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A postai távközlés jövőképe
a Matáv-privatizáció tükrében

Beszélgetés Bölcskei Imrével, a Közlekedési, Hírközlési 
és Vízügyi Minisztérium helyettes államtitkárával

Rülcskci Imrc, u közlck<‘<l(‘si. Hírközlési és Vízügyi Minisztéri�
um helyrttcs nliiimtitknra. Szakterülete a távközlés, így azután nem 

\életlen, hogy minden olyan eseményen jelen \an, mely ezzel a terü�

lettel foglalkozik. De \ alaliogy mindig másod-  vagy harmadliegedűs-  

ként. ö t\ené\es múlt, s a szűz jegy éhen született . . .

— Bölcskei úr! Nem za�
varja alkalmanként, hogy az 
elmúlt hetek ünnepi esemé�
nyein, mety a Matáv privati�
zációját érintették, ön majd 
minden esetben csak az 
asztal szélén foglalt helyet, 
holott úgy tudom, nem kis 
szerepe volt a megvalósu�
lásban? Nem bosszantja ez 
Önt?

— Különösebben nem. Ne�
kem az a dolgom, hogy előké�
szítsem, majd kimunkáljam a 
dolgokat. Az teljesen természe�
tes, hogy az első ember a mi�
niszter, aki különben nagyon 
céltudatos egyéniség.

— Aki ráadásul — kár�
tyás nyelven szólva —■ nyc 
rő lapot húzott Matáv- üg> 
ben . . .

— Ez nem vitás, de ehhez az 
kellett, hogy nagyon erősen f i �
gyeljen ezekre a feladatokra. 
S itt nem véletlenül mondtam 
feladatokat, mert ne feledkez�
zen el az útkoncessziókról és a 
GSM- ről sem. Ilyen esetekben 
az előkészítésben a miniszter 
közvetlenül igen ritkán működik 
közre. Ő stratégiai kérdésekben 
dönt, és pontot tesz az ügy vé�
gére egy szerződés aláírásával, 
melyet az aláírás szintjéig a m i�
nisztérium munkatársai dolgoz�
nak ki a szakmai államtitkárok 
vezetésével. Bár az ön által kér�
dezett esetben több szerepet 
vá lla lt. . .

— Mondhatom azt — bár�
mily csúnya kifejezés —, 
alaposan ráhajtott a témá�
ra?

— Igen, és hála istennek, si�
került is.

— Ne haragudjon, de vol�
na egy talán csöppet sem 
idevaló kérdésem. Szokott 
ön úgy istenigazában begu�
rulni?

— Nem jellemző, bár előfor�
dult m ár.. .

— Köszönöm, s akkor 
most térjünk a Matáv- ra. 
Ön szerint reális az az ígé�
ret, mely szerint 1997- re 
Magyarország ott fog tarta�
ni, hogy minden igénylő két 
héten, egy hónapon belül 
telefont fog kapni?

— Ezt 1997- re sem fogjuk el�
érni, legfeljebb azt, hogy az 
igénylők 90 százaléka 1996 vé�
gére fél éven belül telefont kap. 
Ezen belül előfordulhat a kéthe�
tes megvalósulás is, de a fé l�
éves is. Szerintem ez a jelenle�
gi körülményekhez képest igen 
nagy eredmény, a mai hat�
vagy nyolcéves átfutáshoz ké�
pest. A féléves teljesítéshez el�
sősorban az kell, hogy kiépül�
jön az országos hálózat. Ne fe �
lejtse el, hogy teljesen más vi�
szonyok vannak egy kisváros�
ban, egy kertvárosban, vagy 
egy lakótelepi, eleve „bekábele�

zett" házban. Ha mindez egyen�
súlyba kerül, valóban jöhet az 
egy hét, két hét.

— Tudja, nekem erről egy 
régi, hivatalos Matáv- nyi-  
latkozat jut eszembe, mely 
már 1994- re ígérte a Kána�
ánt.

— Irreális volt. De okos stra�
tégiával sok mindent el lehet 
érni. Itt most arra gondolok, 
amit a németek a volt NDK- ban 
csináltak, nevezetesen azt, 
hogy rádiós eszközökkel „leta�
karták" azokat a területeket, 
Ehol nem épült vezetékes háló�
zat. ez nálunk is járható út len�
ne.

— Tartok tőle hogy az 
igénylő rfc .zérói alapos 
plusz pénzró fordítássá.

— Téved. Pénzben ugyan�
olyan árú a szolgáltatás, mintha 
vezetéken történne, ez egy át�
hidaló rádiós megoldás, termé�
szetesen nem több százezer 
vonalra, hanem „csak" több tíz�
ezer vonalra értendő. Ehhez 
Magyarországon a megfelelő 
frekvenciasáv rendelkezésre 
áll. Összegezve a Kánaán reális 
eljövetele 1997—1998.

— Elég távoli ügy 1994-  
ben. . .

— De világosan látható, 
megfelelő és teljesíthető fel�
adat, ami az elmúlt évekhez ké�
pest óriási ugrás.

— Pillanatig sem vita�
tom, de ehhez egy jókora 
balhésorozat is tartozik. 
Manapság nem lehet kinyit�
ni egy újságot, hogy az em�
ber ne olvasson „Matáv és 
környéke" című írást. 
Egyáltalán ki a Matáv ve�
zérigazgatója? Szerintem 
Horváth Pál sem tudja. Kér�
dezhetem önt erről?

— Nem feltétlenül a legjobb 
helyen kérdezi. A minisztérium 
nem munkáltatója Horváth Pál 
vezérigazgatónak. Elsődleges 
illetékes az ÁV Rt., illetve az 
igazgatóság. Én nem tudom, az 
ÁV Rt. hogy kommunikál Hor�
váth Pállal.

— Szerintem sehogy . . .
— Mindenesetre összeállí�

tották az igazgatóságot, s eb�
ben az ő neve nem szerepelt — 
ez tény —, s az is, hogy a me�
nedzserszerződésekkel kapcso�
latban az rt. vizsgálatot kezde�
ményezett, s amíg ez nem zárul 
le, addig a helyzet bizonytalan.

— Sok mesét hallani, ez 
tagadhatatlan. De azt is, 
hogy a korábban távozott 
Krupanics úr akkori 6- 9-  
11 (?) milliós végkielégítése 
szegényházi kosárpénz volt 
a mostani összegekhez ké�
pest.

— Nem ismerem a szerződé�
seket, ismétlem, semmi közünk 
hozzá. A mi dolgunk az ellátási

felelősség, s nem a Matáv bel�
ső működésének szabályozása. 
A minisztérium az államigazga�
tási munkamegosztás kereté�
ben a postának, a MÁV- nak és 
a Volán személyszállításának a 
tulajdonosa, a többi terület 
nem hozzánk tartozik.

— Némi információval 
azért csak rendelkeznek?

— A felügyelőbizottságban 
jelen vagyunk, de a bizottság 
vezetőit titoktartás kötelezi, s 
ez az esetleges felénk áramló 
információkra is vonatkozik.

— Lehet akkor, hogy én, 
az újságíró többet tudok?

— Elképzelhető. Annál in�
kább, mert sokszor mi is a la�
pokból tudunk meg dolgokat, 
de azért szeretném hozzátenni, 
hogy ezek az információk sok�
szor inkább feltételezések, mint 
tények.

— Akkor engedje meg, 
hogy megkérdezzem: mi a 
véleménye arról, hogy a 
Matáv közel 100 vezető 
személyisége — szakembe�
re — távozik a cégtől. Távo�
zik? — Vagy. . .  ?

— Nehezen tudom elképzel�
ni.

— Az új tulajdonos meg�
teheti ezt a lépést. . .

— Ezek sajtóhírek, s nem 
számolnak azzal, hogy az úgy�
nevezett új tulajdonos csak 30,2 
százalék tulajdonnal rendelke�
zik, s nem hinném, hogy részé�
ről ésszerű lenne egy teljes ve�
zetőgárdát — hazai szakembe�
reket — lecserélni. Ez . . .

— Őrültség lenne . . .
— Nem történt tulajdonos-  

váltás! Csak változtak a tulajdo�
nosi arányok. Idáig az ÁV Rt. 
közel 100 százalékig birtokolta 
a Matávot, ebből most 30,2 szá�
zalék került át más kézbe. Hogy 
az új tulajdonosoknak ezután 
milyen beleszólási jogai lesz�
nek a vezetésbe, kötött szabá�
lyok rögzítik. Elképzelhetetlen 
— ismétlem —, hogy egy töme�
ges vezetőcserét alkalmazná�
nak, az felérne egy lefejezéssel, 
ami senkinek sem lehet érdeke.

— Sajnos tudnék egy- két 
ezzel ellentétes példát 
mondani, igaz nem az ön 
minisztériumának példái�
ból . . .

— Maradjunk az ésszerűség 
szintjén. Túl drága lenne ide 
külföldi szakembereket hozni, 
akiknek sem helyismeretük, 
sem nyelvismeretük sincs. Az 
viszont nem vitás, hogy a jelen�
legi Matáv- gárdában van egy 
pár ember, aki a várható struk�
túrában alkalmatlan jövendő 
feladatainak ellátására — eze�
ket nyilván lecserélik —, de 2- 3-  
10 embert érinthet csak.

— Azt hiszem, közel já�
rok az igazsághoz, ha azt 
gondolom, ez elsősorban 
menedzser típusú vezetők 
belépésére vonatkozik, és 
semmiképpen sem távköz�
lési szakemberekre. Puskás 
Tivadar hazájában ez mulat�
ságos is lenne. Bár a fene

tudja, erre lehet- e hivatkoz�
ni napjainkban . . .

— Valóban így van, s az új 
felállásban — ezt tartalmazza a 
szerződés is — a pénzügyi, il�
letve műszaki vezető érkezik 
külföldről. Az összes többi ma�
gyar, beleértve a vezérigazga�
tót is.

— Aki pályázat útján 
nyerheti el ezt a posztot. . .

— Igen. Továbbmenve; az 
Operatív Comité (végrehajtási 
vagy ügyviteli bizottság- vá�
lasztmány) két magyar—két 
külföldi. Szóval, ezek lefekte�
tett szabályok.

— Bölcskei úr! Engedje 
meg, hogy kicsit a szak-  
szervezet oldaláról is kér�
dezzek. Nevezetesen azt, 
hogy ez nyilvánvaló, bizo�
nyos fokú — és alsóbb szin�
tet érintő — átszervezés, 
vajh hány ember munkáját 
teszik feleslegessé?

— Erre a Matávnak vannak 
adatai.

— De ön szerint lesz 
ilyen?

— Biztos, hogy lesz. De nem 
a foglalkoztatottság fog csök�
kenni az abszolút értéket figye�
lembe véve. A mennyiség nem, 
de a minőség biztosan változni 
fog mindenféle vonalon. Akár 
az üvegszálas kábeleket, akár 
kapcsolós vagy az átviteltech�
nikát vesszük. Természetesen 
ez egy többéves folyamat, s át�
képzésre igen jelentős össze�
geket fordítanak majd. Ezt kü�
lönben ajánlatukban jelezték is.

— Gondolok a gépi tech�
nika fejlesztésére, például 
az árokásó gépekre is.

— Feltétlenül, hiszen ez a 
technika igen magas gépi köz�
reműködést igényel, de ugyan�
akkor a városokban elengedhe�
tetlen a kézi munkaerő.

— Ahol szép rendesen át�
vágnak kábeleket, a rossz 
és hiányos dokumentáció 
miatt.

— Pontosan így van. Egy-  
egy árokásás ma például Buda�
pest belvárosában olyan, mint 
egy régészeti feltárás.

— A baj csak az, hogy 
nem ez a funkciója . . .

— Természetesen nem, de 
már arra is volt példa, hogy ká�
belfektetéskor régészeti leletet 
találtak.

— Mi már ilyen ország 
vagyunk, hogy romokban 
vagy romokra építke�
zünk . . .  Bölcskei úr! Vége�
zetül elmondhatjuk azt, 
hogy 1997—1998- ra ezzel a 
hatalmas és nagy ugrást je�
lentő beruházással elérjük 
az európai középmezőnyt?

— Én inkább azt mondanám, 
hogy egy elfogadható európai 
szintre érkezünk. A mai nyugat�
európai középmezőnyt Hollan�
dia jelenti.

— Akkor van miért „bi�
cikliznünk" . . .  Köszönöm a 
beszélgetést!

Veégh Ádám
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írta: Schamschula György, 
közlekedési, hírközlési és vízügyi 

miniszter

Kedves munkatársaim!
Ismét koccinthatunk egy új esztendőre, arra, hogy gaz�

dasági- társadalmi életünket 1993- ban is a kiegyensúlyo�
zottság jellemezte.

Ám az új esztendőt nem köszönthetjük méltón anélkül, 
hogy a poharak emelésekor ne emlékezzünk legalább egy 
pillanatra Antall Józsefre. Ő volt az a politikus, az az állam�
férfi, aki térségünk bizonytalansága ellenére képes volt el�
érni, hogy a polgári demokrácia alapintézményei három év 
alatt kiépüljenek országunkban, megteremtve hazánk sta�
bilitását.

Nemzetgazdaságunk fellendülésének, életminőségünk 
javításának nélkülözhetetlen eleme a korszerű infrastruk�
túra, ezen belül az úthálózat megteremtése. A modern ter�
melés, kereskedelem, a minőségi szolgáltatás akárcsak az 
idegenforgalom, egyaránt európai színvonalú közlekedési 
feltételeket kívánnak.

A közutak fejlesztését célzó munkálataink mind arra irá�
nyulnak, hogy Magyarország integrálódjék a kontinens út�
hálózatába, infrastruktúrájába. Kiemelt fontosságúak azok 
a nemzetközi tranzitútvonalak, amelyek Európa különböző 
régiói között teremtik meg a kapcsolatot. Ennek jegyében 
kezdődött el 1993 októberében az M1- es autópálya Győr 
és az országhatár, valamint az M 15- ös autópálya Moson�
magyaróvár és az országhatár közötti szakaszának kon�
cesszióban történő megépítése. Kelet-  és Közép- Európá-  
ban ez az első ilyen vállalkozás, amely egyben a magyar 
koncessziós autópálya- építési program kezdetét is jelent�
hette.

Az országos jelentőségű úthálózat fejlesztése mellett 
azonban 1993- ban majd félezer településen épülhetett ki 
kerékpárút, járda, csomópont vagy híd az útalap támoga�
tásával.

A Magyarországon áthaladó forgalom az utóbbi évek�
ben nagymértékben megnövekedett. Mindez azonban a la�
kosság — különösen a határ menti településeken élők*'— 
számára kezdett már elviselhetetlenné válni. A problémák 
megoldása érdekében megkezdődött a határmenti telepü�
léseket elkerülő útszakaszok kiépítése. Ezek közül kettő — 
Tompánál és Rábafüzesnél — már elkészült.

Soha ennyi út nem épült hazánkban, mint az utóbbi 
években. Ezzel párhuzamosan azonban létkérdés a környe�
zetbarát közlekedés elterjesztése, amivel összefügg a ma�
gyar vasúthálózat korszerűsítése. A fejlesztési program 
keretében 1993- ban megkezdődött a MÁV hat, összesen 
573 km hosszúságú vonalának villamosítása.

Sokat beszélünk az elmúlt időszakban arról, hogy kor�
szerű távközlési rendszer nélkül gazdaságunk nem erősöd�
het meg. A cél elérése érdekében megteremtettük a mobil 
digitális rádiótelefon(GSM)- szolgáltatás feltételeit. Az 
óesztendó jelentős eseménye volt a Magyar Távközlési 
Részvénytársaság privatizációja. Ennek köszönhetően 
1997- re az országban általában két héten, de legfeljebb 
egy éven belül telefonvonalhoz jut az igénylő.

Az elmaradott területek felzárkózását segíti, hogy a he�
lyi távbeszélő- szolgáltatás végzésére, a privatizációval 
azonos feltétel-  és célrendszerrel irtuk ki a koncessziós 
pályázatot. Az igy kiépülő távközlési rendszer szilárd alap�
ja lehet piacgazdaságunknak, és hozzájárulhat ahhoz, 
hogy Magyarország Közép- Kelet- Európa regionális köz�
pontjává válhasson.

Amikor fejlett infrastruktúráról beszélünk, felvetődik a 
falvak egészséges ivóvízzel való ellátásának kérdése is. Az 
1993. évi céltámogatási rendszerben első helyen szerepel 
az ellátatlan települések vízellátási problémáinak megol�
dása. A felmerülő igények kielégítésével várhatóan 1994 
végére elérjük az európai országok ellátottságának színvo�
nalát. De miközben ennek a programnak eredményeit 
hangsúlyozzuk, nem feledkezhetünk meg arról, hogy a 
csatornázás, a szennyvízkezelés hiánya milyen veszélyeket 
rejt magában. A KHVM feladata és törekvése, hogy az or�
szág kommunális rendszere is európai szintre fejlődjön. 
Ennek érdekében világbanki programmal bővítjük az ön-  
kormányzatok lehetőségeit.

Kedves kollégák!
A közlekedési, hírközlési és vízügyi tárca általában nagy 

értékű projekteket készít elő, amelyek megvalósítása gyak�
ran több évet igényel. Folyamatban levő programjaink jó 
ütemben haladnak, ezért bizakodva tekintek az új eszten�
dő elé.

A jelenlegi világrecesszió viszonyai között nem könnyű 
feladat talpon maradni, sőt: fejlődni. De mert ez a moder�
nizáció a feltétele annak, hogy a gazdaság kilendüljön a 
holtpontról, vállalnunk kell az ezzel járó terheket.

E gondolatok jegyében kívánok mindannyiunknak sike�
rekben gazdag, boldog új esztendőt.



Matáv — P rivát...?

A Magyar Távközlési Válla�

lat részvényeire kiírt privatizá�
ciós pályázatra 1993. novem�
ber 5- ig négy értékelhető pá�
lyázat érkezett. 1993. decem�
ber 19- én dr. Schamschula 

György közlekedési, hírközlé�

si és vízügyi miniszter, vala�
mint dr. Szabó Tamás, a pri�
vatizációért felelős tárca nél�
küli miniszter bejelentette: a 
Matáv Rt. privatizációs tende�
rének győztese a Deutsche 

Bundespost és az Ameritech 
International Inc. alkotta Ma�
gyar Com konzorcium.

A Magyar Com konzorcium 
875 millió USD, megközelítő�
leg 88 milliárd forint ellené�

ben megszerezte a Matáv 
részvényeinek 30 százalékát, 
s ezzel együtt koncessziós 
megállapodás biztosítja szá�
mára a jogot távbeszélő- szol�
gáltatás nyújtására Magyar-  

országon.

Dr. Schamschula György 
kijelentette, hogy az esemény 
rendkívüli sikert jelent Ma�
gyarország számára. A végső 
eredmény nyilvános, nyílt, át�

tekinthető tenderfolyamat 
eredménye — ezt mind a 
résztvevők kiváló szakmai 
háttere, mind a felkínált rend�
kívüli érték tükrözi. Magyaror�
szág sokkal többhöz jut, mint 
az az összeg, ami a Matávot 

és a költségvetést gazdagítja. 
A Magyar Com Magyarország 
számára egy tőkeerős, tech�
nológiailag fejlett és együtt�
működésre kész partnert je�
lent; ezt már a versenyre be�
nyújtott pályázat minősége is 
fémjelzi.

A miniszter azt is elmond�
ta: a koncessziós megállapo�
dás megköveteli, hogy a Ma�
táv eleget tegyen a gyors fe j�
lesztési követelményeknek 
mind a telefonvonalak számá�
nak növelésében, mind a szol�
gáltatás minőségének javítá�
sában, s egyben azt is lehető�
vé tegye, hogy Magyarország 
nemzetközi távközlési csomó�
ponttá váljék, s a megállapo�
dás egyúttal kötelezi a Matá�
vot magyar termékek és szol�
gáltatások felhasználására.

A koncessziós szerződés 25 
évre biztostja a győztes szá�
mára a telefonszolgáltatás jo �
gát a belföldi (távolsági) és a 
nemzetközi közcélú távbeszé�
lő- szolgáltatásokra, valamint

Magyarországon 29 primér 

körzetben a helyi távbeszélő�

szolgáltatások nyújtására. 
A szerződéskötéstől számí�
tott első nyolc évben a Matáv 
kizárólagos jogokat élvez e 

szolgáltatásokban és kötelezi 

magát az előirt 15,5 százalé�
kos éves fejlesztési ütemre. 
A szerződésben arra is köte�
lezi magát, hogy 1997- tel kez�

dődően hat hónapon belül az

A Matáv privatizációs bevé�
tele nemzetközi szinten is 
kedvező, és értékben felül�
múlja a közelmúlt privatizáci�
ós tranzakcióit. Az egy vonal�
ra eső kimutatott érték 2,614 
USD, amely jelentősen meg�
haladja a hasonló távközlési 
vállalatok legutóbbi három 
évben végrehajtott privatizá�
ciója során elért értéket.

A Matáv privatizációjának 
lebonyolításában a magyar

Szabó Iván pénzügyminiszter vajon mire gondol?

Területi távközlési igazgatók

igénylők legalább kilencven 
százaléka és egy éven belül 
lényegében minden várakozó 
telefonhoz jut.

Összehasonlítva a távköz�
lésben a közelmúltban lezaj�
lott külföldi privatizációs pél�
dákkal, a Matáv privatizációja 
egyedülálló abban az érte�
lemben, hogy ez az első eset, 
amikor kisebbségi részvény-  
csomagot adtak el stratégiai 
befektetőnek, ily módon 
fönntartva a magyar állam 
többségi tulajdonát, melyet 
az ÁV Rt.- n keresztül gyako�
rol. Emellett, amint dr. Szabó 
Tamás miniszter elmondotta: 
„Ez Közép-Kelet-Európa leg �
első távközlési privatizációja, 
s egyben a legnagyobb priva�
tizációs tranzakció a térség�
ben, jó i példázva Magyaror�
szágnak a külföldi befektetők�
re gyakorolt vonzerejét."

kormány és az ÁV Rt. tanács�

adója, az N M Rothchild & 

Sons Ltd volt. A cégnek a pri�

vatizációért felelős igazgató�

ja, Michael Phair azt nyilat�

kozta: „A Matáv- tender két 

fontos tényt erősít meg — az 
egyik, hogy a telekommuniká�

ciós befektetések rendkívül 

vonzóak; a másik pedig, hogy 
a távközlésben működő cé�

geknek az a célja, hogy új 

nemzetközi partnereken ke�
resztül hazájuk határain túlra 
is kiterjesszék tevékenységü�
ket. Különösen vonzó szá�
mukra egy olyan dinamikusan 

fejlődő ország, mint Magyar-  
ország. Megemlítendő még,

hogy a tender jogi tanácsadói 

tevékenységét a Squire, San�

ders 8i Dempsey végezte.

V. Á.

Horvátországban
jártunk

Ültek már önök meggypiros 
autóban úgy, hogy előtte s mö�
götte is rendőrautók lámpái vil�
logtak? Gondolom, nem, s ami 
igaz, az igaz, ezidáig én sem.
1993. december 3- án viszont 
igen, de mielőtt arra gondolná�
nak, hogy ezt megbilincselve 
tettem, alaposan tévednek.

Legfeljebb lebilincselve a 
technika csodálatos világa 
előtt, mert résztvevője voltam 
annak a küldöttségnek, mely a 
Budapest—Zágráb között ki�
épült optikai (fényvezető) kábel 
átadásán vett részt Nagykani�
zsán, majd Horvátországban 
tárgyalásokat folytatott. Na, 
nem én tárgyaltam, de az nem 
azért volt, mert a horvát nyelv�
ben csak a nagybetűs szavakat 
ismerem. Amit értettem — s ta�
lán ez a lényeg —, egy midurka 
vastagságú kábelen olyan 
mennyiségű telefonbeszélge�
tés folytatható oda- vissza, 
hogy az elképesztő. Mindez 
fontos Magyarországnak, déli 
szomszédainknak pedig létér�
dek, mert a belháború miatt 
szabdalt országnak a Nyugattal 
való kapcsolattartást jelenti, 
így aztán ivica Mudrinic minisz�
ter úr az avatás és az azt követő 
megbeszélés után jókedvűen 
válaszolt kérdésemre.

— Miniszter Úr! Ön idejöve�
telünkkor olyan tempót diktált, 
hogy többször azt hittem, kitör�
jük a nyakunkat. Ez a dinamiz�
mus jellemző a horvát gazda�
ságra, s benne a távközlésre is?

— Igen, teljes mértékben így 
van. Horvátországban minden 
gyors tempóban halad. Ön na�
gyon elcsodálkozna, ha látná: 
ilyen helyzetben is milyen 
gyors ütemben fejlődik a gaz�
daság, benne a telekommuni�
káció, a közlekedés. Mi azt sze�
retnénk, ha az országaink kö�
zötti együttműködés is ilyen 
ütemben fejlődne.

— így legyen — mondtam 
én, s máris berántottak az ele�
jén említett piros autóba, s 
irány a határ. Kicsit lassabban 
jöttünk, az igaz, de mint a riport 
is bizonyítja, célba, azaz haza�
értünk. A többi már az élen au�
tózók gondja...

— veégh — a horvát tárgyaló küldöttség

Üdvözlet 
Tokióból 
a magyar 

postásoknak
Tisztelt Mundruczó titkár úr!

Szeretnék őszinte köszönetét 
mondani azért a szívélyes ven�
déglátásért, amelyben küldött�
ségünket részesítették buda�
pesti tartózkodásunk alatt. 
Nagy örömünkre szolgált az 
önökkel folytatott vélemény-  
csere. Szívből reméljük, hogy 
eredményes erőfeszítéseket 
tesznek azért, hogy szerveze�
tüknek újabb lendületet és erőt 
adjanak.

Engedje meg, hogy megra�
gadjam az alkalmat, és kelle�
mes karácsonyt és boldog új 
évet kívánjak. Azt kívánom, 
hogy az új esztendő hozzon új 
reményeket önnek és szerveze�
tének.

Szívélyes üdvözlettel:
Arata Natori 

elnök
Japán Postai Dolgozók 

Szakszervezete 
-  ZENTEI -

Kanto Területi Vezetősége

Nyílt levél Kónya Lajosnak, 
a Magyar Posta Vállalat 

központi üzemi tanács elnökének
Megütközésünket váltotta ki a Magyar Posta Vállalat 

központi üzemi tanács véleménye, melyet Kónya Lajos el�
nök jegyzett aláírásával.

A hírlapkereskedelmi rt.- k alapításáról kialakított köz�
ponti üzemitanács- vólemény, megítélésünk szerint domi�
nánsan a munkáltató, az alapító érdekeit jeleníti meg.

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a központi üzemi ta�
nács véleményében a Budapesti Hirlapkereskedelmi Igaz�
gatóság üzemi tanács—területi szakszervezeti bizottság 
véleményében megfogalmazottak semmilyen formában 
nem találhatók meg.

Gondolunk itt elsősorban arra, hogy az üzemi tanács -  
területi szakszervezeti bizottság véleményében egyértel�
műen megfogalmazódott: „elfogadhatatlan, hogy a meg�
alakuló rt. számára az alapító nem biztosítja nemhogy a 
működéshez szükséges ingatlantulajdont, de még a jóléti 
ingatlan kérdését is változatlanul hagyja".

A munka törvénykönyvéből fakadóan az igazgatósági 
üzemi tanácsok és a Magyar Posta Vállalat központi üzemi 
tanácsa között semmilyen alá- fölé rendeltségi viszony 
nincs.

A fentiekből adódóan törvénysértőnek ítéljük azt, hogy a 
központi üzemi tanács véleményében a Budapesti Hírlap�
kereskedelmi Igazgatóság üzemi tanácsának véleménye 
nem jelenik meg.

Budapest, 1993. december 29.
Kutas Ferenc s. k.

Hírker üt- elnök

Kónya Lajosnak, a központi üzemi tanács elnökének a 
felvetettekhez fűzött véleményét februári számunkban kö�
zöljük. Mert: hallgattasson meg a másik fél is .. .

Postai és Hírközlési Dolgozók Lapja 2

Nagykanizsa. „Mondja, Horváth úr, maga tudja, mi ez?"



Nekünk is kellett a tanulóidő

Beszélgetés Vermes Péterrel, a Matáv Rt.
központi üzemi tanácsának elnökével

A munkavállalói érdekvédelem

sarkalatos pontjai
Megoszlanak a vélemények 

az üzemi tanácsok működé�
séről. Nézzük, hogyan indult 
az új intézmény a Matáv Rt.-  
nél, milyen tapasztalatok van�
nak a sikeresen privatizált 
részvénytársaságnál, mire 
kell figyelni ahhoz, hogy az 
üzemi tanácsok a továbbiak�
ban eredményesen dolgozza�
nak? Ezekről beszélgettünk 
Vermes Péterrel,, a központi 
üzemi tanács elnökével.

— Mint ismeretes, a múlt 
év májusában választottuk 
meg az üzemi tanácsokat. 
Nálunk kétszintű üzemi ta�
nács jö tt létre — mondotta.

— M it jelent ez?
— Azt, hogy egyik szinten 

a középfokú szerveknél (igaz�
gatóságoknál) választás volt, 
a másik szinten a központi 
üzemi tanácsba pedig dele�
gálni lehetett ezer ember 
után egy főt. A központi üze�
mi tanács 1993. július 6- án 
alakult meg 30 taggal. Azóta 
vagyok elnöke a testületnek.

— Hogyan indultak, mi�
lyenek voltak a kezdeti lé�
pések?

— Úgy érzem, jól startol�
tunk. Sikerült a Matáwal 
olyan együttműködési szerző�
dést kötni, amely biztosítja a 
működési feltételeket. Ilyenek 
például a napi munkához 
szükséges tárgyi, technikai 
feltételek, az üt. tisztségvise�
lőinek munkaidő- kedvezmé�
nye. Az együttműködési szer�
ződés szabályozza a kapcso�
lattartás rendjét is az üzemi 
tanács és a munkáltató kö�
pött.

Melyek voltak azok a 
nagyobb feladat-  és tém a�
körök, amelyekkel először 
szembetalálták magukat?

— Mindjárt belecsöppen�
tünk a Matáv privatizációjába. 
Ezért meg kellett tanulnunk 
olyan alapvető fogalmakat, 
mint a részvény, a koncesszió 
stb. Olyan dolgokkal kellett 
megismerkednünk, amelyek�
kel korábban nem találkoz�
tunk, olyan kifejezéseket kel�

lett elsajátítanunk, amelyek 
mára mindennapi kulcsfogal�
makká váltak. Ráadásul a Ma�
távnál egyszerre ment végbe 
a részvényértékesítés és a 
koncesszióztatás.

— M i a különbség? (Ta�
nuljunk együtt!)

— A részvényértékesítés 
az ÁV Rt. (Állami Vagyonke�
zelő Rt.) hatáskörébe tartozik, 
a koncesszióztatás pedig a 
miniszter hatáskörébe. Ebből 
adódott, hogy kétfelé kellett 
figyelni. Miután ezek a válto�
zások minden munkavállalót 
érintettek és érintenek, ezt a 
munkát a szakszervezettel 
együttműködve közösen vé�
geztük.

— Beszéljünk erről egy 
kicsit részletesebben.

— A teljesség igénye nél�
kül a legfontosabbak voltak: a 
folyamatos munkaviszony 
biztosítása az új tulajdono�
soknál, a kollektív szerződés 
és a szociális intézményrend�
szer átvétele, a dólgozói tulaj�
donszerzés feltételeinek biz�
tosítása.

— Milyen a kapcsolat a 
Közlekedési, Hírközlési és 
Vízügyi Minisztériummal, 
valamint az Állami Va�
gyonkezelő Rt.- vel?

— A minisztériummal a 
kapcsolatunk korrekt. Az álta�
lunk felvetett kérdéseket, ja�
vaslatokat belefoglalták a 
szerződésekbe. Az ÁV Rt.- vel 
kapcsolatban azonban már 
nem beszélhetünk egyértel�
műen pozitív tapasztalatok�
ról. Ebbe bizonyára közreját�
szottak az ott zajló személyi 
változások is. Végül is 1993. 
december 22- én aláirt szerző�
dések tartalmazzák a dolgo�
zók jogos igényeit, és remé�
nyeik szerint január- február a 
dolgozói tulajdonszerzés 
konkrét lehetőségeit és felté�
teleit is kidolgozzák.

— Felkészültek - e a dol�
gozói tulajdonlásra? Arra 
gondolok, hogy rendel-  
keznek- e szakértelemmel, 
tájékozódtak - e afelől.

hogy milyen a dolgozók 
körében az érdeklődés a 
részvények iránt?

— A központi üzemi ta�
nács tagjaiban megvan a kel�
lő akarat és lendület, de a 
szakmai kérdésekhez , külső 
szakértőket is igénybe ve�
szünk, foglalkoztatunk. Tár�

gyalási pozícióink kialakításá�
hoz előzetes felmérést végez�
tünk dolgozóink körében ar�
ról, hányán kívánnak Matáv-  
részvényt vásárolni. A vissza�
igazolás szerint több mint 10 
ezer munkavállaló akar élni 
ezzel a lehetőséggel. És ez jó 
dolog, mert azt mutatja, hogy 
a dolgozók bíznak a Matáv 
eredményességében, bíznak 
a jövőben.

— E kedvező informáci�
ók után — az ünneprontás 
szándéka nélkül — jegy�
zem meg, hogy úgy tu �
dom, az újságokból érte�
sültek a vezérigazgató le�
váltásáról.

— Valóban, a sikeres pri�
vatizáció nyilvános bejelenté�
se után néhány nappal felfüg�
gesztették állásából a Matáv 
vezérigazgatóját, ami — az 
eredmények ismeretében — 
megdöbbentette a dolgozó�
kat.

— Miben összegezhet�
nénk a féléves működés 
tapasztalatait?

— Úgy érzem, az üzemi ta�
náccsal szembeni követelmé�
nyeket nagyjából teljesíteni 
tudtuk. Ha megtaláljuk a he�
lyünket és kialakítjuk munka-  
módszereinket, akkor a hang�
súlyt arra szeretnénk tenni, 
hogy javítsuk kapcsolattartá�
sunkat a dolgozókkal. Folya�
matos feladatunknak tekint�
jük az üzemi tanács tagjainak 
továbbképzését is. A további 
sikeres munkához biztosíté�
kot jelent az Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Ágazat mindenre 
kiterjedő támogatása, ame�
lyet a megállapodás tartal�
maz.

Kárpáti Sándor

Az M SZO SZ Szövetségi Tanácsának állásfoglalása

A jelenlegi gazdaságpoliti�
kai és társadalmi helyzet ön�
magában is indokolja, az ez 
évi várható nagymértékű ár�
emelések pedig különösen 
szükségessé teszik a munka-  
vállalói érdekvédelem sarka�
latos pontjainak számbavéte�
lét. Ebben nyújt segítséget az 
MSZOSZ Szövetségi Taná�
csának állásfoglalása.

A létbiztonságot fenyegető 
veszélyek között továbbra is a 
legsúlyosabb a munkanélküli�
ség, ezért az ezzel összefüg�
gő feladatoké az elsőbbség: a 
munkanélküliség mérséklése, 
az újrafoglalkoztatás elősegí�
tése, az aktív foglalkoztatás�
politikai eszközök hatékony�
ságának növelése, a munka-  
nélküliek ellátása, a foglalkoz�
tatási törvény átdolgozása, 
módosítása.

Nem kevésbé fontos teen�
dő a bérek reálértéke további 
csökkenésének megállítása. 
Kívánatos — hangsúlyozza az 
MSZOSZ állásfoglalása —, 
hogy az 1994. január 1- jétől 
érvényes minimálbéreket 
11 300 forintban állapítsák 
meg, a szakmunkások és a 
felsőfokú végzettségűek bér�
minimumát pedig a jövő évtől 
kötelező érvénnyel határoz�
zák meg. A dolgozók keresete 
átlagosan az infláció mérté�
kének megfelelően növeked�
jék, de minden dolgozó béré�
nek növekedése érje el leg�
alább a 15 százalékot. A Bér�
garancia- alap létrehozása pe�
dig azt a célt szolgálná, hogy 
lehetővé váljék a fizetési ne�
hézségekkel küzdő vállalatok�
nál dolgozók jogos bérigé�
nyeinek teljesítése.

Folyamatosan hangsúlyo�
zott igény, hogy a társada�
lombiztosítási rendszer hosz-  
szú távon is csak állami ga�
ranciával működhet. Ennek 
megfelelően alakítandó ki 
mindkét biztosítási ágra néz�
ve a működőképesség, az el�

látások biztosítása rövid és 
hosszú távú garanciáinak 
konkrét rendszere, tartalma. 
Mindez feltételezi a két bizto�
sítási ág szétválasztását, 
önállóságát, a nyugdíj- bizto�
sítási és egészségbiztosítási 
törvény kidolgozását.

Szó van azonban rövid távú 
intézkedések megalapozásá�
ról is. Arról, hogy az új nyug�
díjak megállapításának felté�
telei javuljanak, a már nyug�
díjban levők ellátása 1994-  
ben a nettó nominálbéreknek 
megfelelően emelkedjék, a 
női nyugdíjkorhatár felemelé�
sét vizsgálják felül, a koráb�
ban megállapított, értékét 
vesztett nyugdíjak korrekciója 
történjék meg. A táppénznél 
alapvető követelmény, hogy 
erősödjék keresetpótló jelle�
ge. A gyógyszerek térítési dí�
jának növekedése nem hoz�
hatja elviselhetetlen helyzet�
be a különböző társadalmi ré�
tegeket, illetve az egyes be�
tegségcsoportokba tartozó�
kat.

Nem engedhető meg, hogy 
a családpolitika legfontosabb 
intézményes eszköze, a csalá�
d i pótlék teljesen elértéktele�
nedjen. Mivel tavaly nem tör�
tént valódi emelés, ezért elke�
rülhetetlen, hogy 1994- ben a 
családi pótlék reálértékét 
megőrizzük. Ennek érdekében 
az MSZOSZ kezdeményezi, 
hogy a családi pótlék gyer�
mekenként és havonta átla�
gosan 700 forinttal emelked�
jék.

A nagymértékű áremelése�
ket ellensúlyozandó, mielőbb 
szükség van a tóparti rend�
szerű árkontroll kialakítására. 
Ezzel lehetőség nyílik az ár�
emelések — például energia- , 
távközlési és üzemanyagárak 
— fékezésére.

Visszatérő probléma a pri�
vatizáció és a szakszerveze�
tek kapcsolata. A gondok 
eléggé közismertek. Nincs va�

lójában olyan privatizációs 
koncepció, amely az érdek-  
képviseletek számára elfo�
gadható. Nincs érdemi bele�
szólásuk a szakszervezetek�
nek a privatizációs kérdések�
be. A vállalatok eladásakor 

háttérbe szorulnak a foglal�
koztatási szempontok.’ Elfo�
gadhatatlan az is, hogy korlá�
tozzák a dolgozók kedvezmé�
nyes tulajdonhoz jutását. Eze�
ken kell(ene) változtatni úgy, 
hogy a szakszervezeteknek 
nagyobb beleszólásuk legyen 
ezekbe a lényeges dolgokba, 
az érdekvédők mindenütt ott 
legyenek azokban a szerveze�
tekben, ahol a döntések meg�
születnek.

Fel kell készülni a munkavé�
delemről szóló törvény ha�
tálybalépésével egy időben 
jelentkező tennivalókra. Ez a 
többi között azt is jelenti, 
hogy elő kell készíteni a mun�
kavédelmi képviselők, illetve 
a munkavédelmi bizottságok 
megválasztását. Általában új-  
ragondolandók a munkavéde�
lemmel összefüggő szakszer�
vezeti feladatok. Ezekkel kap�
csolatos a foglalkozás- egész�
ségügy és az üzemegészség�
ügy kérdéseinek napirenden 
tartása is.

Napirenden van a kamarai 
törvény megalkotása is. Az 
azonban elfogadhatatlan, 
hogy ez nélkülözze a szak-  
szervezetek véleményét és 
azt, hogy a törvény a munka-  
vállalókhoz képest jelentős és 
indokolatlan előnyöket bizto�
sítson a munkaadóknak.

A fenti érdekvédelmi fel�
adatok teljesítése önvédel�
met jelent a mélyülő gazdasá�
gi és szociális válság ellen. El�
mulasztásuk, a szakszerveze�
tek jelzéseinek, javaslatainak 
figyelmen kívül hagyása pe�
dig veszélybe sodorhatja a 
munkahelyeken kialakult szo�
ciális békét.

K. S.

A PDSZ vendégeként japán 
postás- szakszervezeti kül�
döttség járt Magyarországon 
és mindkét fél szerint gyü�
mölcsöző, konstruktív tárgya�
lásokat folytatott.

A szentendrei postahivatal�
ban történt látogatásuk után 
interjút kértem Motohata lto 
úrtól, ezúttal nem szakszerve�
zeti és postai témákról. Úgy 
vélem, a beszélgetés ennek 
ellenére érdekes lehet mind�
nyájunk számára.

*

Motohata lto úr a japán 
postásszakszervezet elnöke, s 
a postás- világszervezet alel-  
nöke. Fontos személyiség, 
higgadt, nyugodt ember. 
Messziről jött, érdekes lehet, 
miként lát minket, helyzetün�
ket, önmagunkat s a két or�
szág kapcsolatát.

— Történelmi tény, hogy 
mi, magyarok, Ázsiából érkez�
tünk immár ezeréves hazánk�
ba. Nem furcsa önnek, hogy 
mégis egyre-másra Európá�
hoz való tartozásunkat b i�
zonygatjuk, illetve követeljük?

— Mi, japánok, a ma is Tá�
vol- Keleten élő néphagyomá�
nyainkkal és régi kultúránkkal 
egyfajta befolyásoló közpon�
tot létesítettünk. Az egy do�
log, hogy földrajzilag és gaz�
daságilag mit értünk el az 
évek során. Természetes, és 
az is történelmi tény, hogy el�
sősorban és elsődlegesen Ja�
pánra a kínai kultúra tette a 
legnagyobb hatást. Mi úgy 
gondoljuk, mindabban, amit 
Japán elért vagy amiben gyö�
kerezik, Kína hatása megha�
tározó.

— Ne haragudjon, de amit 
most ön mondott, elég szo�
katlan egy japán ember szájá�
ból. ..

— Ez tény, s tagadni osto�
baság. Ezt a kultúrát átvéve 
egy tengerben levő szigetor�
szág saját magát megőrizve: 
Japán. Én úgy vélem, hogy a 
közép- kelet- európai orszá�
gokkal való kapcsolatoknak 
nagy fontossága van, de ezek 
között a magyarországi — le�
gyen az kulturális vagy gazda�
sági — múltjánál fogva a leg�
fontosabbak egyike. Nem tu �

dom, mennyiben azonosíthat�
nám a legnagyobb fokú tisz�
teletemet a magyarok iránt, 
akik valóban Ázsiából jöttek, 
de e térségben a legmaga�
sabb szintű európai kultúrát 
alakították ki.

— Amiben gazdasági hát�
tér nélkül, vidáman és dalolva 
el lehet pusztulni...

— A világ gazdasága jelen�
leg egy újabb küszöb elé ér�
kezett. Csökkent a munkaerő-  
piac kínálata, illetve egyes 
társadalmak — így a japán is 
— elöregednek.'

— Sajnos ez ránk is vonat�
kozik.

— És akkor még nem be�
széltünk a környezet romlásá�
ról. De maradjunk a gazda�
ságnál. A második világhábo�
rú után a nyugati társadalmak 
a gazdasági növekedést tűz�
ték ki fő célul. Jelenleg vi�
szont ott tartunk, hogy a gaz�
daságtól függetlenül olyan 
problémák merülnek fel, ame�
lyek megoldatlansága vesze�
delmes helyzetet teremthet. 
Ilyen például a gyerekek szü�
letésének csökkenő tendenci�

ája. Ez különben számos or�
szág problémája. Nyilván az 
önöké is. Ettől csak egyes af�
rikai, ázsiai országok térnek 
el, ahol óriási a népességnö�
vekedés. E tendencia megvál�
toztatására Japánban már

történtek intézkedések. Nem 
tudom, önök mit tesznek 
ezért?

— Csak magamról tudok 
beszélni. Egyelőre három 
unokám van. S remélem, gye�
rekeim nem állnak meg fél�

úton ... De őket, az unokákat 
eltartani nem kis feladat. 
Egyet viszont nehéz megérte�
nem. M iért a fejlett társadal�
makban csökken a gyerme�
kek száma?

— Én azt hiszem, ebbe na�
gyon alaposan belejátszik az 
elkényelmesedés és az egoiz�
mus is.

— M it lehet tenni ez ellen?
— Recept nincs. S valóban 

egy gyermek felnevelésének 
nagyon sok összetevője van. 
Nagyon erős társadalmi hát�
tér szükséges, s egyfajta tár�
sadalmi elismerés is. Azt gon�
dolom, önöknél hamarosan 
ez is megoldódik, ószintén 
szólva én csodálója vagyok az 
önök tevékenységének, s az a 
véleményem, ha a magyaro�
kat hagyják dolgozni, ezt min�
den téren megteszik.

— lto úr! Kérem, térjünk 
vissza az indító kérdésemre.

— Igen, hogy miért Nyugat 
és miért nem Kelet? Azt hi�
szem, Távol- Kelet felé túlsá�
gosan sok az odaigyekvést 
gátló tényező. Földrajzilag is.

— Na de ezt el lehet kerül�
ni. ..

— így van, de ez nem egy�
szerű odaérkezés . . .

(Veégh)
(Megjelent a KURÍR január

9-i számában.)
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OrszágjárásOrszágjárás
Úgy tudom, hazánk egyet�

len városának, illetve telepü�
lésének címerében szerepel 
valamiféle postára való uta�

lás. Ez a város Dorog. S ez 

azért van, mert egykoron itt 

állt egy hivatal, mely előtt lo�
vakat váltottak az akkori — 
nyilván Bécs felé igyekvő — 
postajáratok kocsisai. Emlé�
két napjainkban egy szerény 

kis tábla őrzi, melyet az el�

múlt évben a postai világna�
pon avattak fel az arra illeté�
kesek.

Változtak az idők, lerövidül�

tek a távolságok, s a Dorogon 

átszáguldó gépkocsik lóereje 
messze meghaladja az akkori 
négy-  vagy hatlovas postako�
csik teljesítőképességét. így 
aztán, a csoda tudja, ki figyel 

arra, hogy valamikor itt bájos 

hölgyek és urak hogyan és

Pénzes Béláné

és semmiképp sem véletlen, 

esetleges döntés alapján.

*

Majdnem- felnőttkorom ta�
lán legizgalmasabb élmény�
sorozata fűződik Lábatlanhoz. 
Mindez az ötvenes évek köze�

A dorogi postahivatalban

miképpen csevegtek, miköz�
ben a személyzet levelet, cso�
magot „adminisztrált", s néha 
káromkodott, hogy kevés a 

munkabér. Ebben, azt hiszem, 

azóta sincs változás . . .

Dorog mostani hivatala alig 
egy ugrásnyira van az egyko�
ritól, s ha Pénzes Béláné nem 
mondaná, hogy 1994- ben fel�

újításra kerül sor, bizony szo�

morúan nézném a kicsit elag�

gott hivatalt. Nem azért, mert 
az ügyfelek omló vakolatku�
pacok között járnak — erről 
szó sincs —, de valahogy töb�

bet érdemelne meg ez a gaz�

dasági viszszaesést — bánya-  
bezárást stb. — szenvedő vá�
ros. Annál is inkább, mivel a 
postai forgalom nem mutat 
visszaesést. Azt, hogy ebben 

milyen szerepet játszik az 

adósoknak küldött jó pár fe l�

szólítás a hivatalok részéről, 
most ne firtassuk. Sokkal in�
kább azt, hogy kevésnek bizo�
nyult a külföldi rokonoknak 
feladható igen népszerű ze�

nés képeslap, hála a dorogi 

jól működő intézményeknek a 
csomagforgalom is élénk, s a 
postás dolgozók 20- 21 száza�
lékos fizetésemelése sem az 
elvetendők közé tartozik. Bár 
így élne mindenki a városban, 
s a környező településeken, 

mert sajnos a munkanélküli�
segéllyel naponta kétszer fo r�
duló kézbesítő itt sem ritka�

ság.

A dorogi 1- eshez különben 
17 kishivatal tartozik, s némi 
feszültséget okozott, hogy 
ebből 4 magasabb bérfejlesz�
tést kapott, mint a többiek, de 
ennek okát most ne részletez�
zük. Erről talán csak annyit: 
nyilvánvalóan egy átgondolt

pén történt, mikor még gim�
nazista voltam, s az ottani 
kordékocsis vállalathoz szer�
ződtem nyári munkára, mely 
akkortájt szinte kötelező volt 
a hozzám hasonló ifjaknak. 
Bevallom, örömmel mentem, 
mert sokkal vonzóbb volt,

Nyéki Kálmán

mint egy építkezésen maltert 
hordani, ráadásul lovas ver�
senyző édesapám jóvoltából 
igen korán — alig 4 évesen — 

barátságot kötöttem a lovak�
kal, ezekkel a csodálatos lé�
nyekkel.

Kegyetlen munka volt, mely 
abból állt, hogy az akkor épü�
lő cementgyár földmunkáinak 
alapjait hordtuk látástól vaku-  

lásig. Hatszor három ló, há�

rom kordé, s egy iszonyato�

san szerelmes fiatalember. Ez 
utóbbi én voltam, aki másod�
naponként írta élménybeszá�
molóit az akkor alig 15 éves 

szerelmének — 35 éve felesé�

gem — s adta postára, ami 
biztosan nem ott volt, mint 
most. Egykori szálláshelyün�
ket viszont Nyéki Kálmán 
mostani — 1964 óta — hiva�

talvezető segítségével pilla�

natok alatt megtaláltam. 
S mielőtt a kedves olvasó azt 
mondaná: ehhez aztán mi kö�
zöm? Azt szeretném monda�

ni, hogy azért, mert ezt a be�

számolót én írtam, és nem 

más, Lábatlannak köszönhe�
tő, mert meggyőződésem: az 
itteni élményeimet papírra 
vetve lettem riporter. Bocsás�

sa meg nekem a mindenha�

tó . . .  Persze az olvasó is . . .

Nyéki Kálmánnal folytatott 
beszélgetésem talán elsődle�
ges és legfontosabb tanulsá�
ga az a biztosan nem világot 

rengető felismerés, hogy az 

emberek egyre inkább (vagy 
újra) közösségre vágynak. Ha 
ezt pedig egy szakszervezeti 
tisztségviselő nem veszi f i�

gyelembe, jobb, ha hátat fo r�

dít és ürgét önt a nagy ma�
gyar határban.

Nyéki Kálmán 1959 óta pos�
tás, 1960 óta bizalmi — öt év 
múlva tagja lett az akkori köz-  

gazdasági bizottságnak — 

1967- től körzeti szakszerveze�
ti titkár, s mondhatni azt is; 
mániákus szervezője jókedvű 
találkozóknak, legyen az kö�
zös színházlátogatás, kirándu�

lás az ország különböző tájai�

ra, nőnapi bál, vagy az immár 

hagyományos nyugdíjas- ta�
lálkozó. S hogy milyen a mos�
tani lábatlani hivatal? Azt hi�
szem, annál találóbb kifeje�

zést, hogy picike, nehéz lenne 

találni, és vélhetően ez egy�
hamar nem is fog változni.

Való igaz, talán szükség 
sincs nagyobbra, bár a jelen�
legi szűkös állapoton ésszerű 

átrendezéssel, átalakítással 

könnyíteni lehetne az ott dol�
gozók helyzetét. Természete�
sen az ügyfelekét is, nem fe�
lejtve el egy apróságot, neve�
zetesen azt, hogy bár nagy�

szerű a kilátás a hegyre épült 

postából, a kilátástalanság 

nem a posta jellemzője.
-  V. Á. -

A lábatlani postán is sok a tennivaló

Norvég m odell
Szürke, álmos decemberi 

szombat délután, amolyan ha�
vazás előtti nagy, gyanús nyu�
galom. Egy két aggodalmasko�
dó hang, a ferihegyi régi repü�
lőtér indulási várójában: —
csak addig rá ne kezdjen, míg a 
gépünk elindul.. .

E sorok írója is azon szeren�
csések közé tartozott, aki az 
MSZOSZ tanulmányi csoportjá�
val, még a nagy havazás előtt, 
egyhetes szakszervezeti ta�
pasztalatszerzésre elrepülhe�
tett Norvégiába, a norvég szak-  
szervezeti szövetség „LO" ven�
dégeként. Az ott látottakat, ta�
pasztaltakat szeretném a ked�
ves olvasóval megosztani.

A Skandináv Légitársaság 
tartózkodóan kedves utaskísé�
rői igazán kellemessé tették az 
utat Koppenhágáig, majd on�
nan átszállással Oslóig. A nor�
vég főváros Fornebu repülőte�
rén kellemes meglepetés, 
Kecskés Tibor, a magyar nagy-  
követség tanácsosa, és termé�
szetesen norvég vendéglátóink, 
köztük későbbi állandó kísé�
rőnk, Olav Ofstad, a LO nem�
zetközi osztályáról várt bennün�
ket. A kora éjszakai órákban 
megérkeztünk szálláshelyünk�
re, a Hotel Helsfyrbe, amelyet a 
legutóbbi időkig a Szakszerve�
zeti Szövetség üzemeltetett. Az 
„út porát" letisztítva, a szálló 
egyik hangulatos kabinetjében, 
este tíztől éjjel fél kettőig is�
merkedtünk, beszélgettünk 
vendéglátóinkkal. A beszélge�
tés egyik apropója, hogy a na�
pokban vették fel az MSZOSZ- t 
és a LIGÁT a Szabad Szakszer�
vezetek Nemzetközi Szövetsé�
gébe. Olav Ofstad hosszan fej�
tegette, hogy az LO miért is tá�
mogatta már a kezdetektől fog�
va az MSZOSZ felvételét a 
Nemzetközi Szövetségbe. Leg�
alább ilyen időtartamban tag�
lalta — zavarba ejtően pontos 
információk alapján —, hogy 
miért nem értettek egyet a LI�
GA felvételével az SZSZNSZ-  
be. Nem tudtunk vele vitatkoz�
n i. . .  Úgy fél kettő körül mind 
jobban kezdett eluralkodni a 
bágyadtság a csapaton. Csak 
Szira Józsi bácsi, a tolmácsunk 
volt fáradhatatlan, mint az úton 
mindvégig.

A meglepően rövid éjszaka 
után kicsit szokatlan volt, hogy 
a „norvég", svédasztalos reg�
geli után még kilenc órakor is 
olyan sötét volt, mintha még éj�
szaka lenne. Egyébként az idő�
járásra nem lehetett pana�
szunk, mert két napig délelőtt 
negyed tíztől, délután fél né�
gyig szikrázó napsütés volt, bár 
utána jött a sötétség megint, 
másnap délelőttig. Vasárnap lé�
vén, a reggeli után a program�
ban Oslóval való ismerkedés 
szerepelt. A városi múzeum�
ban, ami alig nagyobb egy villá�
nál, megtekinthettük a második 
világháború norvég vonatkozá�
sait. Nekik mást jelentett ez a 
háború, mint nekünk.

A múzeum után a tenger�
öböl, olyan szárazföldi embe�
reknek, mint a magyarok, min�
dig megejtő látvány, és ráadá�
sul szerencsénk volt, a gyönyö�
rű, tiszta időben teljes szépsé�
gében tárult elénk az oslói 
öböl.

Este a szállodában a vacsorá�
nál jött valaki a hírrel, amire ta�
lán már lehetett számítani, ak�
kor és ott mégis egy pillanatra 
megfogott bennünket az elke�
rülhetetlen érzete. Az első döb�
benet után miről is lehetett be�
szélni, mint a miniszterelnök 
halála utáni belpolitikai vetüle-

tekről. Szomorú este volt, vala�
hogy mindenki hamar elvo�
nult . . .

Hétfőn reggel irány a szak-  
szervezeti székház, a város szí�
vébe. Az első előadást Gunnes 
Stein, a társadalmi osztály 
munkatársa tartotta a norvég 
gazdaságról, valamint az LO és 
a munkáltatói szervezetek kap�
csolatrendszerérői és az érdek-  
egyeztetés szabályozásáról.

Néhány adat a norvég gazda�
ságról.

— Norvégia a világ harmadik 
olajtermelő országa, napi 2,5 
millió hordó mennyiséggel. 
Most nagy gondot jelent a nor�
vég gazdaságnak az olaj jelen�
legi világpiaci ára.

A hagyományos iparágak, 
textil- , szövőipar, földművelés, 
halászat leépülése visszafordít�
hatatlan. A? export- import te�
vékenység a gazdaság negyven 
százalékát érinti, és ezen belül 
az egyharmadát az olajterme�
lés teszi ki.

A szolgáltatási szférában va�
lósult meg a legdinamikusabb 
növekedés, az alkalmazottak 
kétharmada ott dolgozik.

— Kétmillió a munkaképes 
lakosság. A foglalkoztatottak 
egynegyede részmunkaidőben 
dolgozik. Jelenleg Norvégiában 
hatszázalékos a munkanélküli�
ség, ez százhúsz- százharminc-  
ezer embert érint. A norvégok 
ezt a hat százalékot krízisnek 
élik meg, a jellemző egy- két 
százalékhoz képest, de még így 
is, európai összevetésben náluk 
a. legalacsonyabb a munkanél�
küliség. A bruttó nemzeti össz�
termék (GDP) 1993- ban hét-  
százhuszonötmilliárd norvég

korona volt, 1994- re hétszázöt-  
venmilliárd norvég koronát 
prognosztizálnak, ha ez megva�
lósul, az háromszázalékos 
GDP- növekedést jelent.

— Jellemző a norvég gazda�
ságra, hogy a GDP a hajózás és 
az olajbányászat nélkül az előb�
bieknek csak a fele.

— Az infláció mértékét 1993-  
ban két egész négytized száza�
lékra tervezték, és valójában 
két egész háromtized százalék 
lett. Az 1994- es gazdasági évre 
egyegész öttized százalékos 
inflációt prognosztizálnak.

— A norvég gazdaság 1993. 
évi bruttó nyeresége a terve�
zett huszonötmilliárd norvég 
koronával szemben harmincöt-  
milliárdra fog teljesülni. A költ�
ségvetési deficit ötvenötmil-  
liárd norvég korona körül ala�
kult.

A deficitet a nyolcvanas évek 
olajbevételi tartalékaiból pró�
bálják finanszírozni, bár ez a 
tartalék fogyatkozik, de még 
külföldi kölcsön felvételére 
nem volt szükség.

— Az árakat a piac szabá�
lyozza, ugyanakkor az állam bi�
zonyos ágazatokba beavatko�
zik. A kialakítandó mezőgazda-  
sági árakat a termelők és az ál�
lam közös egyeztetés után ala�
kítják ki. Megállapodás születik 
a termelők és az ágazati mi�
nisztérium között, hogy mennyi 
legyen a termelés mennyisége 
és ennek milyen legyen az ára. 
Abban az esetben, ha a terme�
lők nem teljesítik a szerződés�
ben vállaltakat^ úgy az állami 
támogatás megszűnik.

Meszlényi
(Folytatjuk)

Durkó Gábor rajza
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Nem számoltam még ki, 
hogy „Országjárás" című soro�
zatunkban hány községben, vá�
rosban fordultunk meg, hány 
kis és nagy postát, távközlési 
központot vagy éppen hány 
adót kerestünk fel. Azt sem, 
hogy megjelenésünk hányszor 
váltott ki riadalmat, s azt sem, 
hol találtunk elutasításra. Bár 
ez utóbbit nem nehéz megszá�
molni, ha jól emlékszem három 
ilyen eset fordult elő. De mi�
után ugyebár; „ csak a szépre 
emlékezünk" ezekről most ne 
beszéljünk. Szép emlék pedig 
akadt bőven. Előfordult, hogy a 
véletlen kedves, alkalmanként 
mulatságos helyzetet szült. Jár�
tunk olyan kis postán, ahol reg�
gel 8- kor épp az újonnan „fel�
avatott" ifjú hivatalvezetőt ün�
nepelték, akinek elődje — minő 
véletlen — 25 évig az édesany�
ja volt, s találtunk alaposan ki�
bőgött szemű postáskisasszo�
nyokat is — búcsúztatót tartot�
tak nyugdíjba vonuló idős kollé�
gájuknak, akit nyilván igen sze�
rettek.

Találkoztunk olyan hivatalve�
zetővel is, aki ismerősnek tűnt, 
csak fiatalabb kiadásban, mint 
akit az ország másik végéből is�
mertünk. Mint egy későbbi ta�
lálkozáskor kiderült, csöppet 
sem véletlenül, mert anya és le�
ánya a két „hasonmás". Volt 
olyan is, hogy egy nagyon ked�
ves kolléga alapos fejmosás�
ban részesített egy budapesti 
értekezleten, mondván van- e 
bőr a képünkön, hogy őt még 
eddig nem kerestük meg. Már 
jártunk nála is és azóta is kö�
szönő viszonyban vagyunk. 
S ha belegondolunk ez sem 
semmi . . .

Pár szót a köszönésről. Való�
színűleg a jóisten ajándéka, 
hogy remek arcmemóriával ál�
dott meg, és én ha egyszer va�
lakivel találkoztam, azt 15- 20 év 
múlva is megismerem, legfel�
jebb alkalmanként elsőre nem 
ugrik be, hogy honnan.

Azt viszont igen nem szere�
tem, sőt dühít, ha más erre 
képtelen. Tudom, hogy hiba — 
nem mindenki ilyen — és sze�
mélyes sértésnek veszem, ha 
úgy néznek rám, mint sohasem 
látott fiókára. Volt alkalmam, 
hogy az ügyben igen mérgesen 
kifakadtam szervezetünk egyik 
országos tisztségviselőjének, 
aki nagyon kedvesen elmagya�
rázta, miért nincs igazam. Egy�
szerűen: a nem felismerő em�
berek ezt még véletlenül sem 
neveletlenségből vagy feledé-  
kenységből teszik, hanem azért 
mert nem tudják elképzelni, 
hogy létezik olyan ember, aki 
egy teljesen más közegben, 
mint ahol az ismeretség kötő�
dött, emlékszik rájuk. Elfogad�
tam, s azóta kevesebbet mér�
gelődöm ...

S végezetül az utóbbi napok 
nagyon kedves élménye, mely 
arról szól, hogy többek között 
miért volt érdemes elindítani 
ezt a rovatot, vállalva az alkal�
mankénti gyűrődést, kánikulai 
meleget vagy éppen egy jókora 
hóvihart. Igazában nem nagy 
ügy, csak arról van szó, hogy 
egy kolléga húsz- egynéhány 
éve nem látott egykori jó barát�
ja sorsáról értesült lapunk egy 
riportja kapcsán. Fogalma sem 
volt hova került, mit csinál. 
Most már tudja, felvették a 
kapcsolatot, s örülnek egymás�
nak.

Aki nem hiszi, járjon utá�
na ...

*

Riportjaink általában úgy ké�
szülnek, hogy előzetes megbe�
szélést folytatunk a meglátoga�
tandó hivatalok vezetőivel, al�
kalmas időpontot keresve. Álta�
lában — írom — a mostani ket�
tő viszont kivétel ez alól. Kö�
szönhető egy váratlanul jött ha�
vazásnak, mely járhatatlanná 
tett utakat, elzárt településeket, 
például pont azt ahova készül�
tünk. Hajnali 5 órakor meghall�
gattam a meteorológiai jelen�

tést, s kényszerűségből másik 
tájegységet kerestem, elfogad�
ható útviszonyokkal. Baja és 
környéke tűnt a „legvidámabb�
nak". Elindultunk. Mondanom 
sem kell Taksony térségében 

már szakadt a hó. De megér�
keztünk, bár 10- 20 kilométeren�
ként alaposan fontolóra vettük 
ne forduljunk- e vissza. Jó, hogy 
nem tettük.

Makai László, a bajai nagy hi�
vatal vezetője aligha tartozik a 
sűrűn meglepődő, ideges veze�
tők közé. Hivatali szobája az el�
ső emeleten található, s akinek 
vele van gondja az csak beko�
pog, benyit, aztán egyből szem�
betalálja magát a főnök úrral. 
Se előszoba, se titkárnő, se 
„jaj, majd megnézem ráér-e". 
Ilyen is van. Persze milyen le�
gyen egy negyven éve postát 
szolgáló férfiember? Szerin�
tem, valahogy ilyen. Pedig mi�
kor a hivatalt átvette elég oka 
volt egy életre, hogy idegcsilla-  
pítokon éljen. Olyan gyenge 
bért kaptak, hogy leírni is szé-

Makai László hivatalvezető'

gyen. S akkor egyszerre csak 
javultak a körülmények, s egy 
területi igazgató kőkemény és 
következetes munkájának ered�
ményeként — s nyilván az itt 
dolgozók tevékeny részvételé�
vel — jelenleg 23- 24 százalékos 
bérfejlesztést mondhatnak ma�
gukénak. Jó évet zárt a posta 
és ami nagyon fontos, minden�
ki tudja mire számíthat. Többek 
közt arra is, hogy a kívülről 
amúgy nagyon szép épület ta�
tarozása ez év májusában el�
kezdődik. Arról viszont sajnos 
egyelőre nincs információ, 
hogy a 10- 12 ezres lakosú Baja�
újvárosban mikor létesül hiva�
tal. OTP- től kezdve minden van, 
csak posta nincs. Pedig szük�
ség volna rá. A hivatal külön�
ben a negyedik helyet foglalja 
el a régió postáinak rangsorá�
ban, önálló és rugalmas tevé�
kenységet folytat, kisbankok 
pénzének szortírozásával és a

A bajai postahivatal épülete

pénzmennyiség biztosításával 
is foglalkozik és igyekszik kivé�
deni a 17- re csökkent hírlapkéz�
besítő járatok okozta bevétel-  
csökkenést. Ugyanis az itteni 
területet is elérte az újságkia�
dók által átvett saját terjesztés 
országos tendenciája, de be�
csületükre legyen mondva, 
ezen a területen sokkal zökke�
nőmentesebben, mint az or�
szág északkeleti megyéiben.

a hírlaposok a címzetlen nyom�
tatványok, reklámanyagok ed�
diginél sokkal gyorsabb kézbe�
sítésével foglalkoznak, minden�
ki megelégedésére. Reméljük 
ez ezután sem változik.

*

A hó változatlanul esik, s Ka�
locsa felé indulva eltévedtünk

Pénzzel bánni — felelősség

Lehet, hogy „más kárán tanul 
az okos", de lehet az is, hogy az 
itteni kiadók sokkal jobban is�
merik a helyi szokásokat, körül�
ményeket, mint távolabbi kollé�
gáik.

Makai László nem szégyenli 
bevallani, először alaposan 
megijedtek az új körülmények 
miatt, de aztán gondolkodtak, 
osztottak- szoroztak — nem bo�
csátottak el senkit — s ma már

Baja kivezető útjain. Segítséget 
kértünk a főtéri autóbusz- meg�
állóban állóktól. A 17- 18 éves 
diákok kérdésünkre, hogy 
„merre az amarra?" úgy néznek 
ránk, mintha afelől érdeklődnék 
New York itt van- e a szomszéd�
ban vagy egy kicsit odább?

Persze, ezen nem kéne meg�

lepődnöm, mert alig pár hónap�

pal ezelőtt Kiskunhalason 200

A kalocsai posta

méterre az európai hírű csipke-  
múzeumtól az ott tébláboló di�
ákgyerekeknek fogalmuk sem 
volt, hol található a keresett in�
tézmény.

Mit tud Kalocsáról az átlag-  
honpolgár?

Érsekség, paprika, női bör�
tön . . .  Tudom elég furcsa pá�
rosítás, de hát ez van. Az, hogy 
diákváros is, azt már Magó Im- 
réné hivatalvezetőtől tudom 
meg, s azt is, hogy a diákok le�
velezési kedve napjainkban is 
változatlan. Feltehetően az ér�
sekségé is. Magóné asszony 
különben 1982 óta vezetője a 
hivatalnak, s tanúja, résztvevő�
je volt a posta és a távközlés 
Kalocsán sima és zökkenőmen�

tes szétválásának. Ami pedig a 
házat érinti, már épül az új hi�
vatal, mert bizony a mostani 
alaposan toldozott- foldozott. 
Az új hivatal átadásának határi�
deje 1994 november.

Itt aztán nyilvánvalóan köny-  
nyedén lehet majd alkalmaz�
kodni az új követelményekhez, 
fogadni azokat a fiatal munka�
erőket, akiknek befogadása 
egyelőre meglehetősen bizony�
talan. Szakközépiskolásokról 
van szó. Róluk, akik a jövőt jé-  
lentik, s nyilván nem azért ké�
pezzük őket, hogy a nagy hírű 
— reméljük még sokáig pros�
peráló — paprikatermesztés 
apostolai legyenek.

VEÉGH ÁDÁM
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A M. Kir. Posta kórházai
Nyugdíjas postások nem kis 

nosztalgiával emlegetik:
„Bezzeg a MÁV-nak ma is 

megvan a kórháza, a postának 
nincs, pedig valaha a Kékgolyó 
utca a mienk volt. "

A kíváncsiság és a „kutatói 
ösztön" megmozgatta fantáziá�
mat és elkezdtem keresni a 
múlt írásos dokumentumai kö�
zött, hol, mikor, mióta és med�
dig volt a Magyar Postának 
önálló kórháza. Őszintén beval�
lom, mikor e kutatásba bele�
kezdtem, nem gondoltam, mi�
lyen nehéz feladatot vállalok 
magamra. Nem hittem volna, 
ha nem magam tapasztalom, 
hogy egy oly korról — az ötve�
nes évekről —, melyről mindig 
azt hallottam: túlteng a papír, 
az adminisztráció, a fontos 
döntésekről nem maradtak 
fenn írásos dokumentumok, 
vagy ha készültek is valaha ilye�
nek, ezeket a különböző hivata�
los postai kiadványok nem kö�
zölték. Remélem, egyszer majd 
a posta kórházainak megszün�
tetésére, illetve beolvasztására 
vonatkozó írásos anyag is elő 
fog kerülni, vagy a jövő történé�
szei majd megmagyarázzák: 
miért, hogyan és mikor tűnt el a 
posta szervezeti egységei közül 
a postások kórháza?

Eddigi kutatásaim szerint: a 
Kékgolyó utcai kórházat meg�
előzte a Magy.ar Kir. Postának 
egy másik kórháza: a Magyar 
Vöröskereszt „Erzsébet" kórhá�
za, amely Budán, a Győri út, 
Csörsz utca és Alkotás utca ál�
tal határolt 8,4 kát. hold terüle�
ten volt és a Posta Betegbizto�
sító Intézete 1925. március 1- jé-  
től a Magyar Vöröskereszttől 
ezt bérelte, s mely bérleti szer�
ződést 1945- ben nem hosszab�
bították meg. E húsz éven át — 
1925. március 1- jétől 1945. feb�
ruár 28- ig — működő kórházról 
a korabeli leírások és fényké�
pek alapján a következőket tud�
juk: „A kórház közös kórtermei 
és különszobái elsősorban a 
Posta Betegségi Biztosító Inté�
zet igényjogosult betegeinek 
ápolására szolgálnak. Ha azon�
ban a biztosítottak alapszabály-  
szerű igényeinek kielégítése 
után még férőhely van, az inté�
zet bérleti szerződésben vállalt 
kötelezettségének megfelelően 
más betegeket is felvehet ápo�
lásra. A kórház közös kórtermi 
osztályai a következők: sebé�
szet, nőgyógyászat, gyermek- 
gyógyászat, urológia, belgyó�
gyászat, orr-, torok-, gége- és 
fülgyógyászat. A kórház egész�
ségügyi szolgálatát a kórházi 
igazgató- főorvos vezetésével 9 
osztályos orvos, 8 alorvos és 7 
segédorvos látta el".

1926 júniusában a Posta a m. 
kir. népjóléti és munkaügyi mi�
niszter engedélyével megnyitja 
a Posta Betegségi Biztosító In�
tézet tulajdonában lévő „Buda�
foki Postai Tüdőbeteg-megfi�
gyelő és Gyógykezelő Inté�
zethet, a Sashegy déli lejtőjé�
nél az Anna uca 1—3. szám 
alatt.

A gyógyintézetben mindkét 
nemhez tartozó betegek részé�
re 50 ágy állt rendelkezésre. 
A gyógyulás biztosítására min�
den korszerű gyógytényező a 
betegek rendelkezésére áll. 
Ezek: röntgen, légmellkezelés, 
kvarz, hydro-  és elektroterápia, 
valamint napozók és fekvőcsar�
nokok. A gyógyintézet a bete�
gek gyógyellátásának elősegí�
tésére bőséges étkezést nyúj�
tott.

A postai gyógylétesítmények 
bérbe, illetve postai tulajdonba 
kerülésének időrendjében vég�
re eljutottam a Postás Alapítvá�
nyi Kórházhoz.

1942- ben a Posta Személyze�
tének Jóléti Alapítványa meg�
vásárolta a Budapest XII. kerü�
let, Kékgolyó utca és Ráth 
György utca által határolt sa�
roktelken levő volt Schwartzer-  
féle szanatóriumot, és ezt a 7,3 
kát. hold területen lévő szana�
tóriumot évi 2000 pengőért 50 
évre bérbe adta a Posta Beteg�
ségi Biztositó Intézetének. Az 
1944 októberében elkészült és 
átalakított — Déli pályaudvar 
közelében lévő — újjáépített 
kórház a II. világháború alatt

A Budafoki Postás Tüdffmegfigyelff és Gyógykezeld Intézet

hadszíntérré vált, melynek kö�
vetkeztében a kórház egy része 
teljesen megsemmisült. A kór�
ház a harcok alatt is működött, 
Buda katonai és polgári sebe�
sültjeit részesítették kórházi el�
látásban: műtötték és kötözték 
a sebesülteket. A bombázások�
tól és a háborús eseményektől 
nemcsak az épületek szenved�
tek kárt, hanem tönkrementek 
és eltűntek a műszerek, egész�
ségügyi és egyéb berendezé�
sek, gyógyszerek, élelemkész�
let. 1945 tavaszától aztán las�
san és fokozatosan megindult a 
kórháznak az újjáépítése, és 
1948- ban már a következőket 
olvashatjuk a Postás Alapítvá�
nyi Kórház állapotáról és műkö�
déséről: „A műszerek, egész�
ségügyi berendezések ma már 
megjavítva állanak az orvosi kar 
és a gyógyulást keresők rendel�
kezésére; gyógyszerekkel, köt�
szerekkel a kórház viszonylag 
kielégítően el van látva, a be�
tegszállítást korszerű, új men�
tőautó bonyolítja le és nem 
utolsósorban: a beteg-  és sze�
mélyzeti élelmezés komoly pa�
naszra nem ad okot. A kórház�
ban 2, 4, 6, 8 ágyas közös kór�
termek vannak. A kórház első�
sorban postás betegeket ápol, 
hely esetén azonban magánbe�
teg is felvehető".

1950. július 1- jén a Posta 
Rendeletek Tára 39. számában 
jelenik meg a rendelet: „A pos�
ta szociális hivatalának felállítá�
sáról". A rendelet 1. és 2. §- a 
értelmében: „A posta személy�
zete jóléti alapítványának fel�
számolása folytán mindazok�
nak a feladatköröknek a folyta�
tólagos ellátásáról, amelyek a 
dolgozók szociális érdekeinek 
szempontjából munkáltatói fel�
adatot képeznek, egy ilyen cél�
ra létesítendő országos hatás�
körű központi postai szerv kere�
tében kívánok gondoskodni. 
Ebből a célból »A posta szociá�
lis hivatal« elnevezéssel az or�
szág egész területére kiterjedő 
rftűködési körrel, közvelenül a 
postafőosztály alá rendelt új

központi hivatalt létesítek". 
E rendelet 3. i- ának 2. pontja 
szerint: „intézi a postafőosztály 
2/A ügyosztályának feladatkö�
réből leadandó tüzelőbeszerzé�
si, 0. K. Á. és egyéb hitelakció�
ügyeket, a jóléti alapítványtól 
átveendő napközi otthonok, 
nyugdíjasotthon és nőotthon 
fenntartásával kapcsolatos 
ügyeket, továbbá mindazokat a 
társadalombiztosítási teendő�
ket, amelyek a Posta Betegségi 
Biztosító Intézetének megszű�
nése után munkáltatói felada�
tot fognak képezni".

A posta szociális hivatalának 
felállításával tehát megszűnt a 
magyar posta addig két, egy�
mástól függetlenül működő, de 
egymás tevékenységi köréhez 
szorosan kapcsolódó szociális 
intézménye: a Posta Személy�
zetének Jóléti Alapítványa és a 
Magyar Posta Betegségi Bizto�
sító Intézete. A kórház és a sza�
natórium hajdani üzemeltetői�
nek megszűnése után — eddig 
— sem a postai kiadványokban, 
sem a távbeszélő névsorban 
nem találtam a kórházra és a 
szanatóriumra utaló adatot. Az 
előbb ismertetett rendeletben 
a nyugdíjasotthon és a nőott�
hon átvétele szerepel, de a kór�
ház és a szanatórium nem.

A hajdani postás kórház és 
szanatórium története szoro�
san kapcsolódik a Betegségi 
Biztosító Intézet és a Posta 
Személyzetének Jóléti Alapít�
ványa működéséhez.

Ezekkel és a Magyar Kir. Pos�
ta, majd Magyar Posta és végül 
Magyar Posta Vállalat szociális 
létesítményeinek és intézkedé�
seinek történetével (szakrende�
lő, postás otthon, gondozó 
szolgálat, üdülők, bölcsődék 
stb.) szeretném a jövőben a 
kedves olvasókat megismertet�
ni, hogy postás múltunk e ben�
nünket érintő „emberi vonatko�
zásaidról is legyen tudomá�
sunk: honnan jöttünk és merre 
tartunk.

Rákóczi Margit

Durkó Gábor rajza

Itt a farsang, áll a bál
A farsang igazi hazája Olasz�

ország, ahol a római kori sza-  
turnáliák emlékét őrzik. Európá�
ban számos népszokás fűződik 
hozzá, melyek a pogánykori ta�
vaszváró és termékenységet 
kérő szertartások maradványai.

A legismertebb és legkiemel�
kedőbb szokásnak a jelmezes�
álarcos alakoskodásnak ha�
zánkban a királyi udvarban már 
a XV. századtól voltak hagyo�
mányai. Az álarcviselésen és ál�
latalakoskodáson túl sor került 
férfi—női ruhacserére is. 
A XVI—XVIII. században már a 
falu, város és a királyi udvar 
egyaránt álarcot öltött farsang�
kor.

A hazai falvak farsangi ha�
gyományai közül a mohácsi bu�
sójárás talán az egyetlen, amit 
gondolkodás nélkül mindenki 
meg tud nevezni. (Pedig a rituá�
lisan megkötött mozgású és vi�
selkedésű, fából faragott álar�
cos busók megjelenése a Mo�
hácson lakó délszlávok hagyo�
mánya.)

A magyar falvakban a színjá�
tékoknak, alakoskodásoknak 
számtalan változata'előfordult. 
A különböző állatalakoskodá�
soktól (medve, ló, kecske) 
kezdve a betyárjátékokon és a 
tréfás halottasjátékokon át a la�
kodalmakig. A felvonulásnak, a

házról házra járásnak közös vo�
nása az adománygyűjtés volt. 
A farsangot — ha abban az év�
ben nem volt lakodalom a falu�
ban — a mókaházassággal ösz-  
szekötött rönkhúzás és a télte�
metés (az ember formájú bábu 
tréfás bírósági ítélete, majd te�
metése, égetése vagy vízbe do�
bása) zárta.

Az elmúlt években a főváros�
ban ismét érződik a farsangi 
hangulat. Egymást érik a mulat�
ságok, felvonulások és bálok. 
A bálok, melyek eredetileg feje�
delmi és királyi ünnepségek ré�
szei voltak, és csak a fényűző 
XIV. Lajos korában nyertek 
önálló formát, mint udvari bá�
lok. A királyi bálok szokásaihoz 
igazodtak a későbbi operabá�
lok, nyilvános és magánbálok.

Művelődési központunk ter�
mei a felújítást követően még 
inkább sugallják a századelő 
családi báljainak és a harmin�
cas évek postatiszti báljainak 
hangulatát.

A múlt felidézésére ismét sor 
kerül február 18- án 18 órától a 
Postás Művelődési Központ�
ban. A Péntek esti farsang-oX a 
Péntek Esti Randevú keretében 
rendezzük meg. Az esten fellép 
az Orchestra Alphabet és sztár�
vendégként Gerendás Péter. A 
zenekar repertoárja igen válto�

zatos, a 60- as, 70- es évek nosz�
talgiazenéjétől napjainkig fel�
öleli a legismertebb világsláge�
reket.

Az idén sem marad el az im�
már hagyományos gyermekfar�
sang. A keleti varázsfarsangra 
február 26- án, szombaton 10 
órától várjuk a szülőket és kele�
ti jelmezekbe bújt gyermekei�
ket. Lesz jelmezverseny, has-  
tánc-  és fátyoltáncverseny, „ke�
leti" táncház és kígyóbűvölő — 
igazi kígyóval. (Belépőjegyek 
elővételben kaphatók!)

A nagyböjtöt vígsággal, 
evés- ivással megelőző időszak 
a farsang és a báli szezon a. 
húsvét előtti 40.napig, hamvaJ 
zószerdáig tart. A bálok hangu- i 
latát idéző Péntek Esti Rande- i 
vúk azonban a farsang eltelté�
vel nem érnek véget. A lassan 
másfél éve havonta megrende- i 
zésre kerülő táncesteket ezen�
túl minden hónap harmadik, 
péntekjén tartjuk, az asztalfog�
lalásokat pedig az eddigiektőlj 
eltérően a 122- 8001 telefonszá�
mon fogadjuk.

Várjuk önöket a farsang alatt 
és a farsang után is a postás, 
távközlési és műsorszóró mun�
katársak művelődési központjá�
ba, a Benczúr utca 27. szám 
alá!

Szabó Éva

A Postás Művelődési Központ 
februári programajánlatai

Minden hónap második 
szombatján játszóház gyerme�
keknek, legközelebb február 
12-én 10—14 óráig: népi beug- 
ratók, csalafintaságok. Ördög�
lakat készítése, tréfás játékok, 
feladványok vetélkedők és 
meglepetések.

Minden hónap harmadik 
péntekjén: Péntek esti randevú, 
legközelebb február 18-án, 
18—22 óráig Péntek esti far�
sang. Közreműködik az Or�
chestra Alphabet, sztárvendég: 
Gerendás Péter. Asztalfoglalás: 
a 122- 8001 telefonszámon.

Február 20-án, vasárnap 17 
órakor: „Hacsek és Sajó" cím�
mel Balázs Pétér és Szombathy 
Gyula színművészek vidám, ze�
nés műsora. Közreműködik: 
Szentirmai Ákos.

Február 26-án, szombaton 10 
órára a keleti varázsfarsangra a 
szülőket és keleti jelmezekbe 
öltözött gyermekeiket várjuk. 
A gyermekfarsang házigazdája: 
Budai László, varázslók: Feodor

Attila, Mikita Zsolt és Csocsó. A 
játékon, varázslaton kivül lesz 
még jelmezverseny, hastánc-  
és fátyoltáncverseny, „keleti" 
táncház és kígyóbűvölő — igazi 
kígyóval.

Minden csütörtökön 19—22 
óráig: Shadows-klub. Közremű�
ködik: a Rock Kamara (régi Old 
Boys- tagok új csapata).

A Benczúr rock klub februári 
programja (péntekenként 20— 
23 óráig):

4- én: Progressive rock. Fel�
lép: a Privát Vonalak.

11 - én: The Doors Emlékzene�
kar koncert.

18- án: Progresszive rock. Fel�
lép: a Privát Vonalak.

25- én: Amerikai rock and roll. 
Fellép: a Tramps.

Újdonság: Dísznövény klub.
Februártól havonta egy alka�

lommal várjuk mindazokat, akik 
kertjükben, üdülőtelkükön vagy 
lakásaikban dísznövényeket 
tartanak és szeretettel foglal�
koznak velük. A növények sze-

retete nagyon fontos fejlődé�
sükhöz, de azért az optimum�
hoz szakismeret is szükséges. 
Manapság nagyon bőséges 
szakirodalom áll rendelkezé�
sünkre, de a könyvek egyfelől 
nagyon drágák, másfelől nem 
tudnak válaszolni felmefQTő' 
egyéni kérdéseinkre. Klubunk 
változatos tematikája és az a 
tény, hogy minden előadást az 
adott terület legjobb szakértői 
tartanak majd — többnyire a 
kertészeti egyetem tanárai —, 
reméljük, garancia arra, hogy 
jelentős segítséget nyújthas�
sunk a dísznövénykedvelőknek 
kedvenceik gondozásában.

Az első foglalkozáson, feb�
ruár 16-án, szerdán 17.30- tól a 
cserepes levéldísznövényekről 
lesz szó. Levelükkel és nem vi�
rágukkal díszítő szobanövények 
neveléséről és szaporításuk 
módjáról tart diavetítéses 
szemléltető előadást dr. Szán�
thó Matild, a kertészeti egye�
tem tanára.

Tanfolyamok a Benczúrban
Angol és német kezdő, 

valamint haladó, olasz kez�
dő nyelvtanfolyamokat ren�
deznek hétköznap esténként 
a Postás Művelődési Köz�
pontban. A foglalkozások 
1994. év 7. hetében kezdőd�
nek. Részvételi dij 100 órára: 
8000 Ft (5600).

Fotó
Foglalkozások: alapfokon 

hétköznaponként 17—19 
óráig, haladó fokon kedden�
ként 17—19 óráig.

Beiratkozás: az első fog�
lalkozáson, kezdő tanfo�
lyamra február 7-én 16 órá�
tól, a haladó tanfolyamra 
8- án 16 órától.

Részvételi dij: 1800 Ft 
(1200 Ft) tanfolyamonként.

Szabás- varrás
Okleveles tanfolyam 100 

órában szerdán és pénteken 
17—20 óráig. Első foglalko�
zás: február 16-án.

Részvételi díj: 8000 Ft 
(5600 Ft).

Alapfokú tanfolyam 60 
órában, hétfőnként 17—20 
óráig. Első foglalkozás: feb�
ruár 14-én.

Részvételi díj: 4800 Ft 
(3400 Ft).

Jazz- balett
Foglalkozások: hétfőn és 

szerdán 10 éves kortól
16— 17 óráig. 16 éves kortól
17— 18 óráig.

Részvételi díj: 1100 Ft/hó 
(800 Ft/hó).

Jelentkezés: minden hó 
első, illetve utolsó hetében 
történik, a foglalkozásokon.

Tórsastánc
Foglalkozások: március

5- tól szombatonként.
Kezdő: 9.30, 13 és 16.30 

órától.
Tananyag: rumba, cha-  

cha- cha, slow- fox, swing és 
diszkó.

Haladó: 11.15, 14.45 és 
18.15 órától.

••> .•mattosatstla z .«w
Tananyag: bécsi keringő/uvt 

samba, rock and roll első 
változata. e , «gesz |énsö)

Részvételi díj: Í5Ö0 Ft 
(1000 Ft).

Beiratkozás: az első fog-  10 
lalkozáson, március 9 - éni' ,,v

Terápiás jóga
Az alapfokú és haladó 

csoportok gyakorlati oktatá�
sa péntekenként 15, illetve 
16.30- tól.

Részvételi díj: 2500 Ft 
(1800 Ft).

Beiratkozás: február
11- én, az első foglalkozá�
son.

A zárójelbe foglalt össze�
gek a postai, távközlési, mű�
sorszóró vállalatok dolgozói�
ra vonatkozó kedvezményes 
részvételi díjak.

Kérdéseikre bővebb felvi�
lágosítás a Postás Művelő�
dési Központ munkatársai�
tól kérhető a 121- 7334 és a 
122- 7208 telefonszámokon
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Vántsa Zoltán versei

TÉLI VALLOMÁS
Szép ez a tél

Oly szép ez a toll-puha pázsit.

Dobban a szív

És szárnyal a széllel a szán is.

Vad heve gyűl

Most a hónak, a tűznek, a jégnek 

Vágtat a ló,

Ugye mily rohanó ez az élet.

Úzd a szelet.

Olyan szép ez a tél, ez az álom.

Fák dere hull

És megfagy a szó is a számon 

Csak lát tüze ég.

Úgy perzsel a lángja a szélben.
Ködtakaróban a táj 

És álmodom róla az éjben.

TÉLUTÓBAN
Hasad a jég 

Csobban a tó 

Kékül az ég 

Olvad a hó 

Mulat a szél 

Kertek között 

Fogoly a tél 

Megkötözött

Jázminillat 

Száll a légben 

(Andalíthat 

Napsütésben)

Fény a tóban 

Fodrot ráncol 

Porka hóban 

Tavasz táncol

A  szlovák Tátrában

Téli túra, szánkózással
A Postás Sportegyesület at�

létikai szakosztálya az elmúlt 
évek kedvező tapasztalatai 
alapján ismét szervez téli szán�
kó-  és sítúrát Szlovákiába, a 
Magas- Tátrába.

Időpont: 1994. február 25- től 
március 1- jéig.

Utazás: autóbusszal.
Részvételi költség: 1800

Ft + 350 szlovák korona/fő.

A befizetendő összeg tartal�
mazza az utazás és a szállás 
költségeit, valamint a félpanzi�
ós étkezést (reggeli, vacsora).

Szállás: Poprádon magánhá�
zakban, 3- 4- 5 ágyas, fürdős 
szobákban (étkező használha�
tó).

Étkezés: reggeli és vacsora a 
szállásoktól 10 percre lévő étte�
remben.

A kirándulás programja:

1. nap:
Indulás: reggel 7 órakor a 

Postás SE telepéről (Bp. XIV., 
Róna u. 86—100).

Útvonal: Budapest—Parassa-  
puszta—Zólyom — Besztercebá�
nya— Liptószentmiklós—Pop-  

rád. Útközben rövid pihenőket 
tartunk Zólyom és Besztercebá�
nya megtekintése céljából. 
Megérkezés Poprádra 17—18 
óra között.

2. nap:
9.15 kirándulás Stary- Smoko-  

vecre (egész nap szabadprog�
ram, síelés, szánkózás, vásár�
lás).

16 órakor indulás vissza Pop�
rádra.

17—18.30 uszoda, illetve sza�
badprogram, utána vacsora.

3. nap:
9.15 kirándulás a Csorba- tó�

hoz (egész nap szabadprog�
ram, lanovkázás, a sísánc meg�
tekintése, síelés).

16 órakor indulás vissza Pop�
rádra.

17—18.30 uszoda, illetve sza�
badprogram, utána vacsora.

4. nap:
9.15 kirándulás Tátra- Lom-  

nicra (egész nap szabadprog�
ram, a Tátra- múzeum megte�
kintése, lanovkázás).

16 órakor indulás vissza Pop�
rádra.

17—18.30 uszoda, illetve sza�
badprogram, utána vacsora.

5. nap:
9.15 indulás haza, útközben 

barlanglátogatás (kotlinai jég�
barlang) és igény szerint Besz�
tercebányán vásárlás.

20—21 óra között érkezés 
Budapestre a Postás SE Róna 
utcai telepére.

Információk:

Szánkó-  és sífelszerelés bé�
relhető a fenti kirándulóhelye�
ken. Bérleti díj: kb. 30, illetve 
150 korona/fő/nap.

— Lanovkadíj: kb. 80 korona 
(oda- vissza útra).

— Sikló (szánkópályához) 
kb. 10 korona/1 felmenet.

Uszoda kb. 20 korona/fő/al-  
kalom.

— Barlang-  és múzeum- be�
lépőjegy 20- 20 korona/fő.

Jelentkezés és felvilágosítás: 
Postás SE, Bp., Róna u. 86— 
100. Telefon: 252- 2555 (15 órá�
tól) Bodri Zoltán és Pfeffer Ottó 
edzőknél. A résztvevőket jelent�
kezési sorrendben fogadják el.

A fizetés módja: 1800 Ft- ot a 
jelentkezés alkalmával; 1350 
szlovák koronát az indulás nap�
ján az autóbuszon kérjük befi-  
zétni. A szlovák koronát egyéni�
leg kell kiváltani.

Fontos: mindenki hozza ma�
gával az érvényes útlevelét!

Hunyadi Erzsébet rajza

Sebők Margit: Rejtőzködő

F
ellobognak emlékeze�
temben a januári szal-  
matüzek. Amikor regge�

lente iskolába mentem, a Csil�

lag téren legalább négy- öt szal�
matűz lobogott, porzsolták a 
hajnalban levágott disznókat, s 
én szent irigykedéssel néztem 
a boldog gyerekeket, akik ilyen�
kor nem mentek iskolába, hi�
szen segíteni kellett. Sajnos mi 
már januárban kimaradtunk a 
jóból, hiszen december első 
hetében vágtak szüleim mindig 
disznót, decemberben, mert 
kellett a sok finomság kará�
csony előtt. Hanem a kereszt-  
anyámék megvárták a fagyos 
januárt.

Amikor nyolc- tíz éves vol�
tam, magam is tüzeltem ám, 
volt a nagy tűz mellett egy ki�
csi, s eljátszottam, hogy én va�
gyok a pörzsölőmester. Ez volt 
a legjobb mulatság, hiszen a 
tűznél szebb varázs nem léte�
zett akkor. A szalmatűz meg lo�
bog ám, a pernye bekormozta 
arcomat, becsillagozta a sötét 
eget, s ettől volt nekem oly 
szép a disznóvágás hangulata.

Később, már a negyvenes 
évek elején, mifelénk kiszorítot�
ta a szalmát a pörzsölőgép, 
amit fával raktak teli. Mondták, 
hogy ezzel a masinával gyor�
sabban is, jobban is meg lehet 
porzsolni a disznót. Sajnos a 
hangulat elveszett. Hát még 
amikor magam is surbankó le�
gényke lettem, s elértem a 15. 
évemet, kellettünk a disznó le�
fogásához. Jóska unokabá�
tyámmal együtt mi is ott vol�
tunk a férfiak között, csak ép�
pen pálinkát nem kaptunk még 
szíverősítő gyanánt, de hát le�
fogni a disznót a mi nyers

erőnkre is szükség volt. A csa�
ládunkban mindig Kondász Ist�
ván bátyám volt a böllér, elő�
jegyzési naptárában csillagok�

kal jelölte a foglalt napokat, ide 
bekerülni nehéz volt, öt- hat 
hétre előre minden napja be�
telt. De keresztanyáméknak 
mindig szorított helyet január 
első vagy második hetében. És 
az adott napon hajnalban mi is 
mentünk hármasban: apám, 
anyám meg én. Mi, férfiak ott 
voltunk a disznó kicsalogatásá�
nál, s aztán a fagyos udvaron 
kikaptuk a lábát, földre szorítot�
tuk a jószágot, mert a kétmá�
zsás disznóba iszonyatos sok 
erő szorult.

Aztán a böllér szúrt, anyám 
meg tartotta a nagy edényt a 
vérnek, ebből készült a regge�
link meg a véres hurka, s ettől a 
pillanattól kezdve mindenki 
tudta a maga dolgát. Amikor a 
pörzsölés készen volt, a böllér 
lemosta a disznót, alaposan 
ám, hiszen meg kellett adni 
mindennek a módját, s közben 
az asszonyok vitték a házi pálin�
kát az udvarra, s kínálták ek�
képpen:

— Igyon, Pista bácsi — töl�
tötték tele poharát —, ettől jön 
meg a melege!

— Meg a munkától, lelkem
— jött a válasz.

Ez amolyan áldomásféle volt 
a leölt és megpörzsölt disznó 
fölött. S amikor alaposan meg�
fürdették, körbeállták a háziak, 
kezdetét vette a dicséret. Előbb 
keresztanyámat dicsérték, hogy 
milyen szépre hizlalta Zsuzsit
— mindig lányneveket kapott 
Etelka keresztanyáméknál a 
disznó, hiszen csak így lehetett 
szépen becézni a hizlalás hosz-

szú ideje alatt —, azután meg�
veregették a disznó hatalmas 
sonkáit, végül a böllér dicsére�
te sem maradhatott el, hogy 
milyen nagyszerű volt a szúrás, 
s talán még nekünk is kijutott a 
vállveregetésből, hogy milyen 
erős fickók is vagyunk.

Közben a kiskonyhában elké�
szült a reggeli: vért és májat 
sütöttek keresztanyámék, ha�
gyomány szerint sok hagymá�

val persze, ehhez puha kenye�
ret tettek az asztalra, de a böl�
lér nem evett, csak ivott, mert ő 
az udvaron bontotta a disznót, 
s be- bekiáltott a reggelizőknek:

— De gyönyörű a szalonná�
ja! Ezt nézzék meg.

— Aztán szép sonkákat kere�
kítsen — kérlelte keresztanyám 
a böllért —, s az ötödik sonka 
jó nagy legyen ám!

Mifelénk ötödik sonkának ne�
vezték a hatalmas tokát, vétek 
lett volna beledarabolni az abá-  
lóba. A a nagy üstben ekkor 
már forrt az abálólé, abba szed�
te össze a sok finomságot Kon�
dász úr, ami azután kellett a 
hurkába, a disznósajtba.

Ez a szép a disznóvágásban, 
a szétbontás. Kondász úr min�
dig orjára szedte az állatot, mi 
vittük- hordtuk a keze alól a 
szebbnél szebb szalonnákat, ol�
dalasokat, sonkákat, amiket ké�
sőbb bent, a munkaasztalon 
szépen lekerekített, megformá�

zott, s az így kikerülő hús vagy 
az abálóba került, vagy abba a 
hatalmas lábasba, amibe a 
paprikásnak és a kolbásznak 
valót gyűjtötték.

Én voltam keresztanyám ked�
vence. Délelőtt 11 óra után 
csak nekem csinált egy kis to-  
kányt, azzal félrevonultam, s 
megettem, no nem azért, hogy 
mások ne lássák, hanem mert a 
kiskonyhában alig volt mozdul�

ni való hely. Anyám az udvaron 
a beleket tisztította. Máig hal�
lom, amint ráparancsolt ke�
resztanyám: aztán hófehérre, 
Ilonkám! A böllér a zsírszalon�
nát szép darabokra vágta, hogy 
élvezet legyen majd a tepertőt 
enni, s úgy délután három felé 
kiültem a katlan elé, a fészerbe, 
s az én tisztem volt kisütni a 
zsírt.

Thököly ezereskapitánya tél�
időn éppen otthon tartózkodott 
Göncruszkán, amikor megérke�
zik egy katona, aki azt a hírt 
hozza, hogy Belgrád várából ki�
szabadult Thököly, s lehet ösz-  
szeszedni a hadakat, mert foly�
tatódik a harc. Hogyan lett eb�
ből regényrészlet? Úgy, hogy 
kiültettem Petneházy Dávidot a
fészerbe, a katlan elé zsírt süt�
ni. Az élmény még nagyon ben�
nem volt az ifjúkorból. Patto�
gott a tűz, kiszóródott a fény a 

katlanajtó elé, s ebbe a vará-  
zsos hangulatba érkezett meg

a belgrádi futár. És már csak 
azt kellett megírni, hogy miről 
beszélgettek, miközben bort it�
tak a ritka szavak mellé.

Délután négy és öt között a 

böllér elmosta szerszámait, 
összecsomagolta a nagy tápéi 
szatyrába a vinnivalót s várta a 
tort. Mert nálunk, a családban, 
a disznótor volt az év egyik 
fénypontja. Ilyenkor aztán ki- ki 
megmutathatta, hogy mennyit 
bír enni. Az asszonyoknak bő�
ven volt dolguk, s mégis, este 
hatra minden készen volt. Min�
dig volt „úri" vendég is az asz�
talnál, „valaki", aki kegyeske�
dett leereszkedni hozzánk, s vé�
gigenni ezt a végigehetetlen 
ételsort.

Nálunk rituáléja volt a toros 
vacsorának.

Először az orjalevest tálalták, 
hogy mindenki ámuldozzon a 
színén, de főleg az ízén. Az or-  
jaleves csakis disznótorban az 
igazi. Kellőképpen fel kell forró-  
sítani vele a lelket és a gyom�
rot, le kell mosni az egész nap 
felgyülemlett éhség mardosó 
kínját. S azután jött a disznó�
paprikás. Erről is köztudott, 
hogy csakis a toros paprikás az 
igazi, hiszen oly sokféle húsból 
szedte össze a böllér, ami más�
kor lehetetlen és ez a sokféle 
hús adja meg kiváló ízét. Héjá�
ban főtt krumpli is volt az asz�
talra téve, de abból nem min�
denki szedett.

Az egész évi koplalást felej�
tettük abban a háborús világ�
ban, amikor mindent jegyre ad�
tak. Istenem, most is itt van 
előttem a disznópaprikás színe, 
illata, az elfelejthetetlen ize. 
S amikor már egyesek kifogy�
tak a dicséretből, sűrűn emel�

gették a borospoharakat. Ná�
lunk abban az időben mindig 
pusztamérgesi került az asztal�
ra, lévén ez a legjobb bor Sze�

geden és környékén.

Keresztanyám felállt. S úgy 
kérdezte, áhítattal:

— Behozhatom a töltött ká�
posztát?

Jaj, a töltött káposztánál 
nincs jobb a világon. Hatalmas 
szármák dagadoznak benne. 
Ebből aztán mindenki rogyásig 
szedett. Inkább a gyomor fáj�
jon, minthogy megmaradjon a 
töltött káposzta, mármint az, 
ami a tányérra kiszedetett.

Lehet- e fokozni az asztal örö�
meit? Hajaj, de mennyire lehet! 
Ezután következett a rizses, 
májas és véres hurka, kolbász-  
szál körítve, olyan illat úszott 
be a szobába (mert ugye, mon�
danom sem kell, hogy az ünne�
pi disznótor a nagy ház tiszta- ' 
szobájában volt), hogy annak is 
megjött az étvágya, aki az 
élőbb kijelentette: nem bírom 
tovább, kipukkadok. És persze 
volt néhány szelet pecsenye is.

Anyám is produkálta magát: 
behozta a sült után az előre sü�
tött zserbót, a sütemények ki�
rálynőjét. Szép is volt, ízlett is, 
meg is ettük. És a hájas tészta 
már csak olyan ráadás volt. Rá�
adás az énekszó mellé, mert 
apám csakhamar énekelt, Kon�

dász úr disznó vicceket mesélt, 
csillogott a bor, csillogtak a 
szépasszonyszemek, ragyogott 
a világ.

És máig ragyognak emléke�
zetemben a januári disznóto�
rok!

Takács Tibor

Takács Tibor

Januári disznótorban
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Tessék, tessék — fogyasszanak!

A tombola fődíja romokban

Két falat között jólesik a beszélgetés

Szilveszter
Debrecenben
Huncut legyen, aki azt állítja, hogy a debreceni postásüdülőt tre-  

hány módon építették annak idején. Ha ez igaz lenne, 1993. decem�
ber 31- én vagy másnapra virradóra az itt szilveszterezőket a romok 

alól kellett volna kihalászni. Mert bár nincs múltbalátó képességem, 

de abban biztos vagyok, akkora igénybevételre még legszebb álmaik�

ban sem gondoltak a tervezők. Ráadásul nyilván arra sem, hogy a 

tisztelt egybegyűltek ekkora elánnal ropják a táncot kora estétől késő 
(nem korai) hajnalig, megállás nélkül. Persze volt mit „letáncolni”, 
mert a személyzet akkora tányér ételekkel egyensúlyozott megállás 

nélkül, hogy az már felért egy emberkínzással. Mármint annak elfo�

gyasztása.

Felvételeink idó'rendben készültek, s mint az elején írtam: hun�

cut aki rosszra gondol . . .

Dumálunk egy sort.

Budaörsi telephelyén búcsúztatta az 1993- as évet a Bu�
dapest Vidéki Igazgatóság Fenntartási Üzeme, vendégül 
látva az ottani, a balassagyarmati, iUetve a fehérvári dolgo�

zóit. A jó hangulatú rendezvényen értékelték az elmúlt év 

tapasztalatait, eredményeit, majd egy rövid irodalmi mű�

sor után, a tatabányai postás barátaik, s a szakszervezet 

vezetőinek társaságában hajnalig ropták a táncot. Szath- 

mári Géza igazgató szerint: volt mire. S ha ő mondja; vél�
hetően erről kár vitát nyitni. Legfeljebb arról: az új évben 

lila - , vagy fehérkáposzta lesz- e a hurka és a sült hús mellé. 

A többi már jön magától. . .

Reméljük, illetve tegyünk érte!

V. Á.

Vidám verssel indítjuk az új 
évet, Illyés Gyula „Farsangijá�
ból idézünk: „A zene harmad�
napja szól m ár. . .  s a kicsi ház, 
a té l. . Folytatás a vízsz. 1. és 
a függ. 11. alatt.

VÍZSZINTES
1. Az idézet első része. 11. 

Német város, a 18. században 
szellemi központ volt (V = W). 
12. Hada. 13. Halat bevagdos. 
15. Kacsa teszi. 16. Gróf — ke�
vertem 17. Az egyik alapíz. 19. 
Székhelye Szimferopol. 20. 
Szeleburdi főni 21. Lisztet tisz�
tító eszköz. 23. Erdélyi folyó 
(ford.). 24. Létezik.' 25. Folyó 
spanyolul. 26. Katonai egység. 
28. Menő egyneműi. 29. Vizes 
játék. 31. Argentin, spanyol 
gépkocsijelzés. 33. Heveny. 35. 
Újpesti sportegyesület (ford.) 
36. Szőke folyó, (ford.) 38. Is�
métlés röv. 39. Lerakat. 41. Illa�
tos víz névadója. 43. Erszényes 
állat. 46. Ügy, eset. 48. Nőstény 
disznó. 49. Nyári hónap röv. 51. 
Cigány. 52. Kétszer ötven! 53. 
Szor- szer- ször németül. 55. Né-  
velős névelő. 57. . . .  ovo (ele�
ve). 58. Fehér ital. 59. Dél- ame�
rikai füves síkság. 61. Nem mö�
gé. 62. Latin kötőszó. 63. Híres 
vízesés. 64. Állat háza. 65. Női 
becenév.

FÜGGŐLEGES
1. Orosz légitársaság. 2. Vizi 

építmény parthoz kapcsolódó

része. 3 ... .  Sharif. 4. A ház ele�
me. 5. Strázsa. 6. Akitől szár�
mazunk. 7. Tehén része! 8. Óko�
ri balkáni nép. 9. Fekélyes fertő�
ző betegség. 10. Önzés. 11. Az 
idézet második része. 14. Király 
franciául. 17. Számtani foga�
lom. 18. Sztrájk németül. 21. Té�
li sport. 22. Egyforma magán�
hangzók. 25. Görög betű. 27. 
Idegen igen. 30. Finom kása jel�
zője. 31. Római pénzecske. 34. 
Ilyen az erős fájdalom. 36. Az 
egyik szülő. 37. Főzelóknövény. 
40. Áramforrás. 42. Buddhista 
szerzetes. 44. Tojáslepény. 45. 
Orosz repülőgép betűjele. 47. 
Hatalom. 49. Mohamedán is�
ten. 50. Trágya (nép.). 54. Egy 
kevéssé. 56. Lop (ford.). 60. Tö�
rök rang. 63. Asszonynevekhez 
társul.

— Bánhidi —

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

Beküldési határidő: február
10.

Előző rejtvényünk helyes 
megfejtése: . . .  amig a tél a 
megfagyott mezőket karcolja 
éles, kék jégkörmeivel.

Könyvet nyertek: Fekete Ár�
pád (Szeged); Nyári Éva 
(Csesznek); Sipkovics Nóra 
(Veszprém); Tóth Tünde (Vác).

Rázzunk már egy kicsit.

Szólt a lakáscsengő és amikor kinézek az ajtó kémlelő 
kis ablakán, idegen személyt láttam az ajtó előtt. Nem vár�
tam senkit, ezért nem nyitottam ki azonnal az ajtót. Újra 
hosszabb csengetés, amire óvatosan ajtót nyitottam. Lá�
tom, hogy az egyik férfi nagy csomagot tart az ölében, 
mellette egy ismerősöm — a megyei nyugdíjasklub tagja 
— egy kisebb csomaggal. Nekem hozták a csomagokat, 
mondván, hogy megjött a Mikulás, a Matáv budapesti és 
szegedi vezetőségének ajándéka.

Meghatódva, de örömmel bontottam fel a csomagokat 
és arra is gondoltam: a sokéves munka után újra megbe�
csülés ért. Jóleső érzés, hogy továbbra is a postások nagy 
családjához való tartozás fejeződött ki a csomaggal 

Tudom, nem minden nyugdíjast keresnek fel mostaná�
ban hasonló célzattal, éppen ezért szeretnék nyilvánosan 
is köszönetét mondani a Bács megyei nyugdíjas társaim 
nevében a Matáv vezetőségének a gondoskodásért, és 
azoknak a ma még munkában lévő dolgozóknak, akik a 
csomagokat szeretettel nyújtották át nekünk.

Köszönjük, hogy nem felejtettek el bennünket.
Németh Imréné, 

nyugdíjas

Petró László üzemvezető

Lohonya József az evangéliumból idézett
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