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Ü lésezett a PDSZ
Újságunk új szerkesztési elveit követve mostantól kezdve ol�

vasóinkat rendszeresen tájékoztatjuk szakszervezetünk tisztség-  
viselőinek minden tagtársunkat érintő üléseiről s az ott hozott
határozatokról. Az alábbiakban 
olvashatnak.

1. A PDSZ-en belül jelentke�
ző költségek elemzése, a terü�
letek sajátosságainak figyelem- 
bevételével, és javaslat a költ�
séggazdálkodás egységes ér�
telmezésére.

2. A PDSZ függetlenített 
tisztségviselői létszámának ala�
kulása. Felkészülés az informá�
cióáramlás megszervezésére.

3. Tájékoztató a sztrájk ese�
tén ellátandó minimális szolgál�
tatásokról szóló megállapodás 
előkészítéséről.

4. Szervezetpolitikai szakértő 
munkakörére érkezett pályáza�
tok elbírálása.

5. Egyebek.
Az írásban megküldött napi�

rendi pontok tárgyalása előtt a 
testület tájékoztatást hallgatott 
meg a Posta Rt. munkagazda�
sági főosztályvezetőjétől, a kol�
lektív szerződés módosításával 
kapcsolatos szakmai elképzelé�
sekről. Sombor András, a Ma�
gyar Posta Rt. részéről részle�
tes tájékoztatót adott a KSZ 
pótlékaival kapcsolatos vállalati 
emelési javaslatokról, valamint 
kérte a testületet, hogy szakér�
tői egyeztetést követően ké�
szüljön egy ütemezés arról, 
hogy a testületek mikor tárgyal�
ják és tárgyalhatják az elképze�
léseket, valamint fogalmazza 
meg a záró tárgyalás napirend�
jét és idejét.

A tájékoztatást követően az 
intézőbizottság Konrát Ervin 
szakértőt bízta meg az ütem�
terv egyeztetés utáni elkészíté�
sével.

a június 28- i ülésen történtekről

Az intézőbizottság napiren�
den kívül kapott tájékoztatást a 
Postás Dolgozó megjelenésé�
nek körülményeiről, valamint a 
felelős szerkesztő munkaviszo�
nyának rendezéséről. Az intéző- 
bizottság megnyugvással vette 
tudomásul azt, hogy saját la�
punkat valamivel több mint 3 
millió forint évi költséggel tud�
juk megjelentetni, és azt, hogy 
már az első számban olyan ri�
portok, cikkek jelentek meg, 
amit kongresszusi határozat�
ban igényként megfogalmaz�
tunk. A felelős szerkesztő, Ve- 
égh Ádám egyéb jogviszony lé�
tesítésével szerkeszti a lapot, 
és nem foglal szobát az épület�
ben.

E két napirenden kívüli témát 
megelőzően Mundruczó Kornél 
országos titkár a kongresszus 
óta először összeülő, új össze�
tételű intézőbizottságot üdvö�
zölte, és nehezményezte, hogy 
az előzetesen megküldött meg�
hívóban kért visszajelzésre — 
hogy tud vagy nem tud jönni 
—, összesen négyen reagáltak. 
Sajnálta, hogy az ülés határo�
zatképtelen, ugyanis az rt.-k és 
kft.-k képviseletében összesen 
hárman jelentek meg. A koráb�
bi intézőbizottság tagjai közül 
előzetes bejelentéssel egy fő 
volt távol. Sürgetően vetette fel 
az alapszabály az intézőbizott�
ság összetételével kapcsolatos 
korrekcióigényt, mert jelen for�
májában többször értelmét 
veszti vagy vesztheti az, hogy 
határozatképtelen testület tár-

Intéző' B izottsága
gyal bizonyos kérdéseket, de 
döntésig nem tud eljutni. Ezek 
után, bár határozatképtelen 
testületről van szó, mégis java�
solta, hogy a napirendi ponto�
kat tárgyalva, valamint az egye�
beket meghallgatva folyjon le a 
tanácskozás.

Az előzetes meghívó szerint
1. A napirendi pont írásos 

anyagához Buják Ágnes fűzött 
szóbeli kiegészítést.

Kérdések és rövid vélemé�
nyek megfogalmazását követő�
en a testület egyetértett azzal, 
hogy a következő intézőbizott�
sági ülésen érdemi vitát köve�
tően alakuljon egy bizottság, 
amely az anyagban szereplő, a 
testületi tagoktól Írásban meg�
küldendő, valamint a tárgyalás 
során szóban elhangzottakat is 
mérlegelve egy tartalmas ösz- 
szeállítást fogalmaz meg.

2. Az intézőbizottság a napi�
rend tárgyalását követően arra 
az elhatározásra jutott, hogy a 
PDSZ országos titkára vegye 
fel a kapcsolatot a Posta Rt. ve�
zetőjével és fogalmazza meg 
azt a szakszervezeti igényt, 
hogy az rt.-vel kötött, és ez év 
október végéig történt megálla�
podást 1995. május végéig te�
kintsük érvényesnek, ugyanis a 
Posta Rt. struktúraváltozását 
követően a szakszervezeti vá�
lasztásokat 1995 első negyedé�
vében, az üzemi tanácsi válasz�
tásokat pedig május végéig 
várhatóan lebonyolítjuk.

Az információáramlás meg�
szervezésével kapcsolatosan az 
a vélemény alakult ki, hogy a 
PDSZ szakértői a '90-ben elfo�
gadott programot, valamint a 
rendkívüli kongresszuson aktu�
alizált feladatokat értékelve fo �

galmazza meg az információá�
ramlással kapcsolatos elképze�
léseit, a testületi tagok pedig 
javaslatokat fognak adni az 
anyag tartalmi színvonalának 
emelése és teljessé tétele érde�
kében.

3. E napirendi pont tárgyalá�
sa során különböző észrevéte�
lek hangzottak el a szükséges 
és elégséges szolgáltatás köré�
vel kapcsolatosan. Több észre�
vételt megfogalmazó igényként 
azt kérte, hogy a lehető legrövi�
debb időn belül kerüljön a meg�
állapodás aláírásra, hogy eset�
leges sztrájk alkalmával ne az�
zal kelljen foglalkozni, hogy mit 
és milyen mértékben kell ellát�
ni, hanem egyértelműen csak 
azzal, amire a sztrájkmeghirde�
tés indokot adott. Volt, aki úgy 
vélekedett, hogy jobbnak tarta�
ná, ha e szabályozással nem 
foglalkoznának, hanem csak 
esetenként kerülne sor megál�
lapodásokra.

A következő ülésünkig egyes 
területek dolgozói véleményeit 
megismerve fogalmaznak meg 
elképzelést, majd azt követően 
adunk testületi véleményt az 
emlékeztetővel kapcsolatosan.

4. A testület úgy foglalt ál�
lást, hogy azt a bizottságot, 
amely korábban már pályáza�
tok elbírálásával kapcsolatosan 
előzetes elbeszélgetéseket 
folytatott, kérjük fel a mostani 
pályázatok előkészítésével kap�
csolatos munkára. A bizottság 
összetétele: Sztahura Lászlóné, 
Szigethy Kálmánná, Pölcz Fe�
renc. A beérkezett pályázatok 
eredeti és három másolati pél�
dányát az értekezleten az érde-

(Folytatás a 3. oldalon.)

Mi történ t D ebrecenben?
ÚJSÁGHÍR: Debrecen�

ben rendezték augusztus
4. és 7. között a postások
XIV. kongresszusát.

Az ott történtekről kérdeztük 
dr. Oláh Lászlót, a Magyar Pos�
ta Rt. nemzetközi osztályának 
vezetőjét.

— Mi a jelentősége en�
nek a mostani tanácskozás�
nak?

— Egyrészt az, hogy kezde�
ményezője lényegében a Postá�
sok Szakmai Egyesülete 
vo lt. . .

— Melynek ön az elnö�
k e . . .

— Igen, és ennek az egyesü�
letnek elsődleges célja az, hogy 
a postásokat ösztönözze a 
szakmai kérdések megtárgyalá�
sára bizonyos értekezleteken 
belül.

— Mikor volt utoljára 
kongresszus?

— Nyolc éve Sopronban.
— Nem siették el a mos�

tanit, mit mondjak. . .
— Ennek fő oka a posta át�

szervezése, ezen belül a szét�
vált posta és távközlés útkere�
sése, s mostanra éreztük úgy, 
hogy megértek a feltételek egy 
újabb kongresszus megtartásá�
ra.

— Amely szükségszerűvé 
tette, hogy. . .

— A postát ért átalakulási 
folyamatok, a nemzetközi hely�
zet, mely alapjaiban változott 
vagy változik — és teljes átala�
kulást jelent —, s ezért erről 
feltétlenül álláspontokat és vé�
leményeket kellett meghallgat�
ni.

— Melyek ezek a lénye�
ges változások?

— Például az, hogy egyes or�
szágok postáinál nemcsak a 
belső postai élet szerveződik át 
— átszerveződik azért, mert 
szükséges, hogy rentábilis le�
gyen, a hatékony üzletpolitika 
legyen a fő célok egyike, ha�
nem mert nemzetközi téren is 
beindultak a változások. Éppen 
a belső mozgások eredménye�
ként — melyek a határokat 
szétszakítva a belső rendezést 
is indokolttá teszik. Tudomásul 
kell venni, hogy a nemzetközi 
posta is forrásban van, és for�
radalmi változások történnek.

— S ha jól tudom, alapos 
kihívások elé néz a postán 
kívüli szervezetek megjele�
nésével. Ráadásul ezek a 
szervezetek kőkemény üz�
leti vállalkozások, s nem is�
mernek országhatárokat. . .

— Jól tudja, és ez a kihívás 
elsősorban abból ered, hogy a 
postai piacra rátelepedtek a 
nemzetközi fuvarozótársasá�
gok. Ezek nemzetközi mamut 
szállítmányozó társaságok, és 
elsősorban a gyorspostai pia�
cot szinte megtizedelték.

— Pár szó erejéig azért 
maradjunk belföldön, mert 
vannak a postától függet�
len hazai kihívások is.

— Igen, és ezek megjelené�
se a posta részéről elsősorban 
a minőségi szolgáltatás javítá�
sát követelik, de ezt még a nyu�
gat-európai postákhoz képest 
nem értük el. Ezért a kelet�
európai postákat — a szerveze�
ti átalakuláson túl — teljesen új 
alapokra kell helyezni. Főként 
az üzemvitelt és az új operatív 
munkát is. A minőséggel kap�
csolatban pedig túl kell jutnunk 
az ajánlás fogalmán, és el kell

jutnunk oda, hogy a fizetett ta �
rifáknak megfelelő szolgálta�
tást nyújtsunk.

— Ami — már ne hara�
gudjon, — de egy kicsit 
odébb van a nyugat- euró�
pai elvárásoktól. . .

— Igen, és azok a posták 
nem tudják megtartani ügyfe�
leiket, amelyek nekem mint ma�
gánügyfélnek nem jól „szolgál�
tatnak", s különösen akkor 
nem, ha én, mondjuk egy külke�
reskedelmi vállalatot képvise�
lek, s azt látom, hogy külföldre 
adott küldeményeim 500-600 ki�
lométeres távolságra egy hét 
alatt érkeznek meg. Belföldön 
pedig feladok egy gyorspostai 
küldeményt vagy egy expressz- 
levelet s az jóval az elvártnál 
később érkezik meg, én akkor 
keresek egy másik szolgáltató 
céget, azaz egy gyorsabb ma�
gánszállítót.

— Nem akarok cinikus 
lenni, de ha ezt dr. Oláh 
László mint magánember 
teszi az egyszem küldemé�
nyével, na, puff neki, de ha 
mint naponta 50—100 kül�
deményt feladó jár így, úgy 
elhagyja a postát, mintha 
sohasem járt volna o t t . . .

— Erről van szól S ezért a 
nemzetközi posta keretén belül 
olyan kötelező elvárások fogal�
mazódtak meg, melyek megha�
tározók és kötelező érvényűek 
az egyes küldeményekre nézve.

— M it érintenek ezek?
— Elsősorban a küldemé�

nyek megérkezésének időhatá�
rait.

— S ha ezt nem teljesítik, 
szankcionálják, azaz bün�
tetnek?

— Nem, de a nemzetközi 
postaszervezet figyelmeztet, az 
ön nemzetközi postaszolgálata 
nem tudja garantálni a minősé�
gi szolgáltatást, a küldemény 
gyors és elvárt kézbesítését, 
beleértve a vámkezelést is.

— Gondolom, ettől a fi�
gyelmeztetéstől senki nem 
bujdosik el, de hogy örömé�
ben sem tapsol, az biztos. . .

— Nem is tapsolhat, mert ez 
komoly presztízsvesztés, és sok 
mindent vonhat maga után.

— Ami nyilván senkinek 
sem hiányzik. Kérem, ez�
után térjünk vissza kiindu�
lópontunkhoz, Debrecen�
hez.

— Igen, tehát Debrecen. Az 
utóbbi két-három év történései 
olyan helyzetet teremtettek, 
hogy ezekről a postások nagy 
családját tájékoztatni kellett, s 
ezt csak egy ilyen jellegű meg�
beszélésen lehetett megtenni. 
Ezért a plenáris ülés első elő�
adása is erről szólt, azaz: általá�
ban mi megy végbe a világban, 
milyen változások történnek a 
posta életében, s hogy a válto�
zásokra, kihívásokra hogyan 
reagálunk, milyen intézkedése�
ket kívánunk tenni.

— Ezt az előadást ön tar�
totta . . .

— Igen, és elmondtam, Kö- 
zép-Európában jelenleg a pos�
ták hol állnak az átszervezés�
ben; ez hozott-e maga után bi�
zonyos változásokat. Flozott ez 
a változás eredményeket, s 
hogy milyen minőségi változá�
sokat kell elérni a postáknak, 
hogy az európai szinthez köze�
lítsenek. Lényegében egy kite-

(Folytatás a 3. oldalon.)

Bemutatkozott 
a miniszter

Sajtótájékoztató a KHVM-ben

Lehet, hogy dr. Lotz Károly 

közlekedési, hírközlési és víz�

ügyi miniszterünk kedvenc 

mondása az, hogy „sok jó 

ember kis helyen is elfér", 
mert első sajtótájékoztatóját 
igencsak szűknek bizonyuló 

teremben rendezte. Ráadásul 

a kánikula első napjait éltük, s 

egy légkalapács minden han�
got elnyomó zaja miatt még 
az ablakok is zárva voltak.

Amúgy jól elvoltunk — én 

egy széken egy tv-kommentá- 

torral, a többiek fél lábon, 

mint a gólya —, de hogy ne 

morogjunk, ahhoz az újdon�
sült miniszter kedves közvet�

lensége is kellett. Először is 

elnézést kért, ha a feltett kér�

désekre nem minden esetben 

tud választ adni — persze.

hogy elnéztük —, aztán alig 

volt megválaszolatlan kérdés. 

Ha a miniszter nem, közvetlen 

munkatársai válaszoltak, pon�

tosan, semmit sem elkendőz�
ve.

A Magyar Posta Rt.-t érintő 

kérdésemre dr. Lotz Károly a 

sajtótájékoztatón még nem 

tudott nyilatkozni, Doros Béla 
elnök-vezérigazgatóval, mint 
mondotta, csak ezután talál�

kozik és tárgyal. A szakszer�

vezetekkel kapcsolatban vi�

szont egyértelműen kijelen�

tette, hogy nélkülük és a ve�

lük való egyeztetések nélkül 
érdemi intézkedéseket nem 

kíván tenni.

Mit lehet erre mondani? Ta�

lán azt: így legyen!

Országjárás

(Riportjaink a 4 —5. oldalon.)

. Dr. Lotz Károly és Kovács Kálmán politikai államtitkár



Üres az államkassza

Előkészületek

a szociális megállapodásra

Együtt és önállóan

Előtérben a megyei, 

területi munka
Beszélgetés Zalai Máriával, az MSZOSZ 

koordinációs irodájának vezetőjével
Az új kormány láthatóan 

nagy jelentőséget tulajdonít a 
gazdasági-szociális megállapo�
dásnak. Ezt mutatja, hogy már 
az első, alakuló ülésén napi�
rendjére tűzte, és a kormányha�
tározatot követő harmadik na�
pon az Érdekegyeztető Tanács 
(ÉT) is megtárgyalta előkészü�

leteinek időszerű tennivalóit. 
Annak a korábbi álláspontnak 
megfelelően, hogy a tárgyalá�
sok színtere elsősorban az ÉT 
lesz.

A fórumon részt vett és fel�
szólalt Horn Gyula is. Megnyitó 
beszédében a miniszterelnök
— a stílusváltást demonstrálva
— leszögezte: nem lesz formá�
lis a megállapodás. A kormány 
számít a szociális partnerek ak�

tív közreműködésére, ezentúl 
nagyobb szerepet szánnak az 
Érdekegyeztető Tanácsnak. 
A miniszterelnök azt ígérte, 
hogy sem gazdasági, sem szo�
ciális ügyekben nem hoznak 
stratégiai döntést az ÉT meg�
kérdezése nélkül.

A kormány azt is támogatja, 
hogy a parlamenti bizottságban 
az ÉT képviselői jelen lehesse�
nek és véleményt nyilvánítsa�
nak. Arra is nyílik lehetőség, 
hogy a pénzügyminiszter mel�
lett megalakuló tanácsadó tes�
tületben részt vegyenek a mun�
kaadók és a munkavállalók kép�
viselői. Horn Gyula arra azon�
ban nem lát módot, hogy a szo�
ciális partnerek a nemzetközi 
pénzintézetekkel való tárgyalá�
sokba bekapcsolódjanak, de 
ösztönözni tudják a pénzintéze�
tek képviselőit, hogy külön is 

beszélgessenek a munka vilá�
gának vezetőivel.

A miniszterelnök bejelentet�
te, hogy rövid időn belül elké�
szítik a helyzetértékelést, és 
kormányülésen vitatják meg az 
idei pótköltségvetés főbb irány�
elveit. Tetemes a költségvetési 
hiány, üres az államkassza, 
még a nyugdíjemelésre is ne�
héz lesz előteremteni a szüksé�
ges pénzt. Figyelni kell az olyan 
válsággócokra, mint Ózd, ahol 
súlyos pénzügyi kötelezettsé�
gek jelentkeznek. Ezért a pénz�
ügyi egyensúly megteremtése 
áll az első helyen, s ezután kö�
vetkezhetnek a gazdasági nö�
vekedés feladatai.

A privatizációról Horn Gyula 
elmondta : megkezdik az Állami 
Vagyonügynökség és a Va�
gyonkezelő Rt. összevonását. A 
vagyonpolitikai irányelvek ki�
dolgozása előtt kikérik az ÉT 
véleményét: másrészt a vállala�
toknál és elsősorban az állami

cégeknél a kormány azon lesz, 

hogy a helyi szakszervezetek ál�

láspontját meghallgassák a 
cégvezetők.

A miniszterelnök szerint a 
három hónapon belül megkö�

tendő gazdasági-szociális meg�
állapodás rögzítené a gazdasá�
gi, stratégiai kérdéseket, a

munka világának főbb problé�
máit, s ily módon alapját képezi 
a szociális partnerek intéz�
ményrendszerének. Az egyez�
ség elsősorban a terhek meg�
osztását jelenti majd, olyan 
közmegegyezést, amely a sze�
replők önmérsékletére épül. 
Ezért is meg kell teremteni a le�
hetőségét annak, hogy a civil 
szervezetek is véleményt 
mondhassanak a megállapo�

dásba kerülő tartalmi kérdések�
ről.

Kósáné Kovács Magda mun�
kaügyi miniszter jelezte, hogy a 
tárgyalások előkészítésére ko�
ordinációs bizottságot hoznak 
létre, amely a szociális partne�
rek által jóváhagyott témakörök 
kidolgozását hangolja össze. Ti�
zenkét minisztérium magas 
rangú képviselőjének részvéte�
lével megalakul az a tárcaközi 
bizottság, amely előterjesztése�

ket készít a kormány részére. 
A munkaügyi miniszter asszony 
szerint szeptember 15-ig az ÉT 
három oldalának meg kell 
egyeznie a gazdasági helyzet 
értékelésében és a legfonto�
sabb szociális kérdésekben.

A cél az, hogy október végé�
ig megszülessen a megállapo�
dás. Hangsúlyozta azonban, 
hogy ezek az időpontok ajánlá�
sok a szociális partnerek szá�
mára. A határidőkből kitűnik — 
hangsúlyozta a miniszter asz- 
szony —, hogy gyors, hatékony 
munkára, megfelelő tárgyalási 
stílusra, folyamatos egyezte�
tésre van szükség.

Mind Kosda Béla, a munka- 
vállalók képviselője, mind Mé�
száros Gyula, a munkáltatók so�
ros elnöke elfogadta a kormány 
kezdeményezését, a megálla�
podás előkészítését, ütemezé�
sét, egyetértett szervezeti kere�
teivel. Kinyilvánították kompro�
misszumkészségüket, üdvözöl�
ték azokat a lehetőségeket, 
amelyek az ÉT szereplői számá�
ra nyílnak.

A munkavállalók képviselői 
ugyanakkor hangot adtak azon 
kérésüknek, hogy az alku reális 
és korrekt legyen, ne váljanak 
elviselhetetlenné a terhek, ké�
szüljön alapos helyzetértékelés 
a kormány részéről. Úgy vélik, 
négy évre kell megkötni a meg�
állapodást.

A munkaadók képviselői pe�
dig azt hangsúlyozták, hogy a 
gazdaság kérdései az elsődle�

gesek, a gazdasági növekedés 
beindítása a legfontosabb fel�
adat. Ezért már most, ebben az 

évben meg kell hozni a szüksé�
ges intézkedéseket, nem kell 
várni 1995-re. Külön is felhívták 
a figyelmet az ágazati ügyek 
kezelésére.

Az Érdekegyeztető Tanács 

ezzel teljesítette feladatát: elin�

dította a tárgyalási folyamatot, 
kijelölte a szervezeti kereteket 

és a betartandó határidőket.

Az MSZOSZ folyamatos át�
alakulásának része a belső 
szervezeti élet, az ágazati, szak�
mai és területi struktúra korsze�
rűsítése. A szövetség koordiná�
ciós irodájának vezetőjénél az 
iránt érdeklődtem, hogy miért 
értékelődött fel a megyékben, a 
területen végzett szakszerveze�
ti munka?

— Az átalakulás során elke�
rülhetetlen feladatunk — kezd�
te válaszait Zalai Mária —, 
hogy a piacgazdaság körülmé�
nyeihez igazítsuk a szakszerve�
zeti munkát. Szemben a terv�
utasításos rendszerekkel, a 
piacgazdaságokban decentra�
lizált munkahelyek vannak. 
A nyugati országok települése�
in megtalálhatók az érdekvé�
delmi szervezetek. Kívánatos 
tehát, hogy ennek feltételeit mi 
is megteremtsük.

Vannak ugyanis olyan ügyek, 
problémák, feladatok, amelye�
ket helyben lehet és kell megol�
dani. Ott, ahol az emberek él�
nek, ahol az igényeik jelentkez�
nek, ahol alkalom nyílik az 
egyéni érdekvédelemre, a kö�
zösségi aktivitásra. Mivel a 
szakszervezetek elsősorban 
munkahelyeken működnek, itt 
tevékenykednek a tisztségvise�
lők is, a helyi emberek érdekér�
vényesítő képességei gyengéb�
bek, ezért szükséges, hogy — 
különösen éles helyzetekben — 
tárgyalási pozícióikat független 
szakértőkkel tudják megerősí�
teni.

— A területi munka elő�
térbe állítása nem jár 
együtt az ágazatok, a szak�
mák leértékelődésével?

— Nem. Erről szó sincs. A 
kollektív érdekvédelem, érdek�
érvényesítés központi elemei a 
jövőben is az ágazati-szakmai 
kollektív szerződések, tarifa- 
megállapodások lesznek. Az

Miként a tömegtájékoztatási 
eszközökből már értesülhettünk, 
a közelmúltban hazánkban járt 
amerikai delegáció látogatást tett 
a legnagyobb szakszervezeti kon�
föderációnál, a Magyar Szakszer�
vezetek Országos Szövetségénél 
is. Richard Schifter nagykövet, az 
amerikai Nemzetbiztonsági Hiva�
tal kelet-közép-európai főosztá�
lyának igazgatója, Clinton elnök 
tanácsadója által vezetett kül�
döttség találkozott Békési László 
pénzügy-, Kósáné Kovács Magda 
munkaügyi, Pál László ipari és ke�
reskedelmi és Kovács László kül�
ügyminiszterrel. Az MSZOSZ-nél 
Vágó János alelnök és Zalai Má�
ria, a szövetség koordinációs iro�
dájának vezetője voltak az ameri�
kaiak tárgyalópartnerei.

A megbeszélések eredményei 
— a tárgyaló partnerek nyilatko�
zatai alapján — az alábbiakban 
összegezhetők: Richard Schifter 
amerikai tanácsadó szerint Keiet- 
Közép-Európa az évtizedforduló 
óta nem került háttérbe az ameri�
kai diplomácia fontossági sor�
rendjében. Az USA helyesli az ar�
ra érett országok gyorsabb integ�
rációját, beleértve felvételüket az 
Európai Unióba. Az amerikai- 
magyar együttműködésben sem�
miféle problémát nem jelent a 
magyarországi kormányváltás, 
az, hogy szocialista-liberális kabi�
net került az ország élére. Ameri�
kai szempontból az a fontos, 
hogy az új vezetés is követi-e a 
demokrácia kibontakoztatása és 
a szabadpiaci gazdaság útját.

ágazati-szakmai megállapodá�
sok megteremtik annak a lehe�
tőségét is, hogy amennyiben 
csökken a makroszintű megál�
lapodások lehetősége, pótolják 
annak szerepét.

— Tehát arról van szó, 
hogy az ágazatok, a szak�
mák szerepével együtt nö�
vekedjék a megyei, a terü�
leti munka jelentősége is.

— Igen. Tevékenységünk két 
elemét kívánjuk erősíteni: az 
ágazatokat és a területeket. Az 
előbbiekkel azt szeretnénk elér�
ni, hogy közelítsenek egymás�
hoz, kapaszkodjanak jobban 
össze, működjenek intenzíveb�
ben együtt. Kevesebb, de erő�
sebb, hatékonyabb ágazati 
szakszervezetre lenne szükség. 
Ezzel együtt meg kell erősíteni 
a megyei, regionális szerveze�
teket. A jelenlegi pénzügyi 
helyzet nem teszi lehetővé új 
munkatársak felvételét, ezért 
kell felhasználnunk a helyi erő�
forrásokat, ezért kell igénybe 
vennünk a helyi emberek szel�
lemi kapacitását a közös mun�
ka érdekében.

— Hogyan jellemezné a 
követendő megyei modellt, 
mit emelne ki belőle?

— Egységes megyei képvi�
seletre van szükség. Abban 
egységes, hogy az MSZOSZ- 
hez tartozó valamennyi alap�
szervezet számára képes gya�
korlati segítséget nyújtani az 
MSZOSZ és tagszervezetei ál�
tal legfontosabbnak tartott fel�
adatokat közösen képes meg�
valósítani. Annyiban azonban 
mégis szuverén, hogy az ágaza�
tok, a szakmák sajátos problé�
máinak megoldásában önálló 
tevékenységet folytatnak, vagy�
is: a megyei képviseleten belül 
megvan az a személy, aki a 
szakmai kérdéseket kezeli. 
Megtartják saját megyei képvi-

Az amerikai küldöttség segítsé�
get ajánlott a kisvállalkozások pri�
vatizációs részvételéhez, a mar�
ketingmunka javításához, a társa�
dalombiztosítás reformjához, 
egyes szociális problémák meg�
oldásához, valamint az energiata�
karékosságot szolgáló progra�
mokhoz. A vendégek véleménye 
szerint nagyobb figyelem fordít�
ható az ország egyes, nehézsé�
gektől jobban sújtott körzeteire, 
így Északkelet-Magyarországra, 
ahol a nehézipar visszaszorulása 
komoly szociális és foglalkoztatá�
si gondokat szül.

A Magyar Szakszervezetek Or�
szágos Szövetségében az iránt 
érdeklődtek az amerikai vendé�
gek, hogy az MSZOSZ kész-e tá�
mogatni azt a kormányprogra�
mot, amely a gazdasági egyen�
súly megteremtését helyezi kö�
zéppontba? Az MSZOSZ vezetői�
nek válasza szerint a szakszerve�
zeti szövetség kész támogatni 
minden racionális, a magyar gaz�
daság gondjait mélységeiben ke�
zelő programot, amely figyelem�
be veszi a társadalmi szolidaritás 
szempontjait. A szakszervezetek 
magatartásában ugyancsak lé�
nyeges, hogy a gazdasági meg�
szorító intézkedéseket is tartal�
mazó program közeli megoldást 
kínáljon a munkavállalók problé�
máinak rendezésére, és arányo�
sabbá váljék a társadalmi közte�
herviselés.

A tárgyalás során szóba kerül�
tek a költségvetési deficit csök�
kentésének lehetséges módsze-

selőiket. Ezek a tisztségviselők 
a jövőben nemcsak az adott 
szakmák, ágazatok képviselői, 
hanem egyúttal az MSZOSZ- 
nek, mint szövetségnek is ügy�
vivői. A hangsúly tehát azon 
van, hogy együtt és önállóan. 
Ennek a mechanizmusnak majd 
a gyakorlati munkában kell kia�
lakulnia.

— E sorok olvasóiban fel�
merülhet, hogy nem is 
olyan régen még működtek 
a szakszervezetek megyei 
tanácsai, az SZMT- k.

— így van, de ezek meg�
szűntek. Ezúttal nem az 
SZMT-k visszaállításáról van 
szó, hanem arról, hogy a piac- 
gazdaság körülményeibe illesz�
kedő, korszerű és hatékony 
struktúrát hozzunk létre. Olyat, 
amely — reményeink szerint — 
viszonylag gyorsan érezteti 
majd kedvező hatását, s ez 
mérhető lesz az alapszerveze�
teknek nyújtott konkrét segít�
ségben.

— Hol tart most ez a 
munka?

— A szövetségi tanács ülése 
után a megyékben most folyik 
a kollégák közötti feladatmeg�
osztás, az, hogy ki melyik ága�
zat, milyen szakma képviseletét 
fogja ellátni, kire milyen — köz- 
gazdasági, jogi, munkaügyi stb. 
— feladat hárul. Megalakultak 
a megyékben a jelölést előké�
szítő bizottságok, amelyek ja�
vaslatot tesznek az MSZOSZ 
elnökének a képviselők szemé�
lyére. A jelöltekről — az érintett 
ágazati szakszervezetek véle�
ménye alapján — az MSZOSZ 
elnöke dönt. Terveink szerint az 
egységes megyei képviselet 
működési rendjéről, a feladatok 
megjelöléséről és a képviseleti 
testület elnökének személyéről 
a megyei képviseleti fórumok 
szeptember végéig határoznak.

rei is. Az amerikai partner felve�
tette annak lehetőségét, hogy a 
szociális juttatások területén dif�
ferenciált rendszer alakuljon ki. 
Az elmaradt adók befizetésére 
pedig új módszereket kereshetne 
a kormányzat. Vágó János nem 
kifogásolta ezeket az elgondolá�
sokat.

A beszélgetésen' szó esett a 
munkaerő mobilizálásáról, ameri�
kai részről javaslatok hangzottak 
el a lakásépítés, valamint az inf�
rastruktúra bővítésének lehetősé�
geiről. A nyugdíjkorhatár kapcsán 
az MSZOSZ véleménye továbbra 
is az, hogy hosszú távon a mun�
kavállalói érdekek figyelembevé�
telével, rugalmas.rendszer kiala�
kítására van szükség.

Az MSZOSZ alelnöke annak a 
véleményének adott hangot, 
hogy az amerikai szakértőkkel si�
került megértetni: a szakszerve�
zet szakmai alapon közelít a vitás 
kérdésekhez, s nem kizárólag a 
munkavállalók bér- és jövedelem- 
politikájával, hanem többek kö�
zött a gazdasági stabilitás megte�
remtésével is foglalkozik. Zalai 
Mária megerősítette: úgy érzé�
kelték, hogy az amerikai vendég 
hasonlóképpen ítéli meg a gazda�
sági átalakulás helyzetét. Lehet�
ségesnek tartja, hogy racionális 
megközelítéssel, a kívánatos szo�
ciális szempontok érvényesítésé�
vel megoldást lehet találni a 
problémákra.

Az oldalt írta: 
Kárpáti Sándor

Amerikai küldöttség az MSZOSZ-nél
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Ülésezett a PDSZ 
Intéző Bizottsága

M i tö rtén t D eb recen b en ?

(Folytatás az 1. oldalról.)

kelteknek az országos titkár át�
adta. Az elbeszélgetéseket 
1994. augusztus 1. és 5. között - 
re ütemezték, azt követően a 
PDSZ Intéző Bizottsága hoz 
döntést a megüresedett mun�
kakör betöltésére.

5. A PDSZ országos titkára 
bejelentette, hogy Meszlényi 
Ferencet, a PDSZ szakértőjét 
1994. július 1-jei hatállyal meg�
választották a HÍRKER TSZB tit �
kárának. E felelősségteljes 
megbízatáshoz jó munkát kí�
vánt, valamint azt, hogy mint 
választott tisztségviselő kap�
csolódjon be az intézőbizottság 
munkájába.

A következőkben tájékozta�
tást adott a kongresszus óta el�
telt időszak fő eseményeiről, 
így többek között:

— a tagszakszervezetekkel 
folytatott és írásban már koráb�
ban kért témákban, amit az in�
tézőbizottság is megkapott,

— a gazdasági iroda dolgo�
zóinak munkáltatói joggyakor�
lásáról,

— az épületben megürese�
dett szobák hasznosításáról,

— a PHDSZSZ lapjának to �
vábbi sorsáról.

Továbbiakban a nemzetközi 
kapcsolatainkról, ezen belül:

— az IPTT európai kongresz- 
szusán történtekről,

— a Szerb Szakszervezet 
meghívására kint tartózkodó 
kollégák tapasztalatairól,

— a Szlovák Szakszervezet 
meghívására tett látogatás 
eredményeiről,

— az IPTT kelet-európai or�
szágok rendszeres évenkénti 
találkozójáról, amit ez évben 
Bulgária rendezett.

Ezenkívül tájékoztató hang�
zott el:

— az önsegélyező pénztárt 
szervező kft. megalakulásáról,

— a TOT által elfogadottak�
nak megfelelően a két Lada 
személygépkocsi hivatalos ér�
tékeléséről, majd értékesítésé�
ről, valamint arról, hogy a PDSZ 
postai kedvezménnyel megren�
delt egy Volkswagen Golf sze�
mélygépkocsit, ami várhatóan 
egy-két napon belül megérke�
zik.

Tájékoztatást kapott a testü�
let arról is, hogy a megyei kép�
viseletek új struktúrájával kap�
csolatosan milyen írásbeli véle�
ményt fogalmazott meg a 
PDSZ az MSZOSZ felé, és mi�
lyen álláspontot képviselt a 
szövetségi tanácson a PDSZ 
delegációja. Erről korábban 
testületi ülésen, majd később 
írásban is tájékoztatást kapott 
valamennyi területi szakszerve�
zeti bizottság.

Egyetértett a testület azzal, 
hogy szeptember 22—24. kö�
zött Balatonlellén háromnapos 
Titkárok Országos Tanácsülést 
szervezünk, melynek napirendi 
pontjaként fogalmazzuk meg:

a) a kollektív szerződés mó�
dosításával kapcsolatos szak- 
szervezeti elképzeléseket,

b) egy teljes napot oktatásra 
szentelünk, és erre az oktatásra 
kérjük fel az ÉTOSZ szakértőit, 
valamint hívjuk meg az 
MSZOSZ vezető tisztségviselő�
it,

c) egyetértett a testület az�
zal is, hogy a TOT-ülésre hívjuk 
meg rendkívüli kongresszusunk 
küldötteit is, és ha mód van rá, 
módosítsuk alapszabályunkat 
annak érdekében, hogy határo�
zatképes testületek működje�
nek a PDSZ-en belül.

A testület tudomásul vette és 
egyetértett azzal a javaslattal, 
hogy az MSZOSZ delegációjá�

ban a PDSZ-t 1994. szeptember 
2. és 8. között Molnár Istvánná 
dr. képviselje Ausztriában.

Ezután Mundruczó Kornél is�
mertette a testülettel a Debre�
ceni Szabad Szakszervezeti Ta�
nács titkárának észrevételét, a 
kongresszusi tagoknak előzete�
sen megküldött alapszabályban 
szereplő, a kongresszuson tár�
gyalt és elfogadott alapszabály, 
valamint a módosításokat köve�
tően kiküldött anyagban sze�
replő ellentmondásokra. A szó�
ban elmondottakat követően 
éles vita alakult ki az alapsza�
bályt készítő és a kongresszus�
ra előterjesztő szakértő, az ész�
revételt tevő, valamint az orszá�
gos titkár között. A hozzászólók 
egyikének javaslatát, mely sze�
rint rövid időn belül várható az 
alapszabály e pontjának módo�
sítása, az észrevételt tevő Kó�
nya Lajos nem ragaszkodott 
ahhoz, hogy valamennyi kong�
resszusi küldöttnek a módosí�
tott alapszabály e pontját korri�
gáljuk, hanem egyértelműen 
ennek eldöntését az országos 
titkárra bízta. Ahhoz azonban 
ragaszkodott, hogy magát a té �
mát rögzítsük emlékeztetőbe, 
mert számára az, hogy egy el�
fogadott alapszabálytól eltérő 
megfogalmazás kapjon nyilvá�
nosságot, nem járható út.

Az országos titkár az ülés be�
fejezéseként megköszönte a 
testületi tagoknak a jelenlétét, 
és elnézést is kért tőlük azért, 
hogy az ülésen határozatképte�
lenség miatt egyetlenegy napi�
rendi pontot nem lehetett le�
zárni, s csak addig jutottunk el, 
hogy bizonyos kérdéseket job�
ban megismerve, felkészülhe�
tünk a következő — remélhető�
leg már határozatképes — 
ülésre.

(Folytatás az 1. oldalról.)

kintést szerettem volna adni, 
mint a szakmai egyesület elnö�
ke, hogy hoppá, vigyázzunk, 
mert ha Európába akarunk 
menni, akkor a postának is erre 
kell tartania.

— Megyünk vagy mara�
dunk?

— Pontosan azt a kérdéskört 
próbáltam boncolgatni — s azt 
gondolom, megyünk —, s úgy 
vettem észre, a jelen levő pos�
tások ezt jó értelemben értet�
ték és úgy érzékeltem, hasznos 
tapasztalatokat szereztek.

— Sajnálom, hogy nem 
voltam o t t . . .

— Miért nem?

— Nyilván azért, mert a 
szervezők nem ismerik a 
Postás Dolgozót, de ez ne�
kem nem újdonság. Felejt�
sük!?) el. Milyen előadások 
voltak még?

— Előadást tartottak például 
a Providencia és a Postabank 
képviselői a posta és bankok 
kapcsolatáról, a legaktuálisabb 
kérdésekről. Ezen túl két szek�
cióban szakmai kérdésekről 
folyt vita, gazdálkodásról, szál�
lításról, biztosításról, pénzfor�
galomról. A lényeg az volt, 
hogy olyan témákról beszél�
jünk, amelyek jelenleg a legak�
tuálisabbak a magyar posta 
számára. Továbbá az, hogy 
ezek a szakmai kérdések egy�
ben befolyásolni tudják-e a 
posta jövőképét azután, hogy a 
napi problémákat megoldottuk. 
Ha ezeket megoldottuk — me�
lyek égetőek és fontosak —, to �
vább kell lépni, és egy teljesen 
modern postát kell felépíte�
nünk. Úgy érzem, az adott té �
mák megválasztása jól sikerült,

és ennek eredményét a szek�
cióüléseken elhangzott konkrét 
javaslatokban is érzékeltük.

— Kérdezhetem arról, mi 
volt a legszebb ős szívet 
melengető tanulság a szak�
mai oldalon túl? Egyáltalán, 
kik vettek részt ezen a 
kongresszuson?

— Elmondhatom, hogy a 
postások úgyszólván minden 
rétege, s ami számomra a leg�
tanulságosabb volt, az az, hogy 
a mi postásaink — egyes kivé�
telektől eltekintve — tökélete�
sen egyetértenek a bekövetke�
zett változásokkal.

— S a kivételek?

— Ók most is azt szeretnék, 
ha a posta egyben lenne, régi 
módon működne, monopolisz- 
tikus helyzetben lenne, s a hír�
lapterjesztés sem változna.

— Ez pedig nyilván kép�
telenség . . .

— Továbbá megállapítottam 
azt is, hogy a mi postás szak�
embereink olyan magas szak�
mai színvonalat képviselnek, 
amely mindenféleképpen ga�
ranciát jelentene arra, hogy 
gyökeres változásokat tudjunk 
végrehajtani.

— Akkor most aztán no�
sza, hajrá, mindent bele . . .

— így is lehet mondani, de 
vegyük sorba a dolgokat. Egy: 
van egy szakmai garancia. Ket�
tő: az már a vezetéstől függ, 
hogy a különböző stratégiai 
programok, az új elvek kidolgo�
zása, és azok teljesítésének 
számonkérése miként teljesül. 
Mennyi idő alatt és hogyan?1

— Ez azt jelenti, hogy
szavakból semmit sem le�
het felépíteni__

— Ebből aztán végképp 
nem, mert hiába építek én fel 
egy új postai stratégiát, ha a

végrehajtást nem kérem szá�
mon, vagy csak szavakban aka�
rok európaivá válni. Ezen már 
túl vagyunk, és amikor a kong�
resszus zárszavát összeállítot�
tam, arra a következtetésre ju �
tottam, hogy soha nem volt 
annyira időszerű egy ilyen or�
szágos konferenciának az ösz- 
szehívása, mint most. Azt ta�
pasztaltam, hogy a postások 
szinte szomjazták az olyan új 
információkat, amelyek nem�
csak bővítették szakmai látókö�
rüket, hanem választ is kaphat�
tak arról, hogyan is állunk most.

— Volt még más irányú 
következtetése?

— Volt bizony, mégpedig'az, 
hogy a postásokat nem lehet 
megfosztani attól a lehetőség�
től, hogy ilyen szakmai konfe�
renciákat kétévenként megren�
dezzünk, különösen akkor, ha a 
körülmények igen gyorsan vál�
toznak. A szakreferensek időkö�
zi tájékoztatása nem érint min�
den réteget, s ezt tudomásul 
kell vennünk. Összegezve: na�
gyon nagy szükség van a deb�
recenihez hasonló időszaki. . .

— Bocsánat, hogy közbe�
szólok; „össznépi" mostani 
tájékoztatóra, vitára, meg�
beszélésre . . .  Kerül, amibe 
kerül. Tényleg, mibe került?

— Meghaladta a másfél mil�
lió forintot.

— Ön szerint sok ez vagy 
kevés?

— Az elvégzett munkát és a 
400 résztvevőt számítva, telje�
sen reális.

— Különösen, ha arra 
gondolok, ebből mennyit 
lehet a jövőben hasznosíta�
ni, a kongresszus gesztus-  
értékéről nem is beszélve.

VEÉGH ADÁM

Fizetni vagy nem fizetni? — ez itt a kérdés
Akaratlanul is hangos szóvál�

tás fül-, és szemtanúja voltam 
minap az egyik Pest megyei 
nagyközségünk postahivatalá�
ban járva. A helység és riporta�
lanyom nevét szándékosan 
nem írom le; maga a téma ta�
nulságos, érdekes, továbbgon�
dolásra érdemes...

— . . .  színvonalát tekintve 
csapnivalóan rossz a televízió 
műsora, ezért a programért 
nem vagyok hajlandó fizetni! 
A televízió-előfizetői díjat jö t �
tem lemondani, most azon�
nal. .. — szólt hangját mege�
melve az ügyfél mondandóját 
egyenesen a postahivatal veze�
tőjének címezve.

— No, de uram! A díjmen�
tességre való jogosultságnak 
feltételei vannak, s hogy — az 
ön szavait idézve — „rossz a 
műsor" nos, az önmagában 
még nem érv, nem oka az előfi�
zetési díj eltörlésének.. .

S hogy mi lett az emelt han�
gú, hosszúra nyúlt párbeszéd�
nek a vége, azt nem tudom, 
nem vártam meg. De a témára 
visszatérve, a televízió-előfize�
tési dijak beszedésének már- 
már kaotikusnak mondható, s 
egyre nehezedő feladatáról — 
tapasztalatairól — beszélgetve 
kerestem fel később az említett 
postahivatalt, annak vezetőjét.

— Sokféle s egyre bővülő 
szolgálta tásainka t, felad a iáin�
kat tekintve az egyik leghálátla�
nabb tennivalót jelenti szá�
munkra ma már a televízió-eló-

fizetői dijaknak a kasszirozá- 
sa... Nehéz e pénzeket határ�
időre beszedni, egyre jelentő�
sebb a fizetetlen számláknak az 
összege, ilyen-olyan okkal, 
ürüggyel mind többen jönnek 
hozzánk díjmentességet kérve, 
remélve — mondja érezhetp re�
zignáltsággal a hivatalvezető.

— Kis statisztikával is alátá�
masztaná igazát?

— A helyi önkormányzat ki�
mutatása szerint mintegy 2300 
lakóház, ingatlan van nagyköz�
ségünkben, ugyanakkor alig 
1300-ra tehető a nyilvántartott 
— bejelentett — tv-előfizetői 
tábor. Aligha tévedek, ennél 
azért több készülék kell hogy le�
gyen e viszonylag jómódú tele�
pülésen, tudván: hovatovább 
„fehér holló" számba megy az 
olyan családi otthon ma már, 
ahol ne lenne (legalább egy)! te �
levíziókészülék. Persze, azért az 
igazsághoz tartozik az is, hogy 
igen jelentős azoknak a száma, 
akik díjmentességre jogosultak, 
tehát nem kell fizetniük.

— Ez utóbbiról hallhatnánk 
kicsit bővebben is?...

— A lényeget említve; olyan 
egyedülálló személyeket, vala�
mint közös háztartásban élő 
házaspárokat, élettársakat illeti 
a díjmentesség, akik már betöl�
tötték a 70. életévüket, illetve a 
fogyatékosoknak, bizonyos rok�
kantsági csoportbelieknek sem 
kell tévészámlát fizetniük. Eh�
hez azonban orvosi véleménye�
zés, igazolás szükségeltetik.

— Egy másik lehetőség a té�
vékészülékek lepecsételése, ez 
úgyszintén postai feladat...

— Egyre terjedő, gyanúsan 
„divatos" jelenségről, gyakor�
latról van szó. Az állampolgár 
bejelentésére házhoz megyünk, 
„forgalomból kivonva" lepecsé�
teljük a készüléket, szüneteltet�
ve az előfizetési díj fizetését. 
Igen ám, csakhogy — tisztelet 
a becsületes kevés kivételnek 
— az esetek túlnyomó többsé�
gében zavartalanul üzemel a 
második készülék a szomszéd 
szobában, jobb esetben kicso�
magolásra vár már az újonnan 
vásárolt színes televízió — a to �
vábbiakban nézhetik a műsort 
ingyen...

— Úgy tetszik; van az érem�
nek harmadik oldala is ...

— Sejtem, mire gondol.. A 
bevezető példánál maradva 
mind többen jönnek olyan át�
látszó trükkel, — az állítás vélt, 
vagy valós igazát most ne fir �
tassuk —, hogy csapnivalóan 
rossz a műsor, s ezért a műso�
rért ők bizony nem hajlandók 
magas díjat, összeget fizetni. 
Hiába mondjuk, ilyen és hason�
ló esetekben mi nem dönthe�
tünk, mi csupán közvetítők va�
gyunk. Ingerült, arrogáns a vá�
lasz: „ maguk szedik be a pénzt, 
maguk dolga a döntés, a fizeté�
si mentesség megadása. . . "

— Ez „hivatalosnak" mond�
ható válaszadás is lehet akár. 
Mint magánember soha nem 
ért egyet az állampolgár véle�
ményével, igazával?

— E lakossági észrevételek�

nek több-kevesebb igazságtar�
talma azért mégiscsak van, úgy 
igaz. Volt, aki azért kért előfize�
tői mentességet mert „ez" a te �
levízió nem közszolgálati, a 
mindenkori hatalomé — mű�
ködtesse hát azt maga az ál�
lam. .. Megint más a túltengő 
reklámról szólt panaszosan; ke�
reskedelmi televízióról lévén 
szó, tartsák fenn a hirdetők. 
Volt olyan egyedül élő, aki arról 
szólt; Pestre járóként dolgozik, 
hazaérve sok az otthoni teen�
dője, fáradtan nincs ideje, ked�
ve televíziót nézni, a kettes 
programot sem tudja fogni. Mi�
ért fizessen ő is mint aki sokad�
magával a televízió előtt ül 
egész nap. Aki parabolaanten�
nája jóvoltából az egész világot 
nézi — ugyanennyiért... Vol�
tak, vannak olyanok, akik őszin�
tén elmondják, a szomszéd, az 
ismerős sem fizet tévészámlát 
pedig tehetős, lenne rá pénze.

„ . . .  az igazságérzetem sérti 
mindez; miért fizessek, legyek 
becsületes én, amikor őt sem 
éri semmiféle bántódás a mu�
lasztásért. .."

A hivatalvezető a példák 
hosszú sorát mondja ki miért is 
szeretné az előfizetői díj men�
tességét elérni, a még hatályos 
rendelet „joghézagainak" fonák 
példáit sem elhallgatva.

— E feladatkört illetően — 
úgy hiszem — nagyon is magá�
ra maradt a posta, tennivalóit 
megjelölő „jogosítványa" sem

egyértelműen tisztázott ma 
még. Nagy energiát lekötő s 
egyre inkább tekintélyt csorbító 
„púp a háton" ez a feladat szá�
munkra, — így a hivatalvezető.

S hogy mi lenne a megoldás 
ez ügyben? Hogy a régi gyakor�
latot „felmelegítve" a kereske�
delem a vásárolt készülékekről 
értesítse a lakóhelyi postahiva�
talt? Tucatnyi érv szól ez ellen, 
a kérdés felvetése is abszurd. 
Hogy a rendőrrel karonfogva — 
hatósági feladatkört vállalva — 
a postás is becsöngetne a laká�
sokba, ellenőrizve; van-e ké�
szülék ott, s fizetik-e az előfize�
tői díjat becsületesen az ott la�
kók?. .. Isten ments ettől a gya�
korlattól, postási szerepválla�
lástól. Nos, hosszasan folytat�
hatnánk a sort, ám a mégoly 
sok kérdés-ötlet alapján sem 
lennénk okosabbak, meglehet. 
Vagy mégis?... Ha a téma ko�
molysága vissza nem fogna, 
némi iróniával írnám, s csak 
azért is leírom sokunk vélemé�
nyét:

— . . .  ha megszűnne, nem 
lenne többé televízió-előfizetői 
díj. Ez lenne az egyedüli üdvözí�
tő, lehető legjobb megoldás...

— Komolyra fordítva a szót: 
a máris késésben lévő, jól elő�
készített, s majdan a parlament 
elfogadta médiatörvény, vélhe�
tően, egyértelmű választ ad 
majd az e téma kapcsán felve�
tett megannyi kérdésre, kétely�
re is.

De addig?!...
Jandó István
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Férjhez ment a bánki 
kézbesítő' lánya. . .

Úgy kell neki — mondhat- tájon a foci még mindig szent 
ják az ellendrukkerek. Az igazi és komoly dolog, s Bánk az 
drukkerek — romhányi focis- Bánk, Romhány meg csak 
ta az ifjú f é r j - m e g  azt, hogy egy szomszéd község. s ha
hajrá, fiatalok! A történésben , , . „ ,

. ,, , , volna mérkőzés — mint
az a legmegnyugtatóbb, hogy
Bánk focicsapata már évekkel aho9y nincs “ • a hovatarto- 
ezelőtt megszűnt, így aztán zas: az nem kétséges, 

az ifjú asszony nem kevered- a  házasság komolyságáról 
hét lelki válságba egy B á n k- meg úgy vé,em fö |ös|eges
Romhány rangadón. S A n n a ..................... . ..

, , , vitat nyitni. Különösen akkor
asszonynak, a címben mar
említett mindig mosolygós nem, ha két ilyen szép és fia �

kézbesítőnek sem kell altatót ta  ̂ ^öti össze életét. A fotókat 
keverni veje mérkőzés előtti nézve — gondolom — ezen 

reggelijébe. Mert e nógrádi önök sem vitatkoznának . . .

Annuska, Csorba Andrásné

Ásó, kapa . . .

Bánki asszonyok

Urbán Renáta hivatalvezető
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BÁNK

Nem magánügy!

Nemzetiségi találkozó Bánkon

ÁRUSÍTASZ
ÚJSÁGOT?

Ecser vasúti megállóhely 
közvetlen szomszédságában 
egy vegyeskereskedés találha�
tó. Az élelmiszerfélék mellett 
— azokkal együtt — jól megfér 
a „szellemi táplálék" is: napila�
pok, színes újságok, folyóiratok 
kelletik magukat elérhető kö�
zelségben . . .

— Honnan az ötlet, mióta 
árusít újságokat e szerény mé�
retű boltocskában? — kérde�
zem Gerendorf Károlynét, a ve�
gyeskereskedés egyszemélyes 
mindenesét.

— A kezdetben élelmiszer�
rel, s háztartási vegyi áruval 
kezdtem. Ám egyre többen nyi�
tottak be kérdezve: „újságot 
nem árusítasz?" Az igazsághoz 
tartozik, hogy engem is foglal�
koztatott e gondolat, közsé�
günk újtelepi közelsége, a vas�
úti megállóhely szomszédsága 
is egyértelművé tette: kelendő 
lenne az újság i t t . . .  Nos, ilyen 
megfontolások alapján keres�
tem fel a helyi postahivatalt 
vagy nyolc évvel ezelőtt, kéré�
sem kedvező fogadtatásra ta�
lált az akkori hivatalvezetőnél. 
Azóta árusítok újságot.

— Megéri a fáradozás?
— No, nem csupán az újság�

árusítás jelenti a megélhetést, 
de ne panaszkodjam . . .  Csu�
pán újságból 120 ezer forint a 
havi forgalmam, s az ebből járó 
jutalék valahol jövedelmet je �
lent nekem is. Ám legalább 
ennyire fontos, egyfajta lakos�
sági szolgáltatást nyújtok ezzel 
én is, amely foglalatosság na�
gyon is kedvemre való.

— Sajtóból mit visznek, mit 
keresnek az emberek legin�
kább?

— Felsorolni is hosszú len�
ne . . .  Csaknem valamennyi 
megjelenő újságot, színes lapot 
megrendelek, a keresletnek

megfelelően akár egyetlen pél�
dányban is. A napilapok közül a 
Népszabadságot, Népszavát, 
Kurírt, Sportot keresik a legtöb�
ben. Hetilapokból, színes újsá�
gokból pedig kapós a Képes 
Európa, a Kiskegyed, s ennek 
társai, a különböző rádióújsá�
gok, rejtvényújságok, gyerekla�
pok . . .  De, olvasói kérésre — 
mondom — bármely lapot, új�
ságot megrendelek akár egyet�
len példányban is.

— Ön nem tartozik a postá�
sok népes családjához . . .

— Kiskereskedő, divatos 
szóval élve vállalkozó vagyok, 
semmiképp nem postai alkal�
mazott. A céggel még sincs 
semmi gondom, csak elismerő�
en szólhatok a postáról: jó l 
megvoltunk, vagyunk egymás�
sal. Igaz, a lapterjesztés dolgá�
ban ez év januárjától jelentős 
változás történt. Térségünkbe 
— így községünkbe is — egy 
kft. hozza az újságokat, házhoz 
szállítva az eddigieknél egy órá�
val korábban kapom meg a saj�
tót. így a vonaton utazás csúcs�
óráiban ennyivel előbb juthat�
nak újsághoz a bejárók is.

— Szavaiból kitetszik; iga�
zán kedvére való az újságárusí�
tás .. .

— Ó, nagyon . . .  Bár a csa�
lád megélhetését segítő-jelen�
tő tevékenységről, úgymond 
„tisztességes árukapcsolásról" 
van szó, a hírlapárusítás igazán 
kedvemre való foglalatosság. 
Odafigyelve, minden újonnan 
megjelenő lapot beszedek, a 
boltba betérő figyelmébe aján�
lok. Segítve a választásban, 
csak természetes: vasárnap is 
nyitva tartok. Újságot árusítva 
egyébként is a hét vége számít 
a „legerősebb" egy-két nap�
nak . . .

Jandó István

(HUNYADI ERZSÉBET RAJZA)

Záróest a Benczúrban
Szeptember 1-jén Madarász — Ádám dala

(esőnap: 2-a): Offenbach:
A MAGYAR Orfeusz az alvilágban —
SZIMFONIKUS Kánkán
ZENEKAR koncertje. Hoffmann meséi —
Közreműködik: Olympia áriája, Barcarola

Bokor Jutta, Csonka Zsuzsa, Suppé:
Leblanc Győző, Ötvös Csaba Költő és paraszt — nyitány 
— ének. Strauss:

Vezényel: Cigánybáró — nyitány,
Medveczky Ádám. Barinkay belépője,

Műsoron: Toborzó, Kincstercett,
Suppé: Denevér —

Könnyűlovasság — nyitány Orlovszky dala,
Planquette: Kacagó dal;

Cornevillei-i harangok — Egy éj Velencében —
Henry márki belépője Gondoladal,

Zeller: Császárkeringő

Az, hogy a bánki tónál lévő 
nyaralónkba sikerült a telefont 
bevezettetni, magánügy. Mint 
ahogy az is, hogy a készülék 
mellé jár egy karcsú telefon�
könyv is, melynek adatai pont 
Bánk esetében fabatkát sem 
érnek. Bár ez utóbbiról nem va�
gyok egészen meggyőződve. 
Mármint a dolog magánügy 
kérdéséről. Nem, mert én még 
csak tudtam szerezni egy gé�
pelt lapot a bánki postahivatal 
vezetőjének jóvoltából a fonto�
sabb helyi számokkal, de az a
2-300 új előfizető ezt aligha te�
heti meg. Mellesleg a hivatalve�
zető sem.

Aki erre illetékes lenne, az a 
Budapest—Vidéki Távközlési
Igazgatóság szolgáltató és 
marketing osztálya, de mint tu �
dakozószolgálatuktól megtud�
tam, nincs másológépük. 
Eszem ágában sincs kötekedni, 
de ezt nehezen tudom elképzel�
ni.

Összegezve a dolgokat: ha 
van, ha nincs, alighanem sokat 
javíthatna a Távközlési Igazga�
tóság megítélésében, ha meg�
tenné azt a nemes gesztust — 
urambocsá! —, szolgáltatást, 
hogy az új előfizetőknek az első 
számla mellé mellékelne eqy

gépelt telefonszámjegyzéket, 
amíg az új könyv elkészül.

Loman János bánki polgár- 
mester szerint Magyarország 
legtöbb telefonja a lakosság 
számát tekintve e Nógrád me�
gyei községben van. Hogy eb�
ben mennyi az igazság, nem 
feladatom kutatni, de az biztos, 
hogy az országos átlagnál sok�
kal több. Továbbá az is biztos, 
hogy kevés község van az or�
szágban, ahol ennyi helyen le�
hetne újságot vásárolni. Ráadá�
sul még szombat—vasárnap is!

Az árusítóhelyek egyike a 
strand területén található, 
olyan tálalásban, amely a leg�
kényesebb igényeket is kielégí�
ti. Itt aztán kedvére válogathat 
a kedves vásárló két ifjú és ál�
landóan mosolygó kislány, Sza�
bó Réka és Kinga segítségével. 
Sőt az is előfordulhat, hogy 
Kinga — aki a maga 13 évével a 
tánc megszállottja — tánclé�
pésben nyújtja át kedvenc újsá�
gunkat.

Arra viszont sem ő, sem nő�
vére, a 15 éves Réka nem vállal�
kozhat, hogy kacagva olvassa 
fel az újságok meglehetősen el�
szomorító főcímeit. Talán majd 
jövőre .. .

— veégh —



G yerm ekeink Bogláron
Felejthetetlen két hét a Postás üdülőben

Régen, — hü de nagyon ré�
gen —, befőtt-kölyök korom�
ban mindig arról álmodtam, 
hogy egyszer eljutok egy ba�
latoni gyermektáborba, s ott 
aztán milyen piszok jó lesz. 
Sohasem sikerült. Aztán már 
ifjú újságíróként életem első 
riportját huszonvalahány éve�
sen egy, a Posta bogiári gye�
reküdülőjéhez nagyon sokban 
hasonlító létesítményben ké�
szítettem. így aztán, hogy úgy 
mondjam van némi visszate�
kintésem; mi volt akkor és mi 
van most. Lehet, hogy kiáb�
rándítom az olvasót, mert 
eszem ágában sincs párhuza�
mot vonni — szerintem nem 
is lehet — de azt gondolom a 
mai srácok és leánykák pont 

olyanok, mint egykor, s ha 
10-20 méterre vannak a Bala�
tontól, pont úgy hőbörögnek, 
ha kevés a kaja, s elődeikhez 
hasonlóan — tisztelet a kivé�
telnek — most is utálják a kel�
káposztát, borsó- és zöldbab- 
főzeléket, a tökfőzelékről 
nem is beszélve. Szóval pon�
tosan olyanok, mint egykori 
riportalanyaim.

Mit mond például a 11 éves 
soproni Krisztián a bogiári 
gyereküdülőben, aki már 
cserkészként járt a Balaton�
nál?

— Édesapám gazdászati 
(nyilván közgazdasági) elő�
adó a postánál. Két leánytest�

vérem van, ők most mennek a 
harmadik osztályba.

— Mit vártál ettől az üdü�
léstől?

— Hát azt, hogy fürödni fo �
gok, elmegyünk hajókázni és 
satöbbi...

— A satöbbi alatt mit ér�
tesz?

— Na jó. Voltál már a Bala�
tonnál?

— Persze, hogy voltam ...

— Értem, ez egy hülye kér�
dés volt. Elnézést... Két hetet 
töltöttél itt. Hogy mész haza? 
De jó volt, vagy ide soha töb �
bet. ..

— Az elején nem volt vala�
mi jó, mert állandóan szekál�
tak, de a végén már nagyon 
klassz volt.

— A szekálást hogyan fo �
gadtad? Elcsattant egy két 
pofon?

— Nagy pofonok nem vol�
tak. . .

— Még szerencse. S a kis 
pofonok után mi történt? Ki�
békülés?

— Haverok vagyunk. . .
— Örömmel hallom. S mi�

lyen volt a kaja?

— Megettük, de a spagetti 
az nagyon jó volt.

— Ismerted ezt az ételt?

*

13 éves kisfiú — édesapja 
kézbesítő egy budapesti pos�
tán, 12 éves testvérével 
együtt nyaral Bogláron.

— Hogy indítottak el a szü�

leid? Mit mondtak? Legyetek 
jó fiúk, egyetek meg min�
dent?

— Ezt is, meg azt, hogy ne 
legyünk verekedősek.

— Miért? Azok vagytok?

— . . .  Meg azt is mondták, 
ne beszéljünk csúnyán.

—- Mást nem?

— Azt nem mondták, hogy 
vigyázzatok a holmitokra?

— Jaj, dehogynem.

— És vigyáztatok?

— Semmink sem veszett 
el.

— Gratulálok! És vereke�
dés volt?

— Egyszer, de nem volt ko�
moly, összekaptunk egy kis 
hülyeségen.

— Ez a piros fo lt mi az ar�
codon?

— Szúnyogcsípés, elvakar�

tam.

— Tőled is megkérdezem: 
mi Ízlett a legjobban?

— Hü, tessék már vár�
ni. .. Mi is? Mi is? Ja, tudom: 
a rakottkáposzta.

— Egyetértek veled. És ott �
hon?

—- A milánói, ahogy az 
anyu csinálja, meg a vadas 
sült csirke.

— Sült csirke vadasan? Ez 
számomra újdonság, de te tu �
dod . . .  Voltatok kirándulni?

— Hajókiránduláson vol�
tunk, de nekem unalmas volt. 
Lehet, hogy azért, mert mar�
ha meleg volt.

— Mennyi üdítőt ittatok 
meg?

— A hajón semennyit, 
csak Badacsonyban ittam két 
kólát.

— Holnap hazamentek, let�
tek új barátaid?

— Majdnem mindenki.

— És írsz nekik?

— Amint hazaérkezünk, 
rögtön . . .

— Annak is, akivel „össze�
különböztél"?

— Hát annak is, mert már 
régen kibékültünk.

*

A 11 éves Márton Debre�
cenből érkezett, s majd min�
den nyáron eltölt pár napot a 
Balatonnál. Először van a Pos�

tás gyereküdülőben.

— Márton, akkor neked 
már haverod a Balaton, s va�
jon ez az üdülő is az lesz?

— Igen, a haverom lesz, 
mert jó volt a koszt, és sok 
barátot szereztem. Máskor, 
ha lejövünk a Balatonhoz, ál�
talában egyedül vagyok. Most 
ez más volt. Itt most együtt 
fürödtem a többiekkel, s ez 
nagyon jó volt.

— Marci! Azt hiszem te 
most kimondtál egy nagy 
igazságot és megfogalmaz�
tad a lényegét egy ilyen közös 
nyaralásnak. Ti az ország kü�
lönböző részein laktok, lehet, 
hogy sosem hallottatok egy�
más lakóhelyéről, így ezt is 
megismerhetitek. Még vala�
mit hadd kérdezzek! Te ho�
gyan kötődsz a postához?

— Apukám dolgozik a pos�
tánál, munkavédelmi vezető.

— Várjál csak, én azt hi�
szem, ismerem édesapádat, 
sőt majdnem biztos. írtál le�
velezőlapot? S ha hazamész, 
otthonról kinek írnál először?

— Krisztiánnak . . .

*

A mellettem ülő nyúlánk 
kisfiú valahogy nagyon isme�
rősnek tűnik és nagyon emlé�
keztet valakire. Pillanatok 
alatt kiderült, nem véletlenül. 
Sándor édesapja a BUVIG 
igazgatóhelyettese, s édes�
anyját is régen ismerem, s a 
13 éves fiú szája sarkában 
ugyanaz a mosoly bujkál mint

szüleiében. Mielőtt kérdez�
hetnék bármit is, az üdülőve�
zető, Molnár Zoltán arra buz�
dítja a srácot, hogy jól pa- 
naszkodja ki magát, mert az 
csak hasznára válik mindenki�
nek, jó ötlet.

— Nos, halljuk a hibalistát, 
de előbb — azért mondd el, 
téged hogy indítottak!

— Legyek jó, legyek szófo�
gadó, vigyázzak a cuccaimra, 
egyek meg mindent.

— S valóban megettél 
mindent?

— Én általában mindent 
meg szoktam enni, de eléggé 
keveset kapunk, s nekünk, 
13-14 éveseknek néha nem 
elég.

— Otthon az iskolában 
„üzemi" konyhán ebédelsz? 
Ha igen, hasonlítsd össze az 
ittenivel!

— Körülbelül ugyanilyen. 
S ami a hibalistát illeti, na�
gyon fülledt a levegő a szo�

bákban. Valószínűleg azért, 
mert a termek kicsit alacso�
nyak, és nagyon sokan va�
gyunk egy szobában. Szám 
szerint harminchármán. Az�
tán eléggé rövidek az ágyak.

Egy közbeszólás: — A WC- 
ben sokszor elfogyott a papír, 
s nem pótolták!

— De ha szóltunk, rendben 
volt, s a tisztasággal sem volt 
gond, bár a tanári WC-ben 

egyszer két napig állt a szmö- 
tyi. .. Jó büdös is volt.

— El tudom képzelni. 
S mondd, ha jövőre újra jö �
hetnél, jönnél?

— Azt hiszem, igen. Leg�

feljebb akkor nem, ha van 
jobb.

*

András és Dávid Budapest�
ről érkezett, 14 és 11 évesek. 
Édesapjuk a Terézvárosi tele �
fonközpontban dolgozik, s a 
„panaszszóvivőséget" Dávid 
vállalja.

— Recsegnek-ropognak az 
ágyak, tűzifának valók.

— Na, az szép lenne, ha el�
tüzelnék. Akkor min aludná�
tok? Hány kiló vagy?

— Harminchárom, s ha 
mozdulok egyet, már nyiko�
rog . . .

— Ami azt illeti, nem vagy 
egy nehézsúlyú emberke. Mit 
gondolsz, híztál a két hét 
alatt?

— Ez kizárt dolog. Még azt 
szeretném elmondani, hogy

nekem is van közöm a postá�
hoz, mert a Postásban asztali�
teniszezem. Kovács Pál és 
Kovács László az edzőim.

— Vannak már eredmé�
nyeid?

— Kétszer voltam már „or �
szágoson" és 12. lettem 27 in �
duló közül.

— Szeretnél jó sportoló 
lenni? Egyáltalán, tudod-e 
már, hogy „mi leszel, ha nagy 
leszel"?

— Fogalmam sincs . . .  Egy 
biztos csak, geológus semmi�
képp.

— Ezt meg hogy álmodtad 
meg? Utálod a hegyet? Lusta 
vagy mászni?

— Lehet, szóval majd el�
döntőm, vagy a hegy jön el 
hozzám.

— Kíváncsi vagyok, sike�
rül-e majd, szóval, ha te le�
szel Mohamed. Jó buli lesz, 
az biztos. De beszéljünk még 
a sportról. Egyáltalán, feléred 

az asztalt?

— Persze hogy felérem, 
szép is lenne, ha nem. Min�
dennap edzek délután 3-tól 
estig. Általában ’/ 2 7-re érek 
haza.

— Mit mondjak, ez már 
nem semmi. Jók a rugóid s a 
szemed, mert ha jól tudom, 
ez alapkövetelmény.

— Egyelőre még látom a 
labdát, bár néha csúszik a 
„pálya".

— Meg ellenszél van . . .

— Aztán belevilágítottak a 
szemembe . . .  Apám mondta 
is, hogy be kéne tiltani a ne�
onvilágítást.

— Azt hiszem, édesapád�
nak tökéletesen igaza van.

*

Köztünk ült a táborvezető, 
Molnár Zoltán és testvére, a 
turnusvezető Márton is.

— Zoltán, te hány éves 
vagy és hányadik osztályba 
jársz?

— Sajnos 45 múltam és a 
második osztályba járok.

— Érdekes, mert alig tűnsz 
túlkorosnak. . .

— Karbantartom magam, 
de a második osztályt arra ér�
tettem, hogy második éve va�
gyok üdülővezető.

— Szerencse, hogy hozzá�
tetted. S mit szeretnél elmon�
dani?

— Azt, hogy bár nincs túl 
nagy hátterem, ez a két év

azért talán elég volt, hogy 
megismerjem a gyerekek ösz-  
szetételét, megismerjem a 

csoportok viselkedését. Bi�

zonyisten, nem azért mon�
dom, mert ez nyilvánosságot 
kap, de ilyen jó csoport, mint 
a most itt lévő gyerekek, még 

nem volt Bogláron.

— Na srácok, most aztán 

pityereghettek. . .  De félre a 
tréfával, mire alapozod ezt?

— Például arra, hogy utá�
nuk alig maradt kidobnivaló. 

Tudom, hogy ezt így megfo�

galmazni elég durva dolog, s 

ezért lehet, hogy itthagy a 

moslékelszállítóm. Aztán ez 
minősíti a konyhánk színvona�

lát is, azaz, jól főznek.

— Nehéz egy kéthetes me�

nüt összeállítani.

— Nem könnyű, főleg 
azért, mert egy 6—14 évesig 
terjedő korosztályt kell figye�

lembe venni. 82 gyereknek fő�

zünk, és teljesen természetes, 

hogy mindenki szájízét nem 
tudjuk mindig eltalálni.

— Ráadásul más és más 
táplálkozási szokások rögződ�

tek beléjük.

— Pontosan, de a 85- 90 

százalék üres tányér nagyon 

jó arány. Nyilván ebbe bele�
játszik az is, hogy netán itt jó�
val nagyobb a mozgástér, 

mint otthon. S most én is kér�

deznék valamit a srácoktól. 

Mit szólnátok, ha rövidesen 
úgynevezett koedukált tábor 
lenne, azaz fiúk és lányok ve�
gyesen?

Az ekkor adott válaszokat 

részletesen leírni képtelen�
ség. Maradjunk annyiban: a 
felvetést általános helyeslés 
fogadta. Most már csak az a 

kérdés: mit szólnak ehhez 

majd a lányok? Van egy olyan 

érzésem, ők sem szaladnának 

bánatukban a Balatonnak. 
Annak a Balatonnak, mely az 
üdülő „lábainál folyik", remél�
jük, még sokáig olyan haver�
ként, mint eddig, és még na�
gyon sokáig. S akkor még sok 

sok postáscsemete fog eb�
ben a miniparadicsomban po�
fozkodni, majd kibékülve, 
életre szóló barátságot kötni. 
Mert valójában ez is hozzátar�
tozik a nyár örömeihez. Az a 

malacka pedig, amelyik a jó�
étvágyú gyerekek otthagyott 
maradékát nem kapja meg, 
majdcsak felnő más táplálék�

t ó l . . .
VEÉGH Á D Á M

A gyerekek nyíltan, őszintén vallanak a programról és az ellátásról (A szerző felvételei) 
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Nyugdíjasok
vidám napjai

A Matáv Bács megyei nyug�
díjasait összefogó Távközlési 
Nyugdíjas Klub gazdag progra�
mot ajánlott tagjainak nyári 
időtöltésül. A magába zárkó�
zottság, az öregséggel járó ki- 
sebb-nagyobb betegség, a kilá- 
tástalanság feloldására havon�
ta hirdeti meg a klub a családi�
as kirándulásokat.

Kérdezhetné valaki, honnan 
van pénz a kiadásokra? Ebben 
sokat segít szponzorunk, Danis 
István, aki a Bács Megyei Tele- 
kábel Kft. ügyvezető igazgató�
ja, de segítséget nyújt a Matáv 
Rt. és a Posta Helyközi Távbe�
szélő Igazgatóság gazdasági és 
szakszervezeti vezetése.
A nyugdíjasok havi tagdíjaikkal 
és a kirándulásokhoz megálla�
pított részvételi díjjal járulnak a 
költségek csökkentéséhez.

így került sor májusban Kalo�
csa város nevezetességeinek, 
közöttük a Főszékesegyház 
könyvtárának és kincstárának 
megtekintésére, majd a temp�
lomban olyan orgonahangver�
senyt hallottak a résztvevők, 
melyre még sokáig emlékezni 
fogak. A séta után jólesett a ki�
tűnően elkészített töltött csir�
kemell ebéd.

A nyár legtartalmasabb ki�
rándulására júliusban került 
sor. A háromnapos út Kékes te�

tő—Galyatető—Párád—Szil�
vásvárad—Lillafüred—Eger tá �
ját érintette. Nagy élményt je �
lentett a Mátra és a Bükk hegy�
ség legszebb vidékeinek megis�
merése. A környék hegyeiben, 
völgyeiben való séta közben 
úgy éreztük, valami új kötődés 
alakult ki közöttünk és a termé�
szet között. Az összetartozás 
felemelő érzése, pihentető és 
új erőt adó érzés. Az út gyönyö�
rű tájai feledtették azt is, hogy

elmúlt az idő felettünk, de re�
ményt adott, hogy még nem 
jött el az alkony, a sötétség.

Az egri városnézés mellett 
pedig jólesett az egri török für�
dő gyógyvizében eltöltött dél�
után. A gyógyvíz jót tett az itt- 
ott megkopott csontjainknak, a 
fürdés és a fröcskölés, viccelő�
dés pedig fiatalságunkat idézte 
fel. Az út fénypontja azonban a 
Szépasszony-völgyben adó�
dott, ahol találkoztunk az Egri 
Nyugdíjas Klub néhány tagjával 
is. A bőséges vacsora után el�
fogyasztott világhírű egri bo�
rok, medok, bikavér és leányka 
feloldották az egymás iránt 
esetlegesen még fennálló tar�
tózkodást is. A hamisítatlan ci�
gányzene mellett felcsendültek 
azok a nóták, melyeket szépa�
páink is dúdorásztak egykor e 
pincékben. A jó hangulatú est 
erőt adott az időskori gondok, 
betegségek könnyebb elviselé�
séhez.

Augusztusban a Holt-Tisza 
és Tőserdő természeti kincsek�
ben gazdag tájának további fel�
derítése — gyógyfürdéssel 
egybekötve — szerepel a prog�
ramban. Ezúttal nem maradhat 
el a saját főzésű magyaros gu�
lyás, borkóstolóval.

Van kívülálló, aki felteszi a 
kérdést: érdemes fáradni a ki�
tűzött célok megvalósításáért? 
A klub vezetősége biztos ab�
ban, hogy a rendezvényeken 
részt vevő 30-40-50 tag hazaér�
ve, az élményektől egy kicsit 
feltöltődve, az egymás iránti 
baráti, emberi kapcsolatot 
ápolva, jobban el tudja viselni a 
nyugdíjasok sok esetben terhes 
hétköznapjait.

A nyugdíjas klub célja pedig 
csak ennyi.

Szantner György

(DURKÓ GÁBOR GRAFIKÁJA)

Köszönet
A legutóbbi fizetéskor — a lényeget jelentő pénz mellett 

— névkártyaméretnél alig nagyobb lapocskára lettem fi �
gyelmes. A „borítékból" kicsúszó lapocska nem volt más, 
mint egy a Magyar Posta Rt. munkatársai — dolgozói s 
azok családtagjai — számára adományozott „állandó belé�
pőjegy", amely a Postai és Hírközlési Múzeumi Alapítvány 
kiállításainak díjtalan látogatásaira szolgál.

Jólesett az apró figyelmesség, ez az alapítványi gesztus. 
Azon egyszerű oknál fogva is, mert bizony — töredelme�
sen bevallom, magam sem hittem volna, hogy e szakterü�
letet jelentő bemutató ennyi múzeum s kiállítóhely lelhető 
fel kicsinyke hazánkban. A fővárosi Bélyeg-, Posta-, Tele�
fonja Múzeumok mellett további, éppen féltucatnyi kiállí�
tóhely található még országunkban egymástól távoleső te�
rületi megoszlásban: Diósdon, Balatonszemesen, Nagyvá- 
zsonyban, Hollókőn, Ópakson, az Ópusztaszeri Nemzeti 
Történeti Emlékparkban, s megvalósulóban^) van a deb�
receni postamúzeum is.

Mondom, meglepett e kedves figyelmesség, s gondo�
lom — az ingyenes belépőhöz jutva — hasonlóan véleked�
nek rajtam kívül sokan mások is. Persze, tudom: e népsze�
rűsítő kártyácskák jóvoltából sem kell ostromszerű roham�
tól tartaniuk egycsapásra a távközlési-, postatörténeti ér�
dekességeket, relikviákat, látnivalókat bemutató múzeu�
mainknak. De hiszem, remélem: e belépők jóvoltából egy�
re többen gondoljuk úgy, hogy a jelenkor fejlődését példá�
zó eredményeink mellett a távközlés, s a postatörténet 
múltját bemutatva számtalan érdekességet, látnivalót 
ígérnek a jelzett múzeumok. S a kiállítóhelyeket — nekünk, 
hírközlési-, postai dolgozóknak — több mint illendő meg�
tekintenünk. Hiszen az itteni nézelődés szórakoztatóan 
hasznos, ismereteket gyarapító időtöltést jelent mindany- 
nyiunk számára. így hát, akár itt a fővárosban sétálva, akár 
egy-egy országjáró kiránduláson portyázva e múzeumokat 
fölöttébb okos dolog lenne útbaejteni, megtekinteni — im�
máron ingyenesen!

J. I.

Sztárok a Benczúrban

No persze már megint és 

újra. S úgy látszik, ez a nyár 
azon túl, hogy ötvennapos ká�
nikulával szolgált, jobbnál 

jobb előadásokat is produkált 

a Benczúr- kertben.

Most éppen a hazai 

dzsessz három olyan repre-  
zentását, mint Bontovics Kati, 
Szakcsi Lakatos Béla és Vü�
kén György, természetesen 

együtteseikkel kiegészülve. 

Ami ez esetben egy- egy bő�

gőst és dobost jelentett. De 

micsoda bőgősöket, és mi�
csoda parádét produkáló do�
bosokat! Vukán és Szakcsi 

két teljesen más egyéniség, s 

talán ez volt a legizgalma�

sabb: őket egy műsorban 
meghallgatni.

Különösen Szakcsi volt ele�

mében, s majdnem biztos va�

gyok abban, ha a kertre nem 

érvényes az este 10 órai 

csendrendelet, még éjfélkor 

sem jött volna le a színpadról. 

De hát ez sajnos ide is érvé�

nyes, így fölvette hagyomá�

nyos sapkáját, és távozott. 

Tényleg, Béla — kérdeztem a 

koncert után —, miért nem 

volt a fejeden a sityakod? Na 

hallod — válaszolta —, ebben 

a dögmelegben? S milyen 

igaza volt, mint ahogy az is 

igaz, hogy nemcsak a levegő, 

de a hangulat is forró volt. 

A kettő meg ugyebár együtt 

azért túlzás . . .

A mi postásunk
A lakótelep tízemeletes pa�

nelházai, mint néma strázsák 
veszik körül a ligetes játszóte�

ret. Felnőttet közlekedni alig 

lehet látni. A gyerekeket 

azonban nem zavarja a szaha-  
rai hőség. Zsibong a gyerek�
had a téren. Mikor meglátják 
a postást, barátságosan inte�
getnek feléje. Ó a mi postá�

sunk. Életünk része. Délidő�

ben hol jó hírt hoz, hol rosz-  
szat. Mindig van néhány vi�
gasztaló szava, ha halálhírről 
kapunk levelet.

Ma sok nyugdíjas várja őt a 

telepen. Fiatalember létére 

akkurátusán jön. Postástáská�
ját elegánsan elöl hordja. Ta�
lán igy védekezik a sanda 
szándékú rablókkal szemben. 
Bizony vigyázni kell a nyugdí�

jasok pénzére. Délidőben a 

forróság tetőzik. Postásunk 
egy pillanatra megáll, verejté�
kező homlokát megtörli. Fel�
tekint a tízemeletnyi magas�
ságba. Gondolatban még egy 

fohászt is megenged, kérve a 

teremtőt, hogy a lift jó le�
gyen. Bizony elég gyakran 
gyalog kell róni a lépcsőket, 
hogy eljusson a nyugdíj, az 
ajánlott levél a címzetthez.

Ma szerencséje van, mert 
jó a lift. Ügyfeleit ismeri. 
Ezért nem okoz váratlan meg�
lepetést. Kulcsa van a lépcső�
házhoz, de előbb a kaputele�
font használja. Ma P. J.- né 

mozgássérült nyugdíjasnak 

hozza a nyugdíjat. Tudja, 
hogy a beteg asszony bizal�
matlan, nem mindenkinek 
nyit ajtót. Ezért először kapu�

telefonon szól fel: itt a pos�

tás, utána liftbe száll. Felér az 

ötödik emeletre, kiszáll, szin�
te érzi, hogy P. J.- né az alig 
egy négyzetcentiméteres kis 
kémlelő ablakon figyeli, hogy 
valóban a megszokott arcot 

látja- e. Mikor erről meggyő�

ződik, már nyitja is az ajtót. 
A bizalom jele ez a mi postá�
sunkkal, a postával szemben. 
Nyugdíjasunk az égvilágon 
senkinek ki nem nyitná az aj�

tót.

S a bizalom honnan ered? 
A postás személyének, vagy a 
postai szolgáltatás jóságának 
szól? P. J.- né válasza egysze�
rű és őszinte.

— Nézze, ón ehhez a la�
káshoz vagyok kötve —

mondja. — Elhagyni, időnként 
lemenni az utcára csak hozzá�
tartozóim segítségével tudok. 

A mi postásunk amióta itt la�

kunk, ugyanaz a személy. 

Megszoktuk és meg vagyunk 
vele elégedve. Ha elmegy 
szabadságra, bejelenti, med�
dig marad távol, és a helyet�

tese hogy néz ki. Nem kell at�

tól tartanunk, hogy az ajánlott 

küldemények átvételi elismer-  
vényét aláhamisítja, vagy a le�
veleinket nem kézbesíti.

Örül annak és ezt kifejezés�

re is juttatja, ha felemelt 

nyugdíjat hoz. Emlékszik mi�
kor, kitől kaptunk hivatalos le�
velet. Nagy szó ez manapság, 
hogy legyenek a mi életünk�

ben olyan megbízható hivata�

los emberek, akik teszik a kö�

telességüket. Megmásznak 

naponta száz és száz lépcsőt 
azért, hogy mások életét 
megszépítsék.

Egyik reggel ki akartam vin�

ni a szemetet, kinyitom az aj�

tót, rálépek a lábtörlőre. 
A lábtörlő alatt valamilyen ke�
mény tárgyat érzek. Mit gon�
dol, mi volt az? Egy kis mű�

anyag ventillátor. Elkezdtem 

töprengeni, hogy kerülhetett 

az oda, később rájöttem, 
hogy beküldtem egy pályáza�
tot és azon nyertem.

Nem akarom védeni a pos�

tát. Sokszor elhangzik a vád, 

hogy nem szolgáltató szerv�
nek tekinti magát, hanem va�
lamilyen hivatalnak. A mi pos�
tásunk megbízható. Távol áll 
tőle a hivatalnoki szellem. Ha 

netalán akkor jön, amikor 

nem vagyok otthon, ismét 
megkísérli a kézbesítést. Tud�
ja, hogy egy rokkant ember�
nek milyen nehéz kivárni a 
hosszú sort, míg átveheti kül�

deményét.

Mástól is hallottam, hogy 
kapcsolata a családokkal ön�
zetlen. Minden év végén pos�
taládánkba üdvözlő kártyát 
találunk ezzel a szöveggel: 

„Eredményekben gazdag, 

boldog új esztendőt kíván az 
egész családnak H oll Jó zse f 

kézbesítő!" Igaz, nekem job�
ban tetszik a postás szó. Ő 
nem egyszerűen kézbesítő, ó 

a m i postásunk.

Darai Pásku Jenő

Tanfolyamok a PMK-ban
Vizuális m űvészet

Zilahy György Képzőművé�
szeti Stúdió, kedden 17—20, 
szombaton 14—20 óráig.

Részvételi díj: 2500 forint/ 
fél évad.

*

Videomüsor- készítői és 
- szerkesztői tanfolyam szom�
batonként 9—17 óráig. (Sike�
res vizsgák esetén középfokú 
munkaköri szakképzettséget 
igazoló bizonyítvány szerez�
hető.) Részvételi díj: 25 000 
forint.

*

Videoklub

Keddenként 17—19 óráig. 
Részvételi díj: 900 forint/8 hó�
nap.

*

Fotó tanfo lyam ok

Kezdőknek keddenként
17—19 óráig, haladóknak hét�
főnként 17—19 óráig. Részvé�
teli díj: 1400 forint/3 hónap.

*

Fotóklub

Csütörtökönként 17—19 
óráig. Részvételi díj: 1200 fo-  
rint/évad.

Beiratkozás: szeptember
5—16- ig, hétköznapokon 
10—18 óráig. (A fenti részvé�
teli díjak a postás, távközlési 
és műsorszóró részvénytársa�
ságok munkatársainak nyúj�
tott kedvezményes összege�
ket tartalmazzák.)

A tanfolyamokról készség�
gel adnak részletes felvilágo�
sítást a Postás Művelődési 
Központ munkatársai, a Bu�
dapest VI., Benczúr u. 27. 
szám alatt, illetve a 121-  
7334- es telefonszámon.
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P. Kovács János:

E M L É K E Z É S
Dénes Géza:

Fák a ködben

Reggel fél hat felé ébredtem. 
És mindjárt eszembe jutott az a 
vékony arcú, barna hajú lány az 
Andrássy úton. Mindenre emlé�
keztem: a Csengery utca és Vö�
rösmarty utca között a könyv�
üzlet előtt álltam ...

Ma vagy holnap munka után 
elmegyek az Andrássy útra és 
leselkedem. Igazán tetszik ne�
kem az a jámbor tekintetű lány. 
Szeretnék vele találkozni és is�
merkedni.

A Föposta első emeletén mi, 
kézbesítők . a pihenőhelyiség�
ben ültünk és vártuk a mikrofon 
hangját. Nemsokára bejött Tari 
csoportvezető, középen meg�
állt és azt mondta:

— A gyalog járó kézbesítők�
nek mondom. Aki tud kerékpá�
rozni, az még ma jöjjön be hoz�
zám . . .

Megszólalt a mikrofon, és 
igyekeztünk az irányítóhelyi�
ségbe.

A csoportvezető szavai en�
gem kevésbé érintettek. Egy�
szer már jelentkeztem kerék�
párra és motorvezetés-tanulás- 
ra is!

Negyvenháromban hétről 
hétre fogyott a kézbesítők lét�
száma . . .  Az irányítóban Szabó 
Feri bácsi volt a kiosztó! Egy�
szer — még tavaly — Feri bá�
csitól kértem a Király utca és 
környéke járást. Azóta mindig 
megkérdezte: „Hová, merre?"

Kézbesítésre hét táviratot és 
három katonai behívót kaptam.

Az asztalhoz léptem és olvas�
tam a címzéseket. Holló ut�
ca . . .  Kisdiófa utca . . .  Csányi 
utca . . .  Klauzál té r . . .  Nagy�
atádi Szabó utca . . . Egy házba 
két behívó és a vezetéknév 
egyazon ...

Mérgesen nagyot fújtam és 
motyogtam. Jaj nekem! Egy na�
pon egy családba két behívó. 
Ó, ha a mama vagy a papa ve�
szi át a behívókat, mit látok és 
mit hallok .. .

A tíz darab küldeményt kéz�
besítésre sorba a táskába tet�
tem. S aztán az ajtó mellé áll�
tam és néztem a kézbesítő kol�
légákat. Nem volt kedvem 
egyedül elindulni. Vártam, hogy 
valamelyik jön.

Csakhamar Lakatos Jóska lé�
pegetett felém. A tekintetünk 
összeszaladt, Jóska nevetett és 
azt mondta:

— Te, Jani, úgy állsz az ajtó 
mellett, mint egy kéregétől 
Búskomor arccal és összetett

(6 . rész)

kézzel — tenyerét a vállamra 
tette és rázogatott.

Lakatos Jóska derűs kedve 
igencsak vidámított, somolyog�
va néztem a szemébe és azt 
mondtam neki:

— Bizony, jó lenne azt tudni, 
hogy mit hoz a holnap.

A csikkszedő emberre gon�
doltam. Ballagtunk lefelé az 
emeletről. Mögöttünk Indi Feri 
kézbesítő kolléga megszólalt:

— Jóska, hallgasd, amit 
mondok! Először megyek a So�
roksári út és környéke járásba, 
és egy távirat a Szabadkikötő�
be van címezve. Merre van az a 
kikötő?

Mindjárt lent, az udvarban 
megálltak, és Lakatos Jóska 
magyarázta Indi Ferinek a me�
netirányt . . .  Hallottam a Kvas- 
say Jenő utcát.. . Nem vártam 
meg őket, kiléptem az épület�
ből és elindultam a Városház 
utcába, majd tovább, az Erzsé�
betváros szélső utcáiba.

Menet közben azt gondol�
tam: rövidesen szólok Tari cso�
portvezetőnek — minél előbb 
—, szeretnék kerékpáros kéz�
besítő lenni. Vágyakoztam iga�
zán megismerni Budapest kül�
ső kerületeit is.

A Dob utcában a táskából ki�
vettem az első táviratot és néz�
tem, írva volt minden, s men�
tem a Holló utcába . . .  És a má�
sodik emeleten, a hármas szá�
mú ajtónál csengettem. Az ajtó 
csakhamar kinyílt és a táviratot 
molett, középkorú hölgynek ad�
tam a kezébe, aki rögtön bon�
totta . . .

A Kisdiófa utca egyik házá�
nak félemeletén, a hármas szá�
mú ajtón nem láttam a csengő 
gombját, és kopogtam. Fiatal, 
szőke hajú hölgy lépegetett a 
küszöbhöz és tágra nyílt szem�
mel nézett. Tekintetem a ke�
zemben tartott papírra ejtettem 
és mondtam:

— Dánéi Józsefnek hoztam 
a behívót.

A hölgy összecsapta a tenye�
rét, sikított és remegő hangon 
kiabálta:

— Jaj nekünk! Jóska lelkem! 
Gyere ki! Megjött a behívód.

A szobából bajuszos fiatal�
ember sietett hozzám. A válla�
mon lógó táskát előrehúztam s 
a behívót rátettem és ceruzát 
nyújtottam a címzett kezébe . . .

A szőke hajú hölgy remegő 
fejét a férfi vállához tette és zo�
kogott.

Köszöntem és sietve kilép�
tem a házból. A Dob utcában 
megálltam, és néztem a követ�
kező távirat címzését. Ez a Csá�
nyi utcába szólt. Útközben te�
kintetem a Király utca felé röp�
pent, és azt gondoltam: vissza- 
útban a postára, a Király utcán 
megyek, és a cipőüzletben kö�
szöntőm Gutman Jenő bácsit, 
falumbeli szomszédunkat, az 
életem megmentőjét. . .  Az el�
ső budapesti találkozásunk óta 
Gutman bácsi mindig meleg 
hangon üdvözölt és a szüleim 
után kérdezősködött. Mivel a 
táskában még két behívó volt, 
igyekeztem a Nagyatádi Szabó 
utcába.

A lépcsőházban nem láttam 
a lakók névtábláját, ezért a ház- 
felügyelőhöz mentem. Az ajtó 
előtt középkorú, bajuszos férfi 
állt, a szájában pipa füstölt, s 
ahogy közeledtem hozzá, tekin�
tetét felemelte. Köszöntem ne�
ki, és kérdeztem: hol találom a 
házfelügyelőt. Bólintott és azt 
mondta, hogy ő a házfelügyelő.

Közelebb léptem és olvastam 
a két behívó címzettje nevét.

Hangosan köhintett és közöl�
te:

— Én vagyok az István! 
A behívót hozta?

Bólintottam és a ceruzát 
nyújtottam neki. Megfogta, 
majd felnézett az emeletre és 
kiabálta:

— Zámbó Pali! Téged is ke�
res a postás! Gyere le!

Hallottam a lépéseket. . .  
A két behívót a címzett kezébe 
adtam. Elköszöntem. Az utcán 
megálltam, és az átvételi elis- 
mervényeket a táskába tettem. 
Aztán irány a Király utca.

Azt gondoltam: ha az üzlet�
ben nem lesz vevő, akkor be�
szélgetek Gutman bácsival. El�
mondom neki: két hete otthon 
voltam és a szüleim üdvözletü�
ket küldik a Gutman bácsinak 
és a feleségének, Katalin asz- 
szonynak.

Zárva volt a cipőüzlet. A vas�
rácson nagy, sárga lakat lógott. 
Bánkódva topogtam, s rosszra 
gondoltam: Gutman bácsit is 
elvitték munkaszolgálatra? 
Vagy beteg? Esetleg más vala�
mi történt vele? Ezután nap 
mint nap elmentem a Király ut�
cába és néztem a cipőüzlet aj�
tóját. Az életem megmentőjét 
sajnos többé nem láttam.

Ketten együttvéve 28 évesek 
voltunk. A cukorgyártól alig két�
száz méterre, a Körös-parton 
ültünk, kora esti nyári hőség�
ben, amikor is csupa ködben 
állt a Körös vize. Alkonyodott. 
Körös-körül, de különösen Gyu�
la felé vasmarokkal fojtogatott 
a hőség.

A túlparton élénkzöldben 
pompázott a kis erdő, a parton 
a bokrok. Ahogy hűlt le a szür�
kületben a levegő, úgy ült rá a 
fákra, bokrokra a Körös fölött 
felszálló köd. Mi ketten a folyó 
partján ültünk 14 évesen. 
A lányka egészséges és üde és 
erős volt, csodálkozó szemé�
ből, amellyel az életet kutatta, 
merész vágású szájából, ame�
lyen az érlelődő csókok pihen�
tek, fehér húsából, amely ará�
nyosan oszlott el idomain, már 
kezdett kisugározni a női titok�
zatosság. A Nap már vörösen 

hunyorgott arra, Gyulavári felé. 
Kavicsokat dobáltunk a nagy 
folyóba; előbb kicsi, aztán óriá�
si gyűrűt vetett nagy csobba- 
,hassal. Esteledett, menni kelle�
ne, várnak bennünket otthon. 
Mintha fittyet hányna a közele�
dő esti sötétségnek, úgy jött ki 
száján a gondolat:

— Voltál-e már szerelmes?

Hirtelen jött a kérdés, mit fe �
leljek rá? 12 éves koromban ki�
vették a mandulámat a gyulai 
kórházban, ott beleszerettem 
titokban egy apáca ápolónőbe. 
Úgy takartam ezt az érzésemet, 
mint gyilkos bűnét.

— Sosem voltam.

— Akkor nem is tudod te, mi 

a szerelem. Azt jelenti, hogy 
egy lány meg egy fiú szereti 
egymást.

Akkortájt olvastam apám 
szexes könyvéből, talán Scho�
penhauer írta, hogy a szerelem 
két különnemű lény vonzása és 
taszítása, majd kisülése.

Ezt mondtam el neki szóról 
szóra.

— Ugyan már, ez nem így 
van. Mert ami utána jön, azt 
nem tudod.

Éreztem, hogy az arcom ég, 
mint a parázs.

— Esküszöl, hogy nem tu �
dod a többit?

Lelkiismeretem fölneszeit. Mi 
lenne, ha .. .

— Esküszöm!

Kibuggyant a számon a ha�
zugság. Utána nagy csend lett, 
s a csendben csak néztük, csak 
néztük a túlparti csupa ködben 
álló fákat, bokrokat, s a mesz- 
szeségben még napos nagyvá�
radi hegy csúcsát.

Teltek a napok, hónapok és 
évek, túléltük az embertelen 
emberek által dúló háborút, s 
most, .hogy újra ránk szállt a 
nyári hőség, s talán újra köd�
ben áll alkonyaikor a nagy Kö�
rös folyó, eszembe jut az a ré�
gi-régi ESKÜSZÖM, amikor az 
életnek ezt az irdatlan problé�
máját, a szerelmet akartuk mi, 
14 évesek megfejteni. És 
ugyanúgy érzem magam ma is,

a pirulást az arcomon, valami�

féle visszanéző bűnbánattal fel�
sóhajtok: bocsásson meg ne�
kem a világ, őt viszont tüntesse 
ki, mert bölcsebb, nyíltabb volt 
nálam. Adjon az élet neki olyan 

egészséget, már 66. évében, 

amilyet csak megérdemel. Ki�
váló dolgozója lett a cukorgyár�
nak, két gyermek anyja, egy kis�
lány nagymamája. A kisunoka 
mostanában lehet 14 éves, és 
talán valakivel éppen most ke�
resi a Körös-parton ülve az élet 
értelmét, a szerelmet, és azt a 
bizonyos többit.

így jön és megy az élet, min�
denki 14 éves egyszer, felbuk�
kannak előtte a titkok, aztán 
megfejtődnek, durván, nyersen, 
és észre sem veszi, máris átsu�
hant rajta az élet, aztán minden 
kiürül emlékezetünkből, akár a 
Körös túlpartján a fák, a bokrok 
a forró nyári alkonyaiban — a 

ködben.

Attila unokám érmeivel di�
csekszik, miket úszástudomá�
nyáért kapott nászasszonyom�
tól, Novák Ilonkától, a Helsinki�
ben győztes olimpiai bajnoktól, 
aki a 4x 100-as gyorsváltó tag�
jaként állhatott a dobogó leg�
magasabb fokára.

— Nagypapa, neked nincs 
aranyérmed?

Attila csak hatéves múlt, 
nincs még tisztában a sport mi�
benlétével, azt hiszi, az aranyér�
met úgy osztogatják, mint neki 
a kedves nagymama, akit Anyó- 
nak nevez, s egy-egy jó teljesít�
ményéért érmeiből adakozik.

— Van bizony.
— És hol van?
— Én az édesapádnak ad�

tam, amikor még kisfiú volt.
— Akkor majd elkérem a pa�

pától. Te is úsztál?
— Nem, én futottam.
Ez módfelett tetszik neki, hi�

szen, ha sétálunk a budai vár�
ban vagy a Gesztenyés-kert fái 
között, folyton futásra ösztökél.

— De én téged mindig le�
hagylak ám . . .  — örvendezik, 
ami igaz is, csak éppen nem 
tudja, hogy miért.

— Te tudod, Attila, hogy én 
csikó is voltam?

— Nem hiszem e l. . .  — ne�
vet a szemével.

— De bizony — mondom ne�
ki s visszagondolok arra, ami�
kor csikó voltam. Hogy én csi�
kó? De milyen csikó voltam, 
szélvészként száguldó, rohanó, 
árkon-bokron átrepülő. Már 
óvodásként is száguldoztam, 
akkor az volt a szenzáció, ha lo- 
vaztunk, annál jobb és szebb já�
tékot nem tudtunk magunknak 
elképzelni mi, lelkes óvodások. 
Az egyik fiú a nyakába vette a

hámot, sok-sok csengő volt raj�
ta, s a másik pedig ostorral irá�
nyította. Én az első pillanattól 
kezdve csikó voltam. Szerettem 
futni, repülni. Ez volt gyerekko�
rom legnagyobb csodája. Ezért 
szerettem óvodába járni, sem�
mi másért. És jó volt paripának 
lenni az óvoda udvarán, de még 
jobb a Kálvária téren. Szege�
den, amikor néha-néha kivittek 
a vigyázó óvónénik, hogy ked�
vünkre futkározzunk.

S tizenhat évesen — amikor 
a felső kereskedelmiben foly�
tattam a polgári után tanulmá�
nyaimat —, mellém ült az első 
osztályban egy jó kiállású fia �
talember, akinek máris komoly 
sikere volt az atlétikai pályákon, 
a példaképem lett, akit követni 
kellett. Karkos Jenőnek hívták, 
akinek a nevét az újságok 
sportrovata sose tudta jól leír�
ni, mert nevezték-írták Farkas�
nak, Farkosnak, csak éppen 
Karkosnak nem.

Nos, Jenő barátom minden 
reggel a Nemzeti Sport című 
lappal érkezett az iskolába, tud�
ta, ismerte a világnagyságok 
nevét, s én azonnal jó tanít�
ványnak bizonyultam. Termé�
szetesen én is a középtávokért 
lelkesedtem, mint ő, aki nyolc�
száz és ezerötszáz méteren volt 
bajnok, s csakhamar levitt ma�
gával egy mezei futóversenyre, 
melynek egyik ki nem mondott 
célja volt az ifjú tehetségek fel�
kutatása.

— Te csak arra ügyelj — ad�
ta „edzői" jó tanácsát —, hogy 
mindig mögöttem maradj. Ne 
fuss elém, majd én diktálom az 
iramot. Egyenletesen kell futni, 
nem belevadulni az elején, azt 
a kezdők teszik. Amikor elérke�

zik a hajrá, mindent bele, akkor 
már velem se törőd j. . .

Istenem, máris igazi verseny�
zőnek éreztem magam. Szeged 
határában került sor a mezeire, 
ott sürgött-forgott körülöttünk 
egy Kakuszi Ferenc nevű edző, 
az egyik jó nevű szegedi atléti�
kai szakosztály vezetője, hajdan 
maga is futó, aki a verseny- 
sport örök szerelmese maradt 
egy életen át, s világnagyságo�
kat is nevelt.

Elindult a verseny. Milyen 
könnyű a futás. Úgy éreztem, 
beteljesült egy álmom, és csak�
ugyan mindenütt Jenő barátom 
nyomában voltam. Én, a telje�
sen kezdő, aki még egyetlen�
egyszer se futottam igazi ver�
senyzőkkel, ott vagyok az élen. 
A második helyen. Lebegtem. 
Szinte röpültem. Megéreztem a 
futás csodálatos szépségét. 
A ritmus varázsát s a boldogsá�
got. Mert a futás mindig bol�
dogság. Legyőzni egy távot, 
fantasztikusan jó, de még ennél 
is nagyobb: legyőzni önmagun�
kat. Ezt a táv fele után tapasz�
taltam. Amikor kezdtem kiful�
ladni, s kapkodva szedtem a le�
vegőt. Szúrt az oldalam.

Jenő észrevette. Rám kiál�
tott:

— Le ne szakadj! Maradj raj�
tam.

S nekem ez a néhány szó 
erőt adott. Mindent elviseltem 
volna, csak azt nem, hogy szé�
gyenkezzem a barátom, a pél�
daképem elptt. Kifulladásig kell 
futni. Később mindenki megta�
nulja az élet minden területén. 
Én akkor tanultam először: nem 
lehet és nem szabad soha sem�
mit feladni. Akkor ezt a mezei 
futást. Tudtam, győztes nem le�
hetek, de azt is tudtam, fel nem 
adom! Vörös karikák lebegtek a 
szemem előtt, amikor harma�
dikként beestem a célba.

Jenő megveregette a vállam.
— Nézd, kik maradtak mö�

götted . . .  — lelkesített —, iga�
zolt versenyzők.

S máris ott volt Kakuszi Fe�
renc, aki csak ennyit kérdezett:

— Akarsz, fiam, igazolt ver�
senyző lenni?

Csak inteni tudtam, mert 
még mindig nem kaptam leve�
gőt. Mi az, hogy akarok! De 
mennyire, hogy akarok! Ez a vá�
gyam . . .  Karkos Jenő annyit 
beszélt a versenyekről, a nagy 
utazásokról, a nagyszerű kalan�
dokról, hogy én sem akartam

mást, csakis versenyző lenni. 
A mezőn és a pályán.

Az lettem. Es kinyílt a világ. 
Gyula, Debrecen, Budapest, 
Orosháza, Újvidék, Szabadka 
lett a versenyek színhelye, és 
persze szülővárosom, Szeged 
meg Hódmezővásárhely, aztán 
a Margitszigeten is futottam, az 
oly áhítattal kimondott MAC- 
pályán, ahol világnagyságok is 
versenyeztek.

Lám, elkapott az emlékezés.
— Azt mondd, nagypapa, 

amikor csikó voltá l. . .
— Tudod — kezdem —, Du�

nakeszi—Alag a lóversenyeiről 
volt híres. Ez itt van Budapest, 
pontosabban Újpest fölött, 
egyszer majd elviszlek oda, jó? 
S én azon a pályán voltam 
ló . . .

— Hogyhogy? — nevet az 
unokám, mert turpisságot' vél 
felfedezni szavaimban.

— Úgy, hogy 1943 tavaszán 
ott rendezték meg az országos 
mezei futóbajnokságot korcso�
portok szerint,'én az ifjúságiak 
között versenyeztem.

S mesélem a verseny izgal�
mát, lázát, a készülődést, de ez 
nem túlságosan izgalmas egy 
mai emberkének. Mondom hát 
a versenyt, a bennem égő lázat, 
a sáros pályát, a hideg időt, 
persze, hogy ott volt minden 
szegedi ifjú reménység, felidé�
zem a már-már felidézhetet- 
lent, az ifjúságomat. Tudtam, 
nem hogy nekem, de a többi 
szegedinek sincs semmi esé�
lye. Hát akkor? Kérdezhetné 
bárki. De ott voltam a verse�
nyen. Ott voltunk. Részesei let�
tünk egy csodának, egy máig 
elmesélhetőnek. Hogy ez kis 
csoda volt? A csodák mindig

akkorák, ahogyan visszaemlé�
kezünk. Nekem örökre felejthe�
tetlen. Versenylovak helyett mi 
futottunk, én csak csikó voltam, 
mi más, türelmetlen, tülekedő, 
taposó és letaposott. Hogy há�
nyadik voltam? Karkos Jenő két 
nap múlva az orrom elé tette a 
Nemzeti Sportot. Benne vol�
tunk! Benne bizony! Ott és ak�
kor írták le először a nevem (ak�
kor még az István nevet visel�
tem) országos lapban. Azóta is 
tudom, milyen nagy dolog ben�
ne lenni egy újságban. Ott ra�
gyogott a nevünk, az övé elő�
rébb, az enyém hátrébb. De Je�
nő azt mondta:

— Már nehogy szégyenkezz! 
Leszünk mi még bajnokok is!

Lettünk. Hogy ő merre s 
meddig, nem tudom, mert '45 
után eltűnt a szemem elől. Én 
néhány kisebb versenyen, az�
tán az atlétikai pályáról elcsalt 
az irodalom s a szerelem, nem 
volt kitartásom ennyi minden�
hez.

Attila visszazökkent a jelen�
be.

— Majd mondom a papá�
nak, hogy keresse meg a te ér�
meidet is, és csak akkor azok�
kal is elbüszkélkedem. Ugye, 
nekem adod őket, hiszen látod, 
mindig legyőzlek futásban. 
Akarsz most is versenyezni ve�
lem? S akkor én is aranyérmes 
futó leszek, ugye, nagypapa?

Azért Alagra ki kellene men�
ni. Meg kellene mutatni a nagy 
lóversenypályát Attilának. Vagy 
nem is neki. Meg kellene nézni 
az álmok mezejét, amelyek szé�
lesek és végtelenek. És már 
nem is fáj, hogy nem minden 
álom valósul meg az ember éle�
tében.
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Eszem ágában sincs féijhez m enni. . .
Beszélgetés Molnár Andreával

Minden bizonnyal, ha hu�
szonéves volnék, tán még sze�
renádot is adnék Molnár And�
rea, a Postás SE 19 éves torná�
szának ablaka alatt. De miután 
bőven túl vagyok az említett ko�
ron, maradnék egy megállapí�
tás mellett; piszok csinos le�

ányzóról van szó. S hogy ezt 
nemcsak én találom így, bizo�
nyíték az 1994-es ausztráliai 
tornász vb szépségkirálynői cí�
me is. No meg összetettben 
egy 13. hely, de ebben már egy 
másik zsűri döntött, mely álta�
lában szőrös szívű, elfogult és 
részrehajló.. .  Aki nem hiszi, 
kérdezze meg a 2., 3. és így to �
vábbi helyezettet. . .

H« *  *

Osztie Géza Kárpátaljáról 
Magyarországra áttelepült 
edző 1983-ban — immár a 
POSTÁS SE tornászedzőjeként

afféle toborzó kőrútként általá�
nos iskolákat látogatott meg, s 
ilyen minőségében talált rá az 
akkor 8 éves Molnár Andreára. 
Ez a dolog és történés szá�
momra azért fölöttébb érdekes, 
mert az általános gyakorlat sze�
rint hazánkban egy 8 éves kis�
lány tornaedzői szempontból 
öreg és elhasznált mosónőnek 
számít, és jelentkezését har�
sány elutasító kacaj kíséri. Leg�
feljebb elküldik művészi torná�
ra, mert oda még nem „öreg". 
Molnár Andrea esetében az is 
jópofa dolog, hogy ez az ő ese�
tében pont fordítva történt, 
mert előbb „művészizett", — 
de nagyon nem szerette — s 
aztán lett tornász.

S hogy ebben mekkora sze�
repe volt Osztie Gézának, azt 
hiszem, fölösleges ragozni. An�
nak az Osztie Gézának aki 
Fenyvesiné Fedor Ágnessel 
együtt jelenleg is edzője Andre�
ának.

*  *  *

Andrea egyébként eddigi ri�
porteréletem legérthetőbb és 
legvilágosabban fogalmazó 
alanya. Tíz kérdésből nyolcra 
igen, nem a válasz vagy egy�
két, maximum öt szó. Beszéde�
sebb csak akkor lesz, ha a pon�
tozókat kell minősíteni, de ak�
kor aztán . . .  Amúgy remek f i �
gura, tipikus képviselője egy

majdnem felnőtt, de valójában 
még gyermek leányzónak.

Istenem, mikor lenne más?

Hí Hs *

Az 1994-es év különben ke�
gyetlen ellentmondásokkal ter�
hes. Összetett 6. hely az Ameri- 
ka-kupán — ide csak a világ 
legjobbjait hívják. A már emlí�
tett vb-n a 13., majd több 1., il�
letve 2. helyezés a magyar, illet�
ve a magyar nemzetközi baj�
nokságon, aztán az Eb előtt 
szalagszakadás; ugrik az euró�
pai megméretés, füstbe megy 
a nagyon valószínű magyar 
mesterfokú bajnokság. Helyet�
te egy hónapig a nyárelő kissé 
furcsa viselete, egyik lábon 
helyre kis gipszcsizma, a mási�
kon félcipő, azaz barna hajú le�
ány felemás izében . . .

H< Hs Hs

S mi van most? Nem fogják 
kitalálni, edzés orrvérzésig, 
mert a sérült láb lassan újra 
terhelhető, s ez a 30-35 fokos 
kánikulában ideális fogyasztó, 
csak legyen, aki kibírja két szal- 
tó között a szemébe folyó iz- 
zadságcseppeket. Különben 
Andrea kedvenc szere nem 
„szer", hanem a talaj. 1993-ban 
az Európa-kupán talajon győ�
zött — összetettben — melles�
leg 5. —, s azt is megtudtam, 
hogy élete első nagyobb meg�
méretésén a Koreai IBV — 
1988-ban 11. — majdnem a leg�
jobb magyar, holott csak tarta�
lékként vitték ki. S azt is, hogy 
utálja a halat, s ez pont Korea 
kapcsán derült ki, ahol nagyon 
jó volt, de az igazi nagy él�
ményt Ausztrália jelentette. Az 
is főként az ottani magyarok 
áradó szeretete miatt, s biztos 
a már említett szépségkirálynői 
cím elnyerése sem volt semmi.

Hs Hs Hí

Az ottani összetett 13. helye�
zés pedig — Andrea nem babo�
nás — jó ajánlólevél lehet 
1995-re, s indulás a felnőttebb 
sportélet felé.

„Eszem ágában sincs férjhez 
menni" — mondja olyan el�
szántsággal — mintha ezt szá- 
monkértem volna —, s azt is 
megtudom; feltehetően nem 
azért, hogy ne unatkozzon. Szó�
val edző szeretne lenni. Mit le�
het erre mondani? Gondolom 
legfeljebb azt; majd meglátjuk, 
de ez még egy kicsit odébb 
van.

Addig egy darabig még a tor�
na marad a főszereplő, kedvte�
lésként az úszás, a jó diszkóze�
ne, s az esetleg szerenádot adó 
legények jó és megfelelő idő�
ben való kiválasztása. Meg egy 
bukfenc bemutatása, amit a be�
szélgetés közben pár percre le�
ülő Németh Karcsi rendelt meg 
Andreától a közeljövőben. Csak 
azt nem tudom a pingpong�
asztalon vagy gerendán kell tel�
jesíteni? Volna egy javaslatom, 
Karcsi játsszon egy játszmát 
Eaházi „Janikával" gerendán, 
Andrea pedig közben bukfen�
cezzen ahol éppen kedve szoty- 
tyan.

-  Veégh -

Jeles augusztusi névnap az 
Ilonáké. Köszöntésükre egy hí�
res Kosztolányi-versből idé�
zünk. „ .. .Balgatag álmaim elzi�
lált . . Folytatás a vízsz. 1. és 
68. alatt.

VÍZSZINTES
1. Az idézet első része. 12.

Pusztítani. 13. Jármű cég. 14. 
Ijed. 15. Régi űrmérték. 17. Pi�
szok. 18. Izomrögzítő. 19. 
A nagy tenorok egyike. 22. Sze�
mélyes névmás. 23. Azonos 
családnevű nevettető művé�
szek. 25. Könyvben van. 27. Az 
alvás kísérője. 29. Mérgező gáz. 
30. Keresztül. 31. Nép oroszul. 
33. Hozzám! 35. Hegycsúcs. 37. 
. . . Nagy Mária. 38. Torzszülött. 
39. Antilla-tenger. 41. Bagdadi. 
42. Romdarab! 43. Gubós nö�
vény. 45. Német Keresztényde�
mokrata Párt. 46. Görög betű. 
47. Német fagylalt. 49. A len�
gyel pénz röviden. 52. Szolmi- 
zációs hang. 53. Folyó Szibériá�
ban. 55. Yoko . . .  57. Szláv igen. 
58. . . .  step. 59. Román pénz. 
61. Helyrag. 62. Hegység Euró�
pa—Ázsia határán. 64. Hevesi 
település. 66. Férfinév. 68. Az 
idézet folytatása. 

FÜGGŐLEGES 
1. Költészet. 2. A három nő�

vér egyike. 3. A Tudományos 
Akadémia röviden. 4. Repülő�
gép igéje. 5. Puha fém. 6. l-vel 
a végén floridai fürdőhely. 7.

Kevert tinó. 8. ÁÁÁÁ. 9. Kőmű�
ves szerszám. 10. Előtagként 
hegyet jelent. 11. Rest. 16. Csó�
nakgerinc. 20. Hangtalanul 
megy. 21. Német arany. 24. Me�
rész. 26. A Száva mellékfolyója. 
28. Új élet költője. 29. Történel�
mi időszak. 30. Ha nem vigyá�
zunk, -ráz. 32. Fél Rommell 34. 
A kikötő része. 35. Jeles bizo- 
nyítványú. 36. Puccini-hősnő. 
38. Tbiliszi lakója. 40. Idős férfi 
népiesen. 41. Korrövidítés. 44. 
Az autónak négy van. 45. Bá�
nyajármű. 46. Olasz folyó. 48. 
Igevégződés. 50. Háziállat. 51. 
A sertés finom része. 52. Gríz.
53. Rana . . . fabula. 54. Svéd és 
spanyol autójel. 56. Bécsi nem. 
57. Kíméletlenül rombol. 58. 
Növényt nemesít. 60. Figyel�
meztető, figyelemfelkeltő moz�
dulat. 63. Orosz repülőgép jele. 
65. Dátumrag. 67. Vés.

— Bánhidi —

Beküldendő: a vízszintes 1. 
és 68.

Beküldési határidő: szeptem�
ber 10.

Előző rejtvényünk helyes 
megfejtése: . .. bolond gondo�
latai, de az okos nem mondja ki 
azokat.

Könyvet nyertek: Kaposvári 
József, Székesfehérvár; Nagy 
Imréné, Sáp; Nagy Mária, Sáp; 
Pécsi Imre, Debrecen.

Száz kilom éter drótszam áron

„A kerékpár egy kis öszvér, 
amelyet az ember a fülénél fog�
va vezet, és haladását azzal biz�
tosítja, hogy a lábával folyama�
tosan hasba rúgja."

(Kínai mondás) 
Amikor ezt a — jó ég tudja, 

mikor született — mondást 
megismertem, egy pillanatig el�
bizonytalanodtam. El biza, mert 
a kerékpárt én ez idáig drótsza�
márnak ismertem, és semmi�
képp sem drótöszvérnek. De 
aztán rájöttem, a kerékpáros�
sport szempontjából tök mind�
egy, hogy a szamár és az ösz�
vér között mi a különbség, s 
hogy mitől kap enyhe gutaütést 
egy kerékpáros versenyző, ha 
sport- eszközét biciklinek, cajg- 
linak vagy csotrogánynak neve�
zik. Kicsit olyan ez, mintha „te �
lefont" írunk egy szakmai új�
ságban, holott az távbeszélő- 
készülék, de nekem ez, ha 
agyoncsapnak, akkor is telefon, 
a kerékpár meg bicaj. Persze 
csak az én szintemen; és ezt, 
remélem, megbocsátják ne�

kem, úgy a távbeszélő-kezelők, 
mint a kerékpárosok, a nekem 
drótszamarasok.

Hí

Én amúgy már gyerekkorom 
óta tudok biciklizni, s nagyon 
osztom egy amerikai úriember 
véleményét — aki mellesleg va�
lamikor az USA asztronautái�
nak kapitánya volt —, s így val�
lott a drótszamárról.

„A kerékpáron teljesen sza�
bad az ember, és az arcán érzi 
a szelet, nem a rossz szelet, 
amely süvít, hanem a lágy sze�
let, amely olyan, mint a simoga- 
tás, és illatokat érez, aztán van 
ideje megnézni a fákat, felhő�
ket, mókusokat, mindent."

Hí

Nos, hogy végre a tárgyra 
térjek; a Postás SE országúti 
csapatbajnokságon induló 
négy versenyzőjének aligha 
volt olyan élményben része, 
mint Mr. Theodor Freemannak, 
és egy fenét nézegették ők a

fákat meg a felhőket — mókus 
meg a Bicske—Tatabánya úton 
aligha található —, sokkal in�
kább azt az előttük kígyózó 
szürke országutat, mely hol 
emelkedett, hol lefelé vitt. Sze�
rintük főként emelkedett, s le�
het, a szél lágyan fújt, de főleg 
oldalról, és egy kerékpárosnak 
ennél pocsékabb „segítőtárs" 
ritkán adódik. Arról nem is be�
szélve, hogy a rajthoz körülbe�
lül 32-33 fok volt árnyékban, s a 
magukkal vitt frissítő víz is egy�
kettőre olyan langymeleggé 
vált, hogy egy egynapos cse�
csemő is fürödhetett volna 
benne.

Na de minden jó, ha a vége 
jó, az pedig az, hogy a csapat, 
sportnyelven szólva, hazaért, s 
a legszebb várakozást teljesítve 
felállhatott a dobogó III. fokára. 
„Rendes munka volt" jegyezte

meg a csapat edzője, Dömötör 
Sándor. Aztán egy kivételével a 
csapat tagjai a szó szoros értel�
mében hazabringáztak körülbe�
lül 25-30 kilométerre lévő ottho�
nukba, mert egy igazi kerékpá�
rosnál ez már csak természe�
tes. Fantasztikus társaság, az 
biztos, de azért arra kíváncsi 
lennék, mi lett volna, ha mond�
juk ■ Pécsen rendezik a ver�
senyt ...? Legközelebb talán 
ezt is megtudom, mert ha lehe�
tőség adódik, boldog örömmel 
kísérem őket a következő ver�
senyen is, s akkor már tapasz�
taltabban ordítom a verseny vé�
gére teljesen berekedt Dömö�
tör Sándor helyett a taktikai ve�
zényszavakat s a dicsérő rikol�
tásokat. Bár ez utóbbit, azt hi�
szem; inkább meghagyom az 
edzőnek, legyen neki is „némi" 
szerepe . . .  V. Á.

Dobogón a csapat: Laczi Zsolt, Jerzeniczky Zsolt, Nagy 
László, Szuromi György

Lapzártakor kaptuk a hírt, 
hogy Szuromi György a POS�
TÁS SE versenyzője az orszá�
gos hosszú távú felnőtt baj�
nokságon a Magyar Köztársa�
ság 1994. évi bajnoka lett.

A hír hallatán — elnézést a 
szerkesztő magánérzéséért —

de azt hittem, hogy a plafonra 

ugróm. Ez pedig azért volt, 

mert úgy érzem, ha valaki 

megérdemelte ezt a bajnoksá�
got akkor Gyuri az a maga 41 

(!) évével és töretlen példamu�

tató akarásával. Gratulálunk!
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