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Barta József vezórigazgató megnyitja a rendezvényt

— Az ajtók a bal oldalon 
nyílnak — hangzik a metró 
automata tájékoztatója.

— Anyu, melyik a bal oldal? 
— kérdezi a velem szemben 

ülő három év körüli kisfiú az 

édesanyjától.

— Arra — mutat az asz- 
szony a bal oldal irányába.

— És melyik a jo b b ? — fag- 
gatózik tovább a gyerek.

— Az meg arra van — vála �

szol a mama.

Hallgatom a kérdés-felele* 
tét, nézem az aprócska gyere �
ket, és arra gondolok, hogy 
hamarosan már a kis legény�

ke is meg tudja majd külön �

böztetni a bal o ldalt és a jobb 
oldalt. De megtanulja-e, hogy 
melyik a politikai bal és a 
jobb? Ha igen, melyik oldalon 
áll? Vagy marad a középen, 
és nem törődik az oldalakkal, 

egyáltalán nem politizál

majd?
\

❖

Horváth Lajos, a Magyar 
Igazság és Élet Pártja ideigle �

nes elnöke - azt javasolta a 

szárszói konferencián, hogy a 
közelgő választásokra való te �
k intettel vesse el mindenki a 
jobb- és baloldal erő lte te tt el�
lentétpárját.

Nem új ajánlat ez. Próbál�
koztak már vele sokan és sok�

szor. Konrád György 1990 ja �

nuár elején, a Márciusi Front 
vitaestjén azt ajánlotta, hogy 
a „baloldaliságot legalább öt 
év; i  szekrénybe kell zárni". 
Varga Csaba szociológus sze�
rin t „az emberek már irtóznak 
attól a szótól, hogy baloldali". 
Tamás Gáspár M iklós taná �
csa szerint mondjunk le m in �
den baloldaliságról, és fogad �
juk el az új, szabadelvű kon�
zervatív jobboldaliság é let�
eszményét. Hankiss Elemér 
úgy véli, csínján kell bánni a 
bal-jobb kategóriapár haszná�

latával, mert indulatokkal te lí �
tettek. Vannak azért, akik ta r �

tózkodnak e term inus techn i�
kusoktól, mások meg lejára �
to tt, leegyszerűsítő, kirekesz�
tő kategóriáknak tartják.

Gazdag tehát a példatára a 
bal-jobb kategóriapár kritiká �

jának, használata ellenzésé�
nek, ám a francia forradalom 
óta folyamatosan forgalom �
ban vannak, politikai szókész�
letünk tartozékai. És úgy tűnik 
— minden kifogás és viszony�

lagosságuk ellenére — azok 

is maradnak.

*

Amennyire problematikus a 
bal-jobb fogalom pár haszná�

lata, olyan mértékben vita tá r �

gya e fogalmak tartalma. Az, 
hogy m it értünk baloldalisá- 
gon és jobboldaliságon.

A Szonda Ipsos 1990-ben 
és 1992-ben végzett fe lm éré �

sei szerint a válaszadók egy- 

harmada a következőképpen 
jellemezte a baloldali párto �
kat: „az életszínvonal emelé�
sé t akarják”, „a  demokráciá�
ért, a haladásért küzdenek", 

„a  köztulajdont helyezik e lő�

térbe", „szociálisan érzéke�

nyek", „az érdekek képvisele�
tének letéteményesei".
Ugyanilyen mértékben voltak 
negatív vélemények is: „h á t�

ráltatják a fejlődést", „tönkre �

tették az országot", „ingyené�

lők gyülekezete”.

A jobboldal értelmezésénél 
a magántulajdont, a kapitalis �
ta viszonyok előtérbe helye�
zését sorolták a megkérde�
zettek. A jómódnak, a gazda�

gok érdekeinek képviseleté �

vel, a vallási szemlélettel azo�

nosították a jobboldali párto �
kat. A jellemzések között ilye �
nek szerepeltek: konzervatí�
vok, nacionalisták, a faji meg �
különböztetés ideológiájának 
képviselői, szélsőségesek, de �
magógok.

*

Május elsején kezembe,ke�

rült a Baloldali Ifjúsági Társu�
lás (BIT) kis szórólapja, ame�
lyen ez áll: Baloldal: Az a hely 
a baloldaltól a jobboldalig te r �
jedő politikai folytonosság �
ban, melyet a társadalmi vál�
tozás és politikai rend iránt 
radikális, újító és haladó né�
zeteket foglalunk el. A meg �
határozás a vélemények sok 
árnyalatát tartalmazza, de ál�
talánosságban a teljesebb 
egyenlőségre és szabadságra

— majdhogynem misszió —, 
ha másként nem, a kultúra tá �
mogatójaként fellépni, termé�
szetesen jól felfogott üzleti ér�
dekeket is figyelembe véve.

Ehhez aztán már semmi más 
sem kell, mint egy jó szervező�
csapat, egy jó szellemű helyi 
befogadó közösség, mely a 
rendezvénysorozatot nem te �
kinti púpnak a környék hátán, 
rangot adó művészgárda, ter�
mészetesen közönség, no meg 
pénz, pénz és pénz, s akkor a 
„háború" meg vagyon nyerve.

Nyugodt lelkiismerettel je �
lenthetem: az 1993- as év Zemp�
léni Művészeti Napok elneve�
zést viselő hadművelete siker�
rel zárult, s minden remény 
meg van arra, hogy 1994-ben is 
megrendezik, talán még pihen- 
tetőjéül is a várható választási 
csatának.

S miben volt az idei sorozat 
más mint az elmúlt évi? Azon 
túl, hogy a rendezők nyilvánva�
lóan tanultak az akkori tapasz�
talatokból. Elsősorban talán ab�
ban, hogy bővítették a kört, 
azaz nemcsak Sárospatakra

kibocsátott 1000,— Ft-os támo�
gatói jegyeket a végveszélybe 
került egykori csodálatos épü�
let felújítására ajánlották fel. 
A begyűlt pénz sajnos csak je l�
képes összegnek fogható fel, 
mert többszörösére volna szük�
ség, de így is elmondható, hogy 
a zenekar és az Antenna Hun�
gária megtette az első lépést, 
hogy megmentse az enyészet�
től ezt a jobb sorsra érdemes 
kastélyt.

S itt most álljunk meg pár 
percre, s olvassanak pár sort a 
Liszt Ferenc Kamarazenekarról.

A Rolla János vezette együt�
tes nem kap egy árva fillért 
sem dicső államunktól, de még 
egy aprócska kuratóriumtól
sem. S mielőtt bárki azt mon�
daná, „hog mi végre?", azt tu �
dom mondani; azért, mert kitű �
nő társaság. Ezt a kitűnőt pedig 
legfeljebb ragozni lehet csak, 
tanú rá többek között a sáros�
pataki nyitókoncert közönsége 
is, és hála istennek a televízió s 
a rádió jóvoltából az egész or�
szág. Csak azok a süketek, akik 
nem akarják ezt hallani, és Hunyadi Erzsébet grafikája

való elkötelezettséget jelenti, 

illetve a politikai tevékenység 
révén megvalósuló társadal�
mi haladásba vetett hitet. 
(Forrás: Magyar Hírlap,
Cambridge Enciklopédia 3.).

E definíció fö lö tt a követke �

zőket olvashatják: Valljuk,
hogy a szociálisan érzékeny 
baloldal nélkül nem képzelhe�
tő  el egészséges társadalom 
és működőképes kormány�

zás.

A kis röplap másik felén a 
fe lirat: A világ színes. . .  Eu�
rópa balra van!

*

M it je lent tehát a baloldali- 

ság, m it je lent baloldalinak 
lenni? Baloldaliságon szabad�
ságot, egyenlőséget és test �
vériséget értünk. M indhármat 
egyidejűleg. A baloldaliság: 

szellemi magatartásforma, 

gondolkodásmód, életérzés, 

erkölcsi felfogás, érzelm i 
örökség és praxis is. Lénye�
ge: az emberi szabadság és a 
társadalmi igazságosság ösz- 

szeegyeztetése.

Baloldalinak lenni annyit je �
lent, hogy mindenkor a gyön �
gébb, a szegényebb, a kiszol�
gáltatottabb mellé állni. Szo�
ciális érzékenységet, cselek�
vő humánumot jelent a hátrá �
nyos helyzet csökkentéséért, 

megszüntetéséért baloldali 

viták a szolidaritás, a kollektiv 

szellem, az állampolgári jo �
gok védelme, a beleszólás, a 
részvétel a közösség dolgai�
ba. Baloldalinak lenni annyit 
jelent, m in t tagadni a társa�
dalm i előjogokat, szembe�
szállni a gyarmatosítással, a 

kizsákmányolással, küzdeni 
az esélyegyenlőségért.

Közhelyek? Az örök emberi 
értékek nem azok?

„Nem ismerek a világon 
olyan szakszervezetet, amely 
jobboldali pártokkal keresné 
a szövetséget. Olyat se na�
gyon ismerek, amely a szín�

tiszta liberális gazdaságpoliti�
ka híve lenne" — nyilatkozta 
a „168 órá"-nak Nagy Sándor, 
az MSZOSZ elnöke. Paszter�
nák László, a Vasas Szakszer�
vezet elnöke pedig azt mond �

ta egy nemrégi sajtótájékoz�
tatón: „A  szakszervezetek te r �
mészetes helye a baloldal."

Nincs ebben semmi megle �
pő, ha végiggondoljuk a szak- 
szervezeti mozgalom több 
m int százéves történetét. Ez�

zel a közelgő parlamenti vá �
lasztásokon is számolni kell. 
M árm int azzal, hogy — m i�
ként Nyugaton — a tu la jdo �
nosok a nekik megfelelő poli�

tikai erőket és azok képviselő �
it támogatják, a bérből és f i �
zetésből élők pedig (általá �
ban) a szociális igazságosság 
képviselőit. így természetes: 
a tulajdonosok állnak (általá �

ban) a jobboldalon, a mási�

kon meg a baloldaliak találha �
tók.

— Kárpáti —

rendre csak azt hangoztatják; 
Rolla nehéz ember. Szerencsé�
re — mondják hívei, s biztos, 
hogy ők vannak többségben, 
csakhát laposabb a pénztárcá�
juk. Az pedig már külön pech, 
hogy a levegőből nehéz fenn�
tartani egy ilyen kaliberű együt�
test. Rolla János talán még er�
re is képes, különösen akkor, 
ha az olyan, mint a zempléni. 
Mindenesetre most jókorákat 
szippanthatott belőle, s az őket 
körülvevő szeretetáradatból is 
jut a ridegebb napokra.

Apropó levegő. Az Antenna 
Hungária saját tulajdonú hőlég�
ballonja is most mutatkozott 
be, alkalmanként alaposan 
megriasztva süvöltő, morgó 
hangjával az ilyesmihez nem 
szokott környékbelieket. Rioga�
to tt vagy nem — azon túl, hogy 
remek reklámeszköz — jó célt 
szolgált azzal is, hogy a rész�
vénytársaság meghívott vendé�
geit „furikázta", ismertetve 
őket a táj szépségeivel. Hozzá 
fűződik a következő mulatsá�
gos történet is, mikor alacso�
nyan szállva elhaladt egy falusi 
ház felett, s az udvaron álló 
asszony felkiáltott: „Hova men�
tek gyerekeim?" „Borért" — 
volt a válasz. „Ne menjetek se�
hova, van nekem is!" Képzeljék 
el, mi történt volna, ha leszáll- 
nak?

Két dologban vagyok biztos:
1. Évekig beszédtéma lett 

volna, s ettől fogva az asszony 
neve elé biztosan a „ballonos" 
jelzőt ragasztották volna.

2. Ingyen és áfa-mentesen 
annyi bort kaptak volna, hogy 
ihaj, s talán felszállásuk sem a 
legsimább eseteket gazdagíta�
ná.

(Folytatás a 4. oldalon)

Hamari Júlia és Rolla János kézfogása

koncentráltak, s több helyszínt 
választottak, mint 1992-ben. Ez 
persze azzal’ a kockázattal is 
járt, hogy a párhuzamos ren�
dezvények megritkítják a kö�
zönség sorait, arról nem is be�
szélve, hogy a szervezők az 
egyeztetésekben több ősz haj�
szállal lesznek „gazdagabbak". 
Végül minden rendben lezaj�
lott, s pont ennek a törekvés�
nek köszönhetően olyan meg�
ható helyszínekkel is gazdago�
dott, mint a füzérradványi kas�
tély parkjában rendezett „Ki�
ránduló koncert" a Liszt Ferenc 
Kamarazenekar közreműködé�
sével, vagy a hollóházi temp�
lom énekkoncertje.

A füzérradványi rendezvény 
különben a művészi élményen 
túl felszólításnak, némi túlzás�
sal segélykiáltásnak is felfog �
ható, mert bevételét, illetve a

Nagyon tájékozatlan, írhat�
nám azt is; nem e világban élő 
ember az, aki azt hiszi, hogy a 
kultúra és vidéke napjainkban 
létezhetne nagylelkű, vagy üz�
leti szempontokat keményen f i �
gyelembe vevő támogatók nél�
kül. Nem létezhetne, mert de�
mokratikusan választott kormá�
nyunk egy-két kivételtől elte �
kintve oly magától érthető mó�
don vonult ki e területről — ma�
gyarul, nem ad pénzt —, mint�
ha az lenne a világ legtermé�
szetesebb dolga. Illetve igazta�
lan állítás lenne általánosítani, 
mert adni ad — lásd a nemzet 
hőn imádott fiú csalogányának 
nép-nemzeti seregünk erkölcsi 
s lelki állapotát, magas szintre 
emelő laktanyabuliját, és sorol�
hatnék még egy párat — de ez 
roppant kevés.

S akkor — hogy saját házunk 
táján maradjunk — előlép egy 
részvénytársaság, nevezetesen 
a Magyar Műsorszóró és Rá�
dióhírközlési Rt., ismertebb ne�
vén Antenna Hungária, s immár 
másodszor művészeti napokat 
rendez és szponzorál Zemplén�
ben, ezen a csodálatos tájon, 
mely minden nyűgét és baját 
szenvedi napjainknak.

Szenvedi,’ mert lehetett bár�
milyen rangja történelmünk fo �
lyamán, még a technika fejlő �
désével is oly messze van fővá�
rosunktól, hogy az már nevet�
séges. Szenvedi, mert az or�
szág csöppet sem rózsás hely�
zetéből főként csak tüskék ta �
lálhatók, s az elpusztíthatatlan 
életkedv. Ez utóbbi persze opti�
mizmusra okot adó tény, s 
ezért roppant izgalmas feladat

A kultúra új mecénása?
Gondolatok az Antenna Hungária Rt. által 
tám ogatott Zempléni Művészeti Napokról

Baloldalinak lenni . .  .



Eszmecsere Prágában
Szeptember első napjaiban 

Eva Cvrckova, a Cseh Postai és 

Távközlési Szakszervezet el�
nök asszonyának meghívására 
közös postai és távközlési dele�
gáció járt a Cseh Köztársaság�
ban. A delegáció útjáról kér�
deztem Mundruczó Kornélt, a 
PDSZ országos titkárát:

— Régen érvényes meghí�
vásnak tettünk eleget mostani 
utunkkal. A Postai és Távközlési 
Szakszervezet központi vezető�
ségi ülésén vettünk részt, majd 

az ülést követően a testület 

tagjaival külön postai és táv�
közlési szekcióban cseréltük ki 
tapasztalatainkat. Cseh baráta�
inkat különösen érdekelték az 
egységes posta szétválásával 
kapcsolatos tapasztalataink, a 
szétválás hatása a szakszerve�
zetek szervezeti struktúrájára 
és az új helyzetben az érdekér�
vényesítés lehetősgei. Tájékoz�

tattuk a tisztségviselőket a ha�
zánkban májusban lezajlott tár �

sadalombiztosítási és üzemi ta �
nácsi választásokról és az ott 
elért eredményeinkről és az az�
óta kialakult helyzetről.

A cseh elnök asszony külön 
kitért arra, hogy a nemzetközi 
postai, távbeszélő és táviró 
szakszervezeti szövetségen be�
lül igen jó visszhangja volt az 
ez év májusi budapesti liberali�
zációs konferenciának. A kelet- 
közép-európai országok szak- 

szervezeti képviselői a nyugati, 

valamint egymás tapasztalatai�
ból remélhetőleg az elkövetke�
zendőkben kamatoztatni tud �
juk.

Az elnök asszony biztosított 
bennünket támogatásáról a 
Magyar Postai és Távközlési 
Szakszervezetek IPTT-be törté �
nő felvételével kapcsolatban. 
E támogatásának a napokban

módja lesz hangot adni a lisz- 

szaboni IPTT-világkonferenciát 

előkészítő tárgyalásokon. Vé�
gezetül megállapodtunk abban, 
hogy szakértői szinten a közös 
érdekek alapján keressük an�
nak a lehetőségét, hogy a kö�
vetkező esztendőkben megin�

díthassuk a csereüdültetést.

— Úgy tudom, hogy a szlo�
vák szakszervezetekkel is kie�
gyensúlyozott, jó  a kapcsolat.

— Igen. Nagy jelentőségű�
nek tartjuk azt, hogy a szom�

széd országok rokon szakszer�
vezeteivel a kapcsolatainkat ki�
építsük, illetve a meglévő jó 
kapcsolatokat tovább erősít�
sük. Prágai utunkat összegezve 
úgy gondolom, tovább mélyí�
tette cseh barátainkkal kapcso�
latainkat és utat nyitottunk az 
együttműködés további terüle �
tei felé.

— M. F. —

Továbbképzés német segítséggel
Ez év júniusában vendégünk 

volt K u rt Van Haaren, a Német 
Postás Szakszervezet elnöke. Az 

akkori megbeszéléseken rögzült 
végérvényesen, hogy a német 
szakszervezet a Friedrich Ebert- 
alapítvány támogatásával egyhe�
tes továbbképzéssel segíti a hír�
közlés területén működő szak-  
szervezeteket, illetve a májusban 

megválasztott üzemi tanácsok 

tisztségviselőit.

A tanfolyamra szeptember má�
sodik hetében került sor, a bala-  
tonlellei szakszervezeti üdülőben. 
A hét első felében a szakszerveze�
ti, míg a második felében az üze�

mi tanácsi továbbképzésre került 

sor. A német kollégák kérték, 
hogy az előadásokon a hatékony�
ság és az érdemi konzultációs le�
hetőség biztosításának érdekében 
maximum 30- 30 fő vegyen részt. 

A szakszervezeti továbbképzés 

előadója R o lf Johanning, a DPG  

berlini kirendeltségének vezetője 
volt. A háromnapos felkészítőn 
ismertették a német szakszerve�
zet szervezeti felépítését, műkö�

dését, a szakszervezet és az üzemi 
tanácsok közötti munkamegosz�
tást és együttműködést.

Nagy figyelmet váltott ki az 

előadásnak azon része is, amikor 
a DPG testületéinek döntési jog�
köreiről, valamint a szakszerve�
zet gazdálkodásáról volt szó. 
A szakszervezeti továbbképzés 

záróelőadásán és konzultációján 

a szakszervezet érdekvédelmi te�
vékenységének fő területei, a 
munkáltatóval folytatott tárgya�
lások módszertana került megvi�
tatásra.

Szeptember 9- én 9 órakor az 

üzemi tanács elnökei, illetve a 

küldöttek részére tartott tovább�
képzésen, a nyitóelőadáson és a 
konzultáción a német és a ma�
gyar üzemi tanácsok törvényben 
biztosított jogköreinek összeha�
sonlítására került sor.

Az üzemi tanácsi tisztségvise�

lők továbbképzésén az előadó 
Günter Schnabel, a stuttgarti te�
rületi üzemi taácselnök volt. 
A szeptember 10- i, pénteki elő�
adások és konzultációk igen nagy

figyelmet keltettek a tanfolyam 
hallgatóiban, hiszen olyan kérdé�
sekről esett szó, mint az üzemi ta�
nácsok működési feltételeinek 

biztosítása, a tisztségviselők 
munkaidőkedvezménye, javadal�
mazás, az üzemi tanácsok műkö�
désének technikai feltételei.

A  péntek délutáni konzultáci�

ón, illetve előadáson az üzemi ta�

nácsok joggyakorlásának mód�

szertanáról, az ülésekre történő 
felkészülésekről, magának az 
ülésnek a vezetési módjairól és 
szakértők igénybevételéről esett 
szó.

A szombat délelőtti záróelőa�

dás és konzultáció tárnája volt az 

előző nap folytatásaként a dön�
téshozatal módjai, a munkáltató�
val való tárgyalások lebonyolítá�
sa és a kapcsolattartás a válasz�
tókkal.

A  májusban megválasztott üze�
mi tanácselnökök, valamint kül�
döttek egyetértettek abban, hogy 
hasznos volt a továbbképzés, ér�
demi segítséget nyújtott a gya�
korlati munkához.

A hírlapterjesztés 
hullámverése

Nem akarjuk átvenni a minisztérium szerepét”

— A magyar sajtóterjesztést 

azért kell ellenőrizni — mondja 

Pető Endre, a Reader's Digest 
hirdetési igazgatója, aki egyben 
a Magyar Terjesztés-ellenőrző 
Szövetség elnöke is —, mert az 
erősödő piaci verseny hatására 

néhány szereplő tisztességte�

len eszközökkel is manipulál. 
Előfordult ugyanis, hogy gyanú�
ra okot adó példányszámot és 
terjesztési adatokat adtak meg 
a hirdetőknek. A reklámügynök�

ségeknek és a hirdetőknek 

azonban hiteles adatokra van 

szükségük, hiszen nem mind�
egy, milyen példányszámú lap�
ban hirdetnek, mire adják ki a 
százezreket.

Jelenleg a Magyar Posta Vál�

lalat terjeszti a lapok kilencven 

százalékát. A Postát csak a mi�
nisztérium ellenőrizheti, mivel 
állami cég. Nem akarjuk átven�
n i a minisztérium szerepét. 
Nem kívánunk betekinteni a 

Posta adatbankjába. Sokan — 
talán a szövetség elnevezése 
miatt — félreértik tevékenysé�
günket. Alapszabályunk csak 
azokra vonatkozik, akik belép-

kozó adatainak ellenőrzése, 

olyan adatok felmérése, nyil�
vántartása, amelyek mind a ta �
goknak, mind a hirdetési és 
reklámszakmának, mind pedig 
a nagyközönségnek hiteles ké�

pet adnak az egyes termékek�

ről. Célunk a nemzetközi szö�

vetséghez való csatlakozás is. 
Mint a Reader's Digest hirdeté�
si igazgatója, nem tartom 
rossznak a postai lapterjesz�

tést. Mi ugyanis kevésbé va�

gyunk kiszolgáltatva az utcai 

árusítás buktatóinak, mert a 
Reader's Digest 90 000 példá�
nyának több mint kilencven 
százaléka előfizetésben fogy el. 
Mindössze 14 000 példányt ad�

tunk utcai terjesztésre. Persze 

mi is érzékelünk fogyatékossá�

gokat, így például vissza-visz- 
szatérő hiba a lapok eltűnése. 
Feltűnő módon éppen- akkor, 
amikor előfizetőinknek karórát 

is küldünk a lapok mellé. Viga�

szul azonban hadd mondjam 
el: vannak országok, ahol több 
reklámóra tűnik el, m int Ma�
gyarországon. A Postával jó  
partneri viszonyban vagyunk.

Lehetetlen kísérletre vállalkozik

Koch úrnak beletörik a bicskája?

— Mi a véleményem a hírlap�
ról? — nevet sokat sejtetően a 
tiszaújvárosi hivatalvezető,
Havrilo János.

— Ez a legtöbbet támadott 
terület. Véleményem szerint 
Postán belül is meg lehetett 

volna oldani a hírlapárusítás 
privatizációját. Egyébként vár�
ható volt a változás, hiszen már 
a nyolcvanas évek közepe óta 
beszéltek az átszervezés szük�
ségességéről. Lépni kellett 
azért is, mert sok volt a ködösí�
tés az elszámolás terén. A kia�
dók nemigen hitték el, hogy 
olyan sokba kerül a lapok ter �
jesztése. A Postán belül is sok 
vita volt ekörül. Gyakran csak 
számítási technikán múlott, 
melyik ágazatot hozzák ki gaz�
daságosnak. Ami Koch úr kísér�
letét illeti, szerintem eleve ku�
darcra van ítélve. De ha sikerül�
ne is neki, akkor vidéken, főleg 
a kis falvakban, elsorvadna a 
hírlapterjesztés. Szerintem a 
megyei lapterjesztést csak ak�
kor lehet megosztani más cég�

gel, ha garantálják, hogy a fal�
vakban is terjesztenek, még�
hozzá elérhető áron. Nem sza�
bad hagyni, hogy a hírlapter�
jesztés politikai ügy legyen. 
Szerintem elsősorban kulturális 
kérdés. Ha a falvakban megdrá�
gul a terjesztés, akkor az ott 
élők még jobban lemaradnak, 
kevesebb információhoz ju t �
nak.

— Lehetetlen kísérletre vál�
lalkozik Koch úr — válaszolja 
Forgó Sándorné, a polgári pos�
tahivatal vezetője. — Nincs 
annyi pénze, hogy új hírlapter�
jesztő hálózatot hozzon létre.

A sokat megélt nyírbátori hi�
vatalvezetőnek, Vilez Józsefnek 
is hasonló a véleménye, de 
még hozzáteszi, hogy az árusí�
tás és a kézbesités szétválasz�
tása sajnos nem javította annyi�
ra a lapterjesztést, mint ameny- 
nyibe került. Félő, hogy az 
újabb átszervezés sem jár majd 
számottevő eredménnyel.

— Nyilvánvaló, hogy lépni 
kellett — magyarázza Kútár Fe-

VENDEGEINK VOLTAK
Minden nagyon szép, minden 

nagyon jó, mindennel meg va�
gyok elégedve — mondta egy�
kori uralkodónk. Hála Istennek
— tehette hozzá az akkori fő �
szervező, s ezzel a dolog lezá�
rult.

Ez a régi — immár a klasszi�
kussá vált — mondás járt az 

eszemben akkor is, amikor a 

PDSZ-nél járt norvég postás�
küldöttség vezetőjének búcsú�
értékelését hallgattam székhá�
zunkban.

„ Csodálatos volt Önöknél, ér�
tem ez alatt az ellátást, a ve�
lünk való törődést, a gondosko�
dást, az első naptól az utolsóig
— mondta —, egyszerűen va�
rázslatos volt. Fenomenális!" — 
tette még hozzá, hogyha valaki 
esetleg nem ért norvégül, az is 
értse.

— „De . . .  — na persze de, 
mert »de« azért mindig van — 
első nap meghökkentünk a 
négyágyas szobán, meg a kö�
zös WC-n, de aztán Siófok és 
főleg Budaörs szuper volt. Kár, 
hogy a szabadidőnk kevés volt, 
alig jutott időnk körülnézni a 
városban, s pár apróságot vá�
sárolni. Több lehetőséget kéne 
adni, hogy kötetlenül beszél�
gessünk a hivatalokban dolgo�
zó szakszervezeti tagokkal."

Érdekes — ezt már én mon�
dom —, pontosan ugyanezt

mondták két évvel ezelőtt az 
akkori norvég küldöttség tagjai 
is. Nem kellene ebből valamifé�
le következtetést levonni? Fő�
ként azért, mert — bár az idő 
mindig kevés — ez csöppnyi 
többletmunkával sem jár, s 
nyilvánvalóan megoldható.

Az előbbiek tehát tartalmaz�
tak némi kritikát, de a további�
akban aztán csak úgy áradt a 
dicséret és a köszönet. Persze 
számunkra kicsit mulatságosak 
is, mint például az, hogy „nem 
volt egyetlen nap sem, hogy 
ugyanazt kaptuk volna étkezés�
re: Norvégiában nem vagyunk 
ehhez szokva". „Szegény nor�
végok — mondhatná erre né�
mely postás kolléga —, ez már 
legyen az ő gondjuk." Bár 
ahogy elnéztem őket, hiába állí�
tották, hogy hazamenve fogyó �
kúrázniuk kell —  otthon sem 
joghurton nőttek fel, s csöppet 
sem tűntek egyszálbélűnek. De 
hát nem is ez a lényeg, hanem 
az, hogy életreszóló emlékeket 
visznek haza a szegedi, illetve 
dunakanyari kirándulásról, s a 
székesfehérvári fogadás is re�
mekbe sikeredett. S ami szá�
mukra különlegesen felemelő 
érzés volt, az az augusztus 20-i 
tűzijáték, s a könnyes szemű, 
Himnuszt éneklő magyar tö �
meg. Ezen persze nincs mit 
csodálkozni, hisz Norvégia is 
egy kicsiny ország, népe na�

gyon büszke hazájára, s min�

den látszólagos hidegsége elle�
nére, nagyon mélyen gondolko�

dó és érző nép. Nagyon jó öt�
letnek tartották egyébként a 
szintén Magyarországon tartóz�
kodó olasz küldöttséggel való 
találkozást is.

S hogy a 'búcsútalálkozón a 

humor se hiányozzék, jókora 
nevetést fakasztott az a norvég 
kolléga, akinek legfőbb gondja 
az volt, hogy horkolva alszik, s 
a magyar falak bizony elég vé�
konykák, és a szomszéd szobák 
lakóit éz „némileg" zavarta. 
Képzelem, mekkora lehetett ez 
a decibelben is mérhető éjsza�
kai koncertsorozat. Ugyanaz a 
kolléga azt is elmondta, hogy 
mikor Magyarországra készült,

barátai csodálkozva tudakolták: 
miért pont oda?

Válasza mindössze annyi 
volt, hogy országunkról sok 
mindent hallott ezidáig, s most 
már személyes élményekre is 
vágyott. Megkapta. Ezért na�
gyon boldog, s különösen a sió�
foki szalonnasütés volt felejthe �
tetlen, ahol nemcsak a tűz, s a 
forró szalonna melegített, de 
szíve is forrpontra hevült. S ha 
valamit elfelejtene a nálunk tö l �
tö tt napokról; az itt készített, s 
otthon majd felnagyított képek 
emlékeztetnek mindenre.

Szép szavak, jólesett hallani 
mindenkinek, de gondolom, kü�
lönösen azoknak, akik szakszer�
vezetünk részéről e pár napban 
körülöttük tevékenykedtek.

-  v. A. -

renc fehérgyarmati hivatalveze�

tő. — Állóvízben evezni tovább 
nem lehetett. A Postának több 
üzletággal kell kereskednie, 
hogy megállja a helyét a pia�
con. Csodálkozom azokon, akik 

azt mondják, hogy a hírlap csak 

teher volt. Szerintem nyeresé�
ges. Úgy gondolom, a veszte�
ség okait kell megszüntetni, és 
nem a hírlapterjesztéstől meg�
válni. Egyébként kíváncsi va�
gyok, hogy Koch úr a kis falvak�

ba eljuttatja-e a lapokat. Az az 
érzésem, ha úgy látja, hogy 
nem nyereséges, akkor maguk�
ra fogja hagyni a falvakat. Hal�
lottuk, hogy három megyében 

kísérletezni szeretnének meg 

hogy el akarnak csábítani sok 

hírlapos kollégát, és kétórai 
munkáért állítólag ötezer forin �
to t is adnak, de nem hiszem, 
hogy hosszú életű lesz ez a vál�
lalkozás. Nincs annyi pénze, 
amennyiből meg tudná oldani, 

hogy minden településen reg�

gel nyolcig megkapják az újsá�

got. Arról nem is beszélve, 
hogy az emberek többsége 
nyolc órakor már rég a munka�
helyén van. így gyakorlatilag 
szinte mindegy, hogy nyolckor 
vagy később kapják meg az új�
ságot, mert úgyis csak délután 
tudják elolvasni. Ha Koch úr 

terjesztené az újságot, biztos, 
hogy az országos napilapokkal, 
amelyek konkurenciát jelente �
nek számára, nemigen foglal�
kozna.

— Szerintem sem lett jobb a 
lapterjesztés azzal, hogy külön�
választották a kézbesítést az 
árusítástól — mondja Mokri 
László, a vásárosnaményi pos�
tahivatal vezetője. — Koch úr 
vállalkozása nem tarthat soká�
ig. Kíváncsi vagyok, mikor kere�
si meg újra a Postát.

— Nem hiszem, hogy Koch 
úr a Posta nélkül gazdaságosan 
és gyorsan terjeszthetné a lap�
ja it — mondja Teremi Béláné, a 
záhonyi hivatalvezető is.

— udvarhelyi —
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nek a szövetségbe. Eszerint a 

kiadók megadják nekünk, hány 

példányban jelenik meg a kiad�
ványuk, újságjuk, ezekről a pon�
tos postai elszámolásokat, 
mennyi az előfizetések száma, 
mennyi a remittendájuk. A szö�

vetség úgy fog működni, hogy 

nem önmaga ellenőrzi az ada�
tokat, hanem egy általa felkért 
ellenőrző-hitelesítő céget biz 
meg ezzel. A tagság önkéntes.

A szövetség nonprofit szer�

vezet, a tagok által fizetendő 

tagdíjakból tartja fenn magát. 
Már sok kiadó belépett szövet�
ségünkbe, nyilván mert az ér�
dekei ezt diktálják. Egyébként 
ilyen lapterjesztési szövetségek 

működnek a fejlett nyugati álla�

mokban is, sőt nemzetközi lap�
terjesztési szövetség is létezik. 
Az a tapasztalat, hogy a hirde�
tési és reklámcégek nagyobb 
bizalommal hirdetnek az olyan 

újságokban, kiadványokban, 

amelyeknek a tulajdonosai tag �
jai a terjesztés-ellenőrző szö�
vetségnek. A szövetség célja a 
sajtó- és egyéb kiadványok ter�
jesztésének, illetve erre vonat-

Thomas R. Koch, az oszt�
rák-ném et Funk, Verlag und 
Druckerei GmbH. ügyvezető tu �
lajdonosa, az Észak-Magyaror- 
szág, a Kelet-Magyarország és 
a Hajdú-Bihari Napló társtulaj�
donosa azt állítja, hogy az olva�
só nyer, ha ő terjeszti a lapokat 

Északkelet-Magyarországon. 
Borsodi és szabolcs-szatmári 
postások véleményét kérdeztük 
erről és a hírlapterjesztés át�
szervezéséről.



Alig két évvel ezelőtt meg�
maradt pár nap szabadságo�
mat január első napjaiban Mis�
kolcon töltöttem. Talán monda�
nom sém kell, munkával. Már 
amennyire az újságíró számára 
a választott szakma munka. Ne�
kem semmiképp sem az, s 
hogy ez mennyire így van, még 
sportról író időszakom idejéből 
származik egy történetem.

Vasárnap volt, feleségem 
édesanyja nálunk ebédelt, s 
délután felfigyelt arra, hogy 
egyre nyugtalanabb, izgágább 
leszek. Mi bajod? — kérdezte. 
Semmi — válaszoltam — ez 
nálam a vasárnapi betegség. 
„Az meg mi?" „Semmi különös.

egy rossz csengésű háttérzön- 
géje, kicsit degradáló is, holott 
erről már régen másképpen ké�
ne gondolkoznunk. Fogalmam 
sincs, hogy a távközlés illetéke�
sei hogyan minősítik ezt a két 
asszonyt — mert a vendégszo�
bákat ők „üzemeltetik" —, de 
alighanem közel járok az igaz�
sághoz, ha azt mondom: szere�
tik és becsülik őket. Nyilván 
nem érdemtelenül. Szöges el�
lentéte viselkedésüknek az éj�
szakai portás morcos marcona- 
sága. Úgy nézett rám, mintha 
bűnt követnék el azzal, hogy 
élek és létezem. Jó, sehol sincs 
megírva, hogy mindenkit sze�
retni kell, még az sem, hogy

Kamody Miklósné

csak évek óta megszoktam, 
hogy ilyenkor valamelyik pálya 
s; álén állok, dolgozom, most 
n jg téged nézlek;' mondjuk 
Nyilasi Tibor helyett, s ez vala�
hogy nem jön össze. Mellesleg 
szeretem és becsülöm anyóso�
mat, azt hiszem ő is engem, le�
számítva azt, hogy 35 éve elra�
boltam tőle elsőszülött leányát, 
s ezt sokáig nehezen bocsátot�
ta meg.

Hs

Két év után újra Miskolc, pár 
nap szabadság, de mennyire 
más mint egykor. Akkor az év�
szak leghidegebb napjait
— 15—20 fokot fogtunk ki fele �
ségemmel, most +36—38-at. 
Az avasi hivatal lapos tetejű 
épületének vendégszobája 
olyan, mintha Belzebúb fűtené, 
ördög öregapjának. Annak nyil�
ván megfelelne, de fehér em�
bernek? A két kedves takarító�
nő döbbenten veszi tudomásul 
korai érkezésünket, mert nincs 
még tiszta ágynemű. — Sebaj
— mondtam —, ebben a dög�
melegben megteszi egy lepedő 
is. — Na ez az — mondja egyi�
kük —, épp az nincs. Mindezt 
olyan páni rémülettel, hogy 
szinte már szégyelltem magam. 
Alig bírom megvigasztalni őket 
azzal, hogy estére nyilván akad 
majd, semmi gond. Estére per�
sze mindez elrendeződött, csak 
a kánikula maradt változatlan. 
Meg az ő kedvességük. Ország�
járásom során ilyen magától ér�
tetődően odafigyelő takarító�
asszonyokkal talán nem is talál�
koztam. Pedig majd mindenhol 
ilyenek vannak. Szinte szégyel�
lem leírni, hogy „takarítónő", 
mert a szónak még mindig van

mindenkivel „jópofízni" kell, de 
az ilyen méla undor egy idege�
sebb ember számára felér egy 
istencsapásával. Rólam leper�
gett, de azért nem esett jól. Bo�
rítsunk rá fá ty la t. . .

H:

Lapunk olvasói rendszeresen 
találkozhatnak hasábjainkon 
Kamody Miklós postatörténeti 
írásaival. Miklós bácsi Miskol�
con él, számtalan e tárgyban 
megjelent könyve társaságá�
ban, s tipikus esete a mindig 
valamit kereső, kutató ember�
nek. Valószínűleg ezért is oly 
friss és naprakész, idős kora el�
lenére. Ő és ezt bölcs humorral 
tudomásul vevő felesége egy�
aránt. Az elmúlt évek során 
sokszor jártam Miskolcon, sok�
szor úgy, hogy alig töltöttem 
ott pár órát, de ha pár percre is 
beugrottam hozzájuk, s ha 
nem, nagyon sajnáltam. Most 
végre itt az alkalom, és együtt 
lehettünk egy egész napot Ka- 
modyék társaságában, aprócs�
ka mályi nyaralójukban. Csodá�
latos nap volt. Csodálatos, pe�
dig nem történt semmi külö�
nös. Hétágra sütött a nap, ül�
tünk a hűvös verandán, unokák�
ról, dédunokákról beszélget�
tünk, s a rádiót hallgatva néha 
a világ soráról, a kertben ter �
mett mézédes szőlőt szemez�
gettük, s olyan béke vett min�
ket körül, ami hosszú hónapok 
után is elfelejthetetlen. Nem tu �
dom, ki hogy van vele, de sze�
rintem megfáradt idegeneknek 
ilyen napot írhatna fel a képze�
letbeli orvos.

S az a pásztortarhonya, amit 
bográcsban, szabad tűzön főz�
tek . . .  Ilyen egyszerűen nincs, 
az maga a csoda. Meg a főzést

kísérő cukkoló szöveg, mert 
ugye, ennek elkészítése fé rfi �
munka, de a „segédmunkát" 
női személynek illik megcsinál�
ni, s nem mindegy, hogy ho�
gyan.

Illik? Nohát ezen is elvitatkoz�
hatunk egy jó darabig, úgy,- 
hogy a lényegben mindenki 
egyetértett. Mármint Ilona asz- 
szony és feleségem, Miklós bá�
csi és én. Ez pedig, bárhogy né�
zem; döntetlen. S hogy mi a lé�
nyeg? Ezt nyilván mindenki el�
sőre kitalálja; az örök nő és fér �
fi-ellentét. A megoldhatatlan, 
örök ellentét, mely ezen a na�
pon nálunk és náluk abban csú�
csosodott ki, hogy mi 35 éve, 
ők sokkal régebben, minden 
esetleges zsörtölődés mellett 
„elvagyunk" egymással. Úgy, 
mint a befőtt az üvegben. Szo�
rosan. S ha néha a tetején 
megjelenik a penész, le kell va�
karni. A dolog ilyen egyszerű. 
Szerencsére, bár van aki ennek 
ellenkezőjét állítja. Nem is tud 
pásztortarhonyát főzni, s mel�
lesleg kitűnő kortörténeti mun�
kákat írni.

Hí

Kovács László 1975 óta kszb- 
titkár Vácon, s a nemrégiben 
megjelent Értetek, Rólunk, Ve�
letek című BUVI szakszervezeti 
kiadványt olvasva; kiderül, tag �
ja a központi üzemi tanácsnak, 
s a BUVI üzemi tanácsának is. 
Funkcióhalmozó lenne? Aligha 
hiszem, nem oly túl rég le akart 
mondani kszb-titkári megbízá�
sáról. Vajh miért?

— 1992 tavaszán már tud �
tam, hogy lesznek üzemita- 
nács-választások, s izgatott, 
hogy valami újjal próbálkozzak, 
valami újjal, ami más mint az 
eddigi. Akárhogy számoljuk, 
közel húsz év egy területen 
azért nagyon hosszú idő, s vá�
gyik az ember valami mással is 
próbálkozni.

Kovács László

— Már a k i. . .
— Én úgy képzelem, nem árt 

az embernek ismételten kipró�
bálni magát. Ráadásul attól is. 
féltem, — s az első háromlép�
csős rendszer is ezt támasztot�
ta volna alá — a két funkció üt�
közik egymással, s az eddig 
végzett munkám egyszerre lég�
üres térbe kerül, pontosan fo �
galmazva, olyanná lesz, mintha 
elhagynám a tagságot, és a 
rendszer meginoghat.

— Az esetleges időhiányról 
nem is beszélve. . .

— Ez lett volna a legrosz- 
szabb, hiszen a szakmai mun�
kát tekintve gazdászati előadó 
vagyok, s bárhogy számolunk, 
ez már három terület.

— Az eszedbe sem jutott, 
hogy felhagysz a szakmai oldal�
lal?

— Egyelőre nem. Szeretem 
a munkámat, s azt hiszem, „be �
dolgoztam" már magam, s jó 
kollégáim is vannak. Már koráb�
ban léphettem volna előbbre, 
de én Nógrádon lakom, s a fél 
életem utazással tölthettem 
volna.

— Végül is maradtál titkár.
— Igen, de úgy, hogy megír�

tam lemondó levelemet, kijöt�
tek a tszb vezetőségéből, volt 
egy elbeszélgetésünk. . .

— „Enyhe" rábeszéléssel.. .
' — Jól érzed, tényleg így tö r �

tént. Lényege az volt, hogy el�
mondták, 1994 tavaszán válasz�
tások lesznek, s addig már ne 
bontsuk meg az eddigi folya�
matot, bár erről azóta már nem 
hallottam semmit sem.

Szóval szelíden meggyőztek, 
s így maradtam kszb-titkár.

— Ilyen egyszerű téged 
meggyőzni?

— Azt azért'nem, de „rábe�
széltem" én is magamat. Az 
üzemitanács-választások meg 
húzódtak, mint a rétestészta . . .

— Aztán megtörtént, s te 
egyszeriben elnöke lettél az üt�
nek. Sokat korteskedtél, fűzted 
a kollégáidat, hogyha nem te, 
akkor a vízözön?

— Én egy emberrel sem be�
széltem, hogy engem válasz- 
szón.

— Ne haragudj, ezt csak 
azért kérdeztem, mert van egy 
másik szervezet, mely egy bu�
dapesti hivatalban történt vá�
lasztás kapcsán azt sérelmezi, 
hogy csak alapos rábeszélés 
után választották meg, azt 
a k it. . .  Bár ebben nem tudom 
m i a bűn? Szája mindenkinek 
van, az pedig más kérdés, hogy 
m i jön ki belőle, s főként m i ab�
ból a h ite les. . .

. — Harminckilenc körzeti 
szakszervezeti titkár jöhetett 
szóba, mint üzemi tanác tag je �
lölt. Ez a kör később szűkült, s 
megkérdeztek, ha jelölnek, vál�
lalom-e. Mondtam, igen. Aztán 
megtörtént a választás, s az el�
ső ezt követő ülésen engem vá�
lasztottak a tizenhárom tagú 
testület elnökévé, mondhatom, 
a legrosszabb időpontban.

— Azt hittem örülsz, hogy 
végre megtörtént a válasz�
tá s . . .

— Na igen, de közben eljött 
a nyár, mindenki szabadságon, 
s az igazgatósággal is csak 
most kerül sor az együttműkö�
dési szerződés kialakítására. 
Természetesen én már elkezd�
tem dolgozni. Szakértőket ke�
resek magam mellé például, de 
közben se helyünk, sem má�
sunk.

— Örültél megválasztásod�
nak?

— Természetesen. S bármily 
furcsa, ha végiggondoltam ed�
digi tevékenységemet, számí�
tottam is rá. Én azt hiszem 
nincs ezen m it szégyellni.

-— Világos, hogy nem, végté�
re egészséges önbizalom is van 
a világon. . .

— Meg egészséges tennivá- 
gyás és ez nem azonos a karrie�
rizmussal.

— Hol tartasz most?
— Rengeteg az új tennivaló. 

Nagyon oda kell figyelni a köz- 
gazdasági dolgokra, a vállalat 
helyzetére.

— M i a szakmai végzettsé�
ged?

— Munkaszervező, munkae�
lemző, és oktató tiszt.

— Ez utóbbi nyilván renge�
teg előnnyel jár, nevezetesen 
azzal, hogy majd mindenkit is�
mersz.

— így van, s nagy előny, 
hogy nemcsak az embereket, 
hanem a problémáikat is isme�
rem. Természetesen a szakmát 
is, és ez most nagyon fontos. 
Rengeteg minden — szakmai 
gondokra gondolok — most 
megváltozik, s nekünk nagyon 
oda kell figyelni, hogy emellé a 
szakmai feltételeket is biztosít�
sák.

— Gondolom, némi anyagi 
ráfordítással.

— Világos, hogy ezzel is, de 
talán főként odafigyeléssel. 
Apróság: kaptunk számítógé�
peket, de nincs hozzá asztal.

— Jó szto ri. . .  Tényleg, „e l�
nöki szobád" már van?

— Van, hála istennek, de hát 
oda is némi bútor szükségelte�
tik, most ülünk le erről beszél�
getni a gazdasági irodával.

— Ha javasolhatok valamit; 
sokat kérj, aztán csak lesz vala�

mi. De félre a tréfát. Nyilván 
van családod, amikor hazamen�
téi, m int megválasztott Jó em �
ber", s elmondtad, milyen volt a 
reagálás?

— Én ezt előre kiszámítot�
tam. A két gyermekem örült — 
18, illetve 17 évesek — a felesé�
gem meg azt, amit nyilván te is 
gondolsz. . .

— Már megint egy funkció, 
a betyár stb. S hogy leszel néha 
otthon is ...?

— Pontosan. S van némi iga
z a . . .

— Ez a „ném i" nagyon ked�
ves megjegyzés a részedről.

— Na jó, szóval igaza van, 
főleg abban, hogy néha határo�
zatlan vagyok.

— Ugyan már, miben?
— Abban, hogy képtelen va�

gyok visszautasítani feladato�
kat, főleg olyanokat, melyeket 
úgy érzem, el tudok látni, illetve 
meg kell oldanom.

— László! — én kívánom, 
hogy az ilyesfajta „határozat�
lanságodat" még sokáig őrizd 
meg. Úgy vélem, ezért sem a 
szakma, sem a szakszervezet 
nem fog rád haragudni. Sőt, ta�
lán még meg is köszönik. . .

*

Fülöp Gáborné július 1 -je óta 
vezetője a szobi hivatalnak. 
Mondhatnánk úgy is; leeresz�
kedett a hegyről, mert koráb�
ban Márianosztrán dolgozott.

— M i a különbség a két tele�
pülés között?

— Egyrészt más a hivatal mi�
nősítése, s természetesen a 
forgalma is nagyobb. Ugyanak�
kor könnyebb vezetőnek lenni, 
egészen pontosan egyszerűbb, 
mert itt kevesebb dologgal kell 
foglalkoznom.

— Arra gondol, hogy most 
kevésbé „mindenes"?

— Igen, főként az ellenőrzé�
sen van a hangsúly. Itt külön�
ben kilencen dolgozunk, míg 
Nosztra 4 személyes hivatal, a 
kézbesítőket is beleértve.

— Nagy tervekkel érkezett? 
Egyáltalán, szívesen jött?

— Én dolgoztam már Szo- 
bon két évig beosztottként, és 
szívesen jöttem, hiszen ez nyil�
vánvalóan előrelépést jelentett.

— Ráadásul nem kell egy 
börtön árnyékában élni.

— Helyette inkább azt mon�
danám, fegyőrök árnyéká�
ban . . .

Fülöp Gábornó

— Nem tudom, tudja- e, 
hogy a börtönökben — bármily 
abszurd munkanélküliség 
van. Például a nosztrai rabok 
már nem dolgoznak a kőbányá�
ban, s ez nagyon sok gondot 
okoz. Itt Szobon — s most már 
a civil lakosságra gondolok 
érezhető ez? Visszaesett a pos�
tai forgalom?

— Érdekes — és erről be�
szélnék előbb —, a hírlapforga�
lom alaposan megnőtt az én ré�
gebbi ittlétem óta. Főként az 
árushelyeken, mert az előfize�
tés az visszaesett. A más jelle �
gű postai küldeményeknél meg 
meghatározó a szörpüzem. Ez 
egy jól működő üzem, és sem�
miféle visszaesés nem tapasz�

talható, de a magánlevélforga�
lom is jelentős.

— Még a meglehetősen ma�
gas díjak mellett is?

— Igen, levéllel sok mindent 
el lehet intézni, és még mindig 
olcsóbb, mint a telefon.

— Távirat?
— Távírdánk megszűnt, csak 

az ide érkezőket fogadjuk.
— M i indokolta a megszű�

nést?
— A nagyon csekély forga �

lom.
— Látja, ezen csöppet sem 

csodálkozom, mert ha egy táv�
iratért fizetett összegre gondo�
lok, kiráz a hideg.

<— Viszont ugyanakkor na�
gyon megnőtt a csomagforga�
lom a csomagküldő szolgálatok 
jóvoltából, és természetesen az 
ezt megelőző katalógusok.

— Mindent átvesznek?
— Nagyon kis számú, amit 

visszaküldenek.
— Örömmel hallom, hisz ez 

nem kis gondot jelentett a pos�
tának. Ezek szerint a linkek ki�
rostálódtak.

— Biztos, hogy így van. Csak 
jó t mondhatok, és úgy tudom, 
nagyon pontosak is, és ha vala�
mi miatt késnek, értesítést kül�
denek, és semmi pluszt nem 
hárítanak az ügyfélre.

— Végezetül; tehát le jö tt a 
hegyről, egy kis faluból. Van 
igénye a továbblépésre?

— Ezt a lehetőségek hatá�
rozzák majd meg. Ha meglesz�
nek, nem bújok el előlük. Egye�
lőre az a legfőbb gondom, 
hogy a gyermekem most kezdi 
az iskolába járást.

— Nem lesz könnyű dolga, 
az biztos.

— Biztos, hogy nem, de ha 
az ember elvállal valamit, azt 
teljesítse is. Legalábbis én így 
gondolom.

*

Kollégám még sohasem járt 
Márianosztrán — én már több �
ször, s tulajdonképpen „vissza�
esőnek" számítok — így elő�
ször a börtön előtt állunk meg. 
Vegyes érzelmekkel jár nyo�
momban és csak akkor torpan 
meg, mikor a börtönudvar felé 
veszem az irányt. „Te! Oda nem 
lehet bemennil" — mondja, és 
csak akkor nyugszik meg, mikor 
az őr barátságosan jó napot kí�
ván távoztunkkor. Még szeren�
cse, hogy nem azt mondta: vi�
szontlátásra!

A nosztrai hivatalt könnyű 
megtalálni, főleg ha az ember 
megkérdezi hol van? Meg kü�
lönben is, előtte „terpeszkedik" 
egy telefonfülke, ajtajában egy 
szomorú ábrázatú, helyi polgár. 
Rossz a telefon? — kérdezzük. 
Már miért lenne rossz? — kér�
dez vissza — csak állandóan 
mással „ugat", akit hívok. Eb�
ben maradunk, s a posta mel�
letti ház két gyönyörű kuvasz 
kutyájának barátságos farkcsó�
válása mellett lépünk be a hiva�
talba. Kíváncsi volnék, este is 
ilyen barátságosak-e, de azt hi�
szem a válaszra még sokáig 
várnom kell.

Borbás Tímea hivatalvezető 
olyan fiatal, hogy nem csodál�
koznék, ha postahivatal helyett 
iskolapadban ülne még. S en�
nek megfelelően, mikor bekap�
csolom a magnót, csokival kí�
nál, pénzt számol, és ügyfelek�
kel foglalkozik. Valóban úgy 
van, ahogy Fülöpné — a koráb�
bi vezető — mondta; „Mária�
nosztrán mindenes a főnök", 
még akkor is, ha a vele szem�
ben ülő kolléganő sem unatko�
zik miközben beszélgetünk.

— Hogy érzi magát?
— Jól. Valójában most kez�

dem megszokni.
— Korábban hol dolgozott?
— Vácon, a felvételen dol�

goztam, de ez a hely sokkal 
nyugodtabb, még akkor is, ha 
jobban oda kell figyelni min�
denre. Természetesen nagyobb 
a felelősség is.

(Folytatás a 4. oldalon.)
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(Folytatás a 3. oldalról)

— Ha már felelősségről beszé�
lünk. Vácon is van börtön, meg 
persze it t  is. Vác város, Mária-  
nosztra egy kis falu, és nyilván 
a postai levél-  és csomagforga�
lom jóval nagyobb egy átlagfa�
luénál. Leveleznek az elítéltek?

— Sokat, és ezt oda-vissza 
értem. Tehát írnak is és kapnak 
is, de a csomagok is rendszere�
sen jönnek.

— Ezek egységcsomagok?

— Nem, s ha a méretre, 
súlyra gondol: különfélék.

— Egy fiatal hölgynek, m int 
ön, miért éri meg ide jönni? Ne�
tán a pénz?

— Az aztán végképp nem. 
Inkább az, hogy Szobon lakom, 
és Vácon két műszak volt. Haj�
nalban kellett kelnem, vagy ké�
ső este hazajönnöm. így ké�
nyelmesebb.

— Milyenek az it t  élő embe�
rek?

— Nagyon változó. Vannak 
kedvesek, s vannak, akik nem 
értik meg az embert.

— De azért a biztonságuk jó �
val nagyobb az átlagénál. . .

Most a kolléganő szólal meg;
— Egy percig se higgye, 

hogy így van. Megszólal a riasz�
tó, a kutya sem törődne velünk.

— Elég sanyarú állapot, s 
miért nem egyenblúzban van�
nak?

— Otthon van, mert úgy el 
van méretezve, hogy át kell 
szabni.

kör, mondhatom úgy is: rende�
sen rám szakadt. Nagy nehezen 
vállaltam csak el, de azóta lel�
kesen csinálom. Sajnos a válto �
zások is kényszerítenek, s na�
gyon mélyen bele kell menni a 
dolgokba, nincs lazítás és sok 
mindennel naprakésznek kell 
lenni.

— Milyen változásokra gon�
dolsz?

— A fejlesztés, átszervezés 
és ehhez hasonló problémák. 
Nagyon kemény dolgok zajla�
nak mostanában.

— Mondanék egy példát én 
is. Nyíregyházán több m int 140 
ember válik munkanélkülivé a 
távközlési ágban. Szerinted m it 
tehetett volna a szakszervezet?

— Azt, hogy a vállalat belső 
életébe a szakszervezet nemi�
gen tud beleszólni, de termé�
szetesen tájékoztatni kell. Fi�
gyelembe kell venni a kollektív 
szerződést, de ebben az eset�
ben úgy érzem, én aligha fo r �
málhatok véleményt.

— A ti területeteken várható 
ilyesmi?

— Sajnos igen. Új közpon�
tok létesülnek, és a régi köz�
pontok megszűnésével meg�
szűnnek a munkahelyek is. Ke�
zelőkről van szó, de szerencsé�
re nem az általad elmondott 
magas létszámról.

— Nálatok lehet erre számí�
tani?

— Kalocsán szűnik meg egy 
központ, ez 10-11 embert érint.

csátott embereknél figyelhető 
meg. Létszámunk stabil, illetve 
bár vannak kilépőink, helyükre 
ugyanannyian lépnek be. Létre�
jö t t  a Távközlési Dolgozók Ön�
segélyező Egyesülete, s egy 
biztosítási szabályzat lépett be.. 

Megkerestük a dolgozókat, és 

elkerülhetetlen volt, hogy ne 
beszéljünk a szakszervezetről 
is, és ekkor egyre jobban meg�
világosodott az emberekben, 
hogy miért van szükség szak- 
szervezetekre. Küszöbön áll a 
privatizáció. Ez is ránk irányítja 
a figyelmet.

— Mondhatjuk tehát elérke�
zett az a korszak, amikor a 
szakszervezetben nem csupán 

segélyeket osztó szervezetet 

látnak?

— Azt hiszem igen, s egyre 
jobban előtérbe kerül az érdek- 
védelmi szerep, az összefogás, 
és az együvé tartozás érzése. 
Jó példa erre a most alakult 
nyugdíjasklubunk is.

— Amelyet szeretettel üdvö�
zölnek országszerte — újsá�
gunk is hírt adott erről — kívá�
nunk eredményes, jó  kedélyű 
működést, és sok- sok vidám 

összejövetelt. S talán egyszer 
megérjük azt is, hogy ezek a 
klubok egy országos találkozó 
keretén belül találkozhatnak. 
Ha jó l tudom, Rákóczi Margit a 
budapesti klub vezetője már tö�

ri a fejét valami ilyesmin.

Reméljük, sikerül. . .
Ländler — Veögh

A kecskeméti távközlési üzem

A kultúra új mecénása? Szuperposta Rákoskeresztúron
nyilvános telefon nélkül

Borbés Tímea

— Ettől függetlenül maga 
nagyon vidám ember lehet. Jó l 
látom? De mire értette, hogy 
értetlenek az emberek?

— Főleg az idősebbek, a 
nyugdíjasok.

— Előbb kérik a nyugdíjat?
— Sokkal előbb, mint járna.
— Milyen indokkal?
— Főleg azzal, az indokkal, 

hogy elutaznak, de ha ez így 
volna, kiürülne a falu.

— Ilyenkor nagyon harag�
szanak magára?

— Ezt nem mondanám, in �
kább mert új vagyok, próbál�
koznak, s azt mondják, „bezzeg 
az elődöm". Pedig ó sem fizet�
hetett előbb.

— Ugye nem haragszik, ha 
megkérdezem, hány éves a h i�
vatalvezető?

— Tizenkilenc. De végül is itt 
nem venni észre, hogy az em�
ber főnök, vagy beosztott. . .

*

Mohai Miklós, a Bács-Kiskun 
Megyei Távközlési Üzem szb- 
titkára.

— Tulajdonképpen nem vá�
lasztott, hanem megbízott t it �
kár vagyok, mert a kolléga, aki 
elődöm volt, visszament a Hely�
közihez, ők kiváltak az igazga�
tóságból, s a választásokig én 
viszem az ügyeket.

— örülsz ennek a feladat�
nak?

— Már korábban is vezető�
ségi tag voltam, s ez a feladat�

— Végkielégítéssel távoz�
nak?

— Természetesen igen, bár 
a vezetés ez ügyben még nem 
keresett meg minket, de ha 
igen, nagyon odafigyelünk, 
hogy ez a végkielégítés reális 
legyen.

— M it gondolsz, a most ala�
kult üzemi tanácsok hatéko�
nyabban szólhatnak bele ilyen 
természetű ügyekbe? Egyálta�
lán: lesz komoly szerepük?

— A mi üzemi tanácsunkban 
3 vagy 4 tag nem tagja szak- 
szervezetünknek. Az üt-t min �
den ilyen ügyben tájékoztatni 
kell, sőt tájékoztatást kérhet és 
kérheti a döntés megváltoztatá�
sát is.

— Ezt megteheti a szakszer�
vezet is . . .

— Tulajdonképpen az üzemi 
tanács hatásköre nagyobb, de 
a szakszervezet tovább tud el�
jutni. Mint ismeretes, a MA- 
TÁSZ az MSZOSZ tagszerveze�
te, s így országos szintű, míg az 
üt nek a szegedi vezérigazgató�
ság a végállomása.

— Nagyon egyszerű, ugyan�
akkor nagyon bonyolultat kér�
deznék. Érzik az emberek a 
szakszervezet fontos szerepét?

— A választások megmutat�
ták, hogyha igazat mondunk az 
emberek megmozdíthatok, 
még akkor is, ha most valóban 
az üzemi tanácsok kerültek elő�
térbe, de nem felejtik el a szak- 
szervezetek változatlan szere�
pét sem. Ez különösen az elbo�

Külföldi táncosok felvonulása

(Folytatás az 1. oldalról)

S ha már a humornál tartunk, 
még egy történet. A művészeti 
napokon fellépő Amadinda 
együttes koncertje sokáig ve�
szélyben forgott, mert egyik 
tagjukat behívták katonának. 
Elengedése a veszprémi üzemi�
gazgatóság vezetőjének érde�
me, aki személyes felelősséget 
vállalt a fiatalemberért, meg�
toldva azzal; ha nem érkezik 
időben vissza, ő vonul be a lak�
tanyába. Szép kis buli lett vol�
na, természetesen erre nem ke�
rült sor, már azért sem, mert ha 
netán „késésben" van, a szin�
tén rendelkezésre álló kis heli�
kopter is elvihette volna Veszp�
rémbe. S ha már járművekről 
beszéltünk, meg kell említeni a 
kisvasúton tett kirándulást is, s 
a lovas kocsival szervezett 
programot a szomszédos Nyír�
ség tájain. Ezen az Antenna 
Hungária szakmai megbeszélé�
sein is részt vevő urak és höl�
gyek vettek részt, azon okos üz�
leti meggondolásból, hogy a 
zökkenőmentes belső és külső 
hazai kapcsolattartáshoz ez is 
hozzátartozik. Nálunk talán 
még kevésbé, de hogy ez a fö �

lösleges rongyrázás kategóriá�
ba tartozna, igen ostoba követ�
keztetés lenne. Arról nem be�
szélve, hogy a cég felügyelőbi�
zottsága is itt tartotta kihelye�
zett ülését, sőt egy igen nagy 
jelentőségű, magyarok kezde�
ményezte szándéknyilatkozat 
megfogalmazására és kiadásá�
ra is sor került, mely a nemzet�
közi együttműködésre tesz ja �
vaslatot.

így aztán valóban elmondha�
tó, a „Zemplén art festival" be�
töltötte feladatát, s a Földi An�
tal vezette hatalmas (3 fős) 
szervező és ügyintéző hölgy�
csapat is pár napra nyugodni 
térhetett. Persze, ha tudott, s 
lesz rá idejük, mert az 1994-es 
folytatást bármily furcsa, már 
most el kell kezdeni. Meg a 
pénzt gyűjteni, de ez már a 
részvénytársaság eredményei�
nek függvénye.

De én azt hiszem, közel járok 
az igazsághoz, ha azt mondom. 
Az Antenna Hungária Barta Jó�
zsef vezérigazgató vezette csa�
patán ez nem fog múlni.

Szóval akkor: fel, fel, vitézek, 
a csatára, hogy egy előbbi ha�
sonlatnál maradjunk. . .

Veégh Ádám

Annak idején nagy publici�
tást kapott az új, rákoskeresztú�
ri postahivatal megnyitása. M i�
vel a nyitásra mi nem kaptunk 
meghívót, jószerivel csak a saj�
tóból értesültünk meglétéről. 
Azóta teltek-múltak a hónapok, 
s egy véletlen folytán volt sze�
rencsénk megismerkedni a vi�
tán felül mutatós szép épület�
tel, de sajnos környezetével is. 
Nem csigázzuk kíváncsiságu�
kat; olyan pocsék, hogy azt leír�
ni sem lehet. Persze, ebben ala�
posan vétkes a kerület önkor�
mányzata is, mely a hírek sze�
rint valamiféle bazársort óhajt.

az épület mellé telepíteni, a 
most éppen átépítés alatt álló 
eddigi élelmiszer-áruház háta 
mögé, s területrendezés csöp�
pet sem érdekli.

Arról viszont egyértelműen a 
tervezők tehetnek, hogy a pos�
tán nincs telefonfülke, illetve 
ami van, az a távhívást szolgál�
ja, s az épülettől kb. 50 méterre 
található két nyilvános állomás 
olyan, mint a kóbor kutya va�
csorája.

Vanni ugyan van, de megle�
hetősen bizonytalan . . .

V. A.
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K aro la többpercese
a oostatörvériyről

Nem zárójelben mondom
L e v e le k re  vá las zo l a szerkesztő

Ismerkedem a postatörvény�
nyel. Hadd fogadjam felkészül�
ten a hatályba léptetését. Ne�
hezen megy, a vártnál nehezeb�
ben! Megannyi nyelvhelyességi 
hiba csípi a szememet.

A bevezetéssel kezdem én is: 
A jogalkotó feleslegesen ismét�
li a „szolgáltatások"-at. De en�
nél jobban bánt az „ellátás" di�
vatszó megjelenése a törvény 
szövegében, amelyektől aztán 
végig nem is tud szabadulni. 
Alkalmasabb nála akár a „vég�
zése", akár a „teljesítése". Sú�
lyosabb, rendszerbeli hiba az 
idegenes, németes szórend — 
az állítmánynak a bekezdés vé�
gére ebrudálása.

A 2. § (2) bekezdésében a 
„történő" helyébe a „való" ille �
nék, sőt a bekezdés egész első 
fordulatát rövidebben is meg 
léhet fogalmazni: „a postai kül�
demények jogszabály szerinti 
felvétele . . . " ,  ami két szó meg�
takarítását jelenti, és kevésbé 
fárasztó lesz az olvasmány. ír�
hatták volna még így is: „ ... jog �
szabálynak megfelelő felvéte�
le...". Még mindig csak a 2. § 
(2) bekezdésnél tartok: sehogy 
sem értem nyelvtanilag a „kü�
lön-" és a „különleges szolgál�
tatás" különbségét. Az utóbbi 
kategória ugyanis csupán akkor 
helytálló, ha igazán kivételeset, 
minőségileg nagyon kiválót, a 
többit magasan felülmúlót hoz 
az ügyfélnek. Garantáltan!

A c) bekezdésben merész 
egyszerűséggel ezt írtam volna: 
„a postai szolgáltató táviratfel�
vétele és távirat-kézbesítése"; 
vagy „táviratfelvétel és -kézbe�
sítés a postai szolgáltatónál".

A (3) bekezdés végét („vé �
gezhetők") pedig finomítanám 
„végezhetőek"-re a maradékta�
lan egyeztetés jegyében.

Az (5) bekezdés „rendszere�
sen díj ellenében végzett postai 
tevékenység" fordulatából hiá�
nyolom a „díj" előtti vesszőt, 
mivel nem az első két szó tarto �
zik össze szorosan, hanem az 
első és az utolsó („rendszere�
sen . . . végzett tevékenység"). 
Másik megoldásom: „rendsze�
res d íj. ..".

A (6) bekezdésben fölösleges 
a „vonatkozó". Keresem viszont 
az „egyéb" jelzőt az „értékcikk�
árusítást is elláthat" előtt, mivel 
a postai értékcikk-árusítás jo �
gát fentebb már megkapta az 
állami postai szolgáltató.

A (7) bekezdésben megint 
szabadulnék a „vonatkozó"-tól. 
Az ára a birtokos szerkezetté 
alakítás. „Küldemények, tevé�
kenységek és szolgáltatások fo �
galmát." A 3 . § (1) bekezdésé�
ben elgondolkoztam „a nem�
zetközi forgalomba átadni, át�
venni" fogalmazáson.
A ,,-ban"-t tartom helyénva�
lóbbnak.

A (2) bekezdésben megjele�
nik a postatörvény első gondo�
latjele, hogy aztán még sok 
testvére kövesse. Túl népes lett 
a család, külön tanulmányozást 
érdemelnek! Számtalanszor ne�
ki kellett rugaszkodnom a 4. § 
(1) bekezdésének, mire megfej�
tettem!. Hogy miért: zsúfolt, bo�
nyolult. A postatörvény legcsú�
fosabb szakasza. Csak remény�
kedni tudok, végrehajtási ren�
deleté már gondosabban fogal�
maz majd erről. Csupán egyet�
len ötlet a nehézkesség föloldá �
sára: „a tevékenység (gyakorlá�
si) jogának" („a tevékenységy- 
gyakorlás" összetett szó he�
lyén). Kiadós az 5. S (2, 3) be�
kezdése. Akad itt példa fölösle �
ges vesszőre (a bevezetőben), 
következetlenségre (a „szolgál�
tatás" és az „alapszolgáltatás", 
továbbá az „alapszolgáltatás" 
egyes és többes számú kevere�
désére), idegen szó használatá�
ra (régió), divatszókra (körül, 
történő), egyeztetés elmaradá�
sára („ellátásra" van „ellátásá�
ra" helyett), terpeszkedő kifeje �
zésre („javulását eredménye�
zi"), szótévesztésre (az „egy 
időben" került be a szövegbe 
az „egyidejűleg" helyett).

A 6. S (1) bekezdésében az 
„irányuló"-t átugornám. A (2) 
bekezdésben a kettős „és" csú�
nya. Az elsőt vesszőre cserél�
ném, vagy új mondatot nyitnék. 
Harmadik változatom: „a mi�

niszter bizottságot hoz létre, 
megállapítja eljárásának szabá�
lyait, amelyeket közzé tesz." 
Ugyanitt legalább három szót 
törölnék a második mondatból. 
Ritkítás után: „A bizottság tag �
ja nem lehet az állami vagy 
más postai szolgáltató alkalma�
zottja, vezetője vagy ebben ér�
dekelt személy." Az utolsó 
mondat „szerződés" szava he�
lyébe pedig a „jog"-ot tenném. 
A 7. S (1) a) bekezdését is át- 
szövegeztem magamnak: „a
koncesszióba adott állami va�
gyontárgyak használatának és 
a szerződés megszűnése utáni 
visszaadásuknak a kérdéseit". 
A c) bekezdésbeli „tájékozta�
tás" pályázati kiírásban megáll�
ja a helyét, de szerződésé�
ben ...?  szívesen kiiktatnám: „a 
szakképesítési követelménye�
ket és a tevékenység tárgyi fe l �
tételeit." Ezzel egyidejűleg sike�
rült még két szótól megszaba�
dulnunk. Kivételesen hiányolok 
egy szót, a „más"-t a 7. § (1) d) 
bekezdésből: „a koncessziós 
társaság más postai szolgálta�
tókkal . . . "  (egyértelműsít). Kí�
váncsi le lnék a d) és az e) be�
kezdések nyelvtani, köznapi ér�
telmi különbségére! Szívesen 
kihúznék öt (!) szót, egy ragot 
és egy névelőt a 8. § (1) bekez�
dés 4. sorából. Ezek: „az általa 
végzett szolgáltatás teljesítésé�
hez", illetőleg a „-re vonatko�
zó". Persze elvégezném a rago�
zás helyesbítését („szabályo�
kat" — „szabályait"). Hasonló 
sorsra juttatnám a (3) bekezdés 
„jogszabályban meghatáro�
zott" szövegrészét, mivel a jog �
forrást két sorral följebb meg�
adja („miniszteri rendeletben"). 
A 9. § címét („postai alapellá�
tás") szívesen átkeresztelném 
„postai alapszolgáltatásokéra. 
Karcsúsításra szorul a paragra�
fus első bekezdése („hogy a 
szolgáltatások minden munka�
napon"): „hogy munkanapo�
kon". A (2) bekezdés hibái és 
javításaim: a „népességszámú" 
szükségtelen, a „szolgáltató�
hellyel" pedig „szolgáltatóhe�
lyen" (tudniillik itt gépiesen 
hangoltak össze az utána kö�
vetkező szerkezet -val, -vei rag�
jával). A soros bekezdésben 
már jó. Sorolhatom a paragra�
fus további tömörítéseit: „A 600 
főnél nagyobb településen ál�
landó postai szolgáltató helye�
ken kell teljesíteni"; „20 ezer fő 
felett 20 ezer lakosonként"; 
„Alapszolgáltató hely népesség 
csökkenése címén"; „előzetes 
véleménye"; „érkezési értesítő�
jé t"; „a kézbesítő hivatalhoz ér�
kezés"; „meghatározott ideig"; 
„ideiglenesen", „alapszolgálta�
tó t", „kötelezheti az alapszol�
gáltatásokra", „A koncesszióst 
a pályázati kiírás és a koncesz- 
sziós szerződés (eleve) kötele�
zi". Nem tartom jó címnek a 
„Szolgáltatási tevékenység"-et. 
„Szolgáltatások"- at képzelnék 
a helyébe (jogilag a két kör 
nem is esik egybe (I). Szere�
tem, ha kiteszik a birtokos jelet, 
de akkor legyenek következte�
tések: „A postai szolgáltató 
szolgáltatásairól, nyitvatartási

ide jéről. . . "  [10. 5 (2) bekez�
dés]. A terjengős változat he�
lyett birtokos szerkezetre tér �
nék át a 3. bekezdésben: „to �
vábbításának alapkövetelmé�
nyeit". A 22. 5 (1) bekezdésé�
ben a jogalkotó „elfelejtette", 
hogy két sorral följebb már ki�
tette a mondat tárgyát (postai 
szolgáltatás). Célszerűbb az el�
sőt törölni. Az utolsó mondat 
személytelenségét pedig indo�
kolt föloldani birtokos személy�
raggal, ugyanis az érdekelteket 
az imént megnevezték: „Intéz�
kedését közzé kell tenni." Most 
látom, lassan haladok a „feldol- 
gozás"-sal (de nem én tehetek 
róla?!).

A 12. S (1) bekezdésében 
„alapszolgáltatásit találok 
„alapszolgáltatások" helyett. 
A második bekezdést rövidebb- 
re fognám: „Az állami szolgál�
tató postahatósági engedély 
nélkül működhet." A 13. § (1) 
bekezdés tárgyi feltételei sze�
rintem felölelik a technikaiakat 
is, e) bekezdésként pedig elég 
lenne ennyi: „alapszolgáltatás�
ra érvényes koncessziós szer�
ződése van." A (2) bekezdés vé�
ge saját szövegezésemben: „az 
állami (alapítású) szolgáltató és 
a koncessziós üzletszabályza�
tát".

A (4) bekezdés megszépítve: 
„háromnál több megyéből álló 
körzet koncessziós szolgáltatá�
sára az országos illetékességű 
postahatóság adja ki." Kicsi, 
ám a hivatalos szövegekben 
gyakori hibán akad meg a sze�
mem az (5) bekezdésben: „A 
szolgáltató a tevékenysége . . . "  
A nyelvhelyesség szabályai sze�
rint két azonos értékű forma is 
van: „A szolgáltató a tevékeny�
ség . . . "  és „A szolgáltató tevé�
kenysége . . . "  Magyarázata: a 
birtokos személyrag határo�
zottságot kölcsönöz határozott 
névelő nélkül is. A 14. S-hoz is 
„új" szöveget írtam: (1) A pos�
tahatóság ellenőrizheti a postai 
szolgáltatások végzését a szol�
gáltatónál. Ha eltérést észlel e 
törvénytől, a jogszabályoktól, il �
letőleg a jóváhagyott üzletsza�
bályzattól, határidőt tűz ki meg�
szüntetésére. Ha felhívása 
eredménytelen, határozatban 
vonja vissza az engedélyt vagy 
a jóváhagyást. (2) A postaható�
ság értesíti a cégbíróságot en�
gedélye visszavonásáról. (3) Az, 
akinek az engedélyét az (1) be�
kezdés alapján vonták vissza, 
nem kaphat újabb engedélyt a 
határozat jogerőre emelkedé�
sétől számított 3 évig."

Új cím következik, amivel 
megint nem vagyok kibékülve. 
Nem lehetett volna „postai 
szolgáltatási szerződés" helyett 
„postaszolgáltatási szerződés"?

Típushibák a 15. 5 (1) bekez�
désben: az előforduló „részére" 
(a magyaros -nak, -nek helyett) 
és az azonos alany („a szolgál�
tató") ismétlése mondatról 
mondatra. Nem szabad az olva�
sót, a végrehajtót ennyire lebe�
csülni, szájbarágni.

(Folytatjuk.)

Dr. Kalapáthy Karolina

Utolérhetetlen

Az elmúlt félévben sok többoldalas levelet 
kaptam országunk egyik vidéki postaigazgató�

ságának bélyegzőjével ellátva, mely szakszer�

vezeti tisztségviselők, úgymond, viselt dolgait 
tárja elém meglehetősen indulatos, sőt „útszé- 
li" hangon. Aláírás: Tisztelettel az igazgatóság 
dolgozói nagy többsége.

Mindez gépelve, még egy krix-krax aláírást is 
nélkülözve.

Szeretném leszögezni, hogy a véleménynyil�
vánítás minden formáját hajlamos vagyok elfo �
gadni — még akkor is, ha messzemenően nem 
értek vele egyet —, ha annak nyilvánítója nem 
bújik az anonimitás mögé. Magyarul: amit kö�

zöl, azt aláírja, névvel, címmel, s ha úgy gondol�
ja, még felmenőinek adatait is közölheti. Azt is 
természetesen, hogy a bajok elkerülése végett 
kéri neve elhallgatását.

De akkor legalább én tudom, kivel állok 
szemben. Számomra az, hogy „az igazgatóság 

dolgozói nagy többsége" csak gyáva gondola�
tait, vádjait úton-útfélen háttérben pusmogó 
esetleges (?) masszát jelent. Miért nem merik 
ezt nyíltan megtenni? Ugyan már miért nem? 
Hiszen egy szakszervezeti funkcionárius szidá�
sa, alkalmatlanságát bizonyító adatok közösség 

elé tárása nem jár állásvesztéssel, úgy, mint 
esetleg egy szakmai vezető pellengérre állítása.

Kérem tehát az általam kicsit sem tisztelt le�
vélírót, legközelebb írja alá nevét, mert igy te l�
jesen egyoldalú levelezése a kívánt célt soha�
sem fogja elérni. Akkor meg minek a beléfekte- 

te tt energia?

S amúgy és mellesleg utálom a névtelen le�
veleket. Vélem, ezzel nem vagyok egyedül. . .

*

S ha már a leveleknél tartunk: kaptam levelet 

a Postások Független Érdekvédelmi Szövetsé�
gétől is, melyben a Gyulán történtek kapcsán 
úgymond: a vitát részükről lezártnak tekintik.

Csak azt nem tudom, milyen vitát?

Bárhogy töröm a fejem, én semmiféle ezzel 

kapcsolatos vitára nem emlékszem. Egy pilla �

natig sem vitattam azt, hogy egy nyilvánvaló el- 
hallás következtében egy bérfejlesztési adatot 
rosszul idéztünk, de azt már furcsának tartom, 
hogy ebben szándékosságot tételezzen fel bár�
ki is, megtetézve azzal, hogy bár a nyomdába 
adás előtt lett volna lehetőségünk a korrigálás�

ra, mégsem tettük meg. A POFÉSZ elnökének 
ez irányú értesülése fogalmam sincs honnan 

származik, de egyben biztos vagyok: aki ezt az 

információt adta, vagy süket, vagy vak, vagy 
rosszindulatú. Esetleg mind a három . . .

*

Van egy harmadik levelem is. Feladója a Pos�
tai Kézbesítők Érdekvédelmi Szakszervezete. 
Tóbiás István titkárt az indította levélírásra, 
hogy interjút készítettünk El- Shagirné Pataki 
Magdolnával. Neki azért nem tetszett a beszél�

getés, mert a nevezett kerékkötője a két szer�

vezet — a PDSZ, illetve POKÉSZ — együttmű�

ködésének. Levelében nyilván valós és figyel�
men kívül nem hagyható problémákat is említ, 
mely főként a postán belül [jelentkező igen erős 
rétegpolitikát taglalja, de csak újságunk részé�
ről nem képezhetnek témát, egészen addig, 

amíg felelős vezetők ezt együttesen nem kez�

deményezik. Tóbiás István mindenesetre meg�
nyugvással vette tudomásul, hogy a PDSZ új�
ságban — ami mellesleg a távközlési, illetve 
műsorszóró szakszervezeté is — egyáltalán 
megjelent az ellenségesnek minősített szak- 

szervezet — POKÉSZ — neve. Ezzel az ellen�

ségképpel aztán végképp nem tudok mit kezde�
ni. Ha sokat emlegetik, talán még én is elhi�
szem.

Bár ez nagyon ellenkezik alaptermészetem�
mel.

*

Miskolcon jártam nemrégiben és hallottam 
egy viccet: Kohn hónapokon át könyörögve 
imádkozik az istenhez, hogy segítsen abban, 

hogy legyen egy ötös találata a lottón. A jó is�

ten egy idő után megúnja a könyörgést és le�
szól az árván tébláboló fohászkodóhoz: „Te 
kedves Kohn! Vegyél már végre egy lottószel�
vényt . . . "

*

S hogy ezt a viccet miért írtam le, még vélet�
lenül se keressenek összefüggést a korábban 
leírtakkal. Bár lehet, hogy akad, aki ezt is meg�
teszi. Lelke rajta . . .

Veégh Ádám

Kulturáltan kiszolgálni
Beszélgetés Bóka Ilonával, 

a balatonföldvári postahivatal vezetőjével
— Hogyan le tt postás? —

kérdezem Bóka Ilonát, a Bala- 
ton-parti üdülőváros hivatalve�
zetőjét, akit mindenki Postáská�
nak becéz.

— Érettségi után kerültem 
Siófokra, az 1-es számú posta- 
hivatalba. Ott kezdtem 25 évvel 
ezelőtt, majd elvégeztem a kö�
zép- és felsőfokú szaktanfolya�
mokat Pécsett, illetve Budapes�
ten. 1981-ben kerültem Bala- 
tonföldvárra. Voltam távbeszé�
lő-kezelő és egyesített felvevő, 
hivatali kézbesítő’és pénzfelve�
vő, főpénztári tiszt és rovatoló. 
Helyettese is voltam a hivatal- 
vezetőnek, s 12 éve immár én 
vezetem a hivatalt.

— Ezek szerint a posta az 
első munkahelye, ismerheti 
annak a munkának minden 
csínját- bínját. Szinte abszo�
lút postásnak tekinthető.

— Eredetileg nem postás 
akartam lenni, de aztán nagyon 
megszerettem. Nem könnyű 
postásnak lenni, mert nemcsak 
bélyeget kell adni. A legfonto �
sabb az emberek szeretete. Mi 
vagyunk az ügyfelekért, és nem 
az ügyfelek miértünk. Kulturál�
tan kiszolgálni — ezt próbálom 
belenevelni a munkatársaimba 
is. M i szolgáltató cég vagyunk, 
de erről sohasem feledkezhe�
tünk meg. Az a jó, ha az embe�
rek szeretnek a postára jönni.

— Kérem, ismertessen 
meg a hivatal belső é leté�
vel.

— A Pécsi Postaigazgató�
sághoz tartozunk. Jó a kapcso�

latunk, minden segítséget meg�
kapunk a szakmai munkánkhoz. 
Erkölcsileg-anyagilag elismer�
nek bennünket. Hivatalunk 23 
dolgozója szakmailag felké�
szült. Fiataljaink azonban kissé 
lezserek. Több szakmaszerete�
te i várunk tőlük. Fontos, hogy 
megtaláljuk a megfelelő han�
got. A munkahelyi légkör kielé�
gítő, a megélhetési gondok áll�
nak a beszélgetések közép�
pontjában. A munkakörülmé�
nyek? Szűkén vagyunk, kicsi a 
hely. Főként nyáron, az üdülési 
főszezonban nagy a zsúfoltság.

— Szakszervezet?
— Heten vagyunk szervezett 

dolgozók. Én 1968 óta vagyok 
tagja a szakszervezetnek. Mint 
hivatalvezető, kikérem a bizal�
mi véleményét minden olyan 
kérdésben, amelyek a munka- 
körülményeket érintik. Nekem 
nem nyűg a szakszervezet. 
Részt vettünk az üzemitanács- 
választásban is.

— Hogyan látja az új ar�
culatú posta kialakításának  
feladatait?

— A postatörvény szemlélet-  
váltást igényel. Volt már tanfo�
lyam, m i is tájékoztattuk mun�
katársainkat és ügyfeleinket a 
szükséges ismeretekről. Az új 
szolgálati és formaruhák is az 
új arculatot tükrözik. Az új 
szemléletnek elsősorban a szol�
gáltatások magasabb színvona�
lában, az udvarias, szakszerű 
felvilágositásban és postai gya�
korlatban kell kifejeződnie. Arra 
van szükség, hogy értékcikke�

ink, szolgáltatásaink ajánlatával 
menjünk az igények elé, s ezál�
tal is erősödjék a posta keres�
kedelmi jellege. Ehhez persze a 
feltételeket is meg kell terem�
teni. Nem pusztán a — már em�
lített — tágasabb helyre gon�
dolok, de például arra is, hogy 
többen beszéljünk idegen nyel�
vet, hiszen sok a külföldi — fő �
ként német — ügyfelünk. Egy 
kollégánk jól beszél németül, 
kettő megérti, négyet pedig 
most iskoláztunk be.

— M ilyenek az ügyfelek, 
hogyan viselkednek, van�
nak - e konfliktusok?

— Vegyesek — így jellemez�
hetném ügyfeleinket. Gyakran 
türelmetlenek. Magasnak tart�
ják a szolgáltatásaink árait, kü�
lönösen a táviratok díjait sokall�
ják. De vannak emlékezetes pil�
lanatai is közönségkapcsolata�
inknak. Nem ritka eset, hogy 
bejönnek olyan idős emberek, 
akik tétován, bizonytalanul né�
zelődnek és forgolódnak. Ilyen�
kor jól jön a segítség az illető 
tájékoztatásában, a csekkek, a 
nyomtatványok kitöltésében. 
Magam is megkérdezem a rá�
szoruló embereket: segíthetek? 
Egy néni virágcsokorral lepett 
meg azért, mert kitöltöttem he�
lyette az íveket.

— A jövő?
— Van bennünk egy kis b i�

zonytalanság, de azért bízunk a 
jövőben. Azt hisszük, hogy pos�
tásokra, felkészült szakembe�
rekre mindig szükség lesz.

(Kárpáti)
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A Benczúr
O lyan ez9 m in t egy galam bdúc

A Postás Művelődési 
Központ

októberi programajánlatából
Ha van ideje, sétáljon el a 

Benczúr utca 27.-be, nem bánja 
meg. Itt ugyanis mindenki talál�
hat magának valamilyen sza�
badidős programot, de egy ká�
véra vagy egy hangulatos va�
csorára is érdemes betérni. Jó 
végigsétálni a palota termein, 
amelyek a 19. századi építőket 
dicsérik, no meg azokat, akik 
1991-ben felújították a nyolc�
vanszobás épületet, megcso�
dálni a korabeli klasszicista bú�
torokat, a gyönyörű velencei 
tükröket. Hogy minden úgy ra�
gyog, mint új korában, az Zaka�
riás András belsőépítésznek és 
csapatának, valamint a Magyar 
Posta nagylelkűségének is kö�
szönhető, hiszen 250 millió fo �
rintba került a felújítás.

Ugyanez a hangulat fogad az 
ügyvezető igazgató, Bundik 
Zsigmond irodájában is. A láto�
gató óvatosan mozog, nehogy 
kárt tegyen a műemlék értékű 
bútorokban. Az igazgató joggal 
büszke, de nemcsak az épület�
re, a berendezésre, hanem a 
Postás Művelődési Központ te �
vékenységére is. Először mégis 
a palotáról beszél. A Benczúr 
története kész regény, amelyet 
a Postamúzeum kitűnő muzeo�
lógusa, Rákóczi Margit meg is 
írt. Az ő tanulmányában lapoz�
gatva mesél az igazgató:

— A palota 1897-ben épült 
Marmorei Oszkár tervei alap�
ján. Az első tulajdonosa Egyedi 
Lajos versenyistálló- és szesz�
gyártulajdonos volt, tőle vette 
meg a Magyar—Olasz Bank. 
A Magyar Királyi Postánál min�
dig nagy becsben állt a kultúra: 
sok- sok kis művelődési egylet, 
zenekar, olvasókör, színkör mű�
ködött. Hogy ezek ne szétszór�
tan, elszigetelten tevékenyked�
jenek, a postások 1930-ban sa�
ját pénzükből, azaz a Postás 
Nyugdijjárulék-alapból megvet�
ték az épületet. 1931 elejére át�
alakították, és február 15- én 
felavatták a Postás Otthont. Itt 
kapott helyet a Postamesteri 
Alkalmazottak Országos Egye�
sülete, a jogász- és a mérnök�
egyesület, az Üzemi Kezelési és 
Műszaki Üzemi Tisztviselők Or�
szágos Egyesülete, a Posta�
tisztviselők Országos Kaszinó�
ja. Az utóbbit 1905-ben alapí�
tották. Ma is megszívlelendő 
célja: „Nemzeti és keresztény 
alapon a kartársi szellemet nö�
velni és ápolni. Fenntartása oly 
helyiségeknek, ahol a posta-, 
távíró- és távbeszélő-tisztvise�
lőknek barátságos összejöve�
telre minden időben nyílik alka�
lom. Szak- és egyéb felolvasá�
sok, valamint estélyek rendezé�
sével tagjainak hasznos és kel�
lemes szórakozást nyújtani. 
A postatisztviselőket általáno�
san érdeklő kérdéseket figye �
lemmel kísérni, és ezeket az ál�
talános érdekeket istápolni. Ha 
majd előnyösnek és kívánatos�
nak látszik — közös óhajra —, 
az intézmény kultúregyesületei- 
nek a kaszinóval történő egybe�
olvadását előmozdítani. Tagjai�
nak színházba, mulatókba, kiál�
lításokra, fürdő- és üdülőhe�
lyekre, a közlekedési eszközök 
használatánál, valamint bevá�
sárlásoknál minden elérhető 
kedvezményt megszerezni. 
Postásotthon és internátus ala�
pítása. A fővárosba érkező vi�
déki tagjainak felvilágosítást és 
útbaigazítást adni, továbbá a 
fővárosban való tartózkodásu�
kat olcsóvá és kellemessé ten �
ni. E célok megvalósítása csak 
szolgálati érdekekbe nem ütkö�
ző módon történhetik. Az egye�
sület politikával és szolgálat ve�
zetését érintő kérdésekkel nem 
foglalkozhatik. Az egyesület tö �
rekvései sohasem lehetnek ha�
za- vagy nemzetellenesek."

1935-ben itt hozták létre a 
Postás Kari Egyesületek Szö�
vetségét, amelynek célját így 
cikornyázták körül: „a Magyar 
Királyi Posta tényleges és nyug�
díjas személyzete közös érdekű 
tevékenységében az egység 
megteremtése és a hatásköré�
hez tartozó ügyekben úgy a 
postástársadalomban, m int a 
nyilvánosság előtt, valamint a 
szolgálati helyekkel való érint�
kezésben annak egyöntetű kép�

viselete és támogatása.. .  
A Posta személyzete meglevő 
kulturális és jó lé ti intézményei�
nek, berendezéseinek pártolá�
sára és továbbfejlesztésére, 
esetleg új ilyen alakulások léte�
sítésére vonatkozó tevékeny�
ség előmozdítása és az említett 
intézményekkel kapcsolatban 
felmerülő közös érdekű ügyek 
tárgyalása és a szükséges in�
tézkedések megtétele." 1939- 
től itt működik a Postatisztvise�
lők Sakkegylete. A postás sakk�
csapat az ország legjobbjai kö�
zött szerepelt és szerepel ma 
is. 1946-ban a Posta átadta a 
palotát az újjáalakult érdekvé�
delmi szervezetnek, a Postások 
Szabad Szakszervezetének. Ez 
volt a székház 1954-ig: akkor 
költöztek vissza a Cházár And�
rás utcába, és onnan visszajött 
a kultúra idé. Azóta az intéz�
mény elnevezése a kor divatja 
szerint többször változott: volt 
művelődési otthon, művelődési 
ház, ma művelődési központ.

Akárcsak az épület története, 
Bundik Zsigmond élete is kész 
regény, méghozzá postásre�
gény. 51 éves, 33 éve dolgozik a 
cégnél. 1977-től a Benczúr-pa- 
lota és az igazgató regénye 
ugyanarról szól.

— Erdész szerettem volna 
lenni, de nem vettek fel. Apám 
találkozott egy volt katonatár�
sával, Guti József személyzetis�
sei, és ő ajánlotta, hogy menjek 
a Postára. Nem tudtam a cég�
ről semmit, csak azt, hogy na�
gyobb a rend és a fegyelem, 
mint másutt. Akkor még volt te �
kintélye a Postának. Gondol�
tam, átmenetileg jó lesz az is, 
aztán egy életre ott ragadtam. 
1960-ban kezdtem Debrecen�
ben. Nagyon nehéz volt bele�
szokni a fegyelmezett munká�
ba. Miután elvégeztem a se�
gédtisztit, rendszeres helyettes 
lettem. Bejártam Hajdú-Bihart 
és Szabolcs-Szatmárt, szinte 
minden postás munkakörben 
dolgoztam. 1964-ben felvettek 
a postatiszti nappali tagozatá�
ra. Amikor végeztem, vissza�
mentem a Debreceni Postai�
gazgatóságra. 1968-ban áthe�
lyeztek Budapestre. Elvégez�
tem a felsőfokú oktatótiszti 
tanfolyamot. 1969-ben oktató�
tiszt lettem. Attól kezdve taní�
tottam, többek között segéd�
tiszti és kézbesítői tanfolyamo�
kon. Ennek a munkakörnek kö�
szönhetem, hogy nagyon sok 
embert ismerek a Postán. 1972-  
tö l 1977- ig a Postás Szakszer�
vezet függetlenített kultúrosa 
voltam, és 1977- ben neveztek ki 
a Postás Művelődési Ház igaz�
gatójává. Minden létező postai 
végzettséget megszereztem, és 
később elvégeztem az Egri Ta�
nárképző Főiskola népművelés 
és pedagógia szakát is. Azért 
tettek ide, mert a házban rossz 
volt a munkahelyi légkör: állan�
dó volt a marakodás, a széthú�
zás, rendet kellett csinálni. Itt 
szinte minden volt, csak köz- 
művelődési munka nem. Én azt 
akartam, hogy a Postás Műve�
lődési Ház a postásoké legyen. 
Összehívtam a kollégákat, és 
azt mondtam: szaktársak, ide 
nem népművelők, hanem pos�
tás koordinátorok kellenek! Há�
rom-négy év kellett a rendcsi�
náláshoz. Több kollégát el kel�

lett küldenem. Az első dolgom 
az volt, hogy felvettem a kap�
csolatot a szakszervezettel. Ez 
kézenfekvő is volt, hiszen ne�
kem jó kapcsolataim voltak ott. 
A művelődési központ minden 

postásé, de természetesen a 
budapestiek és környékbeliek 
jönnek inkább. Évente száz- 
százötvenezer látogatónk van.' 
Olyan ez, mint egy galambdúc, 
hiszen itt sok-sok közösség él 
együtt. A Benczúr mindennap 
reggel 8 - tól este 10- ig tart nyit�
va, szünnap nincs. Egyedül a 
másodosztályú étterem van 
zárva hétfőn, máskor délután 
5-től este 10-ig, vasárnap déli
12-től délután 4-ig várja a ven�
dégeket. A kölcsönkönyvtár 
gazdag választékkal áll az olva�
sók rendelkezésére, ötvenféle 
közművelődési programunk 
van, különösen népszerű a ze�
neiskolánk, a dzsesszkurzu- 
sunk, a nyelvtanfolyamunk. 
A fotó- és videoklub keretében 
van alapfokú fotóstanfolyam és 
videoműsor-készítői és -szer�
kesztői tanfolyam. A sikeres 
vizsgázók videós szakképzett�
séget szerezhetnek. Nagyon 
ajánlom a Zilahy György képző- 
művészeti stúdió előkészítőit, 
amelyeken a gyerekek felké�
szülhetnek a képzőművészeti 
szakközépiskolai és főiskolai 
felvételikre. Gyermekszobrász- 
körünkben játék-, ajándék- és 
edénykészítéssel foglalkoznak 
a kicsik. A társastáncstúdió 
kezdő és haladó tanfolyamai is 
nagyon kedveltek. Dzsesszba- 
lett-tanfolyamunkon az ameri�
kai dzsesszbalettmetódus és a 
pétervári klasszikus balett tan�
anyaga szerint oktatunk. A höl�
gyeknek ajánljuk a heti kétszeri 
kondicionáló tornánkat, mind�
két nemnek a terápiás jógát. 
Nagyon sokan elvégezték sza�
bás-varrás tanfolyamunkat is, 
amelynek elvégzéséről okleve�
let adunk. A kertbarátok klubjá�
ban a Kertészeti Egyetem taná�
rai tartanak előadásokat, adnak 
tanácsot a növényápoláshoz, a 
-vásárláshoz. A legnépszerűbb 
programokat a nyugdíjasklub 
szervezi. Sokan vesznek részt 
előadásaikon, kirándulásaikon, 
összejöveteleiken.

Ezeknek a programoknak a 
részvételi díjából a postások 
harmincszázalékos kedvez�
ményt kapnak, ötszáz rendez�
vényt tartunk évente. A Ben- 
czúr-kerti esték népszerűek a 
koncertlátogatók körében is: 
most nyáron is több ezren él�
vezték hangversenyeinket. Ez 
nemcsak közművelődési intéz�
mény, hiszen helyet ad szakmai 
tanácskozásoknak, konferenci�
áknak, értekezleteknek, baráti 
találkozóknak is: egy évben há�
romszáz ilyen eseményt szerve�
zünk. Talán nem mindenki tud �
ja, hogy esküvőket is lehet ren�
dezni a díszteremben és a va�
dászteremben. A rendezvénye�
ket három hónappal előbb kell 
„megrendelni" Kovácsné Vajda 
Magdolnánál a 122-8266-os te �
lefonszámon. Szerencsére min�
dig sok a jelentkező. Mindezt 
31 főfoglalkozású és 29 rész�
foglalkozású munkatárs szerve�
zi. 1990-ben, amikor a Magyar 
Posta három részre szakadt, új 
alapító oklevelet kellett szer�
kesztenünk. Az új vállalatok ala�
pítványt hoztak létre a ház 
fenntartására. 31 milliót kapunk 
tőlük egy évre, ez a költségek 
75 százalékát fedezi. 5 m illiót az 
állam ad, a többi 14 milliót a 
bevételekből kell előteremte�
nünk. Ezért szinte minden prog�
ramunkért, rendezvényünkért 
pénzt kell kérnünk. Mi jobb 
helyzetben vagyunk, mint a 
többi művelődési ház, de azért 
nekünk sem könnyű.

Udvarhelyi András

Október 1- jén 18—22 óráig 
ismét Péntek Esti Randevúra, 
táncra, beszélgetésre, ismerke�
désre, vacsorára várjuk az 
50-es évektől napjainkig terje �
dő időszak örökzöld világsláge�
reit kedvelőket. (Asztalfoglalás 
a 122-0800-as telefonszámon, 
belépődíj: 100 Ft.)

Az „ Időkerék" játszóházsoro�
zaton a gyermekek megismer�
kedhetnek az adott kor szoká�
saival, játékaival, kultúrájával. 
A következő foglalk zás prog�
ramja 9- én, szombaton 10—14 
óráig: „A reneszánsz" — vár�
építés kockacukorból és papír�
ból, hajpánt, sapka, pajzs készí�
tése, szonettírás és lovagi to r �
na. (Belépődíj: 30 Ft.)

10- én, vasárnap 17 órakor a 
Budai Operatársulat előadásán 
népszerű művekből hangoznak 
el dalok és áriák „Szállj gondo�
lat arany szárnyakon" címmel. 
(Belépőjegyek 80 Ft-os áron, 
elővételben kaphatók.)

Minden csütörtökön 19—22 
óráig várjuk a Shadows- rajon-  
gók klubjába a 60-as évek Sha- 
dows-stílusú zenei világát ked�
vélőket, és azokat, akik e kelle�
mes élőzene mellett kívánnak 
ismerkedni, beszélgetni, szóra�
kozni. Az estek házigazda zene�
kara a Rock Kamara, műsorve�
zetője Danyi Attila. (Belépődíj: 
80 Ft.)

A Benczúr dzsesszklubban 
péntekenként 20—23 óráig a 
Grencsó Kollektíva játszik. (Be�
lépődíj: 80 Ft.)

*

Októberben indul a bizonyít�

ványt nyújtó videomüsor-készí- 
tői, -szerkesztői tanfolyam és 
fotótanfolyam. Továbbra is je �
lentkezni lehet a képzőművé�
szeti stúdió foglalkozásaira, a 
közép- és felsőfokú képzőmű�

vészeti stúdió foglalkozásaira, 
a közép- és felsőfokú képzőmű�
vészeti tanulmányokra előkészí�
tő tanfolyamra, a női kondicio�
náló tornára, a dzsessz-balett- 
tanfolyamra, a fotó- és videó- 
klubba.

*

A Távközlési Zenei A la�
pítvány M agyar Szimfoni�
kus Zenekarának hangver�
senyei. '

Október 1- jén, pénteken 15 
órakor a Postai és Hírközlési 
Dolgozók Szakszervezeti Szö�
vetségének színháztermében 
(Bp. XIV., Cházár András u. 13.) 
koncertet rendeznek. Erkel Fe�
renc emlékére Magyar Est cím �
mel.

Vezényel: Medveczky Ádám.

Belépőjegyek 100 Ft-os, pos�
tai, távközlési, műsorszóró vál�
lalatok dolgozóinak, közvetlen 
hozzátartozóiknak és nyugdíja�
soknak 80 Ft-os egységáron 
elővételben kaphatók.

Zenei ismeretterjesztő  
előadás- sorozat gyerme�
keknek.

A sorozat három előadásán 
klasszikus zeneművek hangza�
nak el, a műveket szakelőadó

ismerteti és elemzi. A sorozat 
célja a művek, a komolyzene 
népszerűsítése, zeneértő kö�
zönség nevelése.

A koncertek helyszíne: a Pos�
tai és Hírközlési Dolgozók 
Szakszervezeti Szövetségének 

színházterme (Bp. XIV., Cházár 
András u. 13.)

Műsor:

Október 28-án, csütörtökön 
17 órakor: Népszerű klasszikus 
muzsika (Bach, Mozart, 
Haydn).

November 11-én, csütörtö �
kön 17 órakor: Mese és muzsi�
ka (Rossini, Mendelssohn, Ra�
vel, Prokofjev).

December 9-én, csütörtökön 

17 órakor: Klasszikus zene ré�
gen és a XX. században (Albi�
noni, Boccherini, Bartók, Wei�
ner).

A Magyar Szimfonikus Zene�
kart Medveczky Ádám vezényli.

A műveket elemző műsorve�
zető: Zelinka Tamás.

A bérletek ára: 150 Ft, az ala�
pító vállalatoknál dolgozók 
gyermekeinek 80 Ft.

Az Erkel-emlékkoncertre je �
gyek, az előadás-sorozatra bér�
letek igényelhetők telefonon, 
levélben és személyesen a Ma�
gyar Szimfonikus Zenekar iro �
dájában (Bp. XIII., Csata u. 8. II. 
em. 201.) Peresztegi Imre kö�
zönségszervezőtől. Telefon: 
153-4522, 153-4239. Fogadó�
órák: kedd, csütörtök 8—13 
óráig, hétfő, szerda 12—15 órá�

ig-

Perzsel a nap
(  Gyermekvers)

Kalászt érlelő a nyár,

Rét vizében gólya jár. 

Patak partján béka ül. 
Reggel óta szenderül. 
Darázs dong a fű között, 

Altatódalt zümmögött.

Vakond túr a főid alatt,
Erdő mellett őz szaladt.
Lenge szellő port kavar,
Vércse vadnyulat zavar.
Perzsel a nap, ég a lég. 
Katlanában kék az ég.

Vántsa Zoltán

Darvas Ferenc

E G Y Ü T T
Régi törvény, régi vágy 
az ember valamit kínál 
kínálja munkáját 
életét, sőt halálát 
lelkét és testét 
mindent árusít 
de egyre vigyáz 
szeretetet pénzért nem ád 
ha látszat, mert lehet 
hinni mást s nem ezt 
bizton elhiheted 
kínok nyavalyák 
nem kellenek senkinek 
ped j  de odaadná 
kínlódó kesergő 
nem sokért, semmiért 
vagy feledni bút 
átadná megőrzésre 
mindenféle jövendölésre 
engedné vinni holmiját 
adná pénzét, vagyonát 
megváltani egészségét 
dobná a botokat tűzbe 
menne, menne előre 
m int egykor fiatalon 
akár lenn vagy domboldalon, 
most parancsot állít 
a szívdobbanás itt 
karok, lábak ernyedt íve 
Karvalyőr pecsétes műve, 
tulajdonképpen minden más 
más az óhaj más a sóhaj

nevetés is fintor már 
és a múlt is csak mese 
pedig mindaz megesett 
hihetetlen a történet 
a gyermekkor, ifjúkor 
ugye amint hallgatod, 
lásd ez itt a munkám 
hidd el komám, unokám 
felemlítve a tetteit 
képeken mutatja szeretteit 
így mennek órák, napok 
mint szelíd viharok 
verődnek évek versengve 
érződik it t  nincs veszve 
hit a reménytelenségben, 
van még tartás esengve 
van még m it kiadni 
lélek pihegó bugyrából 
derengő, szépült múltból 
zártság is már megszűnt 
és a sápadt arc eltűnt 
mondd csak mondd barátom 
az életed, m int sajátom 
kapaszkodón együtt lihegünk 
majd meg- megállva pihegünk 
mondd hát mondd m i fáj 
az élettel m i minden jár, 
it t  várnak a régi cimborák 
bár a vágy sem az a régi 
mindenki többször elmeséli 
egy élet szépét, viharát 
kitárva szivének sugarát.
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Postás egyesületek

Magyar Posta Távíró és Távbeszélő' 
Tisztviselők országos kaszinója

Az idősebb postások közül, 
ha a „Benczúr" nevet meghall�
ják, talán még ma is sokan ön�
kéntelenül azt mondják: Ott 
volt a Postás Kaszinó!

Ha elmerülünk egy kissé a 
múlt tanulmányozásában, sok 
érdekességet tudhatunk meg 
erről az egyesületnek tekintett 
„Kaszinó"-ról. 1905. szeptem�
ber 15-én, 50 taggal alakult 
meg a Magyar Posta Távírda és 
Távbeszélő Tisztviselők Orszá�
gos Kaszinója, és 1906. augusz�
tus 1-jén, amikor közlönye: „A 
Posta" a „Magyar Posta Távírda 
és Távbeszélő érdekeit felölelő 
szaklap"-ja is megjelenik, tagja �
inak száma már eléri az 1000 
főt. A Kaszinó alapitó tagja az 
lehetett, ki egyszer s minden�
korra 300 koronát befizetett az 
egyesület javára. Pártoló tag, 
az ki évenként 50 koronát fize�
tett. Rendes tag pedig minden 
tisztviselő és postamester lehe�
tett, akár nyugdíjas is, ha éven�
ként 24 koronát fizetett, gyakor�
nokok és vidéki tagok a tagdíj 
felét fizették. Az akkori alapsza�
bály szerint a Kaszinó célja: 
„Fenntartása oly helyiségnek, 
hol a tisztviselők kellemes o tt�
hont találnak, szak-  és egyéb 
felolvasások és estélyek rende�
zésére, kartársi szellem ápolá�
sára, postás otthon és interná-  
tus felállítása, kedvezményes 
fürdő- , mulató-  stb. jegyek 
megszerzése, a vidéki kartársak 
fővárosi kalauzolása".

A „Kaszinó" e célok megvaló�
sítása érdekében helyiségeket 
bérelt az akkori Kerepesi út — 
ma Rákóczi út — 30. számú 
szecessziós épület félemele�
tén, ahol olvasó, kártya- és bili�
árdszobák, valamint társalgó 
várta a tagságot. A kényelmes 
külön étteremben olcsó ebé�
det, illetve vacsorát szolgáltak 
fel a vendégeknek.

A „Kaszinó" első tízéves idő�
szakára a táncesteken és egyéb 
— ma úgy mondanánk: szabad�
idős — szórakozáson kívül, je �
lentős munkakörülmény-javitó 
vívmányok is fűződnek. „így si�
került a vasárnapi szolgálati idő 
korlátozását, a vasárnapi mun�
kaszünetnek valamennyi piros 
betűs ünnepnapra való kiter�
jesztését, a főpénztári tisztvise�
lők hétköznapi pihenő napját, a 
tiszti biztosítékok eltörlését és 
visszafizetését, a ' részjutalék�
nak a rendezését és annak a 
posta minden egyes alkalma�
zottjára való kiterjesztését, a 
szabadságidő rendszeresítését, 
a katonaságnál tényleges szol�
gálatra bevonult segédtisztje�
löltek kinevezését kivívnia . . .  a 
vasutas fizetési rendszernek a 
posta személyzetére való kiter�
jesztését, mely a javadalmazás 
tekintetében tetemes javulást 
je len te tt. . .  A felsorolt eredmé�
nyekben azonban nem merült 
ki a Kaszinó sikere. Ezekhez tar�
tozik még a családi pótlék is, 
melynek kezdeményezője és 
éveken át kitartó harcosa volt a 
Kaszinó alelnöke: Walter Ottó 
főfelügyelő. A „Kaszinó" jelen�
tős szerepet tö ltött be a nyug�
díjtörvény megalkotásánál is.

Az első világháború esemé�
nyei a „Kaszinódban folyó tár�
saséletet is visszavetették, hisz 
ekkor a legfontosabb feladat a 
harctéren lévők segítése és az 
itthon maradt családtagok tá �
mogatása volt. „A Posta" szak�
lap tudósításai is ezt a szelle�
met tükrözik, és folyamatosan 
közük a harctéren elesettek, a 
sebesültek és a hadifogságba 
került kartársak nevét.

A világháború után újjáéledő 
egyesület, illetve „Kaszinó" cél�
kitűzése az eddigi tapasztalato�
kat, figyelembe véve átalakul 
és kibővül. „Célja: nemzeti és 
keresztény alapon a kartársi 
szellemet nevelni és ápolni, 
fenntartása oly helységnek, 
ahol a posta-, távíró- és távbe�
szélő-tisztviselőknek barátsá�
gos összejövetelére minden 
időben alkalom nyílik, szak- és 
egyéb felolvasások, valamint 
estélyek rendezésével tagjai�
nak hasznos és kellemes szóra�
kozást nyújtani, összes tisztvi�
selőinket érdeklő kérdéseket f i �
gyelemmel kísérni és érdekei�
ket védelmezni, Postás Otthon

és Internátus alapítása, fővá �
rosba érkező vidéki tagjainak 
felvilágosítást és útbaigazítást 
adni."

A Postás Otthon eszméje, 
más egyesületekhez hasonlóan 
kiemelten foglalkoztatta a Ka�
szinó tagjait is . . .  és lássunk 
„csodát": 1931. február 15- én 
délelőtt 10 órakor a Benczúr ut�
ca 27. szám alatti úgynevezett 
Egyedi palotában került sor a 
postaegyesületek képviselői�
nek jelenlétében a Postás Ott�
hon avatására és átadására. A 
jelenlévők között — miután Rá�
kóczi úti helységeit a Kaszinó 
már korábban feladta — ott 
voltak a Kaszinó tagjai is.

A ma Postás Művelődési 
Központ néven ismert Marmo-  
nei Oszkár äItal tervezett épület 
Postás Otthonná való megvá�
sárlásáról és átalakításáról dr. 
Szalay Gábor posta-vezérigaz�
gató a Posta és Távíró Évkönyv 
1931. évfolyamában ekkép ír: 
„A Városliget közelében, a villa 
és palotanegyed egyik csendes 
utcájában fekszik a kétemele�
tes terméskő homlokzatú palo�
ta, üvegezett, vasrácsos kapu�
jával. Az épületen s udvarán át�
haladva, hátsó frontja kedves 
kis kertre néz, amelyben a már 
nagyra nőtt fák terjesztenek 
hűs árnyékot a nyári meleg�
ben . . .  A háznak luxus külseje 
esetleg megjegyzésekre adhat 
alkalmat kartársaink, főleg 
azonban idegenek részéről, 
mondván, hogy a tisztviselők 
mai nyomorúságos helyzeté�
ben, a mai gazdasági viszonyok 
között és általános szegénység 
idején, ilyen díszes fényűző pa�
lotára a postásoknak nincs 
szükségük . . .  Ritka kedvező al�
kalmi vétel volt ez; amennyiben 
a házat oly, aránylag csekély 
összegért sikerült megvennünk 
egy gazdag néhai világfi jogu �
tódjától, amely összegért a mi 
igen szerény igényeinknek

megfelelő, egész egyszerű ház�
nak egy részét sem tudtuk vol�
na fe lépíteni. . .  Az Otthont az 
illetékes tényezők tudtával és 
hozzájárulásával a nyugdíjjáru- 
lék-alapunk terhére vettük 
meg. Benne olcsó étkezést fo �
gunk nyújtani azoknak a kartár�
saknak, akiknek háztartásuk 
nincs, vagy akiknek szolgálatuk 
a hazamenetelt távolabb fekvő 
otthonukba nem engedi meg. 
Ezenkívül néhány vendégszoba 
fog rendelkezésre állni olyan 
kartársak és kartársnők részére, 
akik ügyes-bajos dolgaik elinté �
zése végett egy-két napra Bu�
dapestre kell, hogy jöjjenek. 
Továbbá itt fognak elhelyezést 
nyerni a postatisztviselők társa�
dalmi egyesületei, mindegyik�
nek jutván 2-3 szoba. Végül egy 
nagyobb közös tanácskozó, il �
letve díszterem lesz a hozzátar�
tozó helyiségekkel, ahol az 
egyesületek közgyűlései, népe�
sebb ülései, előadások, zene- 
és egyéb ünnepélyei lesznek 
megtarthatók."

Tehát e falak között kapott 
elhelyezést, és folytatta tevé�
kenységét, 1931-től 1945-ig a 
Postások Országos Kaszinója. 
Ahogy a Benczúr utcai épüle�
ten megosztozott a Kaszinó 
más egyesületekkel, úgy oszto�
zott meg szaklapján is, mely 
megjelenésének utolsó éveiben 
már nemcsak „A Magyar Posta 
Távírda és Távbeszélő Tisztvi�
selőinek Országos Kaszinó"-já- 
nak, hanem a „Magyar Keresz�
tény Postások Országos Gazda�
sági Egyesületéinek hivatalos 
lapja volt.

Befejezésül szeretném még 
megemlíteni, hogy a hajdani m. 
kir. postának volt még egy má�
sik 1910-ben alakult Kaszinója 
is: „M. kir. Posta Központi Jár�
műtelep Kaszinója", az Egressy 
út 47. szám alatt, a Járműtelep 
területén.

Rákóczi M argit

A „beugró” kézbesítő'
A téma lakásom ajtajában 

állt, — még lehajolni sem kel�
lett érte — egy fiatalember ké�
pében szép csíkos postásemb�
lémás ingben, s a szokásos jó �
kora táskával.

— Miért és hogyan lesz egy 
fia ‘alember levélkihordó?

— Először is én csak helyet�
tesítő vagyok, s édesapám vál�
tótársát helyettesítem.

— Hát persze, azért olyan is�
merős az arca. Az ön édesapja 
Vágó József, ha nem tévedek. 
Nagyon hasonlít rá, csak ö ki�
csivel alacsonyabb. . .

— így van.
— Szóval helyettesít. S m i 

tesz akkor, ha véget ér a helyet�
tesítés? Munkanélküli tesz?

— Szó sincs erről. Az idén 
végeztem a győri Széchenyi 
István Közlekedési és Távközlé�
si Műszaki Főiskolán, közleke�
dési üzemmérnöki, posta és in�
formatikai szakirányú szakon.

— S most leveleket kézbe�
sít ...

— Nincs ebben semmi külö�
nös. Ősztől gyakornokként dol�
gozom, majd a budapesti igaz�
gatóságon másfél évig, s ez jó 
előiskola. Mellesleg tavaly is 
végeztem már ilyen munkát.

— Pont a kézbesítés? Ott 
nyilván nem kézbesíteni fo g . . .

— Persze, hogy nem, de a 
ranglétrát végig kell járni és én 
úgy érzem, nekem erre szüksé�
gem is van. Azt hiszem elemi 
követelmény, hogy az ember 
mindent megismerjen. Kárára 
biztosan nem válik.

— M it tanulna legszíveseb�
ben?

— Ó, hát sok mindent. Most 
megpályáztam egy franciaor�
szági számítástechnikai tanfo �
lyamot.

— Beszél franciául? Persze 
buta a kérdés, mert nyilván 
igen.

— Az, hogy beszélek talán 
túlzás, de érteni feltétlenül 
igen. Egyébként 7 évig tanul�
tam a nyelvet, s középfokú vizs�

gám van. Sajnos Győrben nem 
volt lehetőség „haladó" nyelv�
képzésre.

— Ha elnyeri, miként fog o tt 
„létezni"?

— Havi 1000 márka az ösz�
töndíj* ebből azért ki lehet jön �
ni, még akkor is, ha gyakorlati�
lag minden megélhetési költ�
ség engem terhel.

— Hát, hogy teli erszénnyel 
nem fog hazatérni az biztos.

— Nem, de például alapos 
gyakorlatot szerzek nyelvben is, 
és ha a majdani világkiállításra 
gondolok, ez nagyon sokat je �
lenthet.

— Tökéletesen igaza van. 
Annál inkább, mert tudomásom 
szerint a magyar postásokra 
nem éppen az idegen nyelv tu�
dása a jellemző. Végezetül; 
kézbesítőként milyennek látott 
minket ügyfeleket?

— Meglehetősen furcsa a 
kép. A legjellemzőbb talán az, 
hogy mennyire félnek az embe�
rek, olyan ajtók vannak, hogy 
szinte börtönben érzi magát az 
ember a sok rácstól. Aztán alig 
és nehezen nyitnak ajtót. Ezek 
a nagy házak egy nagyon zárt

világot jelentenek, s hogy egy�
két szomszéd, hogy utálhatja 
egymást, az meghökkentő.

— Erről aztán igazán nem a 
posta tehe t. . .

— Világos, hogy nem, talán 
ezért is jó az új és egységes 
egyenruha.

— Tetszik magának?
— Tetszeni tetszik, de az ing 

anyaga olyan, hogy alig kapok 
benne levegőt. . .

— Nézze, nem mindig lesz 
35° kánikula. Borravalót szokott 
kapni?

— Általában csak akkor, ha 
pénzt viszek.

— Tényleg, mennyi pénzt 
visz egy- egy úgynevezett fize�
tési napon?

— Maradjunk annyiban, 
hogy nem keveset, s ehhez ké�
pest a 400 forint pénzkezelési 
jutalék borzasztóan kevés . . .

— Elszámolta- e már magát?
— Szerencsére nem. Remé�

lem nem is fogom, mert azt 
visszakapni majdnem lehetet�
len.

— Szóval ilyenek vagyunk?

— veógh —

Humor
— Nagyon szépen köszö�

nöm kisasszony, hogy ilyen 
csodálatosan szép bélyegeket 
ragasztott a Kanadába szóló lé�
gi levelemre. Örök hálával tar�
tozom ezért Magának

— Óh, ez túlzás: csak a bé�
lyegek árával, 170 forinttal.

*

Cs. Pista bácsi, alföldi kézbe�
sítő most ment nyugdíjba. 
Egész életében feleség nélküli 
agglegény volt. Meg is kérdez�
ték tőle, hogy miért nem nősült 
meg, most ketten élnének a 
nyugdíjból.

— Megmondom én, miért 
nem nősültem meg, öcsém: 
azért, tudja, mert bolond az a 
bika, amelyik egyetlen tehénért 
otthagyja az egész csordát.

*

— Nem tudok belőle enni, — 
mondja tele szájjal Balázs.

— Miért nem tudsz?
— Mert nem fér bele a fe �

jem az uborkásüvegbe.

*

— Hallottad? Szetye Péter 
egyszerre két mosógépet vett a 
feleségének házassági évfordu�
lójukra.

— Miért pont kettőt?
— Ahogy ő elmondta: azért, 

mert egy mosógépen billeg a 
teknő.

*

— Most jövök a háziorvo�
somtól, biztosan lumbágóm 
van. Megkértem, vegyen két 
hét táppénzre. A hátamra ra�
gasztottam egy 500 forintost, s

a doktor mindjárt táppénzre 
vett.

— Na ne mond, én is ugyan�
ezt tettem, csak én a hátamra 
egy piros százast ragasztottam. 
Az orvos nagyon alaposan 
megvizsgált, összetapogatta 
hátamat, keresgélni kezdte a 
baj okát, végül a 100-asra cé�
lozva kijelentette:

— Sajnos, még nem vehe�
tem táppénzre. Ennek még ér�
nie kell.

*

— örülhetsz, Miska, hogy le�
szoktál az alkoholról. Hogyan 
tudtad megtenni?

— A családom viszonyai 
megváltoztak. A sógorom és a 
fiam italboltvezetők voltak, de 
beadták az ipart.

Dénes Géza

— Borzasztó vihar tört ki, 
amikor szegény Jóska felesé�
gét temették. Csak azt nem ér�
tem, Bozsik Menyhért miért vi�
gyorgott az egész temetés 
alatt.

— Azért, mert villámlott, és 
azt hitte, hogy őt fényképezik.

*

A központi postán gusztusos 
étteremben ebédelni lehet. Sa�
ját jól képzett szakácsuk van. 
A paprikáscsirkéhez uborkát is 
adnak, de Balázs hozzá sem 
nyúl az uborkához. Rákérdez�
nek:

— Balázs, miért nem eszel a 
csirkéhez uborkát? Az is benne 
van az előfizetéses árban.

Bizalm as levél
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Felejthetetlen volt

T íz nap Brennbergben
Nincs meghatóbb érzés an�

nál, amikor harminckét gyerek 
egyszerre kiáltja: „Nem aka�
runk hazamenni!" E mondat 

egy tíznapos gyermektáboro�
zás végén hangzott el, amelyet 
a HTI szakmai vezetőinek anya�
gi támogatásával néhány lelkes 
fiatal szervezett a Sopron mel�
letti Brennberg Gyermek- és If �
júsági Táborában.

Az első nap felhőszakadással 
kezdődött, az utolsó majd hő�
gutával végződött, de közte 
azért történt egy és más. Elég 
csak programokat felidézni. 
Sopron nevezetességei, a Pati�
ka és Marcipán Múzeum, a Ká�
roly Kilátóból látható panorá�
ma, a soha el nem készülő Ta- 
ródi vár (Bolond vár), a strand 
az óriáscsúszdával, a lovak si- 
mogatása, etetése és a lovag�
lás, a brennbergbányai Bányász 
Emlékmúzeum múlt századi 
emlékei, a fertődi Eszterházi- 
kastély hatalmas parkja, a 
nagycenki Széchenyi-kastély 
és mauzóleum hangulata, a fer- 
tőrákosi kőfejtő gigantikus mé�

retei, az ásványmúzeum egye�
dülálló ritkaságai, a Fertő tavi 
sirályetetés és strand, a kősze�
gi Jurisics vár és a Jézus szíve 
templom festett üvegablakai, a 
jáki Bencés apátsági templom, 
a szombathelyi városi séta, 
mind-mind felejthetetlen emlék 
marad.

A délutáni kézműves foglal�
kozások alatt mindenki meg�
mutathatta kézügyességét. 
A maradék pamut, bőr és papír 
percek alatt változott a sok lel�
kes gyerek kezében kiskutyává, 
.karkötővé, fülbevalóvá, bohóc�
cá. A tíz nap alatt kezeltünk da�
rázscsípést, találtunk kullan�
csot, miközben még számhábo�
rúztunk is, és megismerked�
tünk néhány aranyos piócával a 
Fertő tavon.

Hazaérkezvén a vonat'tal kér�
désemre — Mi volt a legna�
gyobb élményed a tíz nap alatt? 
—, a nyolcéves Gyurika határo�
zottan csak ennyit válaszolt: 
„Sikerült tizennégy új barátnőt 
begyűjtenem."

Kerekes Sándor

A Vili. forduló kérdései

Hajdan volt kastélyok, főúri paloták
Játékunk 8. fordulójában ré�

gi, híres kastélyokba látoga�
tunk. Kérjük, hogy a leírás alap�
ján mondják meg, hol járunk!

1. Építésére Zsigmond király 
adott engedélyt 1436-ban, 
Somosi Elek gyermekeinek. 
Az idők folyamán többször 
átalakították, végső formá�
ját a XIX. század első felé �
ben Széchenyi István adta 
meg. A második világhábo�
rú után tönkrement. Megújí�
tása után ma emlékmúze�
um.

2. Hazai kastélyépítészetünk 
egyik legkiemelkedőbb pél�
dája. 1702-ben Johann Lu�
kas Hildebrand építette ba�
rokk stílusban. Középrésze 
kupolás, kocsifelhajtóját 
szobrok díszítik. Az idők fo �
lyamán erősen megrongáló�
dott épületet ma már meg�
újítva láthatjuk.

3. Nevezetes építészeti emlék, 
a XVII. században kezdték 
építeni. 1748-ban és a múlt 
században erősen átalakí�
tották. Először a Roth csa�
lád birtokában volt, később 
házasság révén a Teleki csa�
lád tulajdona lett. Itt szüle�
te tt Teleki József, író és tu �
dós, valamint Teleki László, 
a reformkor egyik kimagasló 
egyénisége.

4. Kőfallal körülvett, díszes ka�
puzattal ellátott, patkó ala�
kú, barokk tornyos palota. 
1745-ben építették, mai vég�
leges formáját 1883—87 kö�
zött kapta. 101 szobával ren�
delkezik, ma kulturális intéz�

mények otthona. Díszes 
nagytermében nyaranta ze�
neesteket rendeznek.

5. Építését Batthyány József 
érseksége alatt kezdték 
meg, a régi vár alapjain. 
1760—1766 között Oswald 
Gáspár tervei alapján épült 
fel, barokk stílusban. Dísz�
termének fali és kápolnájá�
nak mennyezeti freskóit 
1783—1784-ben Maul- 
bertsch festette. A muránói 
csillárokkal ékesített díszter�
mének zongoráján Liszt Fe�
renc is játszott. Híres a 
könyvtári gyűjteménye is.

6. A Mária Terézia korabeli ba�
rokk építészet jelentős alko�
tása, melyben maga a csá�
szárnő is megfordult. Az 
olasz építész tervei szerint 
épült U alakú kastély, négy- 
szögletes főépületének sar�
kait hagymasisakos tornyok 
díszítik. Az 1790-es években 
sokat vendégeskedett itt 
Kármán József író is.

7. A hajdani vár fennsíkján álló 
barokk várkastélyt a XVII. 
század második felében 
emelték. Azóta többször át�
épült, egykori épülettömbjé�
ből ma már csak a keleti 
szárny látható. A második 
világháború idején jelentős 
károkat szenvedett, azóta 
újjáépítették. A magyar vi�
déki barokk építészet jelen�
tős emléke. 1973 óta múze�
um.

8. Hazánk egyik legszebb ba�
rokk épületének tartják. 
1739-ben kezdte építtetni

Berényi Zsigmond pécsi 
püspök, de csak halála után, 
1799-ben fejezték be. Egy�
emeletes, 22 ablakos, torná- 
cos udvari építmény. Kapuja 
felett a Berényi-címer látha�
tó. Amikor a város tulajdo �
nába került, először huszár�
laktanya volt, majd különbö�
ző közhivataloknak adott 
otthont.

9. Az emeletes, középen fa �
oszlopos és oromzatos kúria 
1860-ban épült, romantikus 
stílusban. A hagyomány 
szerint ebben a villában ven�
dégeskedett Deák Ferenc, 
és itt fogalmazta meg az 
1867-es kiegyezés tervét.

10. Az egyutcás település legér�
dekesebb épülete, melyet 
vizesárok vesz körül. A helyi

. hagyomány szerint a hódolt-

1. Keleti Károly. Budapesten 
éppen ott neveztek el utcát 
róla, ahol ma a Statisztikai 
Hivatal épülete áll.

2. A Debreceni Református 
Kollégium Óratóriumában, 
annak emlékére, hogy 
1849-ben Kossuth Lajos itt 
mondatta ki az országgyű�
léssel a Habsburgok trón �
fosztását.

3. A falu birtokosa — az elne�
vezés idején az óbudai káp�
talan volt.

4. A Reáltanoda utca.
5. A vegyipar.

ság idején török basa háre�
me volt. Zsindellyel fedett, 
félholdban végződő hagy�
makupolája van. Ennek elle�
nére a várkastély a XVIII. 
század eleji barokk stílus 
egyik legszebb megyei em �
léke, mely a múlt században 
került a Zichy és a Vay csa�
lád tulajdonába.

Kérjük, hogy megfejtéseiket 
legkésőbb 1993. szeptember 
30-ig küldjék meg címünkre: 

Postás Művelődési Központ 
1373 Budapest, Postafiók 601. 

A megfejtésekre írják rá:
„ Ismerd meg hazádat. . . "

A szeptember 30-a után érke�
ző megfejtések a havi sorsolás�
ban nem vesznek részt!

Mindenkinek eredményes 
megfejtést kívánunk!

6.1963. augusztus 20. Az utol�
sóként villamosított község 
Aporliget volt.

7. Lakatos Gabriella.
8. Bősárkány.
9. Hermann Ottó (1835—1914).

10. Szigliget.
A VII. forduló nyertesei:
Megyeri Márton, Bp.
Takács Istvánná, Bp.
Deák Gáborné, Nagykani�

zsa.
A helyesen m egfejtőknek  

gratulálunk, a nyereménye�
ket postán küldjük!

További eredményes 
m egfejtést kívánunk!

A VII. forduló kérdéseinek 

helyes megfejtése

Kisposták: Görögország, Magyarország

Egy őszi hangulatú Radnóti- 
versből idézünk: „ . . .  Felhőn vet 
ágyat már az alkonyat s a fá �
radt . . . "  Folytatás a vízsz. 1. és 

a függ. 11. alatt.

VÍZSZINTES:

1. Az idézet első része. 11. Ál�
latgondozó szerszáma. 12. Ér�
zéketlen, hideg (ford.). 13. író �

eszköz. 14. Király franciául. 16. 

Célgép közepe! 17. Üzlet. 18. 
Kar az egyetemen (röv.). 19. 
Francia város. 20. Előidéz vala�
mit. 21. Rásimul. 23. Égtáj betű�
jele. 24. Előtagként hegyet je �

lent. 26. Angol sör. 29. Régi 

hangszer. 31. Nyelvtani foga�
lom. 34. Az egyik alapiz. 36. 
Gondokkal küzdő iparváros. 37. 
Halfajta. 39. Labdajáték eszkö�
ze. 40. Kicsinyítőképző. 41. Koz�

metikai márka. 43. Közeire mu�

tató szó. 44. Sárga szín. 46. Né�

met regényíró (Heinrich). 48. 
Duplázva Gauguin könyve. 49. 
Építőanyag. 50. Ellentétes kötő�
szó. 51. Farmermárka (ford.). 
53. Szeszes ital (argó). 56. 

A Solaris írója. 58. Kemény se�

lyem (ford.). 60. Elveszi másét. 
62. Káma-parti iparváros. 64. 
Angol hosszmérték. 65. Ter�
mék. 66. Két személyes név�
más.

FÜGGŐLEGES:
1. Kocsonyába való. 2. Bete�

get gondoz. 3. Német filozófus. 
4. RA-RE egyneműi. 5. Főütőér.
6. Fiú becenév. 7. Morze-hang. 
8. Erőszakos rovar (ford.). 9. 
Női név. 10. Nemesgáz. 11. Az 
idézet második része. 15. Pénz�
intézet. 21. Nagy víz. 22. Idegen 
helyeslés. 24 A hét vezér egyi�
ke. 25. Vállalati forma. 27. Fo�
lyadék. 28. Kellemes, friss 
(ford.). 30. Névelős férfikabát. 
31. Fogoly. 32. Lent. 33.
Bias. 35. Régi magyar férfinév. 
37. Fürtös virágzat. 38. Díjat ala�
pított kémikus. 41.,A vas vegy- 
jele. 42. Fejlődik. 45. . . .  kurta, 
neked is lesz (mondás). 47. 
A nap egyik jelzője. 52. Vékony 
lap. 54. Kevert időt! 55. Hagy�
mafajta. 57. Gúnyos. 59. Épület 
része. 60. Betegség jele. 61. 
Orosz súlymérték. 63. Rátesz 
páratlanjai.

— Bánhidi —

Beküldendő: a vízsz. 1. és 
függ. 11. alatti.

Beküldési határidő: októ�
ber 10.

Előző rejtvényünk helyes 
m egfejtése: A  nevetés a lé�
lek tüsszentése.

Könyvet nyertek: Csinta�
lan Ferencné (Budapest); Ve�
réb István (Enying);. Vízin 
M ártonná (Bácsalmás); Szá�
lai Imre (Veszprém).

Győrben rendezték

HTI műszaki sportnapok
A Helyközi Távbeszélő Igaz�

gatóság augusztus 6—7. között 
hatodik alkalommal Győrben 
rendezte meg az immár hagyo�
mányosnak számító HTI műsza�
ki és sportnapokat. A több mint 
négyszáz résztvevő részére ide�
ális helyszínnek bizonyult a 
Széchenyi István Műszaki Főis�
kola előadóterme, sportpályája, 
tornacsarnoka és kollégiuma.

Délelőtt az igazgatóság veze�
tői ismertették a privatizáció 
várható hatásait, idei nyereség- 
tervünk buktatóit, bérgazdálko�
dásunk korlátáit, szolgáltatása�
ink bevételének alakulását az 
első félév tükrében. Igazi szak�
mai csemege volt a magyaror�
szági digitális telefonközpontok 
üzemeltetését segítő Rendszer- 
támogató Központ vezetőjének

előadása és helyszíni ismerte�
tője.

Délutántól a sport vette át a 
főszerepet. A résztvevők atléti�
ka, asztalitenisz, labdarúgás, lö �
vészet, sakk, teke, tenisz és 
horgászat közül választhatták ki 
számukra a 1 gmegfelelőbbet. 
A kora estig tartó sport és a 
hajnalig szóló zene után más�
nap újult erővel küzdöttek csa�
pataink az elsőségért.

A kétnapos rendezvény után 
— ahol az igazgatóság egyötö�
de, vezetők és beosztottak, az 
ország különböző pontjain dol�
gozók találkoztak, beszélgettek, 
vitatkoztak — egyöntetűen 
megfogalmazódott az igény, 
1994-ben is rendezzünk hason�
ló összejövetelt.

Kerekes Sándor
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