti sorok írója pedig hazar 
felé azon elmélkedik, hogy miért 
éppen a BUVIG- osoknak jutott 
eszükbe egy ilyen juniálist ren�
dezni. Talán azért, mert ezt az 
igazgatóságot akarták az évek so�
rán a rendszeresen ismétlődő 
postai átszervezéseken kívül még 
külön is át-  és szétszervezni, elvá�
lasztani a „régiós elmélet" alap�
ján. De ők küzdöttek azért, hogy 
együtt maradjon a négy megye, 
az igazgatóság, a BUVIG- osok.

Miért? Mert ők ilyenek, mint 
ahogyan a címben is szerepel: 
BUVIG- osok.

Meszlényi Ferenc
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