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kerü l sorra a T itká rok  Országos Tanácsának testületi ülése, me�

lyen többek között a KSZ esetleges módosítása is napirendre ke�
rü l majd. A háromnapos értekezlet előkészítése, a megyei alap-  
szervezetek álláspontjainak egyeztetése mindenhol megtörtént. Az 
alábbiakban m iskolci és debreceni véleményekből, illetve a sze�

gedi titká r i értekezlet állásfoglalásáról olvashatnak.

Erről Pinczés Jánosné, a 
miskolci szb munkatársa nyi�
latkozott.

-  A területen most folynak 
a megbeszélések a kollektív 
szerződéssel kapcsolatos kér�
désekről. Ennek a körvonalai 
már látszanak, s általában az a 
dolgozók véleménye, hogy 
pótlékemelésre, KSZ- ben sza�
bályozott tarifális elemek, dí�
jazások felülvizsgálatára szük�
ség van, hiszen ezt a tagszer�
vezet is elindította a szakma 
felé. A kiadott 11- es számú ja�
vaslat jó tárgyalási alap, bár 
az egyes elemek megítélésé�
ben eltérés tapasztalható a ja�
vaslatban megfogalmazottak�
kal, még egyes dolgozói cso�
portok között is.

-  Esetleges változtatáso�
kat, módosításokat mikorra ja�
vasol a tagság?

-  1995. januártól, vagy 
esetleg későbbi időpontban 
képzeljük el, de célszerű lenne az 
évfordulóval egybekötni. Az
1993- as megállapodás csak egyik 
lehetőségként, „és''/„vagy"- ként 
határozta meg a vagy béreme�
lést, illetve a KSZ-  pótlékok fe�
lülvizsgálatát. Összegezve a 
mai álláspontokat: inkább bér-  
fejlesztést képzelnek el dolgo�
zóink, éspedig október 1- jétől. 
így elkerülhető lenne az egyes 
munkakörök között keletkező 
bérfeszültség, tehát azok kö�
zött, akik kapnának emelést, il�
letve kimaradnának, vagy aki�
nek „bealapbéresítik" a pénz-  
kezelési pótlékot, akinek meg 
megemelik... S akkor még be�
szélni kell a törzsgárdajutal-  
makról, arról, hogy vissza�
menőleg fizetjük- e, azután az 
időközben nyugdíjbavonultak 
helyzetéről is. Ezeket figye�
lembe véve viszont a január 1-  
jei életbelépés lenne a célsze�
rűbb.

-  Gondolom, a végleges ál�
láspont csak a szeptemberi 
„háromnaposra" alakul ki...

-  Feltétlenül előbb, hiszen 
ha jól tudom, előtte még lesz 
egy vezetői szintű egyeztetés 
is, de nekünk inkább az 
időpont- egyeztetésekről van 
vitánk, nem a módosításokkal.

Hí

Debrecenből Kónya Lajos 
tszb- titkár nyilatkozott.

-  Nálatok mennyi volt a 
béremelés 1994-ben?

-  Területenként eltérő, de a 
21 százalék átlagosnak mond�
ható.

-  Gondolom, ez kiemel�
kedő eredmény. •

-  Ami nem zárja ki, hogy a 
debreceni terület tárgyaljon a 
kollektív szerződés módosítá�
sáról, nevezetesen az 1991-  
ben meghatározott tarifális 
pótlékok emeléséről, a jelenle�
gi helyzethez történő igazítá�
sáról. Emellett tagjaink felve�

tették azt is, hogy egy kiegé�
szítő bértárgyalás is folyjon, és 
ezzel kapcsolatban informáci�
ókat kapjon a testület. A meg�
kapott szakmai háttéranyagok 
alapján a testület úgy foglalt 

állást, hogy a jelen helyzetben 
a kollektív szerződés módosí�
tását kisebb kiegészítésekkel-  
módosításokkal támogatja. 
Alapbéremelést pedig csak 
abban az esetben tud elkép�

zelni, amennyiben a tartalé�
kolt 3,5 százalékot minimum 
még 1 százalékkal a posta�
szerv -  azaz az igazgatóság -

saját forrásból hozzá tud ten�
ni. Ez szerintünk értelmes és 
mindenki számára még elfo�
gadható, ez évben érvényesít�
hető, kiegészítő alapbéreme�
lés.

-  S mi van akkor, ha csak a 
3,5 százalék marad?

-  3,5 százalékos bértö�
megtől számított alapbér-  
emeléssel mi nem foglalko�
zunk, mert az nem tud igazsá�
gos, minden dolgozó számára 
elfogadható mértékű alapbér-  
emelést biztosítani.

-  Értem, de ugyanakkor, 
meg kell mondjam, hogy ilyen 
jellegű felvetést én ez idáig 
csak tőletek hallottam.

-  Lehet, és ennek az az 
alapja, hogy gyakorlatilag az 
éves bérfejlesztés, alapbérfej�
lesztés 21 százalékos emelése 
ez évben megtörtént a decem�

beri megállapodás alapján. És 
a megállapodás rögzítette, 
hogy az első félév eredményei 
után visszatér a szakma és a 
szakszervezet a pótlékok eme�
lésének kérdésére, vagy újabb 
bérfejlesztést valósít meg. 
Természetesen ennek az a 
függvénye, hogy milyen mér�
tékű az a tömeg, amiről szó 
van. 3,5 százalékos bértömeg 
értelmes alapbérfejlesztést 
nem biztosít.

-  Kérdezhetem, hogy a 3,5 
százalék mennyi lenne fejen�
ként?

-  Alig 500 forint...
-  Ez valóban minden, csak 

nem „értelmes" emelés.
-  Főként azért, mert mire 

eljut a dolgozóhoz, ezért meg 
azért 200 forintnál nem lesz

(Folytatás a 3. oldalon.)

Tájékoztató a PDSZ
intézőbizottsága ü lésérő l

A Postai Dolgozók Szakszer�
vezete Intéző Bizottsága 1994. 
augusztus 15- én ülést tartott.

Az ülés által elfogadott napi�
rendi pontok a következők vol�
tak:

1. A Magyar Posta Rt. 1994. 
évi I. féléves eredménye, és 
éves várható teljesítése.

Előadó: Bánóczi Katalin, a 
Posta Rt. osztályvezetője.

2. Javaslat az alkalmazott 
bérpótlékok és a KSZ- ben sza�
bályozott egyéb tarifális díjazá�
sok fejlesztésére.

Előadó: Rieder Ferencné fő�
munkatárs, Konrát Ervin PDSZ-  
szakértő.

3. Egyebek.
A napirendi pontok elfogadá�

sa után a PDSZ országos titkára 
megállapította, hogy az ülés az 
új elfogadott alapszabály sze�
rint ismét határozatképtelen. 
Ennek ellenére, és az ügy fon�
tosságát is figyelembe véve és 
mérlegelve olyan javaslatot tett 
az intézőbizottságnak, hogy a 
mai ülésünket -  bár nem az 
alapszabálynak megfelelően -  
minősítette határozatképesnek, 
ugyanis a posta rt. intézőbizott�
sági tagjai egy kivétellel (Ollári 
Béláné bejelentés nélküli távol�
léte) jelen vannak, így mivel a 
javasolt napirendi pontok a 
posta rt.- t érintik, felelősen le�
het véleményt nyilvánítani és 
döntéseket hozni. Ezek után kü�
lön köszöntötte a posta rt. kép�
viselőit és egyben megkérte az 
első napirendi pont előterjesz�
tőjét, hogy adjon szóbeli kiegé�
szítést az írásos anyaghoz.

Ad 1. A posta rt. osztályveze�
tője, Bánóczi Katalin értékelte 
az I. félév postaszintű eredmé�
nyeit, valamint részletesen fog�
lalkozott az év végéig várható 
tendenciákkal, és a '94. éves 
eredménnyel. Bemutatta a tes�
tületnek az 1994.1. félévében le�
folyt tervezési anomáliákat, a 
középszervek elképzeléseit, azt, 
hogy hogyan illeszthető az a 
posta központi elképzeléseihez.

Pozitív értékelést kapott a 
szóbeli kiegészítés alapján a 
posta I. félévi munkája, az, 
hogy azok az elképzelések, 
amiket a tervben megfogal�
maztak, teljesült, és minden re�
mény megvan arra, hogy el�
képzelései év végével is pozitív 
minősítést kapnak.

A szóbeli kiegészítést köve�
tően az intézőbizottság tagjai 
kérdéseket fogalmaztak meg, 
ugyanis a kiosztott anyag csak 
a táblázatokat tartalmazta, és 
így nem volt mód arra, hogy 
részletes szöveges indokolást 
is megismerhessenek az inté�
zőbizottság tagjai a posta terv�
teljesítésének értékeléséről.

A kérdések és a vélemények 
megfogalmazását követően az 
alábbi döntést hozta:

Mindenekelőtt köszönetét 
fejezte ki a posta rt. osztályve�
zetőjének azért, hogy ilyen rö�
vid idő alatt tájékoztatta a tes�
tületet a posta rt. eddig végzett 
munkájáról és várható ered�
ményeiről. Igényként fogal�
mazta meg, hogy ahhoz, hogy 
egy mélyebb értékelés és 
elemzés alapján megalapozot�
tabb véleményt formálhasson, 
szükséges, hogy a számokat 
tartalmazó táblák egy szöve�
ges értékelést is kapjanak, és 
kérte az osztály t. vezetőjét, 
hogy ezt rövid időn belül adja 
át a PDSZ Intéző Bizottságá�
nak.

A testület ezt az előterjesz�
tést, amikor tudomásul veszi, 
egyben azt is jelzi, hogy a mai 
tárgyalást az 1994. éves máso�
dik ütemű bértárgyalás első 
aktusaként kezeli, és a Titkárok 
Országos Tanácsa véleményét 
megismerve foglal abban ál�
lást, hogy a posta 1994. éves 
munkája alapján a postások 
számíthatnak- e, ha igen, mi�
lyen mértékű alapbérfejlesz�
tésre, vagy egyéb jövedelem-  
növelő rt.- intézkedésre. Dönté�
sében egyértelművé tette azt, 
hogy ezt az előterjesztést a

Tisztelt Olvasó!
Szerkesztőségünk címe és telefonszáma 

megváltozott, így kérjük, leveleiket, küldeménye�

iket ezután az alábbi címre küldjék:

Postás Dolgozó, 1032 Budapest, Bécsi út 
223. Telefon: 167- 0586.

Sportnapon jártunk Szegeden

TOT döntése után és a tőlük 
kapott felhatalmazások alap�
ján tudja egyértelműen kezel�
ni.

Ad 2. A testület az előzete�
sen megkapott írásos előter�
jesztést követően szóbeli ki�
egészítést hallgatott meg a 
posta rt. jelen lévő képviselőjé�
től.

Rieder szaktársnő röviden 
szólt az anyagról, a szakmai el�
képzelések indokairól, hangsú�
lyozva azt, hogy egy olyan in�
tézkedés kezdeményezéséről 
van szó, ahol a különböző pót�
lékok és tarifális díjazások kar�
bantartására 1991 óta nem ke�
rült sor. Ma erre a lehetőséget 
a posta rt. biztosítottnak látja, 
két postaszerv kivételével (Bu�
dapesti Postaigazgatóság el�
sősorban, és a Pécsi Posta-  
igazgatóság) a tartalékolt 3,5 
százalék meg tudja oldani.

Érzékeltette a testülettel azt, 
hogy az előterjesztéssel kapcso�
latosan több olyan kérdésben 
volt a szakmai vezetés között is 
vita és nézeteltérés, ami végül is 
megítélése szerint a dolgozói vi�
ta után tisztázódhat. Részlete�
sebben foglalkozott a pénzkeze�
lési pótlék új rendszerével, azzal 
ugyanis, hogy a javasoltak sze�
rint a pótlék zárolt számlán tör�
ténő kezelése garanciát ad egy�
részt a munkavállalónak, de ga�
ranciát jelent a posta rt.- nek is.

A szóbeli kiegészítést követő�
en a PDSZ szakértője az eddig 
beérkezett, valamint saját véle�
ménye alapján fogalmazott 
meg eltérő javaslatot, mint ami 
az anyagban szerepel. Szóbeli 
kiegészítőjének első részében 

• részletesen foglalkozott azzal, 
hogy mindenképpen szüksé�
gesnek ítéli a KSZ- ben szabá�
lyozott pótlékok és tarifális elis�
merések díjazásának felülvizs�
gálatát és módosítását, ugyan�
is több éven keresztül erre nem 
került sor. Az rt.- javaslat figye-

(Folytatás a 3. oldalon.)

Láttunk: vetélkedőt...

...a jövendő bajnokát (?)...

...és Egerben a nyugdíjasokat
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A kormány türelmet kér

Horn Gyula az MSZOSZ- ben
Horn Gyula egy délután két 

fórumon is részt vett az 
MSZOSZ Dózsa György úti 
székházában. Az elsőn az MSZP 
elnökeként az MSZOSZ szocia�
lista-szociáldemokrata plat�
formjával tárgyalt. Értékelték a 
párt és a szakszervezeti platform 
közötti együttműködés tapasz�
talatait. Megállapodtak, hogy a 
jövőben is rendszeresen tanács�
koznak a főbb gazdaságpolitikai, 
szociális és érdekvédelmi kérdé�
sekről. Ugyancsak megegyeztek 
abban, hogy a szocialista párt és 
az MSZOSZ szocialista- szociál�
demokrata platformja a közelgő 
önkormányzati választáson is 
összehangolja tevékenységét.

A második találkozón a mi�
niszterelnök konzultációt folyta�
tott a legnagyobb szakszervezeti 
konföderáció vezető tisztségvi�
selőivel. Az értekezletet vezető 
Nagy Sándor bevezetőjében je�
lezte, hogy nagy várakozás kísé�
ri a kormány működését. Az 
MSZOSZ elnöke kiemelte: a vá�
lasztások után a szakszervezetek 
az előbbi kormánynál -  amely 
arrogáns volt és szakszervezet�
ellenes -  sokkal jobb partnerre 
leltek.

Ugyanakkor az érdekegyezte�
tésben a kormányváltás óta is 
vannak zökkenők. Az MSZOSZ 
megérti a kezdeti nehézségeket, 
és érdekelt abban, hogy a szo�
cialista-liberális kormánykoalí�
ció sikeres legyen, hiszen ha ja�
vul a gazdasági helyzet, a mun�
kavállalók, a nyugdíjasok életkö�
rülményei is jobbak lesznek. Az 
MSZOSZ eddigi gyakorlatához 
híven -  továbbra is mértéktartó 
magatartást tanúsít-  szögezte le 
az elnök.

Horn Gyula mindenekelőtt kö�
szönetét mondott azért a támo�
gatásért, amelyet az MSZOSZ a 
választások sikeréhez nyújtott. 
Az eredmény közös győzelmünk 
-  állapította meg. -  Az MSZOSZ 
korrekt partner, és ez nem jelent 
konformizmust. Mindez biztató a 
kormány számára, és szeretnénk 
a továbbiakban is támaszkodni a 
szakszervezetekre. Ezért nyitot�
tak vagyunk valamennyi szak-  
szervezeti szövetség iránt.

-  Ahhoz, hogy megteremt�
hessük a kedvező változások fel�
tételeit 1996- 97- re -  Békési Lász�
lóval egyetértve -  nagyon ke�
mény intézkedéseket kell ten�
nünk -  folytatta a miniszterel�
nök. -  Nem hozunk azonban ér�
demi döntéseket a szociális part�
nerek véleményének kikérése 
nélkül, miként meghallgatjuk a 
szakmai körök ajánlásait is.

Felhívta a sajtó munkatársai�
nak a figyelmét -  az ismétlődő 
félreértések miatt -  arra, hogy a 
különböző munkaanyagokat ne 
tekintsék a kormány álláspontjá�
nak. így például a pótköltségve�
tés számai tárgyalási alapot je�

lentenek, a jövő évi költségveté�
si irányelvek az illetékes tárca vé�
leményét tükrözik, ezért nem 
szabad úgy tálalni e munka�
anyagokat, mintha véglegesek 
lennének. Ezek -  a többi munka�
anyaghoz hasonlóan -  még 
számos vitán vesznek részt és 
az érdekképviseletekkel történő 
egyeztetéseken mennek keresz�
tül.

Horn Gyula jelezte, hogy szep�
tember végére elkészül a kor�
mány részletes helyzetelemzése, 
amely a parlament elé kerül. Két 
héten belül lezárul az a vizsgálat, 
amely az április 1. és július 15. 
között született privatizációs 
döntéseket célozta meg. A priva�
tizációt be kell fejezni, de amíg 
nincs új törvény, addig nem sza�
bad gyorsítani, mert az új va�
gyonpolitikai irányelvek nélkül 
semmi sem változna. A privati�
zációs bevételekről várhatóan 
élénk vita lesz. A szakszervezetek 
képviselőinek nagyobb beleszó- 
lástkell biztosítani a döntésekbe.

Az előadó fontosnak nevezte, 
hogy a társadalombiztosítás 
megkapja végre a jövedelemter�
melő vagyonát. Szó sincs róla -  
mondta - , hogy bevonnák a költ�
ségvetésbe a munkaadók által 
létrehozott bérgarancia-alap 900 
millió forintját. A kabinet még 
szeptemberben a parlament elé 
terjeszti a béralap létrehozásáról 
szóló tervezetét. A kormány még 
nem döntött a gyed és a gyes 
összevonásáról. A női nyugdíj- 
korhatár 1995. január 1- jétől tör�
ténő felemelését nem tartotta 
időszerűnek. Lényegesnek ne�
vezte viszont az adó-  és a tb- fize-  
tés moráljának gyors megváltoz�
tatását.

A végkielégítéssel kapcsolat�
ban a miniszterelnök kijelentet�
te: meg kell tartani annak rend�
szerét, nem fogadhatók el 
ugyanakkor a többévi „bebeto�
nozások" és a sokmilliós össze�
gek. A kormány arra törekszik, 
hogy az infláció mértéke ne nö�
vekedjék számottevően. Megkü�
lönböztetett figyelmet fordítanak 
a fiatalok és a nyugdíjasok hely�
zetére, kidolgozzák a progra�
mot a létminimum alatt élők 
kompenzálására, intézkedése�
ket tesznek a hajléktalanok sor�
sának megoldására.

Az energiaárak 80- 100 száza�
lékos emeléséről nincs szó, a tár�
gyalások 30 százalék körüli ár�
emelésnél tartanak. Gondolkod�
nak ugyanakkor a legrászorul�
tabbak kompenzálásán. Ugyan�
csak töprengenek azon, mit le�
hetne tenni a gyógyszerárak nö�
vekedése ellen. Ezt a kérdést 
mindenesetre kiemelt szociális 
problémaként kezelik. Mindent 
alá kell rendelni annak, hogy 
meg tudják venni azok, akik rá�
szorulnak.

A bérek valóban nagyon „el�
szaladtak" az utóbbi évben, em�
lékeztetett a kormányfő, megje�
gyezve, hogy a 19 százalékos inf�
láció mellett a bérek 27 százalék�
kal nőttek. Nem vagyunk közal�
kalmazott-  és köztisztviselő- el�
lenesek- szögezte le Horn Gyula 
- , de valóban nagy aránytalan�
ságok keletkeztek ezen a terüle�
ten. Az állami bankoknál például 
háromszor annyit lehet keresni, 
mint a közhivatalokban, s ezen 
változtatni kell.

Az előadó bejelentette azt is, 
hogy az illetékesek dolgoznak a 
Munka Törvénykönyve módosí�
tásán. A kormány fontosnak tart�
ja az érdekegyeztetés rendszeré�
nek kiépítését még ebben a vá�
lasztási ciklusban. Ez azonban 
nem máról holnapra alakul ki. A 
gazdasági- szociális megállapo�
dás az alapját képezheti az egész 
érdekegyeztetési rendszernek. A 
paktum előkészítése megfelelő 
tapasztalatokat nyújt ehhez a 
munkához.

Horn Gyula tájékoztatója után 
a szakszervezeti tisztségviselők 
tették fel kérdéseiket, s mondták 
el észrevételeiket, bíráló meg�
jegyzéseiket, adták elő kérései�
ket, javaslataikat. Elsősorban az 
egyes ágazatok, szakmák -  bá�
nyászat, mezőgazdaság, élelmi�
szeripar, kereskedelem, közleke�
dés -  sajátos problémáit vetették 
fel az érdekvédők, de szóba ke�
rültek általánosabb hatókörű té�
makörök is, mint például a mun�
kavállalók igényelte garanciák, a 
közteherviselés, a nyugdíjrend�
szer, a leszakadó rétegek elsze�
gényedése, a munkaügyi szabá�
lyozás anomáliái, az érdekegyez�
tetés korszerűsítése.

A felszólalók óvtak a sokkoló 
intézkedésektől. Azt kérték, hogy 
a gazdasági- szociális megál�
lapodásban ne legyen túl sok 
korlát. Kívánatosnak tartották, 
hogy a paktum tartalmát -  még 
aláírása előtt -  tagsági vitára bo�
csáthassák.

A miniszterelnök -  miután 
reagált a felszólalásokban felve�
tett konkrét kérdésekre - , a kon�
zultációt a következő mondatok�
kal fejezte be: -  Ne felejtsük el, 
hogy ez a kormány (augusztus 
25- e lévén) egy hónap és tíz 
napja van hatalmon. Mi igyek�
szünk, de türelmet kérünk. Lé�
pésről lépésre haladunk. ígér�
jük, mi nem leszünk korruptak. 
Tisztességesen akarunk dolgoz�
ni. Az életkörülmények romlása 
ellen küzdünk.

Horn Gyula annak a vélemé�
nyének adott hangot, hogy -  a 
felmerülő nehézségek és kényes 
kérdések ellenére -  van esély a 
gazdasági- szociális megállapo�
dás megkötésére.

Kárpáti Sándor

A közelítés művészete
A pótköltségvetés vitája az Érdekegyeztető Ta�

nácsban több szempontból is fontos esemény 
volt. Nem véletlenül várták izgalommal a fősze�
replők, a szociális partnerek, de érdeklődéssel kö�
vették a szakemberek és a szélesebb közvélemény 
is. Érthető ez, hiszen mindannyiunk pénztárcáját, 
családi költségvetését érzékenyen érintő dönté�
sek szerepeltek az egész napos plenáris ülésen.

Ám nemcsak a húsbavágó kérdések okán fi�
gyeltünk a fórumra, hanem azért is, mert az ÉT 
legutóbbi ülése erőpróbát jelentett a társadalmi�
gazdasági megállapodáshoz vezető úton. Meg�
volt a veszélye annak, hogy a kormány, a munka�

adók és a munkavállalók képviselői nem tudnak 
megegyezni, s ebben az esetben elakadhatnak a 
tárgyalások. Ugyanakkor annak a lehetősége is 
fennállt, hogy -  ha szikrázó vitákban és kényszerű 
alkukban is, de -  a felek tudomásul veszik a kor�
mány javaslatait. S ez az utóbbi jött be, ami bizta�
tó a továbbiakhoz.

Akadt azonban itt más érdekesség is. Itt találko�
zott először tétre menő „meccsen" Békési László 
és Nagy Sándor, most vizsgáztak először azok a 
szakszervezeti vezetők, akik az MSZP listáján ke�
rültek a parlamentbe. Ha arra gondolunk, hogy 
mennyi vészharang kongott a Békesi- Nagy

„összeférhetetlenség" miatt, mennyi fenntartás 
és bírálat hangzott el az érdekvédők képviselősé�
ge okán, akkor ehhez képest azt mondhatjuk, 
hogy a szakszervezeti tisztségviselők -  élén Nagy 
Sándorral -  nem vizsgáztak rosszul.

Sem az ÉT ülésén, sem a szocialista párt parla�
menti frakciójában nem kerültek szerepzavarba. 
Össze tudták egyeztetni, illetve külön tudták vá�
lasztani azt, hogy mikor, mit és kit képviselnek. 
Attól, hogy közelállónak érzik magukhoz a szocia�
lista- liberális kormánykoalíció gazdasági prog�
ramját, még harcosan következetesen tudták 
képviselni a munkavállalók, a nyugdíjasok érde�
keit.

Külön érdekességet jelentett a Békesi- Nagy 
érvpárbaj. A többfordulós „összecsapásban" jól 
lehetett követni, milyen messziről indultak és mi�
ként közeledtek, hogy aztán ésszerű kompro�
misszummal kiegyezzenek. Időnként a vitakultúra 
szerencsés tanúi lehetünk, azt érezve, hogy a kö�
zelítés művészetének váltunk a részeseivé.

Kiélezett helyzetben különösen nagy dolog ez. 
Azért kell elismernünk és példaként hírt adni róla, 
mert a közeljövőben igen nagy szükség lesz az 
ilyen tárgyalási stílusra.

- t i s -

Kompromisszumok 
az ÉT ülésén

Az Érdekegyeztető Tanács 
szeptember 6- i plenáris ülésén 
véglegesítette a társadalmi- gaz�
dasági megállapodás témaköre�
it. Az elfogadott tematika a tár�
gyalások végéig az ÉT hivatalos 
munkaprogramjává válik. De�
cemberig valamennyi témában 
elkészül a megállapodás terve�
zete.

A fő napirendet jelentő pót�
költségvetést Békési László ter�
jesztette elő. Bevezetőjében a 
pénzügyminiszter elmondta, 
hogy a költségvetésnek tartania 
kell a tervezett 330 milliárd fo�
rintos hiányt. Megszorító intéz�
kedések nélkül az államháztar�
tásvárható hiánya elérheti a 420 
milliárdot. A kormány október 
elsejétől érvényesítené az elvo�
násokat. Ennek következtében 
mintegy 50 milliárdos megtaka�
rítás remélhető, ám ha ezt a hi�
ányt is hitelből kellene fedezni, 
úgy az 1995- ben újabb 20 milli�
árdos kamatterhet róna a költ�
ségvetésre.

A pótköltségvetésben érvé�
nyesített kemény intézkedések 
a jövő évi gazdasági stabilitást 
készítik elő. Ennek érdekében 
csökkenteni kell a belső, első�
sorban a közületi fogyasztók 
felhasználását és csak 15 szá�
zalékos bérnövekedés képzel�
hető el. A pénzügyminiszter 
hangsúlyozta: ha nem lépnek 
azonnal, a gazdaság a jövő év 
végére finanszírozhatatlanná 
válhat. Jelenleg ugyanis a kor�
mánynak sem ideje, sem tarta�
léka nincs.

A munkáltatókat képviselő 
Kovács István szerint a pénzügy-  
miniszter sötétebb képet fest a 
gazdaság helyzetéről, mint ami�
lyennek azt a vállalkozók látják. 
Szerintük a mostani növekedés 
már egészséges. A pénzügyi 
visszafogásokat csak akkor tud�
ják elfogadni, ha a kormányzat 
ezzel párhuzamosan befektetés�
ösztönző és vállalkozásélénkítő 
intézkedéseket hoz.

Mészáros Gyula -  ugyancsak 
a munkáltatók nevében -  pénz�
piaci esélyegyenlőséget köve�
telt a vállalkozóknak. A munka�
adók csak olyan szociális kom�
penzációt tudnak támogatni, 
amely kizárólag a legrászorul�
tabbak körében ellensúlyozza a

megszorító intézkedések követ�
kezményeit.

A munkavállalók nevében fel�
szólaló Nagy Sándor nem tar�
totta elég megalapozottnak a 
helyzetértékelést. Kijelentette, 
hogy a szakszervezetek feltéte�
lekhez kötik a pótköltségvetés 
tudomásulvételét. Ahhoz példá�
ul, hogy az energiaárak emelé�
sét sávosan hajtsák végre. Zárja 
le a kormány a 8 százalékos 
visszamenőleges nyugdíjeme�
lés lebegtetését. A női nyugdíj-  
korhatár emelését hangolja 
össze a nyugdíjrendszer átfogó 
reformjával. A gyógyszerek áfá�
ja,nullakulcsos maradjon, s a le�
értékelés árnövelő hatását vál�
lalja át a kormány, adjon egyér�
telműbb képet a közalkalmazotti 
szférában várható szervezeti 
változtatásokról és a leépítések 
arányairól.

- A  kormány tervezett intézke�
dései a közalkalmazottakat na�
gyon nehéz helyzetbe hozzák -  
hangsúlyozta Szabó Endre. 
Ezért követelte, hogy a kidolgo�
zott államháztartási reformról 
tárgyaljanak a szakszervezetek�
kel, s ne a fejük fölött döntsenek.

Békési László válaszában kép�
telenségnek minősítette a pót�
költségvetéshez kapcsolt kor�
rekciós intézkedések halogatá�
sát, hiszen napról napra nő a hi�
ány. Visszautasította a munka�
adók vádját az egyoldalú restrik�
cióról. A szakszervezeti kifogá�
sok közül elismerte, hogy ha 
1990- ben hozzákezdtek volna az 
államháztartási reformhoz, ak�
kor most a közalkalmazottak 
jobb helyzetben lennének.

A pénzügyminiszter elfogad�
hatónak tartotta a Nagy Sándor 
által megfogalmazott követelé�
sek közül a női nyugdíjkorhatár�
ra, a Szolidaritási Alapra, a 
gyógyszerek áfa- mentességére 
és az energiaár- emelés módjára 
vonatkozókat. Kompenzálni vi�
szont csak 700 ezer családnál, 
havi kétezer forintot tudnak. A 
8 százalékos visszamenőleges 
nyugdíjemeléshez azonban hi�
ányzik 22 milliárd forint.

A pénzügyminiszteri válaszo�
kat követő újabb vita eredmé�
nyeként olyan kompromisszum 
született, hogy a 10 százalékos 
áfa- kulcs októberre tervezett 2

százalékos emelését januárra 
halasztják, a vállalkozók is szá�
míthatnak kedvezményekre, va�
lamint az is lehetségesnek tűnik, 
hogy a gyógyszerárakat nulla 
áfa- kulcsban tartsák.

A pénzügyminiszter ígéretet 
tett arra, hogy a kormány soron 
lévő ülésén tételesen ismerteti a 
munkaadók és a munkavállalók 
álláspontját, majd a kabinet 
döntése után benyújtják a parla�
mentnek az .idei pótköltségvetés 
tervezetét.

*

A szociális partnerekkel foly�
tatott egyeztetés után a kormány 
- a  szeptember 8- i ülésén -  elfo�
gadta a pótköltségvetés végle�
ges tervezetét. Eszerint: a nyug�
díjasok megkapják az idei 8 szá�
zalékos nyugdíjemelést, január 
elsejei hatállyal visszamenőleg. 
A Szolidaritási Alapból 2,1 milli�
árd forintot csoportosítanak át a 
munkanélküliek jövedelempótló 
támogatására. Az energiaárak 
emelése 25-30 százalékos sáv�
ban marad, és másfél milliárdos 
kompenzációs keretet biztosíta�
nak az áremelések szociális el�
lentételezésére.

Az általános forgalmi adó al�
só, 12 százalékos kulcsa jövő év 
elején lép hatályba. A gyógysze�
rek nullaszázalékos áfa- kulcsa 
megmarad, és idén a gyógysze�
rek árában a forintleértékelések 
hatása sem érződik majd. A mi-  
nimáladó ugyancsak a jövő év 
elején szűnik meg, ezzel szem�
ben a társasági adóban kedvez�
ményeket nyújtanak a termelő 
és munkahelyteremtő beruhá�
zásokra.

A magyar áruk versenyképes�
ségének fokozása érdekében 
még 1995 előtt emelni fogják az 
élelmiszer- importáruk vámját. A 
nők nyugdíjkorhatárának emelé�
sére csakis az 1995-ös törvény�
kezéssel összhangban kerülhet 
sor. A lépcsőzetes bevezetés el�
kerülhetetlen, ám az érintettek 
számára elviselhető megoldást 
kell keresni. A kormány döntött a 
központi bérgarancia- alap létre�
hozásáról, továbbá arról, hogy 
még e hónapban megkezdi 
munkáját a privatizációs vissza�
éléseket vizsgáló bizottság.

K. S.

Reális a Realitás Kft. elképzelése
A Magyar Szakszervezetek 

Országos Szövetsége, a Va�
sasszakszervezet, a Postai Dol�
gozók Szakszervezete, a Ruhá�
zatipari Dolgozók Szakszerve�
zete, valamint a Postabank köz�
reműködésével megalakult a 
Realitás Biztosító Pénztár Szer�
vező és Pénzügyi Tanácsadó 
Korlátolt Felelősségű Társaság, 
röviden Realitás Kft.

Mint dr. Vágó János, az 
MSZOSZ alelnöke a megalaku�
lást követő sajtótájékoztatón el�
mondta, a társaság megalapí�
tását az életfeltételek nehezülé-  
se hozta magával. Az MSZOSZ 
szolgáltató szakszervezetként 
akar működni, így az élet min�
den területén segíteni szeretné�
nek a tagoknak. Az egyik ilyen 
öngondoskodási lehetőség a 
nyugdíj-  és egészségbiztosítási 
forma megteremtése. Sajnos 
azt világosan látni kell, hogy a 
jövőnk nem valami rózsás. A 
kormányprogram ismeretében 
elmondhatjuk, hogy az állam�
polgárok részére egyre csökke�
nő szociális segítségre számít�
hatunk. Ez vonatkozik az egész�
ségügyi és nyugdíjkérdésekre 
egyaránt. Mindezekből kiindul�
va kerestünk partnereket a 
Realitás Kft. megalapítására -  
hangsúlyozta Vágó János.

Ezt követően dr. Szabó Imre 
és Veres János, a társaság ügy�
vezetői ismertették a kft. ter�
veit.

-  Muszáj előre gondolkodni, 
sőt gondoskodni önmagunk jö�
vőjéről. Ennek egyik formája az 
olyan takarékoskodás, amelyet 
az önsegélyező pénztárak nyúj�
tanak. Az ide befizetett forintok 
úgymond „tiszta pénzek", mert 
a törvényi előírás szerint sem 
tb- járulékot, sem adót nem kell 
utána fizetni. Vagyis megéri a 
munkáltatóknak is, hogy ily 
módon gondoskodjanak a dol�
gozóikról. Valamint ezek az ön�
segélyező pénztárak a műkö�
dés nonprofit jellege miatt a 
legolcsóbban tudnak gazdál�
kodni, ugyanakkor a törvény a 
biztonságos működés garan�
ciáit is megszabja. Azaz nem 
úszhat el a pénz, mert szigorú 
előírások szabályozzák a befek�
tetési lehetőségeket. Az emlí�
tettek miatt mindenképpen 
megéri az embereknek belépni 
egy ilyen pénztárba, míg a 
munkáltatóknak is megéri befi�
zetésekkel támogatni a dolgo�
zókat.

A Realitás Kft. a pénztárak 
szervezését és működését 
igyekszik segíteni, ehhez azon�
ban pénzügyi háttér kell, ezért

örvendetes a Postabank csatla�
kozása. A szervezet céljai kö�
zött szerepel egy országos 
nyugdíjpénztár felállítása, vala�
mint egy pénztári szövetség 
megalapítása is. Emellett ter�
mészetesen bármelyik vállalat, 
szakmai szakszervezet létre�
hozhat önálló pénztárakat, a 
kft. a szakmai felügyeletet látja 
el, beleértve a pénztár működ�
tetését is.

Kulcskérdés azonban az, hogy 
a munkáltatókat miként sikerül 
megnyerni az ügynek, piszén ha 
átvállalják a dolgozók helyett a 
díj teljes egészének vagy egy ré�
szének befizetését, akkor egyfaj�
ta nagyon lényeges és hasznos 
szociális támogatást, béren kívü�
li juttatást tudnak adni. És itt lé�
nyeges a szakszervezetek szere�
pe, mert például a kollektív szer�
ződések tárgyalásánál, megkö�
tésénél ebbe az irányba befolyá�
solhatják a munkáltatót. Termé�
szetesen ezekbe a pénztárakba 
nemcsak a szakszervezeti tagok 
léphetnek be, hanem minden 
magyar állampolgár. Sajnos a 
létbizonytalanság, a munkanél�
küliség, vagy a betegség bárkit 
elérhet, és akkor biztos anyagi 
támaszt kaphat az önsegélyező 
pénztártól.

Mayer György
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„Mi is fontosnak tartjuk  
a szervezeti vá ltoztatást”

Mundruczó Kornél a területi munka 
felfogásáról és sajátosságairól

T ájékoztató  a 
in tézőbizottsága

-  A PDSZ különböző testü�
letéi, az intézőbizottság több 
alkalommal is napirendre tűz�
te ezt a témakört. Fontos volt a 
számunkra, mert úgy láttuk, az 
MSZOSZ elképzelései sok 
esetben nem kerültek le a me�
gyei - szervezetekhez. Ezért 
több olyan kérdés vetődött fel, 
amelyeket -  jóllehet egy szö�
vetséghez tartozunk, de -  
másképpen ítéltünk meg. (Pél�
dául a sztrájk szervezésében, a 
szakszervezeteket érintő kü�
lönböző kormányhatározatok 
értelmezésében stb.)

A postások fontosnak tartot�
ták a megyei szervezetek felül�
vizsgálatát és szervezeti vál�
toztatását, de többször hang�
súlyoztuk, hogy az ilyen jelen�
tős változások hosszabb időt 
igényelnek. Ez lehet a feltétele

(Folytatás az 1. oldalról.)

több! Hozzá kell még tennem, 
hogy amennyiben csak a 3,5 
százalékos bértömeg használ�
ható, és nem egészül ki újabb 
bérfejlesztésre való forrással, 
akkor marad a KSZ- módosí-  
tás. Ez esetben viszont 1995. 
január elsejétől már nem a 
kollektív szerződés tarifális 
elemeinek valorizálásával kell 
foglalkozni, hanem koncent�
ráltan az alapbérfejlesztésre 
fordítani a tárgyalásokat, illet�
ve a lelhető és biztosítható for�
rásokat.

Összegezve, ha most ezt a
3,5 százalékot alapbéremelés�
re fordítjuk, nyilvánvaló, hogy 
elcsúszik a pótlékok emelésé�
nek igénye és lehetősége, és 
lehetséges, hogy a tárgyalás 
eredményes lesz, de ez a pót�
lékemelés nyilván az 1995- ös 
bérfejlesztés terhére fog meg�
történni.

-  Végezetül még egy kér�
dés. A szakma, nevezetesen az 
igazgatóság, részéről ki vett 
részt a megbeszélésen?

-  Meggyesi Gyuláné gazda�
sági igazgató helyettes.

-  S m it szólt a felvetett és 
igényelt kérdésekhez?

-  Annyit mondott csak, 
hogy jelenleg -  azaz ma -  a 
debreceni igazgatóság ninCs 
abban a helyzetben, hogy a 
megjelölt minimum + 1 száza�
lék emelést saját erőből bizto�
sítani tudná. '•

-  Akkor pedig szakad a cér�
na?

-  Mi ezt nem követeljük, -  
csak, ismétlem -  normális 
tárgyalási alapnak tekintjük. 
Éppúgy mint a KSZ- t, amelyet 
még apró dolgokban finomíta�
ni kell, de mindenféleképpen 
jó tárgyalási alap.

*

A területi titkárokkal történt 
tárgyalás és megbeszélés 
után milyen csomagtervet visz 
a hóna alatt Maróti László, a 

fszegedi szb titkára?

annak, hogy valamennyiünk 
akarata érvényesüljön a meg�
valósulásban. Az európai pél�
dák arról szólnak, hogy az 
ilyen horderejű módosítások 
időigénye legalább 4- 5 év.

Nekünk is át kellett gondol�
nunk -  akik nem megyére szer�
veződtünk, hanem 3- 4 megyei 
illetékességi területet összefo�
gó régióra-, hogyan és mikép�
pen csatlakozzunk a kialakuló�
ban lévő új szervezetekhez. Tá�
mogattuk az új struktúra létre�
jöttét, egyszersmind fenntartot�
tuk magunknak a jogot, hogy 
később döntsük el: megyei kép�
viselőinken keresztül, esetleg a 
középszervi testületeket igény�
be véve kapcsolódjunk be a 
megyét érintő, valamint az álta�
lános szakszervezet- politikai 
problémák megoldásába.

-  Összegezve a megbeszé�
lés tapasztalatait: a szegedi 
postaigazgatóság területén a 
munkavállalók képviselőinek 
az a véleménye, hogy illik egy 
korábbi időszakban elhatáro-  
zottakat betartani, ahhoz alkal�
mazkodni. Ebben a megál�
lapodásban az szerepelt, hogy 
durván 18 százalékos alapbér-  
fejlesztés lesz végrehajtva
1994- ben. Ez '93- as megál�
lapodás. Ez egy nagyon ked�
vező dolog volt, hiszen a Ma�
gyar Posta Rt. Vezérigazgató�
sága tette mintegy gesztus�
ként azt a javaslatot -  s ez már 
'93 decemberében megvaló�
su lt - , s ebből az összegből 3,5 
százalékot eltett bértartalék�
ként. Ezzel kapcsolatban sem 
én, sem testületünk tagjai 
nem emlékeznek arra, hogy 
akkor született volna egy 
olyan kikötés, hogy ez a 3,5 
százalék felhasználása minden 
egyeztetés és tárgyalás nélkül 
egyoldalúan történik majd.

Most azt látjuk, hogy ez a 
pénz kimegy a munkavállalók�
hoz, de nem olyan címen és 
nem olyan helyekre, mint 
ahogy a korábbi megállapo�
dás előírta.

-  Mire gondol elsősorban?
-  Arra, hogy egy alapbér-  

fejlesztés sohasem hasonlít�
ható össze egy bérpótlék�
rendszerrel, s ezt a kettőt most 
összevonták.

Ráadásul a rendszer csak 
1994 október 1- jétől élne -  ami 
az utolsó negyedévre igaz - , a 
többi pénz jutalom jelleggel 
lenne kifizetve, ami megint ha�
talmas szubjektivitást vonna 
magával. Nem biztos, hogy azt 
a célt éri el, amiért a bérfejlesz�
tés eleve ki lett tűzve. Tehát a 
terület továbbra is igényt tart a
3,5 százalékra, illetve igényt tart 
arra, hogy ne zárkózzon el a 
magyar posta vezetése a máso�
dik ütemű bérfejlesztés tár�
gyalásaitól. Ma erről szó sincs.

Ezért mondtam korábban, 
hogy ez egyöntetű döntés, 
mert mikor a KSZ- módosításra

Amikor nagy fölénnyel 
megnyertük az üzemi tanácsi 
választásokat, alkalmunk volt 
arra, hogy függetlenített, de 
„nem szakszervezeti pénzből 
fizetett szakértőkkel" erősít�
sük meg a középszervek testü�
letéit. így nem igényeljük azt, 
hogy a megyei képviseletek 
kössenek postára vonatkozó 
bérmegállapodásokat, és tár�
gyaljanak a kollektív szerző�
dés megkötéséről, illetve mó�
dosításáról. Valamennyi terü�
let szakszervezeti tagságának 
rendelkezésére ál! az ingyen 
igénybe vehető jogsegély-  
szolgálat. Ezt szintén a válla�
lattal történt megállapodás 
alapján biztosítjuk. Természe�
tes dolog, ahol a középszerv 
apparátusa a megyei székhe�
lyen működik és az MSZOSZ 
megyei székházában helyez�
kedik el, ott szorosabb a kap�
csolat a megyékben tevékeny�
kedő ágazatok képviselőivel.

Ezek alapján biztos vagyok 
benne, hogy érdekeltségünk 
kölcsönös és megtaláljuk azt a 
szervezeti formát, amely az 
ágazati szakszervezetek meg�
lévő erejét egyesíti.

B alaton lelle  e lő tt
tettek javaslatot, akkor akár 
„0" forinton is, de illet volna 
leülni. Leülni és bemutatni, 
hogy milyen a közgazdasági 
helyzet, milyenek a bevételek, 
és tájékoztatást adni arról, 
hogy milyen a posta jelenlegi 
helyzete, milyenek például a 
kiadások. És akkor ennek függ�
vényében lehet megállapítani: 
van mód, vagy pedig nincs le�
hetőség bérfejlesztésre.

Az minket nem vigasztal, 
sőt tárgyalásra ösztönöz, hogy 
az első féléves tényszámok 
alapján a posta vezetése úgy 
látja, hogy az 1994- es évet po�
zitívan tudja zárni, tehát az üz�
leti tervben meghatározott tó i�
ig határ maximumát éri el az 
adózatlan nyereség ügyében, 
-  ez 3,2- től 3,9 milliárd.

-  Tehát szerinted nagy bu�
kás már elképzelhetetlen?

-  Aligha, de én azt is elfoga�
dom, hogy ne adj' isten többe 
kerül a postának is a költségek 
része, mert változtak az árak -  
energia, benzin stb. - , de vál�
toztak a megélhetési költségek 
is. És amikor ezt az üzleti tervet 
készítették, már tudták, hogy 
milyen arányú bérfejlesztést 
ajánlottak fel, illetve a megál�
lapodás miről szól, és a terüle�
ti igazgatóságok felé a költség-  
hányadot úgy állapították 
meg, hogyha ezt azok teljesíte�
ni tudják, önerős bérfejlesz�
tésről szó sem leheti

Magyarul kaptunk -  adtak -  
egy lehetőséget, de ezt utána 
rögtön el is vették. Másodszor: 
én azt is megértem, hogy fej�
lesztésre is nagyon fontos 
pénzt fordítani, de azt csak a he�
lyes arányok betartásával. És 
arra sem lehet hivatkozni, hogy 
megemelkedett az étkezési hoz�
zájárulás- jó, ez nagyon szép- , 
de ez a cég számára adómentes 
pénz. Ez a legolcsóbb pénz; 
összegezve: a 3,5 százalék fel-  
használásában, illetve a máso�
dik ütemű bérfejlesztésben a 
posta nem tartotta be az erede�
ti megállapodásokat.

Veégh Ádám

(Folytatás az 7. oldalról.)

lembe vette a Postai Dolgozók 
Szakszervezete által 1993. de�
cember 27- én a Posta Vállalat 
vezérigazgatójának átadott 
szakszervezeti javaslatot az új 
kollektív szerződéssel kapcso�
latban. A mostani elképzelés 
több ponton megegyezik a 
szakszervezet korábbi javasla�
taival, bizonyos ponton pozitív, 
egyes esetekben attól negatív 
irányban tér el. Ennek előrebo�
csátását követően egy- két 
konkrét észrevételt is tett, így 
többek között:

-  a biztonsági pótlék tovább�
ra is maradjon meg, a jelenlegi 
pótlék 50 százalékos emelésé�
vel;

-  meggondolásra javasolja 
azt, hogy a törzsgárda anyagi 
elismerése automatikusan kö�
vesse a postai átlagbérek alaku�
lását, és javaslatot is tett arra, 
hogy a jelenlegi időintervallu�
mokon belül a mindenkori pos�
tai átlagbér 2- től 8 hét között 
szóródjon;

-  aggályát fejezte ki a tekin�
tetben, hogy a pénzkezelési 
pótlék zárolt számlán való keze�
lése törvényes- e, nem jelent- e 
túlzott adminisztrációt, a mun�
kakör változását megfelelően 
lehet- e követni, és egyéb ismert 
és nem ismert problémákat is 
megemlített.

Fontos megjegyzést tett ak�
kor, amikor azt jelezte és kérte, 
hogy a kiküldendő szakmai 
anyagban jelenjen meg az, 
hogy milyen munkakörök azok, 
amik kimaradnak a pénzkezelé�
si pótlék köréből. Nem tudja tá�
mogatni a kiosztó leszámoló, 
valamint a hivatali kézbesítő 
munkakör figyelmen kívül ha�
gyását.

-  Javasolja meggondolni 
azt, hogy a rendszeres helyette�
sek, valamint a kisposta- veze�
tők jelenlegi besorolásukból ke�
rüljenek át egy magasabb kate�
góriába.

-  Javaslatot tett szóbeli ki�
egészítőjében arra, hogy cél�
szerű lenne a munkahelyi pót�
lékot emelni, valamint ponto�
sabban megfogalmazni a foly�
tonos szolgálati munkahelyek 
kritériumait.

-  Az elhangzott szóbeli ki�
egészítőt követően az intézőbi�
zottság tagjai is tettek javasla�
tot, illetve megerősítették azt, 
amit a PDSZ szakértője szóbeli 
kiegészítőjében megfogalma�
zott.

A vita során egyértelművé 
vált az, hogy ez az anyag bizo�
nyos pontjaiban átdolgozásra, 
egy- két kérdésben kiegészítés�
re szorul, de mindenképpen al�
kalmas arra, hogy dolgozói vita 
után, 1994. szeptember 22- én a 
TOT állásfoglalást alakítson ki. 
A hozzászólók többsége hang�
súlyozta, hogy erre a pótlék�
emelésre szükség van, de felve�
tették többen azt is, hogy a pos�
tások ma azt is várják és talán 
még hangsúlyosabb igényként 
fogalmazzák meg, hogy bérfej�
lesztésre számítanak és bérfej�
lesztést is várnak.

Az intézőbizottság az elhang�
zott szóbeli kiegészítők, az írá�
sos előterjesztés, valamint a vé�
lemények ismerete után az 
alábbi döntést hozta:

-  a testület az ib elé terjesz�
tett javaslatot egy- két kiegészí�
tés után alkalmasnak ítéli dol�
gozói vitára.

Az ib ma nincs abban a hely�
zetben, hogy az anyaggal kap�
csolatban az előbb elmondotta�
kon kívül részletesebb véle�
ményt fogalmazzon meg, 
ugyanis egy- két területet kivéve

középszervi testületek az anya�
got még nem ismerik és ismer�
hetik. Kéri a testület a posta rt. 
képviselőjét, hogy az itt elhang�
zottakat hozza az rt. vezetőjének 
tudomására, érzékeltesse azt, 
hogy a postások nemcsak pót�
lékemelésben, és talán elsősor�
ban nem abban érdekeltek, ha�
nem azt remélik, hogy nem el�
vetett még az,az általuk megfo�
galmazott igény, hogy szep�
temberi bértárgyalásunk alap�
bérfejlesztést is megfogalmaz�
hat. Az itt elhangzottak alapján 
a testület úgy ítélte meg, hogy 
fel kell készülni egy második 
ütemű vagy rendkívüli bérfej�
lesztésre, és ez csak a dolgozói 
vita alapján válhat konkrétab�
bá, hogy a tartalékolt 3,5 száza�
lékos lehetőség pótlékban vagy 
bérfejlesztésben valósul meg. 
A testület szerencsésnek ítéli 
azt, hogy az előző napirendi 
pontban tájékozódott a posta 
eredményéről és várható telje�
sítéséről, így a kettőt értékelve 
és a megkezdett dolgozói vitát 
követően szeptember 8- 9- e 
már alkalmas arra, hogy az in�
téző-  bizottság nevében a posta 
rt. vezetőivel egy érdemi kon�
zultációt lehessen folytatni a 
szeptember 22- i TOT- ülést 
megelőzően.

A posta rt. főmunkatársa kér�
te a testületet arra is, hogy a 
mellékelt, a hírlapkézbesítőkkel 
kapcsolatos KSZ- módosításról 
is alakítson ki a testület állás-  
foglalást.

Ezzel kapcsolatban az ib 
olyan igényt fogalmazott meg, 
mely szerint így ez az előter�
jesztés nem szerencsés. Szük�
ségesnek tartaná a dolgozói vi�
ta során nemcsak erről, hanem 
a hírlapkézbesítők díjazásának 
új elképzeléseiről is vitát kezde�
ményezni, majd azt követően 
megállapodásra jutni a bére�
zést és a KSZ módosítását ille�
tően is.

A PDSZ országos titkára 
meghallgatva a megüresedett 
munkakörre pályázókkal történt 
elbeszélgetést értékelő bizott�
sági véleményt, a következő ja�
vaslatot terjesztette a testület 
elé:

-  javasolta, hogy a testület 
értsen azzal egyet, hogy a meg�
üresedett munkakörre dr. Berta 
Gyulát alkalmazzuk, meghatá�
rozott időre, és erre az időre ré�
szére 65 000 forint bért biztosí�
tunk. A pályázóval folytatott be�
szélgetés irányuljon arra is, 
hogy a munkakört szeptember 
1., de legkésőbb szeptember 
15- ével el kell foglalni.

Tájékoztatás hangzott el ar�
ról, hogy a TOT által elfogadott 
költségvetésben biztosított 
összegből az igényelt Volkswa�
gen Golf személygépkocsi 
megérkezett, de sajnálatos mó�
don 1000 kilométert követően 
közel 300 000 fofintos kár kelet�
kezett benne. Információnk sze�
rint a gépkocsit vezető kolléga, 
Konrát Ervin Kecskemét előtt a 
jobb első kerékben durrdefek�
tet kapott és a kocsi kormá-  
nyozhatatlanná vált. Az orszá�
gos titkár felhatalmazást kért 
arra vonatkozóan, hogy szakér�
tő vizsgálja meg a gépkocsit, 
különösen koncentrálva a gumi 
állapotára, mert ha ezt a balese�
tet valóban műszaki hiba okoz�
ta, akkor remény lehet arra, 
hogy nem javított, hanem cse�
rekocsi áll a PDSZ rendelkezé�
sére. Az ücjy intézésére a testü�
let Buják Ágnest kérte fel.

Tájékoztatás hangzott el a 
Posta Szakmai Egyesülete által 
szervezett háromnapos debre�
ceni találkozó eseményeiről. A

PDSZ
ü lésérő l

PDSZ részéről a rendezvényen 
jelen volt Sztahura Lászlóné, 
Pinczés Jánosné, Kónya Lajos, 
dr. Zsohár Andrásné, Konrát 
Ervin és Mundruczó Kornél.

A PDSZ országos titkára dön�
tést kért arról, hogy a Német 
Postás Szakszervezet delegá�
ciójába korábban elfogadott 
Kónya Lajos helyett Pölz Ferenc 
utazzon: Kónya szaktárs parla�
menti elfoglaltsága miatt az 
utat ebben az időben nem tudja 
vállalni.

A testület a javaslattal egyet�
értett.

Tájékoztatás hangzott el ar�
ról, hogy a Titkárok Országos 
Tanácsát szeptember 22. és 24. 
között Balatonlellén tartjuk.

Ennek napirendi pontjai a kö�
vetkezők:

1. Érkezés Balatonlellére 
szeptember 22- én délelőtt.

2. Ebédet követően délután 
14 órától a Magyar Posta Rt. ál�
tal javasoltak testületi ülés elé 
terjesztése, majd felhatalma�
záskérés a TOT tagjai részéről.

3. Szeptember 23- a délelőtt: 
tájékoztatás, majd konzultáció, 
terv szerint a KHVM miniszteré�
vel, Lotz Károllyal, valamint Do�
ms Bélával, a Magyar Posta Rt. 
elnök- vezérigazgatójával.

4. 23- án délután és 24- én dél�
előtt javasolt program: tájékoz�
tatás Nagy Sándortól, az 
MSZOSZ elnökétől, majd kon�
zultáció, ezt követően pedig az 
ÉTOSZ munkatársai előadást 
és konzultációt tartanak az aláb�
bi témákban:

a) szakszervezet, üzemi ta�
nács együttműködése,

b) az érdekegyeztetés új 
rendszere,

c) a szociális paktum lénye�
ge, és jellemzői,

d) az MT várható módosítá�
sa.

Rövid tájékoztatás hangzott 
el az országos titkártól az Önse�
gélyző Alapítvány helyzetéről, 
majd részletesebb vitát követő�
en döntés született arról, hogy 
a kuratórium tagjai közül me�
lyik terület kit cserél annak ér�
dekében, hogy a Cégbíróság a 
bejegyzést elvégezhesse.

A módosított kuratóriumi ta�
gokról és a Cégbíróság által tett 
észrevételekről 22- én a PDSZ 
szakértője az intézkedést a bíró�
ság felé megteszi.

Ismertette az országos titkár 
a testülettel, hogy augusztus
15- ével a sajtó megüresedett 
két szobájára a Hírker a szerző�
dést megkötötte. A szerződés 
szerint a feltételek azonosak; dí�
jazást tekintve a Garten által bé�
relt szobákkal, egyéb feltételek�
ben pedig az épületben műkö�
dő KÜT- ök feltételeivel rendel�
keznek. A bérleti díj augusztus
15- től esedékes.

A tárgyalt napirendi ponto�
kat, valamint az egyebeket kö�
vetően az intézőbizottság ülését 
azzal fejezte be, hogy a posta rt. 
által megküldött anyagokat a le�
hető legrövidebb időn belül bo�
csássa az apparátus társadalmi 
vitára, erről 8- ig szerezzen rész�
letes információt és kérje fel a 

: Postás Dolgozó felelős szer�
kesztőjét, hogy a következő lap-  

, számban hangsúllyal foglalkoz�
zon ezzel a jelentős, a dolgozók 
nagy többségét érdeklő és érin�
tő témával. Egyben jelezte azt, 

, hogy várhatóan még a TOT-  
ülés előtti összegző értékelésre 
az ib- t össze kell hívni. Végül tá�
jékoztatta a testületet arról, 
hogy a norvég és az olasz pos-  

i tásszakszervezet képviselői Ma-  
I gyarországon tartózkodnak és 

az eddigi program szerint az itt-  
i tartózkodásuk kellemesen telik.

-  tis  -

A ro stá s  u o ip iz o  augusztusi szanianan z.aiai in a n a  

az MSZOSZ koordinációs irodájának  v ezető je  interjúi 
adott a  terü leti munka m egnövekedett szerep érő l. Ar 
ról. hogy a m egyékben nagyobb összhangot kell bizto  
sítan i az ágazati szak szervezetek  között a  költségkí 
m élés és a  hatékonyabb m unka érdekében. Megkér 
deztem  M un d ru czó  K o rn é lt , a  PDSZ országos titkárát 
m ilyen k iegészítéseket fűzne az in terjúh oz, h ogy ai 
álta lános elvek  és törekvések  m ellett a  szakm ai sajá  
tosságok is m egjelenjenek.



Postás Dolgozó 4

Tanulmányúton Norvégiában Képeslap
A  tö b b  éve fe n n á lló  kapcso la t ke re té b e n  é v rő l évre  

1 0 - 1 0  tisztségvise lőnk lá toga tha t el N orvég iába  és h a llga t�

ha t e lőadásokat az ország tö r té n e lm é rő l, gazdasági fe jlő d é �

sé rő l, a fe jle tt dem o krá c ia  m ű ködésé rő l, je lle m z ő irő l.

Norvégia egész gazdaságát, 
társadalmát a bizalom, a má�
sik ember, a tárgyaló partner 
őszinteségébe, becsületessé�
gébe vetett hit hatja át. Ehhez 
hozzátartozik az is, hogy nagy 
jelentőséget tulajdonítanak a 
civil szervezetek fontosságá�
nak is (a 4,5 millió lakos 22 ez�
res tagságot számláló szerve�
zeteket hozott létre).

A Norvég Postás Szakszerve�
zeti Szövetség (ez az altiszti és a 
tiszti szakszervezetet foglalja 
magában) feladatai természe�
tesen ugyanazok, mint a világ 
többi szakszervezetének. Jó 
kollektív szerződést akarnak 
kötni és tagságuk érdekeit a 
bértárgyalásokon keresztül ér�
vényesítik.

Miben különbözik a norvég 
postások bérezése Európa töb�
bi országától?

Túl azon, hogy Norvégia Eu�
rópa leggazdagabb országa és 
a világon is a 4- 5. helyen áll, lé�
nyeges különbség, hogy az 
emberek egyenlőségének elve 
miatt a legkisebb a bérolló.

Érdekes az a szemlélet, illet�
ve elv, hogy a meglévő bértari�
fa nem jelenti a munkavállaló 
egyértelmű előrelépését, illet�
ve magasabb kategóriába való 
kerülését, hanem ezen munka�
köröket belső pályázat révén 
lehet elnyerni. Az ilyen belső 
pályázatokat természetesen a 
követelmények mellett a hoz�
zá tartozó bér ismertetésével 
hirdetik meg. így előfordulhat, 
hogy egy- egy munkavállaló 
éves jövedelme akár 50 000 ko�
ronával is nőhet. (A postánál al�
kalmazott legalacsonyabb bér 
124 000 korona és a legmaga�
sabb 700 000 korona).

A kollektív szerződés, mely 
esetükben ágazati kollektív 
szerződést jelent, az alapbér 
mellett tartalmaz bérpótléko�
kat, illetve egyéb díjazásokat.

A túlórát Norvégiában is kor�
látozzák és külön is díjazzák. A 
heti munkaidő 37,5 óra és 
nincs meghatározva, hogy a 
munkahét hány napos. A szak�
mai vezető és a munkavállaló 
megállapodása dönti el, hogy 
milyen napokon, hány órát dol�

gozik a munkavállaló. Termé�
szetesen itt is az 5 napos mun�
kahét a kiindulási alap és fon�
tos szempont a szolgálat ellátá�
sa, de emellett nagy jelentősé�
gű a „rugalmas" munkaidő.

A túlmunka lehetőségének 
az alábbi korlátái vannak:

-  egy munkavállaló évente 
maximum 200, hetente maxi�
mum 10 túlórát teljesíthet, de 
ezt úgy kell beosztani, hogy a 
napi munkaideje a 10 órát 
nem haladhatja meg. Külön 
díjazzák a helyettesítést és a 
kedvezőtlen műszakban törté�
nő munkavégzést. Ez utóbbi�
val érdemes egy kicsit megis�
merkedni.

A délutáni műszakot külön 
nem, illetve csak a főmunka�
időn kívüli részét díjazzák Nor�
végiában. Ez az időszak 17- 20 
óráig terjed. Ezzel szemben éj�
szakai műszaknak tekintik a 20 
órától reggel 6 óráig terjedő 
időszakot, melynek pótléka 45 
százalék. Az éjszakai órákat pe�
dig megnövelt mennyiséggel 
veszik figyelembe, egy óra 1 
óra 15 percnek felel meg.. A va�
sárnapi és ünnepnapi munka�
végzést külön díjazzák, mely�
nek mértéke 100 százalékos 
pótlék. Szabadnap kiadásáról 
külön nem rendelkeznek, mert 
az ilyen munkavégzésnek is 
alapja a közös megegyezés és 
érvényesül a fő szabály, a heti 
37,5 órás munkaidő.

Az ágazati kollektív szerző�
dés mellett a postának is van 
kollektív szerződése, melyben 
a megállapított bérkategóriák 
további bontása szerepel, vala�
mint annak meghatározása, 
hogy az egyes munkakörök hol 
helyezkednek el ezen a bértáb�
lán. Itt nyert meghatározást, 
mely esetekben van lehetőség 
átminősítésre az adott bérkate�
górián belül.

Többek között azt is szabá�
lyozzák, hogy a hatékonyság-  
növekedés eredményéből 15 
százalékot vissza kell forgatni a 
bérekre.

A Norvég Postás Szakszer�
vezet nagy jelentőséget tulaj�
donít a jövőképnek, a szakma 
fejlődésének, illetve a társadal-

Vendégek
Norvégiából
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mi kihívásoknak. Egy olyan or�
szágban, ahol a készpénzkímé�
lő fizetési módok már elterjed�
tek és általánossá váltak, vala�
mint érezhető hatása van a 
bankszféra versenyének, ter�
mészetes, hogy felmérik ennek 
hatását a levélpostai forgalom�
ra. Kutatásaik szerint ez a for�
galom 2001- ig várhatóan 40 
százalékkal fog csökkenni ná�
luk. Emellett a fokozódó piaci 
verseny miatt egyre több szol�
gáltatás kerüli el a postát.

A szakszervezet tudatosan 
készül a következmények kivé�
désére, illetve megelőaésére. 
Aktívan részt vesznek és részt 
vehetnek a politikai döntések 
alakításában. Tevékenységük 
azonban nemcsak erre korláto�
zódik, hanem részben a szak�
mával közösen, de esetenként a 
szakma mellőzésével is vizsgál�
ják, hogy milyen új szolgáltatá�
sokat lehet bevezetni, mellyel 
fenntartható a postai hálózat és 
megőrizhetők a munkahelyek. 
Ez év májusában zárták le azt a 
nyilvános pályázatot, melynek 
keretében a szakszervezet fel�
mérte, hogy az ügyfelek milyen 
szolgáltatásokat várnak el. Erre 
a nyilvános pályázatra 3000 fő 
6000 ötlettel jelentkezett és a 
két legjobb pályázatot már úgy�
nevezett próbaprojekt kereté�
ben be is vezették. Ennek ered�
ményétől függ, hogy ezt orszá�
gosan is alkalmazzák az eddig 
veszteséget termelő, gyéren la�
kott körzetekben. Az egyik új 
szolgáltatás, hogy a postahiva�
tal idegenforgalmi információs 
központként működik és ilyen 
jellegű szolgáltatásokat közve�
tít. A másik projekt keretében 
önkormányzati típusú feladato�
kat lát el a postahivatal, úgyne�
vezett szolgáltató központtá 
alakult. Például: munkalehető�
ség közvetítésével foglalkozik, 
lakcímbejelentést lehet tenni, 
nyugdíjazáshoz szükséges 
nyomtatványok kitöltésében 
segédkezik stb.

A szakszervezet nem elég�
szik meg a munkavállalókat ért 
kedvezőtlen hatások csökken�
tésével, hanem elébe megy a 
problémáknak és kialakulásuk 
előtt szorgalmaz olyan intézke�
déseket, melyekkel azok meg�
előzhetők.

-  Konrát -

Görögországból
Erőlködik a magyar busz a 

szürke sziklákkal szegélyezett 
szerpentinen. A nap nemrég 
emelkedett az Égei- tenger tü�
körsima vize fölé, még kelleme�
sen hűvös a levegő. A görög 
Sarti- félszigetről viszi a turistá�
kat az Ikarusz Theszaloníki felé.

-  Tízmillió görög él három�
szor akkora területen, mint Ma�
gyarország -  magyarázza a filig�
rán idegenvezető a szunyókáló 
utasoknak. Néha én is kinyitom 
a szemem, és képeslapokon lát�
ható felvételek rögzülnek ben�
nem. Tintakék öblökben hintázó 
csónakok, meredek hegyolda�
lakban megbúvó házak, a víz és 
a felhők között felsejlő Athosz-  
hegység kék- fehér vonulatai.

Gina, a félvér idegenvezető a 
görögök tulajdonságait ecseteli 
megragadó előadó készséggel. 
A nők trillázó hanghordozását 
utánozza élethűen. A magas 
hangon indított szavak meredek 
lejtőkön buknak alá, mint a he�

az élet. Persze a nagy meleg mi�
att van ez, meg a kialakulóban 
lévő néma jelbeszéd is, ami 
szintén alátámasztani látszik azt 
a benyomásunkat, hogy ez a 
nép nem türelmetlen, bölcsen 
hiszik, hogy nem kell sietni, 
úgyis mindennek eljön az ideje. 
Gina előadását hallgatva 
eszembe jut a hadseregben

gyi patakok sziklazenéje, sirá�
lyok sikolya.

„Di-miit-riij, Di-mit-riij!" -  ha�
sít emlékezetembe az apartma�
nunk szomszédságában lakó 
görög asszony fiát követelő 
hangja. Mindig mosolygásra 
késztet szobámban az erősza�
kos, de mégis dallamos, fuvolá-  
zó kiáltás.

A görögök nyugodt emberek. 
Nyugodtságuk azonban nekünk 
inkább a lustaságot juttatja 
eszünkbe, mert délután három�
tól hatig csendes sziesztát tarta�
nak, bezárnak az üzletek, megáll

szállóigévé vált mondás, amit 
lépten- nyomon az újoncok fejé�
hez vágtak az öreg katonák: 
„Hozzád képest fiam a lajhár 
kapkodó idegbeteg..."

Szóval, lehet, hogy a meleg 
éghajlat az oka, vagy a szószá�
tyárkodás gyűlölete -  nem tudni 
- , de tény, hogy felütötte fejét, 
pontosabban a szemöldökét a 
jelbeszéd. A görög kereskedők 
ugyanis kerülik a tagadást és 
beleegyezést kifejező szavakat. 
Ha a vásárló kérdésére felhúz�
zák a szemöldöküket, leheletfi-  
noman felemelik, biztosak lehe�
tünk abban, hogy hiánycikket 
keresünk. Ha azonban alig hall�
hatóan csettintenek a nyelvük�
kel, nem jöttünk hiába. Minek 
annyit beszélni: igen, nem, van, 
nincs. Megejtő ez a félreérthe�
tetlen, őszinte megnyilatkozás.

De ugyancsak ámulatba ejt�
heti az idegent az éjszakai görög 
ember, mert összehasonlítha�
tatlanul temperamentumosabb, 
mint a nappali. Ha a véletlen 
úgy hozza, és ez elég gyakori, jó 
társaságban képesek egy éjsza�
ka egész havi fizetésüket is felál�
dozni az öröm oltárán. Szirtaki 
és buzuki zenére asztalra pat�
tannak, tányérokat csapkodnak 
a földhöz, mégsem kiált senki 
rendőrért. Hiába is kiáltana, 
mert kevés van belőlük. Akár hi�
szik, akár nem, Sarti üdülőfalu�
ban, ahol nyüzsög az idegen 
(főleg a német, a magyar, az 
olasz, a szlovák) egyetlenegy 
sincs. Pedig ötezerre is felduz�
zad olykor a lélekszám. Még�
sem történt még lopás, gyilkos�
ság, kirívó közlekedési baleset. 
A görögök tisztelik a másét.

Odautazásunk első napján 
megütközve hallgatta házigaz�
dánk, hogy én a bejárati ajtó el�
romlott zárjának kijavítását kö�
vetelem. Kinyitotta az ajtót és 
mutatta, hogy hagyjam úgy. Ők 
nem zárják az utcán az autót, a 
vízen a motorcsónakban van az

evező, a gumimatrac, az üzletek 
előtt nem vigyázzák az értékes 
árut. Itt nem lopnak, nem esnek 
egymásnak a szórakozóhelye�
ken, a volán mögül nera károm�
kodnak eltorzult arccal. Készsé�
gesen kikerülik a gyalogost a 
zsúfolt utcákon, elnézően mo�
solyognak -  minek ide rendőr? 
Legfeljebb azon bosszankodnak 
mostanában, hogy miniszter 
asszonyuk csak éjszaka kettőig 
engedi a nyilvános helyeken a 
mulatozást, mert a tapasztala�
tok szerint másnap a munkahe�
lyeken szinte állva alszik a mun�
kaerő. Ezt az intézkedést a de�
mokrácia elleni támadásként ér�
tékelik, olyannyira, hogy még 
gúnydalt is faragtak kiagyalója 
ellen, táncba híva a néptől elru�
gaszkodott hölgyeményt.

Apropó, hölgyek. A szigorú 
ortodox vallás is a nőket sújtja 
leginkább. A férfi cselekedete 
szent. Hivatalosan háromszor is 
elválhat a férfi, de az elvált 
asszonyt kiközösítik, kerülik a 
társaságát, megvetés övezi.

Buszunk a második legna�
gyobb görög város, Theszaloní�
ki utcáin kanyarog. Hamarosan 
megállunk a kikötő nevezetes 
fehér tornyánál. Innen már nem 
messze a piac, ahová mind�
annyian gyalogosan indulunk. 
Gina búcsúzóul még ellát egy jó 
tanáccsal. A városban nyilvá�
nos illemhelyet ne keressünk. 
Nyugodtan használjuk a kávé�
házak és éttermek toalettjeit, 
senki sem firtatja, hogy miért 
mentünk be, és még pénzt sem 
kérnek a használatáért.

Tehetetlenül sodródunk a pi�
ac nyüzsgő emberáradatában. 
Az utcai árusok sátrában szinte 
minden kapható. A turisták 
megtapogatják, forgatják, szem�
lélik az árukat, aztán visszateszik, 
a helyére. Senki sem bánja, nem 
rivallnak rá, csak arra kell vigyáz�
ni, hogy igent intsünk a fejünk�
kel, ha nem kérjük a holmit, 
mert a kereskedő rögtön becso�
magolja...

Mindennél izgalmasabb szá�
munkra azonban a húspiac. Az 
árukínálat lenyűgöző. Ki tudja 
miért, de itt torkuk szakadtából 
kiabálnak az eladók, fogják a ve�
vőt. A halasok csarnoka a leg�
zsúfoltabb. A hosszú asztalokon 
ezernyi halfajta tornyosul. Még 
mozognak a polipok, a rákok. Itt 
ínyenc falatnak számít a polip. A 
félsziget sziklás öbleiben láttam, 
amikor kifogtak egyet a vízből. 
Erőteljes ütésekkel verték a kő�
höz, hogy kilazuljanak a polip 
összerándult izmai, aztán késsel 
felszeletelték a lábait és ott, 
azon nyomban jóízűen elfo�
gyasztották.

Én félrehúzódom a polipos-  
asztaltól és veszek inkább két 
pontyszerű halat (kilója ezer 
drachma, ötszáz forint), abban 
bízva, hogy ezekben nem csa�
lódhatom, s talán a halászlé is 
ehető lesz.

Kaszala Sándor 
*
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Látogatás a legnagyobb 
levélfeldolgozó üzemben

Hazánk legismertebb s legnagyobb levélfeldolgozó üzente 

Budapesten a Baross té r 11. szám alatt található. Az országunk�

ban feladott, belföldre szóló leveleknek óriási többsége „m egfor�
dul”  it t ,  míg a külfö ldre  szóló levélküldeményeknek teljes egészét 
e levélfeldolgozó válogatja — osztályozza — s közvetíti a megadott 
címre, a föld szinte minden országába. A levélfeldolgozás mellett 
persze igen jelentős, dinamikusan növekvő területnek számít it t  is 

az országunkat behálózó „sima” , illetve értékcsomag- közvetítés, 

amely tennivaló úgyszintén ezen üzemi feladatnak számít.

Indul a hajó

A Hírlap-  és Postaszállítási Igaz�
gatóság Baross téri -  Keleti pálya�
udvarral szomszédos -  levélfel�
dolgozó üzemét bemutatva kéré�
sünket udvariasan fogadták az 
üzem vezetői, lehetővé téve az ot�
tani tájékozódást, nézelődést, ta�
pasztalatszerzést. A néhány óra 
persze kevés volt ahhoz, hogy a 
„három műszakban", folyamato�
san dolgozó üzem valamennyi 
munkahelyére, - területére benyis�
sunk, a forgalomnövekedés jelen�
tette feszített tempóról szóljunk az 
eredmények mellett, a gondokat 
sem elhallgatva persze. így hát a 
teljes „keresztmetszetet" jelentő 
bemutatás helyett most csupán 
néhány -  igaz, jellemző! -  terület�
re nyitottunk be az adott munka�
hely mindennapjaiba bepillantást 
nyerve...

Angus József, a külföldi osztály 
vezetője:

-  Több levélfeldolgozó osztá�
lyunk van, ahol most mi vagyunk 
ez az úgynevezett külföldi osztály. 
S mint az a nevéből is kiderül, ná�
lunk történik a külföldre szóló le�
vélküldeményeknek a feldolgozá�
sa, zárlatoknak indítása- fogadása; 
beérkező, illetve kimenő külde�
ményekről van szó természete�
sen. Munkánkkal járó feladat e le�
vélküldeményeknek „vám elé va�
ló állítása", illetve gyorsposta 
esetében a teljes vámkezelés is 
nálunk történik. Osztályunk dol�
gozói létszáma 170- 180- ra tehető.

-  Milyenek az itteni technikai 
feltételek?

-  Nos, e munkahelyen a manu�
ális, azaz a kézi feldolgozás volt az 
egyedüli jellemző hosszú időn át. 
Bizonyos területeken -  például a 
levélválogatást, osztályozást em�
lítve -  így van ez most is, ám az 
utóbbi években példa nélkül álló 
technikai- technológiai váltás, vál�
tozás történt osztályunkon is.
1993. január elsejével egy számí�
tógépes rendszer került kiépítésre 
s ez az Európában is élvonalat je�
lentő technika jóvoltából a külföl�
di rovatolásban, a kimenő zárla�
tok készítésében hozott gyökeres 
változást. Egyszerűen fogalmaz�
va: a kicserélőbeli hallatlanul 
nagy mennyiségű levélkülde�
ményt kísérő iratoknak sokféle 
adminisztrációs adatait immár a 
gép tölti ki. Tárolja, s e más orszá�
gokban is megvalósulóban lévő 
technika egy nyomon követő 
rendszernek az alapja lehet egy�
ben. A küldemények útját kísérve 
-  szem elől nem tévesztve -  a kül�
földre szóló s hozzánk érkező le�
veleknél a gyorsaság, pontosság, 
megbízhatóság lesz sokkal inkább 
jellemző, a korszerű technika más 
előnyeiről nem is szólva.

Angus Józseffel a szomszédos 
terembe lépünk:

-  az indító munkahelyen va�
gyunk -  mondja az osztályvezető, 
folytatva. -  A szomszédban válo�
gatott, kötegelt, külföldre szóló le�
vélküldemények kerülnek itt a 
megfelelő zsákokba, s a zsákokat 
lezárva pillanatok alatt elkészíti a 
számítógép a küldemény címzé�
sét, adatait tartalmazó zsákfügg�
vényt.

-  Hová, mely országokba to�
vábbítják a legtöbb levelet, levél-  
küldeményt?

-  A választ megelőzően hadd 
mondjam el: földünk mintegy 
száz országával, annak 130 kicse-  
réjőhivatalával vagyunk kapcso�
latban... A legtöbb levélkülde�
ményt az egyesített Németor�
szágba, az USA- ba indítjuk, de je�
lentős a levélforgalom a velünk 
szomszédos országokkal is. S ez a 
sorrend a hozzánk érkező, nálunk

feldolgozandó külföldi levélkülde�
ményeknél is.

A belföldi levélfeldolgozást 
Csörgő István e munkahely osz�
tályvezető-helyettese mutatja be:

-  Ismert tény s ezzel nem mon�
dok újat bizonyára; a Magyaror�
szágon feladott Budapestre cím�
zett „helyi", illetve majd' minden 
más településre szóló „tovább" 
leveleknek óriási többségével ta�
lálkozunk nap mint nap. A levélfel�
dolgozást említve százezres- sok�
milliós nagyságrendekről kellene 
szólni, ám ettől most hadd tekint�
sek el. A dinamikusan emelkedő

levélforgalom, különösképp a ka�
talógusküldő szolgálat irdatlanul 
nagy mennyiségű ismertető rek�
lámanyaga igazi erőpróbát jelent 
számunkra -  folyamatos üzemről 
lévén szó -  szinte egész évben.

-  A munkát könnyítő technika 
nagy segítséget jelent itt is... Jól 
emlékszünk még, milyen orszá�
gos esemény is volt annak idején 
a postai irányítószámnak a beve�
zetése, a gépi levélfeldolgozásban 
oroszlánrészt vállaló Toshiba 
„kolléga" itteni munkába állása...

-  Ha jól emlékszem, 1978- at ír�
tunk akkor s a japán gépsor 1991-  
ig dolgozott, ekkor ment nyugdíj�
ba... Második generációként szin�
tén japán gyártású NEC típusú 
gépsor váltotta fel az elődöt, ám 
ez utóbbi -  egyik jó tulajdonsága�
ként -  jóval termelékenyebb az 
elődjénél.

A vezetői irodából a feldolgozó 
munkatermekbe indulunk. Fotó�
cellás ajtók nyílnak, a kinti nagy 
meleget légkondicionált levegő 
teszi kellemessé. Kora délelőtt 
van; a gépsor ilyenkor még nem 
dolgozik, „pihen", lehetővé téve a 
szükségszerű karbantartási tenni�
valók elvégzését is.

Csörgő István:
-  Kihasználtságát tekintve úgy

16- 18 órás műszakokat tart a gép�
sor; a kora délelőtt viszonylagos 
csendes órái után délután 17- től 
reggel 4 óráig tart az igazi csúcs. 
Ezen időszakban érkeznek a rako�
mánnyal teli gépkocsik, helyi-  s 
jegyzékelő járatok, pályaudvari 
mozgópostavonatok. Az anyagot 
feldolgozva időre készen kell len�
nie a reggeli terítőjáratok továbbí�
totta válogatott levélanyagnak is.

-  Mit tud, hogyan dolgozik e 
gépsor?

-  A gépsor első egysége végzi 
a válogatás címre állítási, bélyeg�
zési feladatát; a szabványtól elté�
rő -  tehát gépi feldolgozásra al�
kalmatlan -  küldeményeket kiszű�
ri, visszatartja. A gépsoron való 
áthaladás, válogatás után jut el a 
levél a befejező műveletet jelentő 
fiókbeosztó gépsorig. Az itteni 
305 fiókba -  a járatok indulását, 
menetrendjét is figyelembe vevő 
négy program jóvoltából -  valójá�
ban 1220 postahivatal, illetve tele�
pülés részére válogatja, osztá�
lyozza az oda szóló leveleket.

-  Előfordul, hogy téved, hibá�
zik a japán „kolléga"?

-  Elenyészően kis százalék�
ban... A pontatlan címzés, hibás 
irányítószám feltüntetésekor, illet�
ve az irányítószámnak a hiányá�
ban. Mindenesetre hibalehetősé�
get jelent az is, ha például a nyol�
cas számnak nem ér össze az ol�
lórésze, nyitott marad, vagy ha a 
kilencesnek túl nagy a feje, rövid a 
szára s az nullának is olvasható 
akár. De az egyre inkább divatossá 
váló nyereményjátékok „kupa�
kos" borítékait sem kedveli...

-  A gépi mellett kézi feldolgo�
zással is válogatják a leveleket. 
Miért?

-  A hiányos, téves címzésekből 
eredően is van tennivalója e rész�
legnek, de igen tetemes a szab�
ványtól eltérő levél, s annak mi�
nősülő egyéb más küldemény 
mennyisége, amit csakis kézzel le�
het válogatni, feldolgozni, továb�
bítani.

A levél- feldolgozóbeli „igazi" 
élet a földszinti parányi előtérben, 
kicsinyke udvaron „zajlik". Dél�
utánra, az esti órákra hangos, 
mozgalmas itt minden. Bebocsá�
tásra várva egymást érik a gépko�
csijáratok, konténerek, peronko�
csik, targoncák hozzák- viszik a le�
véllel teli zsákokat, csomagokat. A 
késői órák lüktetőén hangos moz�
galmasságával „kitolódik" e mun�
kahely a szomszédos pályaudvari 
peronrészekre; érkeznek, .indulnak 
az egymást érő postavonatok...

Nos, itt a földszinten -  a forgal�
mat s legfőképp a helyhiány okozta 
zsúfoltságot látva -  bizony nincs 
irigylésre méltó helyzetben Szűcs 
József, a közvetítő osztály vezetője.

-  Harminc éve dolgozom itt az 
LF- en, hosszú idő óta közvetítői 
munkaterületen -  mondja Szűcs 
József -  Jelentősek a munkát 
könnyítő „földszinti" változások 
itt is, a helyszűke hozta toldozá-  
sok- alakítások úgyszintén.

-  A lényeget említve -  mások�
tól is hallottuk, magunk is 
meggyőződtünk róla -  az itteni 
helyszűke, zsúfoltság már- már el�
viselhetetlen, kaotikus állapotot 
jelent olykor. Változást, javulást 
sürgetve erről szólnak panaszo�
san az LF dolgozói, gépkocsiveze�
tők, járatkísérők egyaránt. Igaz, 
beépítettség miatt a bővítésre 
sincs igazán mód. Egyetlen „kitö�
rési" lehetőségnek a MÁV jármű�
telepeként, gépkocsigarázsaként 
használt vasúti épületnek a meg�
szerzése látszik...

- Az itteni helyhiányt, zsúfoltsá�
got említve a legsúlyosabb gond�
ról van szó valóban. Vezetőink is 
ismerik e problémát. A bővítés 
egyetlen lehetőségének csak�
ugyan az említett garázsnak a 
megszerzése látszik s ez ügyben 
lépések is történtek már, úgy tu�
dom...

*

Csak remélhetjük: kölcsönösen 
ésszerű kompromisszumot keres�
ve a levélfeldolgozói munkafelté�
teleket javító helyhiány- zsúfolt�
ság „ügyében" sikerül megoldást 
találni mihamarabb. Közösen vál�
lalt feladatról van szó persze, az 
érdembeni történésekről -  bármi�
nemű kedvező változásokról -  szí�
vesen szólunk lapunkban is...

Jandó István

-  Jó reggelt! Szevasztok! -  
szól a baráti üdvözlés, köszönés. 
A Duna- parton, a Vigadó téri ha�
jóállomáson vagyunk, a Viseg-  
rád nevű kirándulóhajó indulá�
sára várva.

-  Köszönjük, égiekl -  az eget 
kémlelve mondja valaki jókora 
derültséget szerezve, mert hogy 
az augusztusvég zord, novem�
bert idéző esős napjai után kelle�
mesen friss reggelre ébredtünk, 
s a gyorsan oszló felhők mögül 
elő- előbukkan a melengető nap�
sugár is.

Beszállva, horgonyt felszedve 
indul a hajó, az úti cél a látniva�
lókban, műemlékekben oly gaz�
dag Duna- parti város: Eszter�
gom felé.

*

Baráti társaságokat alakítva, 
beszélgetve, jó hangulatban telik 
az idő. Csodálatosan szép a táj, a 
természet jelentette pompás lát�
nivalókat számtalan fénykép- , vi�
deofelvétel örökíti meg. A szívet-  
lelket melengető nagyszerű ér�
zés az idő múlásával, Nagyma�
ros térségébe érve, az itteni 
„víziszörny" láttán válik kissé ko-  
morabbá.

A hajó fedélzetén beszélge�
tünk a kirándulás egyik fő szer�
vezőjével, Nádasdy Lászlóval.

-  A megközelítően 1200- as 
létszámú Verseny utcai Mozgó�
posta, Csomagfeldolgozó és 
Vámközvetítő Üzem dolgozói -  
zömében szakszervezeti tagok -  
s a dolgozók családtagjai jöttek 
el a mai hajókirándulásra. A 
szervezés alig remélt sikerrel 
járt; az MCSV különböző munka-  
területeiről meglepően sokan je�
lentkeztek az útra, hamar betelt a 
létszám s csak sajnáljuk, akik 
számára már nem jutott hely.

-  Ön az MCSV Nyugati-kiren�
deltségének a nappalos műveze�
tője...

-  Szűkebb munkaterületünk a 
Nyugati- kirendeltség még a ko�

ra tavasszal szervezett egy bör�
zsönyi, Királyréti kirándulást, s 
annak sikerén felbuzdulva dön�
töttük el: a feszült tempójú, dol�
gos mindennapokat feloldva bi�
zony jó lenne egy- egy olyan nap 
is, amely a közös pihenésé, ki-  
kapcsolódásé. Ahol különböző 
munkaterületeken dolgozók -  
vezetők, beosztottak -  s azok 
családtagjai tölthetnek el hangu�
latos néhány órát egymással. 
Nos, ezt jelenti e mostani eszter�
gomi hajókirándulás is.

A kirándulás sikeréért, a ma�
ga módján persze, sok mindenki 
más is segített.

-  Illés Ferenc, a Nyugati- ki�
rendeltség vezetője. Szabó Já�
nos, a 2- es csoport vezetője 
mellett sok mindenki mást kel�
lene név szerint említeni. Kö�
szönettel szólva a PDSZ üzemi 
szervezetéről; Sárfi József szak-  
szervezeti titkárról az onnan ka�
pott sokféle segítségért, s az 
üzem gazdasági vezetéséről, 
amely „áldását" adta e kirándu�
lásra -  mondja Nádasdy László, 
hozzátéve -  köszönetét mon�
dunk azon „egyszerű" dolgozó�
inknak, akik krumplit, hagymát s 
más nyersanyagot hoztak, pu-  
coltak- készítettek elő a mai 
ebédhez vagy éppen gázpalac�
kokat, konyhai eszközöket köl�

csönöztek a szabadtéri főzés�
hez, ebédeltetéshez.

A főzéshez szükséges „muní�
ciót" szállító elöljáróság már ko�
ra reggel egy teherautóval vá�
gott neki a nagy útnak, hogy az�
tán megérkezve finom ízű, meleg 
ebéddel fogadjanak bennünket, 
a hosszú hajóúton megfáradt s 
legfőképp kiéhezett vendégeket.

*

Az éppen ötórás út végén, az 
esztergomi hajóállomáson hor�
gonyt vetve, az ott várakozó, lel�
kesen fogadó mieinket megpil�
lantva volt is nagy öröm, ováció:

-  Megjöttünk, éhesek va�
gyunk!

Néhány lépést kell megtenni 
csupán a vízparti szép fekvésű 
vendégfogadóig, amely egyko�
ron úttörőház volt. Itt négy nagy 
bográcsban gőzölög, illatozik a 
kétféle gulyás, nagy rekeszekbe 
a foszlósán friss kenyér szeletel�
ve már. Árnyas fák alatt asztalok, 
padok, jóízű a falatozás. Bánkó-  
dásra azoknak sem lehet okuk 
akiknek az első „turnusban" 
nem jutott ülőhely; bőséges az 
ételmennyiség, a „hét szűk esz�
tendő" igazára rácáfolva a bog�
rácsokban, tálkákban több a hús, 
mint a krumpli és a bab együtte�
sen, „repetázni" is lehet...

Az asztaltársaságoknak „jó ét�
vágyat" kívánva találkoztam 
Lengyel Lászlóval, az MCSV 
üzemvezető- helyettesével. Igaz, 
ő mint konyhai dolgozó vett�
vesz részt a mai ebédfőzésben, 
tálalásban.

-  Csakugyan, milyen minősé�
gében is van itt a gazdasági ve�
zető?- kérdezem.

Elmosolyodik, úgy mondja:
-  Mint szakszervezeti tag va�

gyok itt... Meghívást kaptam, s 
örömmel jöttem. Jól érzem, jól 
érezzük magunkat ilyen formá�
ban találkozva is. Meg hát az év�
végi nagy munkahelyi feladatra

készülve e kirándulás jelentette 
„feltöltődés" is csak jól jöhet...

-  No, de a munkáról -  itt és 
most -  egy szót sem többet! -  
vélekedünk nevetve.

Azt már Sárfi József mondja, 
hogy Lengyel László gazdasági 
vezető milyen hozzáértéssel is 
pucolta- tisztította a fokhagymát, 
milyen szakértelemmel is járt�
kelt a bográcsok között.

„Főszakácshoz" illőn tiszta fe�
hérbe öltözött Sárfi úr a mai nap�
ra. Most őt kérdezem:

- E g y  szakszervezeti titkárnak 
tudnia kell főzni is?

-  Illik tudnia... -  derül jót a 
kérdés hallatán - , de hogy jó 
volt, ízlett- e az ebéd, nos, azt 
kedves vendégeinktől kellene 
megkérdeznie.

-  ízlett, finom volt -  mondom 
mások nevében is a dicsérő sza�
vakat.

-  Köszönöm az elismerést. 
Komolyra fordítva a szót, én pe�
dig hadd jegyezzem meg: egye�
dül semmire sem mentem vol�
na. „Csapatmunkáról" van szó. 
A főzésben- tálalásban olyan se�
gítőim voltak, mint Illés Ferenc, 
Lengyel László, Nagy Zsigmond, 
Temesvári Oszkárné (Giziké) s a 
két gépkocsivezetőről -  Püspöki 
Józsefről, Halmi Lászlóról -  sem 
megfeledkezve. S feltétlenül kö�
szönettel tartozunk Vitéz Etelká�
nak, az esztergomi 1- es számú 
postahivatal dolgozójának -  
szakszervezeti tisztségviselőnek 
- , aki úgyszintén nagy segítsé�
günkre volt...

*

Az ebéd után -  szakértő ide�
genvezető kíséretében -  legtöb�
ben városnéző sétára indultak, 
kevesebben az árnyas fák alatti 
sziesztát választották programul. 
A hazainduláshoz közeledve, ér 
vissza a városnézésből a Daru 
család.

-  ... úgy elfáradtunk, de meg�
érte! A bazilikát sem kihagyva 
sok mindent láttunk- megcsodál-  
tuk -  nagyszerű ez a mai kirán�
dulás. Hasonlóan vélekednek a 
gyerekek is -  így a feleség Daru 
Ferencné, aki az MCSV- n gazdá-  
szati előadóként dolgozik s mint 
mondja, most vett részt először 
munkahelyi kiránduláson.

Hajóra szállva búcsút intünk a 
kikötőnek, a városnak. Lefelé ha�
józva rövidebb a visszaút. Söté�
tedik, Budapest fényeiben, Du�
na- parti látnivalókban gyönyör�
ködünk. Búcsúzunk, elköszö�
nünk egymástól. Jóra fordult 
nyáridőben ért véget a kelleme�
sen fárasztó esztergomi kirándu�
lás.

J. I.

I
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Postás Dolgozó 6

Nyugdíjas
találkozó
Egerben

Immár hagyományosnak 
mondható, hogy a miskolci te�
rületi postaigazgatóság nyug�
díjas dolgozói az egri klub 
szervezésében ősz tájékán vi�
dám összejövetelen vesznek 
részt. így volt ez most is, s a 
mostani találkozónak -  s ez is 
hagyományosnak mondható -  
a híres és nevezetes Szép-  
asszony- völgyében Árvái Sán�
dor pincéje adott otthont.

Valóban otthont; kitűnő 
ételt, kitűnő, saját termésű 
italt, s egy remekül muzsikáló 
cigányzenekart.

Mielőtt az ételt és italt meg�
kóstolták volna a résztvevők, 
Rátkai Ferencné klubvezető 
tartott rövid bevezetőt, majd 
Mundruczó Kornél aktuális 
szakszervezet- politikai kérdé�
sekről tájékoztatott.

Mint elmondta: -  A Magyar 
Posta ma már nem vállalatként 
működik, hanem rt. lett. Elke�
rült a hírlapárusítás (külön rt.). 
Jelenleg a járműjavító részleg 
is levált. Ezeknek a volt posta�
szerveknek többnyire nincs kol�

lektív szerződésük, de több 
esetben érdekvédelmi szerve�
zettel sem rendelkeznek.

Utána ismertette a postás 
dolgozók fizetésének tervezett 
százalékos emelését. Ez már 
örömteljes téma volt. Mund�
ruczó Kornél országos titkár, 
mivel újabb bértárgyaláson 
vesz részt, több alternatívát is�
mertetett: felemelni a pénzke�
zelési pótlékot. Itt meg kell je�
gyezni, hogy az országos titkár 
úr megállapítása szerint a pos�
tás dolgozók a kezelési pótlék 
helyett inkább az alapbér eme�
lését kívánnák és a pótlékok 
emelését 1995- re terveznék fej�
leszteni.

A szakszervezeti munkáról 
így vélekedett:

-  A szakszervezeti munkában 
általában könnyebb lesz a hely�
zet. Az 1991—1994- ig működő 
kormánynak nem voltak szim�
patikusak a szakszervezetek.

Az új kormány minden eset�
ben kíván konzultálni velünk. 
A Magyar Postások szakszer�
vezeti tagjainak száma 32 400

A P ostás M űvelődési K özpont
(Budapest V I., Benczúr utca 27. Telefon: 121 - 7334)

o k t ó b e r i  p r o g r a m a j á n la t á b ó l

NAPRAFORGÓ
kézműves-foglalkozások

nagycsoportos óvodások és k is isko lások részére 

15-én 10 órátó l: „ B u l i  van !”

Ö tletek ház ibu lik  rendezéséhez: meghívó, szendvics, 

édesség...

PÉNTEK ESTI RANDEVÚ
T o vá b b ra  is megrendezzük m inden hónap h a rm a d ik  

péntekjén  táncestünket.

O któbe r 21- én 18—22 órá ig  v á r ju k  vacsorára, 

beszélgetésre, ismerkedésre, táncra 

az 50- es évektő l n a p ja in k ig  te rjedő  időszak 

ö rökzö ld  világslágereit kedvelőket. 

K ö z re m ű kö d ik : a F unny  F am ily . 

(Asztalfoglalás a fe n ti telefonszámon)

PÓDIUM
O któber 9 - én, vasárnap 17 ó ra ko r: 

P roko fjev : Péter és a farkas 

M esél: F e lleg i Á dám  

zongoraművész

BENCZÚR KLEB

JAZZ
minden szerdán 19-22 óráig  

a k lu b  házigazda zenekara:

Lakatos Agnes és tr ió ja , 

de esténként más és más meghívott 

vendégzenész vagy vendégzenekar is 

ad koncerte t vagy száll be 

ja m  s e s s io n  
jelleggel zenélni.

ROCK JAM SESSION
m inden csü tö rtökön  19 - 22 órá ig  

SHADOWS- , ANIMALS- , ROLLING STONES- KLUB 
a R ocK am ara

(régi O ld  Boys tagok ú j csapata)

és a „nagy generáció”  ism ert zenészeivel.
»

ROCK
F ia ta l együttesek koncertje i 

minden pénteken 19-23 óráig.

E ln é m u lt
a tárogató hangja!

Köröndi Antal, mindenki ked�
ves Tónija, örökre elment, nincs 
többé.

Megalakulásunk óta, 13 éve, 
mint a recski postahivatal nyug�
díjas vezetője, tagja volt a klu�
bunknak. Tóni tárogatómuzsi�
kája mindenki szívébe belopó�
dzott. Névnapokon az ünnepel�
tek nótáját Kormos Győző he�
gedű-  vagy harmonikakíséreté�
ben eltárogatózta. Nagyon szép 
hangja volt, szívesen énekelt is.

Nőnapokon „Virágos kert az 
én szívem" kedvenc nótájával 
köszöntötte a nőket.

Kirándulásokon a Szép-  
asszony- völgyben a tárogató

hangja mellett énekeltünk, 
körtáncot jártunk. A külföldi 
vendégek is nagy tetszéssel 
hallgatták és filmezték Tónit, 
sőt helyet kértek a körtáncunk�
ban is.

Az utóbbi időben sokat bete�
geskedett, többször volt a kór�
házban is. Ha kezelésre jött 
Egerbe, mindig ellátogatott a 
klubunkba, ahol jól érezte ma�
gát kollégái között. Ha tároga�
tózhatott felvidult, a zene éltet�
te.

Családjának, s klubunknak hi�
ányozni fog. Emlékét megőriz�
zük.

Rátkai Ferencné

90  év es korában meg�
halt tlr. K letz A ndor a  
m iskolci postás nyugdí�
ja s klub korelnöke, ve �
terán  term észetjáró . 
H alálával egy  bölcs, és  
m indenki á lta l tisztelt, 
kollégáit és  sporttársait 
egyaránt becsü lő  és sze �
lhető em ber távozott az  
élők  sorából.

DURKÓ GÁBOR GRAFIKÁJA

fő. A szervezettség igen jónak 
mondható.

-  A többi postásszakszerve�
zettel tárgyalást folytatunk. 
Úgy tervezzük, hogy javaslata�
inkkal megkeressük Horn Gyu�
la miniszterelnök urat is.

A nyugdíjasok klubjában a 
feltételeket a Posta és a Matáv 
Rt. szakszervezetei biztosítják. 
Szeretnénk elérni az inflációt 
követő nyugdíjemelést. Ezt a 
támogatást adja a postásszak�
szervezet.

Ezután Kiss József, a Matáv 
Rt. volt tszb- titkára kért szót és 
ezzel a kéréssel egészítette ki 
Mundruczó Kornél által el�
mondottakat:

-  Horn úr is nemsokára 
nyugdíjba megy, kérje meg 
Mundruczó Kornél titkár úr a 
miniszterelnök urat, hogy úgy 
alakítsa a postás nyugdíjasok 
sorsát, ahogy a maga részére 
is kíyánja.

Megjelentek körünkben Eger 
1- es postahivatalától Lefler Fe�
renc hivatalvezető- helyettes, 
valamint a fiatal szakszerveze�

ti aktivisták, akik gyönyörű 
bronzvörös- szőke- barna csi�
nos frizurájukkal, színpompás 
csokrot képeztek a nyugdíjas 
hölgyek ősz hajkoronáival.

A finom ebéd után, egy kis 
jóféle egri borocska mellett 
megindult a nóták áradata, sőt 
még táncra is perdültünk.

A kis családias ünnepséget 
Bari Bernátné, a miskolci, va�
lamint Botár Béláné, a gyön�
gyösi klub vezetői köszönték 
szíves vendéglátóinknak, fő�
leg Rátkai Ferencné klubveze�
tőnek, aki kis „Lehel kürtjével" 
fegyelmezetten és nagy- nagy 
vendégszeretettel vezette le a 
találkozó programját.

A kiváló hangulatú találko�
zót a „Nyugdíjashimnusszal" 
és a "Szeressük egymást gye�
rekek" című dal közös éneklé�
sével fejeztük be, abban a re�
ményben, hogy jövőre, 1995-  
ben újból találkozunk, de ak�
kor már Gyöngyös lesz a talál�
kozó színhelye.

Horváth D ezső

Induló tanfolyam ok
a  B e n c z ú r b a n

ARGENTIN T ANGÓ
tanfolyam

Pölös Csilla és Reisenleitner Albert 

vezetésével.

Az argentin tangó lüktető lépéseivel néhány órára megszabadulhat 

az agyongépesített és túlszervezett hétköznapoktól 

és beléphet az érzések,

a rom antika, a rafinált erotika birodalmába. 

Foglalkozások: október 3 - tól minden hétfőn 19 - 21 óráig. 

Részvételi díj: 700 forint/hó, vagy 200 forint/alkalom.

Minden hónap utolsó hétfőjén

A R G E N T IN  TA N G Ó  BÁ L -  teaházzal. 

FOTÓTANFOLYAM
Foglalkozások: alapfokú október 4 - tő l, keddenként 17 órától, 

haladó október 3 - tól, hétfőnként 17 órától.

Részvételi díj: 1400 forint.

VIDEÓMLSOR-KÉSZÍTŐI ÉS -SZERKESZTŐI
tanfolyam.

Sikeres vizsgák esetén szerkesztett videofelvételek készítésére 

jogosító bizonyítvány szerezhető.

Foglalkozások: október 15- től szombatonként 9 - 17  óráig. 

Részvételi díj: 25 000 forint.

ASZTROLÓGIA
„Az ember sorsa: a jelleme”

Csillagászati alapismeretek, horoszkópplemek értelmezése, 

a planéták, állatövi jegyek, házak jelentéstartalma, 

az egész életutat bemutató horoszkópok, 

személyre szóló prognózisok felvázolásának, értelmezésének módszere. 

Foglalkozások: október 15- től szombatonként 9 - 13 óráig. 

Részvételi díj: 5600 forint.

K irándulás

O k tó b e r 2 2 - én , szom baton:

A dim bcs-donihos T olnában
%
Program:

D u n a fö ld v á r  -  tö rö k  to ro n y , ferencestem plom  és - ko lo sto r  

Tengelic  -  séta az ő s p arkb an  (a rb o ré tu m )

G rábó c — görögkeleti szerb tem plom  és ko lostor 

B onyhád -  P e rc z e l - k ú r ia , séta a fő téren  

G y u la j — d ám v ad rezervá tu m  

T  am ási — E szte rh ázy - v á rkas té ly  

O zo ra  -  O zo ra i P ipó  vára

S im o ntornya — v á r ,  ferencestem plom  és - ko lo sto r

Jelentkezés és befizetés: o któ b er 3 - 14 - ig ,

h é tkö zn ap o ko n  9—12 ó rá ig , v a la m in t 1 4 - 1 7  óráig .
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A pihenőhelyiségben az ajtó 
előtt megálltam és néztem az ül�
dögélő kollégákat. Tekintetem 
jobbra emeltem, aztán balra. 
Vártam, hogy valamelyik észre�
vesz és akkor odamegyek hozzá.

Néhányan olvastak. Ám a 
többség bámult valahova a sem�
mibe. Ä kezükkel támasztották a 
fejüket. Némelyik mind a két ke�
zével.

Továbbvittem a tekintetem.
Beljebb egyik kolléga az asz�

talra borulva pihent.
Melyik az a nagyon fáradt?
Lépegettem közelebb és Szá�

lai Andrást láttam. Vele szemben 
leültem, és vártam, hogy András 
mozdul s akkor szólok hozzá.

András mellett Köller József 
kolléga ült. Vele a tekintetünk 
mindjárt találkozott. A Jóska a 
fejével intett, közelebb hajoltam 
hozzá és hallgattam a suttogá�
sát. Mondta, hogy Szalai And�
rást a bánat gyötri. Mert behívót 
kapott. A papírt könnyes szem�
mel mutatta Tari csoportvezető�
nek és mondta neki, hogy a jövő 
héten szombaton lett volna az 
esküvőjük...

És Tari bácsi, kezében a behí�
vóval az emeletre ment. Lehet, 
hogy Bandi fölmentést kap...

Szalai mozgolódott, majd 
egyenesbe húzta magát és az 
iroda felé tekintett.

Néztem András szomorú arcát 
és vártam, hogy megszólal. 
Nem. Tekintetét az asztalra ejtet�
te és hangosan lélegzett.

Andrást igazán sajnáltam.

Néztem az ajtó fölötti villany�
órát: három elmúlt öt perccel.

A szekrénybe tettem a táskát.
Aztán elindultam kifelé az épü�

letből.
Hajnalban ébredés után úgy 

határoztam, hogy munka után 
mindjárt megyek az Andrássy út�
ra és a könyvüzlet előtt figyelem, 
várom azt a barna hajú, vékony 
arcú lányt.

Néztem a kaput, s mert félig 
nyitva volt, beljebb lépegettem 
és nézelődtem. Sárgásbarna, 
szép női szobrokat láttam... Te�
kintetem a belső ajtóra emeltem, 
és vártam: esetleg kinyílik.

Később az ajtóhoz sompo�
lyogtam, leguggoltam és a 
kulcslukon leselkedtem. De az 
udvarban senkit nem láttam.

Azt gondoltam, kimegyek az 
utcára és a könyvüzlet előtt vára�
kozom.

Megfordultam és tekintetem a 
kapu felé emeltem. És akit vár�
tam, a barna hajú lány lépegetett 
befelé a házba. Dobbant a szí�
vem és jó érzéssel néztem...

Meglátott és hangosan azt 
kérdezte:

-  Kit keres?
Mosolyogva válaszoltam:
-  Téged várlak.
Megállt és nézett.
Előbbre léptem és mondtam:
-  A nevem Kovács János. Elő�

ször a múlt héten láttalak. Azóta 
sokszor az eszembe jutottál, 
mert tetszel nekem.

Nevetett, nyújtotta a kezét és a 
nevét mondta:

MAGSAI MARIA RAJZAI

P. Kovács János
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-  Farkas Rozália. Itt lakom eb�
ben a házban, a földszinten -  a 
tekintetünk hosszan ölelkezett. 
Vártam, hogy még valamit 
mond. Mert hogy nem, megfog�
tam a kezét, és amit a szívem su-  
gallt, hangosan mondtam neki:

-  Rozika, szeretnék Veled min�
dennap találkozni!

Följebb húzta a szemöldökét 
és somolyogva beszélt:

-  A Nemzeti Kamaraszínház�
ban ültető vagyok. Délután hat 
órára megyek és tíz óra után ér�
kezem haza. Itt a nagynéném a 
házfelügyelő és én a házban dél�
előtt...

S mert Rozikától a randevúra 
semmi biztató szót nem kaptam, 
kedvetlen lettem. De a remény 
az nem hagyott el. Mosolyogva 
mondtam neki:

-  Holnap délután négy órakor 
a kapu előtt várlak.

Rozika megemelte mosolygós 
tekintetét és határozottan vála�
szolt:

-  Négy órakor, itt a kapun be�
lül!

Rozika szavaira jó érzéssel bó�
lintottam és elköszöntem tőle.

Lépegettem a házból kifelé. 
Mielőtt az utcára fordultam, 
visszanéztem. És Rozika még ott 
állt, nézett és két kézzel intege�
tett. A látomás szívemben jóked�
vet lobbantott és vidáman lépe�
gettem az Oktogon tér felé.

A Nagykörúton katonák masí�
roztak a Nyugati pályaudvar felé. 
Fúvószenekar kísérte őket. A Rá-  
kóczi- indulót játszották...

Az út mellett a járdán emberek 
álltak és nézték a -  ki tudja hová -  
menetelő magyar katonákat...

A Hajós utcában lépegettem 
hazafelé, és az jutott az eszembe: 
Teréz nénémnek most nem 
mondom el, hogy Farkas Roziká�
val összeismerkedtem. Nem. 
Mert esetleg rosszat hoz a hol�
nap. Majd később.

Másnap reggel a szokott idő�
ben, fél hétkor elindultam dol�

gozni a Városház utcába a fő�
postára.

A Vilmos császár úton lépe�
gettem és Farkas Rozikára gon�
doltam: Tegnap óta vajon eszé�
be jutottam? Majd délután meg�
kérdezem.

A postán, a kocsibejáró tera�
szán, két oldalon zöld kerékpárok 
sorakoztak. Néztem őket és mo�
tyogtam: Nemsokára az enyém 
is itt lesz.

Az első emeleten az előtérben 
megálltam és kukucskáltam az 
irányítóhelyiségbe. Azt láttam: 
Homolya bácsi a táviratokat do�
bálja a járások fiókjaiba... Engem 
vajon hová küld, melyik kerület�
be? Mindegy. Behívók nélkül...

Mellém lépett Szabó János 
kolléga és azt kérdezte:

-  Mit láttál? Sok a behívó?
Mosolyogva mondottam:
-  Csak sürgönypapírokat lát�

tam.
Mentem a pihenőhelyiségbe, 

s mindjárt a szekrényből kivet�
tem a táskát és néztem. Üres 
volt.

Éjszaka azt álmodtam, hogy 
egy behívó a táskámban maradt.

Lám nem.
Az asztalhoz léptem és leültem.
Jobboldalt, velem szemben 

Szabó János ült. Néztem János 
sápadt, vékony arcát és kérdez�
tem:

-  Hogy érzed magad?
János mosolygott, szőke fejét

jobbra- balra billegtette és halkan 
magyarázta:

-  Hála Istennek jól vagyok. 
Most már mindent ehetek. Ami 
még kellemetlen, hamar elfára�
dok. Tari bácsi belső munkára 
akart tenni. Én kértem a kézbesí�
tést. Azt mondta a doktor úr, 
hogy nemsokára teljesen rend�
ben leszek..—

Néztem János mélyen ülő, 
csillogó szemét és kérdeztem:

-  Hol történt a rosszulléted?
János mélyről nagyot léleg�

zett és mondta:

Takács Tibor

Ipolyságtól
Zólyomig

M inden ember őriz a 
szívében álmokat. 
Én például arról, 
hogy egyszer látni 

kellene Szklabonyát, Mikszáth 
Kálmán szülőfaluját, meg Alsó-  
Sztregovát, ahol Madách Imre 
született, azután Kékkőt is látni 
kellene, ahol a Balassiak éltek, s 
a gyermek Balassi Bálint is szép 
napokat töltött ott, felnőttként 
meg az örökségen osztozkodott 
nagybátyjával, a rossz emlékű, 
harácsoló Balassi Zsigmonddal. 
Ugyan a Balassi- regényemben 
nem sok szó esik Kékkőről, így 
aztán ki is maradt, amikor végig�
jártam Balassi nyomában a felvi�
déki várakat.

De már miért ne nézném meg- . 
Ha már ilyen szép utat hirdet a 
Postás Művelődési Központ a 
korponai dombvidékre.

Megtelt az autóbusz, szép nap 
köszöntött ránk, vártuk az élmé�
nyeket. Ipolyságig is jó idegen-  
vezetőnek bizonyult a szinte min�
dent ismerő Nagy László, utána 
pedig még az is rá bízta magát, 
aki hozta magával a szlovákiai 
útikönyvet. Már csak az élmé�
nyekre vártunk.

Ipolyságon a régi megyeháza 
tündöklő szépsége állította meg 
a fii mezőket, fotózókat, meg a 
plébániatemplom ősi kapubejá�
rata. Örömmel fedeztük fel, hogy 
itt teljes a kétnyelvűség. A régi ut�
caneveket felváltották a magyar 
elnevezések: Rákóczi utca, Bartók 
Béla tér; de a Fő tér is elveszítette 
a régi, nem illő nevét. Minden üz�
leten ott virítottak a magyar ne�
vek is, és nemcsak kedvesen, de 
magyar szóval fogadtak az ipoly-  
sági üzletekben. Otthon éreztük 
magunkat. S örömmel fedeztük 
fel, hogy Bartók Bélának is nem�
rég állítottak emléktáblát.

És ezt vittük magunkkal to�
vább. Az otthonosság érzetét.

Palást, e szépnevű község, 
ugyan megtréfált minket, mert 
az ígért kastély éppen renová�
lásra vár, s így meg nem nézhet�
tük -  habár szerettük volna, hi�
szen homlokzatának barokk 
szobrai sok széppel kecsegtet�
tek - , de a Palóc Múzeumot 
(mely inkább csak helytörténeti 
gyűjtemény) megnézhettük, ám 
a maga összezsúfolt rendetlen�
ségében ki- ki mégis megtalál�
hatta a szívének kedves tárgya�
kat. És sokakban ekkor már fel�
derengett, hogy esetleg balsze�
rencse kísér utunkon: itt a kasté�
lyokban nem kereshetjük mind�
azt a szépséget, gazdagságot, 
amit megszokhattunk cseh föl�
dön, vagy máshol a világban, itt 
a megmaradt emlék bizony res�
taurálásra szorul, a múzeumok 
nem úgy vannak berendezve, 
mint minálunk.

Mikszáth szülőfalujában erre 
az utóbbira találtunk példát. 
Szklabonya -  amit hajdan nevez�
tek Mikszáthfalvának is - , vala�
mennyiünknek sok élményt je�
lentett, hiszen látni az író egykori 
lakóházát, nemcsak az irodalom-  
szeretőknek ad különleges él�
ményt. A szülőházát rég elbon�
tották, de az emlékház, az egyko�
ri lakóház falán ott a márvány�
tábla:
ITT ÉLTE ÁT SZÜLEI HÁZÁBAN 

MIKSZÁTH KÁLMÁN
GYERMEK-  ÉS IFJÚKORÁT 

1852- 1872.
Az 1847. január 16- án szüle�

tett íróról ezt olvastam: „A gyer�
mek Mikszáth világa nem külö�
nült el a paraszti faluétól, s így 
korán beleivódtak a paraszti falu 
színei, elraktározódtak benne a

palóc föld tájai, emberei. Itt érte 
az első s egész életművét leg�
mélyebben befolyásoló irodal�
mi hatás: a népdaloké s népme�
séké." „Elbeszélni nem a re�
gényíróktól tanultam -  írja ma�
gáról - , hanem a magyar pa�
raszttól." Innen, e lakóház falai 
közül megy gimnáziumba, 1857 
őszén, s ide tér haza nyaranta, a 
szünidőre.

Megismerkedhetünk fotókópiá�
kon életének nagy eseményei�
vel, szüleivel, szegedi újságírós-  
kodásának emlékeivel, majd írói 
emlékeivel. Hogy szegényes e 
múzeum három szobácskája? 
Nem a tárgyi gazdagságot kell 
keresni itt, hanem a jóakaratot, 
mely létrehozta, a ház szellemét 
kell megérezni, és Mikszáth gyö�
nyörű vallomásával távozni:

„Én már körülbelül megírtam, 
ami énbennem volt, megírtam 
azzal a tudattal, hogy ezért nem 
jár nekem semmi különös ér�
dem: hiszen azért, mert az ember 
az anyját szereti, még soha nem 
dicsértek meg senkit. Én csak a 
hazámat szerettem!"

Kint, a hajdani zsúpfedeles 
házzal szemközt áll a temető. Va�
jon milyen síremlék található 
benne a régmúltból? Hamar 
megtaláltam azt, amit kerestem. 
Embermagasságú márvány sír�
emléken ez áll:

ITT NYUGSZIK 
MIKSZÁTH MARISKA 

ÉDES ANYJÁNAK
A LEGNAGYOBB ÖRÖME 

MEGHALT
ÉLETÉNEK 17. ÉVÉBEN 

1867
BÉKE HAMVAIRA

Úgy mentünk el Szklabonyá-  
ról, hogy vittük magunkkal Mik�
száth világát, és talán néhányan 
azt mondtuk magunkban: most 
újra el kellene olvasni legalább a 
Jó palócokat.

Kékkő vára fent áll egy domb�
tetőn, ragyogó napfényben lát�
tuk feltűnni a bástyafalakat, s az 
autóbusz majdnem a bejáratig 
vitt. Itt fent már korántsem mu�
tatja a hajdani, romantikus ké�
pét, a bástyákból csak a nagy 
körbástyát láttuk, de a várfalakra 
kimenni tilos volt az életveszély 
miatt. így aztán a várt panorámát 
sem láthattuk. De az eredeti vári 
falakra épített barokk kastély mú�
zeumi része nyitva volt. Ide meg 
azzal az áhítattal léptünk, hogy 
legalább itt láthatjuk a következő 
úti célunk, az alsó- sztregovai Ma-  
dách- kastélyból idehozott s itt ki�
állított bútorokat. Azért ez a kék�
kői kastély még a szőrösszívű 
útitársaknak is tetszett, múzeum�
ban élvezetes sétát tehettünk, 
még az ünnepi nagytermet is 
megcsodáltuk, amelyben ma a 
házasságok köttetnek.

-  Aznap délelőtt dolgoztam. 
Indulás előtt a büfében Erzsi néni�
nél vajas kenyeret ettem és teát it�
tam. Azután mentem kézbesíteni.

A Szentkirályi utcában és a 
Vas utcában négy táviratot kéz�
besítettem. És a következő cím�
hely a Rákóczi út. Már előbb is a 
hasamban csikarást és fájdalmat 
éreztem. Igazán nem vettem ko�
molyan, mert ez a kellemetlen 
érzés már többször is kínozott. 
Lépegettem a Rákóczi úton. És 
egyszer csak megszédültem. Két 
kézzel támaszkodtam a falhoz és 
a fejem rázogattam. És a követ�
kező pillanatban sötétség zúdult 
rám...

A továbbiakat hallomásból tu�
dom.

A közeli harisnyaüzletből tele�
fonon hívták a mentőket. Majd 
azok a közeli Rókus Kórházba vit�
tek. És ott aznap délután a gyom�
rom megoperálták... -  sóhajtott 
és szomorú arccal bólintgatott.

Közben a hátam mögött kö-  
hintést hallottam és egy kéz ne�
hezedett a vállamra.

Fölálltam és néztem Szalai 
Bandi vidám, piros arcát. Bandi 
megfogta a kezem és meleg han�
gon mondta:

-  Jani! Boldog vagyok! Na�
gyon boldog! Most már biztos, 
hogy a jövő héten meglesz az es�
küvőnk. A Tari bácsi, az egy Isten 
küldte ember...

A mondásra jóérzéssel bólin�
tottam.

Közben megszólalt a mikro�
fon.

És mentünk az irányítóhelyi�
ségbe.

A kiosztóablak előtt sorban áll�
tunk. Bámultam lefelé a semmi�
be és a lelkemben gondolat lo�
bogott: Délután találkozom Far�
kas Rozikával. A randevú lehet 
hogy nekem is boldogságot hoz. 
Ó, de jó is lenne.

Volt egy veszélyes útitársunk: 
az idő. Futott, rohant s vele mi is. 
Hiszen várt Alsó- Sztregova, a Ma-  
dách- kastély, ez az éppen restau�
rálás alatt álló épület. így aztán 
csak körbejártuk, lefényképeztük, 
én videóra vettem. A templomra 
néző kastély bejárati falán ott 
ékeskedik egy szlovák nyelvű em�
léktábla, ez tanúsítja, hogy itt szü�
letett 1823. január 21- én Madách 
Imre. Nézem a Magyar Irodalmi 
Lexikonban közölt régi Madách-  
kastély fotóját, bizony nem ha�
sonlít rá a mai. A kéttornyú épü�
letben hajdan hatszobányi emlék�
múzeuma volt a költőnek, ezt sze�
rettük volna látni, de, hát a restau�
rálás... Viszont megkerestük a 
kastélykertben -  igaz, csak néhá�
nyan, az érdeklődők közül -  a Ma-  
dách- síremléket. Már messziről 
látszik a röpülő Ádám alakja, Rie�
gele Alajos pozsonyi szobrász ál�
tal megálmodott és 1936- ban fel�
állított szobor. A talapzaton fel�
írás: Imre Madách.

Utaztunk tovább, Zólyom felé. 
És micsoda szép dombvidéken 
át. A korponai dombvidék maga 
a legteljesebb szépség. Az út dél�
előtt, legalább negyedórán át, 
egy lombalagútban vezetett. 
Most délután pedig megejtően 
szép dombok között, zöld réte�
ken át vitt újabb látványok felé.

A halicsi, régi magyar nevén 
gácsi Forgách- kastély már messzi�
ről hívogatott. Nézzük meg. Ez for�
májában is impozáns, itt végre 
szemtől szemben látjuk majd a 
szépség megtestesült csodáját. De 
nekünk erre a napra az íratott meg: 
minden kastély csukott kapuval 
fogadjon. A múlt évig elmekórház 
működött itt, most kezdik (ha kez�
dik) a restaurálást, de hogy mi lesz 
benne s mire hasznosítják, még 
senki sem tudja.

Csak álltunk előtte, és sóhaj�
toztunk. Ez az 1792- ben épült 
kastély 1945- ben a kifosztás 
sorsára jutott, műkincseit szét�
hordták, elvitték, lám, a kasté�
lyok kincsei errefelé Közép- Eu-  
rópában ebek harmincadjára 
kerültek.

Nem így Zólyomban! A zólyo�
mi vár Szlovákia legszebb műem�
léke. Nekem a viszontlátás örömét 
adta, hiszen néhányszor láttam 
már. Itt született Balassi Bálint:

„1554. lett Balassa Bálint 20. 
octobris 9 órakor délelőtt szom�
bat napon Zólyomban" -  jegyez�
te fel az eseményt Balassi Zsig-  
mond.

Igen, a várat már sokszor lát�
tam, így aztán az se fájt, hogy mi�
vel elfutott velünk az idő, már zá�
rás után érkeztünk a vármúze�
umhoz. Csak a filmezés öröme 
jutott. Pedig de szívesen adtam 
volna egy példányt a könyvhétre 
megjelent Aranypávák az asszo�
nyok című, Balassi Bálintról szó�
ló regényemből a múzeumnak.

A zólyomi vár mögött ment le a 
nap. Gyönyörű volt az alkonyat. 
Mint ahogy ez a nap is. A látvá�
nyokból ki- ki azt hozta el magával, 
ami tetszett néki. Igen, végigjártuk 
a korponai dombvidéket, s a vé�
gén átautóztunk a névadó Korpo-  
nán, a lehulló estben. A határig 
gyorsan elértünk, Ipolyságra még 
egy futó pillantást vetettünk, és 
megállapítottuk, hogy milyen sok 
élmény fér bele egyetlen napba.

Nagyorosziban vacsora várt.
S ekkorra már mindenki elfe�

lejtette az apró- cseprő kellemet�
lenséget, már csak a szépre em�
lékeztünk. Nagy László talán arra 
a tapsra, amit Kékkő után aratott 
azzal, hogy felolvasta nekünk 
Szombathy Viktor lejegyzésében 
a kékkői vár legendáját.



Postás Dolgozó 8

► , r

En  J M  l
*  f i t  J r m  m i 1 1  

^ m ja a m m s E W *  »
s á s  *  v

%  T S L P  t  ^

Í v  1 i ' • i

__________________s__________________f i _____________

Kosztolányi Dezső „Szeptem�
beri áhítat" című verséből idé�
zünk: „Nem volt a föld még soha 
ily csodás, a fák között mondhat-  
lan suttogás..." Folytatás a vízsz. 
4. és függ 1. alatt.

Vízszintes
1. Szótagok összecsengése, 4. 

Az idézet első része, 11. Shakes�
peare tündérkirálya, 13. Hatalmas, 
14. Nulla, 15. Nekünk németül, 17. 
Éleszt, 18. ... Lanka, 19. Nyári 
munkás, 20. Az ír hadsereg névbe�
tűi, 21. Japán őslakó, 22. Yoko ..., 
23. A Polgár lányok sportja, 24. ... 
Paulo, 25. Magánszám, 27. Százöt 
páratlanjai, 28. Zamat (ford.), 29. 
Küzd (Írod.), 30. 1050 a rómaiak�
nál, 32. Lyukas nád! 33. Tág, 34. A 
nap teszi, 36. Kor röv., 38. Motor-  
kerékpár márka, 40. Zeneművek�
ben is van, 42. Földforgató, 44. 
Partok összekötője, 45. Származó, 
46. Mindennapi betevőnk készítő�
je, 47. Azerbajdzsán főváros 
(ford.), 49. Fizikai fogalom, 50. Me�
zőgazdasági épület, 51. Háziállat, 
52. Folyó Kárpát- Ukrajnában, 54. 
Férfinév, 56. Fél esti, 57. Dél- ame�
rikai síkság, 60. Huzal, 62. Keresz�
tül nyír, 64. Rizses étel.

Függőleges
1. Az idézet második része, 2. 

Európai félsziget, 3. Juhfajta, 4.

Kobalt, 5. Pénzt dobálva játszik, 6. 
ízlel, 7. Vés (ford.), 8. Fél tiszta, 9. 
Szereti az otthoni munkát, 10. A 
dzsungel könyve tigrise, névelő�
vel, 12. Görög betű, 16. A méter 
milliárdodrésze, 25. Sporteszköz, 
26. Omlani kezd! 29. Lányunk fér�
je, 31. Kínai hosszmérték, 33. Ritka 
férfinév, 34. A fán van, 35. Kicsit 
pihen, 37. Raktár, lerakat, 39. Éles 
hangot hallató, 40. Személyes 
névmás, 41. Tüzel, 43. Hívatta, 48. 
Verekedés (arg.), 50. Város oro�
szul, 53. Világítótest (ford.), 55. 
Tréner, 58. Bank részlet! 59. Heréit 
kos, 61. Ton betűi keverve, 63. 
Finnország gépjárműveken, 65. 
Papírra vet, 66. Enélkül nem törté�
nik semmi.

-  Bánhidi -

Beküldendő: A vízsz. 4. és függ. 
1. alatti.

Beküldési határidő: október 10.

Előző rejtvényünk helyes meg�
fejtése: ... limloma, távoli, szellemi 
lant- zene, Ilona.

Könyvet nyertek: Herceg Fran�
ciska, Budapest; Braun Anita, Kis�
kunhalas; Kolozsi Sándorné, Deb�
recen; Havas Istvánná, Ózd.

Mit tesz isten, belőtte. Be ám, de piszkosul, 

s ettől a kapu mögött szorongó szurkolótábor 
pár percre a mennyekben érezte magát. No nem 

.sokáig, inert ahogy telt- múlt az idő, Lajcsi is be�
vágott egyet, de sajna -  már akinek -  Jánosék 

kapujába 1:1. S hogy mi történt ezután meg 

eközben? Képriportunk, mely a S/egedi Posta-  
igazgatóság területi szakszervezeti bizottságának 
immár hagyományos postássportnapján készült, 
erről próbál ízelítőt adni.

Ütöm a bábukat...

...én meg leszedem!
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Lottók vagy nem lottók?... Ezt védd ki!

Hiába minden, góóól!

Jutalmazás
S zeptem ber 8 - án  bensőséges ünnepségen köszön tö tte  

-  és ju ta lm a z ta  -  B o ttyá n  János, a PSE e lnöke  az egyesület 

k iv á ló  e redm ényeke t e lé rt s p o rto ló it a tám oga tók  társasá�

gában.

Indul a családi vetélkedő

Egészségetekre!

Sportnap Szegeden

Lődd be,
J á n o s !

Európa- bajnok kézilabdázók Kapaszkodj a reggeliért! 1 2 4 8 16 * * *


