
Biztonság, megbízhatóság, stabilitás
Beszélgetés Bartha Józseffel, az Antenna Hungária vezérigazgatójával

— Kedves Bartha úr! Enged�
je  meg, hogy először is gratu�
láljak cégük emblémájához, bár 
tudom, nem tegnap készült.

— Önnek mi tetszik benne?
— Célratörő egyszerűsége, s 

korszerűsége mellett a betűk 
és az ábra egysége. Nem aka�
rom a szót szaporítani, úgy tet�
szik, ahogy van. Magyar ember 
tervezte?

— Ausztriában dolgozó ma�
gyar . . .  Hónapokig készült, s 
ezalatt az illető tanulmányozta 
a céget, a vezetők viselkedését. 
Valóban, én is úgy érzem, sike�
rült eltalálnia a lényeget; egy 
nyugodt egyszerűséget, egy 
biztonságot, majdnem azt mon�

danám, egy szakrális karakterű 
megjelenést, ami azért még�
sem az. Olyan emblémát terve�
zett, amelyet mindig mindenhol 
biztonsággal messziről is föl le�
het ismerni, s kifejezi a vállalat 
gondolatvilágát. ..

— Mi légyen az?
— Biztonság, megbízható�

ság, stabilitás. . .
— Mindezt nem sokkal az is�

mert szétválás után, melyben 
egy szervezet után lett három. 
A hagyományos posta, a táv�
közlés és Önök, az Antenna 
Hungária Műsorszóró Rt.

— Először csak szétváltunk, 
1989. december 31- én, s egy 
darabig önálló vállalatként mű�
ködtünk, bár ez az önállóság 
nagyon nehezen alakult ki.

— Mennyi időt vett ez igény�
be?

— Míg az utolsó szálakat is 
szétbogoztuk, jó két év telt el.

— Ön szerint ez sok vagy ke�
vés?

— Egy ilyen hatalmas szer�
vezet szétválásához nagyon ke�
vés. Szenvedtünk is alaposan, 
mert amíg volt egy központi ap�
parátus a postán belül, addig 
az elosztás viszonylag könnyen 
elvégezhető lett volna, s az 
utódszervezeteknek nem lett 
volna min vitatkozni. Ez nem 
történt meg, így az utódszerve-
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zetekre maradt, hogy külső po�
zícióból harcoljanak egymás�
sal, és tisztázzák, hogy a rende�
zetlen határvonalak valójában 
hol vannak.

— Mikorra sikerült ezt tisz�
tázni, megoldani?

— 1992. április, de talán in�
kább május . . .

— Szükségszerű volt a szét�
válás? „Fentről" jö t t  ötlet vezé�
relte ezt — minisztériumra gon�
dolok — vagy az élet diktálta 
kényszerű lépés?

— Az élet diktálta cselekvés 
volt. Évekkel korábban már lát�
ható volt, hogy a posta államtit�
kári irányítású önálló szervezet�
ként nem működhet, amin belül

vállalati gazdálkodási feladatok 
és hatósági feladatok is együtt 
vannak. Az első lépés az volt, 
hogy megszűnt az államtitkár�
sági irányítás, és a postát — ak�
kor még mint egységes egészt 
— a minisztériumhoz csatolták, 
s megszűnt a posta hatósági 
jellege.

— Tehát szükségszerű 
vo lt. ..

— Talán inkább célszerű. 
A technikai fejlődés olyannyira 
felgyorsult, hogy ez a többféle 
tevékenység, többféle techno�
lógia összeférhetetlenné vált. 
Anélkül, hogy a hagyományos 
postai tevékenységet lebecsül�
ném — ott az élőmunka még 
mindig elsődleges —, a másik 
két ágazatban már magas tech�
nikai tudást igénylő feladatok 
léptek előtérbe. A távközléshez, 
műsorszóráshoz rendkívül nagy 
gépi technikai háttér kell, igen 
magas műszaki képzettséggel 
párosulva.

— És egy nagyon dinamikus 
és állandó továbbképzés . . .

— így van, s a két területnek 
be kellett látnia, hogy míg a 
postához az állandó és nem tú l�
ságosan változó stabilitás tar�
tozik — pl. még 5—10 évig is 
élő a szabályzati rendszere —, 
nálunk gyors változtatási me�
chanizmusok szükségesek. És 
akkor még nem beszéltünk a 
teljesen más jövedelmezőségi 
viszonyokról, amelyek nagyon 
eltérőek.

— Lett tehát három különál�
ló szervezet . . .

— Igen. De arról is lehetne 
beszélni, szét kellett e választa�
ni a távközlést és a műsorszó�
rást? Szerintünk igen, és mi 
ezért harcoltunk.

— Gondolom, nem azért, 
mert hű de önállóak szerettek 
volna lenn i. . .

— Szó sem volt erről. Arról 
viszont igen, hogy akkor a táv�
közlés nagyon rossz állapotban

volt — Európa utolsói közé tar�
tozott —, míg a műsorszórás az 
európai középmezőnyben fog�
lalt helyet. Mi attól féltünk, 
hogy ha a műsorszórás bent 
marad a távközlés egészében, 
akkor nem az fog történni, 
hogy a távközlés megfelelően 
finanszírozza a műsorszórást, 
hanem nyilvánvalóan a lakossá�
gi követelmények, jelentkező 
igények miatt elsősorban a táv�
közlést fogja fejleszteni. Jó 
esetben egyenlő arányban, ez 
viszont kevésnek bizonyult vol�
na.

— Ne haragudjon a kifejezé�
sért, de Önök lettek volna a kis-  
öcs i. . .  Szép, jó, szeretjük, de a 
kinőtt ruhát ő hordja . . .

— Valahogy így, még akkor 
is, ha a mi színvonalunk nem 
romlott volna . . .

— Legfeljebb marad ahol 
van, de ez a stagnálás eleve 
előbb- utóbb visszaesés. . .  Biz�
tos előbb, mint u tóbb . . .  Ön 
azt mondta mi. Ez m it jelent?

— 1965- ben végeztem el az 
egyetemet, azóta itt dolgozom.

— S 1990 augusztusa óta ve�
zérigazgató, melyet pályázat 
útján nyert el, de a cég akkor 
még nem rt. volt. Véleménye 
szerint m iért Ön lett a „nyerő"?

— Talán azért, mert pályáza�
tom egyik alapelve az volt, 
hogy úgy fejlesszük a műsor�
szórást, hogy ez ne jelentsen 
többletterheket a lakosságnak, 
ne jelentsen terhet a költségve�
tésnek sem. Egy bizonyos idő 
után a vállalat alakuljon át rész�
vénytársasággá, először kizáró�
lag állami tulajdonnal, majd 
alaptőke- emelést hajtson vég�
re, amivel a tőke összetétele 
változik. Ennek fő eleme végül 
is, hogy a vállalat úgy jusson 
tőkéhez, mint minden akkor in�
duló szervezet. Nem hitelből te�
hát, mert az akkori 30- 40 száza�
lékos kamatokat „műsorszórási 
bevételekből" visszafizetni le�
hetetlenség lett volna. Járulé�
kos többlettőke- befektetésből, 
aminek a költségeit viszont kell, 
illetve képes kell legyen fedez�
ni. A műsorszórást idehaza kell 
csinálni, s hazai jogos igénye�
ket kell kielégíteni.

— A vállalat tehát, összegez�
ve, állami tulajdon?

— Távlatokban 50 száza�
lék+1 szavazatos állami több�
ségnek kell lennie a parlamenti 
határozat szerint.

— M ajd . . .  És most?
— Kizárólag állami tulajdon. 

Tőkeösszetételben olyan lesz, 
hogy 8,5 százalék az önkor�
mányzatok számára fenntar�
tott, 10 százalék kárpótlási cé�
lokra fenntartott, azaz a kárpót�
lási jegyből részvény alakul, to �
vábbi 8- 10 százalékot dolgozói 
részvénynek szeretnénk meg�
tartani.

— Erre miért van szükség?
— Azért, mert úgy gondol�

juk, hogy azok a dolgozók, akik 
nehéz körülmények között is ki�
tartottak mellettünk, a jövőben 
is rendelkezzenek most már 
olyan tulajdonosi szemlélettel, 
amit feltétlenül megérdemel�
nek. Gondoljanak a jövőre is, és 
építsék azt. Érdekeltté teszünk 
olyan embereket is, akik közel 
állnak a nyugdíjhoz, s ne mond�
ják azt: utánam a vízözön.

— Nem lehetne ez 8- 10 szá�
zaléknál több?

— Nem, mert úgy vélem, ha 
a dolgozóké lenne a legna�
gyobb érdekeltség, az elvezet�
ne olyan helyzetekbe, hogy ak�
kor is kitartanának a vállalat 
mellett, amikor az nem műkö�
dik igazán jól.

— Magyarul, futna a pénze 
után. . .

— Pontosan.

— Ön nyilvánvalóan ismeri a 
világ — hogy csak maradjunk 
Európában — műsorszórási fel�
tételeit. Mennyiben más ott, il�
letve mennyiben hasonló a m i�
enkéhez? Milyen a módszer?

— Feltételezem, Ön arra 
gondol a módszer alatt, hogy a 
rádió- , illetve a tévéstúdiók füg�
getlenek- e, s van egy technikai 
szervezet, mely ezeket szolgál�
ja . . .

— Erre gondoltam . . .

— Valami véletlen folytán — 
mert nem mondhatom azt, 
hogy őseink ennyire előrelátók 
voltak — egy olyan struktúra 
alakult ki Magyarországon, 
amely hasonló a legújabb euró�
pai gyakorlathoz. Miről van 
szó? Európában jó néhány év�
vel ezelőtt megindult a médiák 
liberalizálása, a kereskedelmi, a 
helyi regionális rádiók, televízi�
ók belépése. Ahol létrejöttek 
korszerű médiatörvények, pl: 
Franciaországban — ott önálló�
vá lett a sugárzás, s egyenlő 
feltételeket köteles biztosítani 
minden stúdiónak. Ez azért is 
jó, mert a stúdióknak nem kell 
műsort sugárzó létesítménye�
ket létrehozniuk, mindezt egy 
vállalaton belül tehetik. Ez a 
rendszer van különben Angliá�
ban és Spanyolországban is. Ez 
a struktúra nálunk Magyaror�
szágon már készen volt.

— Pár szót azért a monopóli�
umról, mert úgy érzem, ez ál�
landó és vissza- visszatérő ütkö�
zőpont, s nem csupán az Önök 
tevékenységével kapcsolat�
ban . . .

— Politikusokban már fe l�
merült, hogy nálunk monopol�
helyzet van. Ez jog szerint ma 
igaz, de az új távközlési törvény 
megszületésekor megszűnik, s 
mi felkészültünk a versenyhely�
zetre, amely különösen a helyi 
rádióknál és televízióknál fog 
elsődlegesen jelentkezni. A jó �
zan meggondolás azonban azt 
diktálja, az ilyen jellegű szolgál�
tatás csak egy kézben lehet. El 
tudja képzelni, hogy például 
Kékesen még egy adóállomás 
létesüljön?

— Én nem, de tudok példát, 
ahol a józan ész volt a legke�
vésbé meghatározó. Tovább�
lépve, s a következő kérdésem, 
már igencsak a politikai kisör�
dög diktálta kategóriába tartoz�
na. Joguk van Önöknek egy 
olyan stúdió műsorsugárzását 
megtagadni, mely egyértelmű�
en társadalomra, hazánkra vet�
ne rossz fényt?

— A kérdés nem rossz, és 
nyilvánvaló. Egy dolgot tudnia 
kell. A hatalom annak a kezé�
ben van, akinek a kezében toll 
van, mikrofon és kamera. Ők 
határozzák meg, mi fog történ�
ni. Mi ezt csak továbbítjuk, s 
egy részvénytársaság jól fe lfo�
gott érdekében nem szelektál�
hatunk.

— Ha netán mégis megten�
né?

— Abban a pillanatban, ha 
mégis megtenném, és egy üzle�
tet „eleresztenék", mert valaki�
nek a képe nem tetszik —, és 
ez szó szerint értendő — az 
igazgatóság úgy küldene el, 
hogy a lábam sem érné a fö l�
det.

— Bírálási joga tehát nincs?
— Nincs, hála istennek . . .  

Ehhez megvannak a megfelelő 
fórumok, például a Frekvencia�
gazdálkodási Intézet. Ők döntik 
el, a sugárzási engedély megfe-  
lel- e a kívánalmaknak és forma�
ságoknak.

— Antenna Hungária. Ma�
gyar Műsorszóró és Rádióhír�
közlési Rt . . . .

— A magyar kifejezés nem 
véletlen, mi ezt feltétlenül meg 
akartuk tartani, ez egyedi, uni-  
kális. A műsorszórás névnek, 
úgy érezzük, már becsületet 
szereztünk. A rádiótávközlés 
pedig egy olyan fogalmat takar, 
mely szolgáltatást jelent; ge�
rinchálózati telefonösszekötte�
téseket és más szolgáltatáso�
kat, mint például a rádiótele�
fon.

— Ön nem jós, de úgy ér�
zem, nagyon reálisan gondol�
kodó vezető, mégis megkérde�
zem, véleménye szerint mikor 
lesz már végre tisztázott hely�
zet a frekvenciával kapcsolat�
ban?

— Én bíztam abban, hogy ez 
1992 karácsonyára megtörté�
nik. Nem sikeredett. Volt egy 
olyan igényem is, hogy ha nem 
10- 12 évre, de talán 2- 3 évre el�
fogadható törvényt alkothatná�
nak, melyet a későbbiekben le�
het finomítani, javítani.

— Nem történt meg. Ön sze�
rint van értelme ennek a begu-  
bózásnak, vagy nem is tudom, 
minek nevezzem, toligatásnak?

— Ma már nagyon nehéz 
megmagyarázni, miért nem in�
dulnak el országos kereskedel�
mi műsorok, miért nem indul�
hatnak el helyi közszolgálati és 
kereskedelmi műsorok.

— Ami Önöknek komoly 
anyagi pluszbevételt jelente�
n e . . .

— Nem jelentene. Sokkal in�
kább azt, hogy széles körben 
jelennénk meg, és kedvező kép 
alakulna ki rólunk.

— Csak ennyi?
— Természetesen más is. Mi 

segítséget tudunk — tudnánk 
— nyújtani az új adóállomások 
tervezésében, telepítésében, 
üzemeltetésében. Cserébe azt 
kérjük — kérnénk —, hogy 
megfelelő tarifa alapján ezért 
fizessenek. Mi olyan szolgálta�
tást is tudnánk adni, melyre 
szellemilég nem lehetnek felké�
szülve.

— Gyakorlatról nem is be�
szélve. Végezetül egyet szeret�
nék még kérdezni. Önök szpon�
zorálnak rendezvényeket, gon�
dolom, a részvényesek jóváha�
gyásával. Ilyen sok „kidoban�
dó" pénzük van?

— Véleményünk szerint az 
értelmes szponzorálás soha�
sem kidobott pénz. Mi azt sze�
retnénk, ha az emberek tudatá�
ban úgy jelennénk meg, hogy 
tevékenységünk az ő érdekei�
ket szolgálja, és ebbe beletar�
tozik a kulturális események tá�
mogatása is. Különösen olyan 
területeken, melyek igazi érté�
keket hordoznak, s nem tehet�
nek arról, hogy a jelenlegi kö�
rülmények miatt mélypontra 
kerültek. Mi egy hozzánk fűző�
dő kellemes arculatot kívánunk 
kialakítani, s ha ezt meg tudjuk 
teremteni — úgy gondolom, az 
elvárható technikai fejlesztésen 
túl —, megtettük kötelességün�
ket.

Veégh Ádám
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Szorgalmas rablók, 
fecsegő postások
a_m

Ot év alatt száz postarablás
Valószínűleg megsokasodnak a posták, pénzintéze�

tek és pénzszállító kocsik elleni támadások, mondta egy 
január végi sajtótájékoztatón dr. Pintér Sándor, országos 
rendőrfőkapitány. Nem ijesztgetni akarom ezzel postás 
kollégáimat, csak figyelm eztetésnek szánom: legyenek 
óvatosak! Az ördög nem alszik, a betörők és rablók bi�
zony szorgalmasak. Az elmúlt öt évben csaknem 100 pos-  
tarablás volt. Idén, alig kezdődött el a rablási és betörési 
„szezon", máris két postát raboltak ki.

AJÁNLÁS
az üzemitanács- választásokra
A vállalat területén működő Postai Dolgo�

zók Szakszervezete és a Postások Függet�

len Érdekképviseleti Szövetsége, m int mun�

kavállalói érdekképviseletek, valamint a Ma�

gyar Posta Vállalat, megállapodásuknak 
megfelelően ajánlást tesznek közzé a Mun�
ka Törvénykönyve által előírt üzemi tanácsi 
választások törvényes előkészítésének és 

lebonyolításának elősegítésére:

1. A választások időpontja az 1993. m árci�

us 29- től április 2- ig terjedő hét.
2. Az érdekképviseletek és a nem szerve�

zett munkavállalók képviselőiből álló vá�
lasztási bizottságoknak legkésőbb 1993. 

január 30- ig létre kell jönniük.

3. Az üzemi tanácsi jogok részleges de�

centralizáltságának megfelelően az 
MPV- nél középfokú postaszervi szinten 
üzemi tanács, vállalati szinten központi 
üzemi tanács jön létre.

4. Középfokú postaszervi szinten:

a) az igazgatóságoknál és a Posta Jár�

műtelepnél a 13 fős,
b) a PEK- nél a 11 fős,
c) a Posta Anyag-  és Értékcikk Hivatal�

nál, valamint a Posta - vezérigazgató�

ságnál a 9 fős üzemi tanácsot a mun�

kavállalók közvetlenül választják 

meg.
5. A középfokú postaszervek szintjén meg�

választott üzemi tanácsokból delegálás 
útján jön létre a 13 tagú központi (válla�
lati szintű) üzemi tanács, úgy, hogy a 

megválasztott üzemi tanácsok 1- 1 fő t 

delegálnak a központi üzemi tanácsba.
6. A középfokú postaszervi szintű üzemi 

tanácsok munkájában a lehető legszéle�
sebb munkavállalói képviselet megte�

remtése érdekében indokolt a hivatali�

üzemi szintről delegálás és/vagy a sza�

vazás során az üzemi tanácsba be nem 
ju to tt jelöltek közül szakértői hálózat lé t�
rehozása.

A szakértői hálózat tagja it ugyanaz a 

munkaidő- kedvezmény és munkajogi 

védelem illeti meg, m int a törvény sze�

rint az üzemi tanács tagjait. Az üzemi ta �

nácsok munkáját segítő szakértői háló�
zat kialakításánál irányelv, hogy a jelen�
tős tevékenységet ellátó nagyhivatalok, 

körzeti hivatalok, illetve üzemek képvise�

lete b iztosított legyen.

7. A vállalat a területi igazgatóságok, a 
HPI, a HÍRKER, a Posta Járműtelep, va�
lam int a központi üzemi tanács elnöke 
részére 100 százalékos, a PÉK, a PAÉH, 

továbbá a Pvig. esetében — a tárgyalás�

tó l függően — maximum 50 százalék 

munkaidő- kedvezményt biztosít.

8. A központi üzemi tanács m ellett 1 fő fő �
foglalkozású szakértői státus is biztosí�
tásra kerül.

9. Az igazgatóságok, a Posta Járműtelep 

és a központi üzemi tanács elnökének 

tevékenységét 4 órás adminisztratív 

munkaerő biztosításával segíti a vállalat. 
A többi üzemi tanács esetében megfele�
lő kapacitást biztosít a munkáltató.

10. A Magyar Posta Vállalat területén műkö�

dő munkavállalói érdekképviseletek, a 

PDSZ és a POFÉSZ kötelezettséget vál�

lalnak, hogy a választási bizottságokban 
egymással és a nem szervezett munka-  
vállalók képviselőivel érdemben fegyütt-  
müködnek.

11. A választásokon jelö lteket indító munka-  

vállalói érdekképviseletek a választási 
kampány során egymással szemben 
nem fejtenek ki ellenséges propagan�
dát.

12. Az üzemi tanácsi választások előkészíté�

sére a munkavállalói érdekképviseleti 

szervezetek és a Magyar Posta Vállalat 
koordinációs bizottságot hoznak létre.

Budapest, 1993. január 14.

A munkavállalói érdekképviseleti 
szervezetek részéről: 

Mundruczó Kornél s. k.
a Postai Dolgozók Szakszervezetének 

országos titkára

Csatári Lajos s. k.
a Postások Független 

Érdekképviseleti 
Szövetségének elnöke

A Magyar Posta Vállalat 
részéről:

Doros Béla s. k.
vezérigazgató

E gy m egállapodás m argó já ra

Rekordot döntött az a két 
„vállalkozó", aki 1993. január 
18- án hétfőn este, néhány perc�
cel fél nyolc után benyitott a 
Szent István körút 10. szám 
alatti postahivatalba. Ügyfelek 
már nem voltak bent, a postá�
sok záráshoz készültek. Az első 
ajtó már zárva volt. Az egyik al�
kalmazott éppen ment volna 
haza, kinyitották neki a hátsó 
ajtót. Ekkor a két ismeretlen 
férfi előugrott, és a postásokat 
visszatuszkolták az épületbe. 
Mindkettejüknél fegyver — 
vagy annak látszó tárgy — volt. 
Egyikük előrelátóan sporttáskát 
is hozott magával. Biztosak vol�
tak dolgukban. Alaposan meg�
tervezték munkájukat. Amint 
beléptek, egyikük gyorsan be�
csukta az ajtót, fegyvert rántot�
tak. Az alacsonyabb a főpénz�
tárba ment, előbb azonban a 
postásokat a mellékhelyiségbe 
zárták. Nagyon otthonosan mo�
zogtak. A dolgozók ijedtükben 
még a riasztógombot sem mer�
ték megnyomni. Jól számítot�
tak a rablók: a zárás előtti kész�
let valamivel több mint tizen�
kétmillió- ötszázezer forint volt. 
A rablók a hátsó ajtón keresztül 
menekültek el, vitték el a pénzt. 
Feltűnés nélkül, zajtalanul haj�
tották végre akciójukat.

Alig telt el négy nap, amikor 
január 22- én délután a XI. kerü�
let Villányi út 72. szám alatti 
postahivatalba is hívatlan ven�
dég toppant be. Záróra közele�
dett már, az alkalmazott egye�
dül volt, és éppen zárni akart. A 
rabló durván visszalökte a pos�
tást a hivatalba. Fegyvert rán�
to tt és azzal fenyegette meg a 
szerencsétlent: „Pénzt vagy
életet!" — kiáltotta a klasszikus 
rablóformulát. Belemarkolt az 
asztalon felhalmozott bankje�
gyekbe, kirohant a hivatalból, 
és eltűnt, mint a szürke 6zamár 
a ködben, az utca forgatagá�
ban.

Postarablásokról mióta pos�
ták és postakocsik léteznek, 
sajnos, beszámolnak a krónikák 
és a modern korban az újságok. 
Nálunk Magyarországon a het�
venes évek végéig ritkán fo r�
dult elő az azóta divatos „újrae�
losztási" forma a bűnözők kö�
zött.

1977. március negyedikén az 
Egressy úti kis hivatalban két 
asszony dolgozott egyedül. Az 
ebéd utáni nyitáshoz készülőd�
tek éppen, mikor egy 50 körüli 
férfi rájuk támadt. A WC- be 
zárta őket, és tarkón lőtte a 
szerencsétleneket. Egy szom�
széd hallott valamit, de ez ke�
vés volt a nyomozóknak. Öt év 
múlva a tettes(ek) megtalálása 
nélkül zárták le az ügyet. Az 
egyik áldozat férje nem hagyta 
abba a nyomozást, de hiába. 
Végül beleőrült az eredményte�
lenségbe, és öngyilkos lett.

Nem követelt emberéletet, 
de azért emlékezetes rablás 
történt 1991- ben, egy augusztu�
si délután a nyíregyházi egyes 
postahivatalban. Az alkalma�
zottakat két álarcos férfi tá�
madta meg. Nemcsak fenyege�
tőztek, de lőttek is. A több m il�
lió forintos zsákmánnyal együtt 
túszul ejtették az egyik postás�
nőt, aki szerencsével határos 
módon megúszta sérülés nélkül 
elrablását.

Tavaly októberben Pécsett 
történt, hogy egy rabló szó nél�
kül fosztotta ki a postát. Ugyan�
is „Ide a lóvét" feliratú táblával 
állított be a hivatalba. A postás, 
úgy látszik tudott olvasni, mert 
azonnal átadta a keze ügyében 
lévő pénzt.

Előfordult az is, hogy egy úr 
búcsúban vásárolt játékpisztoly-  
lyal akart pénzt szerezni. De 
gyáva volt. Ez volt a veszte. Az 
egyik ügyfél észrevette, hogy

remeg. Egy óvatlan pillanatban 
megtámadta, és ártalmatlanná 
tette a gyáva rablót.

Lakat alatt van már a győri 
posta-  és bankrabló: Szabó 
Bernét is. Fiatalabb korában 
sikkasztott. Szabadulása után 
rendes ember akart lenni, ba�
romfitenyésztésbe kezdett, de 
nagy adósságokat csinált. Egy 
győri zálogházban pótolta hiá�
nyát: 1988- ban egy lefűrészelt 
légpuskával kétszázezer forin�
tot zsákmányolt. Két évig be�
csületes magyar állampolgár 
volt, szavazata annyit ért mint 
Antall Józsefé. Hiába, ez is a 
demokrácia! Aztán a balatonfü�
redi Cooptouristban a bevételt 
„lovasította" meg. Még ugyan�
ebben az évben egy haverjával 
kifosztott egy győri benzinku�
tat, egy nappal később a helyi 
takarékból vett fel 132 ezer fo �
rint soha meg nem térítendő 
„segélyt", természetesen most 
is fegyverrel, de légpuskáját 
most egy osztrák gyorstüzelőre 
cserélte. Hiába, haladni kell a 
korral, még annak is, aki nem 
Váncza sütőporral süt. Aztán 
végül: 1992 februárjában a győ�
ri Jereván úti postáról kétmilli�
óval lépett meg. A rendőrség 
nyomára akadt, és kiderült; t i �
zenegy éve ő rabolt ki egy má�
sik győri postát is. Szabó úr 12 
évi fegyházbüntetést kapott. 
Nyugdíjas lesz, mire szabadul.

Az egyik legfurcsább posta�
rablás tavaly március nyolcadi�
kén éjjel történt Kiskunhalason. 
Kiderült: nem igaz, hogy holló a 
hollónak nem vájja ki a szemét, 
azaz holló a postásnak.. .Patik 
A n d rá s it éves rovatoló megtá�
madta, alaposan összeverte, 
majd a páncélszekrénybe zárta 
kollégáját, Rickert Antal rovato-  
lót. A rendőrség alig egy hét 
alatt megtalálta a fiatalembert, 
és a lopott, csaknem 10 millió 
forintot is.

— Az tűnt fel nekem — me�
sélte, még mindig remegve ne�
kem nemrégiben a kárvallott — 
mintha nyílt volna az ajtó .. . 
A csiszolt üveg mögött egy sö�
tét alakot láttam. Felvettem az 
egyik félcipőmet, hogy fejbe 
vágom. Odamentem az ajtó�
hoz, az az alak még mindig ott 
állt. Gondoltam, hirtelen kivá�
gom az ajtót, és majd attól ha�
nyatt esik. A főpénztár éjjeli 
lámpái halványan pislákoltak, 
én remegtem, de azért oda�
mentem az ajtóhoz, kivágtam, 
de az alak félrehúzódott, az or�
ra előtt elcsúszott az ajtó. Ott 
állt a kedves úr, már elnézést 
kérek, hogy így nevezem . . .  
Kérdeztem tőle: ki vagy, hogy 
kerültél ide? És tisztességesen 
elkáromkodtam magam . . .  Ab�
ban a minutumban sprayval 
szembe fú j t . . .  Amennyire tud�
tam, a cipőmmel fejbe vágtam. 
Ellöktem magamtól, és a falnál 
odaálltunk egymást püfölni. Ő 
szemen vágott, én ott ütöttem, 
ahol értem. Le akartam tépni az 
álarcot a fejéről. Sajnos, sokkal 
erősebb volt nálam . . .  Le is jött 
a fejéről egy maszk, azt ledob�
tam a földre. De alatta volt még 
egy. Ő nyúlt utána, akkor kellett 
volna leütnöm. De ehelyett 
visszaugrottam a rovatolóba, 
hogy villanyt gyújtsak. Ő rámtá�
madt. Gombos riasztó nem volt 
a trezorban, pedig jó lett volna. 
Elkezdett ütni. En kérdeztem 
tőle: mit akarsz!?. . .  Szólalj 
meg, a jóistenit! Egy ideig nem 
szólt, aztán torz hangon azt 
mondta: Na gyerünk! Az alakja 
és a mozgása ismerősnek tűnt. 
Csak nem a Patik? — gondol�
tam. De nem mertem megkér 
dezni . . .  Próbáltam húzni az 
időt, de végül bevágott a tre�
zorba.

A rendőrség szerint nem kifi�
zetődő a postarablás. Rosszul 
jövedelmező, mert ritka a nagy

zsákmány, viszont a kockázat 
igen nagy. A tettesek nagy ré�
sze inkább előbb, mint utóbb a 
rács mögé kerül. Mivel a nyolc�
vanas évek elejére divatba jött 
a postarablás, ezért a bírák szi�
gorúbb büntetést szabtak ki: 
hat- nyolc év fegyházat. Az el�
követők általában inkább húsz 
év alatti fiatalok.

Megkérdeztem a posta illeté�
keseit: mi a véleményük a pos�
tarablásokról.

— Annyi bizonyos — mond�
ta Doros Béla vezérigazgató és 
Szalai József csoportvezető —, 
hogy az idei első postarablás 
csúcsot döntött. Most tizenkét 
és fél millió forintot vittek el a 
rablók, a tavalyi rekord „csak" 
10 millió volt.

— 1992- ben a kár 20,1 millió 
forint volt. Ez valamelyes csök�
kenés az 1991- es évhez képest. 
Tavaly 81- szer törtek be postá�
ra, a kár 12,4 millió forint volt,
1991- ben 104- szer és 4,7 millió 
volt a kár.

A posta vezérigazgatóságán 
nagyon óvatosan nyilatkoztak. 
Különösen a módszerekről. Ért�
hető, mert nem akartak taná�
csokat adni a betörőknek, rab�
lóknak. Azzal talán nem oko�
zunk kárt — hiszen közismert, 
sokszor leírták már az újságok 
—, ha elmondjuk, hogy az ese�
tek többségében a vidéki pos�
tahivatalokat részesítik előny�
ben. Főleg éjjel és kora hajnal�
ban, leginkább a hátsó ajtó fe l�
feszítésével jutnak be, vagy fal�
bontással. Egyesek már lépést 
tartanak a modern technikával 
is. Az egyik "vállalkozó" például 
a posta hátsó ajtajának zárját 
ismeretlen vegyszerrel maratta 
szét.

Tavaly az egyik betörő 3,4 
millió forintot vitt el a battonyai 
postahivatalból. Sajnos, a rend�
őrség még mindig bottal üti a 
nyomát. Sajnálatos, hogy a rab�
lók és betörők szakmai felké�
szültsége az elmúlt évben ja�
vult: az esetek többségében 
gondosan előkészített felderí�
tés után teremnek a terepen, és 
viszik el a pénzt. Jól választják 
ki az időt és a helyet is.

Szomorú, hogy gyakran a 
postások akaratlanul is „segí�
tik" a bűnözőket. Mong József, 
a posta biztonsági ügyeinek 
szakembere szerint: nem min�
den esetben tartják be a sza�
bályzatban és utasításokban 
előírt biztonsági követelménye�
ket. Esetenként jól látható he�
lyen hagyják a pénzt, ami bi�
zony megmozgatja a tolvajok 
és betörők fantáziáját. Itt is al�
kalom szüli a tolvajt. Sokszor a 
megengedettnél több pénzt 
tartanak a postahivatalokban. 
Gyakori, hogy a kezelőasztalok 
fiókjaiban hagyják a pénzt vagy 
az asztalon munkaidő után a 
valutát. Elfelejtik bezárni a vas�
rácsot, a belső ajtót. A rács kul�
csát a zárban hagyják. Nem 
mindegyik postás tud titkot tar�
tani. Fitogtatják tudásukat, fe �
leslegesen fecsegnek. így ju �
tottak például információhoz a 
nyíregyházi rablók is.

— Évente 15- 20- szor támad�
ják meg a kézbesítőket is, de 
előfordul, hogy a postás hívja 
fel magára a figyelmet: presz-  
szóban, kocsmában adja át 
ügyfelének a pénzt.

— M it tesz a posta, hogy 
megnehezítse a bűnözők dol�
gát, távol tartsa őket a hivata�
loktól?

— A posta nagyon nehéz 
helyzetben van, hiszen sok- sok 
épülete elavult, felújításra szo�
rul, s erre sincs elegendő pén�
ze. Évek óta csökken az állami 
támogatás. Amit lehetőségei 
engednek, megtesz. Biztató, 
hogy elkezdték a riasztóberen�
dezések modernizálását. Éven�
te több tízmillió forintot költe�
nek páncélautókra, fokozato�
san lecserélik a régi kocsikat. 
Sajnos, minden erőfeszítésük 
ellenére a bűnözők még egy 
ideig lépéselőnyben lesznek, 
ezért nem árt az óvatosság, hi�
szen az esetek nagyobb részé�
ben a szabályok pontos betar�
tásával elkerülhető lett volna a 
baj.

Udvarhelyi András

A fentiekben közzétett „Aján�
lás ihoz a PDSZ alapszervezeti 
titkárai a január 8- i balatonfüre�
di tanácskozásukon adták 
egyetértésüket.

A Magyar Posta Vállalat és a 
Postai Dolgozók Szakszerveze�
te megállapodásához csatlako�
zott ezt követően a Postások 
Független Érdekképviseleti 
Szövetsége, és így alakult ki a 
közös ajánlás.

Az ajánlás létrejöttét több-  
fordulós szakértői egyeztetés 
előzte meg. Az egyeztetések 
során a vita olyan kérdések kö�
rül sűrűsödött, mint, hogy hány 
szintű legyen a vállalat terüle�
tén létrejövő üzemi tanácsi 
rendszer. Az üzemi tanács tag�
jainak a száma meghaladhat�
ja- e a Munka Törvénykönyvé�
ben rögzítettet.

Szakszervezetünk abból kiin�
dulva, hogy a vállalat területén 
a munkáltatói jogok gyakorlása 
különböző szinteken valósul 
meg, valamint az üzemi tanácsi 
jogosítványok egy része egyes 
igazgatóságoknál hivatali szin�
ten is jelentkezik, a három — 
hivatali- igazgatósági- országos 
(VÍG) — szintű üzemi tanácsi 
rendszer megvalósítását támo�
gatta.

Szakszervezetünk álláspontja 
szerint a megválasztott üzemi 
tanácsokban a munkavállalók 
arányos képviseletének biztosí�
tása szükségessé teszi a 13 fő �

nél nagyobb létszámú tanácsok 
megválasztását.

A vitatott kérdésekben úgy a 
munkáltató, mint szakszerveze�
tünk is igazságügyi, illetve 
munkaügyi minisztériumi állás-  
foglalást kért. A Munkaügyi M i�
nisztériumtól kapott, (az Igaz�
ságügyi Minisztériumtól a mai 
napig nem jött válasz) állás�
pont szerint a Munka Törvény-  
könyve jogszerűen csak két�
szintű üzemi tanácsi rendszer 
létrehozását teszi lehetővé. Az 
üzemi tanács tagjainak maxi�
mális létszáma nem lehet több 
a törvényben rögzített 13 főnél. 
Természetesen a vállalat veze�
tői is hasonló tartalmú állásfog�
lalást kaptak a Munkaügyi M i�
nisztériumtól.

Az állásfoglalások nem erősí�
tették tárgyalási pozícióinkat, a 
szakma által támogatott két�
szintű üzemi tanácsi elképze�
léssel szemben.

Az intézőbizottság január 
8- ai balatonfüredi ülésén végül 
is sikerült kompromisszumra 
jutni. Az ajánlás 6. pontjában 
megfogalmazottak lehetővé te�
szik, hogy egy- egy területen a 
nagy hivatalok, a körzeti és kis 
hivatalok dolgozóinak, valamint 
a jellemző postai foglalkozási 
ágak munkavállalóinak a lehető 
legszélesebb képviselete bizto�
sítva legyen az igazgatóságok 
szintjén létrejövő üzemi taná�
csok mellett.

Ezzel a megoldással tulaj�
donképpen egy majdnem há�
romszintű üzemi tanácsi rend�
szer valósul meg, azzal, hogy a 
ténylegesen létrejövő igazgató-  
sági üzemi tanácsok, valamint 
a központi üzemi tanács, a 
Munka Törvénykönyve minden 
szabályozásának megfelel.

A Munka Törvénykönyve és 
az ajánlás 10. pontja nagy és fe�

lelősségteljes feladatot ró az 
érdekképviseletekre, a válasz�
tási bizottságokban végzendő 
munkára vonatkozóan.

A 11. pont a választási küzde�
lemben részt vevők mindegyi�
kének egyfajta etikai önkorláto�
zást ajánl.

Az időközben megalakult vál�
lalati koordinációs bizottság 
pedig az üzemi tanácsi válasz�
tásokkal összefüggő, technikai, 
szervezési kérdésekben kíván 
segítséget adni a választási bi�
zottságok részére. Mindezt te r�
mészetesen úgy, hogy a vállala�
ti koordinációs bizottság, illetve 
az igazgatósági koordinációs 
bizottságok tevékenysége nem 
befolyásolhatja és nem érinthe�
ti a választási bizottságok jog-  
és feladatkörét.

Szakszervezetünk megítélé�
se szerint az ajánlás megfelelő 
alap és garancia lehet a sikeres 
üzemi tanácsi választásokhoz.

A rajtpisztoly eldördült, a ver�
seny elkezdődött. . .

M. F.
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Minden rendszerváltást túléltünk
Interjú a Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezetének elnökével

Álmomban Ki m it tud? játékot vezettem , s arra a kér�
désemre, nevezzen meg legalább három szakszervezetet, 
alig kaptam elfogadható választ. A nyomdászok viszont 
majd minden válaszban szerepeltek. Vajh' miért?

— Talán azért is — mondja 
Bársony András, a Nyomdaipa�
ri Dolgozók Szakszervezetének 
elnöke —, mert abban a szobá�
ban, ahol most ülünk és kérdez, 
már időtlen idő óta nyomdász 
vezető ült, szóval ez egy na�
gyon régi szervezet.

— Ilyen egyszerű lenne? Ön 
mióta elnök?

— 1989. október 27- én, a 43. 
kongresszuson kaptam elnöki 
megbízást.

— Korábban milyen funkciót 
tö ltött be? Szakszervezetire 
gondolok.

— Tanult szakmám szerint 
nyomdász vagyok. 1988- ban az 
Athenaeum Nyomda szakszer�
vezeti bizottságának a titkára 
Voltam, tagja az akkor még 
több ágazatból álló központi bi�
zottságnak.

— Központi bizottság? Leír�
jam? Persze, miért ne, hozzáté�
ve, ez nem az a központi bizott�
ság, a m i .. .

— Nem feltétlenül érdem, 
de több nyomdászkollégámmal 
együtt a rebellisek közé tartoz�
tunk.

— Ugyan már miért?
— Másfajta struktúrát kép�

zeltünk el, mint ami volt, s bíz�
tunk benne, a szakszervezet 
másképpen is tovább tud élni, s 
erre a több mint 125 éves ha�
gyomány is biztatott.

— Ön most elnök, de végül 
is egy másik rendszerből nőtt 
ki.

— Persze, hogy onnan. 
1965- ben tanulókoromban az 
akkori oktatóm szavára léptem 
be a szakszervezetbe. Semmi 
mást nem mondott, csak azt; 
öreg ez a miénk, s amíg szak-  
szervezet van, mi is vagyunk.

— Tudja, számomra már 
majdnem félelmetes kimondani 
— de kimondom —, a nyomdá�
szok szakszervezete volt az,

mely sohasem rendszerekhez 
kötődött, hanem már embrio�
nális állapotában is a munka-  
vállalókat védte, talán ponto�
sabb úgy: támogatta, segítette.

— Majdnem pontos, amit 
gondol, ehhez talán annyit ten�
nék hozzá, mi voltunk azok, 
akiknek nagyon kevés ideig kel�
lett illegalitásban dolgoznunk.

— Uram, én erről beszélek. 
Önöket sohasem és semmikor 
nem lehetett a földbe tapos�
n i . . .

— Egy 1848- ban létrejött 
szervezetet, ez volt az ősi szer�
vezet, nehéz is lett volna. Ehhez 
a szervezethez fűződik az első 
kollektív szerződés, amit akkor 
árszabálynak hívtak, s a munka�
adói oldalon Heckenast Gusz�
táv állt.

— Nem egy elvetni való 
név. . .

— Ezt a szervezetet viszont 
betiltották 1849- ben, s 
1862- ben engedélyezték újra a 
városi hatóságoknál.

— Császári, királyi hatósá�
goknál . . .

— Természetesen ott, s az�
óta vagyunk.

— Elsőként. . .
— Igen, s utánunk 8 évvel 

alakultak a „bőrösök", majd a 
többi szervezet.

— Bőrösök, istenem, hol 
vannak ők már?

— Az tény, hogy mi minden�
fajta rendszerváltást túléltünk, 
világháborúkat, kommünt, mo�
narchia- összeomlást. Túléltük a 
legsötétebb fehérterrort, átvé�
szeltük az 1945—49 közötti bi�
zonyos demokrácia, bizonyos 
értelemben anarchisztikus poli�
tikai viszonyokat, túl tudtuk élni 
a Rákosi- korszakot is.

— Meg az utána következő�
ket is. Hogyan?

— Valószínűleg azért, mert 
ennek a szervezetnek a felada�

tai és céljai között elsősorban a 
szakma és talán ezen belül is a 
szakmát művelők érdeke szere�
pelt. Ebben a szobában, ahol 
ülünk, úgynevezett káderes so�
hasem tanyázott. Itt mindig 
szakmabéli ember foglalt he�
lyet. Még 1949 és 56 között is. 
Az akkori főtitkár már az 
1930- as évek végén a nyom�
dászszakszervezet újság szer�
kesztője volt, Galló (Grosz) Er�
nő. Idegenből jö tt káder azóta 
sem foglalhatott helyet ennél 
az íróasztalnál.

— Ami 1906 óta főtitkári 
szék, Íróasztal, még akkor is, ha 
nyilván nem az, ami most itt 
van. . .

— Persze, hogy nem az. De 
semmi szégyenkeznivaló nincs 
abban sem, hogy én már dol�
goztam az „előző" szakszerve�
zetben is.

— Még véletlenül sem gon�
doltam erre. . .

— Nekem az a véleményem, 
hogy egy szakszervezet abban 
különbözik a politikai pártoktól 
— melyek mindig rendszerspe�
cifikus szervezetként foghatók 
fel —, hogy a szakszervezet 
tagsága mindig ugyanaz, azok, 
akik a szakmát az üzemekben 
művelik. Lehet rendszerválto�
zásról beszélni, de a szakszer�
vezeti tagságot nem lehet más�
sal kicserélni.

— Úgy gondolja, valóban 
nem? Persze, igaza van, igazi 
tagságot, hívő tagságot, ha 
tisztességes, sohasem. Mára 
m i maradt a nyomdászok 
presztízséből? Maradt vagy hal�
ványult?

— Igen könnyű lenne azt vá�
laszolni, hogy megmaradt. 
Nem vitás, vannak gondok, de 
a szakma, s talán a szakszerve�
zet becsülete is tetten érhető.

— Ha máskor nem, a János-  
napi ünnepségen . . .?

— Egy gondolat erejéig be�
szélnék a János- napi ünnep�
ségről. Az elsőt 1860- ban tar�
tották meg, ami akkor illegális�
nak minősült, de pontosan a

szervezet újraélesztését, vagy 
ha úgy tetszik életben tartásá�
nak egyik lehetséges formáját 
jelentette. Mint tudott, Guten�
berg Jánosról nevezték el, s a 
német nyelvterületen „Johan�
nes Tage" néven hagyományos 
ünnepség ma is.

— Tudja, van ebben valami 
kedvesség, hogy akit m i ma�
gyarok szeretünk, azt a m i nyel�
vünkön nevezzük. Verne Gyula, 
Gutenberg János és sorolhat�
nám . . .

— Igen. S talán az is érde�
kesség, hogy ez a szakszerve�
zet nagyon sokáig kétnyelvű 
szervezet volt. Még az 1860- as 
János- napra visszatérve. Vi-  
segrádon rendezték, mintegy 
300 nyomdász részvételével, 
akik hajókon érkeztek. Ez a 
szám az akkori viszonyok között 
hallatlanul nagy érdeklődésnek 
számított. Talán csak az 1992. 
évi János- napi ünnepséggel 
vonható párhuzamba, amelyen 
több mint 10 000 nyomdász je�
lent meg a 16 000 aktív dolgozó 
közül.

— Kell ezt szervezni?
— Természetesen igen, de 

ha egyszer elmaradna, mert 
például nincs rá pénz, képlete�
sen szólva, a fejünket vennék.

— Azt hiszem, közel járok az 
igazsághoz, ha azt mondom, 
kevés olyan szervezet van, mely 
ennyire nemzetközi lenne, mint 
az Önöké.

— Több formában tudom 
alátámasztani ezt a véleményt. 
Az egyik, hogy nagyon gazdag 
archív anyagaink között négy�
nyelvű régi kollektív szerződé�
sek anyagai találhatók, magya�
rul, németül, románul és szlo�
vákul. S ezen kívül sok minden, 
ami azt bizonyítja, minden poli�
tikai rendszerben a nyomdá�
szok kollektívája mindenféle ki�
rekesztés nélkül élt és dolgo�
zott együtt. Sőt az is elmond�
ható, hogy majd minden or�
szágban az első megalakult 
szervezetek közé tartoztak. 
1889- ben Párizsban alakult meg

az első európai nemzetközi 
szakszervezeti szövetség, ez a 
nyomdászoké- volt, s a 13 alapí�
tó között mi magyarok is szere�
peltünk. Ez a szervezet jogfoly�
tonosan ma is működik, s ben�
ne mi is, bár aktív részvételről 
1948—88 között nem beszélhe�
tünk.

— Elég hosszú tehetetlensé�
g i állapot. Változtak a viszo�
nyok, s nyilvánvalóan a megíté�
lések is. M i hasznuk van ebben 
— tudom, hogy csúnya szó — a 
magyar nyomdászoknak?

— Csak egyet mondanék. 
A magyar nyomdász megfele�
lően kiállított papír, bizonyít�
vány birtokában egész Európá�
ban, sőt az Egyesült Államok�
ban is bárhol és bármikor mun�
kát vállalhat, s ott az ottani 
szervezetek részéről pontosan 
olyan juttatásokban, szolgálta�
tásokban részesül majd, mint 
az adott ország munkavállalója. 
Ez oda- vissza alapon műkö�
dik . . .

— Erre mondják azt, hogy 
példaértékű, de az sem lenne 
elrugaszkodott vélemény: pél�
dátlan . . .

— Lehet, hogy az, de na�
gyon szigorú szakmai feltéte�
lekhez van kötve, azaz nekünk 
állandó és magas színvonalú 
képzést kell folyamatosan adni. 
És ezt meg is tesszük.

— Ezek szakmai ügyek. Be�
széljünk a szakszervezetről. 
Hány szervezet működik a 
nyomdai dolgozók körében?

— Gyakorlatilag szakmai 
szinten jelentős alternatív szer�
vezet egy sem. Van viszont

olyan, mely Önöket postásokat 
érinti. Ez pedig a postán belüli 
nyomda szakszervezete, mely 
logikusan a postai szakszerve�
zetbe lépett be. De mondhat�
nám a közalkalmazottak kerete�
in belül dolgozó nyomdászokat 
is. Ők viszont 90 százalékban 
hozzánk „igazoltak", s maradt 
10- 15 ember, aki önálló szerve�
zetet alakított, s a Ligához csat�
lakoztak egyéni tagként.

— Az üzemitanács- választás 
ezek szerint nem sarkalatos 
probléma.

— Nekünk elsődleges fel�
adatunk, hogy a nem szervezett 
dolgozókkal is megértessük, az 
üzemi tanácsok létrehozása kö�
zös érdek, s ha ők ebben nem 
lesznek partnerek, azt kell mon�
danom, az ő aktivitásuk hiánya 
azt jelenti, hogy csak mi fogunk 
jelölteket állítani, semmikép�
pen sem kirekesztőén.

— Végezetül, véleménye 
szerint milyen a magyarországi 
szakszervezetek közötti együtt�
működés?

— Nyugat- európai példát 
mondanék. Amit ők nagyon jól 
alkalmaznak. Tudják, ha a szak-  
szervezetek rivalizálnak egy�
mással, annak az általuk képvi�
selt dolgozók látják hátrányát. 
S még valami, ami nagyon jel�
lemző. Az egymásrautaltság 
mindig akkor derül ki, amikor 
baj van. Ez lehet egyéni, de le�
het kollektív felismerés is. 
A magyar szakszervezeteknek 
egységeseknek kell lenniük, 
pontosan az egymásrautaltság 
miatt is.

V. Á.

„Az ember arra született, hogy 
elmélkedjék és cselekedjék."

(Diderot)

In k á b b  le h e tő s é g
Időnként nagyon szép és ki�

fejező megfogalmazásokat ol�
vashatunk a szakszervezetek 
hivatásáról. A legfrissebbek kö�
zül ilyen az, amit Göncz Árpád 
mondott a Liga III. küldöttgyű�
lésén. Magyarországon a szak-  
szervezetek lényegesen többet 
jelentenek — hangsúlyozta az 
államfő —, mint csupán érdek-  
védelmi és érdekképviseleti 
szervezetet. A szakszervezetek 
ugyanis az átalakulás során a 
társadalom szociális lelkiisme�
retét testesítik meg, s erejük�
kel, bölcsességükkel segíthetik 
a demokratikus rend kiépítését.

Lényegi és pontos szavak. 
Tisztázóak és ösztönzőek. In�
kább még lehetőséget jelente�
nek, mint érvényesülő gyakorla�
tot. Nem tudhatjuk, olvassák- e, 
elfogadják- e ezeket a sorokat 
azok, akik a legtöbbet tehetik 
azért, hogy így legyen.

P lu ra liz m u s  

és  v e rs e n y
A hazai szakszervezeti moz�

galom pluralizmusa ma már 
tény, létező gyakorlat. Ezzel az 
összetétellel úgy tűnik, hosz-  
szabb távon kell számolni. Kér�
dés, ki hogyan értékeli ezt a 
szerveződést.

Úgy vélem, egyszerre jó és 
rossz. Jó, mert versenyre kész�
tet, jobb teljesítményre sar-  
kall(hat)ja a szakmákat, ágaza�
tokat, szövetségeket, konföde�
rációkat. De rossz is egyben, 
mert az egészségtelen, tisztáta�

lan rivalizálás megosztja a 
résztvevőket, kiélezheti ellenté�
teiket, s a szolidaritás hiánya 
miatt a munkavállalók károsod�
nak. Erre vonatkozóan gazdag 
tapasztalataink vannak az el�
múlt évekből.

Ezek tanulságai egyúttal vá�
laszt adnak arra a kérdésre is, 
hogy mi a teendő? Összeegyez�
tetni a pluralizmust és a ver�
senyt, megtalálni a közös pon�
tokat, az összekötő szálakat. 
Verseny abban alakuljon ki, 
hogy ki tudja jobban védeni és 
képviselni a munkavállalókat, a 
munkanélküliek és a nyugdíja�
sok érdekeit.

M á s  h a n g o k

Számtalan jelből érzékelhet�
jük, hogy más a hangnem a 
szakszervezetek közötti kap�
csolatokban, mint mondjuk, fél 
évvel ezelőtt. Vonatkozik ez az 
MSZOSZ és a Liga viszonyára 
is. Erről tanúskodnak azok az 
önkritikusabb, realisztikusabb 
megnyilatkozások, amelyekről 
a Liga III. küldöttgyűlése előtti 
napokban hallhattunk, olvas�
hattunk. Ilyeneket például: „A 
konföderáció nem növekedett 
olyan gyorsan, amilyenre ko�
rábban számítottak a tagok". .. 
„A volt SZOT- os szakszervezeti 
bürokrácia minden törekvésünk 
ellenére túlélte a rendszervál�
tást". .. „Leszámoltunk azzal az 
illúzióval, hogy egy nagy áttö�
réssel elsöpörhető a hagyomá�
nyos szakszervezeti struktú�
ra . . ."

A küldöttgyűlés utáni napon 
azonban ezt mondta Horn Gá�
bor, a volt elnökjelölt, aki nem 
vállalt tisztséget a Ligában:

— Megítélésem szerint e 
mostani eredmény azt tükrözi, 
hogy a Ligában egy „ú j hang" 
iránti igény fogalmazódott 
meg. Ez a hang vélhetőleg radi�
kálisabb, kevésbé kompromisz-  
szumkész, nem annyira tole�
ráns, mint amit én képvisel�
tem . . .  A Ligában felerősödtek 
azok a hangok, azok az erők, 
amelyekkel én nem azonosulok.

Derűre ború. Mert ha ez igaz�
nak bizonyul, akkor a váltás ér�
ződni fog az MSZOSZ- hoz és a 
többi szakszervezeti szövetség�
hez való viszonyban is. És ez 
nem jó senkinek. Leginkább a 
munkavállalók károsodhatnak 
általa.

V á la s z t  v á ró  

k é rd é s e k
„A legfontosabb teendőink 

egyike" — nyilatkozta még el�
nökjelölt programjában Őry 
Csaba —, „hogy miként lehet 
munkavállalói öntudatot építe�
ni, megszabadulni a félelem és 
a szorongás kínjaitól, miként le�
het megváltoztatni, csökkente�
ni a kiszolgáltatottságot".

Olyan fajsúlyú kérdések 
ezek, amelyek túlnőnek a szak-  
szervezetek keretein, noha so�
kat segíthetnek ebben az ér�
dekképviseletek is. Érdeklődés�
sel kísérjük, meddig jut majd el 
e feladatok teljesítésében a Li�
ga. Egy idő után érdemes lenne 
visszatérni e problémakörre.

G o n d o la tm e n e t

Tapasztalati tény, hogy a kö�
zeli határidő ellenére még meg�
lehetősen nagy a tájékozatlan�
ság az üzemitanács- választá-  
sok konkrét kérdéseiben. Akik�
nek több az ismeretük, azok ar�
ra is rájöttek, hogy a megalaku�
landó üzemi tanácsok több 
olyan jogosultsággal is gazda�
godnak, amelyek korábban a 
szakszervezetek hatáskörébe 
tartoztak. Ez sokakat elbizony-  
talanít, megingat abbéli hité�
ben, hogy érdemes szakszerve�
zeti tagnak lenni. És megszaba�
dulhatok a tagdíjfizetés kötele�
zettségétől — így a morfondí�
rozó. Hallani is innen- onnan. 
„Úgy sem tesz értem semmit a 
szakszervezet, minek legyek 
tag?"

Hát hogy is van ez? Vigyük 
végig a gondolatmenetet. Ha 
nem lesz tagság, akkor nem 
lesz szakszervezet sem! Ha 
nem lesz szakszervezet, nem 
lesz partnere a munkáltatónak. 
Ha nem lesz szociális partnere 
a munkaadónak, akkor ki küzd a 
munkavállalók érdekeikért, és 
kivel tud tárgyalni, egyezkedni 
a munkáltató?

És megfordítva: minél na�
gyobb a tagság, annál nagyobb 
a tömegbázis, a szervezettség, 
annál nagyobb a tagdíjbevétel, 
annál több a lehetőség képzés�
re, szakértőkre, sztrájkalap 
gyűjtésére, annál erősebb a 
szakszervezet. S a nyers kapita�
lizmus körülményei között nél�

külözhetjük- e ezt a szervezett 
erőt?

Igaz, a szakszervezetek jogo�
sultságai csorbulnak az üzemi 
tanácsok létrejöttével. Ugyan�
akkor megnő lehetőségük és 
felelősségük, mert gazdagabb 
a hagyományuk, nagyobb a ta�
pasztalatuk, mert kizárólagos 
joguk marad a kollektív szerző�
dés megkötése, a munkaharc 
szervezése. Csak tudni kell élni 
a lehetőségekkel, és érdemben 
együttműködni az üzemi taná�
csokkal.

K E S Z O S Z
Új szó, egy rövidítés. Egy 

újonnan létrejött szakszervezeti 
szövetség neve, amely Miskol�
con alakult a Szakszervezetek, 
Munkástanácsok és Keresz�
tényszociális Érdekvédelmi Tö�
mörülések Konföderációjának 
(SZÁMKÉT) második, egyben 
utolsó kongresszusán. Az új 
szövetség neve: Keresztény�
szociális Szakszervezetek Or�
szágos Szövetsége (KE�
SZOSZ). Hozzá csatlakozott a 
Munkanélküliek Érdekvédelmi 
Szövetségének 54 szervezete 
és az Önálló Érdekképviseletek 
Társult Szövetsége.

Lántzky László, a KESZOSZ 
elnöke szerint 150 ezer tagja 
van az új szövetségnek, amely 
„a keresztényszociális érték�
rend mentén" tevékenykedik. 
Elfogadják ugyan a szakszerve�
zeti vagyonmegosztásról szóló 
megállapodást, de szükséges 
rossznak tekintik azt. Céljuk a 
munka nélküli pályakezdők, a 
járadékfolyósításból kikerülők 
támogatása és az előnyugdíja�
zás segítése. Vállalják a ma�
gánalkalmazottak érdekvédel�
mét is.

Érdekes fejlemény az új kon�
föderáció létrejötte, hiszen az 
elmúlt három év decentralizáci�
ója után erősödni látszottak az 
integrációs törekvések, de úgy 
látszik, az új pártok alakulásá�
val együtt ági szakszervezeti 
szövetségek jelentkezésére is 
számítani kell. Kérdés, mennyit 
profitál ebből az érdekvédelem. 
Reméljük, a munkavállalók, a 
munkanélküliek járnak jól. 
A többit majd eldönti az idő.

T r ip a r t iz m u s
Nem szép szó, idegen is, de 

használják, mint a konszenzust 
vagy a participációt. Megkér�
dezték tőlem egy tisztségvise�
lői tanfolyam szünetében, mit 
jelent.

A kormány, a munkáltatók és 
a munkavállalók egyeztető tár�
gyalását jelöli. Növekvő jelen�
tőségét mutatja, hogy legutóbb 
a Nemzetközi Munkaügyi Szer�
vezet (ILO) rendezett konferen�
ciát Brüsszelben a tripartizmus 
jövőjéről. A szimpózium célja 
az volt, hogy segítséget nyújt�
son a kelet- közép- európai or�
szágoknak a gazdasági, politi�
kai átalakulásokkal járó foglal�
koztatási és szociális konfliktu�
sainak tárgyalásos rendezésé�
hez.

Ha a fejlett nyugati országok�
ban kiemelt figyelmet szentel�
nek az érdekegyeztetésnek, ak�
kor hatványozottan szükség 
van erre a mi térségünkben, ná�
lunk, ahol kialakulatlanabb a 
munka világának intézmény-  
rendszere, miközben egymást 
gerjesztve nő a munkanélküli�
ség és a szociális feszültség, ál�
landósul a létbizonytalanság.

Kárpáti Sándor
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Utazók klubja
Utazni, világot látni jó dolog. Egy- egy kirándulás élménye feled�

hetetlen emlékké válik. Sajnos, e csodálatos emlékeknek nem lehet 
mindenki személyesen részese.

Nekik, és mindazoknak szervezzük új klubunkat, akik szeretnek 
utazni, világot látni; akiknek élményt nyújt távoli vidékek, tájak látvá�
nya, és ezt az élményüket másokkal is szívesen megosztanák.

Klubunk nyitott, bárki tagja lehet. Tagsági díj: 50 Ft/hó.
A klub tagjai évente egy alkalommal egy maguk által választott 

kiránduláson 25 százalék kedvezménnyel vehetnek részt. (A tagsági 
díjat negyed- , fél- , vagy egész évre lehet fizetni.)

A klub tagjai igazolást kapnak, mellyel összejöveteleinket láto�
gathatják. A havonta egy alkalommal tervezett találkozások során 
útiélmény- beszámolókat tekinthetnek meg, szép tájakra látogathat�
nak.

Kérjük, aki klubunk tagja szeretne lenni, a mellékelt jelentkezési 
lap visszaküldésével jelezze ezt. Reméljük, minél többen leszünk, és 
az együtt töltött esték során sok szép tájjal ismerkedhetünk meg.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Jelentkezési lap

Az „Utazók klubjá" - nak tagja szeretnék lenni.

N é v :............ ............................. Lakcím :.............................

M unkahely:.................................Telefonszám :...............

A jelentkezési lapot a következő címre várjuk: 
Postás Művelődési Központ 

Budapest, Postafiók 601, 1373.

(Zárójelben mondom)

A postás bízhat 
fogorvosában

A múlttal a jövőért

Mostanában — ki ne tudná
— voltunk mi, újságírók már 
patkányok, termeszek, innen-  
onnan fizetett népellenség, li-  
berál- posztkommunisták stb. 
Mindezt azért, mert amit lát�
tunk és tapasztaltunk, nem 
átallottunk leírni.

Most úgy tűnik, az MDF or�
szágos gyűlésén elhangzottak 
alapján valamivel szelídebb ka�
tegóriába kerültünk.

Antall József párt-  és minisz�
terelnök soraiból az is kiderült; 
a magyar nép szerencsére dol�
gozik — leszámítva pár száz�
ezer munkanélkülit —, korán 
kel, s ezért korán fekszik, s 
nincs ideje Miki egerek fejtege�
téseit hallgatni a tévében.

Tetszik ez a hasonlat. Van 
benne valami megejtő báj, 
kecs, meg satöbbi. Az persze 
már az én magánügyem, hogy 
az egeret — bármilyen furcsa
— kedvenc állataim között tar�
tom számon. Az egeret és a ve�
rebet. No nem szürkeségük, ha�
nem a fantasztikus alkalmazko�
dókészségük, minden nehéz 
helyzeten felülkerekedő tulaj�
donságuk miatt. Csak zárójel�
ben jegyzem meg: kevesen
tudják, hogy a verébnek pl. 
jobb a szeme — messzebbre 
lát — mint a sas. Mókás ugye?

Szóval tetszik nekem ez a Mi�
ki egér dolog. S ezerszer in�
kább legyek inci- finci egérke, 
mint pl. birka, akit rendszere�
sen nyírnak, bocsánat, meg-  
nyirnak.

Nemrégiben kezembe került, 
s nagy élvezettel olvastam Ne-  
meskéri- Kiss Sándor egykori 
diplomata emlékiratait. Ezzel 
kapcsolatos egy nagyon jellem�
ző történet, mely az egykori 
Népszövetségben történt, s 
egy nyugati ország nagyköveté�
nek meghökkentő felvetését ír�
ja le. Nevezetesen azt, hogy az 
illető úriember egy ádáz és fő �
leg teljesen eredménytelen vita 
után azt javasolta az ülés részt�
vevőinek; helyesebb lenne, ha 
az egymásra való acsarkodás 
helyett Walt Disney- filmeket 
néznének. Donald kacsát és 
persze Miki egeret. Véleménye 
szerint a látott film után béke 
és barátság költözne a szívek�
be, senki sem utálná a másikat, 
derű meg kacagás töltené be a 
termeket.

Fantasztikus ötlet. A dolog�
nak egyetlen szépséghibája 
van csak, nem minden politi�
kusnak van humorérzéke, vagy 
ha igen, azt gondosan leplezi. 
Azért nem volna egy utolsó 
„buli", ha mondjuk a magyar 
parlament kulturális bizottságá�
nak médiavitáját néha- néha 
megszakítaná egy Tom és

Jerry- film. Vagy ha már magya�
rok vagyunk, egy rendes nép�
nemzeti népmese, Szabó Gyula 
megnyugtató kedves hangalá-  
mondásával.

Tanulság — úgy vélem — bő�
ven akadna . . .

❖  *  *

Pár mondatot végezetül a 
megnyugtató hangról. Nem tu �
dom ki hogy van vele, de en�
gem egyre jobban idegesít te�
lefonáláskor, mikor a kért mel�
lékállomás foglalt, s a kapcso�
lásig zene szól a fülembe. Ha 
ezt idegnyugtatónak szánják, 
nem mindig érik el céljukat. Ná�
lam legalábbis nem, s már gon�
dolkoztam is azon, milyen ze�
nét javasolnék én.

A mentőknek például a sors 
szimfóniát, a Honvédelmi M i�
nisztériumnak a „Fel- fel vitézek 
a csatára" című dalt, az 
MSZOSZ- nak pedig a „Gyere 
ülj kedves mellém" című örök�
becsű slágert.

Van persze kivétel. A minap a 
Budapest 3- as postát hívtam. 
A keresett nem volt a helyén, 
de a központos kisasszony va�
lami olyan kedves segítőkész�
séggel kezdte kutatni, aranyos 
megnyugtató szavakkal fűsze�
rezve „nyomozását", hogy azt 
tanítani kellene.

Fogalmam sincs, minek alap�
ján alkalmaznak intézmények�
ben telefonkezelőket, de szá�
momra mindig jóleső érzést 
vált ki, ha egy kedves hangot 
hallok, s alkalmanként még a 
mosolyt is látni vélem a szájuk 
szögletében. Pedig szép szám�
mal olyan emberek, kik kese�
reghetnének sorsukról, mert 
vakok. Nem tudom, másnak mi�
lyenek a tapasztalatai, én csak 
azt tudom, a vak emberek bel�
ső derűje mindig megható, bár 
ők a meghatottságból kérnek 
legkevésbé. Gondolom, nem 
árulok el titkot, ha leírom, szak-  
szervezetünk telefonközponto�
sa is vak.

Reggelenként általában egy�
szerre érkezünk székházunkba, 
s ha pár nap „kimaradás" van, 
kedvesen megjegyzi: rég lát�
tam, Ádám . . .

Van aki ezen megdöbbenne. 
Én nem, számomra ez termé�
szetes. Persze, mert egy Miki 
egér értékrendje alkalmanként 
nehezen sorolható be az em�
beri társadalom „elvárásai" kö�
zé. Akkor viszont azt nem ér�
tem, hogy miért egereken kí�
sérleteznek bölcs kutatók, me�
lyeknek tapasztalatait később 
az emberiség szolgálatába állít�
ják.

Talányos kérdés, lehet töp�
rengeni.

— veégh —

A fogorvosi szobából kihal-  
latszik a fúrógép hangja. Nincs 
rossz fogam, most mégis be�
lém hasít a félelem. Hiszen én 
csak beszélgetni jöttem dr. Ma�
ros Ildikóval, a postások fogor�
vosnőjével — eszmélek fel, de 
már nyílik is az ajtó, és mosoly�
gósán behív. Kicsit meglepő�
dik, amikor elmondom, hogy én 
nem kezelésre jöttem, interjút 
szeretnék kérni.

— Miért éppen rólam, hi�
szen nincs abban semmi rend�
kívüli, amit csinálok! Szeretem 
az üzemorvosi munkát. Nyu-  
godtabb körülmények között le�
het dolgozni, s ezért precízeb�
ben, mint a rendelőintézetben. 
Van idő beszélgetni a betegek�
kel, akiknek itt nem kell annyit 
várakozniuk.

— Az emberek általában az 
utolsó pillanatra halasztják a 
fogorvosi látogatást. Hogyan 
viszonyulnak egy orvoshoz, ha 
az éppen nő?

— Legnagyobb sikerélmé�
nyem az, amikor egy reszkető, 
félelemmel teli ember moso�
lyogva távozik a rendelőből. Az 
egyetemen az oktatóim egyike 
felrajzolt a táblára egy arcot ló�
gó orral, egy másikat mosoly�
gós szájjal. Azt mondta, ez a 
kép legyen előttünk, s ha elér�
jük, hogy derűsen távozzon a 
beteg, jól dolgoztunk. Sajnos, 
manapság nemcsak hanyag�
ságból halogatják az emberek a 
kezelést. Megnövekedtek az 
árak, nem mindenkinek telik a 
hiányzó fogak pótlására. A leg�
kisebb korona, a hármas 1300 
Ft, ugyanez öt- hat hiányzó fog 
esetében már 2200 Ft. Talán 
annyi az előny, hogy viszonylag 
gyorsan tudunk dolgozni, az 
Angol utcai fogtechnikai mű�
helynek is köszönhetően.

Páciens érkezik. Nem lehet 
várakoztatni, leül az ominózus 
székbe. Kérdések hangzanak el 
és válaszok. A fúrógép érinté�
sére feljajdul az asszony. Tes�
sék kihúzni, nem kínlódok to �
vább! Előbb megröntgenezzük, 
az nem fáj — mondja az orvos�
nő — tíz perc múlva meglátjuk.

— Óriási szerencse, hogy 
van röntgengépünk — mondja 
Maros Ildikó, visszatérve hoz�
zám — nem kell a beteget kül�
dözgetni, várakoztatni.

— Miért nem húzta ki a fo�
gat, hiszen a beteg is ezt kérte!

— Amikor fáj egy fog, hajla�
mosak a radikálisabb megol�
dásra. A beteg véleménye min�
dig fontos, meg is hallgatom,

de a szakember én vagyok. 
Megpróbálom minden esetben 
meggyőzni a pácienst, hogy 
hallgassa meg, fogadja el az én 
véleményemet. A cél az, hogy 
megmentsünk egy fogat, hi�
szen a pótlás költséges is, no 
meg nem az igazi.

— Hogyan ju t eszébe egy 
nőnek ezt a pályát választani?

— Kétszer próbálkoztam az 
általános orvosival. Nem vettek 
fel. Közben voltam ápolónő, 
kézbesítő, valutapénztáros, ad�
minisztrátor, és konyhán is dol�
goztam. 1965- ben sikerült be�
jutnom a szegedi fogászati 
szakra. Először Záhonyban dol�
goztam, majd 1976- ban Buda�
pestre kerültem. Ebben az üze�
mi rendelőben — amely külön�
ben az első volt a postán — 
1986- tól dolgozom. Sokan bi�
zalmatlanok, ha meglátják, 
hogy asszony a fogász, ám so�
kan éppen azért választják a 
nőt, mert türelmesebb, figyel�
mesebb, jobban megérti a be�
teg gondjait.

— Az orvosnak magánélete 
is van. Megtudhatunk valamit a 
családjáról?

— Igazán szerencsésnek tar�
tom magam. Kiegyensúlyozott, 
nyugodt a családi hátterem. 
Férjem is közlekedéssel kap�
csolatos munkát végez, mérnök 
a MÁV- nál, 21 éves fiam számí�
tástechnikai szakos főiskolás. 
Csendesen éldegélünk, szín�
házba járunk, néha pedig ösz-  
szegyűlik a baráti társaságunk.

— Huszonhárom esztendeje 
dolgozik a szakmában. M i az, 
amire szívesen emlékszik, és 
esetleg melyik volt a legna�
gyobb kudarc?

— Igyekeztem mindig úgy 
dolgozni, hogy ha találkozom a 
betegeimmel — ami egy üzem�
orvos esetében naponta előfor�
dul — egymás szemébe néz�
hessünk, ne fordítsák el a fejü�
ket. Bárhogy töröm a fejem, 
nem tudnék igazán nagy ku�
darcról beszámolni, viszont őr�
zök egy nagyon kedves emlé�
ket. Valamikor régen kezeltem 
egy idős, kétkezi munkásem�
bert. Amikor befejeztük a mun�
kát, karácsonyra írt egy üdvöz�
lőlapot. Ezzel köszönte meg, 
hogy segítettem rajta. Számára 
— gondolom — nagyobb mun�
ka volt megírni azt az üdvözle�
tét, mint kiásni egy gödröt. Ez 
az igazi ajándék . . .

— További jó  munkát kíván�
va, köszönöm a beszélgetést.

— b. cs. —

Gyönyörű napsütéses idő, 
egy pocsék állapotú bekötőút, 
és egy nagyszerűnek induló ki�
állítás fogadta a meghívottakat 
a diósdi rádióállomás területén 
ez év januárjában.

A magyar rádiózás 70. évfor�
dulója ugyan csak 1995- ben 
lesz, de a diósdi egykori vezér�
lőteremben most megrende�
zett kiállítás már az akkorra fe l�
állítandó Rádió-  és Televízió-

Fagyosán lóg a levegő. 
A deres villanyhuzalokon ma�
dárkák ülnek dermedten. 
A park virágai megkórósodva 
remegnek. A nagy központi 
posta ködfátyolba borult. 
Szenved a világ!

A parkon át barázdált arcú, 
idős férfi csoszog. Városi 
bundájának prémje füléig fe l�
hajtva. Vele szemben ugyan�
csak idős fé rfi igyekszik, 
homloka gondtól terhelt. Ré�
gi, kopott irhabundát visel. 
A park közepén összetalál�
koznak. Megörülnek egymás�
nak, kezet fognak.

— Irtózatosan hideg van 
— szól a városi bundás.

— Mínusz 17 fok, válaszol 
az irhabundás . . .  — És kép�
zeld kérlek, éppen most utasí�
to tta  vissza az önkormányzat 
ipari osztálya a palackos gáz�
tűzhely iránti kérelmemet. Tu�
dod: sok az igénylő, kevés a 
fóka . . .

Az irhabundás megértő 
ember; neki is elege van a bü�
rokráciából.

— Jaj, Emőkém, m it tehet 
a szegény nyugdíjas? Nálam 
be van ugyan vezetve a gáz, 
de m it érek véle, ha aprók a 
szobák. Három apró gyer�
mekszoba az unokáknak. 
A vejem 14 ezerrel munkanél�
küli, a lányom ugyanennyiért 
dolgozik a felvételnél, itt, a 
központi postán. A lattunk fé l�
emelettel éjfélig zajos é tte�
rem. Hiába Írom le, hogy 41 
éven át Miskolcon voltam hi�
vatalvezető, nem veszik figye�
lembe. Te Debrecenben szol�
gáltál, ugye?

— Én csak 39 évig, az állo�
más mellett, a 2- es postán. 
De az önkormányzatnak ez 
nem nagy idő . . . Hiába sze�
dek össze én is vagy harminc�
ezret a nyugdíjjal, mégsincs 
boldogság.

Feltűnik két karcsú láb a 
park szélén. Bundája szoro�
san begombolva, s így jobban 
kidomborodik csodás alakja. 
Pedig ő is idősecske: már 
nyugdíjas. Főpénztáros volt, 
legutóbb Kókán. Valahol a 
gallér körül, a széles karimájú 
kalap alatt fitos orrocska és 
két fekete szem lapul.

A férfiak már a lábáról fe l�
ismerik. Kétfelé húzódnak. 
Lendületesen kalapot emel�
nek. Az aranyoska a két férfi 
között lehorgonyoz. Tavasz il�
lata terjeng a dermedt télben. 
Két torzsa közt egy virágszál. 
Ömlik belőle a gondolat:

— Jé, Ernő, jé, T ivadar. . . 
Hogy hova igyekszem? Nos, 
hova mehet a szegény, sze�
rencsétlen ember ebben az

múzeum anyagát képezi. Hogy 
az a kiállítás milyen lesz, a most 
látottaktól már sejthető. Vélhe�
tően igen magas szakmai szín�
vonalú, de nem hinném, hogy 
pl. a „laikus" látogató élmények 
nélkül távozna.

Kívánjuk, hogy így legyen, s 
érdeklődve várjuk a folyta�
tást . . .

— gh —

ítéletidőben? Az OTP- hez. 
A házunkra fe lvett hitelt fo �
gom kifizetni. Most szóljanak 
hozzá. Azt érjük el vele, hogy 
tavaszra csak Ladát tudunk 
venni a maradék pénzünkön. 
És képzeljék, mi, akik soha 
senkinek nem tartoztunk, a 
házra fe lvett hitel visszafize�
tése után újra h itelt veszünk 
fel az új kocsira. Értik? Hitelt! 
Fess dolog, mi? Nekem aztán 
beszélhetnek. így jártunk . . .  
Na pá, Ernőké, Tivadarka.

A két bundás férfi sóvárog�
va néz a távolodó csinoska 
után. A városi bundás csettint 
is utána egyet. Mondana is 
valami gusztát, amikor éles 
fü tty  hasítja át a dermedt 
csendet. A nyármelegben für -  
dőző kismadár sem adhat 
ilyen csodás füttykoncertet. 
Aztán végre fe ltűnik az éne�
kes csalogány: fiatalember, 
hajadon fővel, kiskabátban, 
nyakán hanyagul átvetett sál�
lal. Két keze nadrágzsebébe 
süllyesztve. S jön. De hogy 
jön? Szétvetett lábbal. Am int 
lép, cipője fordul egyet. Bal 
lába mereven lódul előre, 
jobb lábával szinte kaszál. 
Minden lépése munka, szen�
vedés. Lassan jön a nyomo�
rék. A két bundás fé rfi szét�
húzódik a kaszáló lábak elől. 
Nem szólnak, kivárják, amíg 
elhalad. A nyomorék pedig 
jön. Tulajdonképpen csak bal�
lal lép, a jobb lábát csak mel�
lé helyezi.

Végre a két bundás elé ér. 
Megáll. A füttykoncertet is 
szünetelte ti. Nézi a két baráz�
dált homlokot, a gondterhelt 
arcokat. Tűnődik magában. 
Két markát kiveszi a nadrágja 
zsebéből. Tenyerén megcsil-  
lanak az aprópénzek. Tiszta 
szívből mondja:

— Az urak nagyon fázhat�
nak. Jöjjenek na, fizetek ma�
guknak egy jó forró feketét itt 
a Spaten presszóban.

De mert válaszra sem mél�
tatják, visszadugja zsebébe a 
két kezét, s nagy munkával, 
éles trillázással vonszolja ma�
gát tovább, míg el nem tűnik 
a tér túlsó oldalánál.

A két nyugdíjas fé rfi mere�
ven néz a nyomorék után. 
Úgy érzik most, hogy o tt be�
lül, önmagukban, ahol soha 
nem tapogatnak a külsőt 
örökké bíráló szemükkel, 
most hirtelen megmozdult 
valami.

A hatalmas központi posta�
épület levetette magáról köd-  
fátyolát, az ég kiderül, s a 
tisztuló égen felparázslik a ta �
vaszt hozó, drága napsugár.

Dénes Géza
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J ó l vizsgázo tt a fővárosban  

a d ece n tra lizá lt csom agkézbesítés
Dunántúli rokonaim jóvoltá�

ból finom falatok kerültek va�
sárnapi asztalunkra, valódi házi 
disznótoros. Nagyobb örömet 
postás nem szerezhetett volna, 
mint ezzel a dobozfalakon is át�
hatoló orrcsiklandozó, csodail�
latú küldeménnyel. Néhány nap 
múlva kopogtattam be a Buda�
pesti Postaigazgatóságra Her�
mann Ottó igazgatóhelyettes�
hez, hogy a csomagkézbesítés 
helyzetéről beszélgessünk, s a 
téma még mindig előhozta 
számban az isteni ízeket. Saj�
nos, a csomag megismétlését 
nem tudta befolyásolni.

Lapunk novemberi számában 
a csomagfeldolgozás gondjai�
ról írtam. Csombok László 
üzemvezető akkor azt mondta: 
„Ha megoldódik a m i gondunk, 
az csak a »kenyér első szelete« 
lesz, mert a fő probléma a cso�
magkézbesítés területén van." 
Ezért most arra keresem a vá�
laszt, milyen a csomagkézbesí�
tés helyzete múlt, jelen és jövő 
időben.

— Hosszú éveken át fokoza�
tosan csökkent a csomagforga�
lom, és ezzel párhuzamosan 
visszafejlődtek a csomagfeldol�
gozással, kézbesítéssel kapcso�
latos területeink — mondja 
Hermann Ottó. — így sokkha�
tásként ért bennünket 1991- ben 
a csomagküldő vállalatok létre�
jöttével a karácsony előtt ránk 
zúdított csomagrengeteg. A na�
ponta feladott korábbi 3- 4 ezer�
rel szemben 12—12,5 ezer cso�
magot kézbesítettünk. Hiába 
szerveztünk minden hétvégére 
különszolgálatot, a karácsonyi 
küldeményekből sok megma�
radt az ünnepek utánra. A nagy 
mennyiségű maradványhoz az 
is hozzájárult, hogy ezek után�
vétes csomagok, melyeknek 
kézbesítése komplikáltabb, 
mint a hagyományos csomago�
ké. Rengeteg került letétbe is.

— Nem kevés fejfájást 
okozott tehát a váratlan  
csomagdömping, melyre 
senki nem számított, ezért 
volt a teljes felkészületlen�
ség. Hogyan és m it léptek?

— 1992 elején megvizsgáltuk 
a kialakult helyzet okait, és ér�
tékeltük azokat. Megállapítot�
tuk, hogy a, csomagküldő szol�
gálatok feltehetően tovább sza�
porodnak, tehát állandónak te�
kinthető — főleg az ünnepek 
előtti időszakokban — a nagy 
csomagforgalom. Ez pedig azt 
jelenti, hogy nekünk ehhez kell 
igazítani a kapacitásokat. Ez a 
mi hatáskörünket túlhaladta, 
vezérigazgatói szinten kellett 
koordinálni a tennivalókat, ezek 
anyagi konzekvenciáit ugyanis 
központi pénzből kellett megol�
dani.

— Koncentráltan jelentkez�
tek a problémák a 70- es, a Bu�
dapest 3- as és az Újpest 1- es 
hivatalban, melyek tizenhárom 
kerület csomagkézbesítését 
végzik. Mindhárom helyen első�
sorban a terület szűkössége 
akadályozta a kézbesítés meg�
felelő előkészítését. Ez volt az

időbeni kézbesítés meghiúsulá�
sának alapvető oka. Ezért hatá�
roztuk el, hogy decentralizált 
csomagkézbesítő rendszert kell 
kialakítani.

— A döntés sem volt köny-  
nyű, de a megvalósítás annál is 
nehezebb. A legkritikusabb te�
rületeken — I., II., III., XI. és XII. 
kerület — igyekeztünk bérlemé�
nyeket szerezni, próbálkozása�
ink azonban teljes sikertelen�
séggel végződtek. A felajánlott 
épületek vagy technológiailag, 
vagy az anyagiak miatt nem fe �
leltek meg. Hely szempontjából 
nagyon jó lett volna például a 
déli összekötő vasúti híd mel�
lett egy volt gyártelep, de irreá�
lisan magas bérleti díjat kértek 
érte.

— Végül is házon belül 
keresték a megoldást, meg 
is találták, igaz, csak átm e�
netinek tekintik, de ez segí�
te tt a helyzeten.

— Igen, mindenképpen 
megoldást kellett találnunk, 
hogy a karácsonyi csúcsforga�
lom lebonyolításának feltételeit 
megteremtsük. Van a XIII. kerü�
letben egy fenntartási üze�
münk, a mellette lévő telken 
évek óta egy kézbesítőhivatal 
építését tervezzük. Ebből eddig 
nem lett semmi. Nos, ennek 
egy részén kialakítottunk egy 
kézbesítőbázist, melynek fe l�
adata az I. és a II. kerület ellátá�
sa. Ezzel enyhült a Budapest 
3- as hivatal túlterheltsége, csak 
a saját területe maradt. A 70- es 
hivatal gondjait a vezérigazga�
tóság segítségével tudtuk eny�
híteni. A Posta Központi Jármű�
telepétől megkaptuk a Dózsa 
garázst, ahova a VII. és a Vili. 
kerület csomagkézbesítését 
helyeztük. A 70- estől elvittük a 
XI. és a XII. kerületet is, ezek el�
látására a Csepel 1 hivatal ud�
varában levő volt remittenda�
raktárt alakítottuk át a célnak 
megfelelően. A pesti oldalon 
felépül az új Rákospalota 1- es 
hivatal, amely a XV. kerület 
csomagkézbesítését végzi, így 
az Újpest 1- es hivatal is csak 
saját kerületével foglalkozik 
majd. Várhatóan az év 2. felé�
ben elkészül a hivatal. A szük�
séges átalakítások mintegy 35 
millió forintba kerültek.

— Mivel a budai kerületek 
csomagkézbesítő bázisát Pes�
ten alakítottuk ki, arról is gon�
doskodnunk kellett, hogy a le�
tétbe helyezett küldeményeket 
a címzettek lakóhelyükhöz mi�
nél közelebb vehessék át. Pél�
dául a XI. kerületben a 117- es 
hivatalt, az I. kerületben a Fő 
utcai 11- es hivatalt jelöltük ki 
erre a célra.

— A területbővítéssel 
m egtették a legfontosabb 
lépést ahhoz, hogy utolér�
jék a felduzzadt forgalmat. 
(Ha már elébe menni nem 
tudtak.) M it te ttek  még?

— Szeptemberben és októ�
berben megkerestük azokat a 
postaszerveket, amelyek részt 
vesznek a csomagkézbesítés�
ben. A Hírlap-  és Postaszállítási

Igazgatóságot arra kértük, tájé�
koztassanak bennünket, milyen 
mennyiségű csomagküldemény 
felvétele várható a csomagkül�
dő szolgálatoktól; gondoskod�
janak a küldemények és a szál�
lítólevelek éjszakai kiszállításá�
ról, hogy a hivatali feldolgozás 
az éjszakai órákban megtörtén�
hessen, és reggel a kézbesítés 
megindulhasson. A vezérigaz�
gatóság szállítási osztályával és 
a Posta Központi Járműtelep�
pel egyeztető tárgyalások so�
rán meghatároztuk a kézbesí�
tés lebonyolításához szükséges 
járműmennyiséget.

— Úgy hiszem, fontos dön�
tés volt, hogy idejében megad�
tuk a hivataloknak a decentrali�
zált rendszerhez szükséges 
85- ös létszámbővítést. így volt 
alkalom még a helyismeret 
megszerzésére, a postatechno�
lógia megtanulására.

— Az intézkedések eredmé�
nye: míg az 1991- es karácsonyi 
220 ezres csomagtömegbe 
szinte belefulladtunk, addig a 
92- es ünnepi csúcsforgalom�
ban a 320 ezer csomagot már 
szinte maradványmentesen 
kézbesítettük. Igazolódott tehát 
a döntések helyessége.

— Nagyon gyorsan kel�
lett kialakítani a decentrali�
záláshoz szükséges terüle�
teket. Tudtak azért figyelni 
arra is, hogy milyenek lesz�
nek a munkakörülmények?

— Állítom, hogy az odahe�
lyezett dolgozók jobb munka-  
körülmények közé kerültek, 
mint korábban voltak. Példa�
ként említem a november eleji 
Csepelre költöztetést, amikor is 
kaptunk egy háromnapos eső-  
zuhatagot. Beázott az épület 
födémje, továbbá az előtető 
sem készült még el. Ezért elren�
deltük a visszaköltöztetést, s 
addig a 70- es hivatalban ma�
radtak, amíg az új helyet telje�
sen rendbe nem hozták. Min�
den területen szociális létesít�
ményekről is gondoskodtunk.

— A kapacitást tehát 
hozzáigazították a megnö�
vekedett forgalomhoz, ille t�
ve a csúcsidőszakok forgal�
mához. M i történik akkor, 
amikor kevesebb csomagot 
adnak fel?

— A forgalom ingadozásá�
hoz nem tudunk alkalmazkodni. 
Az érintett hivatalok felelőssé�
ge megnőtt, hogy okosan gaz�
dálkodjanak a magasabb lét�
számmal — szükség szerinti át�
csoportosításokkal —, melyet 
meghagyunk nekik. Különben 
az a tapasztalatunk, hogy a 
csúcsforgalmak már nem korlá�
tozódnak az ünnepek környéké�
re, mert a csomagküldő cégek 
egyre több akciót rendeznek, 
melyek ugyancsak növelik a 
forgalmat. Ezt most, február 
elején is érezzük.

— Beszélgetésünkön vé�
gigvonult az, hogy az em lí�
te tt intézkedések, bár hatá�
sosak, mégis csak átmeneti 
megoldást jelenthetnek. 
Vannak- e konkrét elképze�
lések hosszabb távra? — 
tettem fel utolsó kérdésemet.

— Elképzeléseink szerint Bu�
dán létrehoznánk egy dél- budai 
és egy észak- budai kézbesítő�
hivatalt. Dél- Budán meghatáro�
zó tényező számunkra az EX�
PO. Ez a terv mindenképpen 
beleilleszkedik a fő koncepci�
ónkba, miszerint minden kerü�
letnek legyen önálló kézbesítő�
hivatala.

Szépek a távlati tervek, de 
realizálásuk nagyon távolinak 
tűnik. Eszembe ju t egy filozófus 
mondása: „Bizonyos életkoron 
túl az álmokat terveknek nevez�
zük. " 1993- as változata lehetne: 
A terveket bizonyos körülmé�
nyek között álomnak nevezzük.

Bánhidi ÉvaÚj raktár a Csepel 1- esben

Azt, hogy vannak jó és van�
nak felejthető hagyományaink, 
gondolom, senki sem vitatja.

Siklós Csaba közlekedési, 
hírközlési és vízügyi miniszter 
szeretne egy új és mindenkép�
pen a jövendő évek elején visz-  
sza- visszatérő kedves hangver�
sennyel egybekötött hagyo�
mányt teremteni, ezzel is jelez�
ve, elismerve és megköszönve 
a partnercégek, üzletemberek, 
diplomaták, magánszemélyek 
részéről a minisztériumnak 
nyújtott támogatást. Az ilyenfé�
le cselekedet persze egyáltalán

nem szokatlan más országok�
ban, s ennek sokféle módja, 
módozata van, de azt hiszem, a 
mostani, a Zeneakadémián 
megtartott miniszteri fogadás 
egyike a legszimpatikusabbak-  
nak. Hazudnék, ha azt állíta�
nám, mondjuk a Bahamákra 
vagy a Kanári- szigetekre szóló 
invitálásnak nem örültem volna 
jobban, de az ember ne legyen 
telhetetlen, s örüljön annak is, 
ami van, s értékelje — főként 
érzékelje a dolog gesztusérté�
két.

Nyilván így volt ezzel a deb�
receni, a miskolci és a soproni

posta igazgatója is, kikkel volt 
szerencsém pár percre talál�
kozni — minden területi igazga�
tó kapott meghívást —, de nem 
hiszem, hogy az Amerikai Egye�
sült Államok nagykövete vagy a 
Vatikán állam képviselője az 
ilyen alkalmakon felszolgált 
egy- két pohár pezsgőért, pár 
falat édességért, vagy Liszt Fe�
renc és Strauss muzsikájáért 
fogadta el a meghívást.

Az idei fogadás és hangver�
seny a második volt a sorban, 
jövőre ugyanitt?

— veégh —

A Debreceni Postaigazgató�
ság Szabad Szakszervezeti Ta�
nácsa titkárának egy korábbi 
meghívását megragadva igye�
kezett e sorok írója Debrecen 
felé a szikrázó január végi nap�
sütésben.

Debrecenből már együtt 
mentünk Kónya Lajos titkárral 
és lllyésné Évával, a szakszer�
vezeti tanács közigazgatási 
munkatársával Jászapátiba. 
A mintegy 150 km- es úton szó 
került arról, hogy a ma Jász�
apátiban létrejövő új, önálló 
alapszervezet az ötvenedik lesz 
a debreceni területen. A IV. 
osztályú hivatal 34 fős közössé�
géből kb. 15- 20 a szakszerveze�
ti tag, így az alakuló ülésen is 
ilyen részvételre lehet számí�
tani.

A helyszínen egy kicsit más�
képpen alakultak a dolgok. 
A tanácskozás színhelye a hiva�
tal kézbesítőterme — elcsépelt 
kifejezés, de igaz — zsúfolásig 
megtelt, ami majd félszáz em�
bert jelentett. Az alakuló ülésen 
— mint a szünetben egy be�
szélgetés során kiderült — a 
legidősebb szakszervezeti tag, 
a 83 éves Imre bácsi is megje�
lent, pedig ő vagy 22 éve nem 
járt a hivatalban A nagy érdek�
lődés jóleső meglepetés volt 
mindhármunknak.

Kónya Lajos majdnem 1 órás 
tájékoztatójában említést tett 
arról az önszervezési folyamat�
ról, melynek eredményeként az
1992- es esztendőben a IV. osz�
tályú hivataloknál 16 önálló 
alapszervezet jö tt létre. A most 
alakuló jászapáti szervezet a 
17., új és egyben a szabad szak-  
szervezeti tanács 50. alapszer�
vezete. A 17 új alapszervezet�
ben 200 új belépővel növeke�
dett a szakszervezet taglétszá�
ma.

Említést tett arról is, hogy az 
alapszervezeti önállóság egy�
ben azt is jelenti, hogy az eddig 
a jászberényi kszb- nél jelentke�
ző jóléti, szociális pénzeszkö�
zök és az üzemi segélykeret

visszakerül ide a hivatalhoz, a 
hivatalvezető és a szakszerve�
zeti bizottság együttdöntési ha�
táskörébe. Jó hír volt az is, 
hogy az idei esztendőben jelen�
tősen lehetett emelni a jóléti 
keretösszeg egy főre jutó mér�
tékét.

Az önálló alapszervezet a 
szakszervezeti tanácstól indu�
lásként 20 000 Ft alaptőkét ka�
pott, és természetesen mind�
azokat a kellékeket, bélyegzőt, 
pénztárfőkönyvet, szakmai és 
szakszervezeti dokumentumo�
kat, amelyek egy önálló alap-  
szervezet működéséhez elen�
gedhetetlenül szükségesek.

Kónya Lajos az elmúlt évek 
eredményeit említve kiemelte, 
hogy az új szakmai és szakszer�
vezeti vezetőség azt a helyzetet 
örökölte, hogy a Debreceni 
Postaigazgatóság az igazgató�
ságok között az utolsó helyen 
volt a bérezés tekintetében. Az 
elmúlt időszakban ez a helyzet 
a közös erőfeszítések eredmé�
nyeként jelentősen javult, ma 
már az igazgatóságnak dobo�
gós a helyezése, és remény van 
az előbbre jutásra is.

A nagy figyelmet keltő tájé�
koztatás után lllyésné Éva vette 
át a szót, és az alapszervezet 
tisztségviselőinek megválasztá�
si módját ismertette, majd a je�
löltek bemutatására került sor.

Az alakuló ülés e szakaszá�
ban történt olyan, amit a króni�
kás eddig még nem tapasztalt. 
Arra a kérdésre, hogy a jelenlé�
vők közül, aki nem szakszerve�
zeti tag, akar- e valaki a Postai 
Dolgozók Szakszervezetébe 
belépni, nyolc kar emelkedett a 
magasba. Mint utóbb kiderült, 
ezek a kollégák eddig elzárkóz�
tak a belépés gondolatától. Az 
új belépőkkel 100 százalékos 
lett a hivatal dolgozóinak a 
szervezettsége.

Az alakuló ülésen 100 száza�
lékos szavazati aránnyal válasz�
tották meg Szabó Vencelnét az 
alapszervezet titkárának. A vá�
lasztás végeredményének kihir�
detése után néhány elismerő

mondattal megköszönték Ko�
vács Istvánnak, Jászberény 
kszb- titkárának munkáját, és 
félig tréfásan az is elhangzott, 
hogy az indította el a közössé�
get az önállósodás útján, hogy 
hírét vették a kszb- titkár közeli 
nyugdíjba vonulási szándéká�
nak. Kovács István továbbra is 
felajánlotta segítségét, immár 
az önálló alapszervezet részére, 
mondván: Jászapáti és Jászbe�
rény között kisebb a távolság, 
mint Jászapáti és Debrecen kö�
zött, és bizonyára lesznek olyan 
kérdések, amit két alapszerve�
zet egymás között is meg tud 
oldani.

A köszöntés és az elköszönés 
után még két órán keresztül 
folyt a kötetlen beszélgetés sok 
mindenről, jellemző az érdeklő�
désre, hogy este háromnegyed 
nyolckor még olyan kérdések�
ről beszélgettünk, hogy az új 
kollektív szerződésben milyen 
kérdéseket kellene szabályozni, 
milyen változtatásokat tervez a 
szakszervezet. Végül negyed ki�
lenc után szakadt meg a kérdé�
sek és a válaszok sora.

Tanulságos délután és este 
volt. A szervezők kellemes 
gondja volt a nagy arányú rész�
vétel, és ebben a fokozott ér�
deklődésben azt látták vissza�
igazolódni, hogy igenis fontos 
volt a jászapátiaknak, ennek a 
közösségnek, hogy újra önálló 
alapszervezetként működhes�
senek, hogy önmaguk dönthes�
senek azokban a kérdésekben, 
amelyek rájuk tartoznak.

Emlékezetes volt a vendég�
nek, mert erősítette azon 
meggyőződését, hogy a szak-  
szervezet kisebb- nagyobb kö�
zösségek érdekazonosságából, 
összefogásából teremtődik. De 
hiszen ez a célja és egyben az 
értelme az egésznek.

yjból igazolódott, hogy a leg�
eredményesebb agitáció az élő 
szó, a személy hitelessége, az 
elért eredmények, az őszinte 
szóváltás.

Meszlényi Ferenc
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Továbbra is együtt, de önállóan

Alakuló ülés Jászapátiban



A  Nílus kék vízen

El nem tudtam itthon gondol�
ni, hogy a Nílus vize kék lehet. 
Hiszen a Dunáról sem tudom 
elhinni, hogy bárhol is kék len�
ne, pedig a Kék Duna- keringő a 
bizonyság rá, hogy valahol és 
valamikor kék lehetett a mi sze�
retett folyónk színe. Na, de a 
Nílusé? Márpedig az! Még 
egyiptomi indulásunk előtt el�
határoztatott a szívemben, 
hogy hajózni fogok a Níluson. 
M árm iért is ne? Úgy kár lenne

hazajönni ebből a fantasztikus 
világból, hogy épp ott ne hajóz�
zam? Ha már hajóztam Velen�
cében, Helsinki előtt, Stock�
holmnál, az oslói öbölben, az 
ausztriai tavakon, majd éppen 
itt hagyom ki ezt az élményt. 
S végighajóztam egyszer a Du�
nát Budapesttől Izmailig és 
vissza. És egyszer félkörbe ha�
józtam Európát is, egy magyar 
tengerjáró hajó utasaként Brai-  
lától egészen Rotterdamig.

Csoda 20 dollárért

Amikor kihirdették a csopor�
tunknál, hogy aki akar, 20 dollár 
ellenében részt vehet egy két 
és fél órás nílusi hajózáson, nyi�
to tt büfé mellett (amintt a svéd�
asztal közkedvelt neve), azon�
nal jelentkeztünk. Már miért is 
ne jelentkeztünk volna? Nem az 
evés kedvéért, hanem a hajózá�
sért.

Délelőtt megnéztük a hajót. 
Két hajó volt egymásra kötve a 
parton. A mienk jelvénye a 
Szent Hórusz, s mivel katama�
rán volt ez a nílusi mértékkel 
mérve is nagy hajó, hát a két 
hajótest orra egy- egy hórusz-  
szal, vagyis aranyozott sólyom�
mal volt ékesítve.

Fél háromkor érkeztünk a Ní�
lus partjához.

Még alig voltak a hajón. Ez 
valójában egy hatalmas sétaha�
jó, a fedélzeten egy ötcsillagos 
étteremmel. Alul és felül is ét�
terem, a mienk a felső rész volt. 
Szerencsére, hiszen innen 
szebb a kilátás. Amikor belép�
tünk az ősi egyiptomi freskókat 
utánzó fedélzeti étterembe, el�
állt a szemünk és a szánk. Cso�
dálatos világba kerültünk. M int�
ha egy háromezer éves hajó 
vendégei lettünk volna. Az asz�
taloknál még bőven volt szabad 
hely, helyet foglaltunk, nézelőd�
tünk, videóztam persze, állan�
dóan, hiszen meg kellett örökí�
teni a hajót, élményeink színte�
rét, s persze a Nílust, és az ét-

A ra b  s v é d a s zta l

Ettünk. Egy hosszú, jéggel 
megrakott asztalon volt az elő�
ételek sokasága. Hogy melyik 
tál mit rejtett, nem lehetett tud�
ni. Azután az ötféle hús: volt az 
elmaradhatatlan piláf, vagyis a 
rizses hús, minden arab étke�
zés kötelező fogása, majd 
négyféle húsétel: frissen sütött 
hal, csirke, pulyka és birka. 
Hogy ki hányfélét szedett, mi�
lyen húst milyen körettel, rá 
volt bízva. Ha kétszer- három-

szor- négyszer, lelke rajta. Itt 
minden a vendégekért van. Lát�
tam arab kisfiút, aki púpozott 
tányérral vitte helyére a maga 
választotta finomságokat. 
A pincérek szorgoskodtak, ha 
egy tálca kiürült, máris másikat 
hoztak helyébe. S amikor elég 
volt a húsokból, jöhettek az 
édességek. A keleti édességek, 
a torták, fagylaltok, gyümöl�
csök, roskadt tőlük az asztal.

Mi magyarok nem mentünk a 
szomszédba jó étvágyért.

S közben úszott a hajó. Két 
arab muzsikus bánatos és sze�
líd nótákat játszott, a szerelem�
ről, a szomorúságról. Pedig ép�
pen víg illett volna ide. Az is

lett, duhaj, mulatós, csakúgy 
csattogott a dob, pengett a 
lantszerű hangszer.

A Nílus kék vize pezsgett a 
hajóorr Hóruszainál.

Telt az idő. Már elmaradt mö�

göttünk a város. Hirtelen a teg�
napi élmény ütött a szemünk�
be, jobb felől a távolban fe l�
nyújtózkodtak a gizai pirami�
sok. A Keopsz és a Kefren lát�
szott jól, a harmadik beleve�
szett a pálmafák árnyékába.

Varázslatos hajózás

terem különleges vendégeit. 
A házigazda arabok szép szám�
mal érkeztek, és persze külföl�
diek. Két- három feleség is ült 
egy- egy arab asztalánál, meg 
gyerekek, kicsik és nagyok. 
S fedetlen arcú nők éppúgy, 
mind talpig feketébe öltözöt�
tek, még az arcuk is fekete ken�

dővel volt rejtve, csak a szem 
villogott ki sejtelmesen a se�
lyemkendő mögül.

Háromkor indult útjára a ha�
jó. Lefelé, vagyis fölfelé, hiszen 
az ember Egyiptomban nehe�

zen érti meg, hogy északra foly�
nak a folyók, tehát felfelé men�
tünk, Giza irányába, visszafelé 
a folyón, a sodrással szemben. 
Itt, Kairóban hatalmas a Nílus. 
Legalább háromszor- négyszer 
szélesebb a mi Dunánknál. El�
szakadtunk a parttól, ott ma�
radt még kikötve a másik hajó, 
a Pharao, mi meg úsztunk, úsz�
tunk a vad kék vízen. Mintha 
Alexandriában lennénk, a ten�
gernél, ott volt ilyen a víz, meg 
később, utunk végén, a Vörös�
tengernél, Hurgadában. Már 
épp körbefilmeztem az első lát�
ványsort: a hajót, az utasokat, a 
fedélzetet, az indulást, amikor 
kinyitott a büfé, vagyis elkez�
dődhetett az eszem- iszom. Par�
don, iszom nem volt, csak sört 
vagy közönséges, ámde palack�
ban árult vizet lehetett kapni, a 
Stella sör jó volt, ezt isszák az 
arabok is.

Felidéztem a történelmet. 
Napóleon csapatai a döntő üt�
közetet Egyiptom elfoglalásá�
ért 1798 júliusában a Nílus bal 
partján, a piramisok közelében 
vívták. Itt, ahol most mi éppen 
elhajózunk.

Ibn Battuta krónikás ezt írta 
Kairóról: „Az utazók paradicso�
ma ez, it t  találkoznak eltikkad�
tak és felfrissültek, és megtalál�
ható benne minden, amit csak 
az ember elképzelhet. . . "

Mi mindent megtaláltunk 
ezen a délutánon.

Igazat adtunk az Ezeregyéj�
szaka meséiben írottaknak:

„Aki nem látta Kairót, nem 
látta a világot. Földje arany, Ní�
lusa csodálatos; asszonyai 
mint a paradicsom leányai; há�
zai paloták; levegője lágy és

édes illatú, m int az áloé és fel�
frissíti a szivet — hogyan is le�
hetne ez másként, amikor ő a 
Világ Anyja . . . "

Dahab szigeténél fordultunk 
vissza Kairóba. Vagy még ez 
Kairóhoz tartozik? Ki tudja? Hi�
szen a város lakossága 14,5 m il�
lió (Egyiptom lélekszáma már 
meghaladta az 58 milliót), s a 
város napról napra növekszik. 
Noha éppen tegnap, október
15- én volt a nagy kairói földren�
gés, amiben több mint 500 em�
ber lelte halálát a romok alatt, s 
5000 ember sebesült meg. Mi 
nem tudtunk semmit a földren�
gésről, mi aznap Alexandriában 
voltunk, nem éreztünk semmit 
a történelem itt legnagyobb 
földrengéséből.

Sziget hátán sziget

A város felhőkarcolói csak�
hamar látszanak, felemelked�
nek (ha valamit hamarabb aka�
rok látni, a videokamera gumi�
optikájával gyorsan közeibe ho�
zom), a modern úgy vegyül itt a 
hagyományossal, a felhőkarco�
lók a mecsetek minárettjeivel, 
hogy egyik sem zavarja a mási�
kat. Csak éppen a felhőkarco�
lók, a 25- 30 emeletes házak 
(amelyeknek sok- sok emelete 
még beépítetlen, mert nehéz rá 
vevőt találni) csillognak- viílog-  
nak, míg az ékszercsipke f i�
nomságú mohamedán templo�
mok elvesztették uralmukat a 
város fölött.

Szigetek mellett hajózunk: 
most a déli, a Roda- sziget mel�
lett, itt ível át fölöttünk a Kubri 
al- Giza, meg a Kubri al- Ga-  
ma'a, ez a két szép híd. A szi�
get déli csúcsánál megtaláljuk 
a Nilométert, az arab építészet 
egyik legrégebbi alkotását. Ez, 
vagyis a NHus- mérő 861 — 
862- ben épült, s ez nem más, 
mint kifalazott kör alakú akná�
ban álló nyolcszögletű mérő�
oszlop, s az ide beengedett Ní�
lus vizét mérték, mert például 
törvény írta elő, hogy addig 
nem lehet beszedni a földadót, 
amíg a víz szintje el nem érte a 
16 dira magasságot. Ilyenkor 
lelkesen kiáltották az itt várako�
zók: „A folyó bőséget hozott, a 
víz tetőzött!" Meg azt: „Allah 
hozta a bőséget!"

Azután a Gezira szigetnél ha�
józtunk. Közben kiolvasom úti�
könyvemből, hogy ez Kairó dip�
lomatanegyede, itt van a gaz�
dagok negyede is, meg sport�
pályák és uszodák, követségek, 
konzulátusok, úszóvendéglök is 
találhatók itt, s hirtelen a sze�
münkbe ötlik a város jelképe, a 
szinte mindenhonnan látható 
kecses, karcsú, éjszaka zöld 
fénnyel megvilágított Kairó- to-  
rony. Magassága 187 méter, 
egy lótuszvirág szárához ha�
sonlít. 1961- ben készült el, s azt 
mondják, hogy a külső felületét 
12 millió színes mozaikkő díszí�
ti.

A másik oldalon a tévé és rá�
dió székházát látjuk, könnyű 
felismerni, hiszen félkör alakú.

Az utasok elpilledve ülnek a 
hajó orrában, a szabad levegőn 
elhelyezett székeken, nézik a 
látványt, a varázslatot, Kairó 
csodálatos látképét, a feltárul�
kozó panorámát.

Már ismerősök vagyunk, már 
tudjuk melyik a Hilton, melyik 
az Al- Borg szálloda, melyik az 
egyetem épülete.

Kár, hogy múlik az idő.
De még mindig hajózunk. 

Még mindig délnek tartunk, a 
tenger felé, persze messze van 
ide a Földközi- tenger, ezt teg�
nap tapasztaltuk, amikor Ale�
xandriába buszoztunk. Bizony 
ráment a délelőtt.

Kairó szíve: a Nílus

A Nílust csak szeretni le-  méter magasságával, csakis 
hét. Mióta megépült az asz-  azon fölül élnek a krokodilu-  
szuáni nagy gát, a maga 111 so^ ®s a vízilovak. Igaz, az

áradások megszűntek, de a 
föld keserves árat fizet a 
szabályozásért, a villamos 
energiáért. Itt, Kairóban min�
dent e löntött a talajvíz, azt a 
barlangot is, amelyikben a 
Szent Család volt egyiptomi 
bujdosása idején, csak a lép�
csőt láttuk, mely a hajdani 
barlangba, a mai altemplom�
ba v itt le.

Lassan kikötünk.
A pincérek már rendet te t�

tek a nyitott büfé romjai fö �
lött. Mi a várost nézzük. Ezt 
a megunhatatlant, nyugtala�
nítót, gyönyörűt és fe le jthe�
tetlent.

Vajon milyen lesz majd a 
videón a Nílus kék vize? 
Olyan, mint a valóságban? 
Igen, ma is vendégem lesz. 
Ezt a hajóutat (a kedvence�
met) ma is levetítem a csak�
nem háromórás filmből. És 
ragyog a Nílus kék vize, jó 
lenne belemeríteni a kezem. 
De lehetetlen.

Hajózunk a Níluson.
Hajózok az emlékezet min�

dent visszavarázsoló vásznán.
Takács Tibor

Karola / p&me...

avagy magyarul tudni kell
(jo- tól ke- ig)

Helytelen, Helyes,
avagy kerüljük a használatát! avagy alkalmazzuk gyakrabban!

jog, jogosult, jogosultság, jogo�
sítvány

Vezérigazgatói jogosultság 
az utasítás kibocsátása

A munkavállalóknak joguk 
van a juttatásra. 
magánkisipar(os)i jogosít�
vány
magánkereskedői jogosít�
vány
külkereskedelmi jogosítvány

behajtási jogosítvány 
Az észrevétel jogos.

jótállás mellett

jóváhagyás mellett

jutalomban részesül

jut, juttat
egyetértésre, egyezségre, 
megállapodásra, megegye�
zésre jutnak
értésére, tudomására jut 
értésére juttat

elintézésre jut 
érvényre jut

érvényre juttat

kifejezésre jut

kifejezésre juttat 
Kénytelen vagyok kifejezésre 
juttatni azt az álláspontomat, 
hogy . . .
megállapításra jut 

kapacitás

kapcsán, kapcsolatban, kap�
csolatosan

feladatának ellátásával kap�
csolatban
Fegyelmi eljárást rendeltek el 
vele kapcsolatban.
Velük kapcsolatosan az a vé�
lemény, hogy. . .

kápé, kp.

képéért vette 
képével fizetett

képest (Valaminek megfelelő�
en, szerint értelemben helyte�
len.) A posta szervezetét a 
szükséghez képest módosítják.

képes
fejlődésképes, müködéské-  
pes
fejlődőképes, működőképes

képez
Kovács Kálmán tulajdonát 
képezi.
Az képezte az értekezlet tár�
gyát, hogy . ..
A posta részéről megfonto�
lás tárgyát képezi egy új szol�
gáltatás bevezetése.

akadályt képez 
átmenetet képez 
ellentétet képez 
előnyt képez 
feltételt képez 
kivételt képez 
többséget képez 
válaszfalat képez 
és így tovább
A bélyeg hamisítása bűncse�
lekményt képez.

jog, jogkör, engedély, felhatal�
mazás;
Vezérigazgatói jog az utasítás 
kibocsátása. A vezérigazgató 
joga az utasítás kibocsátása 
(kiadása).
A munkavállalók igényjogosul�
tak (jogosultak) . . .  
iparengedély;

iparengedély;

külkereskedelmi jog, export- , 
importjog (engedély); 
behajtási engedély;
Az észrevétel indokolt, alapos.

jótállással;

jóváhagyással;

Nem hibás, de túlságosan gya�
kori használata feloldható a kö�
vetkező szavakkal, kifejezések�
kel: megjutalmazzák, jutalmat 
kap, kiérdemli a jutalmat, jutal�
mat adnak neki;

megegyeznek, megállapodnak;

értesül, megtud; 
értesít, közöl, tudat. De nem 
rossz a következő példamon�
datban: A főosztályvezetőnek 
tudomására jutott az ügy. 
elintéződik, elintézik; 
érvényesül, megvalósul, érvé�
nyessé válik, sikerül; 
érvényesít, érvényt szerez (va�
laminek), megvalósít; 
kifejeződik, megmutatkozik, 
megnyilvánul, látszik, hogy . . .; 
kifejez, kinyilvánít, közöl; 
Álláspontom, sajnos, az, 
hogy . . .  (Egyszerűen elmarad�
hat a teljes kifejezés.) 
megállapítják;

befogadókészség, termelőké�
pesség, teljesítőképesség, le�
hetőség. (Műszaki szövegek�
ben — helyesen értelmezve — 
szükséges szó.)

miatt, - kor, során;

feladatának teljesítésekor (so�
rán);
Fegyelmi eljárást rendeltek el 
(indítottak) ellene.
Róluk az a vélemény, hogy. . .  
De kifogástalan: A Magyar Pos�
ta Vállalat számtalan céggel áll 
üzleti kapcsolatban. (Ui. valósá�
gos a kapcsolat.)

készpénz (szükséges rövidítés�
ként használható); 
készpénzért vette; 
készpénzzel fizetett;

szerint; A posta szervezetét a 
szükség szerint módosítják. (El�
lenben összehasonlító vagy 
szembeállító értelemben jó.) 
A múlt évhez képest kevesebb 
utasítás kiadása várható.

szabályosan képzett szó;

nem logikus, nem szabályosan 
képzett szó. Magyarázat: 
A „Mire képes?" kérdésre a 
„fejlődőképes" és a „működő�
képes" nem tud válaszolni, illet�
ve értelmetlen. A nyelvészek ta�
nácsa: Ne alkossunk új szava�
kat ily módon, azaz - ó, - ő kép�
zős folyamatos melléknévi ige�
névből - képes utótaggal! Az 
- ás, - és képzős előtagúak he�
lyesebbek.

Kovács Kálmáné; Kovács Kál�
mán tulajdona.
Az értekezlet tárgya a . . . volt.

A posta új szolgáltatás beveze�
tését fontolja. Megfontolandó 
egy új szolgáltatás bevezetése 
a postán, 
akadály, akadálya; 
átmenet;
ellentét, ellentéte; 
előny, előnyös; 
feltétel, feltétele; 
kivétel, kivételes; 
többség; 
válaszfal;
egyszerűen névszói állítmány 
A bélyeghamisítás bűncselek�
mény (bűncselekménynek mi�
nősül).

Dr. Kalapáthy Karolina
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„Ismerd meg hazádat!"
(Honismereti vetélkedősorozat)

A múlt évi olimpiai vetélke�
dőt követően ezúttal újra játék�
ra hívunk minden érdeklődőt. 
Játékunk időszerűségét az ad�
ja, hogy 1993- ban jubileumához 
érkezett az a kirándulássoroza�
tunk, amit még 1989- ben indí�
tottunk útjára „Barangolás az 
országban .. címmel. Ez év�
ben immár ötödik éve vágunk 
neki havonta egy alkalommal 
országismertető kirándulásunk�
nak. Az elmúlt négy év alatt ha�
zánk sok szép, érdekes táján 
megfordultunk, az együtt tö l�
tö tt utak alkalmával feltárult 
előttünk történelmi, művészeti 
emlékeink sok érdekessége, 
gazdag tárháza, bepillantást 
nyerhettünk a táj hangulatába, 
megismerkedhettünk látnivalói�
val.

Vajon a sok szép látnivalóból 
mi maradt meg emlékezetünk�

ben? Ezt a célt szolgálja most 
induló 10 fordulós vetélkedőnk. 
Játékos vetélkedőnkben bárki 
részt vehet, aki a havonta meg�
jelenő kérdéseinkre adott vála�
szát címünkre eljuttatja.

A helyes megfejtők között 
fordulónként 3 db 300 Ft- os 
könyvutalványt sorsolunk ki. 
A tíz fordulóban legtöbb pontot 
elért 10 versenyző kerül az or�
szágos döntőbe, amit 1993 de�
cemberében rendezünk a Pos�
tás Művelődési Központ dísz�
termében.

A döntőre mindenkit szere�
tettel meghívunk és várunk, ve�
télkedőnk során részükre is ver�
senyzési lehetőséget adunk; si�
keres szereplés esetén különdí-  
jat nyerhetnek.

A döntőbe került versenyzők 
értékes jutalomban részesül�
nek.

Jutalmak:
I. díj 15 000 Ft,

II. díj 10 000 Ft,
III. díj 8 000 Ft,
IV. díj Kétnapos külföldi ki�

rándulás a PMK szer�
vezésében,

V. díj Kétnapos belföldi út
a PMK szervezésé�
ben,

VI. díj Egynapos külföldi út
a PMK szervezésé�
ben,

VII. díj Egynapos belföldi út
a PMK szervezésé�
ben,

IX - X . díj 500 - 500 Ft- os 
könyvvásárlási utal�
vány.

Reméljük, hogy most induló já�
tékunknak minél több résztve�
vője lesz, melynek segítségével 
sok új ismerettel gyarapodha�
tunk.

A z I. fo rd u ló  kérdése i

„Száll a rege várról várra. . .

Játékunk első fordulójában 10 magyarországi vár 
rövid ismertetését olvashatják. Kérjük, hogy a le�
írás alapján mondják meg, melyik várról van szó?
1. Helyén a római korban Cimriana állott. Később 

Szvatopluk morva fejedelem székhelye lett. 
A honfoglalás után vezéri szálláshely, Szent 
István alatt püspöki székhely. A várat 1552. jú�
nius elsején a törökök elfoglalták. 1564 júniu�
sában Salm gróf rohammal visszafoglalta. 
A tizenöt éves háborúban — 1594—1598 kö�
zött — ismét a törökök tartották megszállva. 
Visszafoglalása után fontos végvár. A török ki�
űzését követő időkben elveszítette katonai je�
lentőségét.

2. A várat — 1261 és 1333 között — az egri püs�
pök építtette. 1596- ban — az egri vár eleste 
után — ezt a várat is feladták. A hódító oszmá�
nok 1687- ig birtokolták. A XVIII. század első 
évtizedeiben kisebb helyőrség állomásozott 
benne, és börtönnek is használták. A század 
harmincas éveiben a helyőrséget megszüntet�
ték, a vár pusztulásnak indult.

3. Helyén — Solva néven — római erőd állott. 
A honfoglalás után fejedelmi székhely. Géza 
fejedelem 972- ben kezdte el a palota építését. 
Királyi központtá III. Béla építtette ki. A tatár�
járás után érseki székhely és fontos kulturális

~  központ lett. A törökök 1543- ban foglalták el, 
véglegesen csak 1683- ban sikerül felszabadí�
tani a török uralom alól. Az ezt követő évszá�
zadokban az ország legfontosabb egyházi 
centruma lett.

4. Már az Árpád- korban fontos átkelőhely és ki�
rályi vár. A XVI. és XVII. század folyamán stra�
tégiai fontosságú erőddé építették ki. A vég�
várat a törököknek soha nem sikerült elfoglal�
niuk. 1849- ben Klapka György vezetésével itt 
tartották magukat legtovább a honvédsereg 
maradványai. Az első világháborúig folyama�
tosan korszerűsített erődrendszer több mint 
százezer katonát tudott befogadni.

5. Várát a tatárjárás után építették ki. A török ter�
jeszkedés következtében stratégiai fontossá�
gú végvárrá vált. 1552- ben a vár katonái sike�
resen verték vissza a heves török ostromot. Az 
1560- as években itáliai építészek tervei alap�
ján korszerűsítették. 1596- ban a török seregek 
elfoglalták, 1687- ig az oszmánok kezén volt a 
vár. II. Rákóczi Ferenc egyik fontos kormány�
zati központja, később egyházi és kulturális 
centrum.

6. A mai várrom helyén már a honfoglalás előtt 
állt egy földvár, ahová a XIII. század elején kő�
várat építettek. Károly Róbert idején a vár a ki�
rály kezére került. Nagy Lajos királyunk — aki�
nek kedvenc tartózkodási helye volt — vadász-  
kastéllyá építtette. Később a mindenkori ki�
rálynő vára lett. A török elleni harcok idején 
csekély a jelentősége. 1678- ban a kuruc csa�
patok lerombolták.

7. A várat először 1282- ben említik Írott források. 
A XIII. századtól a veszprémi püspökség birto�
kolja. A török hódoltság idején fontos végvár a 
Dunántúlon, egyben a veszprémi püspök szék�
helye. A Rákóczi- szabadságharc éveiben a ku�
rucok fontos bázisa. 1713- ban — egy császári 
hadgyakorlat alkalmával — a vár leégett.

8. A XIV. században királyi vár. 1372.- ben Nagy 
Lajos király korszerűsítette. Ezután számos fő�
úri család (Domoszlai, Kompoltij birtokolta. 
A török hódoltság idején Eger védelmi rend�
szeréhez tartozott. 1595 és 1687 között osz�
mán uralom alatt volt. Visszafoglalása után 
többé nem állították helyre.

9. Az írott források 1294- ben említik először. 
A Kán nemzetség birtokában lévő vár a XIV. 
században a Garai család tulajdona lett. Garai 
Miklós 1401- ben itt tartotta fogva Zsigmond 
királyt. A vár 1543- tól 1686- ig török kézen volt. 
Később császári őrség állomásozott benne. 
A XIX. században a Batthyány- család birtoká�
ba került.

10. A várat a tatárjárás után Favus pannonhalmi 
apát építtette. 1334- ig királyi vár. A XV. szá-  

* zadban az Újlaki család birtokolta. A törökkor�
ban híres végvár. Az oszmánok kiűzése után a 
vár elveszítette katonai szerepét, lassan pusz�
tulásnak indult.

Kérjük, hogy a megfejtéseket legkésőbb 1993. 
március 5- ig küldjék meg címünkre:

Postás Művelődési Központ 
Postafiók 601, Budapest, 1373.

A megfejtésekre írják rá:

„Ism erd meg hazádat!..

A március 5- e után érkező megfejtéseket nem 
áll módunkban elfogadni!
Az első forduló helyes megfejtését, a nyerte�
sek nevét és a második forduló kérdéseit már�
ciusi számunkban közöljük!
Mindenkinek eredményes megfejtést kívá�
nunk!

Ötödik alkalommal kezd új 
esztendőt kirándulássoroza�
tunk, amit még 1989- ben indí�
tottunk útjára „Barangolás az 
országban . . címmel. Az el�
múlt négy év során havonta 
egy alkalommal felkerestük ha�
zánk egy- egy szép táját, hogy 
megismerkedjünk érdekes lát�
nivalóival, nevezetességeivel, 
történelmi, művészeti, műemlé�
ki értékeivel, táji szépségeivel, 
művelődési és kultúrtörténeti 
emlékeivel.

Barangolásaink alkalmával 
hazánk szinte valamennyi neve�
zetesebb vidékére ellátogat�
tunk, sok szép tájon megfordul�
tunk, sok szép élményben volt 
részünk. Zsúfolt programunk 
miatt bizony előfordult, hogy 
egy- egy jelentősebb várossal 
csak futólag volt lehetőségünk 
megismerkedni. Számos rejtett 
érdekesség kimaradt a gazdag 
látnivalóból.

1993- ban „Műemlékvárosa-  
ink" című sorozatunk indításá�
val ezt a hiányosságot szeret�
nénk pótolni. Kirándulásaink

Kirándulások

célpontja minden esetben egy-  
egy város lesz, ahol megismer�
kedünk majd valamennyi jelen�
tős látnivalóval, teljes képet 
kapva így annak műemléki gaz�
dagságáról.

T e r v e z e t t  ú t ja in k

Márc. 6. Esztergom,
márc. 27. Székesfehérvár,
ápr. 24. Eger,
máj. 22—23. Kőszeg—Szombat�

hely (2 nap), 
jún. 12. Szentendre—

Visegrád,
aug. 20—21. Sopron—Fertőd 

(2 napos),
szept. 11. Szeged,
okt. 23. Veszprém,
nov. 20. Győr—Pannonhal�

ma,
dec. 18. Pápa—Zirc

(Disznótoros évadbú�
csúztató vacsora Zir-  
cen, a Patkó csárdá�
ban).

„Szomszédolás"

A hazai tájak, városok megis�
merésén kívül folytatni kívánjuk 
az 1991- ben útjára indított 
„Szomszédolás" c. sorozatunkat 
is.

Ennek keretében három kirán�
dulást tervezünk.

Május 30. (vasárnap)

Gyermeknap a Szafari 
parkban.

Június 26—27.

2 napos körutazás a szlo�
vák paradicsomban (Bet-  
lér, Dobsina, Krasznahor-  
ka, Igló, Poprád) 

Szeptember 25—26.

2 nap a stájerországi tája�
kon (Fürstenfeld, Graz, 
Mariazell, Puchberg).

Őszintén reméljük, hogy terve�
zett útjaink elnyerik tetszésüket, 
és 1993- ban is hűséges útitársa�
ink lesznek.

Egyes kirándulásaink részletes 
programját havonta megjelenő 
műsorfüzetünkben közöljük.

Barangoljunk együtt!

75 éves lenne a  M . Kir. Posta Jogász 
és Mérnök Tisztviselői Országos Egyesület

A Magyar királyi Kereskede�
lem-  és Közlekedésügyi Minisz�
ter által 1938- ban kiadott: Pos�
tamérnöki szolgálat 1887— 1937 
című kiadványból megtudhat�
juk, a magyar kir. postán 
"1887- ben 10 mérnök működött 
mindössze, és mind a tízet a 
forgalmi státusba nevezték ki. 
A mérnöki cím használata 1889 
óta vonul be a hivatalos kiadvá�
nyokba. Az első tíz mérnök fel�
vételét a következő három év 
alatt újabb felvételek követték: 
1890- ben 15 mérnök állt a posta 
szolgálatában." 1918- ban már 
92 mérnököt foglalkoztat a pos�
ta. Ekkor már 4 éve dúl a hábo�
rú, érezhető a szegénység és az 
egymásrautaltság. A kilátásta�
lan helyzet összehozza a posta 
egyetemet végzett dolgozóit: a 
fogalmazási és mérnök tisztvi�
selőket, és megindul a szervező 
munka egy országos egyesület 
létrehozására.

1918. február 23- án választ�
mányi ülést tartanak, március 
3- án a központi választmány el�
fogadja az alapszabály- terveze�
tet, és 1918. április 7- én hivata�
losan is megalakul az Országos 
Postás Kaszinó Rákóczi úti 
nagytermében „A m. kir. posta 
jogász és mérnök tisztviselői 
országos egyesület", Kolozs-  
váry Endre posta műszaki fő �
igazgató elnökletével.

Az alapszabály értelmében 
két önálló szakosztály: a jogi és 
a mérnöki jön létre. Az egyesü�
let alapszabályát a m. kir. bel�
ügyminiszter 1918. május 22- én 
láttamozza, és ezzel az egyesü�
let 226 jogász és 59 mérnök 
taggal megkezdi működését.

A későbbi alapszabály- mó�
dosítások nem érintik az egye�
sület fő célját, melyet ekkor a 
következőkben határoztak 
meg: „A m. kir. posta jogász és 
mérnök tisztviselőinek testületi 
érdekeit minden irányban kép�
viselni és előmozdítani, a kar-  
társi érzést és a szakismerete�
ket fejleszteni, valamint a m. 
kir. posta alapszabály szerint 
fennálló többi egyesületével — 
közös érdekű dolgokban — 
esetről esetre a szükséghez ké�
pest e ljá rn i. . .  Az egyesület 
céljainak megvalósítása csak a 
szolgálat érdekeibe nem ütköző 
módon történhetik. Az egyesü�
let a szolgálat vezetését érintő 
kérdésekkel nem foglalkozik. 
Törekvései haza-  vagy nemzet-  
ellenesek sohasem lehetnek".

Eddig az idézet az alapsza�
bályzatból, és most korabeli 
dokumentumokon és az 1920-  
tól megjelenő Egyesületi Értesí�
tőn keresztül nézzük meg, ho�
gyan sikerült az előbbiekben is�
mertetett nemes és szép célo�
kat a mindenkori választmány�

nak és az egyesület tagjainak 
megvalósítani.

Kezdetben a legnagyobb 
gondot az egyesületnek a helyi�
séghiány jelentette: „ 1921. ápri�
lis 16- án Pestvármegye tanács�
termében tartja a jgászszakosz-  
tály első teljes ülését.'  Ezen a 
gyűlésen hangzik el Gazdy Je�
nő pt. főigazgató beszéde, 
mely a jogászok és mérnökök 
kartársi és baráti szellemének 
ápolásáról szól, és a korabeli 
leírás szerint ennek a beszéd�
nek „hatása alatt kezdődik meg 
a kartársak egymás közti érint�
kezésében az általános tegező-  
dés".

Amilyen gond az egyesületi 
rendezvények megtartása, 
ugyanolyan gondot jelent az 
egyesület szaklapjának, a Ma�
gyar Postának a megjelenteté�
se is. 1918. december 20- án je�
lenik meg az első szám, 1919. 
február 1- jén a második, 1920-  
ban is egy szám, és csak 1921. 
május 1 - jétől tekinthetjük folya�
matosnak megjelenését. Válto�
zást a lap életében az 1927- es 
év hoz, ekkor ugyanis: „De-  
mény Károly vezérigazgató ja �
vaslata alapján a m. kir. posta�
személyzet továbbképzésének 
és önművelésének hathatós 
előmozdítására magas színvo�
nalú szaklapnak hivatalos kia�
dását határozza el a m. kir. ke�
reskedelemügyi miniszter, és 
erre a célra a jogász- mérnök-  
egyesület kiadásában eddig 
megjelent »Magyar Posta« cí�
mű szaklapot je lö li ki. A hivata�
los szaklap szerkesztésével és 
kiadásával az egyesületet bízza 
meg. Az új szaklap három rész�
ből áll majd, úgymint a főlap�
ból, a műszaki mellékletből és 
az »Egyesületi Értesítőből«.

1927. november 1- jén megje�
lenik az új szaklap első száma, 
mely 1945- ig folyamatosan köz�
li a postát érintő szakcikkeket, 
melyekből a ma kutatója is sok 
hasznosat meríthet.

1929- ben a Debreceni Posta-  
igazgatóságon működő vidéki 
egyesületi csoport kezdemé�
nyezésére kirándulást szervez 
az egyesület Debrecenbe. A ki�
rándulás sikerét az bizonyítja, 
hogy az ezt követő időben 
évenként szerveznek Magyaror�
szág különböző tájaira buszos, 
vonatos, vagy hajós kirándulá�
sokat. így jutnak el az egyesü�
let tagjai közösen többek kö�
zött Drégelyre, Dobogókőre, 
Nagymarosra, Egerbe.

1930. január 21- től a balaton-  
füredfürdői postahivatal kincs�
tári épületében 4 vendégszobát 
bérel az egyesület, 11 fekhely-  
lyel, csekély használati díj elle�
nében tagjai részére.

1931 nagy fordulatot jelent az 
egyesület életében: állandó he�

lyiséget kap. 1931. február 
15- én avatják fel a Postás 
Nyugdíjjárulék- alap által a Ma�
gyar- O lasz Banktól megvásá�
rolt Benczúr utca 27. szám alat�
ti Marmorei Oszkár tervezte, 
ún. Egyedi palotát, melynek he�
lyiségeit a postaszemélyzet 
egyesületei veszik igénybe. 
A Postás Otthonba — ahogy 
ekkor hivatalosan nevezik az 
épületet — az akkor székház 
nélküli egyesületek önálló, sza�
bad rendelkezésű helyiségeket 
kapnak.

A Jogász és Mérnök Egyesü�
let 4 klubszobát és a könyvtárat 
kapja meg az első emeleten. 
A nagyobb összejövetelek cél�
jaira a közös termeket használ�
hatják az egyesületek. Az alag�
sorban vendéglőt rendeztek be, 
ahol olcsó étkezést kaphattak 
mindazok, „akiknek háztartásuk 
nincs, vagy akiknek szolgálatuk 
a hazamenetelt távolabb fekvő 
otthonukba nem engedi meg". 
Ezenkívül vendégszobákat is 
berendeztek a vidéki kartársak 
részére.

Ilyen körülmények között in�
dult meg az új egyesületi élet, 
és az eddig különböző helyisé�
gekben tartott szakelőadások, 
társas összejövetelek, választ�
mányi ülések részére most 
megadatott az a biztonság, 
hogy minden egyesületi tag 
tudta hol, mikor lesz összejöve�
tel.

A Benczúrban az egyesületi 
élet műsoros estekkel, zenedél�
utánokkal, bálokkal, és a szerda 
és csütörtöki jogász-  és mér�
nökdélutánokkal veszi kezdetét. 
Ez utóbbi rendezvény rendkívül 
érdekes, ugyanis a szerdai dél�
után a „jogász-  és a mérnökkar 
közti barátság és társas érint�
kezés elmélyítésére" találtatott 
ki, míg a csütörtöki összejöve-  
telekema tagok hozzátartozóit 
látják vendégül az egyesület 
klubhelyiségeiben.

1935 júniusától rendszeresen, 
évenként gyermekdélutánokat 
szerveznek, ahol a gyermekek 
szórakoztatására műsorokat, 
színdarabokat mutattak be. De�
cember 6. körül ismét a gyer�
mekeké volt a Postás Otthon, 
az egyesület által megrende�
zett Mikulás- napi ünnepségen.

1939- ben a mátraházai kincs�
tári postahivatal épületében 
(képünkön) a Postás Sport 
Egyesület turistaszobáin kívül, 
július 15- én három helyiséget 
kap meg az egyesület vendég�
szobának.

Röviden összefoglalva ennyi 
egy 27 éven át, 1918- tól 1945- ig 
működő postás egyesület tör�
ténete.

Rákóczi M argit
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Emlékeztető a debreceni sportegyesületről

Tóth A n d o r 14 éves iskolai tan u ló kén t kerü lt a 
debreceni Postás S port Egyesületbe. M o s t 76 
éves, s évtizedek  ó ta  az egyesület ügyvezetó e l�
nöke. Az a lábbiakban ennek a k itű n ő  és le lkes  
sportem bernek a v isszaem lékezéseit közöljük.

Az egyesület alapítási éve 
1924. Az egyesület színe: zöld�
fehér. 1932- ig, mint sportcso�
port működött, majd 1933- ban 
önálló sportegyesület lett. Ek�
kor 5 működő szakosztálya van: 
labdarúgó, céllövő, úszó, torna 
és tenisz. A labdarúgók a Keleti 
Kerület III. osztályában szere�
pelnek. Az egyesület vezetősé�
gét díszelnök fogja össze; ezek 
tagjai igazgatók, igazgatóhe�
lyettesek, postatitkárok. 1 fő 
postatiszt: dr. Rózsa István.

Az egyesület aktív sportolói 
csak postai dolgozók lehettek, 
akik tagdíjat fizettek. A későbbi 
években már a szakosztályok�
ban található „polgári" személy

lyé. Ekkor a létszám már elérte 
a 150- 200- at.

Az egyesület gazdasági alap�
ja először is a tagdijakból, majd 
a sport és kulturális alapból, a 
rendezvények bevételeiből te�
vődött össze. A szakosztályok 
tagjai az akkori városi bajnok�
ságokban szerepeltek. A labda�
rúgókat — az akkor még meg�
lévő — amatőr II. osztályú baj�
nokságba neveztük be.

Ez a csapat volt az első Deb�
recenben, mely a szovjet pa�
rancsnok kérésére játszott lab�
darúgó- mérkőzést a Debrecen�
ben lévő szovjet légierő csapa�
tával, kint a reptéren, zárt kör�
nyezetben. Ez 2 esetben így tör�

Tóth Andor bejelenti az egyesület fúzió já t

is. így a céllövő szakosztályban, 
valamint a labdarúgóknál.

Fúzió 1942 - ben

1942- ben az egyesület „fuzio�
nál" a Debreceni Villangyári 
SE- vel. A fuzionálás után az SE 
neve: Villangyári — Postás SE. 
A vezetést paritásos alapon: 
50- 50 százalékban oldották 
meg. Szükséges volt ez azért 
is, mert a labdarúgócsapat fe l�
sőbb osztályba került, és ehhez 
a PSE- nek nem volt megfelelő 
anyagi alapja.

Sajnos, már abban az időben 
sem volt sportlétesítményünk, 
így a fúzió szerencsés volt, 
mert a társegyesület rendelke�
zett egy labdarúgópályával, sőt 
teniszpályával is. így ezért már 
nem kellett fizetnie az egyesü�
letnek. Ezt használtuk közösen.

A fúzió lényegében a háború 
befejezésével megszűnt. Va-  
gyonelosztás nem történt, mert 
nem is volt kivel tárgyalni. 1945. 
április 1 - je után megalakult a 
Debreceni Postás Sport Egye�
sület. Az SE elnöke 1953. októ�
ber hó 1- jéig a postaigazgató�
ság vezetője volt. A sportolók 
összetétele már változott. Min�
den postai, vagy postán kívüli 
tagja lehetett, aki fizette a tag�
dijat. Megkezdődött a szakosz�
tályok szervezése. így többek 
között: asztalitenisz, teke, kézi�
labda, férfi és női röplabda, va�
lamint a labdarúgó szakosztá�

Harangozó István hozzászólása a 60 éves évfordulón

tént, de a harmadik találkozót 
már a DVSC pályán, közönség 
előtt játszottuk.

Egy- egy mérkőzés után ko�
moly csomagot kapott mind a 
15 játékos, a vezetővel együtt 
(élelem stb.), majd vacsorát és 
1- 1 db süvegcukrot. Élmény 
volt mindannyiónknak! De azért 
az első találkozó előtt volt egy 
kis „félsz" is bennünk, hiszen 
tudtam arról, hogy sok- sok ma�
gyart csak úgy „begyűjtötték" 
és kivittek! Miértünk pedig gép�
kocsi jött és vitt ki a repülőtérre 
és hozott vissza. Igyekeztünk 
tehát engedni, hogy győzzenek 
akár 6- 8 góllal is.

Az első, nézők előtt lejátszott 
mérkőzésen már győztünk 1 
góllal. Ez már kötelező volt. De 
nem is volt csomag, de ebéd 
sem! Megúsztuk azzal, hogy 
nem kellett kocsira szállni, ha�
nem csak úgy gyalog hagytuk 

el a jó „öreg" DVSC sportpá�
lyát.

A  fo rd u la t éve

1947- ben az OSH megjelent 
rendelete alapján minden SE-  
nek patronálni kellett egy- egy 
iskolát. Ez kötelező volt. Az SE 
vezetősége igen jól választott, 
mert az akkori — ma már ismét 
ez a neve — Református Fő�
gimnáziumot választotta.

Az igazgatóval felvettem a 
kapcsolatot. Ő is kitörő öröm�
mel fogadta ezt, és azonnal 
partnerünk is lett. Egyetlen ér�

dekelt testnevelő, vagy tanár 
más egyesületnek nem adha�
to tt ki tanulót az ő tudta nélkül, 
csak azt, akire az SE nem tar�
to tt igényt. Ezáltal komoly tor�
nateremhez jutottunk. Sőt ézen 
keresztül megkaptuk — első 
bérleményesként — a Debrece�
ni Egyetemi Atlétikai Club — 
DEAC — sportpályát is, termé�
szetesen a megállapított havi 
bérlemény összegért.

Lassan- lassan kialakult a 
Postás SE. Ezt az is segítette, 
hogy a DEAC vezetői a Ref, Fő�
gimnázium volt végzősei vol�
tak. A gimnázium „előiskolája" 
volt az egyetemnek.

Az SE ezt a lehetőséget a le�
hető legjobban használta fel. 
Postás dolgozó—diák találko�
zókat rendezett a tornacsarnok�
ban. De rendeztünk veze tő i -  
tanári találkozót is. A lehető 
legjobb volt a kapcsolat a két 
intézet között.

Természetesen az egyesület�
nek komoly anyagi alappal kel�
lett ehhez hozzájárulnia, amit 
nem tehetett volna meg, ha 
nem lett volna akkor egy meg�
értő és emberszerető igazgató�
ja, mint Király Zsuzsanna. Maxi�
málisan támogatta az egyesü�
letet. A gimnázium szertárát 
feltöltöttük megfelelő sportesz�
közökkel, sportfelszerelésekkel. 
Ezt mind- mind ő engedélyezte 
és finanszírozta! Óriási öröm 
volt számára a sport, és sporto�
lóink sikerei.

Az 1947- es év örömét bete�
tézte az, hogy a régi Debreceni 
Torna Egyletet feloszlatták. Ve�
zetői és volt vezetői nem voltak 
a kor szellemének megfelőek. 
A Postás SE- nél jelentkeztek, 
hogy vegyük át őket. Budapest�
tel és a mi vezetőnkkel tárgyal�
va átvettük a kiváló sportolók�
ból álló egyesület tagjait. Hi�
szen megvolt az állandó edzési 
lehetőséghez a felszerelt torna�
terem.

Ez a szakosztály meg is hálál�
ta egyesületünk befogadó lépé�
sét. Az 1948. évi londoni olimpi�
án a csapat tagja volt: Tóth La�
jos, aki a 10., Mogyorósi Ke-  
lencs János a 27., Mogyorósi 
Győző pedig a 38. helyen vég�
zett az összetett egyéni szá�
mokban. Összetett csapatunk 
jól szerepelt, a III. helyen vég�
zett.

A női összetett csapatver�
senyben is III. lett a magyar 
csapat, melynek Sáhdorné 
Nagy Margit is a tagja volt.

„M u n k á ra , harcra  
kész"

Igen sokan voltak (250- 300 
fő) az alapfokú bajnokságokon 
résztvevő postás dolgozók is. 
Az alapfokú torna pl. nagy tö �
meget mozgatott meg. Ma már 
nevetségesnek tartjuk az 
MHK- t, de volt ennek komoly 
alapja is, annak ellenére, hogy 
az úgynevezett „versenyben" 
igen sokan visszaéltek ezzel!

Az anyagi bázis mellett kiala�
kultak a Debreceni PSE hatásá�
ra az SE- k. így a következők: 
Szolnok Postás SE, Nyíregyhá�
za Postás SE, Kisvárda Postás 
SE, Karcag Postás SE, Kisúj�
szállás Postás SE, Vásárosna-  
mény Sportcsoport, Mátészal�
ka Sportcsoport, Bujfalu Sport-  
csoport, Mezőtúr Sportcsoport.

A  s ik e re k  csúcsán

Megalakult a Területi SE ve�
zetősége — vezetésem alatt —, 
és így központilag irányítottuk 
a fent jelzett egyesületek és 
csoportok munkáját. Igen nagy 
volt a nyüzsgés és mozgás. Jó l�
esett egy- egy területi verseny 
döntőjét látni, s ott találkozni a 
postás dolgozókkal és család�
jukkal. Ünnepély volt egy- egy 
évben ez a találkozó.

A Debreceni SE 1953. év első 
negyedévéig volt a csúcson. 
Voltak már olimpikonjaink, ma�
gyar bajnokok, válogatottak, 
így — a fentieken kívül — a kö�
vetkezők: Balczó András itt kez�
dett a Rf. Gimnáziumban spor�
tolni, Papp Lajos — szintén a 
gimnáziumból — később céllö�
vő olimpikon lett. Komáromi Ti�
bor, Grosics tartalék kapusa, 
már Londonban ott volt. A Pos�
tás SE- től igazolták át a Buda�
pesti Dózsába.

A Vékony- testvérek, az ifjú�
sági válogatott tagjai voltak. 
Válogatott tornászaink voltak 
többek között: Vermes László, 
Vermes Lászlóné, Kocsis Ká�
roly, Dibáczy Béla és felesége, 
Czibere Endre és felesége, dr. 
Szabó Gábor, Szabó György. 
Edzőjük a hírneves Aradi Gyula 
volt. Sakkozóinktól: Filep Tibor 
nagymester lett, a barátja Da-  
róczy Zoltán a KLTE rektora 
lett.

(Folytatjuk.)
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Beküldendő: a vízsz. 3. és függ. 
1. alatti megfejtés.

Beküldési határidő: március 10. 
Előző rejtvényünk helyes meg�

fejtése: Ezüst sötétség némasága 
holdat lakatot a világra.

Könyvet nyertek: Barcsa Gézá-  
né (Veszprém); Milánkovics Fe�
renc (Baja); Szili Imre (Vép); Ta�
kács Irma (Hajdúhadház).

S tu m o r  —
A mi kézbesítőnk reggelente 

a 76- os trolival teszi meg a 
hosszú utat a Keletitől Angyal�
földig. Idegesen ugrik fel a tro�
lira, egy idős nénivel szemben 
leül. Szájában rágógumi, azzal 
küszködik. Egymás után dobál�
ja be a rágógumikat. A néni 
mosolyogva megszólal:

— Aranyoskám, nagyon 
szép magától, hogy minden�
áron szórakoztatni akar, de 
meg kell mondanom, teljesen 
süket vagyok!

*

— Hallottad? Kassai Zoliék 
válnak.

— Ne mondd, ez szinte hihe�
tetlen.

— Bizony, sajnos, igaz. Még�
hozzá a Zoli hibájából.

— De hiszen a Zoli nagyon 
rendes, szolid ember. Soha 
senkinek nem csapja a szelet, a 
délutáni leszámoláskor mindig 
egyezik . . .

— Mégis nagyot hibázott 
egyszer: hamarabb végzett az 
utalványok leszámolásával, és 
jóval korábban ment haza.

*

— A táviratkézbesítő Kocsi�
ka Jancsi azt mondta, hogy én 
vagyok a legszebb, legcsino-  
sabb, legintelligensebb a pénz�
tárosok közül, és elvesz felesé�
gül!

— És hozzámennél egy ilyen 
hazudóshoz?

*

— Megváltoztak a Pető Kar�
csi iránti érzelmeim. Fel is bon�
tottam az eljegyzésünket.

— És legalább visszaadtad 
neki azt a szép nagy pecsétgyű�
rűt?

— Hogy adtam volna vissza? 
Az aranygyűrű iránti érzelmeim 
nem változtak meg.

*

— Borzasztó peches vagyok. 
Jolikám — szól át a felvételi 
ablaknál ülőhöz a pénztáros 
egy kis szünetben —, valahány�
szor színtiszta szerelemből sze�
retnék férjhez menni, mindig ki�
derül, hogy az illetőnek egy va�
sa sincs.

*

— Vettem egy papagájt.
— És beszél?
— Azt nem tudom. A felesé�

gem még nem hagyta szóhoz 
jutni.

*

— Gizikém, te mit adsz a fér�
jednek, ha nem ízlik neki az 
ebéd?

— A kalapját és a kabátját.

*

Éjfél után két óra körül felri�
kolt a telefon Kovácséknál. Egy 
dühös hang ordít bele a kagyló�
ba:

— Ide figyeljen, maga állat�
barát! A maga kutyája megha�
rapta a kislányomat. A gyermek 
jelenleg kórházban van. Ebből 
bírósági per lesz, minden költ�
séget maga fizet!

Kovács nyugodtan levágja a 
kagylót és tovább alszik. Más�
nap éjfél után kettőJcörül a sér�
tett félnél rikolt fel a telefon. 
A kagylóból egy ordító hang ve�
ri ki a félig még alvóból az ál�
mot:

— Ide figyeljen, maga állat-  
király! Nekem nincs is kutyám!

— dénes -
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