
Megmarad a „postás nagycsalád"? A rómaiak dicsérete..
Beszélgetés Lázár András megbízott elnökkel

Vélhetően sokakat meglepetésszerűen ért 
Lázár András szövetségi elnökké való megvá�
lasztása Gricserné Heszky Enikő lemondása 
után, annak ellenére, hogy nem az ismeretlen�
ség homályából lépett elő, s korábbi tevékeny�
sége szorosan kapcsolódik szakszervezetünk�
höz.

— Valójában ki tehát ön, Lázár András?
— Mindenféleképpen elkötelezett ember, s 

nagyon szeretném, ha ezt senki sem venné sze�
rénytelenségnek. Az én sorsom alakulásában 
nagyon sok olyan történés játszott — és játszik 
— szerepet, mely csak úgy jöhetett létre, hogy 
úgyszólván minden megváltozott az utóbbi két 
évben.

— Van, ami előnyére, sokak szerint hátrányá�
ra. Ami biztos, a szakszervezetek egyre inkább 
kilábalni látszanak a tétovaságból, tiszta és nyi�
tott vonalat igyekeznek képviselni.

— Igen. Az igazságkeresésnek ezernyiféle 
módozata van, s ami most történik, az ennek a 
színes palettának egyre markánsabb megtalá�
lása. Teljesen nyilvánvaló, hogy egységesnek 
kell lennünk, rendezni kell pénzügyeinket, s egy 
nagyon rugalmasan gondolkozó gárdát kell ki�
alakítanunk.

— Ami tőlünk nyugatabbra már évtizedek 
óta folyik .. .

— És nagyon jól folyik. Gondoljunk csak arra 
például, hogy egymástól teljesen eltérő szak�
mák érdek- képviseleti szervei fognak össze, tö�
mörülnek különféle szövetségekbe dolgozóik 
érdekében.

— Eljutottunk a szövetség fogalmához. Ön 
most egy szövetség megbízott elnöke, egy 
olyan szövetségé, melynek léte, milyensége 
elég sok vita tárgyát képezi. Mit gondol, miért 
van ez7

— Én úgy gondolom, egy múltbéli reflex mi�
att. Mindenkinek elege van az egy kézből való, 
ellentmondást nem tűrő irányításból. Ha ezen 
túltesszük magunkat, s félretesszük a múltat — 
de abból feltétlenül tanulva —, s a már előbb 
említett összefogásra koncentrálunk, nem buk�
hatunk meg. A demokrácia kialakított egy hár�
mas egységet. Kormány, parlament, s az érdek-  
képviseletek. Ebben az első kettő kiépítette a 
maga hierarchiáját s annak végrehajtó szerveit. 
Ezután nyilván szükséges, hogy az érdekképvi�
seleteknek is meg kell találniuk azokat a ponto�
kat, ahol kellő súllyal léphetnek fel. Erre kell 
egy összefogott, tárgyalóképes, felkészült csa�
pat, mondjuk úgy, hogy szövetség.

— Nyilvánvalóan olyan, amely túl tud lépni 
egy — lehet, hogy kitűnő — vállalati vagy üze�
mi érdekképviseleti szerv saját gondjain, ösz-  
szegez, esetenként szelektál, de nagyobb távla�
tokban gondolkozik?

— Nagyon összetett dolgok ezek. Óriási to�
leranciára van szükség. 1990. április 4- én lettem 
a COMEX Munkástanácsának elnöke. Korábbi 
esetleges ösztönösségem átváltozott egy vala�

miféle tudatosságba, melyhez legnagyobb indí�
tékot a munkástanács szervezettsége, egysége 
szolgáltatta, s ezért hiszek a szövetségben, 
melynek alapításában én is részt vettem. Ettől 
fogva tudtam — korábbi tanulmányaimat is fel-  
használnva — tudatos szakszervezeti politizá�
lásba fogni.

— Szakszervezet, politizálás?
— Naivitás lenne azt mondani, hogy a kettő 

teljesen független. A fontos csak az, minden a 
cél érdekében történjen.

— Még akkor is, ha kompromisszumok árán?
— A célratörésben hiszek. S nagyon lénye�

ges számomra az a munka, amit most végzek. 
Izgalmat és örömet jelent, s érzem a felelőssé�
get is. Ezt a munkát szeretném megosztani má�
sokkal is. Szeretnék olyan állandó emberi kap�
csolatokat teremteni, melyek oda- vissza alapon 
működnek. Alkotóközösségeket létrehozni, na�
gyon sok emberrel beszélgetni. Gyorsan hozzá�
teszem, véletlenül sem csak alkalomszerűen.

— Azt hiszem, erre valóban nagy szükség 
van. Érdemi munkát végezni enélkül csak üres 
szócséplés. Arról nem is beszélve, hogy a sze�
mélyes tapasztalatok mindennél többet érnek, 
s az ön által már említett összefogáshoz ez is 
szükségeltetik.

— Feltétlenül. S még valami. Egy olyan szö�
vetség, mely elismeri a szakmai rétegeződést, 
még véletlenül sem téveszti össze a speciális 
szakmai munkavállalói érdekeket az egységes 
szakszervezeti érdekekkel. Nagyon örülnék, ha 
a két távközlési szakszervezet egyesülne, de 
gondolom, az eddig elmondottakból ezen senki 
sem csodálkozna. S akkor. . .

— Megmarad a postás nagycsalád...
— Hogy találta ki?
— Úgy, hogy amikor elkezdtünk beszélgetni, 

pár perc után ez a cím jutott eszembe. Gondo�
lom, nem véletlenül...

Veégh Ádám

Együttműködés új formában
A kongresszust követően 

december 6- án a Magyar 
Posta Vállalat és a Postai Dol�
gozók Szakszervezete meg�
tartotta első egyeztető tár�
gyalását, melyen a PDSZ 
programjában megfogalma�
zott célok, követelések meg�
valósításához szükséges 
együttműködés rendszerének 
kialakításáról és a konkrét fe l�
adatok ütemezéséről cserél�
ték ki véleményüket, elképze�
lésüket a szemben álló felek.

A szakma képviselői fon�
tosnak tartják, hogy a vállalat 
és a szakszervezet kapcsolat-  
rendszerét formálisan is rög�
zítsék, mert a kialakult gya�
korlat szerinti munkakapcso�
lat és a nehézkes testületi 
rendszer a gyors reagálásokat 
nem teszi lehetővé. Ez pedig 
az 1992- es esztendőben tragi�
kus lehet.

Mindkét fél fontosnak tart�
ja, hogy a munkavállalói ér�
dekképviseletek és a munka�

adó egyeztetési eljárása egy�
idejű és teljes legyen, műkö�
dése pedig közelítse az Mt. 
66/A. paragrafusában megha�
tározott szerepkört. Megálla�
podás született arról, hogy

a vá lla la t:
•  tervezetet készít de�

cember 20- áíg a bértarifa�
rendszer kialakításának mun�
kaprogramjára,

•  a kollektív szerződés ha�
laszthatatlan módosítására 
javaslatot tesz január 31- ig,

•  az 1992. évi bérfejlesz�
tés elveire és operatív megva�
lósítására a nemzetgazdasági 
szabályozás ismeretében, de 
legkésőbb március 31- ig ja�
vaslatot tesz;

a szakszervezet:
•  vállalati munkaerő- poli�

tikai javaslatait január 15- éig 
átadja a szakvezetésnek,

•  az együttműködésre 
tett szakmai javaslattal kap�

csolatos álláspontját kialakít�
ja, és lehetőség szerint bizto�
sítja, hogy az új struktúra már 
az I. negyedévben működhes�
sen.

❖  *  *

Programunk megvalósítása 
végett fontosnak tartom, 
hogy szakszervezetünk rövid 
időn belül hozza létre azokat 
az ütőképes bizottságokat, 
melyek méltó tárgyalópartne�
rei lehetnek a vállalat vezetői�
nek.

Ezek a bizottságok rendel�
kezzenek megfelelő felhatal�
mazással, meghatározott té �
mákban döntési jogkörrel is.

Emellett szükségesnek lá�
tom alapszabályunk mielőbbi 
módosítását, a szervezeti és 
működési szabályzat létreho�
zását, melyek garantálják, il�
letve elősegítik a korszerű 
szakszervezeti struktúrát és 
működést.

— ko n rá t —

Történt, hogy az Érdekegyeztető Tanács�
ban a hét szakszervezeti konföderáció — 
hosszú idő után — egyetértésre jutott ab�
ban, hogy az 1992. évre szóló minimálbér�
tárgyalások során — a munkaadói, valamint 
a kormányzati oldallal szemben — az induló 
mértékben 8500 forint összeg alatt megálla�
podás nem köttetik.

Az MSZOSZ tárgyaló delegációja ennek 
megfelelően sem a december 13- ai, sem az 
azt követő 20- ai ÉT- ülésen nem tudta a kor�
mányzati és a munkaadói oldal ajánlatát el�
fogadni. Így a minimálbér mértékében sem 
13- án, sem 20- án nem született megállapo�
dás. Illetve ez így nem pontos, hogy decem�
ber 20- án nem született megállapodás, mert 
megállapodás született, igaz, az Érdekegyez�
tető Tanács elfogadott szabályozásával el�
lentétesen.

5 érdekvédelmi konföderáció (a 7- ből) a 
8500 forintos egyezséget felrúgva az alábbi 
megállapodást kötötte. Szó szerinti idézet a 
megállapodásból:

„Az ÉT kormányzati, munkaadói oldalai, 
valamint a munkavállalói oldal 5 szervezete 
— Autonóm Szakszervezetek Országos Ko�
ordinációja, Értelmiségi Szakszervezeti Tö�
mörülés, LIGA Szakszervezete, Munkástaná�
csok Országos Szövetsége, Szakszervezetek 
Együttműködési Fóruma — megállapodott 
abban, hogy a munkabérek legkisebb össze�
ge 1992. január 1- jétől 1992. június 30- áig a 
teljes munkaidőben foglalkoztatottaknál 
8000 Ft, a munkaügyi miniszter rendeletében 
részletezettek szerint.

A fenti megállapodás akkor lép érvénybe, 
ha a Magyar Szakszervezetek Országos Szö�
vetsége és a Szolidaritás Szakszervezeti 
Munkásszövetség 1991. december 23- án 
reggel 9 óráig csatlakozik hozzá, vagy kinyil�
vánítja, hogy nem akadályozza a megállapo�
dás életbelépését. . .

Alulírott szakszervezetek felkérik a Magyar 
Szakszervezetek Országos Szövetségét, va�
lamint a Szolidaritás Szakszervezeti Mun�
kásszövetséget — annak érdekében, hogy 
1992. január 1- jétől a munkabérek legkisebb 
összege 8000 forint legyen — vizsgálják felül 
az Érdekegyeztető Tanácson december 20-

án kifejtett álláspontjukat, és csatlakozzanak 
a megállapodáshoz, vagy nyilvánítsák ki a 
tartózkodásuka t."

A december 21 - ei, szombat délelőtti Szak�
maközi Sztrájkbizottság ülésén több szak-  
szervezet képviselője szószegésnek, árulás�
nak és politikai zsarolásnak minősítette a 
megállapodást. A tényeket megismerve e 
sorok írója sem tudott a tanácskozáson az 
előbbiektől eltérő álláspontra helyezkedni.

Több mint egymillió munkavállalót érintett 
volna, ha 1992. január 1- jétől 8500 forint le�
hetett volna a minimálbér.

Persze erre az a viszontválasz, hogy a 8000 
Ft több mint 7000. Ez így önmagában kétség�
telen. A dolog ott sántít egy kicsit, hogy az 
öt konföderáció, illetve vezetőik, akik most 
olyan harcosan küzdöttek, majd megállapod�
tak — minden előzetes egyezséget, amely�
ben az érdekvédelmi szervezetek egyetértet�
tek, semmibe véve —, ebben a kérdésben, 
legalábbis négyük nem érdekelt, ugyanis a 
saját munkavállalói területükön a minimálbér 
lényegesen magasabb, mint 8000 forint. Per�
sze belátható — bár soha el nem fogadható 
—, hogy kedvezőbb jövedelempozícióban 
500 Ft ide vagy oda, nem olyan nagy kérdés, 
„csak a szomszéd háza ég".

Az a feletti keserűségünket — hogy a ma�
gyar szakszervezeti mozgalom egyes veze�
tőinek „felelősségteljes magatartása" követ�
keztében erkölcsi mélypontra jutott, és az 
érintett egymillió munkavállaló joggal érez�
heti, hogy kivettek a zsebéből pont annyit, 
hogy egy hónapban egyszer a család vasár�
napi asztalán leveshús is gőzölöghessen — 
az nem nagyon csökkenti, hogy az MSZOSZ 
szakértőjének még ezek után is volt lelkiere�
je, hogy azt nyilatkozza: a minimálbér kérdé�
sét leszámítva, úgy egyébként a hét konfö�
deráció az ÉT- ben jól együtt tudott működni.

Sajnos, egyre kevesebb azoknak a száma, 
akik ebben a helyzetben — talán létükben 
szorongatva is — ilyen toleranciával bírja�
nak. Inkább jut eszükbe a régi rómaiak sok�
szor bevált bölcsessége: oszd meg ellenfe�
leidet, és uralkodj rajtuk!

-  M á rk  -

A vak újságíró szigora
Az elmúlt egy- másfél eszten�

dő különböző érdekvédelmi 
rendezvényein fel- feltűnik egy, 
a legutolsó divat szerint öltö�
zött szolid, csendes fiatalem�
ber, diszkrét jegyzettömbbel a 
kezében, általában a gyűlés 
színhelyéül szolgáló terem hát�
só traktusában. A beavatottak, 
s a rendezők ilyenkor egy kicsit 
mindig „összerezzennek", itt 
van Ottó, a szigorú ítész, ma 
vajon mit vagy kit fog tollhe�
gyére tűzni?

Nem volt ez másképp a pos�
tások november 30- ai, rendkí�
vüli kongresszusán sem. Mint 
utóbb kiderült, hálás téma vol�
tunk az igazság bajnokának, 
(aki mellesleg félórás késéssel 
érkezett, s délben távozott; ő 
tudja hova). Mindezt a Magyar 
Posta Vállalat tájékoztatási osz�
tálya által összeállított „Szemle 
a napi sajtóból — Nap- tükör" 
című összeállítás (1992. január 
8- a) anyagából tudtuk meg, 
mely a Posta Magazin 1991/12. 
számára hivatkozik. Azt, hogy 
Zimmermann úr utálja a szak-  
szervezeteket, már többször bi�
zonyította — mellesleg szíve jo �
ga —, de valótlanságokat állíta�
ni, s ezt az elfogultság ilyen 
szintjén tenni, több mint ízlés�
telenség.

„Felkészült aktivista" c. dol�
gozatában — mely a Nap- tükör 
szerint a Posta Magazin 12. szá�
mában jelent meg, a hozzánk 
érkezett példányban azonban

ez a műalkotás nem található 
— a szerző nem tudja, miért 
volt szükség a rendkívüli kong�
resszusra, „ugyanis az égvilá�
gon semmi nem történt”. Talán 
szakszervezetünknek nem az a 
legnagyobb gondja, hogy a kró�
nikás tanácstalan, és úgymond 
nem történt az égvilágon sem�
mi. Persze ahogy vesszük. Való�
ban nem szakadt le a karzat, és 
még egy jó  kis botrány sem ke�
rekedett, viszont:
0 számot adtak az elmúlt 

másfél év sikereiről, kudar�
cairól,

0 elmondták, hogy a postás 
dolgozók több mint három�
negyede továbbra is a Pos�
tai Dolgozók Szakszerveze�
tében bízik,

0 meghatározták, hogy a ki�
alakult helyzetben az érdek-  
védelem fő irányai és maga�
tartásformái mik legyenek,

0 megfogalmazták, hogy a to�
vábbiakban miért van egyre 
nagyobb jelentősége a vál�
lalati kollektív szerződésnek, 

0 kimondták, hogy elenged�
hetetlen a postai béralku�
mechanizmus mielőbbi ki�
alakítása és bevezetése,

0 meghatározták, hogy milyen 
szövetségben, szövetségek�
ben érdekelt a PDSZ.

Közvetlenül a rendkívüli 
kongresszushoz kapcsolódva, 
az azt követő titkárok országos 
tanácskozásán döntést hoztak 
a sztrájkalap képzésének konk�

rét nagyságáról és annak indu�
ló időpontjáról, valamint olyan 
horderejű kérdésben, mint a 
végkielégítés, s hogy ebben mi�
ként lehet a vállalat vezetősé�
gével egyezségre jutni.

Végezetül, ha Zimmermann 
úr „elvárásainak" nem is tudunk 
megfelelni, az írott sajtó, vala�
mint a rádió és a televízió ér�
deklődése és tudósításai talán 
jelezték — a küldöttek meggyő�
ződésén túl —, hogy talán még�
is történt valami november 
30- án.

Egy előítéletektől mentes és 
a lényegre felkészült újságíró 
talán ezeket is láthatta volna, s 
ha parányi emlékezőtehetsége 
van, tudnia kell: manapság már 
nem szokás nevet és címet 
gyűjteni azok ellen akik nem 
tapsolnak felállva, amikor a 
posta vezérigazgatója beszél. 
Aki mellesleg nem munkaadója 
egyetlen függetlenített szak-  
szervezeti tisztségviselőnek 
sem.

Szeretnénk végezetül hang�
súlyozni: tőlünk igen távol áll 
mindenféle személyeskedés, 
próbálunk valami újat felépíte�
ni, s úgy érezzük, az alapok már 
megvannak. Ez, már elnézést a 
hasonlatért, kőművesmunka. 
A továbbiakhoz, a tetőfedéshez 
szükség van „ácsra" (németül 
Zimmermannra) is. De ahhoz, 
engedtessék meg, hogy mi ta�
láljunk megfelelő, hozzáértő 
szakembert.
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Az egységes távközlési szakszervezet

program javaslata
A ............. (az egységes szakszervezet neve) a táv�

közlési, illetve az ahhoz kapcsolódó tevékenységet 
végző munkavállalók önkéntes, demokratikus társulá�
sa.

A ...........  önálló, nyitott, országos szakmai szak-
szervezet.

Alapelv: A tagság érdekében az eddig elért szak-  
szervezeti jogok megőrzése, új érdekvédelmi, érdek-  
képviseleti jogok meghatározása, megszerzése és ér�
vényesítése. A munkavállalók érdekeinek hatéko�
nyabb egyéni és kollektív védelme és képviselete, ér�
dekeinek minden szinten történő következetes érvé�
nyesítése.

Célja: a szakszervezeti munka során
•  az események, döntések bekövetkezését meg�

előző érdekfeitáró tevékenység,
•  az érdekfeltárásban, érdekfelismerésben a tag�

ság és a testületek közötti szoros együttműködés 
megvalósítása,

•  a tagsági véleményen alapuló testületi munka 
és érdekérvényesítés.

Ezen célok elérése érdekében szükségesnek tartja:
— az aktív, kezdeményező, önálló koncepciókkal 

bíró szakszervezeti magatartást, jogosítványai gya�
korlásának valamennyi szintjén (kormányzati, tárca�
ágazati, vállalati, igazgatósági, üzemi, munkahelyi 
szinten egyaránt);

— a távközlés területén dolgozó munkavállalók 
sorsát érintő törvényelőkészítői, törvényalkotó mun�
ka, valamint az ágazati irányító-  és szervező tevékeny�
ség befolyásolását a kormányzati, illetve tárca- ágaza�
ti szinteken működő érdekegyeztető fórumok munká�
jában való részvétellel;

— a munkáltatók és a partner szakszervezeti szer�
vek, testületek együttműködésének — mindkét oldal 
számára megnyugtató módon való — rendezését 
(vállalati szinttől a végrehajtó szervezeti egységekig);

— az érdekazonosság alapján való részvételt a kü�
lönböző szakszervezeti konföderációhoz tartozó, táv�
közlési munkavállalókat is tömörítő érdekvédelmi 
szervezetek együttműködését segítő érdekegyeztető 
fórumok munkájában (pl. Hírközlési Szakszervezeti 
Kerekasztal).

A fenti célokat rövid, ill. hosszú távú programban 
kívánja megvalósítani.

Rövid távú programjában:
— a szerzett jogok érvényesítését, növelését,
— a munkahelyi és létbiztonság meghatározását,
— az elő- , a rész-  és a vállalati privatizációk során a 

dolgozók törvény által biztosított érdekvédelmi és tu�
lajdonszerzési lehetőségének kihasználását.

Hosszú távú programban kívánja meghatározni a 
gazdasági fellendülés során elérhető szociális védő�
háló és ellátás növelését.

A rövid távú program része a hosszútávú program�
nak.

A ......... röv id  távú program jában minden lehet�
séges fórumon és a rendelkezésre álló eszközökkel 
elősegíti az alábbiakat:

■ a szerzett jogok megtartását, illetve a minden�
kori társadalmi, politikai környezethez történő igazítá�
sát a munkavállalói érdekek érvényesítése szempont�
jából,

■ a képzettségnek megfelelő munkához való jo �
got, ill. ilyen munkahely hiányában társadalmi létmini�
mumnak megfelelő megélhetést, a család létbizton�
ságát,

■  a fentiekben megköveteli az állami felelősséget,
■ elutasítja a nemhez, vallási felekezethez, nem�

zetiséghez, érdekképviseleti szervhez tartozásból 
vagy politikai meggyőződés miatti hátrányos megkü�
lönböztetést,

■ igényli az infláció mértékét elérő, vagy a vállalat 
lehetősége szerint az azt meghaladó béremelést,

■ kezdeményező szerepet és egyetértési jogot kí�
ván fenntartani a vállalat szociálpolitikájának alakítá�
sában,

■ biztosítani kívánja munkakörök megszűnése 
esetén a munkaviszony alatt a szervezett átképzést, 
és ennek időtartamára a munkaidőkedvezményt, át�
lagkeresetet, továbbá az átképzési időszak figyelem-  
bevételét a felmondási idő megállapításánál,

■ el akarja érni a vállalat tevékenységével össze�
függő felmondás esetén a létbiztonságot jelentő 
munkáltatói végkielégítés kifizetését,

■ lehetőséget kíván adni a gyermekét egyedül ne�
velő szülőnek az éjszakai munka alól való mentesíté�
séhez.

Meg kell valósítani:
— a bérrendszer egyszerűsítésével, a pótlékok szű�

kítésével, a bérliberalizáció megvalósításával egyidő-  
ben a munkaköri bér bevezetését az átlagjövedelmek 
csökkenése nélkül, azaz a vállalati bér-  és prémium-  
rendszert,

— hogy a főmunkaidőben végzett munkáért fize�
tett munkaköri bér tisztességes megélhetést biztosít�
son;

—■ a kialakítandó bérmegállapodásos rendszeren 
belül az önálló szakszervezeti koncepció érvényesít�
hetőségének teret adó szabad béralkut;

— a személyre szóló bérmegállapodás (bizalmi 
jogkör) megszüntetése miatt a munkaköri bérrend�
szer létrehozásáig a foglalkoztatási rétegekre, cso�
portokra vonatkozó közép- , illetve munkahelyi szintű 
egyeztetéseknél körültekintőbb, következetesebb bér�
megállapodások születését;

— béralkufolyamatban kialakított olyan bérfejlesz�
tést, amely a versenyhelyzetben piaci viszonyok közé 
kerülő hírközlés területén garantálja — a vállalat ered�
ményeinek megfelelő — a távközlési munkavállalók

megbecsülését, és amely megakadályozza a távközlé�
si dolgozók bérlemaradásának újratermelődését;

— mielőbb szülessen előzetes megállapodás a 
munkáltató, az ÁVÜ és a szakszervezet között a mun�
káltató átalakulási, és privatizációs folyamatának 
mindazon kérdéskörében, amelyek munkavállalói ér�
dekeket érintenek;

— a munkavállalói tulajdonszerzés jogszabály adta 
lehetőségeinek az érdekvédelmi szervekkel egyetér�
tésben való biztosítását;

— a felügyelő bizottság egyharmadának a dolgo�
zók által történő megválasztását;

— az átalakulás során kisvállalkozások létesítésé�
nek anyagi, erkölcsi elősegítését;

— a munkavállalók által vállalt áthelyezést egyéves 
foglalkoztatási terv alapján;

— új munkakörök létesítésének vizsgálatát a priva�
tizáció során felszabaduló munkaerő elhelyezésére;

— munkavállalói jogon a 13. havi fizetést;
— nem a dolgozó hibájából történő felmondás 

esetén a legalább 12 hónapi végkielégítést;
— a jelenlegi juttatások értékálló biztosítását;
— a ksz szükséges módosításait a vállalat gazda�

sági környezetének változásait követve;
— a törzsgárdatagság értékálló megbecsülését;
— a Hűség Alapítvány értékállóságának megőrzé�

sét.
Hosszú távú  p rogram jában kívánja elérni:
— a személyi jövedelemadó progresszív jellegének 

jelentős mérséklésével az átlagadószint csökkenté�
sét;

— az ügyrendileg nem a dolgozó munkakörébe tar�
tozó pályamunkák, szabadalmak, vállalati elismerések 
— vezérigazgatói elismerés, kiváló dolgozó, igazgatói 
dicséret stb. — díjazását terhelő adórész munkaadó 
által történő átvállalását;

— az adórendszer további átalakításában a családi 
jövedelemadó bevezetését;

— rendkívüli esetben a beteg hozzátartozó ápolá�
sára egy év táppénz igénybevételét;

— a gazdasági fellendülés folyamatában a társa�
dalmi felemelkedéssel arányosan a kötelező munka�
idő európai normáknak megfelelő csökkentését kere�
setcsökkenés nélkül;

— értékálló nyugdíjrendszert — akár vállalati tá�
mogatással is — a jelenlegi nyugdíjkorhatár emelése 
nélkül;

— a szociális társadalmi juttatások fokozatos kiter�
jesztését, kibővítve a vállalat saját társadalombiztosí�
tási rendszerével;

— a munkakörülmények, munkafeltételek fokoza�
tos javítását;

— a liberalizált munkaköri bér bevezetését;
— a privatizáció során a munkavállalók érdekképvi�

seletét országos hatáskörű szerveken, valamint az Ér�
dekegyeztető Tanácson keresztül;

— az egyetértési, véleményezési jog kiterjesztését.
Feladatok a programok végrehajtása céljából:
— képviseli a dolgozói közösség egészének vagy 

nagyobb csoportjának érdekeit a partner munkaadó�
nál, és más, arra illetékes szervnél a feladatkörébe 
utalt témákban;

— minden rendelkezésre álló eszközzel biztosítja 
tagsága részére az érdekvédelmi tevékenységet a fe l�
adatkörébe utalt területeken;

— minden olyan szervezettel közösen lép fel, mely�
nek célja egybeesik tagságának érdekével;

— fellép a sérelmes döntések ellen, és a rendelke�
zésre álló eszközökkel érvényesíti a tagság érdekeit, 
álláspontjának minden lehetséges fórumon hangot 
ad;

— képviseli tagságát a kongresszus által meghatá�
rozott szervezetekben, valamint országos hatáskörű 
fórumokon;

— működteti a szervezet információs és tájékozta�
tási rendszerét;

— érdekelt az ország gazdasági helyzetének stabi�
lizálásában, a kibontakozásban, a demokratikus jogok 
érvényesítésében;

— ezen érdekeltsége alapján a folyamatban garan�
táltatni kívánja a szociális juttatások emelését, a lét-  
biztonság növelését;

— minden eszközzel védi a szervezett dolgozók ér�
dekeit, munkahelyi biztonságát, fellép a munkakörül�
mények folyamatos javításáért, a munkahelyek felszá�
molása ellen;

— garantálni kívánja a munkavállalók védelmét ab�
ban a tekintetben is, hogy gazdasági formaváltáskor a 
munkavállalói érdekek, a szerzett jogok, juttatások sé�
relmet ne szenvedjenek;

— a vállalati vállalkozások körének módosítása, 
bővítése csak az érintett dolgozói réteg véleményé�
nek, ill. az illetékes szakszervezeti szerv véleményé�
nek kikérésével történjen;

— támogatja — mint a Postások Szakszervezeté�
nek egyik jogutóda — a szakszervezeti ingatlanva�
gyon egybentartását és hatékony működtetését;

— működtetni kívánja a jogelődje által kiépített 
nemzetközi kapcsolatokat — a kölcsönösség elvét f i�
gyelembe véve — és törekszik ezek fejlesztésére.

Ezen túlmenően aktívan közreműködik a Postai és 
Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének, 
valamint az MSZOSZ nemzetközi munkájában, a szak-  
szervezeti munka nemzetközi tapasztalatokkal törté�
nő megerősítése érdekében.

Távközlési D o lgozók Szakszervezete 
Távközlési D o lgozók Szabad Szakszervezete 

T itká ro k  Országos Tanácsa

Dohogó
Egyes vélekedések szerint 

a nyugdíjasok egyre hango�
sabban követelőznek. Már 
tüntetnek is — halljuk a rosz-  
szalló megjegyzéseket. Olyan 
törekvéseknek is tanúi lehe�
tünk, amelyek megpróbálják a 
nyugdíjasokat szembeállítani 
más rétegekkel.

Érdemes ezért ismételten 
leszögezni, hogy az idős nem�
zedék képviselői nem más ré�
tegek rovására fogalmazzák 
meg igényeiket, csupán azt 
az ellenértéket akarják meg�
kapni, amire évtizedeken át 
végzett munkájukkal és befi�
zetett (nem kis összegű) járu�
lékaikkal jogot formálhatnak.

S még valamit. A nyugdíja�
sok problémái az egész társa�
dalmat érintik. A fiatalokat, a 
jelen munkavállalóit is. E két 
és félmilliós réteg sorsa a 
családi kapcsolatok révén 
legalább 6- 7 millió ember 
hangulatára hat; befolyásolja 
a közérzeti apály alakulását 
az a tapasztalat, hogy a társa�
dalom miként bánik az idő�
sebb korosztállyal.

*

Szegény ember vízzel főz 
— idézzük mostanában mind 
gyakrabban az ismert köz�
mondást. Ám a megemelt 
víz-  és csatornadíjak után 
egyes családokban lassan 
már hideg vízre sem telik. Sű�
rűsödik a panaszrefrén, ha 
ehhez hozzávesszük a közel�
múlt és a közeljövő aggasztó 
intézkedéseit: a tej- , a gyógy�
szer-  és benzináremelést, a 
televízió előfizetési díjának 
emelését, a városi és a vasúti 
közlekedés fölfelé kúszó tari�
fáit, az adók növekedését.

*

Olvasom az újságban az 
„Infláció és alkalmazkodás" 
című nemzetközi konferenciá�
ról szóló tudósítást, amelyben 
a szakember döntnökök kifej�
tik, hogyan alkalmazkodjunk a 
felgyorsulással fenyegető 
inflációhoz. A jó tanácsok 
kétségkívül segíthetnek. Már 
az is valami, ha tudjuk, mire 
számíthatunk, mekkora lesz 
az infláció mértéke. Még jobb 
lenne azonban, ha az infláció�
hoz nem alkalmazkodni kelle�
ne, hanem — közgazdasági 
eszközökkel — megállítanák 
növekedését, visszaszoríta�
nák mindannyiunk közellensé�
gét.

*

Egy televíziós beszélgetés�
ben hallottam a tisztviselői 
szárazsággal közölt véle�
ményt: ha másodszorra, har�
madszorra leszünk munkanél�
küliek, azt már könnyebben 
viseljük el. Nyilván abból in�
dult ki a nyilatkozó, hogy min�
dent meg lehet szokni. De 
nemcsak ezzel nyugtatgatta 
hallgatóságát a minisztériumi 
főember. Hanem azzal, hogy 
a munkanélküliség különben 
is elkerülhetetlen (a postánál 
és a hírközlésben is). Szavai�
ból az derült ki, hogy a mun�
kanélküliség európaiságunk 
egyik alapfeltétele.

Sokan vagyunk azonban, 
akik másként gondoljuk, mint 
a szociális kultúra rossz tanu�
lói. Úgy véljük, a munkanélkü�
liség nem valami kikerülhetet�
len végzet, hanem a gazda�
ság teljesítőképességének, 
mindenkori állapotának függ�
vénye. A privatizácói ésszerű�
sítésével, új munkahelyek te �
remtésével csökkenthető, 
enyhíthető.

A munkanélküliség elfo�
gadhatatlan állapot, életér�
zés. Ezért aki rideg számve�
téssel azt állítja, hogy másod�
szorra és harmadszorra már

reflexiók
könnyebb lehet megélni, an�
nak azt kívánjuk, legyen ben�
ne része, s utána majd szá�
moljon be az emberi lét leg�
nagyobb hiánybetegségéről. 
Mondja el, mit válaszolt a 
gyermekeinek azon kérdései�
re, hogy miért nem dolgozik, 
mit érzett akkor, amikor tuda�
tosult benne a keserű tény: a 
társadalom nem tart igényt 
munkájára; fölöslegessé vált.

*

A szabadságnak — amit 
most módunk van átérezni — 
nagy irodalma van. Hosszan 
értekezhetnénk róla, ám itt és 
most csak a lényeget érintjük. 
Mi is a szabadság? Annak a 
ténynek az érzése, hogy nem 
vagyunk korlátozva. És ez jó 
dolog. Még akkor is pezsdítő, 
ha tudjuk, nincs és nem is 
lesz abszolút értelemben vett 
szabadságunk, hiszen mégis�
csak korlátozva vannak vá�
gyaink, lehetőségeink, anyagi 
erőink, szellemi képessége�
ink. És beleszólásunk a dol�
gokba, a valóság formálódá�
sába. Az igazi szabadság 
ugyanis nemcsak azt jelenti, 
hogy szabad vagyok valami�
től. Az is benne foglaltatik, 
hogy szabadságom van vala�
mihez. Telefonhoz, lakáshoz, 
gyermekeim taníttatásához, 
utazáshoz, környezetem, élet-  
és munkakörülményeim alakí�
tásához.

*

A szolidaritás a szakszerve�
zeti mozgalom egyik kulcs�
szava. Belőle sarjadt ki, s 
több mint egy évszázada ez 
az eszme élteti. Mégis napja�
inkban — közvélemény- kuta�
tások felmérései szerint is — 
mintha olyan lyukacsos lenne, 
mint a szociális háló, holott 
éppen most kellene erősnek 
lennie. És nemcsak sztrájk 
idején csökken a szolidaritás 
életfenntartó ereje, hanem a 
mindennapok érdekvédő har�
caiban is. Figyelemre méltó 
ezért a Vatikáni Szinódus zá�
róközleménye, amelyben a 
püspökök hangsúlyozzák a 
szolidaritás kultúráját, amely 
igazságos megoldást kínálhat 
a terjeszkedő szegénység le�
küzdésére.

*

A klasszikus szakszervezeti 
magatartásnak kétféle válto�
zatát ismerjük. Az egyik a 
szociális partnerség tárgyalá�
sos formája, a másik az, ami�
kor a szakszervezet a munka 
harc keményebb eszközeivel 
szerez érvényt követelései�
nek. Hogy ne kövesedjenek 
egymásra a gondok. Az előb�
bi változat a kívánatosabb, a 
szerencsés módszer, az utób�
bi a kényszermegoldás, ha 
már kimerültek a tárgyalásos 
lehetőségek. Ám egyik sem 
problémamentes.

A szakszervezeti tagság 
harcosabb, következetesebb 
érdekvédelmet kíván vezetői�
től. Ha azonban a vezetőtes�
tületek az érdekérvényesítés 
keményebb eszközeihez nyúl�
nak, a tagság egy része meg�
torpan, leáll (mert fél a követ�
kezményektől), a hatalom pe�
dig azzal vádolja a szakszer�
vezeteket, hogy felfordulást 
akarnak, veszélyeztetik a tár�
sadalmi békét.

Ezen azonban nem kell 
meglepődni, nincs mit cso�
dálkozni. A konfliktusok meg�
oldása mindig ütközésekkel 
jár. S akik ütközőpontokon 
állnak, innen is kapnak, meg 
onnan is. Ha az ütések elke�
rülhetetlenek, akkor már csak 
az edzettség véd.

És az a tudat, hogy enyhít�
hetünk az érdeksérelmeken.

K. S.
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Ahol a japán gépet magyarra tanítják
— Látogatóban a levélfeldolgozó üzemben —

A Hírlap-  és Postaszállítási Igazgatóság Levétfetdoí-  
gozó Üzeme évente 1,2 milliárd levelet és 2 millió 840 ezer 
kíscsomagot dolgoz fel. Az üzem állóeszközértéke több 
mint egymilüárd forint, ebből a NEC (Nippon Electric Com�
pany} levétfeidolgozó gépsorok ára 230 millió forint.?* 
799- en dolgoznak itt, bérköltségük évente 160 millió forint. 
A fenti számok is bizonyítják, nem mindegy, hogy az UF 
mennyire használja ki lehetőségeit. Erről beszélgettünk 
Szitás Lászlóval, a ievéifetdolgozó üzem vezetőjével, vala�
mint a feldolgozás gondjairól, problémáiról, no meg arról, 
hogyan lehetne visszaszerezni a posta tekintélyét.

— Kedves Sziics Úr! 
Elég sokan panaszkodnak 
a postára, hogy leve le ik , 
csom ag ja ik  nem érkeznek 
meg időben, vagy egyá lta �
lán nem érkeznek meg, 
esetleg k ilo p n a k  be lő lük  
é rtékeke t. Sokan ebből 
azt a kö ve tke z te té s t vo n �
já k  le, hogy a cég m egbíz�
hata tlan . M i e rrő l az ön 
vélem énye?

— A posta és a levélfeldol�
gozó üzem nem dolgozik sem 
jobban, sem rosszabbul, mint 
egy magyarországi átlagválla�
lat. Sőt, ha azt nézzük, milyen 
óriási levéldömping érkezik 
hozzánk, akkor azt kell mon�
danom, kicsit jobban, mint az

— Én is megértem önt, de 
arra kérem önt is, az olvasó�
kat is és a kedves ügyfeleket, 
hogy próbáljanak megérteni 
bennünket, és ne rögtön szid�
ni.

Megszűnt 
a cenzúra

— Talán könnyebben 
m egérthetnénk a levé lfe l�
dolgozók gondja it, ha e l�
mondaná a feldolgozás ú t�
já t az ügyfé ltő l a címzettig.

— Ha például ön egy posta-  
hivatal ablakánál adja fel a le�
velet, akkor először a felvevő 
veszi kézbe, majd az továbbítja 
a rovatolóhoz, aki berakja ezt

Alak szerinti válogató-  és bélyegzőgép

átlag. Feltétlenül figyelembe 
kell vennünk, hogy hatalmas 
mennyiségű levelet kezelünk. 
Ebben a Baross téri épület�
ben naponta 600- 650 ezer, ka�
rácsonykor pedig 1- 1,5 millió 
levelet dolgozunk fel. A NEC 
gép óránként 70 ezer levéllel 
végez. Ahhoz képest, hogy 
több millió levél feldolgozása 
terhel bennünket, ezer levél 
elvesztése nem sok. Csak ez�
relékben kifejezhető az elve�
szett vagy eltűnt levelek szá�
ma.

— Ne haragud jon, de ha 
az én leve lem  elvész, en�
gem nem v igaszta l, hogy 
1,2 m illiá rd  leve le t fe l tu d �
nak do lgozn i.

egy zsákba, a zsákot pedig el�
küldik abba a hivatalba, ahová 
a levélnek területileg érkeznie 
kell. Ha például Kanadában ad�
nak fel egy levelet vagy kiscso-  
magot, legalább 15- en férhet�
nek hozzá. Sherlock Holmes le�
gyen a talpán, aki tetten tudja 
érni az enyveskezü kollégákat. 
Egyébként a tapasztalataim azt 
mutatják, hogy ezek előbb vagy 
utóbb lebuknak.

— Megérkezik Magyaror�
szágra a levél, ide, hozzánk a 
külföldi levélfeldolgozó osztály�
ra. Lényeges könnyebbséget 
jelent számunkra, hogy a rend�
szerváltás óta már nem kell 
megvizsgálni a levelek tartal�
mát. A kiscsomagokat azonban

Optikai karakterleolvasó

nem politikai, hanem egyszerű 
kereskedelmi szempontból 
Szükséges átnézni, hiszen a 
vámszabályokat mindenkinek 
be kell tartania. Csak azokat a 
kiscsomagokat bontjuk fel — 
ázokat is egy postás és egy vá�
mos közösen, egymást ellen�
őrizve —, amelyeknél a vámos 
Ügy találja a röntgengép képe 
alapján, hogy elvámolni való 
áru érkezett.

— M it csinál a vámos és 
a postás, m iután k ibon tják 
a csomagot?

— A vámos a szabályzatnak 
megfelelően kirója, meghatá�
rozza a vámösszeget. Összeha�
sonlítják a csomagon feltünte�
tett súlyt a tényleges súllyal, s 
ha valami különbség van, ezt 
rögzítik a jegyzőkönyvben. 
A vámosztályon nem tűnhet el 
semmi a csomagból. Itt min�
denki ellenőrzi a másikat.

600 millió 
szabálytalan 

címzés

— Nemzetközi összeha�
sonlításban a feldolgozás 
m inőségét tek in tve, ho�
gyan áll a Magyar Posta?

— Nem vagyunk rosszab�
bak, mint a nyugati posták. Jó 
pár európai postánál jártam, ott 
legalább annyi küldemény sérül 
meg és vész el, mint nálunk. 
Koppenhágában például, ahol 
megnéztem a modern postai 
feldolgozót, éppen géphiba 
volt, csomagok tömkelegé sé�
rült meg, olyannyira, hogy azt 
sem tudták, melyik csomagba 
mi tartozik. Ennél a hivatalnál 
egy 10- 15 fős részlegnek csak 
az volt a feladata, hogy azono�
sítsa a csomagokat. Egyébként 
naponta több száz sérült cso�
magot, levelet csomagoltak át 
és küldtek tovább. Ebből is lát�
szik, hogy a gépesítés minde-  
rlütt igen komoly problémákat 
okoz. A szabványokat az ügyfe�
lek ugyanis sem nyugaton, sem 
keleten nemigen tartják be. Eb�
ből származik a legtöbb gond.

— Nem akarom a mi postán�
kat védeni, de a legtöbb eset�
ben a feladók könnyelműsége 
miatt történik a baj. Nálunk pél�
dául az 1,2 milliárdnyi levélnek 
a fele szabálytalanul van címez�
ve. De ez nem feltétlenül csak 
a£ ügyfelek hibája, hanem azo-  
ké a cégeké, amelyek nem ve�
szik figyelembe a gépi levélfel�
dolgozás szabályait. Nemrégi�
ben több, mint 50 nyomda, illet�
ve kiadó képviselőit hívtam 
meg, akik levél, illetve levelező�
lap előállításával foglalkoznak, 
és megmutattam nekik, milyen 
gondokat okoz figyelmetlensé�
gük. Csodálkoztak, és megígér�
ték, hogy másképp lesz ezentúl, 
de semmi változást nem észlel�
tünk az elmúlt három hónap 
alatt. Talán a propagandánk is 
hibás abban, hogy a szabályos 
levélcímzést még mindig nem 
tanulták meg az emberek, de 
hadd hívjam fel itt a figyelmet, 
hogy kis-  és nagycsomagokhoz 
egyaránt kapható a postahiva�
talokban szabványdoboz. Kollé�
gáim mindenkinek szívesen el�
magyarázzák, hogyan kell sza�
bályosan megcímezni egy leve�
let vagy csomagot. Ez mind�
annyiunk érdeke.

— Mennyi több le tkö ltsé �
get je len t az, hogy szabály�
ta lanul vannak címezve a 
levelek és kiscsomagok, és 
ezért a hagyományos kézi 
fe ldolgozást kell igénybe 
venni?

— 30- nál több embert kell 
erre a munkára alkalmaznunk, 
akiknek éves bérköltsége 5,5 
millió forint.

— M it tanácsol az ügyfe�
leknek, hogyan csom agol�
ják  ajándékaikat, küldem é�
nyeiket?

— Az előbb említett szab�
ványdobozokba, és azon belül

is, ha lehet, hungarocellbe, hi�
szen sokszor rakják át a csoma�
gokat, és egy csomaghegyben 
könnyen megsérülhet a külde�
mény.

— M it tanácsol a levele�
zőknek?

— Semmiféleképpen se te�
gyenek pénzt a levélbe! Ma 
már egyébként azt sem lehet 
mondani, hogy félni kellene a 
pénzügyi előírásoktól. Mindenki 
tarthat valutát, tehát nyugod�
tan fel lehet azt is adni. Ne te�
gyünk a levélbe harisnyát, vagy 
olyan ajándéktárgyat, amelytől 
a levél deformálódik, s ennek 
következtében a gépbe kerülve 
megsérülhet, illetve már a fel�
dolgozás előtt feltépődhet. 
Olyan borítékot használjanak, 
amely megfelel a gépi feldolgo�
zásnak, érdemes tehát a postán 
vásárolni levelezőlapokat és le�
veleket, mert itt csak szabvány 
szerintit árusítanak. Fő szabály, 
hogy úgy helyezzék el a borí�
tékban a megírt levélpapírt, 
hogy ne csúszkáljon benne, te�
hát a papír lehetőleg teljesen 
töltse ki a borítékot.

— Ne haragudjon, akkor 
nekem m int egyszerű á l�
lampolgárnak tudom ányo�
san fe l kell készülnöm, ha 
egy levelet vagy csomagot 
akarok feladni?

— Erről szó sincs. Mi csak 
azt kérjük, hogy jobban figyel�
jenek oda, és úgy csomagolják, 
címezzék küldeményeiket, hogy 
az biztonságosan megérkez�
zen. Nemcsak a postának, az 
ügyfélnek is mindent meg kell 
tennie azért, hogy a küldemény 
zökkenőmentesen, időben 
megérkezzen a címzetthez.

Ajánlott 
az értéklevél

— Nemrégiben a ján lo tt 
levélben adattam fe l egy le�
velet. Nagyon fon tos vo lt a 
benne lévő dokumentum. 
Sajnos, nem kaptam meg. 
Ez egyébként nemcsak az 
én gondom, a kézbesítő 
több esetben nem adja ke�
zembe az a ján lo tt levelet, 
pedig ha jó l emlékszem, ré�
gebben ez vo lt a szabály.

— Ne vegye magyarázko�
dásnak, de hogy az ajánlott le�
velek néha nem érkeznek meg

A videokódolón az irányítószámokat — amelyeket a karak�
terolvasó nem ismer fel — kézzel táplálják be

a címzetthez, annak az az oka, 
hogy az elmúlt időben majd�
nem annyi az ajánlott levél, 
mint a közönséges. De azért 
még így is biztosabban ér cél�
ba, hiszen ezt a levélfajtát elkü�
lönítetten kezeljük. Eltűnése 
esetén inkább nyomon követ�
hető. Tudom, hogy ez nem vi�
gasztalja meg azokat, akik nem 
kapták meg, de megint csak a 
nagy számok törvényére tudok 
hivatkozni. Egyébként, ha na�
gyon fontos levélről van szó, és 
nagy értékűről, akkor ajánlom, 
hogy értékküldeményként ad�
ják fel, hiszen ebben az eset�
ben a posta szinte 100 százalé�
kos garanciát vállal. Eltűnés így 
is előfordulhat, de az ügyfelet 
az értéklevélen feltüntetett ösz-  
szegnek megfelelően kártala�
nítjuk. Ha tehát valaki azt írja a 
levélre, hogy 3000 Ft, akkor vita 
nélkül fizetünk 3000 forintot. Az 
értéklevelet éppen ezért a pos�
ta alkalmazottjai különleges 
gonddal kezelik, hiszen ebben 
az esetben pontosan megálla�
pítható az eltűnés helye. 
Egyébként jöjjön le az automa�
ta levélfeldolgozó gépterembe, 
az itt lévő japán gépsorok 1990 
novembere óta üzemelnek. Lát�
ja — mondja Szűcs László, mi�
kor leérünk a terembe —, ezek 
a gépek csak a szabványmére�
tű leveleket, levelezőlapokat 
tudják feldolgQzni. A külföldre 
menő leveleket manuálisan dol�
gozzuk fel. Ezeket a leveleket 
tehát elkülönítjük, külön tároló�
ba tesszük, s onnan a külföldi 
osztályon országonként szortí�
rozzuk.

— Az új NEC gép mennyi�
vel könnyíte tte  meg mun�
kájukat, hány ember felada�
tá t végzi el?

— Óriási segítséget jelent 
ez, hiszen egy ember óránként 
1500 levelet tud csak feldolgoz�
ni, 5- 600 ezer levél feldolgozá�

sához igen sok emberre lenne 
szükség. Fantasztikus, hogy ez 
a gép mit tud! 600- felé irányítja 
a leveleket.

— Előfordul, hogy ez a 
csodagép nem ismeri fe l a 
címzést?

— Ha szabályosan van meg�
címezve, nemigen fordulhat elő 
tévedés. Persze a gép sem té�
vedhetetlen, 3- 5 százalékot 
azért téved. Az ilyen levél, saj�
nos, elindul a téves cím felé, ott 
a területen megállapítják, hogy 
nem oda való, visszaküldik, és 
mi kézzel szortírozzuk a valódi 
címzés szerint. Ilyenkor 24 órás 
késés történhet.

— Mégis, ha csak 24 órát 
késhet egy tévesen irányí�
to t t  levél, akkor hogyan 
fordu lhat elő, hogy 5- 6 na�
pot, esetleg egy hetet is 
igénybe vesz a levél kézbe�
sítése?

— Tételezzük fel, hogy csü�
törtökön érkezik be egy levél, 
amelyet a gép tévirányít, ez�
után ez a levél kikerül a téves 
címhelyre, onnan péntek dél�
utánra visszaküldik, még aznap 
a helyes címre továbbítjuk, vi�
szont szombat- vasárnap nin�
csen kézbesítés, hétfőn kézbe�
sítik, és így jön ki az öt nap. Ha 
egy hétről van szó, esetleg 
többről, akkor a kézbesítőhiva�
talnál keresendő a hiba.

- T M it tehe t a levé lfe ldo l�
gozó üzem azért, hogy 
csökkenjen a panaszok szá�
ma, és az ügyfe lek meg le�
gyenek elégedve?

— Nekünk is pontosabb 
munkát kell végezni, a 3- 5 szá�
zalékos gépi tévesztést 1 száza�
lék alá kellene szorítani. Ez úgy 
érhető el, hogy a gép memóriá�
ját, címszótárát bővítjük, jól 
megtanítjuk magyarul, és a ma�
nuális munkában is nagyobb 
pontosságot követelünk.

Udvarhelyi András

Elég egy szakszervezet!
— Ön m int vezető milyen�

nek látja a postánál működő 
szakszervezeteket? Hogyan 
képzeli el velük az együttmű�
ködést? — kérdeztem Marko-  
vics Józsefet, a Győr- M oson -  
Sopron Megyei Hírlapárusító 
Üzem vezetőjét.

— Bármely munkahely le�
gyen is az, egy érdekképvise�
let feltétlenül kell. Annak elle�
nére, hogy munkatársaimmal 
együtt nagyon sokszor úgy 
éreztem, hogy nincs szükség 
a szakszervezetre, mégis azt 
mondom: érdekképviseletre
szükség van.

— De ennyire?
— Kérem szépen, én eb�

ben a témában konzervatív 
vagyok. Én az én szakszerve�
zetemtől ugyan nem sokat 
kaptam, de meg kell adni ne�
kik a lehetőséget, hogy most, 
kikerülve az állami nyomás 
alól, meg tudják védeni érde�
keinket.

— Milyen viszonyban van 
az itteni szakszervezettel, m i�
lyen konfliktusaik vannak?

— Elfogadom, és el is vá�
rom a szakszervezet vélemé�
nyét. Nem várom, hogy a 
szakszervezet alkalmazkodjon 
hozzám. Természetesnek ve�
szem, hogy a szakszervezet 
végre komolyan veszi magát.

— Hány szakszervezet van 
az ön területén?

— Csak a Soproni Posta-  
igazgatóság Területi Szak-  
szervezeti Bizottsága műkö�
dik itt: a hagyományos. Az 
emberek itt nem is akarnak 
másfelé kacsingatni. Nem 
akarok más helyett véleményt 
mondani, de hasonlóképpen 
vélekedik a tszb- ről a több�
ség, mint én.

— És ön m int munkaadó 
lát valami változást a szak-  
szervezet tevékenységében?

— Van változás. De nem 
elég. Mert addig, amíg a 
szakszervezeti vezetőnek a 
posta a munkáltatója, a bérét 
onnan kapja, addig ez a szak-  
szervezet nem tudja funkció�
ját jól betölteni, úgy, ahogy a 
tagság elvárná.

— Tehát független tiszt�
ségviselők kellenének?

— Igen. Igazgatósági és 
országos szinten is.

— udvarhe ly i —
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Nem félünk a farkastól

A piac határozza meg a remittendát

A Bakos Ferenc- féle Idegen szavak és kifejezések szó�
tára szerint a remittál szó azt jelenti: visszaküid. A remit�
tenda pedig annyit tesz: visszáru; könyv-  és hírlapterjesz�
tőknél eladatlanul maradt nyomdai termék. A remittenda 
pedig a postások körében félnivaló mumus volt. Légrádi 
Lászlóval, a HÍRKER Vidéki Nyilvántartó és Remittendafel�
dolgozó Üzem vezetőjével és Helembai Lászlóval, a remit�
tendafeldolgozó osztály vezetőjével arról beszélgettem, 
vajon ma is mumus- e még a remittenda, és meg tudnak- e 
birkózni a naponta rájuk zúduló újságdömpinggel.

— Az elmúlt években való�
ban mumust jelentett ez a szó, 
de ma már nem félünk a farkas�
tól, azaz a remittendától. Ré�
gebben a takarékossági és 
egyéb szabályok miatt nagyon 
beszabályozták a maradványt. 
Ismert, hogy a globális remit�
tenda az időszaki lapok eseté�
ben 5 százalékban határozta-  
tott meg. Ez akkor természete�
sen a terjesztés rovására ment. 
Lapcsoportonként szigorúan 
meghatározták a remittendát: 
nullától 15 százalékig a kiadók�
kal való egyezség alapján. Ma 
már szerencsére ilyen szabá�
lyozás nincs. Az élet, a piac ha�
tározza meg a remittendát.

— Úgy tudom, ön harminc 
éve dolgozik a postánál, ezalatt 
hogyan változott a remittenda�
gazdálkodás?

— Változó volt. Voltak idő�
szakok, amikor elsősorban a 
napilapoknál — különösen a 
70- es évek elején — még nem 
volt kötött a remittendagazdál�
kodás. Csak ezután szabályoz�
ták szigorúan, hogy mennyi le�
het.

— A kiadókra hogyan vonat�
kozott a remittendagazdálko�
dás? Leváltották azt a szerkesz�
tőt, akinek lapjából túl sok volt 
az eladhatatlan?

— Nem az eladhatóság volt 
az első szempont. A fő a politi�
kai megbízhatóság volt. Ma 
már kénytelenek figyelembe 
venni a maradványt is, hiszen a 
piac határozza meg a kiadó jö�
vőjét, fennmaradását. Koráb�
ban a remittenda inkább csak a 
kiadóknak volt fontos: de itt is 
elsősorban csak a takarékossá�
gi szempont döntött: pl. kevés 
volt a papír.

— A szakmabeliek szerint 
mennyi legyen a remittenda, 
hogy az se újságszűkét, se túl 
nagy maradványt ne „eredmé�
nyezzen"?

— Sajnos, a kiadásssal és 
terjesztéssel foglalkozók közül 
sokan még a csekély remitten�

dától is félnek. Harmincévi pos�
tás tapasztalatom és a kollégá�
im véleménye szerint is leg�
alább 20- 30 százalékos remit�
tendára van szükség. Ha keve�
sebb, valahová nem jut lap, ha 
több, akkor bizony a lap színvo�
nalával van valami baj, esetleg 
túlemeltek a kiadók, rosszul 
számították ki a fogyást. Tehát 
20- 30 százalékos remittenda 
kell ahhoz, hogy a piac minden 
részén ott legyen az újság.

— Mennyire tartják be ezt a 
20- 30 százalékot a kiadók, ter�
jesztők?

— A kiadók többsége nem
igényli a 20- 30 százalékos re�
mittendát, inkább a postára bíz�
zák, illetve a terjesztőre. De 
vannak olyan kiadók, amelyek 
sokallják a maradványt. Aztán 
előfordul, hogy hozzánk jönnek 
tanácsot kérni: mit csináljanak, 
mert 40- 60 százalékos a remit�
tendájuk, és kérik, szabályozzuk 
mi lapjuk példányszámát, terít�
sük jobban. Ma már néhány 
szerződésben is így rögzítik 
igényeiket: megállapodunk,
hogy mekkora remittendával 
terjesztjük a lapot.

— Szeretnek a remittendá�
val foglalkozni a postások?

— Túlzás volna ezt állítani, 
inkább az a legjobb kifejezés, 
hogy tudomásul veszik, hiszen 
ez a terjesztés része, velejárója. 
S ha több is néha a kelleténél, 
már nemigen hallani azokat a 
panaszokat: jaj, belefulladunk a 
remittendába. Ma már annyira 
szabályozott a remittendafel�
dolgozás, és annyira pontosan 
működik a gyűjtés, feldolgozás, 
nyilvántartás, hogy nem külö�
nösebb gond a megmaradt új�
ság kezelése.

— Nehezen hihető, hogy a 
több mint 600- féle sajtótermék�
ből visszamaradt évi 1 millió 
250 ezer kg újság, 50 ezer zsák 
feldolgozása nem okoz gondot.

— Nem állítom, hogy nin�
csenek problémáink, de jóval 
kevesebb, mint pár évvel ez�

előtt. Nagy segítséget jelent, 
hogy a kiadók kezdenek meg�
békélni velünk: ha akarják, be�
mutatjuk nekik remittendáju�
kat, amelyet pontosan számon 
tartva tárolunk, s kérésükre hul�
ladékként értékesítünk.

— Magyarországon hányán 
foglalkoznak remittendával?

— Nehéz erre válaszolni. 
Több ezren, lényegében min�
denki, aki lapterjesztéssel fog�
lalkozik, találkozik a remitten�
dával. Nálunk 15- en. Kint a te�
rületen az árusok, a megyei hír�
lapárus üzemek. A 19 megye 
árusüzemeinek munkatársai át�
veszik az árusoktól a remitten�
dát, feldolgozzák, kettéválaszt�
ják: az egyik részt helyben érté�
kesítik mint hulladékot, a másik 
részét pedig elküldik nekünk. 
Meghatároztuk, hogy melyik 
megye, melyik napon küldheti 
vissza az árut, így nincs torló�
dás. Egyeztettük ezt az ütem�
tervet a HPI- vel és az MCSV- vel
is.

— A kiadók mennyire van�
nak megelégedve a remittenda�
feldolgozással?

— Hetente folyamatosan fel�
dolgozzuk a beérkezett lapokat. 
Ma már az új lap megjelenését 
követő második héten bejön 
hozzánk a lap. Mi ezt egy hét 
alatt feldolgozzuk. Tehát a ki�
adók három héttel a megjele�
nés után megtudhatják, mennyi 
volt a remittendájuk. Három 
hét után minden kiadót értesí�
tünk, ebből megtudják a darab�
számot. Ez azért fontos, mert 
így felkészülhetnek, milyen ko�
csit küldjenek. Korábban meg�
jelenési számot és forintössze�
get írtak csak. A kiadókkal 60 
napon belül elszámolhatunk.

— Mit tart az elmúlt év leg�
nagyobb eredményének?

— Ne vegye szerénytelen�
ségnek: óriási dolgot vittünk itt 
végbe. A lapnemenkénti, meg�
jelenésenként! elszámolási 
rendszer megteremtésével szi�
gorú technológiát hoztunk lét�
re. A kiadók ma már nem pa�
naszkodnak. Itt nálunk minden 
feladatnak felelőse van, és ez a 
feladat, bár ismertem a terüle�
tet, megújulást hozott szá�
momra is.

— Hogyan történik a vissz�
áruzás?

— Az elmúlt években renge�
teg gondot okozott a remitten�
da visszaszállítása, mert a pos�
ta nem volt felkészülve a lap-  
dömping kezelésére. 1991- ben 
az új rendszer bevezetésekor, 
amikor a HPI az előfizetéses 
terjesztésért, a HÍRKER pedig 
az árus terjesztésért lett fele�
lős, sokat javult a helyzet. Per�
sze év elején voltak fennakadá�
sok, de ma már szinte zökkenő-  
mentes a remittenda- vissza�
szállítás. Lapnemenként és 
megjelenési számonként szá�
molunk el. Ez persze szüksé�
gessé tette a szigorú technoló�
gia kidolgozását és betartását. 
Nekünk tehát visszaküldik a re�
mittendát az ország 19 megyé�
jéből, s mi itt feldolgozzuk. Saj�
nos, a feldolgozó részlegünknél 
kevesen vagyunk.

— Ha jó l emlékszem, kollé�
gája, ■ Helembai úr két éve még 
igencsak elkeseredett volt a

Dandár utcai telepen. Nem is 
csodáltam, én is így éreztem 
volna a káosz közepén. Kedves 
Helembai úr, most hogy érzi 
magát?

— Most már sokkal jobban 
— válaszolja a remittendafel�
dolgozó osztály vezetője. — Én 
akkor a Pest megyei MEHIV- nél 
dolgoztam, de jobb, ha azt 
mondom, kínlódtam, mert a re�
mittenda akkor a postának szá�
zadrangú kérdés volt csupán. 
Az átszervezés helyére tette a 
remittendát is. Kiderült, hogy a 
régi feldolgozó rendszer el�
avult, és a kisebb feldolgozó 
rendszereké a jövő. Az új tech�
nológia azonban precízebb 
munkát követel, ezt pedig nem 
minden postaszerv képes be�
tartani. Előfordul, hogy nem ér�
kezik be idejében a remittenda, 
akkor hiába van gépesítve már 
a feldolgozás, hiába kevesebb 
a fizikai igénybevétel, felborul a 
rend. Előfordul, hogy a szállítás 
közben eltűnnek zsákok. Általá�
ban a szexújságok. A vidéki 
üzemek pedig gyanakodnak. 
Ezért bevezettük, hogy az üze�
mek képviselői előtt vesszük át 
a lapokat, ha így kívánják. így 
ők is meggyőződhetnek arról, 
hogy útközben kelt lába a lap�
nak. Nálunk nem tűnhet el új�
ság, mert igen zárt és ellenőr�
zött a rendszerünk. Nagyon 
megválogattuk munkatársain�
kat. A Dandár utcai hagyo�
mányt ide nem engedtük be. 
Szigorítottuk az ellenőrzést, 
nincs lopás, átvett anyagaink�
ból nem hiányzik újság.

— Milyen viszonyban vannak 
a HPI- vel, amellyel együtt kell 
működniük pl. a szállításban?

— Sajnos, a HÍRKER még 
mindig kiszolgáltatottja a HPI-  
nek. Ez még akkor is igaz, ha az 
MCSV ezzel nem él vissza. Sze�
rencsére az MCSV vezetői min�
dig segítenek, de a szállítás így 
sem zökkenőmentes.

— A kiadókkal milyen a kap�
csolatuk?

— Úgy érzem, kezdjük visz-  
szaszerezni az elvesztett bizal�
mat — veszi át a szót Lenhardt 
Béláné, a kiadóraktár vezetője. 
— Mióta a PHÜ- től, azaz a Pos�
ta Hírlapfeldolgozó Üzemtől a 
HÍRKER átvette a remittenda 
kezelését, azóta nem voltak kü�
lönösebb konfliktusaink. Jó vi�
szonyban vagyunk a kiadókkal, 
mert látják, hogy rendezett a 
raktár, és nemigen hiányzik lap�
jukból, no meg az átvétel is 
zökkenőmentes, szervezett.

— Hányán dolgoznak a re�
mittendafeldolgozó üzemben, 
és mennyire tudják megfizetni 
a munkatársaikat?

— A feldolgozó fizikai lét�
szám 10 — veszi vissza a szót 
Légrádi László. — Nemrégiben 
csináltam egy kis statisztikát. 
Kiderült, hogy a betegségek, 
szabadságok, hiányzások miatt 
csak 6- 7 emberre lehet folya�
matosan számítani. Nekik kell a 
heti 350- 400 ezer lapot tétele�
sen átvenni és egyenként meg�
olvasni, ami pedig nem oda va�
ló, kiszűrni. Tudniillik a kiadók 
annyi lapot akarnak viszontlát�
ni, amennyi a valóságos marad�
vány. Ha azt mondjuk 50, akkor 
ne legyen 27 vagy 72. A techno�
lógiánk ma már jól működik, 
csak az a gond, hogy a működ�
tetőket nem tudjuk rendesen 
megfizetni. Tavaly jobb pénzért 
csalogattuk őket ide, mint ami�

lyen más postai munkahelye�
ken volt, de ma már kiegyenlí�
tődtek a kereseti viszonyok a 
postán belül is. Az itteni mun�
kához képest igen kevés a bér. 
így az embereket hosszú távon 
nem tudjuk megtartani. Állan�
dóan nő a remittenda. 1991 el�
ső hetében 55 548 db volt, a 47. 
héten pedig már 436 498. A f i�
zetés pedig ugyanannyi ma�
radt. Nem követelhetem meg 
az állandó készenlétet az em�
berektől, azt hogy rendszere�
sen feláldozzák hétvégéjüket.

— Mennyi itt az átlagkere�
set7

— Nem sok. A kiemelt férfi�
munkaerőknek 21- 22 ezer brut�
tó a keresetük, a nőknek 18- 19 
ezer, a kezdőknek 13- 14 ezer. Itt 
még műszakpótlék sincs, mivel 
egy műszakban dolgozunk. 
A technológiánk szigorú mun�
kafegyelmet követel, ezért saj�
nos élni kell azzal a lehetőség�
gel, hogy a rosszul dolgozó, fe�
gyelmezetlen munkaerőtől meg 
kell válni, jutalmat csak kismér�
tékben, a bértömeg- gazdálko�
dás adta lehetőségeken belül 
tudunk adni.

— Mikor ju t el oda végre a 
posta, hogy a megbízható, jó l 
dolgozó embereit rendesen 
megfizesse?

— Sajnos, még egy kis idő�
nek el kell telnie. Reményke�
dünk.

— Én is.
— helyi —

A dunántúli postás fiú
A pesti rakparton, homlok�

zattal Buda felé, ötemeletes 
halványsárga épület. Éppen a 
kapu alatt ment Varga Ferenc, 
középkorú kézbesítő postás, 
vállán nagy bőrtáska, és a kezé�
ben színes levélköteg. Megállt 
a lépcsőház előtt, és a falon ló�
gó levélszekrényekbe rakta a 
küldeményeket. Az egyik levél�
nél eszébe jutott, hogy a pén�
zes utalvánnyal az emeletre fel 
kell mennie, hát persze, akkor a 
levelet is viszi.

Harmadik emelet, négyes 
számú ajtó. A csengetés után 
csakhamar zörrent a kulcs, és 
kitárult az ajtó. A kézbesítő kö�
szönt, és mondta, hogy pénzt 
és levelet hozott.

A címzett, Mater Sára ötven 
körüli, karcsú, őszes hajú hölgy, 
mosolygott, és hívta a postást, 
hogy menjen beljebb. Azt gon�
dolta: a konyha tele van mosat-  
lan edénnyel. A szobában az 
asztalnál kényelmesebb a 
pénzt átvenni. S ment befelé. 
Varga lépegetett a hölgy után. 
A szoba közepén megállt, kinyi�
totta a táskáját, az utalványt és 
a levelet az asztalra tette, s 
hogy ceruzát is adott, hátrébb 
húzódott.

Mater Sára — táppénzt ka�
pott — kezébe vette az utal�
ványt, és kíváncsian nézte . . .  
A csendben a kézbesítő elen�
gedte a tekintetét és a pillantá�
sa a falon lógó képre szállt: 
lombos zöld fák között nádfe-  
deles ház, s elöl a teraszon vi�
rágzó leanderbokrok. Varga jó 
érzéssel mosolygott, tetszett 
neki, és vitte tovább a tekinte�
tét. Az ajtó mellett barna sub�
lót, tetején fehér gyertyák kö�

zött postás fényképe állt. Köze�
lebb ment és bámulta. Jó ér�
zéssel töltötte el: ismerős. Em�
lékezett a nevére. Szántó Mi�
hály volt, Mihály a jóbarát a 
távírdán. Istenem, ez igaz? An�
nak idején negyvenkettőben 
egyszerre kezdték a postáséle�
tet a Városház utcában — lo�
bogtak benne az emlékek — 
négyen dunántúli fiúk, pihenő�
időben egy asztal mellett ültek 
és beszélgettek, általában az 
otthoni emlékeket elevenítették 
fel. Aztán Mihály negyvennégy 
novemberében . . .  Merje kér�
dezni? Megfordult, s tekintetét 
a hölgyre emelte. Mater Sára 
az asztalra tette a levelet és 
megfordította az utalványt. Var�
ga közelebb lépett, az utalvány�
ra pislogott, s aztán táskájából 
előszedte a pénzt és hangosan 
számolta a hölgy elé.

Mater Sára mosolyogva 
megköszönte, s mert aprót 
nem kapott, a szekrényhez lé�
pett. A kézbesítőben lobbant az 
izgalom, s a sublót elé lépett, 
nézte az ismerős postás fény�
képét, nézte és bátortalan han�
gon kérdezte:

— Tessék mondani, ez a 
postás kegyednek rokona?

Mater Sára a retiküljét be�
csukta, s a tekintetét fölkapta:

— Nekem ő több, mint ro�
kon! — felelte határozottan. 
A meghitt szavak Vargának bá�
torságot sugalltak, és hango�
san mondta:

— Szántó Mihály a barátom 
volt!

Az asszony fölhúzta szemöl�
dökét, szeme kimeredt és azt 
dadogta:

— Maga . . . ismerte . . . Mi�
hályt?

Varga lelkesedve mondta:
— Igen! Annak idején egy�

szerre kezdtük a postáséletet
— látta a hölgy merevedő arcát 
és halkabban folytatta —, Mi�
hály negyvennégy őszén haza�
utazott, azóta nem tudok róla. 
Tessék mondani, most hol van?

Mater Sára remegést érzett a 
lábában, a széket kijjebb húzta 
és leült. Bámult lefelé a semmi�
be, s a lelkében fájón éledeztek 
az emlékek. Nagysokára föl�
emelte tekintetét, és szomorú�
an mondta:

— Novemberben lesz har�
minc éve, hogy Mihály meghalt
— kezével mutatott a sublót 
felé.

— Születés-  és névnapján, 
valamint halálának évforduló�
ján gyertyákat gyújtok. Amíg 
élek, emlékezem Mihályra — 
törölgette már patakzó könnye�
it. Értem halt meg — ajka re�
megett, s a fájdalmát nyeldes-  
te . . .

A kézbesítő meghatódva 
nézte a szenvedő hölgyet, néz�
te, és a szívét bánat szorította: 
miért is kíváncsiskodott?

Hosszú csend után Mater Sá�
ra folytatta:

— Fejér megyében egyazon 
kis községben születtünk. Mi�
hály református vallású, én zsi�
dó. Úgy igazán a tánciskolában 
barátkoztunk össze, ezerkilenc-  
száznegyven szeptemberében. 
Én tizenhat éves voltam, Mihály 
tizennyolc. A Templom utcában 
laktunk, s ott fűszerüzletünk 
volt. Mihály délutánonként be�
jött. Ó, azok a felejthetetlen, 
boldog órák. Igazán szerettük 
egymást. . .

Postai és Hírközlési Dolgozók Lapja 4



J ó t ,  s jó l!"

Előnyt a minőségnek
PÉCSVÁRAD

A csoda

Az alábbiakban essék szó a 
termékek, a szolgáltatások mi�
nőségéről, annak hangulatfor�
máló erejéről, közérzetet alakí�
tó hatásáról.

„Hogy a csudába lehet, hogy 
tíz boríték közül kilenc nem ra�
gad? Csekélységről van szó. De 
valóban, mi oka lehet, hogy ha�
zánkban a borítékok nem haj�
landók ragadni? Hisz nincs más 
dolguk, semmi egyebet nem kí�
vánunk tőlük, csak azt, hogy a 
fene egye meg, ragadjanak. En�
nek ellenére még a szavatoltan 
kitűnő minőségű boríték sem 
ragad."

így, s ezért dörmög Karel Ca-  
pek a Tárgyak és tájak című 
könyvében. Majd így folytatja a 
kiváló cseh író A boríték, amely 
nem ragad című cikkét: „Van�
nak országok, ahol narancslige�
tek virítanak, ahol örök tavasz 
van, sőt olyan országok is van�
nak, ahol a borítékok ragadnak. 
Jártam ott és tapasztaltam. 
Vannak helyek, ahol a gyártó 
úgy véli, hogy az a boríték, 
amely nem ragad, olyan, mint 
az a tehén, amelyik nem ad te-  
jet ■ ■"

Capek azonban nemcsak e 
jelenségkört mutatja be, de a 
következtetést is levonja. Imi�
gyen: „Megítélhetünk egy or�
szágot költői és filozófusai sze�
rint, de megítélhetjük aszerint 
is, milyen ott a gyufa, a boríték 
meg a zsineg. Az olyan ország�
ban, ahol a borítékok nem ra�
gadnak, a zsineg meg szakad, 
valami nincs egészen rendben. 
Sok bajjal jár ott az élet, tele 
van apró kudarcokkal, bosszú�
sággal, kicsinyes gondokkal. Az 
emberek ingerültek, elégedet�
lenek, mivel a mindennapi élet�
ben lépten- nyomon kellemet-

— Múltak a hónapok. A há�
ború már nagyon tombolt. És 
jöttek a rossz hírek: sárga csil�
lag, deportálás. Egy ideig azon�
ban semmi nem ejtett kétség�
be. Aztán egy nap kegyetlen 
hírt közölt a rádió: zsidó keresz�
ténnyel nem köthet házassá�
got. Ekkor összeroppantam. 
Sírtam és sírtam. Mihály későig 
nálam volt és vigasztalt.

— Egy nyári napon Buda�
pestről levelet kaptunk. Apuka 
testvére, Imre bátyám írta. Hí�
vott bennünket: menjünk, a fő�
város egyelőre, biztonságo�
sabb. A szüleim azonnal hatá�
roztak: persze, hogy megyünk. 
Zokogtam, remegtem. Ha el�
megyünk, elszakadok Mihály-  
tól. Azon a délután Mihály a le�
ventében volt, s olyankor nem 
szokott jönni. Este ültem a szo�
bában és sírdogáltam. Később 
kutyaugatás hallatszott. Féle�
lem borzongatott, fölkapcsol�
tam a villanyt. A következő pil�
lanatban kopogtak az ablakon, 
s közben hallottam Mihály 
hangját. Fölugrottam és rohan�
tam a bejárati ajtóhoz. Arra 
gondoltam: valamit hallott és 
jött elmondani. Sietett befelé, s 
a kerek arcán mosoly virult. 
A kellemes látomás valame�
lyest megnyugtatott. A szobá�
ban a szokásos helyére, az ab�
lak előtti fotelbe ült, rám né�
zett, és azt mondta: két jó ba�
rátja hétfőn utazik Budapestre. 
A postára mennek dolgozni. 
A munkát Zámbó Jani rokona 
intézte, aki a postán vezető. Al�
bérlet is lesz. Jani hívott, 
hogy . . . Odaugrottam Mihály�
hoz, öleltem, pusziltam. És föl�
olvastam neki Imre bátyám le�
velét. Mihály tapsolt, és azt 
mondta: ez aztán jól összejött.

— És a következő hét kedd�
jén szüleimmel és Mihállyal 
Sárbogárdon vonatra ültünk. 
A Déli pályaudvaron Imre bá-

lenségekbe botlanak, nem bíz�
hatnak semmiben, mert körü�
löttünk a világ nagyobbrészt 
pótlékokból meg selejtből áll."

A Postai Dolgozók Szakszer�
vezetének legutóbbi, rendkívüli 
kongresszusán — mint arról la�
punk decemberi számában is 
értesülhettünk — dr. Kertész 
Pál, a Magyar Posta Vállalat ve  ̂
zérigazgatója is felszólalt. Ér�
deklődéssel kísért beszédében 
átfogó képet adott a posta 
helyzetéről, a fejlesztés felada�
tairól, a munkavállalók élet-  és 
munkakörülményeinek alakulá�
sáról, a várható intézkedések�
ről.

A kedvező fejlemények mel�
lett — a többi között — arról is 
szólt a vezérigazgató úr, hogy 
„a szolgáltatások minősége te�
rületén ez évben sem értünk el 
jelentősebb javulást". Nem hal�
lottunk ugyan arról, hogy nem 
ragadnak a borítékjaink, szóba 
került azonban olyan másfajta 
probléma, amely kedvezőtlenül 
alakítja a postás dolgozók meg�
ítélését. Ilyen például az udvari�
atlan hang, a durva magatartás. 
És ha őszinték vagyunk egy�
máshoz, akkor sorolhatjuk még 
azokat a hiányosságokat, ame�
lyeket joggal kifogásolhatnak 
az ügyfelek. S ezeknek a hatása 
ugyanolyan, mint amiről Karel 
Capek írt.

A postai szolgáltatások mi�
nősége különösen a figyelem 
sugarába kerül olyan időszak�
ban, amikor jelentősen emelke�
dik azok ára. Ezért is fontos a 
„jót s jól!" követelménye, az ud�
varias hang, a barátságos, von�
zó magatartás. Mert mindez 
közérzetformáló tényező. Nem 
véletlenül hangsúlyozta dr. Ker�
tész Pál: „A posta új arculatá-

tyám várt bennünket. Mentünk 
a Holló utcába. Mihály késő 
délután ment el a Vasvári Pál 
utcába. Ott kapott albérletet.

— Idáig minden jóra sikerült.
— Másnap délután Mihály 

derűs arccal jött, és jókedvűen 
mondta, hogy fölvették távirat�
kézbesítőnek.

Varga postás mosolyogva 
közbeszólt:

— A Mária Terézia téren az 
igazgatósági épületben együtt 
voltunk orvosi vizsgálaton. És 
akkor, ott barátkoztunk össze 
négyen, dunántúli fiúk.

Mater Sára hallgatta a csillo�
gó szemű postást. S mert az 
többet nem mondott, ő folytat�
ta:

— Mihály hamar megszeret�
te a munkáját. Nap mint nap jó 
kedvvel mesélte a kézbesítés 
közbeni kellemes pillanatokat. 
A dísztáviratokat szerette vinni. 
Mikor behívókat kézbesített, 
szomorú volt, nagyon szomorú.

— Esténként kimentünk az 
utcára, és a Károly körúton sé�
táltunk. A háború, sajnos köze�
ledett. És a bajok súlyosbodtak. 
A ház, ahol laktunk, csillagos 
lett. Ettől kezdve Mihály mun�
kába menet és jövet is útba ej�
tette a Holló utcát. Óvatos volt 
— mint mindig —, postás 
egyenruhában és a vállán kéz�
besítőtáskával jött. A kapuig el�
kísértem. És a köszönő szavak�
hoz mindig hozzámondta: az 
utcára ne menjek ki!

— Egy októberi este az asz�
tal mellett ültünk, és a bizony�
talan jövőnkről beszélgettünk. 
Mihály nyugtalanul mozgoló�
dott, és magyarázta: kézbesítés 
közben minden nap látja, hogy 
katonák és nyilasok járnak ház�
ról házra, és a fiatal zsidó nőket 
kiparancsolják a legközelebbi 
térre. Megfogta a kezem, és azt 
mondta: „Holnap az esti vonat�
tal viszlek haza a szüleimhöz.

nak megjelenése mellett a szol�
gáltatás színvonalának emelése 
a fő cél. Olyan új szolgáltatások 
bevezetését szeretnénk, ame�
lyek hatékony gazdálkodással 
elősegítik a posta és a postás 
dolgozók jobb megélhetését, 
és garantálják a foglalkozta�
tást."

A már anyává lett lányom 
még kicsi volt, amikor arra a 
kérdésre, hogy „mi leszel, ha 
megnősz?", rendszerint azt fe�
lelte: nyugdíjas. Miért éppen 
nyugdíjas? — érdeklődtek 
ilyenkor a kérdező felnőttek. — 
Azért — válaszolta a kislányom 
—, mert neki van a legjobb dol�
ga. Mint a nagypapának. Csak 
otthon ül, és a postás bácsi 
hozza neki a nyugdíjat.

Ezt a kis családi történetet 
azért elevenítem fel, hogy érzé�
keltessem: miként a bányász, a 
tanár, a vállalkozó — a kisgyer�
mektől az idős nyugdíjasig min�
denki — igénybe veszi a postai 
szolgáltatásokat, akként a kéz�
besítő, a telefonközpontos, a 
postai alkalmazott is jár üzlet�
be, orvoshoz, utazik buszon és 
vasúton, épít házat, egyszóval 
használja a más foglalkozásúak 
által előállított termékeket, a 
mások által működtetett eszkö�
zöket, berendezéseket.

Nem lehetünk meg egymás 
nélkül. Ezért okozhatunk egy�
másnak bosszúságot, s ezért 
szerezhetünk egymásnak örö�
met, aszerint, hogyan szólunk 
bele a telefonba, ha mondjuk, 
félrekapcsol a készülék. Ezért 
fontos a dolgok minősége. Az, 
hogy szépen sült legyen a ke�
nyér, zárjon a kilincs, ne re�
csegjen a telefon, ne ázzon el 
az első zápor után az új cipő.

Kívánalmainkhoz képest tud�
juk — mert naponta tapasztal�
juk —, hogy mennyit kell vára�
koznunk a postahivatalok előtt, 
mennyi baj van a szolgáltatá�
sok színvonalával, a termékek 
minőségével. Hányszor találko�
zunk olyan élelmiszerekkel, ru�
haneműkkel, edényekkel, szer-

Már mindent leleveleztem ve�
lük." Anyukám ráborult az asz�
talra és zokogott. Apukám fá�
tyolos hangon azt kérdezte Mi-  
hálytól: „Te visszajössz?" Ő ha�
tározottan felelte: „Igen! És az 
utam a postához továbbra is a 
Holló utcán keresztül vezet."

— Éjszaka összekészítettem 
a fontosabb ruháim. S aztán 
másnap késő délután elköszön�
tem a szüleimtől — szipogott 
és törölgette a könnyeit. Fájdal�
mas emlék — folytatta remegő 
hangon —, kegyetlenül fájdal�
mas. Többé nem láttam a szü�
léimét.

— Mihály postásegyenruhá�
ba öltözött. Nem engedte, hogy 
a sárga csillagot föltegyem. Azt 
mondta: mindenre fölkészült. 
Ha jönnek az ördögök, akkor 
mind a ketten megyünk. A villa�
moson félelem gyötört, s re�
megtem. Mihály átfogta a dere�
kam és magához szorított. 
A vonaton egész úton sötétben 
ültünk. Éjjel tizenegy órakor ér�
keztünk Sárbogárdra. Mihály 
édesapja lovaskocsival várt 
bennünket. Az első szava: miért 
nem jöttek el a szüleim? Holdvi�
lágos csillagos ég alatt kocsi-  
káztunk a messzi alvégre. Az 
udvarban Szántó néni magához 
szorított, puszit adott, és ő is a 
szüléimét tudakolta.

— A szobában az asztal mel�
lett Szántó bácsi arra kérte Mi�
hályt, hogy hagyja ott a postát, 
jöjjön haza. A háború alatt le�
gyen együtt a család. Mihály 
gondolkodott. És nagy sokára 
azt mondta: valamikor a postá�
ra csak protekcióval lehetett 
bejutni. Kedveli a postai mun�
kát. Majd kéthetenként szom�
bati nap hazalátogat. Hajnalban 
már vissza is utazott Budapest�
re. A Szántó család kellemes 
otthonában igazán jól éreztem 
magam. Szántó néni főzni taní�
tott. Mert hogy Mihály szerette 
a finom ételeket.

számokkal, háztartási gépekkel, 
elvégzett munkákkal, amelyek 
hibásak, rosszak, nem felelnek 
meg a szabványnak, egyszóval 
használhatatlanok, s gyakran 
duplájába kerülnek, és sok mér�
get jelentenek a vásárlóknak.

Különösen a terjedő zugke�
reskedelemben találkozhatunk 
gyenge minőségű bóvlikkal, 
balesetveszélyes játékokkal, 
egészségkárosodással járó koz�
metikai szerekkel. Pedig a fo�
gyasztónak joga van megfelelő 
árukhoz jutni. Jogunk van a 
tisztességtelen reklám, a selej�
tes munka elleni védekezéshez, 
a hiteles, pontos tájékoztatás�
hoz, a versenyképes cikkek kö�
zötti választáshoz. Jogunk van 
az igényességhez, a jóléthez, 
az emberi méltósághoz. Nem 
fokozhatjuk le magunkat annyi�
ra, hogy megelégedjünk az 
igénytelenséggel, elfogadjuk a 
„minőségtelen" életet.

Persze, hogy csekélységről 
van szó — idézhetjük Capeket 
—, ha arról beszélünk, hogy 
nem ragadnak a borítékok. „De 
jobb volna a világ, ha minden 
boríték ragadna, nemcsak a bo�
rítékok dolgában volna jobb, 
hanem a bizalom és a megbíz�
hatóság érzése által is. Úgy tet�
szik, hogy Közép- Európa nem 
kényszerült rá, hogy gyártmá�
nyaival szemben szigorú minő�
ségi követelményeket támasz-  
szón. Hazánkban nem fejlődött 
ki teljes mértékben a termelés 
igazi morálja. A további kérdés 
pedig az, milyen széles körben, 
milyen mélyen hat a minőség 
igénye egész nemzeti életünk�
re."

Karel Öapek 1925- ben írta e 
sorokat. Kazinczy még előbb 
azt, hogy „Jót, s jól! Ebben áll a 
nagy titok!" De mint tudjuk, Né�
meth László is a „minőség for�
radalmáról" beszélt. Értjük- e, 
akarjuk- e mi ezt úgy istenigazá�
ban most, 1992 elején, amikor 
Európába igyekszünk?

Kárpáti Sándor

— És ahogy Mihály mondta, 
a második szombaton éjjel 
megjött. Mindannyian örültünk. 
Üzenetet hozott a szüleimtől. 
Jókat mondott. Duplán boldog 
voltam. Együtt volt megint a 
Szántó család. Éjszaka beszél�
gettünk. Hajnalodott, és Mihály 
készülődött a vonathoz. Puszil-  
gatott, és azt mondta: nem vár�
ja meg a második szombatot, 
előbb jön. Hangjából szoron�
gást éreztem. Nem mertem 
marasztalni. Bár tettem vol�
na . . .

— Este Dunaföldvár fölött 
ágyúk tüze villogott. És másnap 
alacsonyan repülők zúgtak. Ké�
sőbb nagyon közel puskaropo�
gás hallatszott. Szántó bácsi 
azt mondta: „Jönnek a kegyet�
len napok."

— Éjszaka kint a teraszon az 
ablak alatt a kutya nyüszített, a 
kiskapu nyikorgott. Izgulva mo�
corogtam. Szántó néni leugrott 
az ágyról, és azt mondta: „Vala�
ki jön." Szántó bácsi talpon 
volt. Hallgatóztunk. És a követ�
kező pillanatban az udvarban 
recsegés, ropogás. Lövedék 
robbant. Repülők is zúgtak. 
Csakhamar nem messze robba�
nás. A csendben jajgatás hal�
latszott; Szántó néni sikított, és 
azt kiabálta: „A fiam hangja!" 
Istenem, mi történt vele? Ro�
hantunk kifelé. Mihály postás 
egyenruhájában a küszöb előtt 
feküdt, nyöszörgött, haldok-  
lo tt . . .

Az asszony sírásba fúlt, s fe�
hér arcán folyt a könnye. Varga 
kézbesítő fölállt, s nézte a szen�
vedő nőt, nézte, és fájó szívvel 
Mihályra, a postás barátra gon�
dolt: embertisztelő, jólelkű fiú 
volt. Miért volt hozzá ily kegyet�
len a sors? Miért? Nagyot só�
hajtott. Fejét a hölgy felé tiszte�
lettel meghajtotta, és csende�
sen elköszönt tőle.

P. Kovács János

A német híradástechnikus�
képző iskolák nyelvtanóráján 
bevezették a televízióban is 
használatos, játékos nyelvisme�
ret- fejlesztő barkochba játékot. 
A tanár az egyik ilyen iskolában 
a csoda szót akarja a gyerekek�
től hallani, ezért így teszi fel a 
megfelelő kérdést:

— A határban futó egyik ve�
zeték meghibásodik. Megjaví�
tására kirohanunk a 45 méter 
magas, kosaras daruval. Bent 
állok a kosárban, a 40 méter 
magasan feszülő hibás drótve�
zetéket javítgatva, védőszíj nél�
kül, hirtelen megcsúszok, és ki�
zuhanok a kosárból. Ám nem 
válók fasírthússá, mert egy ép�
pen akkor arra kavarodó forgó�
szél esés közben felemel, és 
szépen letesz a porhanyós, bú�
zával bevetett földre. No, mi�
lyen szép szavunk illik erre a 
rendkívüli esetre?

A tanulók gondolkoznak, míg 
végre az egyik gyerek kivágja:

— Erre a szerencse szó illik, 
tanár úr kérem!

— Az is, de én frappánsabb 
szóra gondoltam. Gondolkozza�
tok és jobban koncentráljatok. 
Tehát a kosaras daruval odahaj�
tok a 40 méter magas óriási 
oszlop mellé, a meghibásodott 
vezetéket kezdem kijavítani, ám 
hirtelen megcsúszok a kosár�
ban, persze hanyagságból nem 
biztosítottam magam a bizton�
sági szíjjal, tehát megcsúszok, 
kiesek a kosárból, de mégsem 
halok meg, mert egy forgószél 
felkap és simán letesz a puha

földre. Nos, minek lehet ezt az 
állapotot nevezni?

A tanulók újra gondban van�
nak. Több perc is eltelik, mire 
az egyik gyerek bátran jelentke�
zik:

— Ezt az állapotot valóságos 
véletlennek nevezhetjük, tanár 
úr kérem.

A tanár kezd idegeskedni. 
A csoda szót szeretné hallani a 
tanulók szájából. Talán nem 
eléggé érthetően adta volna 
elő az esetet? Újra nekirugasz�
kodik:

— Most aztán nagyon figyel�
jetek gyerekek! Tehát benne va�
gyok a daru kosarában, hogy ki�
javítsam a meghibásodott ve�
zetéket. A 40 méter magas hu�
zaltartó oszlophoz vezetem a 
darut, és javítani kezdem a 
meghibásodott vezetéket. Ám 
egy óvatlan pillanatban, mivel 
hanyag voltam és nem biztosí�
tottam magam a biztonsági öv�
vel, megcsúszok, lezuhanok. Itt 
már csak a csoda segíthet, 
gondolom magamban, mert ez 
kész halált jelent. És valóban: 
egy éppen arra járó forgószél 
felkap, és szépen letesz a puha 
szántóföldre. Tehát nem haltam 
meg. Nos, hogyan hívjuk azt a 
szót, ami miatt nem haltam 
meg, és megmenekültem a ha�
lálos balesettől?

Mire az egész osztály a felfe�
dezés örömével kórusban üvöl�
ti:

— GYAKORLATI, tanár úr ké�
rem!

Fordította: 
Dénes Géza
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Miskolcon jártunk

Decemberben — nem sokkal 
karácsony előtt — nyugdíjas 
postásnők és - férfiak népesítet�
ték be a miskolci volt SZOT-  
székház földszinti dísztermét. 
Immár visszatérő kedves ha�
gyományként a területi szak-  
szervezet vezetősége ide várta 
nyugdíjas tagjait jó szóval, s 
ami nem mellékes, jó falatok�
kal.

A hosszú, gyönyörűen meg�
terített adventi koszorúkkal dí�
szített asztal roskadozott az 
ízes falatoktól, melyen — s ez 
is hagyomány — a salátkölte-  
ményeket a tszb munkatársai 
készítettek.

Sztahura Lászlóné tszb- titkár 
ünnepi beszédében ismertette 
az 1991- es év eredményeit s hi�
ányosságait.

Ismertette az 1991. június hó�
napban megkötött kollektív 
szerződés függelékét is, mely 
szerint:

— a nagycsaládos segély ki�
fizetésének alapja, az egy főre 
jutó nettó jövedelem, amely 
7000 forint, mértéke eltartott 
gyermekenként 1000 forint;

— a mátraházai és mezőkö�
vesdi üdültetés esetében a dol-

Budapesten tavaszi kabát�
ban járnak az emberek 
+ 10- 12 fokot mutatnak a hő�
mérők, Miskolcon köd, ziman�
kó - 8 - 10  fok.

Hova utazik az újságíró? 
Gondolom, kitalálják — Mis�
kolcra. Az amúgy sem szép�
ségéről — inkább környékéről 
— nevezetes város reggel 9 
órakor olyan elutasító hangu�
latot áraszt, legszívesebben 
azonmód visszafordulnék.

Kertész Istvánnal, a Miskol�
ci Postaigazgatóság vezetőjé�

vel találkozva egy csapásra 
eltűnik a korábbi marcona 
hangulatom, érzem, olyan 
emberrel ülök szemben, aki 
ugyan a ködöt nem tudja el�
oszlatni a város fölül, a maga 
területén viszont rendet tart, 
köd-  (lég- ) várakra nemigen 
épít.

— Igazgató úr, én nem na�
gyon hiszek abban, hogy egy 
ember (vezető) csak év végén 
készít számvetést, s csak ak�
kor értékeli a korábbi ered�
ményeket vagy kudarcokat. 
A szokás mégis azt diktálja, 
hogy azt kérdezzem öntől, m i�
lyen volt az elmúlt 1991- es év.

— Én úgy ítélem meg, 
hogy szakmailag a múlt év 
eredményes volt. Ezért azt re�
mélem, hogy jövőre a postás 
dolgozók megítélése, kerese�
te olyan szintre kerül, mely 
emelkedést jelent.

— Ne haragudjon, de a fi�
zetésével elégedett embert 
én eddigi életemben alig- alig 
láttam.

— Napjainkban már válto�
zott a helyzet, s nem mind�
egy, milyen körzetről beszé�
lünk. Ahol feszítő a munka-  
nélküliség, ott egyértelműen 
jobban megbecsülik a kapott 
bért, mint máshol. Más Ózd 
környéke és más Heves me�
gye vagy Miskolc helyzete.

— Igazgató úr, lehet, hogy 
olvasóink nagyon unják már, 
de én akkor is megkérdezem: 
mennyire optimista a jövőt il�
letően?

— Nem hivatalból vagyok 
optimista, hanem bízom ab�
ban, hogy előbb vagy utóbb 
megindul egy olyan szükség-  
szerű postaforgalom — első�
sorban az újonnan alakuló 
kft.- k, társulások jóvoltából 
—, mely újra fellendíti a cso�
mag- , illetve a levélforgalmat. 
Nem hanyagolható el a posta 
kereskedelmi tevékenysége 
sem, s itt elsősorban a helyi 
adottságoknak megfelelő cik�

kek — legyen az vetőmag, 
esetleg műszaki áru — árusí�
tására gondolok.

— Bevált ez önöknél?
— Mint minden kísérlet�

nek, ennek is voltak buktatói, 
de nem voltunk türelmetle�
nek, ha valami elsőre nem 
vált be. Hagytunk kifutási 
időt.

— Tudja, azért az egy mu�
latságos dolog, hogy a vidé�
ket járva bemegyek egy pos�
tára, levelezőlapot nem ka�
pok, de gyűrűfűvirágmagot 
igen. S eszem ágában sincs 
gúnyolódni, de a jutalék ked�
véért a postai dolgozók talán 
jobban örülnek a fűmagárusí�
tásnak, m int a borítékstempli-  
zésnek . ..

— Nem volt semiféle juta�
lék. Ezt a fajta tevékenységet 
azért folytattuk, hogy a várha�
tó kiesést pótoljuk. Ami ezzel 
kapcsolatban egyértelmű: az 
a hivatalvezető, aki korábban 
jól dolgozott, most sem oko�
zott csalódást. A jövő termé�
szetesen más lesz.

— S a többiek? Sok a rek�
lamáció a — mondjam úgy — 
ablaknál dolgozók munkájá�
val kapcsolatban?

— Ugyanazt mondhatom 
mint előbb, ahol jó a vezető, 
ott nagyon kevés, máshol 
több, de a forgalomhoz viszo�
nyítva elenyésző.

— Igazgató úr! Gondolt- e 
már arra, milyen a hangulata 
egy dolgozójának, aki egy po�
csék elhanyagolt munkahe�
lyen dolgozik, jószerivel a ka�
bátját sem tudja hova bea�
kasztani? Gonosz kérdés: 
mennyire ismeri ezeknek az 
embereknek a problémáit?

— Nagyon sokat járok a te�
rületen, s ezek nem reprezen�
tatív villámlátogatások. Aho�
va megyek, ott igyekszem 
mindenről tájékozódni, s be�
hatóan megismerni, felmérni 
a jövő tennivalóit. Sok kis 
postát fogunk felújítani; ez a 
folyamat nem tegnap kezdő�
dött, s folytatjuk tovább. Ter�
mészetesen nagyobb posták�
ra is sor kerül, mint pl. a sáto�
raljaújhelyi.

— Örömmel hallom, s vál�
lalom az elfogultság vádját is 
— voltam o tt —, mert volt egy 
olyan érzésem, a sátoraljaúj�
helyi postát már csak az ott 
dolgozók ereje és hite menti 
meg az összedőléstől. . .

*  *  *

Két legyet egy csapásra . . .  
Van egy ilyen népi mondás, 
ha jó l tudom, de aki kitalálta, 
aligha ment át a miskolci pos�
taigazgatóság udvarán a táv�
közlési igazgatóságra. Legyet 
ebben a hidegben aligha 
csapkod, legfeljebb kaszál, 
mondjuk úgy; csapkod kezei�
vel, hogy a jégen való fenékre 
esést elkerülje. Ha sikerül, 
egy olyan épületben találja 
magát, melyben valóban fe�
nékre esik. Első pillanatban 
azt hittem, egy rakétakilövő 
állomás előcsarnokába téved�
tem, de amikor felnéztem, s 
tetőt láttam, megnyugodtam, 
mégis jó  helyen járok. Itt sem 
lőnek fel senkit és semmit,

legfeljebb akinek tériszonya 
van, nem kóvályog az emele�
tek nyitott folyosóin.

Sztahura László távközlési 
igazgató mindenesetre jóízűt 
mosolyog azon kérdésemen: 
— M it csinál azzal a dolgozó�
val, akinek tériszonya van?

— Ilyen probléma egyelőre 
nem merült fel, vagy ha igen, 
nem tudok róla . . .  Tudni kell, 
ez egy technológiai épület, 
később talán majd valamiféle 
növényzettel barátságosabbá 
tesszük. Mikor szétváltunk a 
postától, akkor jöttünk ide, de 
eredetileg nem irodáknak ké�
szült.

— Ennek ellenére jó l érzik 
it t  magukat?

— Igen. Belaktuk.
— S ha azt kérdezem, m i�

lyen a távbeszélő- ellátottság, 
akkor is jókedvű?

— Borsod megyében a vá�
rosok automatizálva vannak, 
a kistelepülések kézi kapcso�
lással működnek. Csalókák az 
adatok, ha a telefonállomá�
sok számára gondolt, mert 
Miskolc sok- sok állomása na�
gyon feljavítja az átlagszá�
mot. Eger és Heves megye 
nagy része is automatizált, 
bár sűrűség szempontjából 
nem kiemelkedő.

— Önök egy fiatal vállalat, 
azért annyira nem, hogy vala�
miféle saját arculatot ne ala�
kíthattak volna ki. Az emberek 
többsége még mindig össze�
mossa a távközlést a postá�

val. Nem bosszantja ez önö�
ket?

— Bonyolult dolog ez. Ki 
tudja, hogyan alakulnak a dol�
gok. Részvénytársaság, priva�
tizáció, tőkét befektető külföl�
diek. Két- három évnek feltét�
lenül el kell telnie, hogy tud�
juk, hogyan lépjünk.

— Valóban, de remélhető�
en nem úgy, m int egyik társi- ‘ 
gazgatóságuk, akit akkora er�
dőbe vitt egy elszármazott 
honfiúnk, nemhogy Piroska, 
még a farkas sem ment volna 
utána.

— Ilyen ma már nem for�
dulhat elő. Körültekintőnek 
kell lenni, nem kell hinni a 
mesékben, s a bankgaranciák 
egyértelműek.

— Rendben. S mennyire 
vesznek minket komolyan? Mi 
az üzlet egy nyugati befekte�
tőnek a magyar távközlés�
ben?

— Talán a kivárás, s a meg�
lévő érték fölvásárlása, 
amelynek szolgáltatásából ő 
hasznot húz. Olyan befektető 
kell tehát, aki szolgáltat is, s 
ez Számára nyilván nyeresé�
ges.

— Uram isten, nyereséges 
szolgáltatás, de furcsa meg�
közelítés . . .

— Meg kell szokni. Valamit 
valamiért, s ha jól teszi, miért 
ne? De ismétlem, nagyon 
odafigyelve, kit és miért.

— Elfogadom, de ha az 
asztalára nézek, háromféle 
cég telefonkészülékét látom, 
kérdésem tehát: még nem 
dőlt el, kit választanak?

— Egyelőre nem. Értem, 
mire gondol, de ezt most 
megtenni, ellenállásba ütköz�
ne. Mi egyelőre csak ajánlatot 
tehetünk, s az állampolgár vá�
laszt. Később bizonyára rájön, 
mi a jó, ha másképpen nem, a 
maga kárán.

— Tudja, van nekem egy 
nagyon rossz tulajdonságom, 
ha valamihez nem értek, szak�
emberhez fordulok. De ez na�
gyon pitiáner ügy a meglé�
vőkhöz képest. S ha most eb�
ből a csodaépületből kime�
gyek, s kitöröm a nyakam, re�
mélem, egy szem gyertyára

telik a síromra, ha már udvar-  
takarításra nem.

Hs *

Van egy szeretett jó barát 
— ellenségem — aki nemré�
gen azt mondta: „Ki a fenét 
érdekelnek a te privát érzése�
id? Különösen akkor, ha még 
le is írod azokat. . Reszket a 
toll a kezemben, szégyenem�
ben — sajnos nyomtatásban 
nem látszik —, de akkor is leí�
rom: Bükkszentkereszt ici- pi�
ci postahivatalában két na�
gyon kedves ifjú kolléganővel 
volt szerencsém beszélgetni, 
s a főnökasszonytól, Horváth 
Tibornétól (felső képünkön) 
tudom, bármily furcsa, az 
utóbbi években egyre több 
holland turista keresi fel a 
községet, s lakókocsijáról le�
vett kerékpárjával példát mu�
tat, lehet hegyre fel is bicikliz�
ni. Mi köze van ehhez a pos�
tának? Bizonyára nem sok, de 
ha a valutabeváltást nézzük, 
valami azért mégis. S ahhoz 
is, hogy a kb. 1100 lakos közül 
300 nyugdíjas. És a három 
kézbesítő, sajnos egyre több 
munkanélkülUsegélyt visz az 
otthonokba. Újságot is, ilyen�
kor télen 32 000 forint érték�
ben, nyáron 80 000 forintért.

Stramszky Károly, lillafüre�
di hivatalvezető viszont kép�
telen kiszámolni, mennyi új�
ságra van igény, mert az üdü�
lőcsoportok igénye oly sze�
szélyes, mint az áprilisi időjá�
rás. A kisvasút végállomásá�
nál lévő hivatalban mindene�
setre mindenféle újság talál�
ható, egyet kivéve, arra vi�
szont még a bakter kutyája 
sem kíváncsi. Pedig az még a 
nagybetűket is ismeri. Illetve 
egyszer egy ember, aki ennek

hiányát oly mélyen sérelmez�
te, még a központig is elza�
rándokolt panaszát orvoso�
landó.

Úgy tudom, 1982 óta ez volt 
az egyetlen panasz a hivatal 
vezetője ellen, bár kolléganő�
je, Tóth Istvánná mindezt eny�
he derűvel vette tudomásul. 
Azt hiszem, neki volt igaza.

Hogy mennyi ennek a kicsi 
hivatalnak az éves forgalma
— úgy hiszem, nem érdekes 
—, nem is kérdeztem. Fontos 
ez? Talán csak az, nehogy 
megszűnjön, mint a Magyar 
Néphadsereg közeli bázisa, 
mely csomag-  és levélforgal�
mával nem kis bevételt jelen�
tett.

H< Hí Hí

A lillafüredi kisvonat még 
jár, igaz, ritkán és rövidített 
útvonalon. Valamikor a Szent 
Anna- templomtól indult; vé�
gig döcögött a Bodóhegy 
alatt, olyan jelképe volt a vá�
rosnak, mint a miskolci ko�
csonya vagy az Avas hegy, 
majd később a villanyrendőr.

Fogalmam sincs, hogy mit 
szeretek ebben a városban. 
Talán azt, hogy olyan ronda és 
esetlen. Talán azokat az em�
bereket, akikkel találkoztam. 
A postás bácsit a járműtelepi 
szállásomon — 80 éven felüli 
egykori tanárember —, Csa�
bát, a gépkocsivezetőt, egy 
négyéves kisember édesapját
— és sorolhatnám még soká�
ig-

A furcsa véletlen úgy hozta, 
Miskolcon ünnepeltem szüle�
tésnapomat. A sokadikat, na�
gyon sokadikat. De ez már va�
lóban az én magánügyem . ..

V. Á.

gozók térítési díjat nem fizet�
tek, az önköltsége csak az adó�
alapba számított be;

— a postától nyugdíjba vo�
nult, legalább 10 év szolgálati 
időt szerzett nyugdíjasok, akik 
a hűségalapitványból nyugdíj�
kiegészítést nem kapnak, 800 
forint segélyben részesültek, 
8000 forint nyugdíjösszeg alatt.

Végezetül elmondta: terüle�
tükön 4225 aktív, 951 nyugdíjas, 
540 jogfenntartó, összesen 
5716 szakszervezeti tag van, a 
szervezettség 83,9 százalék. 

Nem számoltam, a 951 nyug�

díjasból végül hányán jöttek el, 

de bizton állítom, aki itt volt, jól 

érezte magát, s remélem jövőre 

ugyanitt találkozunk.

— veégh —
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Leesett az első komolyabb hó Budapesten, s a város órák 

alatt olyanná vált, mint a csatatérről menekülő hadsereg ha-  
diútja. Megy mindenki amerre lát, vagy amerre egérutat sejt. 
Ettől fogva az égvilágon senkit sem érdekelt a forgalomirá�
nyító lámpa, az autók számára tiltott villamossín, vagy a 
jobbkézszabály. Egy a fontos, előre. Nagyon hamar. Az ösz-  
szetorlódott autók sokaságában azonban a zöld postásautók 
— csomagterükben ünnepi csomagküldemények — épp oly 
tehetetlenek, mint a szirénázva álló mentőautók.

A Budapest 3- as postahivatal csomagszállítóit a forgalmi 
dugókon kívül még a járhatatlan hegyi utak is képtelen helyzet 
elé állították. Munkájuk jószerivel olyanná vált, mintha a

Embert próbáló
teljesítmény

Himalája csúcsait szándékozták volna meghódítani. A dolog�
ban az a félelmetes, ha pár centivel is, de a Táborhegy, Deme-  
terhegy alatta marad az előbb említett „hegyecskének” . S ha 
célba értek, jö tt a nagy durranás, mikor is a cím�

zett köszönte szépen a küldeményt, de nem kért belőle. Nem, 
mert a különféle cégektől nem azt kapta, amit kért.

Szegény postás, hogy hova kívánta a csomagküldőt, azt csak 
sejtem. De hogy hányszor, azt elképzelni sem tudom.

Ami biztos, éjfél előtt aligha tértek nyugovóra. Hírforrásaim 
szerint volt, aki még éjjel kettőkor is „visszáruzott” .

Nem irigylem levélkézbesítő kollégáikat sem. Kíváncsi vol�
nék, hány mázsányi levelet kézbesítettek, bár azt hiszem, ezt 
már sohasem fogom megtudni, kiszámítani lehetetlenség.

Azt tudom csak, hogy embert próbáló teljesítmény volt. ' 
Óbudán, és az országban mindenhol . . .

— v. á. —

Ötkarikás magyar sikerek nyomában

Olimpiai vetélkedősorozat

A II. forduló kérdései:
1. Mióta vonulnak fel az egyes országok kül�

döttségei az olimpiai megnyitón nemzeti 
zászlóik mögött?

2. Az olimpiai megnyitó ünnepségen megtisz�
telő feladat a nemzeti zászlót vinni. Eddig 
több olyan magyar sportoló akadt, aki 
többször is vihette a felvonuláskor a ma�
gyar zászlót. Kikről van szó?

3. A hagyomány szerint ki gyújtja meg az 
olimpiai lángot?

4. Mikor és melyik olimpia rendezésével bízta 
meg Budapestet a NOB?

5. Ki volt a Magyar Olimpiai Bizottság első el�
nöke és titkára?

6. Mikor vett részt először a magyar labdarú�
gó- válogatott az olimpián és milyen ered�
ménnyel?

7. Ki volt az a magyar olimpiai bajnoknő, aki 
hosszú versenyzői pályafutása alatt sport�
ágában egyetlenegyszer sem szenvedett 
vereséget?

8. Mióta olimpiai versenyszám a kézilabdá�
zás, s ebben a sportágban mi a legjobb 
olimpiai helyezésünk?

9. Ki a tulajdonosa a 100. magyar olimpiai 
aranyéremnek?

10. Mikor alakult meg a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság és hány tagból állt?

11. Mióta használják hivatalos jelvényként az 
ötkarikás emblémát?

12. Mióta rendeznek téli olimpiai játékokat?

13. Hány ország sportolói vettek részt 1896-  
ban az első újkori olimpián?

13+1. Az olimpiai emblémán hogyan helyez�
kednek el az egymásba fonódó karikák, mi�
lyen a színük és mit jelképeznek?

Kérjük, hogy megfejtéseiket legkésőbb 
1992. február 15- ig küldjék meg címünkre: 
POSTÁS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, Pf. 601. Bp. 
1373. A megfejtésre írják rá: „Ötkarikás magyar 
sikerek nyomában".

A február 15- e után érkező megfejtéseket 
nem áll módunkban elfogadni.

Az /. forduló kérdéseinek helyes megfejtése:
1. Statisztikák szerint eddig 24 olimpiát ren�

deztek, a valóságban csak 21 - et. Három 
olimpia a háború miatt elmaradt. (1916 Ber�
lin, 1940 Helsinki, 1944 London.)

2. Juan Antonio Samaranch.
3. 1896- ban Athénban, az I. olimpián.
4. Dr. Mező Ferenc.
5. A párizsi Sorbonne egyetemen.
6. 1936- ban Berlinben, a XI. nyári olimpián.
7 .1906- ban Athénban, a 10 éves évforduló al�

kalmából.
8. A sportág neve: diszkoszvetés.
9. Az olimpiai lángot Olümpiában, az ókori ver�

senyek színhelyén gyújtják meg. A nap su�
garait lencsével összegyűjtik, úgy lobbant-  
ják lángra a fáklyát.

10. Londonban.
11. Az ókorba.
12. Pierre de Coubertin. (Egyes források szerint 

a pennsylvániai érsek.)
13. Pierre de Coubertin.
13+1. 1896- ban ez lett volna az első újkori 

olimpia. A dátum egybeesett a millennium 
évével.

Nyertesek:
Megyeri Márton (Budapest),
Misák Károly (Budapest),
Molnár László (Vámosgyök).

A helyes megfejtőknek gratulálunk, a nyere�
ményeket postán küldjük el!

William Blake angol költő, 
festő gondolatát idézzük: 
„Nem tudhatod, mi elég . . . "  
Folytatás a vízsz. 7. és a függ. 
36. alatt.

VÍZSZINTES 
1. Kirakójáték. 7. Az idézet 

első része. 12. . . .  Anna (Ze�
nés színpadi művek szöveg�
írója). 13. A verssorok vége, 
ha sántikál 14. Zárszerkezet
16. Trója másik neve (ford.)
17. Lyuk a jégen. 18. Lélekte�
len munka. 21. Fél krőzusi 22. 
Argon. 23. Csónakgerinc. 24. 
Férfinév. 26. Szamárium. 27. 
Káposztaféle. 29. Sportesz�
köz. 31. Torkolatánál van 
Rosztov. 32. Házikó. 34. 
A függ. 30. németül. 36. Viet�
nami holdújév. 37. Tengeri ál�
lat. 39. Belső szerv. 40. Északi 
váltópénz. 41. Névelős máié. 
42. Vörös angolul. 43. Európai 
főváros. 45. Utőlap. 46. Keleti 
gépkocsimárka. 47. Basa egy-  
neműi. 48. A Baltikum lakói. 
51. Névelő. 52. Mozgó. 53. 
Serleg. 55. Középen szedő! 
57. A norvég nemzeti zene 
legnagyobb alakja. 59. Kevert 
var! 61. Keverék. 63. Kártyajá�
ték. 65. Az egyházi ellentéte.

FÜGGŐLEGES 
1. Filmsorozat a tv- ben. 2. 

Célba jut. 3 . . . .  Károly (rende�
ző). 4. Fohász. 5. Vegyület. 6. 
Csont latinul. 7. AAAA. 8. 
Ilyen textília is van. 9. In obli-  
go kezdete! 10. Dara. 11. Az 
afrikai krokodilus folyója. 15. 
Folyó Szibériában. 19. Állati 
lak. 20. Folyó Olaszországban 
(ford.). 23. Cigarettafajta t- vel 
a végén. 25. Kávéféleség volt. 
27. Laktanyabörtön (ék.hiány�

nyal). 28. Régi ruhafajta. 30. 
Zenemű. 31. Őszülő. 32. Ra�
dar. 33. Rövid férfikabát (két 
szó). 35. Ágy rugózata. 36. Az 
idéze t m ásod ik  része. 37. 
A 38- cal együtt szülő. 38. 
A 37. fele. 44. Hollandia és 
Norvégia gk- jelzése. 46. 
A könyv része. 49. . . .  forr. 50. 
Golyós sport. 52. Behálózza, 
uralja az emberi testet. 54. 
Folyó, szlovák neve Orava 
(ford.). 56. Megelőzvén vala�
kit. 58. Lám. 60. A focista igé�
je. 62. U- val a végén afrikai

patás állat. 64. Háziállat 
(ford.).

Beküldendő a vízsz. 7. és a 
függ. 36.

Beküldési hi.: február 10.
Előző rejtvényünk helyes 

megfejtése: . . .  zúg, a hóesés 
sűrű, a lámpafény aránylik a 
kalácson.

Könyvutalványt nyertek: 
Csire Péter (Dunapataj), Ko-  
váts Ágnes (Budapest), Kreá-  
csik Antalné (Kerecsend), 
Varga Ferenc (Kiskunfélegy�
háza).
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Családias légkörben — eredményesen
Az évkezdet valamennyi gaz�

dálkodó szervezetnél, intéz�
ménynél a mérlegkészítés ide�
je, és ezzel párhuzamosan a 
tárgyév terveinek közreadása. 
Nincs ez másként a sportegye�
sületeknél sem. Ezért kerestük 
fel Bottyán Jánost, a Postás 
Sport Egyesület elnökét, hogy 
az eredményekről, az új eszten�
dőt meghatározó elképzelések�
ről kérdezzük.

— Az egyesülethez mintegy 
negyedszázados múlttal kötődő 
szakember, aki a tagság bizal�
mából 1985 áprilisától látja el 
az elnöki teendőket, mely ese�
ményeket tartja említésre mél�
tónak az elmúlt évet áttekintve?

Dupla bejegyzés

— Elsőként mindenképpen a 
szervezeti életet érintő változá�
sokról szeretnék képet adni. Az 
1988- as felügyeleti rendszer 
megszűnésével egészen 1991. 
január elsejéig a kerületi test-  
nevelési és sportfelügyelőség 
látta el a Postás SE törvényes�
ségi felügyeletét. Ettől az idő�
ponttól ugyanezt a jogot a Fő�
városi Bíróság gyakorolja, mint 
cégbíróságon bejegyzett társa�
dalmi szervezet felett. Ezzel 
egy időben jegyeztettük be a 
Magyar Posta három részre 
vált utódvállalatai által létreho�
zott PT Budapesti Sportalapít�
ványt. Ezáltal a Távközlési és a 
Posta Vállalat 47,5—47,5 száza�
lék és a Műsorszóró Vállalat 5 
százalék részesedéssel elhelye�
zett tőkéje erkölcsi és anyagi 
garanciát nyújt a nagy múltú 
egyesület talpon maradásához 
és további kiegyensúlyozott 
működéséhez. Az alapítvány je�
lentőségét csak annak a tény�

nek az ismeretében lehet iga�
zán megbecsülni, ha számba 
vesszük azokat a megszűnt 
szakosztályokat, „utcára" került 
sportolók tízezreit, tönk szélén 
álló egyesületeket, amelyek a 
gazda kilétének tisztázatlansá�
ga következtében sodródtak 
idáig. Nos, a 30 millió forintos 
alapítványi támogatásnak, 
amelyhez további milliókkal já�
rult hozzá a Postabank, a CO-  
MEX, a HÍRÉP és a Budapesti 
Postaigazgatóság, valamint a 3 
millió forintos saját bevételnek 
és a Budapesti Sporthivataltól 
kapott 2,5 milliónak köszönhe�
tően sikerült megteremteni az 
anyagi fedezetét a kilenc szak�
osztály — asztalitenisz, atlétika, 
kerékpár, kézilabda, sakk, tájfu�
tás, teke, természetbarát, torna 
— továbbélésének és némi to�
vábbfejlődésének. A szakosztá�
lyi stabilitás 650 sportolót és az 
ő felkészítésüket irányító har�
minc edzőt érint.

— Az egyesületi közösség 
munkáját az 1991. májusi tiszt�
újító küldöttközgyűlésen meg�
választott 15 tagú elnökség fel�
ügyeli. Az elfogadott éves mun�
ka-  és ülésterv alapján dolgozó 
testület két ülése között az el�
nökségi tagokból választott 5 
tagú intézőbizottság dönt az 
operatív kérdésekben. Az ala�
pítvány döntéshozó és azt kép�
viselő szerve szintén 5 főből áll, 
amelynek hivatalból magam is 
tagja vagyok. Talán annak is tu�
lajdonítható az eredményeinket 
irigylő versenytársak sokasága, 
hogy nem tudják, egy- egy álta�
lam hozott döntést mennyi kol�
lektív vita, mérlegelés előz 
meg. Ez viszont mind mind a 
nyugodt munkafeltételek meg�
alapozását szolgálja. A decem�
beri elnökségi ülésen is számot 
adtam arról, és most is öröm�

mel mondom el, hogy döntően 
teljesítettük a szakmai célokat. 
Megőriztük, sőt néhány sport�
ágban javítottuk pozíciónkat a 
hazai sportéletben. Valószínű�
leg az eredményesség figye�
lembevételével fogadta el mind 
az elnökség, mind az alapítvá�
nyi kuratórium a jövő évi, az inf�
lációs hatásokkal is számoló, 
tetemesen megemelt összegű 
( + 5 millió Ft) költségvetést.

Favoritok

— Az előbbiekben a szerve�
zeti változásokkal összefüggés�
ben a zavartalan működéshez 
szükséges pénzügyi hátteret is 
áttekintettük nagy vonásokban. 
A sportszerető olvasókat azon�
ban még ennél is bizonyára 
sokkal jobban érdekli, hogy az 
éleződő versenyben mely 
sportágak élveznek többlettá�
mogatást, kik az egyesület 
megkülönböztetett tiszteletét 
kiérdemlő versenyzők.

— Szerencsére hosszú a lis�
ta. A teljesség igényére törek�
vés nélkül az élre kívánkozik a 
nyolcadik bajnokságot nyerő 
női tornászcsapat. Közülük is 
kiemelkedik a tisztes ered�
ményt elérő, világbajnokságon 
szereplő, válogatottban helyt 
kapó tehetséges Molnár And�
rea. A számos nemzetközi ver�
senyen szereplő tornászlány 
eddigi eredményei feljogosíta�
nak bennüket arra, hogy nyári 
olimpiai befutásában remény�
kedjünk. Természetesen to�
vábbra is elvárjuk a tornászok�
tól az élmezőnyben kivívott 
rang megőrzését és a nemzet�
közi versenyeken való előbbre 
lépést.

— Közvetlenül mellettük em�
líteném a bajnokesélyes asztali�

tenisz férfi „A" csapatot, 
amelytől a nemzetközi ETTU-  
kupában is jó helyezést várunk. 
A szakosztályt olyan, a világbaj�
nokságon is szerepelt váloga�
tott versenyzők pevei fémjelzik, 
mint Németh Károly, Bátorfi 
Zoltán, az ifi Eb- n sikerrel sze�
replő Varga Zoltán, továbbá az 
utánpótlásban játszó Demeter 
Lehel, Engelmann Zsolt, Gerold 
Gábor, Jakab Szabolcs. Mind�
két szakosztálynál közelebbi és 
távolabbi cél: tervszerű mene�
dzseléssel a nemzetközi szintre 
zárkóztatás és annak tartós 
megőrzése.

— Szorosan mögöttük kell 
gondoskodnunk a kerékpár-  
szakosztályban országúti kate�
góriában távcsúcsokat felállító 
Szuromi Györgyről, vagy a na�
gyon látványos, sok év kiha�
gyás után újra megrendezett 
motorvezetéses kategóriában 
jeleskedő Filutás Árpádról.

— Az atlétikai szakosztály�
ban az utánpótlás megújítása 
mellett a nagy hagyományú 
gyalogló szakágban versenyző 
Andrásfay Endrének és Tóth 
Zoltánnak kívánjuk megadni a 
jó eredményekhez szükséges 
edzésfeltételeket. A többi szak�
osztálynál a szinten tartás fel�
adatát vállalhatjuk, azzal, hogy 
a differenciált elbírálás szabá�
lyainak megfelelően az előrelé�
pés, a jó egyéni és csapatered�
mények elérése minden sporto�
lónk előtt megcsillantja a meg�
különböztetett támogatás lehe�
tőségét.

— Milyen a hangulat az 
egyesületnél?

— Hisszük, hogy a szinte 
csak egyesületünknél tapasz�
talható családias légkör megőr�
zése elegendő vonzerővel bír a 
versenysportban nélkülözhetet�
len utánpótlás felnevelésére és 
tehetségének kibontakoztatá�
sára. Egyelőre a három bázisis�
kolából érkező tanulók felének 
egyesületünkhöz kötésével nin�
csenek igazi utánpótlásgondja�
ink. S bízunk abban, hogy ér�
tékvesztett világunkban a test�
nevelés és sport kérdésének 
kormányzati szintű helyretéte�
lével a sport vonzereje ismét a 
régi lesz. Mi a magunk módján 
a nagyon visszafogott létesít�
ménygazdálkodás ellenére is a 
komplexum lépésenkénti kor�
szerűsítésével kívánunk hozzá�
járulni az össztársadalmi célok 
eléréséhez. Örülünk, hogy elké�
szültek a teniszpályák, korszerű 
berendezkedéssel újjáépült a 
tekecsarnok, a főépületben el�
készült az értekezletek tartásá�
ra, fogadásokra alkalmas kul�
túrterem. Szállás céljára is át�
alakítható komfortos öltözőket 
alakítottak ki, és nem utolsó�
sorban megnyílt a felfrissülést 
szolgáló, hangulatos büfé.

— Nem árulok el azzal sem 
titkot, ha elmondom: évek óta 
készek a felépítendő tornacsar�
nokok és fedett uszoda kivitele�
zési tervei. Természetesen tisz�
tában vagyok azzal, hogy a két 
létesítményre addig várnunk 
kell, amíg a bázisvállalatok gaz�
daságilag megerősödnek.

Hagyományápolás

— Engedje meg, hogy a mi�
nőségi sport „ízekre szedése" 
után hadd idézzek egy passzust 
a PT Sportalapítvány alapító 
okiratából, amely szerint „a 
megfogalmazott célokkal össz�
hangban legfontosabb felada�
tának a postai és hírközlési dol�
gozóknak és családtagjainak 
egészséges életmódját elősegí�
tő szolgálatot és a tömegspor�
tolás feltételeinek biztosítását

tartja." Tehát hogyan jellemez�
né — a divatos kifejezéssel él�
ve — a szabad időnek és rekre�
ációs sporttevékenységnek az 
egyesületen belüli helyzetét?

— Sajnos a munkahelyek át�
szervezésével, megszűnésével, 
a szakszervezeti mozgalom át�
alakulásával a hazánkban évti�
zedekig népszerűségnek örven�
dő, jól szervezett tömegsport 
fokozatosan leépül. Az embe�
reknek sem energiájuk, sem 
kedvünk nem marad holmi szó�
rakoztató testmozgásra. Nem 
így a Postás Sportegyesületnél. 
Mára talán egyedül vagyunk, 
akiknél nyolc sportágban egész 
éven át bajnoki rendszerben 
zajló, szervezett üzemi verse�
nyeket hirdettünk. Az elvi irá�
nyítást a budapesti sportegye�
sület látja el egy korábban aktív 
sportoló főfoglalkozású szerve�
zőként! alkalmazásával. A gya�
korlati mozgósítás viszont a he�
lyi tömegsportbizottságokban 
tevékenykedők ügyszeretetén, 
erőfeszítésén múlik. S hogy 
nem eredménytelenül dolgoz�
nak, azt leginkább bizonyítja a 
megmozdulásokban részt ve�
vők ismét emelkedő száma.

— A szűkített programmal 
megrendezett budapesti sport�
nap fogadtatása is mutatja: a 
megújulást célzó sport életünk 
szerves része. Ennek jegyében 
tervezzük az 1957- től hagyomá�
nyos — de három éve szünetel�
tetett — országos sportnap ez 
évi újbóli megrendezését. Ízelí�
tőül talán ennyi elegendő.

— Arra gondoltam, hogy ha 
vendégül láthatjuk a február 
7- én rendezendő évzáró tö�
megsport- összejövetelünkön,

akkor személyesen is meggyő�
ződhet arról, hogy nálunk a sta�
tisztikai kimutatások valós hús�
vér, a sport öröméért küzdeni 
tudó és a sikereket együtt ün�
neplő emberek sokaságát ta�
karják. Erre pedig igen büszke 
vagyok.

— Köszönöm a meghívást. 
Ha tehetem, élek az alkalom�
mal. Addig is kérem, búcsúzóul 
ajándékozzon meg valami 
egyesületi érdekességgel.

— A tornászoknál remek ko�
reográfust foglalkozhatunk Ges-  
ler György személyében. Az ő 
asszisztálásával évek óta kísér�
letezünk egy nyugaton is be�
mutatható, színvonalas show-  
program összeállításával. Talán 
most Jézus keresztre feszítésé�
nek decemberi előadásával 
megtaláltuk az exportálható té�
mát. Az új esztendő első hó�
napjaiban sokat kell azért tár�
gyalnom, hogy ez a látványos 
program a februári farsangi be�
mutatóval ne kerüljön „torna�
szertárba", hanem elröpítse a 
Postás Sportegyesületben fo�
lyó jókedvű munka hírét Auszt�
ria, Németország földjén ke�
resztül széles e világba.

— A tájékoztatást megkö�
szönve eredményes új évet kí�
ván:

Hunyor Ágnes
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