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B eutaló h e lye tt u ta lvány

Üdülés munkavállalói jogon
Elbúcsúzhatunk a régi szak- 

szervezeti üdüléstől, mert janu�
ár elsejétől itt van az új rend�
szer. Hogy milyen volt a koráb�
bi, azt tudjuk, hogy milyen lesz 
az új, azzal most ismerkedünk. 
Ezt a célt szolgálta az a sajtótá�
jékoztató, amelyet dr. Kovács 
Imre, a Nemzeti Üdültetési és 
Vagyonkezelő Kft. ügyvezető 
igazgatója tartott a Hotel Ró�
zsadombban.

Az új szervezet Kelet-Közép- 
Európa legnagyobb szálloda- 
láncát működtetheti 264 üdülő�
jének 26 ezer férőhelyével. Az 
október elsejétől dolgozó kft. 
30 milliárd forint értékű va�
gyont, 365 ingatlant hasznosít. 
A jövő évre 758 milliós költség- 
vetési támogatással számolhat�
nak. A gazdasági társaság pro�
fitorientált szolgáltató szerve�
zet, amely az üdülőhelyeket — 
a szociális szempontokat is f i �
gyelembe vevő — nyereségér�
dekeltségi rendszerben, orszá�
gos hálózatán keresztül értéke�
síti. Átlag 3000 forintos támo�
gatásban részesülhetnek azok 
— 240 ezren —, akik a Nemzeti 
Üdülési Alapítvány pihenőhe�
lyeit választják.

A szakszervezeti tagsághoz 
kötődött beutalás ezután mun�
kavállalói jogon jár majd. 
A munkavállaló tágan értelme�
zendő. Beletartoznak a nyugdí�
jasok és a segélyben részesülő 
munkanélküliek is.

Továbbra is 
kedvezményes

Fontos, hogy megmarad a 
kedvezményes üdültetés. A fé�
rőhelyek fele továbbra is a ked�
vezményezettek pihenését 
szolgálja, a másik felét pedig 
szabadon értékesítik. A támo�
gatás differenciáltan adható 
2000 forintos névértékű kedvez�
ményes üdülési utalványok for�
májában. Ily módon az eddigi�
ektől eltérően nem az üdülő�
szervezet, hanem az üdülő em�
berek részesülnek támogatás�
ban.

Az utalványokat a munka�
adók, az érdekvédelmi szerve�
zetek vásárolhatják meg már 
december 7- től a Nemzeti 
Üdültetési és Vagyonkezelő 
Kft. budapesti és vidéki irodái�
ban. Az utalványért — miután 
50 százalékos a költségvetési 
hozzájárulás — a munkáltatók 
a névérték, tehát a 2 ezer forint 
felét fizetik ki, és akkor jutnak 
hozzá ehhez a pénzhez, amikor 
átadják dolgozójuknak. Az utal�
ványokat az irodában lehet be�
váltani, ha szükséges, kész�
pénz-kiegészítéssel ott vásárol�
hatják meg a számukra leg�
megfelelőbb helyre és időpont�
ra az üdülési részvételi jegyet. 
Az utalványok nem esnek sze�
mélyi jövedelemadózás alá.

Az új üdülési rendszer hely�
től, időponttól és időtartamtól 
független választási lehetősé�
get kínál. Az üdülőkben nem 
fogják tudni, hogy ki a kedvez�
ményes, és ki a szállodai ven�
dég. Megszűnnek az eddig 
megszokott kéthetes turnusok. 
Az üdülés időtartama 8 nap, 7 
éjszaka, ami nem zárja ki, hogy 
aki teheti, meghosszabbíthassa 
pihenését. A gyermeküdülte�
tésben 10 napos kurzusokat 
terveznek, a szanatóriumi 
gyógyüdülés 3 hetes marad, 
amit az egészségügyi kezelések 
indokolnak.

Mennyibe
kerül?

ízlésünk és pénztárcánk sze�
rint 142 szezonális és 122 egész 
évben működő üdülő között vá�
laszthatunk. Mennyiért? A?,
utalványok és a tényleges üdü�
lési ár közötti összeget kell 
készpénzben kifizetni. A legala�
csonyabb árú szálláson egy 
nyolcnapos turnus 4376 forint�
ba kerül, ebből háromezer fo �
rintot fedezhet majd az egy fő �
re átlagosan jutó kedvezmény, 
Így az illető csupán 1376 forin�
tot fizet majd saját zsebből. 
A legdrágább szállodai turnus 
9975 forint, ebből vonható le a 
háromezres átlagtámogatás.

A nagycsaládosok, vagy a na�
gyon rossz helyzetben lévők 
természetesen nemcsak egy 
darabot kaphatnak majd a két�
ezer forintos utalványból.

A nyugdíjasok és a munka-  
nélküliek közvetlenül az értéke- 
sítőirodákban vásárolhatják 
meg a kétezer forintos bono�
kat, nyugdíjigazoló szelvényük, 
illetve a munkanélküli-járadé�
kot igazoló lapjuk felmutatása 
után. Az említettek sávos rend�
szerben, meghatározott ked�
vezményt kapnak az irodákban, 
így például azok, akiknek nyug�
díja (segélye) tízezer forint alatt 
van, legfeljebb 8000 forintért 
(hét/fő) vehetnek utalványt, 
azaz 4 ezer forint támogatást 
élvezhetnek, a 15—20 ezer fo �
rint közöttiek 4 ezerért vehet�
nek utalványt (ennek fele támo�
gatás).

Gazdálkodj
okosan!

A sajtótájékoztatón azt is 
megtudtuk dr. Kovács Imre 
ügyvezető igazgatótól, hogy 
azoknak az ingatlanoknak egy 
részét, amelyeket nem közvet�
lenül üdültetésre használnak, 
eladják, és a bevételt a megma�
radó objektumok felújítására, 
az üdülők műszaki állapotának 
javítására fordítják. Egyébként 
még három évig jár a költség- 
vetési támogatás, ez idő alatt 
kell önfinanszírozóvá válnia az 
üdülési alapítványnak.

A sajtótájékoztatót követő 
fogadáson arról beszélgetett a 
szakszervezeti újságírók egy 
csoportja, hogy minden változ�
tatást az minősít: az új jobb 
lesz-e a réginél, a most startoló 
üdülési rendszer magasabb 
színvonalú szolgáltatást tud-e 
nyújtani az eddigieknél na�
gyobb tömegeknek?

Majd meglátjuk. Addig is jó 
munkát kívánunk a Nemzeti 
Üdültetési és Vagyonkezelő 
Kft. minden munkatársának, és 
kellemes pihenést az üdülési 
utalványok tulajdonosainak.

K. S .’

Karácsonyi
béke

Karácsony van b im - bam ... 
messze zengő harangszó 
csengő- bongó csengetyűk 
földről- égről visszahangzó 
csi- csi- ling, csin- gi- ling 
hó szállong most odakint 
bent már fenyőfa ágon 
csüng sok cukor csokor.

Szeretetre vágy az ember 
messze- messze nagyon

távol
fenn a csillagtenger 
és szivárvány éghatáron 
angyalok szőnek színes

álmot
kígyóinak tündéri lángok 
szikrákat ontva a tejúton - 
itt parázslanak arcunkon.

Szól a harang bim- bam  
és e földi világunkban 
legyen szeretet és béke 
minden ember lelkében.

Darvas Ferenc

Ho! van a mennyország?
„Én itt akarok jól élni a földön, nem a 

mennyországban" — idézte Antal János ér�
seki tanácsos, plébános a sokak által han�
goztatott véleményt. Nincs ebben semmi kü�
lönös, hiszen sokszor hallottuk már e mon�
dást. Az érdekesség abban van, hogy hol, kik 
előtt idézte e közhellyé koptatott mondatot a 
plébános, és hogyan minősítette e „földhöz�
ragadt" vágyat?

Néhány hete beszélt erről az érseki taná�
csos a Villányi úti konferenciaközpontban, a 
Haladó Erők Fórumának a külső és belső bé�
ke megóvásáért rendezett gyűlésén, amely�
nek hallgatói főként baloldali érzelmű és 
gondolkodású emberek voltak, közöttük ko�
rábbi miniszterek, egyetemi tanárok és mai 
újságírók, pedagógusok. Antal János együtt 
tartott előadást a marxista akadémikussal, a 
Petőfi-kutató irodalomtörténésszel, egy me�
zőgazdasági szakértővel és egy szakszerve�
zeti ifjúsági vezetővel.

— Én is itt akarok jól élni a földön, de a 
mennyországban is — mondta a csillaghegyi 
pap. — Mert mi a mennyország? — folytatta. 
— A mennyország nem valahol a felhők fö �
lött van, a mennyország a szeretet megvaló�
sulása. Másképpen szólva: megszerezni a 
szeretet képességét, azt, hogy ne okozzunk 
keserűséget, fájdalmat a másik embernek. 
És ezzel már rá is tért előadásának tárgyára, 
a II. Vatikáni Zsinat tanításaira.

Miről beszélt a kitűnő előadó, mit emelt ki 
a nevezetes fórum anyagából? Beszélt a sza�
badság kimagasló értékéről, az emberi mél�
tóságról, a jónak szabad választásáról, az 
anyagi igények mellett a szellemi, lelki erő�
források jelentőségéről; annak szükségessé-- 
géről, hogy ismerjük fel a megfelelő értéke�
ket, legyünk alázattal egymás iránt, figyel�
jünk a dolgokra. A lényeg — hangsúlyozta 
—, mennyire teszem a dolgom. Mennyire te �
szi a dolgát az óvónő és a postás, a pap és a 
katona.

Élénk érdeklődés kísérte a házastársi hű�
séggel kapcsolatos fejtegetéseit, a család 
fontosságáról, az ember iránti tiszteletről, a 
közösségről, a szolgálatról, a békéről mon�
dott gondolatmelódiáit, az ilyen mondatait: 
Ne ítéljük el a másképp gondolkodást. . .  Fi�
gyeljünk a másik szügségletei irán t. . .  Érez�
tem, szinte felvillanyozódott a terem az ilye�
nek hallatán: Egymás mellett a fényűzés és a 
nyom or. . .  Szűnjenek meg az igazságtalan 
különbségek . . .  Alávalóság csak jövedelem- 
forrásnak tekinteni a munkást. . .  Elégséges 
munkát és jövedelmet biztosítani az embe�
reknek . . .

De hiszen ezek mind örök emberi értékek, 
szocialisztikus törekvések — villant belém, s

láttam a tekintetekből, hogy mások agyában 
is hasonló felismerések cikáztak. Ezeket 
ugyanis hirdet(het)i egy szocialista alelnök, 
szociálliberális ügyvivő, vagy szakszervezeti 
titkár is. Nincs ezen semmi csodálkozni való, 
hiszen nem kevés a közös gondolat a Bibliá�
ban és a Kommunista Kiáltványban, a ke�
reszténység értékrendjében és a szocialista, 
a liberális, a konzervatív eszmékben, progra�
mokban. Nem véletlen, hogy az MSZP-ben is 
működik a keresztény közösség és a szak- 
szervezetekben is szerveződik a keresztény- 
demokrata platform.

Az viszont már más dolog, hogy miként ér�
telmezik ezeket az egyes pártok és egyhá�
zak, mennyire valósítják meg és torzítják el, 
hogyan használják fel és sajátítják ki saját ér�
dekeik érvényesítésére az egyes politikai 
erők, csoportosulások, szervezetek, egyesü�
letek, szekták és személyek. Mindegyikre bő 
a példatárunk, akár a politikai törénetet, akár 
az egyház- és művészettörténetet nézzük.

Antal plébános is szólt arról, hogy II. Já �
nos Pál pápa elismerte az egyház tévedését 
az 1633-ban megtartott Galilei-perben, s re�
habilitálták az olasz tudóst, akinek évszáza�
dokra szállóigévé vált mondása szerint 
„mégis mozog a Föld". Hosszú lenne felso �
rolni azokat a hibákat, károkat és bűnöket, 
amelyeket a Szentírásra hivatkozva követtek 
el szélsőséges jobboldali politikusok és kur�
zusok, miként súlyos az a kár is, amelyeket a 
szocializmus eszméjére hivatkozva okozott a 
baloldalon a sztálinista gyakorlat.

A történelmi tapasztalatok arról tanúskod�
nak, hogy nem a hit és a racionális gondol�
kodás ellentétei okoznak törést a társada�
lomban, hanem a bigottság, a fanatizmus, a 
szélsőséges egyoldalúságok, az újkeletű 
szekták. Sajnos, kísértenek az elmúlt korsza�
kok vallási—ateista türelmetlenségei, gőgjei, 
kizárólagossági törekvései. Új gyűlöletek 
gerjednek, és régi ellenségeskedések éled�
nek újjá világszerte, a mi közép-európai tér �
ségünkben és hazánkban is.

Ahogyan nacionalizmusra nem tanácsos 
nacionalizmussal válaszolni, úgy a gyűlölet�
nek sem a gyűlölet az ellenszere. A bosszú�
vágy, a bűnbakkeresés, az ellenségkép kreá�
lása elleni harcnak nem a géppisztoly és 
tank az igazi fegyvere, hanem a gazdasági�
szociális problémák megoldása, a kulturált�
ság, a humanizmus. Az igazi védőpajzs — 
Sinka István kifejezésével — az „embersé�
ges ember", a türelem, a megértés, a szolida�
ritás. A szeretet vezet(het) a földi-égi 
mennyországba.

Kárpáti Sándor



M it hozott az ev?
1. Az érdekképviseleti tevé�

kenység erősödését, mely�
nek eredménye:
— a béralku mechanizmusá�

nak beindulása,
— április 1-jétől átlag 16 szá�

zalékos alapbéremelés, 
9600 Ft-os bérminimum 
mellett,

— mintegy 3 heti bérnek 
megfelelő egyszeri juta�
lom IV. negyedévi kifize�
tése,

— megállapodás a munkál�
tatóval az 1993. január 
1-jei hatályú alapbéreme�
lés megvalósítására,

— az új Munka Törvény- 
könyvtől pozitív irányban 
eltérő kollektív szerződés 
és függelék módosítása.

2. A szabad szakszervezeti ta �
nácsunk iránti bizalom meg�
nyilvánulásaként:
— 16 új, önálló alapszerve�

zet megalakulását,
— a szervezetünkhöz tartozó 

tagok létszámának növe�
kedését.

3. Az érdekérvényesítés, érdek- 
képviselet szélesebb alapok�
ra helyezését, ezen keresztül 
folyamatos kapcsolattartást 
szervezett dolgozóinkkal.

Kónya Lajos 
szszt-titkár 
Debrecen

í  $  *

Mindenekelőtt számomra, 
munkámban az egyik legfonto�
sabb gond megoldását, a két 
távközlési szakszervezet egye�
sülését. Ugyanakkor egyre több 
gondot és problémát a szak- 
szervezeteknek a mindenna�
pokban, ami szorosan össze�
függ a munkavállalók egyre 
szorultabb helyzetével az or�
szágban, valamint az érdekvé�
delem útkeresésével és nagyon 
vegyes megítélésével. Összes�
ségében nehéz évet zárunk, 
sok kétséggel, kevesebb siker�
rel és sok, magunk előtt görge�
tett problémával.

A munka mellett a magánéle�
temben azonban kárpótolt ez 
az év, megszületett első uno�
kám, és a lányaim által egyre 
inkább bővülő családomban 
otthon jól érzem magam!

Szalay József 
tszt-titkár 

Sopron

Örömet, bánatot, szomorúsá�
got, vidámságot egyaránt.

Szomorúságot, mert fiatal 
igazgatónk váratlan halála vala�
mennyiünket megrendített.

Örömet, mert nem kellett sok 
kollégától megválnunk, s majd�
nem 140 fővel növeltük létszá�
munkat.

Bánatot, mert a 30,5 százalé�
kos bértömeg-növekedésünk 
ellenére — béreinket tekintve 
— nem sikerült sokkal előbbre 
lépnünk a postaszervek közötti 
rangsorban.

Örömet, mert szociálpoliti�
kánkat sikerült szinten tartani. 
117 millió Ft-ot költöttünk üdü�
lésre, segélyezésre, kulturális 
és sportcélokra, 14 millió Ft la�
káskölcsönt utaltunk ki.

Vidámságra is volt okunk, 
mert a számos alapszervi ren�
dezvény mellett központi ren�
dezvényeinken (juniális stb.) 
mintegy 2000 kollégával talál�
kozhattunk.

Sikerült Siófokon a BUVIG- 
üdülőt első ízben csak igazga�
tósági dolgozókkal „feltölte �
nünk".

Szakszervezetünk gyarapo�
dott 2 új alapszervvel, egy rend�
szeresen megjelenő saját kiad�
vánnyal és sok új belépő tag�
gal.

Dr. Körösztös Jónosné
tszt-titkár

BUVIG

*  *  *

Sok munkát, sok hibával, 
technológiaváltást, mindezek�
ből adódóan jogos és jogtalan 
kritikát, kevés korrekt értéke�
lést az igazgatóság kollektívájá�
nak munkájáról.

így az év vége felé reményt a 
jövő évi értelmes, nem meddő 
munkához, s a majd ezutáni 
kedvezőbb megítéléshez.

Meszlónyi Ferenc 
mb. tszb-titkár 

HÍRKER

*  *  *  *

Az MPV Miskolci Postaigaz�
gatóságánál elkészült az 1992. 
évi terv várható teljesítésének 
értékelése. Ennek meghatározó 
tételei: az árbevétel, a költsé

gek, melyek közül kiemelkedő a 
bérköltségek alakulása.

Az árbevétel kb. 37,3 száza�
lékkal lesz magasabb a terve�
zettnél, ami minden eddiginél 
komolyabb erőfeszítést igényel 
a terület dolgozóitól, azt is f i �
gyelembe véve, hogy a terüle�
ten ez folyamatosan növekvő 
munkanélküliség, valamint a f i �
zetőképes kereslet erőteljes 
csökkenése mellett valósul 
meg.

A bértömeg-növekedés az év 
eleji tervnél nagyobb mértékű 
lesz, hiszen a tervezett 24,6 szá�
zalékkal szemben 28 százalék 
várható. (Ez a bázisidőszaki át�
lagbér függvényében 26,6 szá�
zalékot jelent.) Ezt azért is 
eredményként értékelhetjük, 
mert az 1992. évi foglalkoztatá�
si tervben legfontosabb célunk 
a forgalmi létszámhiány mér�
séklése volt.

A létszámhiányból (271 fő) 
165-öt sikerült átcsoportosítás�
sal, illetve felvétellel lefaragni. 
A Postaforgalmi Szakközépis�
kolában végzett hallgatók (88 
fő) az érettségit követően mind 
munkába állhatták a postaigaz�
gatóságnál.

A szociálpolitika területén 
ebben az évben sikerült meg�
őriznünk az eddig elért színvo�
nalat. A vállalati üdültetés lehe�
tőségei bővültek Gyulán üdülő�
szobák bérlésével, illetve a Kas�
sai Postaigazgatósággal kötött 
szerződéssel, ami Tátrafüreden 
nyújt lehetőséget a postás dol�
gozók és családtagjaik, vala�
mint a nyugdíjasok üdülésére.

Tovább folytattuk — az el�
múlt évekhez hasonlóan — a 
nagycsaládosok és a kisjöve�
delmű nyugdíjasok segélyezé�
sét is.

Sztahura Lászlóné
tszt-titkár
Miskolc

*  *  *

A posta, a hírközlés és táv�
közlés szétválása óta eltelt idő�
szak keserű tapasztalatai után 
úgy gondoltuk, hogy mindenki 
biztos abban, hogy az egység, 
a bizalomerősítés, az összefo�
gás ideje jött el. Végre kialakult 
egy egységes távközlési szak�

szervezet képe, amelyet kong�
resszusunk rajzolt fel. Megfo�
galmazódott az igény egy na�
gyobb közösség, a postások, a 
műsorszórók és a távközlési 
dolgozók szakszervezeti szö�
vetsége iránt is. Egy olyan szö�
vetség iránt, amelyben a tag- 
szervezetek önállóságukat 
megtartva közös érdekeinkért 
egységes fellépésre képesek, 
és meg tudják óvni azt a szak- 
szervezeti vagyont, amelyet kö�
zösen hoztunk létre. A kará�
csonyfa alá én egy ilyen szöve�
get álmodok.

Az álom mellett a képzelet�
beli nagy fánk alá az év ered�
ményeit tenném. Azok közül is 
kiemelném azt, hogy valameny- 
nyi érdekvédelmi, érdekképvi�
seleti feladatot eddig a szakmai 
vezetőkkel szorosan együttmű�
ködve — ha nem is viták és har�
cok nélkül — közösen tudtunk 
rendezni. Néhány ezek közül:
— belső átszervezés és lét�

számgazdálkodás,
— szociálpolitikai kérdések,
— bérezés,
— rugalmas munkaidő beveze�

tése és — egyéb, a KSZ HTI 
Függelékének hatáskörébe 
tartozó kérdések.

-De a fa alá tenném azt is, 
hogy jól felkészültünk az új 
Munka Törvénykönyvből adódó 
feladatokra, és készen állunk az 
üzemi tanácsok tavaszi válasz�
tására is.

A fa alatt lenne a helye annak 
a jóleső tudatnak is, hogy ná�
lunk van igény a közösségi 
megmozdulásokra. Több szá�
zan vettek részt a már hagyo�
mányos rendezvényeinken, a 
májusi túranapokon, az augusz�
tusi műszaki és sportnapokon, 
sikeresek voltak a budapesti és 
a szlovákiai körmöcbányai 
sportversenyeink is.

A fa alá kéredzkedik jó kap�
csolatunk nyugdíjasainkkal a 
havi klubestéken, az éves nagy 
találkozón — amelyekre min�
den nyugdíjasunk meghívást 
kap —, folyamatos segítő és tá�
jékoztató munkánkon keresztül.

Úgy érzem, mindezekkel gaz�
dag karácsonyfánk lesz.

Zachár Győzőné 
területi titkár 

HTI

Tájékoztató
a Postai Kézbesítők 

Érdekvédelmi 
Szakszervezetéről

A Postai Kézbesítők Érdekvédelmi Szakszervezete 1991. 
november 13-án alakult, független, demokratikus szakmai 
szakszervezet. Tagjai egyesített kézbesítők, felvevők, rova- 
tolók, postai alkalmazottak.

A Postai Kézbesítők Érdekvédelmi Szakszervezete kizá�
rólag a tagdíjbevételekből tartja fenn magát. Fő feladatá�
nak tagjai érdekképviseletét és érdekvédelmét tekinti: 
A szakmai szakszervezetnek bárki a tagja lehet, aki elfo�
gadja az Alapszabályt, és vállalja a tagdíj fizetését, amely 
egységesen havi 100 forint.

A Postai Kézbesítők Érdekvédelmi Szakszervezetének 
legfőbb vezető testületé az érdekvédelmi elnökség, ame�
lyet a tagság közvetlenül választ meg. Az elnökség érdek- 
védelmi titkárt választ a napi feladatok koordinálására. Az 
érdekvédelmi csoportok önálló alapszervezeteket hozhat�
nak létre, a csoportok azonban csatlakozhatnak közvetle�
nül a központi alapszervezethez.

A központi alapszervezet címe:
Budapest 62 postahivatal
1068 Budapest VI., Teréz körút 51—53. kézbesítőosztály, 

III. emelet.
Megbízott érdekvédelmi titkár: Tóbiás István kézbesítő.
Telefonszám: 1325-093, 1121-200/130, 134, 146, 151 mel�

lék.
Az érdekvédelmi szakszervezet tagjai csatlakozhatnak a 

kézbesítők által alapított jóléti alaphoz, amelynek havi tag�
díja egységesen 100 forint. A jóléti alappal kapcsolatban 
bővebb felvilágosítást ad Tóbiás István (Bp. 62, kézbesítő�
osztály).

A z önállóság 
nem  külön ú t . ..

Önálló szakszervezeti egysé�
get hoztak létre Polgáron a 
Debreceni Postaigazgatóság 
Szabad Szakszervezeti Taná�
csának támogatásával.

Nem újkeletű dolog ez; része 
egy folyamatnak, s egy felisme�
résnek, mely szerint a tagok

sokkal jobban érzik magukat, 
ha dolgaikat bizonyos feltételek 
mellett önállóan intézhetik. Kü�
lönösen akkor, ha ehhez némi 
pénzügyi támogatást is kapnak. 
Mindez Polgáron megtörtént. 
Életrevalóságát a jövő dönti el. 
Reméljük, létrehozóit igazolva.

— v —

Forgó Sándorné hivatalvezető, a debreceni szszt és intézőbizott�
ság tagja

Sokat javult

az MSZOSZ megítélése
Beszélgetés dr. Vágó János ügyvivővel

Valószínűleg majd mindenki�
nek volt már az életében olyan, 
hogy valakit nagyon unszimpa- 
tikusnak tartott, s maga sem 
tudta, miért.

így voltam én is dr. Vágó Já�
nossal, a Kereskedelmi Szak- 
szervezetek Szövetségének fő �
titkárával, az MSZOSZ társada�
lompolitikai ügyvivőjével.

Ez egészen addig tartott, míg 
pár mondatot nem váltottunk, 
aztán hogy alaposabban meg�
ismertem, egy nagyon tudatos, 
nagyon pontosan fogalmazó 
emberkép állt össze. Úgy gon�
dolom, a vele folytatott beszél�
getés is ezt fogja igazolni.

— Érdekes, amit mondott 
korábbi ellenérzésével kapcso�
latban. S nem lenne haszonta�
lan egy olyan felkészítés, amely 
az MSZOSZ tagszervezeteinek 
színeiben indulókat a kampány 
idejére — vagy általában — 
megtanítaná a kérdésekre 
adandó pontos válaszadásra. 
Hozzátenném, a pontatlan kér�
désekre adandó világos és 
egyértelmű válaszokra is. Na�
gyon fontosnak tartom a visel�
kedést is, mert az „perdöntő" 
lehet. . .  Nyilvánvaló, hogy 
szimpatikus emberek viselke�
dési formája még szimpatiku- 
sabbá tehet egy szervezetet, 
különösen akkor, ha van mö�
götte háttér.

— Tanulható ez?

— Feltétlenül, de azért az 
emberek géneket hordanak 
magukban, s ez szerintem na�
gyon meghatározó lehet.

— S egy nagyon profi, min�
denre figyelő tanácsadó gárda. 
Elég, ha csak a mostani ameri�
kai elnökválasztásra gondo�
lunk. Az emberek számára — 
úgy tűnik — az új elnök szimpa-  
tikusabb volt, mint az elődje, s 
ezért nyert.

— Azt hiszem, eddig pont 
erről beszéltünk . . .

— Délután négy óra van, s 
tudom, hogy a mai estéjét sem 
családja körében tölti. Megéri 
ezt a munkát csinálni?

— Nekem van egy ideám. Ez 
úgy fogalmazható meg: meg�
győződésem, hogy a szakszer�
vezetből lehet az egyének szá�
mára is érzékelhető hasznos 
szervezetet csinálni. Az, hogy a 
társadalom számára is hasz�
nos, úgy gondolom, nem vitaté�
ma, bár én azért az egyént 
hangsúlyoznám, azért is, mert 
végül ő dönt bizonyos kérdé�
sekben.

— Kézzelfogható kérdések�
ben .. .

— Erre két megoldás, két bi�
zonyítás kínálkozik. Tudunk-e 
szolgáltatási típusú szakszerve�
zetet képezni. . .

— Milyen szolgáltatásra 
gondol?

— Valamikor a külkereske�
delmi titkárság dolgozója vol�
tam, csináltunk lakásközvetí�
tést, utazásszervezést, jogi ta �
nácsadást. A mostani másik 
pedig az — s itt megint az 
egyénre hivatkozom —, hogy

az érdekegyeztetési közép-, il�
letve felsőszintű dolgokat „le�
fordítjuk", s mindenki számára 
érthetővé tesszük.

— Ez hogy történik?

— Konkrét példát monda�
nék. Az érdekegyeztetéskor 62 
milliárd forintot sikerült reali�
zálnunk. Ez így sokak számára 
nem mond semmit. De az már 
igen, hogy 300 forint levonható 
az adóból, ami mérhető pluszt 
jelent mindenki számára.

— Illetve megtakarítást.. .
— Igen.
— Elnézést, de még nem vá�

laszolt arra a kérdésemre, meg�
éri- e ezt a munkát végezni?

—- Egyénektől és fizikumtól 
függ. De ezt a kérdést nem kel�
lene feltenni, ha jobban érte�
nénk a munka megszervezésé�
hez, ha jobb apparátusunk, 
több szakértőnk lenne.

— Mondana számokat?

— A mi szakszervezetünk�
nek két jogásza, két közgazdá�
sza van 200 000 szakszervezeti 
taghoz.

— Elképesztő nagy számot 
mondott. . .  Ez a jelen. S a jö �
vő?

— Feltételezhetően előbb 
vagy utóbb be fog állni egy nor�
mális taglétszám, normális tag- 
díjbevétel, és változni fognak 
az elosztás arányai.

— így legyen! De addig? 
Nyugodt éjszakái vannak?

— Általában igen, de sok�
szor ébredek fel, azért, mert 
eszembe jut valami. Akkor fel�
kelek, és leírom.

— Szeretik önt? Érez valami�
féle szimpátiát maga iránt?

— Szeretetet nem érzek, de 
ezen nem csodálkozom, mert 
nincs közvetlen kapcsolatom 
MSZOSZ-szinten emberekkel. 
Talán ismerni is alig ismernek.

— Véleménye szerint meny�
nyire megosztott a szakszerve�
zeti mozgalom? Tudnak egyér�
telműen gondolkozni?

— A gondolkozásban való 
azonosság mára majdnem ide�
álisnak tekinthető. Ettől lénye�
gesen elválasztható, hogy az 
akarat egységes kifejezésére ki 
mennyi energiát szán. És itt lá�
tom a problémát.

— Nem jó l működik az admi�
nisztráció?

— Sok helyütt nem, több he�
lyen teljesen , lényegtelennek 
éreznek fontos dolgokat.

— Érzése szerint mennyire 
fogadják el az MSZOSZ- t mint 
összefogó szervezetet?

— Nagy különbséget látok 
1990-hez viszonyítva. Pozitív ér�
telemben. Más lett az MSZOSZ 
megítélése.

— Gondolja, hogy ezt a köz�
vélemény is igy értékeli?

— Feltétlenül, s beszélgeté�
sünk elejére visszatérve, ezért 
érdemes ezt a munkát végezni. 
Úgy gondolom, sokan érzékelik 
— egyre többen —, hogy értük 
teszünk valamit. S ez nagyon jó 
érzés . . .

— gh —
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AZ ÜZEMI TANÁCS:
munkájának szervezése választások előkészítése

Amint azt az előző számunkban bemutattuk, 
az üzemi tanácsok feladatai, jogai rendkívül 
széles körűek. Ha a feladatoknak és a választók 
igényeinek a tanács maradéktalanul meg akar 
felelni, akkor elkerülhetetlen a tagok „szakoso�
dása". Valószínű, hogy tudatos szervezés nélkül 
is kialakulnának az egyes területek felelősei, 
akik az adott témában — a területet legjobban 
ismerők — kapcsolatot tartanak, tájékoztatást 
készítenek, illetve a határozatokat előkészítik, 
célszerű azonban tudatosan elébe menni a fo �
lyamatnak, és megszervezni a munkamegosz�
tást.

A legnagyobb terhek természetesen az el�
nökre hárulnak majd, hiszen elsősorban ő fele�
lős a működésért, a tevékenység megszervezé�
séért. Az ő feladata a kapcsolattartás, a képvi�
selet ellátása. Ezért is ad a törvény az elnök 
részére nagyobb munkaidő-kedvezményt, és 
előírja, ha a munkavállalók száma az ezret meg�
haladja, az elnök díjazásban részesül. A díjazás 
mértékét, illetve az elnök részbeni vagy teljes 
felmentését a szakmai munka alól az üzemi ta�
nács és a munkáltató megállapodása szerint 
határozzák meg.

A színvonalas munka érdekében — és ez a 
munkáltatónak is érdeke — nagyobb létszám 
esetén (igazgatósági, vállalati szint) célszerű az 
elnök részére teljes felmentést adni. A megálla�
podásban kitérhetnek egy adminisztrátor eset�
leges foglalkoztatására is. Mind a tárgyi feltéte�
lek, mind a díjazás meghatározása során figye�
lembe kell venni, hogy az üzemi tanács a veze�
tőség része, és ennek megfelelően az elnök is 
lényegében vezetői feladatokat lát el. Nem zár�
ható ki azonban, hogy egzisztenciális okokból 
az elnök nem vállalja a teljes felmentést. Ilyen�
kor meg lehet állapodni az egyik tag részbeni 
felmentéséről, vagy adminisztrátor (titkárnő) 
foglalkoztatásáról.

A törvény a tagok részére egységesen 10-10 
százalék munkaidő-kedvezményt nyújt. Ezért 
fontos a megfelelő munkamegosztás megszer�
vezése és az ennek megfelelő ügyrend, ügyvitel 
kialakítása. Ennek során különös figyelmet kell 
fordítani arra is, hogy a tagok különböző szer�
vezeti egységeknél dolgoznak. Jelentős energi�
át fog igényelni a kapcsolattartás, ezért célsze�
rű valamilyen kiértesítési rendszert is kialakíta- 
rti. Az „elkülönültségből" adódóan a tagoknak 
jelentős szerepük lesz a tanács és a munkavál�
lalók közötti információcsere megvalósításá�
ban.

A tagok közötti munkamegosztást a várható 
feladatok felmérése után célszerű meghatároz�
ni, az azonban már most is látható, hogy a jóléti 
és szociális témakörök, a foglalkoztatás és kép�
zés, a munkavédelem, a gazdasági és bérkérdé�
sek témakörei igényelni fogják a felelősök kije�
lölését.

A posta tagoltsága és létszáma miatt előfor�
dulhat, hogy az üzemi tanácsok esetleg nem 
tudnak megbirkózni a feladatok sokaságával. 
Ez esetben élhetnek azzal a módszerrel is, hogy 
aktivisták bevonásával munkabizottságot hoz�
nak létre. (A törvény azonban erre már nem ad 
munkaidő-kedvezményt.) Az előbbieken túl cél�
szerű a szintek közötti munkamegosztást is 
tisztázni. Ennek a jogok gyakorlásához kell iga�
zodnia, ezt pedig a vállalat szervezeti felépíté�
se, az üzemi tanács jogosítványaihoz kapcsoló�
dó döntési jogok határozzák meg.

Sokat segíthet a tanács munkájában a szak- 
szervezettel való rendszeres kapcsolattartás, a 
szakértők igénybevétele.

A testületi munkáról
Az üzemi tanácson belüli munkamegosztás 

nem jelenti, jelentheti azt, hogy a testületi mun�
ka háttérbe szorulhat. Az eredményes vezetői 
tevékenység megköveteli a kollektivitás alkal�
mazását a döntési folyamatokban. A testületi 
döntéshozatal nem az egyéni döntések összeg�
ződését jelenti csupán, hanem azt, hogy az 
eredmény a kölcsönhatások révén alakul ki. 
Ezért célszerű ismerni a testületi munkát alakí�
tó jellemzőket.

A testület összetétele jelenti a legmarkán�
sabb vonást működésének „arculatán". Nem 
mindegy, hogyan tükröződik az összetételben a 
választók sokaságának szerkezete. Ez nagy�
részt befolyással van a döntési készségre, mert 
lényeges eltérés esetén az érdekek is máskép�
pen jelennek meg, így pedig az eredményes 
munka is kétségessé válhat. Az összetétel más 
szempontból is meghatározó. A választók ér�
dekképviseletének sikere függ a tagok személyi 
adottságaitól és a testületet körülölelő vállalati, 
társadalmi viszonyoktól is. Az utóbbi alatt pél�
dául a beszámolási kötelezettséget, illetve a 
visszahívás lehetőségét kell érteni.

Reális veszély azonban, hogy a választóknak 
ez a meghatározó szerepe — különösen a több�
lépcsős formációknál — fokozatosan elsorvad. 
A közös munka révén előbb-utóbb kialakulnak 
azok az egyéni szerepek, melyek a tagok tudá�
sán és vitakészségén alapulnak. Létrejön a tes�
tületen belül egy értékrend, mely meghatároz�
za a tagok véleményének súlyát. Ezért egyene�
sen kívánatos a hozzáértésen alapuló munka- 
megosztás és a tagok állandó képzése. Az ala�
csony „súlyozottságú" tagok a perifériára szo�
rulhatnak, és’csak statisztáivá válnak a döntési 
folyamatoknak. Ez csökkenti egyrészt a vezetés 
kollektivitását, másrészt az érintett tagok fele�
lősségérzetét. Ez ellen tudatosan fel kell lépői, 
mert a testületi kontroll elvesztése a hatalmi 
helyzet kialakulásához, esetleg az ezzel való 
visszaéléshez is vezethet.

Az előbbiek révén alakulhat ki a csoportnor�
mában való gondolkodás, működés, mikor a ta�
gok igazodni akarnak a leginkább elismertek 
véleményéhez. Ez nem minden esetben okoz 
káros következményeket, de amikor a legjobb 
megoldás keresése háttérbe szorul az egység�
re törekvéssel szemben, akkor feltétlenül az. Ez 
az automatikus# folyamat nehezen észlelhető, 
ezért már a kezdetekkor óvakodni kell kialakulá�
sától. Ez megelőzhető, ha mindig megtudjuk 
minden tag véleményét, és a döntési folyama�
tokban érvényesül a tagok választóiktól való 
függősége. (Kit, mivel „küldtek el".)

A testületek kialakítása során kerülni kell a 
függőségi viszonyokat, a tagok lehetőség sze�
rint legyenek egyenrangúak. Ellenkező esetben 
előfordulhat, hogy a beosztott a felettesével 
„ért egyet". Hasonló módon ügyelni kell arra is, 
hogy a testületet a tagok ne saját érvényesülé�
sükre „ugródeszkaként", és ne a hatalom iránti 
igényük kielégítésére használják.

A testületi munka sikere a személyi feltétele�
ken túl függ a tudatosan biztosított és formált 
működési feltételektől is. A vezetési folyamat 
kritikus (legfontosabb) pontja az információ. El�
tekintve az információ fogalmának, osztályozá�
sának stb. meghatározásától, azokat a legfon�
tosabb ismereteket adjuk itt közre, melyek nél�
kül a tanács munkájának eredményessége je �
lentősen csökkenhet.

Az információ hasznossága csak a felhaszná�
lónál derül ki, tehát tartalmának minősége attól 
függ, hogy az a döntéshozót mennyire segíti. 
Éppen ezért nagy figyelmet kell fordítani a tor�
zulás- és akadálymentes áramlásra. Ehhez kell 
létrehozni a szervezett csatornákat, de nem 
szabad figyelmen kívül hagyni a más módon, 
úton érkezett jelzéseket sem. A felhasználás 
során figyelemmel kell lenni arra, hogy a torzu�
lás annál nagyobb, minél hosszabb az informá�
ciós lánc.

Az áramlással szemben különböző akadályok 
is hatnak. Előfordul, hogy a közleményt az in�
formációs lánc egyik eleme „nem veszi", így az 
elakad, vagy kevés az értelmezéshez az infor�
máció, és amíg az ehhez szükséges halmaz 
nem áll rendelkezésre, a továbbítás szünetel. 
Ennek az utóbbinak az ellenkezője napjaink 
gyakori problémája, amikor a túl nagy mennyi�
séget az egyes elemek képtelenek feldolgozni, 
ezért megindul a válogatás, szélső esetben pe�
dig manipulálás a vége.

Fontos itt szólni arról is, hogy az információ 
szerzését, feldolgozását akadályozhatják a 
pénzügyi, időbeni, illetve térbeli korlátok. Az 
utóbbi kettő azt jelenti, hogy a szükséges isme�
ret meghatározott időn belül nem szerezhető 
meg, illetve a szolgáltató (forrás) és felhaszná�
lók között nincs kiépített kapcsolat. Jellemző 
gátja lehet az információnak a „nyelvezete" is, 
mikor a szakzsargon „magyarra fordítása" nél�
kül az értelmezhetetlen.

Külön ki kell emelni az érdekütközés által fel�
lépő akadályt, amikor a továbbítás azért hiúsul 
meg (torzul, vagy késik), mert az adott „lánc�
szemnek" nem érdeke, esetleg hatalmi eszkö�
zökkel befolyásolják, tiltják.

Az információnak sosem szabad „egyirányú�
nak" lenni. A felvetésekre mindig reagálni kell, 
mert az emberek inkább elviselik véleményük 
kritizálását vagy elvetését, mint semmibevéte�
lüket. A reagálás elmaradása passzivitást, 
hosszabb távon pedig cinizmust és ellenállást 
vált ki. Az üzemi tanács a dolgozók tájékoztatá�
sa során mindig törekedjen a tényszerűségre, a 
nyíltságra, mert egyrészt ez a bizalom alapja, 
másrészt így szerezhető be azonnali vélemény, 
újabb információ. A titokzatosság a találgatá�
sok táptalaja, aminek a testület és választóik 
közötti kapcsolat megromlása a következmé�
nye.

K. E.

(Folytatás a következő számban.)

Szavazólapok

A választási bizottság készíti 
el. Ezáltal egységes, hivatalos 
szavazólapokat biztosíthatunk. 
A szavazólapra a következők 
kerülnek fel:

— a jelöltek a nevük szerinti 
abc-sorrendben,

— a szakszervezet által állí�
tott jelölt neve mellett a szak- 
szervezet nevét is fel kell tün�
tetni.

Amennyiben több szakszer�
vezet támogat egy jelöltet, va�
lamennyi támogató szakszerve�
zet nevét fel kell tüntetni.

Szavazatszedő bizottság

— A választási bizottság ál�
lítja össze.

— Helyes, ha a jelöltek kép�
viseletében szakszervezeti ta�
gokból, illetve munkavállalók 
képviselőiből áll.

— Számuknak a szavazásra 
jogosultak arányához kell iga�
zodnia.

— Mandátumuk a választás 
napjára szól.

— A szavazás teljes idején 
jelen kell lenniük.

.— Feladatuk a szavazás tisz�
taságának, törvényességének 
biztosítása.

— Ellenőrzik a választójogo�
sultságot (szerepel-e a válasz�
tói névjegyzékben).

— Ők adják át a szavazócé�
dulát.

— Előttük kell a lezárt boríté�
kot az urnába dobni.

— A szavazás befejezésekor 
átadják a lezárt urnát a válasz�
tási bizottságnak.

Választás
Technikai előkészítés:

— A szavazóhelyiség beren�
dezése.

— Szavazólapok elkészítése.
A választás helyét a választá�

si bizottság állapítja meg, tekin�
tettel a munkáltató szervezeté�
re, munkarendjére, egyéb sajá�
tosságaira.

A választást a munkáltató 
minden telephelyén lehetőleg 
azonos időpontban kell megtar�
tani.

A kezdő időpontban a válasz�
tási bizottság átadja a szava�
zatszámláló bizottságnak a vá�
lasztói névjegyzéket, a szavazó�
lapokat, lezárják az urnát.

A választás teljes ideje alatt 
részben ellenőrzi a szavazat�
szedő bizottság munkáját.

Részeredményeket kér (há�
nyán vettek részt a választá�
son).

A felmerülő kifogásokat saját 
hatáskörben megoldja.

A választás befejező időpont�
jában átveszi a lezárt urnát a 
szavazatszedő bizottságtól, 
összeszámolja a szavazatokat, 
megállapítja és közzéteszi az 
eredményeket, választási jegy�
zőkönyvet készít.

A választás eredményességé�
nek feltételei:

Ha a választásra jogosultak�
nak több mint a fele részt vesz.

Érvénytelenség esetén a vá�
lasztást 90 napon befül meg 
kell ismételni. Új választást 30 
napon belül tartani nem lehet.

A megismételt választás ak�
kor érvényes, ha azon a válasz�
tásra jogosultaknak több mint 
az ’A-a részt vett. Ha a megis�
mételt választás érvénytelen, 
újabb üzemi tanácsi választást 
egy év múlva kell tartani.

Több telephelyes munkálta�
tónál, így nálunk, a Magyar Pos�
ta Vállalatnál is meg kell vizs�
gálni, hogy az egyes telephe�
lyek, részlegek (hivatalok, üze�
mek) önállósága olyan fokú-e, 
hogy az üzemi tanács jogosít�
ványainak gyakorlása biztosít�
ható (Mt. 65. S), a kiindulópont 
tehát a joggyakorlás lehetősé�
ge.

Több ilyen elkülönült telep�
hely, illetve részleg működése 
esetén központi üzemi tanácsot 
kell létrehozni a munkavállalók 
létszámával arányosan, delegá�
lás útján. Központi üzemi taná�
csot tehát annál a munkáltató�
nál kell létrehozni, amelynél 
több üzemi tanács, illetve üze�
mi megbízott működik, ott, 
ahol a munkáltatói jogok (Mt. 
65. §) részben vagy egészben 
megilletik a hivatal, vagy az 
üzem vezetőjét (Mt. 44. §).

A központi üzemi tanács lét�
rehozásának idejéül a törvény 
az üzemitanács-választással 
való egyidejűséget, módjául a 
munkavállalók létszámával ará�
nyos számú tag delegálásával 
határozza meg (Mt. 44. §). Te�
hát a megválasztott üzemi ta�
nácsok delegálnak, vagyis nem 
közvetlen választásról van szó, 
nem a munkavállalók, szakszer�
vezetek delegálnak. A törvény 
tagok delegálását írja elő.

Ez értelmezhető úgy is, hogy 
az üzemi tanácsok maguk közül 
delegálnak valakit (valakiket), 
de úgy is, hogy akiket delegál�
nak, azok a központi üzemi ta �
nácsok tagjaivá válnak, bár en�
nek — úgy tűnik — ellentmond 
az a törvényi megfogalmazás, 
hogy „a központi üzemi tanács�
ra és tagjaira az üzemi tanács�
ra, illetve az üzemi tanácsta�
gokra vonatkozó rendelkezések

megfelelően irányadóak" (Mt. 
44. § 3. bek.).

Ha az üzemi tanács tagjaiból 
kerülnek ki a delegáltak, célsze�
rű, ha a választásukkor a szava�
zólapon megjelölik, hogy a köz�
ponti üzemi tanácsnak is dele�
gáltjai lesznek.

Ha a „tagok" megfogalma�
zást úgy értelmezzük, hogy a 
delegálás tényétől valaki a köz�
ponti üzemi tanács tagjává vá�
lik, akkor lehetősége van az 
üzemi tanácsnak, hogy ne tag�
jai közül, hanem kívülről másik 
munkavállalót delegáljon, hi�
szen nem azt mondja, hogy 
tagjaik közül delegál, hanem 
azt, hogy tagokat delegál.

Annak a feltételnek, hogy az 
üzemitanács-választással egy 
időben hozzák létre a központi 
üzemi tanácsot, de úgy, hogy a 
megválasztott üzemi tanács de�
legálja a tagokat, csak akkor le�
het megfelelni, ha az üzemita�
nács-választással egy időben 
nevesítve, megjelöltén, nyilvá�
nosságra hozottáp történik a 
központi üzemi tanácsi tagság�
gá válás.

Ha ez igaz, akkor csak a sza�
vazólapon lévő, tehát üzemi ta �
nácstagok közül kerülhetnek ki 
a központi üzemi tanácstagok.

Elképzelhető úgy is, hogy a 
megválasztott üzemi tanács el�
nöke lesz a központi üzemi ta �
nács tagja, függetlenül a sze�
mélytől. Ha előre eldöntjük, 
szavazólapon megjelöljük, kik 
lehetnek a központi üzemi ta �
nács tagjai, ezzel a megválasz�
tott üzemi tanácstól kvázi el�
vesszük a delegált kiválasztásá�
nak jogát. (Ez kivédhető úgy, 
hogy az üzemitanács-választá- 
sok előkészítésénél a munka- 
vállalókkal elfogadtatjuk, meg�
ismertetjük a központi üzemi 
tanács felépítését, összetéte�
lét.)

Az egyidejűség felfogható 
úgy is, hogy az üzemitanács- 
választás időpontját, illetve idő�
tartamát úgy jelölik ki a válasz�
tási bizottság által, hogy:

a) az üzemitanács-választás 
1993. . . .  hó . . .  nap . . .  órától 
. . .  óráig,

b) a központi üzemi tanács 
létrehozása . . . (ezután követ�
kező néhány óra).

A központi üzemi tanács je �
löltjeinek kiválasztásánál hang�
súlyosan igaz, hogy:
•  kompromisszumkész,
•  tárgyalóképes,
•  konstruktív,
•  a munkaadó és a munkavál�

lalók által egyaránt támoga�
tott személyek legyenek.

Meszlőnyi Ferenc

Az „új" postaszlogen: pontosan, gyorsan, megbízhatóan!
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Hová tűnt a sok újság?
Ki hitte volna a rendszervál�

tás után, hogy Magyarországon 
a kultúrszeretet annyira magas, 
hogy a betűre éhes betörők 
szinte naponta törnek fel pavi�
lonokat, és így csillapítják éhsé�
güket. Az alábbi ügynek is tulaj�
donképpen a betörők a fősze�
replői, akik olyan lavinát indítot�
tak el, amely csaknem maga 
alá temetett négy hírlapárust. 
Az történt ugyanis, hogy július 
3-án ezek a kultúrbetörők fel�
törték az Orczy téri hírlappavi�
lon raktárát, és onnan 573 000 
Ft értékű olvasnivalót vittek el. 
A kultúrbrigád eltűnt az újsá�
gokkal együtt, a hírlaposok ott 
maradtak a kárral.

A pavilon árusai: Csíki István, 
Kiss Tamás, Kiss Péter és István 
Tamás enyhén szólva nem örül�
tek. A HÍRKER ellenőrzési osz�
tálya kiszállt, és megállapította, 
hogy a pavilon forgalmának el�
számolása körül valami nincs 
rendben, a hiány egy részét az 
árusokon keresték. 1992. no�
vember 6-án írásbeli figyelmez�
tetést kaptak, és felszólították 
őket, hogy fizessenek ki 407 000 
Ft-ot, ellenkező esetben rendkí�
vüli felmondással elbocsátják 
őket. Ezzel egyidejűleg a vizs�
gálat befejeztéig felfüggesztet�
ték őket. Az ügy azóta húzódik. 
November 19-én, mivel a hírla�
posok úgy érezték, nem lehet 
az ő nyakukba varrni a 407 000 
Ft-os hiányt, egyeztető tárgya�
lást kezdeményeztek. A több 
mint három és fél órás tárgya�
láson, amely izgalmas, de igen 
fárasztó volt, végül is nem tud�
tak megegyezni. Az ülésen je�
len volt dr. Markovics László 
jogtanácsos, Joó Zoltánná az 
ellenőrzési osztályról és mun�
katársai, valamint a munkavál�
lalók képviseletében Meszlényi 
Ferenc mb. tszb-titkár és Sisko-  
vits Attila, a Hírlapterjesztők 
Szakmai Szövetségének ügyvi�
vője, valamint három „gyanúsí�
tott" hírlapárus; Csíki István, 
Kiss Tamás és Kiss Péter.

Kiss Péter kijelentette, hogy 
a hiány előidézésében vétlenek, 
és szerinte ez a hiány a HÍRKER 
hibás elszámolási rendszere 
miatt mutatható ki. Joó Zoltán�
ná elmondta, hogy az üzem a 
betörési hiányt oly módon álla�
pította meg, hogy figyelmen kí�
vül hagyta az 1992. 06. 20-i ma�
radványozást. Ez azért történ�
hetett, mert nem volt még le�
zárva az egyenlítő számla. Vi�
szont a maradványozástól füg�
getlenül az 1992. 06. 21. és 07. 
03. közti forgalom utáni befize�
tés kimutathatóan kevesebb, 
mint amennyinek lennie kellett 
volna.

A napilapok, a BKV-jegy és a 
lottó után 81 473 Ft-tal keve�
sebb, a színes lap valószínűsít�
hető forgalmát alapul véve, 
vagyis 30 százalékot: 132 674 
Ft-ot nem fizettek be a hírlapo�
sok. A betörés után 176 561 Ft- 
ot sem fizettek be. Az előbb 
említett összegekből csupán 
176 403 Ft-ot fizettek be ké�
sőbb. Az 1992. július 3-án fel�
vett készpénzt nem adták fel. 
Az ellenőrzési osztály megálla�
pította, az egyenlítés ilyen ma�
gas összege nem rendezhető a 
következő időszak forgalmából. 
A tartozásokhoz tartozik még 
17 048 Ft termelés is. A fenti 
összegekből jött össze tehát a 
407 757 Ft hiány.

Siskovics Attila ezt hallva azt 
kérdezte: milyen utasítás, sza�
bályzat szerint végzik munkáju�
kat az ellenőrzési osztály dolgo�
zói. Mire Tasi Istvánné ellenőr 
azt válaszolta: a HÍRKER elszá�
molási rendszere alapján vég�
zik ellenőrzési tevékenységü�
ket. Siskovics Attila erre azt 
kérdezte, hogy a vizsgálat, illet�
ve a rovancs a meglévő előírá�
sok szigorú betartásával tör�
tént-e. Tasi Istvánné azt vála�
szolta: a rovancs nem az előírá�

soknak megfelelően történt, 
mert az 1992. 06. 19-i számla�
tartozásból indultak ki az üzem 
rovancsolói. 20-án volt egy ma�
radványozás, és július 3-án 
még nem volt kész a zárószám�
la. Itt egyértelműen kimutatha�
tó az üzem felelőssége.

Kiss Péter hírlapárus elmond�
ta, hogy az egyenlítés összegét 
már július 10-én kifogásolta az 
üzemnél, szerinte a függő téte�
lek nem feleltek meg a valóság�
nak. Ő mindössze 60 000 Ft-os 
tartozást ismert el. Az általa el 
nem ismert 176 403 Ft-ot azért 
fizette be, mert az üzem veze�
tősége állítólag közölte vele, 
hogy eflenkező esetben más�
naptól megszüntetik az árus�
hely lapellátását. Kiss Péter 
szerint az üzem rovancsa sza�
bályos volt, viszont a HÍRKER 
számlavezetése rossz és követ�
hetetlen.

Végül is az egyeztető tárgya�
lás eredménytelenül fejeződött 
be, mert mind a munkáltatók 
képviselői, mind pedig a mun�
kavállalók, illetve képviselőik 
fenntartották eredeti álláspont�
jukat.

*  Hí *

Az egyeztető tárgyalás után 
úgy éreztem, itt jóval többről 
van szó, mint egyszerű rablási 
ügyről, ezért felkerestem Bulla 
Sándort, a HÍRKER értékesítési 
igazgatóhelyettesét, mondja el 
véleményét.

— A döntést ebben az ügy�
ben én hoztam az ellenőrzési 
osztály anyaga alapján — 
mondta Bulla úr. A szakszerve�
zet kérésére fogadtam a három 
árust és Meszlényi Ferencet. 
Megvitattuk a dolgot. Elmond�
ták, hogy nem értenek egyet a 
döntésemmel. Mivel én a törvé�
nyes eljárás híve vagyok, és 
nem volt olyan tény, amely dön�
tésemet megváltoztatta volna, 
ezért azt javasoltam, fordulja�
nak jogorvoslatért a munkaügyi 
egyeztető bizottsághoz. Nincs 
itt semmiféle botránykülönle�
gesség, az ügy törvényes úton 
halad. A hírlapárusok a munka�
ügyi döntőbizottsághoz fordul�
tak. Ha ez a szervezet úgy dönt, 
hogy a hírlaposoknak van iga�
zuk, akkor természetesen tudo�
másul vesszük. A jogerős hatá�
rozat alapján visszavesszük az 
embereket, és újból felülvizs�
gáljuk az ügyet, megnézzük, ki 
milyen hibát követett el. Most 
én úgy látom, hogy mi nem vé�
tettünk.

— Én úgy érzékeltem az 
egyeztető tárgyaláson, hogy az 
alapkérdés az, vajon az elszá�
molási rendszer valóban olyan 
kusza és áttekinthetetlen- e, 
mint ahogy az árusok állítják?

— Az elszámolási rendsze�
rünk nem kusza és nem átte�
kinthetetlen. Nagyon egyszerű. 
Ha bármelyik hírlapárusnak 
problémája van, jöhetnek rekla�
málni. Hozzám is jönnek néha, 
ilyenkor kiadom az utasítást, és 
rendezzük az ügyet. Sajnos ne�
kem az a tapasztalatom, hogy 
ahol tüzetesebben ellenőrzünk, 
ott bizony kiderül, az árus sá�
ros. Ilyenkor azt mondják: hát, 
nem jó az elszámolásom, hát 
nem nagyon figyeltem reggel, 
mennyi lap jött, hát a remitten�
dára sem figyeltem. Igen gyak�
ran azonban saját hibáikat az 
elszámolási rendszerre fogják. 
770 postai hírlapárusunk van, 
többségüknek nincsenek külö�
nösebb gondjai az elszámolás�
sal.

— Úgy tudom, a három 
„gyanúsított" hírlapárusnak 
sem volt semmi gondja a betö�
résig.

— Igen jól dolgoztak, ezért 
nem mondtunk fel nekik.

— Azt is mondják az árusok, 
hogy a pavilonokhoz kiszállított 
újságoscsomagok gyakran hiá�
nyosak, s a munka jellegéből

adódóan nincs idejük arra, 
hogy minden egyes csomagot 
leszámoljanak, és összehason�
lítsanak a „slejfnin'  feltüntetett 
adatokkal. Ez, úgy tudom, ren�
geteg konfliktus forrása.

— Valóban így van. A koráb�
bi években ugyanis, amikor az 
átszervezés miatt felborult a ki�
alakult rend, több hírlapárus 
gyakran több hiányt jelzett, 
mint amennyi valójában volt. Ez 
adómentes szabadrablás volt. 
Az utóbbi években nem is egy 
embert elkaptunk, az eltulajdo�
nított összeget visszafizettetük 
és fegyelmit adtunk. A posta 
legfelsőbb vezetői és szerintem 
is, a három ezrelék kálónak 
elégnek kell lennie. A mi üze�
münk kálója meghaladta a há�
rom ezreléket, idén azonban 
már a szigorú intézkedések ha�
tására csaknem három ezrelék�
re csökkent. Ha a posta vezető�
sége nem fogad el ennél több 
hiányt, akkor a HÍRKER sem fo �
gadhatja el, mert ez tiszta vesz�
teség.

— A nyomdától és kiadótól 
jövő újságok esetében mégis 
előfordul eltérés.

— Előfordul, de nem jellem�
ző, hogy ez három ezreléknél 
több lenne. Hogy a vitát lezár�
juk, kijelöltünk 30 árushelyet, 
ahol kiugróan magas volt a hi�
ány, és rendszeresen ellenőriz�
tük a kiküldött csomagok pél�
dányszámát. Hiány esetén az 
ellenőrzési osztály vizsgálja 
meg az ügyet: ki a felelős. Kide�
rült, hogy a vizsgálat kezdete 
után furcsa módon a káló alatti, 
vagy a kálónál alig több eltérés 
mutatkozott.

— Nem lehetne, hogy a 
nyomdából úgy kerüljenek ki a 
csomagok, hogy ne legyen a 
hírlaposoknak hiányuk?

— Az ellenőrző elszámolá�
sok kimutatták, egy-két lap ki�
vételével a három ezrelék fede�
zi az eltérést. Tehát a hiány a 
HÍRKER rendszerében keletke�
zik, ezért kellett szigorítani. 
Rendet kellett teremteni: vagy 
a feldolgozó, vagy a szállító, 
vagy a hírlapárus felel a hiá�
nyért.

— A szigorúbb ellenőrzés 
következtében csökkent a hi�
ány?

— Jelentősen csökkent.

— Pontosságra kényszerít-  
hetők- e a kiadók, nyomdák?

— Szúrópróbaszerűen ellen�
őrizzük a beérkező anyagokat, 
100-200 köteget, és megállapít�
juk az eltérést. Amennyiben 
gyakori a nyomdai hiány, rekla�
málunk, és szerződésben kez�
deményezzük, hogy három ez�
relék helyett 4, 5, 6, 7 ezreléket 
ismerjenek el hiánynak.

— Elfogadják ezt a kiadók és 
nyomdák?

— Kénytelenek, mert a té �
nyek makacs dolgok. Végül is a 
postának elemi érdeke, hogy 
pontosan tudja, hányadán áll. 
Csak akkor kérhetjük számon 
munkatársainktól a pontossá�
got, ha ezt üzleti partnereinktől 
is megköveteljük.

Udvarhelyi András

Hollókő községgel — mely jó néhány éve a világörökség kie�
melt települése — bevallom elfogult vagyok. Talán azért is, mert 
városi ember lévén alkalmanként jólesik megmártózni egy olyan 
közegben, mely mindenféle protokolláris tevékenységen túl me�
legszívű, és nem üzleti, merev vigyorgással fogad.

Bizonyára ismerik azt az érzést, mikor valami felfoghatatlan 
szeretet veszi körül az embert; jóízüeket lehet beszélgetni, min�
denféle hátsó szándék nélkül.

Hollókő posta- és távközlési múzeuma semmiképp sem 
azért létesült, hogy ott a világ sorát beszéljük meg, de ha erre 
van kedvünk, ezt is megtehetjük Kovács Pállal, a múzeum gond�
nokával. S talán ettől olyan bensőséges, a magas szintű szakmai 
tudással rendezett vitrinek sorát nem számítva, ennek a valójá�
ban iciri-piciri múzeumnak a hangulata.

Ha jól mértem fel, 60 négyzetméteren . . .

Együtt 
százhúszati

Színházi kiránduláson vet�
tünk részt a Bátonyterenye 1 
KSZB szervezésében Buda�
pesten. Azt mondják, a jó bor�
nak nem kell cégér. Én mégis 
megkockáztatom, hogy igenis 
kell!

Orosz Jánosné (Jutka) szb- 
titkár igen rövid idő alatt 120 
főt szervezett be a budapesti 
kirándulásra.

Csodálatos idő ígérkezett, 
délelőtt sütött a nap, szép 
tiszta késő őszi időt fogtunk 
ki. Mivel Jutka olyan lelkes és 
segítőkész, a mi újonnan ala�
kult Hírlapárusító Üzemi 
szb-nket is meghívta.

Nagybátonyban volt a talál�
kozó, onnan indultunk 3 busz- 
szal Pestre. A Benczúr utcai 
Postás Művelődési Központ�
ban volt az ebéd. A finom 
ebédet a szemnek is gyönyö�
rű gobelin ebédlőben fo �
gyasztottuk el. A gondnok úr 
és helyettese szívélyesen fo �
gadott bennünket.

Ebéd után a Planetárium�
ban megnéztük az ufókról 
szóló legújabb érdekes filmet. 
Nagy élmény volt. A Planetá�
riumból elmentünk a Bazilikát 
megnézni. Megnyugtató ér�
zés volt egy-egy imát elmon�
dani szeretteinkért.

Este a Vidám Színpad mű�
sorát néztük meg, jó nevű szí�
nészekkel. Sokat tapsoltunk 
Bodrogi Gyulának, Voith Ági�
nak, Darvas Ivánnak és a kitű�
nő zenekarnak.

Jól éreztük magunkat, és 
ez a lényeg. így is lehet csi�
nálni! Köszönet a szép napért.

Zsiga Ibolya

Fehérgyarmat nem gyarmat

Közelebb
egymáshoz

Fehérgyarmat postahivatalát 
1990. augusztus elsején adták 
át az egykori nagyközségiből 
városi lakókká előrelépett ügy�
feleknek. Hogy egy község mi�
től válik várossá, annak meg�
vannak a maga szigorú feltéte�
lei, s egy alig félnapos látoga�
tás erről nehezen szolgáltathat 
bizonyítékokat. Ami viszont 
meggyőzőnek tűnt; a hivatal 
minden tekintetben „városi". 
Bár ezzel a „városi" minősítés�
sel alkalmanként nem árt vi�
gyázni, mert láttam én már vá�
rosban olyan postát, melytől 
pár perc alatt hideglelést kap�
tam, s láttam majdnem csodát, 
ott, ahol erre legkevésbé szá�
mítottam.

A fehérgyarmati hivatal — 
azt hiszem — ez utóbbi kategó�
riába tartozik, korszerű, s van 
egy olyan érzésem, Kuliár Fe�
renc sem bánta meg, hogy

Ismét találtunk egy szocreál remekművet. Győr 2 postahi�
vatal homlokzata.

idestova 11 éve Martfűről visz- 
szatért szülőhelyére, s azóta 
irányítja a körzet postai tevé�
kenységét. Ami a korábbi hiva�
tal milyenségét illeti, arról a hi�
vatalvezető videofelvételeket 
őriz, s idézőjelbe téve oktató�
filmként szolgálhat, hogy mi�
lyen piszok jó lehet — vagy le�
hetett — itt a postás élet. Az 
biztos, az egykori hivatalban az 
50, maximum 60 kg-on felüli 
dolgozókat foglalkoztatni felért 
egy istencsapással, s egy több�
szörösen elítélt is tágabb teret 
kapott összkomfortos cellájá�
ban, mint a volt hivatalban dol�
gozók némelyike.

— Mit mond most?
— Ez a hivatal induláskor 

még közös postai létesítmény�
nek indult. Mire megépült, szét�
váltunk, de én úgy érzem, meg�
felel minden korszerű követel�
ménynek.

— Egy olyan követelmény�
nek, melyből a posta húzhat 
több hasznot. Pontosan fogal�
mazva a posta került jobb hely�
zetbe?

— Nem állítom, hogy ez így 
van, bár vannak ilyen jelek. Azt

azért szeretném kívánni min�
denkinek az országban, hogy 
olyan kapcsolatban legyen a 
távközlési kollégákkal, mint 
amilyenben mi vagyunk.

— Gondolja, hogy ez menta�
litás kérdése?

— Nem hinném. Inkább úgy 
mondanám, hogy mindkét fél 
véleményét meg kell hallgatni, 
ezeket egyeztetni. Ha ez nem 
sikerül, ott állandó veszekedés 
folyik.

— Tud ilyenekről?
— A mi területünkön nem.
— Önök az ország egyik na�

gyon távoli csücskében dolgoz�
nak. Van ebből hátrányuk?

— Talán csak annyi, hogy 
úgy érezzük, bizonyos dolgok�
ban minden Budapest és kör�
nyékére összpontosul.

— Bosszantja ez?
— Nem, mert mi a Debrece�

ni Postaigazgatósághoz tarto�
zunk, s az elmúlt 2-3 évben 
szakmailag és emberileg is na�
gyon közel kerültünk egymás�
hoz. Sokkal közelebb, mint ko�
rábban.

— veégh —

Postai és Hírközlési Dolgozók Lapja 4

A hollókői múzeum



munka pedig kiterjed a segé�
lyezéstől egy jóízű kiránduláson 
át sok mindenig. Az már csak 
ráadásf?), hogy a hivatal szín�
házbérlettel is rendelkezik, s al�
kalmanként két dolgozónak 
nyújt bizonyára szép, élmé�
nyekkel dúsított esti kikapcso�
lódást.

De, ha már a kultúránál tar�
tunk; meghökkentő volt látni 
azt a két lábnyomot, mely a hi�
vatal hófehér falát „ékesíti," 
biztosan nem az ott dolgozók 
munkáját minősítve.

Azt azért megjegyzem; szí�
vem szerint legalább ekkora 
nyomot hagynék az elkövető 
hátsó fertályán, két lábbal. . .

*  *  *

Számomra mindig mulatsá�
gos, ha egy Kis nevű emberrel 
találkozom, s az illető majdnem 
kétméteres, vagy esetleg Nagy�
nak hívják, s akkora, mint egy 
nagyobbacska kerti törpe. Fe�
hér László, Győr 2 postahivata�
lának szb-titkára valóban „fe �
hér". Fehér a haja, s fehér arc�
bőre is. Hajának fehérsége 
esetleg születési sajátosság, a 
másik fehérség — talán inkább 
sápadtság — már inkább egy 
iszonyúan sokat dolgozó ember 
fáradt színe. Fehér Lászlót „be�
olvasó" embernek ismerik. Én 
ehhez azt tenném hozzá, eddigi 
általam ismert hozzászólásai

sohasem öncélú magamutoga�
tások tömkelegé, hanem ada�
tokkal — tényekkel — alátá�
masztott gondolatok és a tenni- 
vágyás vezérelte megnyilatko�
zások voltak.

A Győr 2-es pályaudvari hiva�
tal az ország egyik legnagyobb 
forgalmú, embert és idegeket 
próbáló egysége. Jellemző pél�
dája a „közös lónak túrós a há�
ta" mondásnak, az az együttlét 
a vasúttal, melynek jelenlegi 
gondjai „kismiskák" a postáé�
hoz. „Apró" példa, hol fűtenek, 
hol nem, s ha a postai dolgozó 
odafagy székéhez, kitől vár 
végső megoldást? Természete�
sén a szakszervezeti titkártól. 
Ha munkaügyi vitája támad,

vajh ki segít? A vállalati, mun�
kaügyi döntőbizottságok meg�
szűntével a dolgozó igazságát 
csak polgári bíróságon érvé�
nyesítheti, itt pedig egy szál 
magában kóbor lélek csupán. 
Hibázni pedig előbb vagy utóbb 
— a lehetetlen munkakörülmé�
nyek ezt nagyban elősegítik — 
mindenki hibázik, kell tehát egy 
fogódzkodó, melybe beleka�
paszkodhat. Egy segítőtárs, 
amit érdekképviseletnek hív�
nak, s ez Győrben az elmúlt 
évek adatai szerint eredménye�
sen működik.

A dologban az a szomorú, 
hogy miért kell ilyenekre unos- 
untalan visszatérni? Nyilván 
azért, mert vannak ugyan sza�

bályzók, de nem jók, s még 
mindig vitatéma az is, hogy ki�
nek adjuk a megtermelt javak 
pénzbeni ellenértékét.

A dolog persze első ránézés�
re roppant egyszerű; annak, aki 
megtermelte. Szép lenne, ha 
mindig így lenne .. .

Ettől természetesen Fehér 
László fehér hajszálai nem vál�
nának sötétbarnává, de az biz�
tos, újabb sikerélménnyel tér�
hetne nyugovóra. Mert sikerél�
mény azért van, mondhatnám 
úgy is: csurran-csöppen, s
azért ez már valami. Különö�
sen, ha a bérfejlesztésben elért 
eredményekre gondolunk. Arra 
a kérdésünkre pedig, hogy mit 
csinálna, ha hirtelen kapna 
mondjuk 2 millió forintot, Fehér 
László rövid gondolkozás után 
azt válaszolta: kondicionálóter�
met az alagsori légópincében. 
Nem új ötlet ez, évek óta sze�
retné kivitelezni, de eddig vala�
hányszor előállt gondolatával, 
úgy néztek rá, mint egy háboro- 
dottra, mert a légópince szent 
és sérthetetlen.

Nemrég Finnországban járt, 
s vendéglátóinál teljesen vélet�
lenül az itthon sokak szerint ki�
vihetetlen ötletének a megvaló�
sított változatával találkozott.

Hogy ebből mi a tanulság, 
azt hiszem felesleges leírni. Ér�
ti, aki érti, aki pedig nem, annak 
teljesen reménytelen magya�
rázni.

— mezőfi — veégh —

Csak a Nap nyugszik nyugaton
Beszélgetés Major István soproni postaigazgatóval

Jó néhány évvel ezelőtt, még 
a boldog pártállam idején a 
hozzánk hasonlóan szocializ�
must építő külföldi barátaim�
nak a következőképpen próbál�
tam megmagyarázni, mi a kü�
lönbség köztük és köztünk. Azt 
mondtam: náluk az van kiírva 
amit szabad, nálunk meg az, 
ami tilos. Valószínűleg nem volt 
túl mélyreható megállapítás, de 
közel járt az igazsághoz, az biz�
tos.

Ez az egykori gondolatom 
járt eszemben akkor is, mikor a 
csornai postahivatalban fény�
képezni akartam, s egy általam 
ismeretlen hölgy — bár tudta, 
kik vagyunk, s miért jöttünk — 
a vezető távollétében ezt meg�
tiltotta egy általa rosszul tudott 
rendelet alapján. Meg különben 
is jöjjünk hétfőn . . .  (csütörtök 
volt). Kitűifő ötlet, de félek, egy 
darabig nehezen kivihető, annál 
inkább, mert elfelejtette hozzá�
tenni, melyik hétfőn . . .  így az�
tán igazi érzékeny, szeretettel�
jes postás búcsút vettünk egy�
mástól — mi köszöntünk, ő 
nem —, s irány Kapuvár, remél�
vén, több sikerrel járunk. (A hi�
vatalvezető utólag — telefonon 
— elnézést kért a szerkesztő�
ségtől.)

Nem csalódtunk. Sőt, de mi�
vel ez nem a reklám helye, ezt 
nem részleteznénk . . .

Luksik Lajosné szakszerveze�
ti titkár elöljáróban — mikor a 
hivatal megnyerő és jóérzést 
keltő külső megjelenését di�
csértük — elmondta a ház egy�
kori történetét.

Valamikor vadászkúria volt 
két község Kapuvár és Garta 
határán, s az egyesülés után 
összekötőkapocs volt a két te �
lepülés között. Akkortájt (30-as 
évek) 9500 lakos postai igényét 
látta el, jelenleg kb. tizenkettő 
ezerét. Szerencsére olyan em�
berekét, akik, ha nem is dúskál�
nak a földi javakban, viszonylag 
jó körülmények között élnek, s 
ennek hatása a posta forgal�
mán is érzékelhető.

S hogy milyen a szakszerve�
zet? A jelek szerint betölti azt a 
feladatot, mely tagjai szerint el�
várható. A 39 aktív és 11 nyug�
díjas dolgozó sorsa e két tele�
pülés határán álló hivatalhoz 
hasonlóan nem határeset. Ér�
dekükben tett cselekvések nen 
periférikus esetlegességek, ha�
nem meghatározott intézkedé�
sek és átgondolt történések.

A szervezett és nyilvánvalóan 
megfontolt szakszervezeti

— Igazgató úr, ön soproni, 
vagy hazánk más környékéről 
származik?

— Soproni vagyok, bár 9 
évig nem itt dolgoztam, de ez a 
pátriám.

— 1991 januárjától vezetője 
az igazgatóságnak. Valamikor 
ez a terület egy képzeletbeli fal 
mögött.. .

— Ha nem is fal, de szöges�
drót mögött vo lt. . .

— Most pedig országunk 
nyugati kapuja, s tudomásom 
szerint az egyik legjobban fel�
szerelt postai terület.

— Nem szeretem ilyen érte�
lemben a nyugati kifejezést, 
már csak a keleti kollégák miatt 
sem. Az biztos, hogy ennek a 
régiónak megvan az az előnye, 
hogy közel van Ausztriához. 
Kollégáim és magam is sokat 
járunk a határon túlra, látunk 
dolgokat, s ezek nyilvánvalóan 
feszítőerővel hatnak ránk. A fel�
szereltségünkkel kapcsolatban 
csak annyit mondhatok, való�
ban jól „felszereltek" vagyunk, 
pl. a hírlap is számítógépen fut, 
és sok minden más, de ezek 
máshol is megtalálhatók.

— Valami különbség azért 
csak van . . .

— Én azt mondanám, ez fő �
ként a piacorientáltabb szemlé�
let. Ennek a szemléletnek meg�
felelően árulnak hivatalaink 
olyan dolgokat is, melyek ko�
rábban elképzelhetetlenek vol�
tak. Ezek nem öncélú törekvé�
sek, bizonyíték erre a helyi ön- 
kormányzatok elismerése és tá�
mogató jóváhagyása. Segítünk 
a falusi embereknek. Szolgálta�
tásaink révén a ma már sokba 
kerülő utazási költséget takarít�
hatnak meg. Az is érdekes, 
hogy valamikor mindenki szinte 
menekült a falukból, s csak a 
posta maradt ott. Most majd 
mindenki újra felfedezi a vidé�
ket, hát pont mi kezdjünk visz- 
szavonulni?

— Ez egy különbség. Mon�
dana mást is?

— Igen. Aki esetleg irigyli 
nyugatközelségünket, annak el�
mondanám, hogy kb. 330 első 
osztályú kishivatalunk van. Eny- 
nyi legfeljebb Pécsnek van, de 
nem biztos, hogy ilyen összeté�
telben. Ezért nekünk igen ma�
gasak a költségeink, s ezt vala�

hol be kellett hoznunk. Úgy tű �
nik, sikerült.

— Ehhez csak annyit szeret�
nék hozzátenni, hogy a más je l�
legű szolgáltatás igen szép do�
log, de ebből a dolgozó haszon�
érdekeltsége valahogy kima�
radt . . .  Nem az ön területén. 
Az itteni elszámolást nem is�
merem.

— Nálunk is az volt a gyakor�
lat, hogy először nem kaptak 
úgymond jutalékot a dolgozók. 
Idén viszont már adtunk a bér- 
fejlesztésből visszamenőleges 
hatállyal 3 százalékot. De csak 
ott, ahol a bevételi normát tel�
jesítették.

— Ez főként — gondolom — 
fiókpostákat érint. . .

— 128 fiókpostánk van, utá�
nunk Pécsnek 83, majd másnak 
69. Más a cipőjük. Ennek elle�
nére az egy főre jutó bevétel�
ben elég előkelő helyen állunk.

— Igazgató úr! Nekem még 
a dédapám sem volt postás. 
Egész életemben városban él�
tem, s ha dolgom volt a postán, 
ez teljesen személytelen ügy 
volt. Az elmúlt két évben a vidé�
ket járva úgy látom, a vidéki 
postás — s ezt a szót nem pe�
joratív értelemben gondolom 
— csöppet sem személytelen 
ember.

— Nem is lehet az. Még ak�
kor sem, ha a posta valamikor 
egy zárt szervezet volt. Elját�
szotta, hogy ő egy hivatal, azt 
vesz fel, amit akar. Ettől mosta�
nában alaposan elment a világ, 
s ezt látni lehetett az új posta- 
törvény előkészítésekor is. Régi 
szemlélettel a mi postánk nem

fenntartható. Ehhez persze az 
is kellett, hogy minden postást 
megfertőzzünk, tegyünk vala�
mit.

— Ezt a „valamit" nem utál�
ják egyes helyeken, ha másért 
nem, a helyhiány miatt?

— Lehet, hogy esetenként 
igen, de ezek előbb vagy utóbb 
rendeződnek.

— Korábban már említette 
az önkormányzatokkal való 
együttműködést.

— Jó kapcsolataink vannak. 
Elképzeléseinkhez támogatást 
kapunk, már csak azért is, hogy 
még véletlenül se következzen 
be szívonalesés. Találkozásaim�
kor mindig elmondom: még vé�
letlenül se soroljanak minket 
egy kategóriába a zöldséges�
sel, vagy a pecsenyesütővel.

— Ami szintén szolgálta�
tás. . .

— Valóban, de mi inkább az 
egészségügyi „szolgáltatás"hoz 
vagyunk hasonlóak, s úgy gon�
dolom, másféle elbírálást ér�
demiünk. Persze vannak azért 
gondjaink is, de ilyenkor ilyen 
helyre többször elmegyünk.

— S mire hivatkoznak?
— Nagyon „egyszerű". Közös 

gondjainkra.
— Veszik a lapot?
— Három polgármester volt 

a 150 megkeresettből, aki nem 
értett egyet szolgáltató, keres�
kedelmi tevékenységünkkel.

— Vajh miért nem?
— Érdekeikkel volt ellenté�

tes . . .
— Finom fogalmazás volt. 

Amúgy ön nyugodt természetű 
ember?

— Inkább jókedélyű. A nyu�
galmam alkalmanként átcsap 
valami másba.

— És akkor csapkod?
— Azt azért nem, inkább ke�

ményebb leszek, és következe�
tes, s ha valamiben hiszek, attól 
nehéz eltéríteni.

— Ilyenkor ragaszkodik el�
képzeléseihez?

— Ha észérvekkel bizonyít�
ják valamiről, hogy nincs iga�
zam, elfogadom.

— Elmondása alapján• jó  
eredményeket értek el 1992-  
ben, bár még nincs vége az év�
nek.

— Jelenlegi felméréseink 
szerint valóban jó évet zárunk, 
de ebben kollégáim kemény és 
hajtós munkája is nagy szere�
pet játszott. Nekem az a véle�
ményem, ha nem sietünk, nem 
érünk el sehová. Európához 
meg különösen nem.

— Ne haragudjon, de ez az 
„Európa" engem egyre jobban 
irritál. . .

— Valószínűleg igaza van, 
mert Európa nem olyan, mint a 
festményeken. Elég kimenni 
oda, s az ember nagyon hamar 
rájön arra, ott sem mind arany, 
ami fénylik. Egy valamiben 
azért nagyon más, és ez a gon�
dolkozás.

—■ Milyen jellegű gondolko�
zásra célzott?

— Az ottani kollégák nagyon 
jól tudják, hogy a postai munka 
olyan, amilyenné ők teszik. Ná�
lunk pedig egyesek csak legyin�
tenek, hogy milyen a cégünk. 
Arra már nem gondolnak, hogy 
ők teszik olyanná, amilyen.

— Igazgató úr! Nyilvánvaló, 
hogy ön a kreatív és gondolko�
zó embereket szereti, és na�
gyon ostoba lennék, ha ezen 
csodálkoznék.. .

— Én azt szeretem, ha a hi�
vatalba belépő ügyfelet még 
véletlenül sem tanácsolja el 
senki, ha kérése ott nem meg�
oldható. Nem oldható meg? 
Nyújtson segítséget; ügyét hol 
és hogyan lehet elintézni. . .

— És ha ez megtörténik, van 
egy olyan érzésem, virágokkal 
díszített postakocsival me�
gyünk a képzeletbeli mennyor�
szágba . . .

Köszönöm, hogy fogadott.
Veégh Ádám
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Karácsonyi csodavár
v __________________________________________________)

Ma, amikor mindenki sebe�
ket tépdes föl, a múlt emlékeit 
kutatja, sérelmeket, gyötrelme�
ket tár a világ elé, szabad-e ne�
kem beállni a sorba? Szabad-e 
felhánytorgatni a nem világot 
megrázó fájdalmakat. Mert az 
enyémek másmilyenek. Fájdal�
mak ugyan, megrázóak is, félel�
metesek is. Egyszóval az enyé�
mek. Elmesélem.

A dolgok ott kezdődnek, 
hogy én még olyan szívszoron�
gató remegéssel nem vártam a 
pénzespostást, mint 1956 kará�
csonya előtt. De hogy ez meg�
érthető legyen, még egy kicsit 
vissza kell kanyarodni a múltba. 
1950-től 1954 szeptemberéig a 
Magyar Rádió szerkesztője vol�
tam. Rossz műsorok rossz szer�
kesztője, teszem azonnal hoz�
zá, de hát a műsoraim olyanok 
voltak, olyanok lehettek, mint 
amilyen a világ volt, mint ami�
lyeneket a szuperlektorok adás�
ba engedtek. Három műsorom 
volt: a Néphadsereg Híradója, a 
Határőrség Híradója, meg egy 
„békeműsor": a Nyolcszázmil�
lió.

Ä katonai műsorokat Somo�
gyi Pál humoristától örököltem, 
aki boldogan leadta ezt, a szá�
mára nem élvezetes feladatot. 
Én meg felvettem, mert rám 
adták. Nemrégiben szereltem 
le a katonaságtól, ahová azért 
mentem be, mert Devecseri 
Gábor kitalálta, hogy „írók, 
gyertek katonának!" Mindössze 
fél év katonaság után alhadna- 
gyi ranggal és jó reményekkel 
eltelve kerültem a Magyar Rá�
dió aktuális osztályához. Ripor�
ternek és szerkesztőnek.

A riportereskedés nemigen 
ment, maradt a szerkesztés. De 
valami történt 1954-ben. A Rá�
dió (megváltozott) vezetőségé�
nek már igen kellemetlen volt 
ez a két, ráoktrojált katonai mű�
sor. És kapóra jött, hogy akkor, 
54 nyarán, forró fejjel „irodalmi 
pert" indítottam a Határőrség 
kulturális osztálya ellen, egy ki 
nem fizetett vershonorárium 
miatt. A Szerzői Jogvédő Hiva�
tal gyorsan ki is fizettetett ne�
kem egy négyszeres honoráriu�
mot, mire megtorlásképpen en�
gem két héten belül kirúgtak a 
Rádiótól, természetesen egé�
szen más indokot hozva fel. Vi�
szont volt műsoraim megszűn�
tek, s ettől kezdve jobb és él�
vezhetőbb lett a rádió.

Kicsit elkanyargok múltam 
tekervényes útjain, de a megér�
téshez ez is szükséges. Utána 
az írószövetség és az Irodalmi 
Alap összefogott, s néhány 
más, hasonlóan nehéz helyzet�
be jutott írónak ösztöndíjat járt 
ki a SZOT-nál. Ez akkor az élet�
hez kevés volt (az addigi fizeté�
sem felét kaptam), viszont arra 
kitűnő, hogy megpróbáljak 
megélni az írásaimból. Ezért a 
rendszeresen juttatott pénzért 
azután vagy üzemi lapoknál se�

gédkeztünk hetente egyszer- 
kétszer, vagy irodalmi szakkö�
röket vezettünk. És éltünk. Ha 
nehezen is.

Akkor határoztam el, hogy 
író leszek teljes szívvel és. lélek�
kel. Igen, de jött 56. Én előtte a 
határok felszabadulása révén 
két hónapot Romániában töl�
töttem, mert elviselhetetlen ér�
zés volt, hogy már 29 éves va�
gyok, és még nem léptem, nem 
léphettem át a magyar határt, 
nem láttam tengert, hogy be�
zártak az országba, sok-sok 
millió honfitársammal együtt, 
akaratunk ellenére.

A forradalom előtt nem sok�
kal érkeztem haza. De azért sok 
helyen ott voltam, elsősorban a 
Rádióban, volt munkahelye�
men, mert szerettem volna 
visszajutni a Szabad Magyar 
Rádióhoz. Végigültem a vádak�
tól és viszontvádaktól hangos 
hatos stúdiót, ahol ítéltek ele�
venek és holtak felett. S amikor 
már minden szép lett, és kide�
rült az ég, akkor jött november 
negyediké. S nálunk, Budán, az 
Ugocsa utcában, nem akárho�
gyan. Amikor éppen azt hallot�
tuk, hogy „Ránk törtek a szovjet 
csapatok . ..", egy akna elvitte 
a házunk tetejét. Megremegtet�
te a négyemeletes házat, futot�
tunk a pincébe, s a környék na�
pokig heves harcok zajától volt 
hangos. Az Alkotás utcán vé�
gigvonuló szovjet harckocsik 
válogatás nélkül lőtték a háza�
kat, talán félelmükben, mert itt 
senki sem lőtt rájuk.

Lassan csillapodott le a világ. 
Én fogadalmi szakállt növesz�
tettem, munkahelyem nem volt, 
hiszen „szabadúszó" voltam, 
egyszer-kétszer a SZOT-ba is 
elmerészkedtem, hogy ka- 
punk-e még valaha ösztöndíjat, 
vagy egyszer s mindenkorra el�
törlik? A Magyar írók Szövetsé�
gébe is bejártam, élelmiszer�
csomagokért, amit az amerikai�
ak küldtek. Ezek voltak ám a 
nagyszerű zsákmányolások. Mi 
akkor már négyen voltunk ott�
hon, sőt, a nagymamával 
együtt öten, kellett a segély- 
csomag. Meg is maradt egy lis�
ta arról, hogy mit csomagoltak 
a lelkes kezek a szenvedő ma�
gyar népnek.

íme egy csomag tartalma:

„Ez az élelmiszercsomag az 
Egyesült Államok népének 
ajándéka az Ön számára. Súly 
4,4 kg, tartalma: 1 kg rizs, 1 kg 
tejpor, 0,45 kg sajt, 0,5 kg hús 
és hal, 0,5 kg zsír, 0,2 kg csoko�
ládé, 0,25 kg kávé, 1 csomag ci�
garetta. "

Ezek a csomagok édesítették 
meg a mindennapjainkat. Ettől 
lett szebb a világ. Ettől lett jobb 
a közérzetünk, s reményked�

tünk, hogy majd csak lesz vala�
hogy.

Már nyakunkon volt a kará�
csony.

Feleségem májustól (Attila 
fiunk születése után) trombó�
zissal feküdt otthon. Nem dol�
gozott, nem dolgozhatott.

A Danuvia volt a munkahe�
lye, ahonnan rendszertelenül 
kapta a táppénzt. Rendszertele�
nül a forradalom után.

S mi kínunkban, keservünk�
ben elhatároztuk, hogy azért is 
megédesítjük körülöttünk ezt a 
keserű világot. Tibiké (aki ma 
András) már majdnem három�
éves nagyfiú volt, lelkesen segí�
tett kiskocsit húzni a felnőttek�
nek, akik a tetőt javították, s 
hordták valahonnan a hozzáva�
ló anyagot. Szereztünk egy ha�
talmas karácsonyfát, arra már 
nem emlékszem, hogy mennyi�
ért. A Böszörményi út sarkán 
árulták. Hatalmas volt (soha ek�
kora karácsonyfánk nem volt se 
azelőtt, se azután), szép volt, 
gyönyörű.

Egyetlen mód adódott akkor 
az emberi élethez: nem tudni 
semmit a külvilágról, lehetőleg 
ki sem járni az utcára. Rádióz�
tunk esténként (szerencsére a 
Kossuth Rádió minden ismétel�
hető műsorát megismételte ak�
koriban), belebújhattunk a rá�
dióba, hallgattuk az itteni és a 
kinti világ híreit, mi lesz velünk, 
mi lesz a sorsunk, milyen jövő 
vár ránk? Visszavonultunk laká�
sunk falai közé. Én ekkor elha�
tároztam, hogy ezt a kényszerű 
szobafogságot arra használom 
fel, hogy megtanulok regényt 
írni. Három hónap alatt írtam is 
három regényt, bent a belső 
szobában ülve, felöltözve ala�
posan, sállal a nyakamon, téli�
kabátban, kalappal a fejemen, 
hiszen csak plusz 2 fok volt a 
szobában. Tüzelőnk nem volt, a 
hallban laktunk, s ünnepnapo�
kon tudtunk csak befűteni az 
udvari, kisebbik szoba kályhájá�
ba. Meg is írtam három hónap 
alatt a három regényt. (Azt hi�
szem, csakugyan akkor tanul�
tam meg az írás mikéntjét, ami�
kor remény sem lehetett könyv�
kiadásra). Azután mindhármat 
eltéptem, betüzeltem évek múl�
tán, hiszen nem a maradandó- 
ságnak íródtak.

Készültünk a karácsonyra.

És milyen érdekes az emberi 
természet: feleségem,' aki ad�
dig lábra sem tudott állni, a no�
vember negyedikéi belövés 
után futott velünk a pincébe, és 
elfelejtkezett a trombózisáról. 
Karácsony előtt nem sokkal be�
ment a munkahelyére, kapott is 
segélyt, és a Munkástanács 
ajándékokat osztott a gyere�
keknek. S ekkor valami csodá�

latos ajándékhoz jutott: egy fél�
zsáknyi, gőzölt bükkfából ké�
szült kockákat, háromszögeket, 
téglalapokat hozott haza, me�
lyek nyugágyak maradékai vol�
tak, s kiválóan alkalmasak épí�
tőkockának. Másfajta ajándék�
ra úgysem futotta.

És én közben vártam a pén�
zespostást. Hogy megjön-e az 
ígért pénz, ad-e az áldott SZOT 
továbbra is pénzt, küldi-e 
(munka nélkül) a segélyt? Sze�
rencsére küldte. Karácsony 
előtt néhány nappal megérke�
zett a pénz. Futotta belőle a 
legszükségesebbekre. Postás�
nak még úgy nem örültem, hát 
még a feleségem és az anyó�
som.

Közben a szentestére készül�
ve feldíszítettük a fenyőfát. 
Olyan csodálatosra sikeredett, 
mint még soha. Még csokolá�
dék is kerültek rá, hiszen az 
amerikai nép jóvoltából küldött 
csokoládét apró kockákra vág�
tuk, s sztaniolba csomagoltuk. 
S minden megőrzött csillogó 
gömböt, harangot, színes kará�
csonyfadíszt ráaggattunk a fá�
ra. Színes papírláncokkal fog�
tuk közre az egész ámulatba ej�
tő fát; mit mondjak, boldogok 
voltunk. Azután a fa alá felépí�
tettük a kapott bükkfa kockák�
ból a mi saját elképzelésünk 
szerinti karácsonyi csodavárat. 
Egy sosem volt várkastély szü�
letett azon a délutánon. Belül�
ről elemes villanyégők világítot�
ták meg, még egy vonatot is 
odavarázsoltunk fából, amely 
éppen befut a csodavár kapu�
ján.
■*A hallban vacsoráztunk, az 

volt az egyetlen, villannyal fűt�
hető helyisége a lakásnak. 
Hogy jutott-e hal, vagy nem, ar�
ra már nem emlékszem, de arra 
igen, hogy amikor megszólalt 
az udvari szobában az arany�
csengő, vékonyan a szívünkbe 
kéredzkedve, mintha csak�
ugyan az angyalok csöngetné�
nek, Tibiké kinyitotta az ajtót, 
Attila is ott totyogott már mel�
lette, s a nagyfiam felkiáltott: 
„Jaj, de gyönyörű!"

Átmenetileg legyőztük ezt a 
szorongató, félelmetes világot, 
amely azután még annyi rosz- 
szat hozott. Átmenetileg újra 
győzők lettünk, diadalmas 
győztesek, mint nemrég még a 
forradalom katonái és harcosai.

Mi, felnőttek elénekeltük a 
„Mennyből az angyalt '. ..".

Reménykedve, bizakodva, fé �
lelemmel eltelve a jövőtől és 
mégis boldogan. Énekeltünk, a 
gyerekek meg nézték ezt a csil�
logó csodát, a karácsonyfát, a 
csodavárat, amelynél szebbet 
azóta sem építettem, építet�
tünk a feleségemmel.

Ilyen volt a mi karácsonyunk 
akkor, amikor félelemmel volt 
tele a világ.

Ilyen volt 1956 karácsonya.
Takács Tibor

Amikor a zsidó vallási naptár kb. a 4000. évet, 

a görögök a 194. olimpiát, a rómaiak városuk alapí�

tásától a 748. évet számolták, a mostani időszámí�

tásunk kezdetén, a három földrész és kultúra: Ázsia. 

A frika és Európa találkozási táján, Palesztinában 

történt. . .

..József Dávid házából és nemzetségéből származott. Elment tehát Galilea 

Názáret nevű városából Dávid városába, a júdeai Betlehembe, hogy fö l�

jegyeztesse magát Máriával, feleségével együtt, aki áldott állapotban volt. 

Miközben ott tartózkodtak, elérkezett Mária szülésének napja. Megszülte 

elsőszülött fiá t. pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet 

a szálláson."

(Lukács 2, 4 - 7)

A Magyar Posta 1943-tól emlékezik meg karácsony ünnepéről. 

Az 1992. november 20-án forgalomba bocsátott egycímletű, 15,- Ft 

névértékű bélyeget -  1850-ből származó öntöttvas dombormű alapján -  

Lengyel György grafikusművész metszette meg. Az acélmetszet- és ofszet�

technikával, 35x40 mm perforálási méretben, 800 000 példányban 

forgalomba bocsátott bélyeg a Pénzjegynyomdában készült.

lányát tét köszöntőknek
Fákon, földeken fehérség 
kedves ringatózó pelyhek 
fátyolos, bolyhos pihék 
betakarva hús álomba 
eltűnik a föld s a kék ég

Fehérre meszelő tél 
az égen szürke hályog 
jönnek a korai esték 
füstködös délutánok 
s a reggeli hótaposók

Jönnek az ünnepek 
karácsony, újév, farsang 
csillanva vakítón, hidegen 
behavazott kis utak 
elzárt hű világok.

Nappalok kemény harcok 
éjszaka fekete magány 
vágtató vad viharok 
kis világok árvák vagytok 
életetek tiszta valóság.

Gyertek csak köszöntők 

szívből jókívánság adakozók 

de legyenek mind távol 

még ilyenkor is hadakozók.

Igen, ti szívből köszöntők 

gyertek szorítsunk kezet 

mert nem marad más nekünk 

végül csak az emlékezet.

Fogjuk meg a poharat 
melyben a veríték ára ring 

koccintsunk egészségünkre 
találkozzunk majd megint.

Áldassék nevetek köszöntők 
jókívánságot szívből adakozók 

már- már távol is vannak 
ravaszul szóló hadakozók.

Darvas Ferenc

Kiállftások 
a könyvtárban

A Budapest 70-es postahiva�
tal szakszervezeti könyvtárának 
mintegy 600 beiratkozott olva�
sója több mint 16 ezer szépiro�
dalmi és szakkönyv között válo�
gathat. A kölcsönzésen túl kü�
lönböző népszerű rendezvé�
nyek is helyet kapnak a könyv�
tárban. A kölcsönzési órák alatt 
több százan tekintik meg a vál�
tozatos témájú időszakos ka�
marakiállításokat.

Az elmúlt évek során rende�
zett kiállítások közül hármat 
emelnénk ki: a „Postatörténet 
képeslapon" című, a frankfurti 
postamúzeum dokumentációs 
és tárgyi anyagából készült ké�
peslapsorozat mutatta be a ré�
gi postai életet. Igazi csemegét 
jelentett a „Távol- Kelet vará�
zsa, Kína" című színes, eredeti 
kínai használati tárgyakból, 
hímzett és festett faliképekből, 
térítőkből, elefántcsont- és fél�
drágakő szobrokból, fafaragá�
sokból, ötvösmunkákból össze�
állított gyűjtemény. Ugyancsak 
nagy tetszést arattak az 1812 és 
1992 között nyomott, illetve 
vert bankjegyek és érmék.

A hagyományoknak megfele�
lően a könyvtár az idén novem�
berben ismét különleges meg�
lepetéssel szolgált a látogatók�
nak. „125 éves az önálló ma�
gyar posta" címmel az önálló 
magyar postaigazgatás 1867-es 
kiegyezéskori megalapításának 
tiszteletére kiállítottunk többek 
között régi postai irodai eszkö�
zöket — köztük egy, már a szá�
zadfordulón használatban volt 
üvegtollat, a hozzátartozó tinta�
tartóval —, a 70-es hivatalnál a 
századforduló tájáról fennma�
radt ügyiratokat és hivatali lét�
számnyilvántartásokat, múlt 
századi és századforduló utáni 
bélyegeket, képeslapokat. Idő�
rendben fényképekből és ere�
deti dokumentumokból össze�
állított tablók mutatják be fo �
lyamatában az önálló magyar 
posta életét.

Megtekinthető többek között 
egy eredeti, 1868-ban feladott 
pénzeslevél, amelynek levél�
szárnyain még látható mind a 
feladó, mind a posta viaszpe�
csétje.

Az önálló magyar postaigaz�
gatás atyjának, az 1867—1888 
közötti első magyar postaigaz�
gatónak, Gervay Mihálynak 
(1819—1896) a tevékenységét 
és életét bemutató tablón kap�
tak helyet az 1900-as bélyegző- 
lenyomatú levelezőlapok, köz�
tük a tértivevény őse, a „Beér�
kezett 1900 Dec. Válaszolva" 
felülbélyegzést tartalmazó lap.

Fényképekről megismerhetjük 
az 1897-es szerencsi telefon- 
központot, egy XIX. sz. eleji 
postai menetrendet és levél- 
szekrényeket, a század eleji Bp. 
4-es postahivatalt, az 1907-es 
Teréz Központot, egy, az I. vi�
lágháború idején működött le�
vélfeldolgozó postahivatalt.

Külön tablót szentelt a kiállí�
tás a 70-es postahivatal törté�
netének, a sok érdekes részle�
tet közlő ismertető mellett a 
Verseny utcai régi csomagkéz�
besítő postahivatal fényképei�
vel, udvarán az egykori egylo- 
vas (kariol) kocsikkal.

Egészen egyedülálló az 1920- 
ban feladott levélküldemény, 
borítékján három társadalmi 
rendszer találkozásával: a Ma�
gyar Királyi Posta bélyegein 
„Köztársaság" lenyomat talál�
ható, ezenkívül ugyanerre a bo�
rítékra kerültek a Magyar Posta 
bélyegei, melyeken a piros 
„Magyar Tanács Köztársaság" 
lenyomatot később búzavirá�
gos fekete lenyomattal takarták 
el.

A tablók, illetve a tárgyi do�
kumentumok csaknem napjain�
kig kísérik végig a Magyar Pos�
ta életét és főbb fejlődési sza�
kaszait. Látható pl. a POFÜ volt 
telephelyén (a mai Kerepesi 
út—Hungária körút sarkán) mű�
ködött egykori lóállomás, vala�
mint az 1958-ban a 70-es hiva�
tal kapujában az utolsó cso�
magszállító lovaskocsik egyiké�
nek indulása.

A 60-as évek mozgópostájá�
ról, csomag- és levélforgalmá�
ról készült képekhez kapcsoló�
dik az ebben az időszakban 
használt postássapka, míg a 
későbbi fejlődést reprezentál�
ják az emődi tévé- és mikroállo- 
mást, a győri főiskolát, a Posta 
Központi Távíróhivatal nagy 
géptermét ábrázoló képek.

Külön kell szólnunk Simoray 
Lajosról, a 70-es hivatal egykori 
vezetőjéről, aki kiemelkedő 
szaktudásával és anyagokkal is 
segítette a kiállítás létrejöttét.

November 16-án Kovács Ger-  
gelyné, a Postamúzeum igazga�
tója tartotta az ünnepélyes 
megnyitót. A zsúfolásig telt 
könyvtárban a nagyszámú ér�
deklődő között a 70-es hivatal 
és az MCSV dolgozói mellett 
ott voltak a Postaforgalmi 
Szakközépiskola diákjai is.

A kiállítás december végéig 
tart nyitva, addig minden ked�
ves érdeklődőt szeretettel vá�
runk.

Horvátth Károly
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Nekem csak egy nagyapám 
volt, édesanyám révén, az apai 
nagyapám elveszett az ismeret�
lenség homályában. És csodák 
csodája, nem is hiányzott, mi�
vel nem tudtam róla. Ha azt 
mondtam: nagypapa, egyetlen 
embert jelentett, egy nagyon 
öreg embert, az én Lőrincz 
nagyapámat, akinek fehér volt 
a bajusza és szúrós a csókja, 
mert hetente csak egyszer bo�
rotválkozott. Ezt a műveletet 
szerettem végignézni, s ha tisz�
tán és csupaszon tartotta elém 
arcát, hajlandó voltam megcsó�
kolni. Nyilvánvalóan nem annyi�
ra szerettem, mint nagy�
anyámat, akiből szintén majd�
nem egy jutott, lévén az apai 
nagyanyám távol élt tőlünk, és 
amikor a halottas ágyán láttam, 
csak a sírás torokszorító élmé�
nye maradt bennem. Nem, nem 
én sírtam, hanem édesapám. 
Én ötéves voltam ekkor.

Felnőttként, egész életemet 
eszerint éltem és irányítottam, 
hogy ne legyek olyan, mint 
nagyapám és édesapám volt. 
Ez nem jelentette azt, hogy 
nem szerettem őket. (Most 
apámról nem akarok beszélni, 
csak megjegyzem, akkor jutot�
tam közel hozzá, amikor édes�
anyámat eltemettük.) Most Lő�
rincz Istvánra emlékezem, kell, 
hogy rá emlékezzem, hiszen 
összeköt bennünket az a fan�
tasztikus szivárványhid, ami 
nagyapától nagyapáig ivei. 
Vagyis tőle hozzám.

Amire emlékszem, nem sok. 
Öreg, megfáradt, sokat átélt 
ember volt az én nagyapám, 
akinek szava sem volt otthon. 
Dolgozni már nemigen tudott 
hatvanöt éves korában; valami 
egészen kicsinyke kegydíjat ka�
pott, hogy honnan, nem is tu �
dom, minek következtében so�
sem volt pénze. S ez a pénzte�
lenség rányomta nagyon is ész�
revehető külső jeleit kedélyálla�
potára; szeretett volna boroz- 
gatni, de nem volt miből. Ám 
ha pénzhez jutott, ha megszán�
ta anyám, vagy nagyanyám, 
esetleg alkalmi munka révén 
egy kis dugi pénze volt, akkor 
aztán ment a kocsmába.

S én mentem utána.
— Keresd meg nagyapádat 

— parancsolt rám nagyanyám 
—, ott van a sarki kocsmában.

Persze vagy ott volt, vagy 
már továbbment.

A társaságot szerette, az em�
bereket, a jó beszélgetéseket, 
hiszen ilyenekben nem volt ré�
sze otthon. Falusiak voltak, de 
sokfelé osztódott a kis vagyon, 
s aztán azt a két-három holdat 
hamar elitta nagyapám, s be�
jöttek a városba nagyszüleim, 
hogy élni tudjanak. És hogy ne 
csúfolják őket. Minden volt az 
én nagyapám. Dolgozott a sze�
gedi villamosvasútnál, azután 
pályamunkás volt a rókusi pá�
lyaudvaron, míg bírta erővel, de 
részegeskedései miatt hamar 
kikopott innen is, onnan is. 
Anyám szerint nagyapám na�
gyon rátarti ember volt, és ha 
ivott, nem ismert se istent, se 
embert. Akkor aztán ö volt az 
első Lőrincz István, a legna�
gyobb a világon.

Mindenesetre az én szemem�
ben hatalmas volt.

Én nem haragudtam rá a 
kocsmázásért.

Én ilyenkor felnéztem rá.
Hiszen oly kedves volt olyan�

kor nagyapám. Mosolygott a 
szeme, megfogta a kezem, s 
mentem vele kocsmáról kocs�
mára. Pedig odahaza csak azt 
mondta: „Elmögyök sétálni a 
kisgyerökkel." Én voltam a kis- 
gyerök, lévén mi szegediek 
(nagyapám meg éppenséggel 
röszkei), s így aztán pötyögtet- 
tük ki szánkból az ö betűket. 
Nagyapám azért járt kocsmáról

kocsmára, mert kereste a bará�
tait, a haverjait, vagy mert min�
dig mehetnéke volt. S ha beszí�
vott, mesélt. Na, én a meséiért 
szerettem annyira, hogy meg�
védtem a világ ellen. Féltettem 
is mámorában, aggódtam is ér�
te, ahogyan egy ötéves gyerek 
aggódni tud a gondjaira bízott 
öregapjáért. S mivel nagyapám 
röszkei volt, s apjától nagyon 
sokat hallott Rózsa Sándorról, 
akit dehogyis tekintettek be�
tyárnak, pláne akasztófáravaló- 
nak a falusiak, éppenhogy rej�
tegették, dugdosták, megvéd- 
ték, vagy a tanyasi szépasszo�
nyok, vagy a kocsmárosok, 
vagy akik tisztelték, szerették s 
féltek tőle, mert ezer oka van 
ám annak, hogy kit miért sze�
retnek.

Nagyapám meséi bennem él�
tek. És én ezt a világot még ki is 
színeztem. Bugylibicskáját na�
gyon megáhítoztam, mert egy 
elejtett szavából arra következ�
tettem, hogy ez Rózsa Sándoré 
volt. Jaj de szerettem volna 
megkapni. Jaj de szerettem 
volna megkaparintani. Vele en�
ni. Úgy, mint nagyapám. Mert 
ezt eddig nem mondtam, sze�
rettem nagyapámmal enni. Jó�
fajta avas szalonnát, bepapri�
kázva, vagy éppenséggel zöld�
paprikával. Faltam a „katoná�
kat", csurgóit a könnyem, olyan 
erős volt a paprika. De én erő�
sebb akartam lenni!

— Ögyünk — mondta nagy�
apám, s öttünk. Ó ivott is rá, 
mert csak akkor tudott jól enni, 
ha közbe-közbe meghúzta az 
üveget. Mindig üvegből ivott. 
Máig látom mozdulatát, aho�
gyan megtörölte az üveg szá�
ját.

Építették Szegeden az Iza�
bella hidat, nem igazi híd volt 
ez, hanem felüljáró, átívelte a 
vasúti síneket, a Budapest felé 
vivő országúton pedig meg�
gyorsult a forgalom. Na, ide va�
lahogy bejutott nagyapám. 
Nem is egyszer én vittem neki 
ebédet. Na, nem éppen híres 
ebédek voltak ezek, levesek ál�
talában, néha paprikás krumpli, 
meg krumplis tarhonya. Ez volt 
a kedvencem. A krumplis tar�
honyában mindig volt kolbász. 
És tudtam, hogy megfelezi ve�
lem nagyapám. Én ilyenkor 
csak néztem, ahogy eszik. És 
vártam, hogy mikor kerít sort a 
kolbászra. Mert azt utoljára et�
te meg. Hogy jobb legyen a 
szája íze, tanított egyszer. Az 
ember ilyenkor úgy érzi, hogy 
kolbásszal lakott jól. S legalább 
a felét nekem adta. E szavak kí�
séretében:

— Kifogott rajtam, kisuno- 
kám, nem önnéd mög?

Én bizony megettem. Felfal�
tam egy szemvillanat alatt. Ha 
evett, ivott, akkor aludt egy 
sort. Hunyt egy kicsit. Ledőlt a 
földre, addig ott kellett lennem 
mellette, míg le nem telt a tíz- 
tizenkét perc alvásidő. Akkor 
aztán felébredt magától, meg�
csókolt s hazaküldött.

Ezek nyári emlékek, hiszen 
ilyenkor mindig a nagyszülői 
házban töltöttem három-négy 
hetet.

Most, hogy visszaemlékezem 
rá, azt mondom magamban, de 
hiszen nekem csodálatos nagy�
apám volt. Pláne akkor, amikor 
megígérte, hogy egyszer kivisz 
Röszkére. Megmutatja Rózsa 
Sándor búvóhelyét.

Szent István napja előtt in�
dultunk el. Meg sem mondtuk a 
nagymamának, hogy hova me�
gyünk. Csak kislisszoltunk a Zá�
kány utcai házból. S aztán én 
úgy gondoltam, most kigyalo�
golunk Röszkére. Fogalmam 
sem volt, hogy mennyire van az 
a Röszke, hogy oda lehet-e érni 
egy-két óra alatt. De az első 
kocsmánál megállt a nagy�
apám.

— Na unokám, itt mögiszom 
egy fröccsöt, s aztán sietünk is.

De ismerősökkel találkozott 
nagyapám, akiknek azon nyom�
ban eldicsekedtünk, hogy hová 
megyünk mi, kettesben. Bújtam 
nagyapám mögé, mert elég 
szégyenlős kisfiú voltam, s hú�
zogattam a zakóját, hogy 
ugyan, induljunk már el.

— Röszke nem mögy el — 
intett le nagyapám.

Nagy sokára továbbmentünk. 
Egy másik kocsmáig jutottunk 
csak el.

— A névnapom lösz, erre 
csak inni köll! — jelentette ki 
nagyapám.

Én meg csak álltam, eltelt a 
szívem szomorúsággal, mert 
féltem, hogy mi soha nem 
érünk ki Röszkére. Nem is ér�
tünk. Hány kocsmát látogat�
tunk végig, nem tudom. De azt 
tudom, hogy nagyapám alapo�
san berúgott.

— Most aztán veszekedni 
fog nagyanyád — gondolt a 
legrosszabbra. Majd hozzátet�
te: — Vezess haza, kisunokám.

És én megmakacsoltam ma�
gam. Becsapott voltam. Méreg 
gyűlt össze szavaimban, amikor 
rásziszegtem:

— Nem vezetem!
— Add ide a kezed!
— Nem adom!
— Neked adom akkor a Ró�

zsa Sándor bicskáját. — És elő�
vette a halasbicskáját, mintha 
ezüstből lett volna, felcsillant a 
fényben. Augusztusi kánikula 
volt. Nagyapám megtántoro- 
dott. Megfogtam a kezét. De 
nem indultam el. Nem vezet�
tem.

— Most kérem a halasbics�
kát.

Nagy nehezen kihalászta a 
zsebéből.

— Vigyázz rá — intett.
Hazavezettem nagyapát. Ott�

hon dörgött és villámlott nagy�
anyám, mindenféle részeges 
csavargónak lehordta az öre�
get, és én mélyen hallgattam 
arról, hogy nekem ma jó na�
pom volt, hiszen enyém lett a 
Rózsa Sándor bicskája.

Hanem legközelebb, az Iza�
bella foídi építkezésnél, amikor 
ebédet vittem, láttam, hogy 
nagyapám nem tud mit kezdeni 
a villával.

— Nem adnád kölcsön Ró�
zsa Sándor bicskáját? — kér�
dezte nehezen, mert tudta, ez 
megalázkodás. — Nem tudom 
elvágni a kolbászt. Vagy nem 
vagy éhös?

Juj, milyen éhes voltam. Elő�
vettem hát a bicskát. Félve ad�
tam ki a kezemből. Mintha sose 
látnám már. Pedig ezer dologra 
tudtam felhasználni, véstem 
vele, vágtam vele, szurkot pisz�
káltam ki a Kossuth Lajos utca 
járdaszegélyéből, s ezekkel ke�
resztes pókokat fogtunk pajtá�
saimmal.

— Kölcsönbe? — riadtam 
meg.

— Hát persze.. .  s aztán 
visszaadom. Hol nálam lösz, 
hol nálad, jó lösz így?

— Jó — adtam meg magam.
Úgy vágta kétfelé a kolbászt,

hogy a nagyobb darab nekem 
jutott. Meg is ettem a bicská�
val. Hadd bűnhődjön öreg�
apám. Megérdemli.

S aztán visszaadtam néki. De 
csak megőrzésre. Hogy amikor 
elkérem, nekem adja. Attól 
kezdve mindketten újra bicská- 
sok lettünk. S ez rangot adott. 
Nagyapám meg így szólított 
ezentúl:

— Te bicskás, te kisbicskás!
Hogy hová lett Rózsa Sándor

bicskája?
Amikor meghalt nagyapám, 

éppen nálam tartózkodott a ha�
lasbicska. Nálunk, akkor az volt 
a szokás, hogy a temető ravata�
lozójában nyitott koporsóban

feküdt a halott, míg le nem szö�
gezték a fedelét. Mindenkinek 
oda kellett menni hozzá, elbú�
csúzni. Nekünk, gyerekeknek is. 
Ekkor már kilencesztendős vol�
tam, vagy nem is, betöltöttem 
már a tizet is. Odaléptem, és 
félelmem ellenére, amikor sen�
ki se látta, beleejtettem Rózsa 
Sándor bicskáját a koporsóba. 
Hogy legyen vele odaát is a ké�
se, hogy tudjon majd falatozni, 
ha megkínálják az égi mezőkön 
egy kis avas szalonnával, meg 
zöldpaprikával.

Kinek van ilyen emléke nagy�
apjáról?

De hát akkor meg miért írtam 
néhány oldallal elébb, hogy 
egész életemet aszerint éltem 
és irányítottam, hogy ne legyek 
olyan, mint nagyapám.

Persze, mióta Attila unokám 
(aki most négy és fél eszten�
dős) bevezetett a boldog nagy�
apai állapotba, egyetlen vágy 
vezérel, hogy jó nagyapa le�
gyek. Olyan, amilyen csak ke�
vés unokának van a világon. Mi 
bizony felkerekedtünk és nem 
térít el egyetlen sarki kocsma 
sem. Mi nekiindulunk és a bu�
dai vár ágyúinál lövünk és csa�
tát vívunk, a Déli pályaudvar 
vonatrengetegében álmélko- 
dunk, a Gyermekvasút alagútjá- 
ban rémüldözünk, varázspohár�
ból isszuk a források vizét, oda�
haza az ölembe ül, és úgy néz�
zük mindketten áhítattal Tom 
és Jerry örök kergetőzését, én 
mindig ráérek, soha nem mene�
külök az írógéphez, noha újab�
ban szeretne nekem segíteni az 
írásban, különösen mióta kezdi 
ismerni a betűket és a számo�
kat. És tudja azt is, hogy már 
több mint harminc történetem 
hőse. A jó múltkoriban felolvas�
tam neki, csakis neki, a róla 
szóló írásomat. Meghallgatta. 
De nem nyilvánított véleményt. 
Hanem ugyanaznap este a má�
sik nagyszülőknél volt: Anyónál 
és Apónál. És nászasszonyom, 
a kedves Ilonka is elolvasta a 
Vasárnapi Hírekben megjelent 
tárcát. Azt mondta rá:

— Szép!
De az én unokám eléje pat�

tant és kioktatta Anyót:
— Ez nem szép, hanem na�

gyon szép!
Lám, már védelmezőm is van 

a családban.
Hanem legjobban Szentend�

rén szeret lenni az unokám, a 
Tyúkos tetőn, a hétvégi fahá�
zunkban. Ez a boldogság szige�
te. És itt mindent szabad. Tü�
zelni a kertből kikerülő gizgazt, 
locsolni, és nemcsak a virágo�
kat, de engem is, labdázni, ősz�
szel fákat ültetni, ásni, gereb�
lyézni, s legfőképpen gyümöl�
csöt szedni. Ez a mindene. 
A termés betakarítása. Nem 
győzöm ősszel visszacsem�
pészni a fák alá a diót, mandu�
lát, a mogyoróbokrok alá a 
mogyorószemeket, hiszen ha 
összegyűjtöttük, fél óra múlva 
már megy, hogy megnézi, hát�
ha akad még dió vagy mogyo�
ró.

Itt vagyunk boldogok, ezen a 
kétszáz négyszögölön, s arra 
gondolok, vajon hogyan emlék�
szik majd vissza mindezekre, 
ha egyszer ő lesz 65 éves. Per�
sze, itt lesznek a róla szóló írá�
sok, meg a videofelvételek, 
semmit sem felejt, minden él�
ménye papíron és filmen meg�
örökítve . . .  Vajon hogyan gon�
dol majd vissza rám? Úgy, mint 
ón a nagyapámra?

És ha ő lesz nagyapa? Majd 
milyen akar lenni? Olyan, mint 
én? Vagy ő is azt mondja amit 
én mondtam az előbb nagyapá�
ról? Remélem; de hát átívelnek 
a nagyapák szivárványhídjai az 
időkön át. És ragyognak, s tün�
dökölnek.

— takács —

December az egyik legszebb 
hónap. Havat ígérő, ajándéko�
kat tartogató. Tasnádi Varga 
Éva segítségével a karácsonyt 
idézzük: Karácsonyfa szelíd
ága, borulj rá az éjszakára . . .  
Gyertyád fénye megigézzen, 
madarat lássak az égen, köny- 
nyű ívű repülése fehér legyen, 
mint a béke. Folytatás a vízsz. 
1. és a függ. 34. alatt.

VÍZSZINTES:
1. Az idézet első része, 11. Ki�

harcol, megvalósít, 12. Fontos 
emberi szerv, 13. Raká, 14. Ka�
mionok jelzése (ford.), 15. Idő�
sebb lánytestvér, 17. Az ember 
segítőtársa, 18. Vállalati forma, 
19. Ázsiai sivatag, 21. Német 
pénznem röv., 22. Mózes öt 
könyve, 23. Becsapó mozdulat, 
25. . . .  Brando, 28. Némely em�
lősállat fegyvere, 30. Lengyel 
légitársaság, 31. Szoknya dísze 
lehet, 33. A Tadzs Mahal váro�
sa, 34. Haza, 35. Afgán főváros, 
37. Angol és, 38. Az elektromos 
ellenállás egysége (fon.), 39. 
Szaporán szedi a lábát, 40. Ka�
rácsonyi süteményhez nélkü�
lözhetetlen, 42. Bojt közepei, 
43. Árvízvédelmi építmény, 45. 
Szláv három, 47. Óreg, 49. .. .  
Angeles, 51. Régi, patinás, 53. 
Seben keletkezik, 54. Agg, 56. 
Hal, 57. Csokoládéfajta, 58. 
Színpadi mű, 60. Véd, 62. Fan�
táziával megtervező, 64. Túlfű�
szerező.

FÜGGŐLEGES:
1. Vas (lat.), 2. Előkelő, kiváló, 

3. Időegység, 4. Folyócska, 5.

Vörösmarty felesége, 6. . . .  Italt 
(szertelen, kissé hibbant), 7. 
Rovarevő hüllő, 8. Latin és, 9.
. . .  édes (finomkodó), 10. Észa�
ki ország, 15. Növénytámasz�
ték, 16. Anna becézett alakja, 
19. Amerikai pisztoly (fon.), 20. 
Előtagként milliószoros, 22. Rit�
ka ülőalkalmatosság, 24. Szö�
vetség (V = I), 26. Állati fekhely, 
27. Szürkés szín, 29. Firenzétől 
hajózható folyó, 31. Fél tucat, 
32. Házi szárnyas, 34. Az idézet 
folytatása, 35. Vízlelőhely, 36. 
Az olasz pénz rövidítése, 39. 
Öreg retek, 41. Előtagként he�
gyet jelent, 43. Önhittség, 44. 
Kukoricatároló, 46. A tér társa 
(fii.), 48. . . .  Annamária (szín�
művész), 49. Kacatok, 50. Folya�
mi kavics, 52. Fémmel bevonó,
54. Félsziget Észak-Európában,
55. Takarmánytároló, 58. Nagy- 
káta részel, 59. Módosított ze�
nei A-hang, 61. Húz, 63. A távo�
lodás szava, 65. Mesefigura.

— Bánhidi —

Beküldendő: a vízsz. 1. és a 
függ. 34.

Beküldési határidő: január 
10.

Előző rejtvényünk helyes 
megfejtése: A könnyű gondok 
beszélnek, a súlyosak némák.

Könyvutalványt nyertek: Csi-  
csek Lászlóné, Murakeresztúr; 
Felhévizi Lászlóné, Ugod; Mo�
ha Zsigmondné, Budapest; Vei�
kéi Ferenc, Tápiógyörgye.
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Én még mindig optimista vagyok

Nincs több pénzünk! Vakuljak meg, ha nem 

igaz!

Arccal a szövetség felé!
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Legjobb idei levelezőink

A ^  ébresztés szolgál tiltás d ija  1992. szeptember l - lo 'l 25 % - ka l megemelkedett a szolgáltatás átsorolása 

m ia tti Á F A  kulcs változás következtében. A  Központi Statisztikai H iva ta l elnökének 

9025/1991. /SK. 12./ KSH közleménye a szolgáltatások jegyzékéről a 144990 Egyéb gazdastigi jellegű  

szolgáltatások címszó a la tt tartalmazza a telefonébresztés szolgáltatást.

Az 1989. évi XL. törvény az általános fo rga lm i adóról a 25 % - os adókulcs alá sorolta az egyéb gazdasági 

je llegű szolgáltatást a 712 Üzletági szolgáltatások között.

Te apa! Nem kéne holnaptól magunktól 
felébredni?

Koszi papa a hívást!
M i megvagyunk; s ti ott fennt?

. . .  kíván a szerkesztőség 

minden Kedves O lvasójának!

Mindent a postások nagy családjáért!

Zsíros kenyér mindig akad

Ezt nem adom!

Én csak kiw it iszom!/?)

Kommentár nélkül. . .

„Együtt, egymásért"

TISZTELT ELŐFIZETŐNK!________


