
B a l a t o n l e l l e  u t á n

Konzultáció a szakma és az
Szeptember 22-24-én Balatonlellén tartotta kihelyezett ülé�

sét a Titkárok Országos Tanácsa (TOT). A fórumon részt vet�
tek és tájékoztatót tartottak Kovács Kálmán, a KHVM politikai 
államtitkára, Doros Béla, a Magyar Posta Rt. elnök-vezérigaz�
gatója, Nagy Sándor országgyűlési képviselő, az MSZOSZ el�
nöke, valamint a PDSZ, a vezérigazgatóság és az ÉTOSZ veze�
tő munkatársai.

érdekvédelem tennivalóiról

Az első munkanapon Mund- 
ruczó Kornél, a PDSZ országos tit�
kára köszöntötte a jelenlévő 201 
szakszervezeti tisztségviselőt, va�
lamint Fóris Ferencnél a Posta 
Rt. vezérigazgató- helyettesét és 
Sombor Andrást, a Munkagazda�
sági Főosztály vezetőjét. Az or�
szágos titkár ismertette munka-  
programot, a megtárgyalandó té�
maköröket, majd bejelentette, 
hogy Meszlényi.Ferencet a Hírker 
területi szakszervezeti titkárának 
választották meg, s helyére, szer�
vezetpolitikai szakértőnek dr. Ber�
ta Gyulát nevezték ki három hó�
napos próbaidőre. A résztvevők 
tudomásul vették azt a bejelen�
tést is, hogy a cégbíróság beje�
gyezte az Önsegélyező Alapít�
ványt.

Mundruczó Kornél bevezetőjé�
ben röviden vázolta a bértárgyalá�
sokkal kapcsolatos elgondoláso�
kat. Kérte a TOT tagjait, hogy hall�
gassák meg a vezérigazgatóság 
vezető munkatársainak tájékozta�
tóját, vitassák meg, alakítsák ki ál�
láspontjukat, és adjanak felhatal�
mazást az intéző bizottságnak a 
bértárgyalásokhoz, a megállapo�
dáshoz.

Ezután Fóris Ferencné ismer�
tette a vezérigazgatóság állás�
pontját. A vezérigazgató- helyettes 
elmondta, hogy a gazdasági hely�
zet stabil, minden ponton kicsit 
kedvezőbb a kép, bár a létszám 
nőtt, a beruházások valamelyest 
„elmentek." Megemlítette, hogy 
az eddigi tárgyalások során már 
számos szakszervezeti javaslatot 
fogadtak el, de még maradtak nyi�
tott kérdések. Jelezte tárgyalási 
készségüket, megerősítette nyi�
tottságukat, ugyanakkor leszögez�
te, hogy 3,5 százalékos bérfel�
használásról lehet szó. Mint 
mondta, alapbéremelésről nem 
szeretnének tárgyalni, mert kicsi 
az elosztható pénz, nem lehet he�
lyes arányokat kialakítani. A pótlé�
kokról azonban lehet beszélni, eb�
ben a tárgykörben rugalmasak és 
tisztességes partnerek vagyunk -  
hangsúlyozta a vezérigazgató- he�
lyettes.

A titkárok felszólalásaiban á kö�
vetkező vélemények fogalmazód�
tak meg: -  Az alapbéremelés jobb 
lenne. Korábban is szó volt róla, 
hogy visszaállítsuk az alapbér be�
csületét. Csak jobb híjján fogadjuk 
el, hogy alapbérről nem tárgyal�
hatunk.

Akiket a pótlékok érintenek, 
azok jó szívvel veszik, akiket ez 
nem érint, azok kevésbé lelkesed�
nek, s jobban szeretnék -  ha lehet�
ne -  az alapbéremelést. Ha ez el�
marad, esetleg szidják a szakszer�
vezetet. így lehet megosztani a 
szakszervezetet.

A bértárgyalások lényegében 
tárgyalgatások. Pótlékokkal nem 
lehet megváltani a világot. Ha

tisztességesen megfizetjük a pos�
tásokat, akkor nem kell pótlékolni. 
Valódi bértárgyalásokat, érdemi 
egyeztetést. Tudnunk kell, melyik 
oldalon állunk. Minket azzal küld�
tek ide, hogy az alapbérről tár�
gyaljunk. Ez nemcsak egyesek 
igénye.

Sombor András főosztályveze�
tő úgy ítélte meg, hogy pótlék�
emelés és bérfejlesztés történik 
tulajdonképpen. Megjegyezte: ha 
nem egyezik a véleményünk, ez 
még nem jelenti azt, hogy a másik 
oldalon állunk.

További észrevételek a titkárok 
részéről: -  Mi mindig követők va�
gyunk, az események után me�
gyünk... Én is alapbércentrikus va�
gyok, mert a dolgozók azt várják... 
A szakmai vezetés esélyt sem 
adott arra, hogy a bérről tárgyal�
junk, csak a pótlékokról... Azzal 
hatalmaztak fel, hogy bértárgyalá�
son vegyek részt; olyanon, amely 
bérfejlesztést jelent...

A keményebb hangok, mere�
vebb álláspontok mellett voltak ru�
galmasabbak, kompromisszumra 
hajló megnyilatkozások is. íme: 
Nem lehet makacsul ragaszkodni 
ahhoz, hogy mivel engedtek el 
bennünket a tanácskozásra. 
Amennyiben az alapbéremelés 
nem megy, maradjunk a pótlékok�
nál. Kónya Lajos emlékeztetett rá: 
Igaz, most élünk, ma kell megél�
nünk, de jövőre is meg kell élnünk. 
A vállalat jövőjében is gondolkod�
nunk kell. Volt, aki megvallotta: 
korábban ők is a bérfejlesztésre 
voksoltak, de most újragondolva a 
dolgokat, elfogadják a pótlékeme�
lést. Persze az igazi megoldás az 
lenne: pótlék nélküli, megfelelő, 
tisztességes, arányos bérek. Ami 
azt a kérdést illeti, hogy ki melyik 
oldalon áll? -  erre a helyes válasz: 
mindannyian postások vagyunk. 
Tudnunk kell, meddig ér a takaró.

Mundruczó Kornél elismerte, 
hogy jogosan kapott kritikát a ki�
osztott szakmai anyag. Úgy ítélte 
meg: alternatívákat kell bemutat�
ni, jobban meg kell indokolni az 
álláspontokat. Pontosítások szük�
ségesek. Felhívta a figyelmet.

hogy még nem dőlt el semmi, 
most formálódik a közös állás�
pont. A megállapodáshoz most 
kérünk felhatalmazást. Megje�
gyezte: nem mindig akkor állunk a 
dolgozók mellett, ha kritika nélkül 
elfogadjuk véleményüket. Nekünk 
a részvénytársaság konkrét lehe�
tőségeiből kell kiindulnunk.

A TOT végül -  a sokoldalú vita 
eredményeként — megadta a fel�
hatalmazást arra, hogy a PDSZ ve�
zetői folytassák a tárgyalásokat a 
munkáltatókkal, és állapodjanak 
meg.

A kollektív szerződés 11. számú 
módosítására szóló megállapodás 
javasolt feltételei a következők:

1. A rendelkezésre álló 3,5 szá�
zalékos bértömeg központi forrás�
ból 2 százalékhoz közeli mérték�
ben nyerjen kiegészítést, mely a 
postaszerveknél korrekciós tételt 
jelentsen, és így ne akadályozza az 
esetleges helyi források felhasz�
nálását.

2. A kispostavezetők (fp. I- III) 
pénzkezelési pótléka 100 százalék�
kal emelkedjen. Amennyiben erre 
még részben sincs fogadókész�
ség,akkor ilyen mértékben kerül�
jön alapbéresítésre.

3. A kézbesítők részére új kate�

gória nyitandó, melynek mértéke 
a tárgyalásoktól függően 1000 fo�
rint körüli legyen.

4. A pótlékok által ne nem kö�
tött rész (jutalom) és a központi 
forrásból történő kiegészítés kifi�
zetésére november 10- én kerüljön 
sor.

5. Irányelvként fogalmazódjon 
meg, hogy az eddig kifizetett 
törzsgárda, Vig. lg. elismerés helyi 
döntéstől függően visszamenőleg 
kerülhessen kiegészítésre.

6. Október 15- ig kerüljön a 
szakszervezet elé a hírlapkézbesí�
tők új bérrendszere és ez legké�
sőbb 1995 január 1- jén lépjen 
életbe. Addig is biztosítani kell ré�
szükre egyszeri egyösszegű jutal�
mat.

7. A jutalom  adható m inim á�
lis mértékét a tárgyalások so�
rán, annak eredményétől füg �
gően határozzuk meg. Ezt a 
postaszervek a helyi források 
ismeretében felfelé elmozdít�
hatják.

8. Az 1995. évi bértárgyalások 
1994 december hónapban kez�
dődjenek, hogy január 1- jei ha�
tállyal legkésőbb március 10- én 
kifizetésre kerüljön.

Kiegészítő megállapodás 
a Magyar Posta Rt. 1994. 

évi bérfejlesztéséről
Alulírottak a Magyar Posta 1994. évi bérfejlesztéséről

1993. december 1- jén kötött megállapodás 3. pontjának re�
alizálásaként az alábbiak szerint állapodtak meg.

1. Elfogadják a Magyar Posta Kollektív Szerződésének 
mellékletként csatolt 11. számú módosítását.

2. A kollektív szerződés 11. számú módosításával meg�
szüntetett pótlékok alapbéresítésre kerülnek azzal, hogy az
1994. október 1- jétől pénzkezelési pótlékra nem jogosult f i�
ókposta-  és postahivatal- vezetők részére az alapbéresítés�
nél az eddig biztosított pótlék kétszeresét kell figyelembe 
venni.

3. A kollektív szerződés 11. számú módosítása folyó évi 
többletbér- hatásának finanszírozásához a vezérigazgatóság 
— az ilyen célra tervutasításban elrendelt 3,5 százalék köte�
lező bértartalék tehermentesítésére — az induló bér 1,5 szá�
zalékának megfelelő összegű központi bér-  és költségkor�
rekciót biztosít.

4. Az 1994. évi üzleti tervben előirányzottnál magasabb 
teljesítmény és üzleti eredmény elismerésére folyó év no�
vember 10- én egyszeri rendkívüli jutalom kifizetésére kerül�
jön sor, amelynek forrása a 3. pont összegeinek kollektív 
szerződés- módosítással le nem kötött része.

A jutalom tényleges elosztásánál érvényesíteni kell az 
1994. évi alapbéremelésről szóló 127/1993 MPV utasításban 
rögzített elveket azzal a kiegészítéssel, hogy

— abból a társaság valamennyi nem premizált munka-  
vállalója részesülhet és

— a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló 
részére adható jutalom 5000 forintnál kevesebb nem lehet.

5. A 2. és 4. pontban foglaltak alapján az átlagkeresetek 
1994. évi növekedésének minden középfokú postaszervnél 
el kell érni a 18 százalékot.

6. A hírlapkézbesítők 1995. január 1- jétől bevezetendő 
új bérezési rendszerére a társaság 1994. október 15- ig ja�
vaslatot készít a szakszervezeteknek.

7. Az 1995. évi bértárgyalások folyó év november hó�
napban megkezdődnek amennyiben azt a kormányzati in�
tézkedések -  hatósági árváltozások, 1995. évi költségvetés 
és bérszabályozás elfogadása -  lehetővé teszik. Az emelt 
bérek fizetésére január 1- jei hatállyal február 10- én, de leg�
később március 10- én kerül sor.

8. Jelen Kiegészítő megállapodás 2- 5. pontjában foglal�
tak végrehajtására a társaság elnök- vezérigazgatója 1994. 
szeptember végéig utasításban intézkedik.

Budapest, 1994. szeptember 29.

Mundruczó Kornél Doros Béla
a PDSZ országos titkára a Magyar Posta Rt.

elnök- vezérigazgatója 
Csatári Lajos 

a POFÉSZ elnöke

Sajtótájékoztató és vetélkedő a Postás Művelődési Köz�
pontban, vidám sportdélelőtt a PSE-pályán, este pedig csodá�
latos bál a budapesti Körcsarnokban. Mindez a Postai világ�
nap méltó megünneplésének jegyében, tengernyi jókedvvel 
és reális optimizmussal.

Ünnepeltünk. Ünnepeltük a világnapot és kicsit saját ma�
gunkat is, mert úgy tűnik, van miért. Az ünnepi bált felkereső 
dr. Lotz Károly  miniszter is erre utalt, mikor elmondta, hogy 

ezidáig legkevesebb gondja a postával volt, „s ez így legyen a 
jövőben is" mondhatta magában Doros Béla vezérigazgató, s 
akkor jövőre a terv szerint már a nyolcezer embert befogadó 
Budapest Sportcsarnokban ünnepelhetünk. De szép is lenne...

— gh —
(Cikkünk a 3. oldalon.)
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A  g a z d a s á g i k ö r n y e z e l,  

a  t á r c a  é s  a  p o s ta

F a k a r d d a l  h a d o n á s z n i ?

Nagy Sándor és a titkárok

Kovács Kálmánnak, a KHVM politikai államtitkárának tájékoztatója
Az államtitkár bevezető sza�

vaiban elismerte, hogy a bér-  
tárgyalások, a kollektív szerző�
dés vitája komoly dolog. Ma�
gyarázatot adott arra, hogy a 
tárca új vezetése miért csak 
most foglalkozik a posta ügyei�
vel. Azért -  mondta - , mert 
először a krízisterületekre -  
vízügy, vasút -  kellett koncent�
rálni, a posta kiegyensúlyozott 
terület.

A minisztérium tevékenysé�
ge szorosan kötődik a társa�
dalmi, gazdasági, politikai kör�
nyezethez. A tőkés társadalom 
irányába haladó társadalmi 
átalakítás nem mentes a prob�
lémáktól. Erős társadalmi, 
gazdasági válság közepette 
zajlik az átalakulás, amelynek 
speciális nehézségei vannak. 
Ilyenek: az államadósság nö�
vekedésének terhei, az újabb 
hitelek, törlesztések kötelezett�
ségei, valamint a belső eladó�
sodás. A költségvetés hiánya 
túl van a kritikus határon.

A feladat e negatív folyama�
tok lassítása, majd megállítása. 
Ezt segíti a kárpótlás befejezé�
se és a privatizáció rendbetéte�
le. A tervezett és a már meg�
kezdett megszorító intézkedé�
sek célja: megőrizni a fizetőké�
pességet. Az az értelme, hogy 
megteremtődjenek a gazdasá�
gi növekedés feltételei.

Ebben a környezetben he�
lyezhető el az infrastruktúra. 
Ezért van szükség arra, hogy 
az 1995. évi költségvetésben 
az infrastruktúra adókedvez�
ményben részesüljön. A lakos�
sági megtakarításokat is be 
kell vonni az infrastruktúra fej�
lesztésébe.

Közös érdek a pazarlás 
visszaszorítása. Aligha elke�
rülhető az államapparátus 
szűkítése, csökkentése, a bér-  
kiáramlás fékezése. Idén 
ugyanis jelentős volt az olyan 
bérkiáramlás, amelynek hi�
ányzott a gazdasági fedezete. 
Az ilyen bérpolitika megen�

gedhetetlen. A bérkiáramlást 
azonban nem adminisztratív 
eszközökkel kell megakadá�
lyozni, hanem ésszerű önkor�
látozással. (A jövő évben 17-  
18 százalékos béremeléssel le�
het kalkulálni, figyelemmel az 
inflációra.)

A takarékosság, a visszafo�
gás természetesen a tárcára is 
vonatkozik. A KHVM 2,5 m illi �
árd forint megtakarítást pro�
dukált a költségvetésnek.

Az államtitkár jelezte, hogy 
a jövedéki törvény parlamenti 
előterjesztése folyamatban 
van, s ez érinti a postát, mi�
ként a közbeszerzésekről szóló 
törvény megalkotása is.

A hírlapterjesztéssel kap�
csolatban azt hangsúlyozta az 
előadó, hogy az előfizetéses 
hírlapterjesztésben meg kell 
védeni a versenyhelyzetet. 
Ezen a területen nem lehet tel�
jes szabad versenyt nyitni. 
Nem engedhetjük meg, hogy 
romoljon a posta helyzete. A 
hírlapárusítás területén meg 
kell indítani a privatizációt.

A tárcához tartozó személyi 
kérdésekről szólva azt mondta 
az államtitkár, hogy amíg a 
Matáv, a MÁV, az Antenna 
Hungária, a MALÉV területén 
szükségesek voltak a személyi 
változások, addig a posta élén 
ez nem indokolt, mert Doros

Béla elnök-vezérigazgató sze�
mélyében jó  kezekben van az 
irányítás.

A szociális kérdésekkel kap�
csolatban elhangzott, hogy a 
vállalatnak továbbra is biztosí�
tania kell az eddigi juttatáso�
kat.

Kérdésekre válaszolva Ko�
vács Kálmán aláhúzta, hogy 
szükség van a feketegazdaság 
visszaszorítására, a feketepiac 
kiszűrésére, a privatizáció fo�
kozottabb ellenőrzésére. A kis�
vállalkozóknál célszerűnek lát�
szik az átalányadó bevezetése, 
a vállalkozókat mentesíteni 
kell a könyvelési terhektől. Ná�
lunk -  nemzetközi összehason�
lításban is -  elegendő a kisvál�
lalkozó, de túl sokan vannak 
olyanok, akik egy év után 
tönkremennek.

A tárcának nem kedvező az 
expo lemondása, hiszen a 
Matávnak, a MÁV- nak jól jött 
volna megrendezése, az autó�
pálya- építést is felgyorsította 
volna, de a postát nem érinti 
kedvezőtlenül a döntés.

Az Antenna Hungáriára vo�
natkozó kérdésre így hangzott 
a válasz: az egy polip. Most 
bogozzák ki. Ami a posta pri�
vatizációját illeti: három éven 
belül nem várható. Egy piaci 
szintű, reáíis vagyonértékelés 
elvégzéséig nem lehet szó pri�
vatizációról. Ebben a kor�
mányciklusban tehát nem szá�
míthatunk rá.

Mit ért Ön „ésszerű önkorlá�
tozáson?" -  kérdezte az egyik 
felszólaló. Az államtitkár vála�
sza: - A z t szeretnénk, ha elhin�
nék, amit Békési László mond. 
Fogadjuk el a reális helyzetér�
tékelést. Még nem indultak 
meg a kedvező gazdasági fo�
lyamatok. Ezért Békési László 
nem is rombolhatja le azokat, 
ahogy azt Szabó Iván állítja. 
Felelősségünk, hogy az infláci�
ót féken tartsuk, s ne legyen 
nagy reálbércsökkenés.

Változtatnunk kell!

Doras Béla páiDeszéde az érdekvédőkkel
Doros Béla elnök- vezérigaz�

gató jelentőségének megfele�
lően vett részt a Titkárok Or�
szágos Tanácsának munkájá�
ban. A tanácskozás második 
napján -  Kovács Kálmán ál�
lamtitkárral együtt -  tájékozta�
tót tartott a szakma aktuális 
kérdéséről, válaszolt a szak-  
szervezeti tisztségviselők kér�
déseire, reagált felvetéseikre.

Az első napon személyesen 
ugyan nem vett részt az össze�
jövetelen, de munkatársai ré�
vén kapcsolatot tartott a bala-  
tonlellei fórummal, és telefo�
non keresztül bekapcsolódott 
a tárgyalások menetének ér�
demi alakításába. Az alapbér-  
emelés és/vagy pótlékok vitá�
jában olyan üzenetet küldött, 
amely megkönnyítette a to�
vábbi párbeszédet, egyenget�
te a megállapodáshoz vezető 
utat.

-  Nemcsak bérproblémáink 
vannak -  mondta a második 
napon tartott tájékoztatójának 
bevezetőjében - , hanem piaci, 
szolgáltatási gondjaink is. A

csomagpiacon is vannak el�
lenlábasaink. Törvénytelen te�
vékenységgel is számolnunk 
kell. A különböző konfliktus�
helyzeteket és fejlesztéseket, a 
pénzforgalom problémáit 
együtt kell kezelnünk. Ha ezek�
re nem készülünk fel, nem lép�
jük meg a szükséges intézke�
déseket -  figyelmeztetett - , ak�
kor bűnt követünk el Önök el�
len, de jövőnk ellen is.

Az érdekvédők kérdéseire, 
adott válaszok a vasárnapi új�
ságok házhoz szállításától a táv�
iratproblémákon át a tévé- elő�
fizetési díjakig terjedt. Az el�
múlt két év alatt nem műkö�
dött jobban a posta -  állapítot�
ta meg a vezérigazgató. -  Ke�
zeléscentrikus szervezet va�
gyunk.

Változtatnunk kell sok dol�
gon, beleértve a vezetők sze�
mélyét is. Érvényesíteni kell 
azt a szempontot, hogy a rá�
termettség, a felkészültség, az 
önálló gondolkodás, a kreati�
vitás legyen a döntő a megíté�
lésben. Ami az ágazati irányí�
tást illeti: két- három éves fo�
lyamatban kell gondolkodni.

Szólt Doros Béla a fejleszté�
sekről is. Elmondta, hogy hat-  
milliárdos beruházási tervvel 
rendelkezik a posta. Torlódási 
pontok elsősorban Budapes�
ten vannak -  nagy a kézbesíté�
si centralizáció a fővárosban - , 
ezért elsősorban itt kell javíta�
ni, fejleszteni.

Az MSZOSZ elnöke beveze�
tőjében arról szólt, hogy 
komplikált szituációban él az 
ország. Ellentmondásos folya�
matok zajlanak a gazdaság�
ban, veszélyesek az egyensú�
lyi problémák. A politikai 
komplikációt pedig az jelenti, 
hogy a választói várakozások�
nak megfelelően gyors javu�
lásnak kellene következni, ami 
nem lehetséges az aggasztó 
pénzügyi helyzet miatt. Ebből 
adódik a kényes szituáció.

A kormányzat a jövő évben 
meg akarja állítani a folyó fize�
tési mérleg hiányát, ezért 
sem számíthatunk a reálbér 
növekedésére. Ez sem kis 
gond, de a nagyobb probléma 
az, hogy az egyensúlyra való 
törekvés nem olyan eszközök�
kel folyik, amelyek a gazdasá�
gi fellendülés csíráit hordoz�
zák. A döntő kérdés pedig ez: a 
gazdaság tovább csúszik lefe�
lé, vagy megindul a növeke�
dés.

Nagy Sándor a sarkalatos 
kérdések sorában első helyen 
említette a privatizációt, azt, 
hogy annak középpontjába a 
munkahelyteremtés álljon. 
Eddig ugyanis csak a bevétel 
volt a fontos. Ezek nemcsak 
gazdasági kérdések, hanem 
politikaiak is. Most dől el, mi�
lyen irányba mennek a dol�
gok. Ezért az is most dől el, 
hogy ezt a gazdaságpolitikát 
tudják- e vállalni a szakszerve�
zetek. Az előadó a világhírű 
magyar közgazdászra, Kornai 
Jánosra hivatkozott, aki azt 
mondta, hogy „a  szakszerve�
zetek bölcsességén múlhat a 
gazdaság helyzete".

A titkárok -  élve az alkalom�
mal -  számos kérdést tettek

fel, s elmondták véleményüket 
a szakszervezeti munka aktuá�
lis problémáiról. Megkérdez�
ték például, milyen az MSZP 
parlamenti frakciójának fe�
gyelme? Jelezték: mintha
gyengült volna az MSZOSZ ré�
széről a kritikai hang. A sokk�
terápia kapcsán hogyan képvi�
seli az MSZOSZ a munkaválla�
lók érdekeit?

A felszólaló titkárok véle�
ményt mondtak arról, hogy 
miként látják a szakszervezeti 
vezetők parlamenti képviselő�
ségét. Ez jó is, meg rossz is -  
hangzott az értékítélet. Úgy 
látják a titkárok, hogy a nyug�
díjasok mellett elhalványul a 
nagycsaládosokkal és a pálya�
kezdő fiatalokkal való foglal�
kozás. Többen hangsúlyozták: 
nekünk kötelességünk a segé�
lyezés.

Polémia bontakozott ki 
Nagy Sándorral egy korábbi 
nyilatkozatában elhangzott 
megfogalmazásáról, miszerint 
„az alapszervezetekben nem 
dől el semmi". A felszólaló

szerint ebben Nagy Sándor�
nak nincs igaza.

Az MSZOSZ elnöke azt a 
véleményét úgy pontosította, 
hogy „nem  az alapszerveze�
teknél dőlnek el a dolgok". 
Álláspontja kiegészítéseként, 
indoklásaként elmondta: Ne 
ebben merüljön ki a szakszer�
vezeti munka, hogy segélyez�
zünk, hanem abban, hogy jó 
kollektív szerződést kössünk. 
Legyenek jó szakértőink, 
mert enélkül elképzelhetetle�
nek az eredményes tárgyalá�
sok, nincs érdemi érdekvéde�
lem. Az önsegélyező pénztár 
nem szakszervezet. Ne a tag�
díjból oldjuk meg a tagság 
szociális problémáit, hanem 
a kollektív szerződésben biz�
tosított érdekvédelmi lehető�
ségekből.

Észre kell vennünk, hogy 
nincs megfelelő képzés, nem 
működik az információs háló�
zat, hiányzik a sztrájkalap. Úgy 
megy végbe a piacgazdaságra 
való áttérés, hogy a szakszer�
vezeti tisztségviselők nincse�
nek erre kiképezve. Ehhez vi�
szont pénz kell, hogy bele tud�
junk szólni a dolgokba, jó 
megállapodásokat tudjunk 
kötni. Mert sztrájkalap nélkül 
fenyegetőzni olyan, mint fa�
karddal hadonászni.

Sok múlik azon, hogy mak�
roszinten a szövetségek ho�
gyan tudnak tárgyalni. Amíg a 
tagdíjat összegyűjtjük és 
visszaadjuk -  ez önsegélyezés. 
Segíteni kell a rászorultakon, 
de a fenti értelemben. A szak-  
szervezeti munka lényege a 
hatékony érdekvédelem. Eh�
hez pedig felkészültség kell, 
erő, szervezettség, közös fellé�
pés.

A p ró -cse p rő  je le n sé g e k
Egy vidéki szakszervezeti t it�

kár keményen vitatkozott az 
MSZOSZ elnökével. Ebben 
nincs semmi különös, mond�
hatnánk, természetes dolog. 
Most már. De valamikor?

A legnagyobb szakszervezeti 
szövetség első embere, aki or�
szággyűlési képviselő is, a ma�
ga vezette autóján érkezett Ba-  
latonlellére, előadásának szín�
helyére. Mondhatná valaki: mi 
abban az érdekes, hogy sofőr 
nélkül autózik az elnök. Most 
már. De néhány évvel ezelőtt?

*

Valaki megkérdezte a vezér-  
igazgatótól, hogyan vált be a 
postások új egyenruhája. -  
Nem csak elítélő, vegyes a kép
-  hangzott a válasz. Á cél per�
sze az lenne, hogy jól érezzék 
magukat benne a postások. 
De hát ott voltunk a próbákon, 
a manökeneken legtöbbünk�
nek tetszettek a ruhák. Úgy lát�
szik, a mindennapok gyakorla�
tában, az utcán, már egy kicsit 
másként festenek viselőik.

Arra gondoltam, olyan ez, 
mint a házasság. Először min�
den annyira tetszik. Aztán a 
hétköznapok gyakorlatában...

*

Mit tenne az én helyemben?
-  kérdezte egy felszólalás után 
Doros Béla elnök- vezérigazga�
tó. Meg is lepte kérdésével a 
kritikust.

Nekem viszont -  gondolom 
másoknak is -  nagyon tetszett 
a visszakérdezés. Mert arra 
kényszerítette a felszólalót, 
hogy ő is törje a fejét a megol�
dáson. Tetszik az ilyen vezetői 
magatartás, mert nem akar a 
mindentudó szerepében tet�
szelegni. Nem akarja azt a be�
nyomást kelteni, mintha min�
den problémára azonnali, kész 
receptje volna. Ellenkezőleg: 
nyíltan vállalja, hogy neki is 
vannak dilemmái, ő is keresi a 
válaszokat, és ezt a gondját 
megosztja a kérdezőkkel, a kri�
tikusokkal is.

*

Sztahura Lászlóné is tett fel 
kérdéseket Kovács Kálmán ál�
lamtitkárnak. Ezek sorában az 
egyik így hangzott: Volt- e Ön 
szakszervezeti tag és mit vár 
az érdekvédelmi szervezettől? 
Derűs élénkség kísérte a he�
lyénvaló kíváncsiságot. Az ál�

lamtitkár úr is mosolygott a 
kevésbé várt kérdésen, s így 
válaszolt: -  Igen, voltam szak-  
szervezeti tag. A Műegyete�
men oktattam, amikor 1988-  
ban kiléptem a szakszervezet�
ből, mert csak nagyon áttéte�
lesen képviselte érdekeimet. 
Azóta egyikbe sem léptem be, 
mert úgy érzem, magam is el 
tudom látni saját érdekképvi�
seletemet.

Mundruczó Kornél, miután 
megköszönte Kovács Kálmán 
tájékoztatóját -  nagy derültség 
közepette -  megjegyezte: -  
Kérjük, jöjjön el máskor is az 
államtitkár úr, hátha átértékeli 
belépési szándékát a szakszer�
vezetbe.

*

Fehér László viszont -  m i�
előtt feltette volna kérdéseit 
Kovács Kálmán előadása 
után -  véleményt mondott 
benyomásairól, érezhetően 
nemcsak a maga nevében. -  
Más ez a hang, kedvezőbb, 
mint a korábbi időszakban. 
Nem mondqtt nevet a felszó�
laló, de mindenki tudta, kiről 
van szó. A leváltott kormány 
illetékes minisztériumának ar�
ról az államtitkáráról, aki a 
PDSZ kongresszusán kioktat�
ta a küldötteket arról, hogy 
mit tehet a szakszervezet és 
mit nem.

Ahhoz képest a jelenlegi 
hang valóban üdítő volt.

Kárpáti Sándor
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Az országos titkár 
értékelése

Érdemi tárgyalások után 
jó megállapodás

A balatonlellei összejövetel 
után megkérdeztem Mundruczó 
Kornélt, a PDSZ országos titká�
rát, miben tudná összefoglalni a 
tanácskozás eredményét, tanul�
ságait.

-  Az első félévet követően az 
intézőbizottság sürgetően vetet�
te fel egy olyan TOT- ülés szüksé�
gességét, ahol a szakmai kérdé�
sekkel együtt gazdasági, politi�
kai, szervezeti témákról is szót 
tudnánk váltani. Egy ilyen talál�
kozás egyben oktatási- képzési 
fórum is lehetne.

-A  balatonlellei TOT-ülést 
nyugodtan tekinthetjük ilyen�
nek.

- Valóban. A háromnapos 
munkaértekezletről elmondhat�
juk, hogy elérte a célját. Sikerült 
a konzultációs jelleget is biztosí�
tani és az oktatási követelmé�
nyeket is teljesíteni.

-  Mi került a tárgyalások kö�
zéppontjába?

-  A fő kérdés az volt, hogy a 
kötelezően tartalékolt 3,5 száza�
lékos bért miként osszuk el, mi�
lyen célra fordítsuk. Az előzetes 
dolgozói vita összegezése alap�
ján érzékeltük, hogy megoszlot�
tak a vélemények atekintetben: 
az alapbért fejlesszük, vagy pót�
lékot emeljünk és jutalmat bizto�
sítsunk.

-  Mi volt a munkáltatói állás�
pont, a szakmai vezetés kínála�
ta?

- A  szakértői tárgyalások so�
rán a Posta Rt. képviselői határo�
zottan ragaszkodtak ahhoz, 
hogy pótlékemelésre kerüljön 
sor, és a jutalom kifizetése tör�
ténjen meg. Alapbérről nem kí�
vántak tárgyalni.

-  Milyen volt erre a szakszer�
vezeti reagálás?

-  Mivel a munkavállalóknak 
fontos volt, hogy mindenképpen 
szülessen megállapodás, az 
utolsó szakértői tárgyaláson a 
szakszervezet kompromisszu�
mos javaslatot tett. Ennek lénye�
ge: csak abban az esetben lát re�
ményt a megegyezésre, ha a 
Posta Rt. hajlandó 3,5 százalé�
kon felül megközelítően 2 száza�
lékot jutalom kifizetésére -  köz�
ponti keretből -  biztosítani. To�
vábbi feltételként fogalmaztuk 
meg, hogy a kifizetésre legké�
sőbb november 10- én kerüljön 
sor, az 1995. évi bértárgyalások 
novemberben kezdődjenek el, 
és a megállapodás szerint a jövő 
év március 10- én minden postás 
munkavállaló kézhez kapja an�
nak eredményeit.

A Titkárok Országos Tanácsa 
hosszú, érdemi vitában bölcses�
ségről tett tanúbizonyságot és 
megadta a felhatalmazást az ib-  
nek, hogy a tárgyalást folytassa 
a Posta Rt. vezetőjével és meg�
kösse a megállapodást. Ennek 
teljes szövegét lapunkban közöl�
jük.

-  Hogyan értékeli ennek tar�
talmát?

-  Rendkívül fontos ez a doku�
mentum, mert 1991 óta haloga�
tott pótlékok karbantartására ke�
rült sor és ezzel a gyengén fize�
tett postások (felvevők, kézbesí�
tők, kishivatalvezetők stb.) részé�
re jelentős jövedelemnöveke�
dést tudtunk biztosítani. Ezenfe�
lül még átlagban több mint egy�
heti jutalmat lehet adni minden 
postás dolgozónak november 
10- i kifizetéssel.

Fontos e megállapodás azért 
is, mert kölcsönösen kötelezett�
séget vállaltunk az 1995- ös bér-  
tárgyalások megkezdésére, a 
március 10- i kifizetésre; arra, 
hogy a maximális lehetőség ha�
táráig elmenve kötünk jövő évre 
szóló bérmegállapodást. Ezért 
tartom példaértékűnek a meg�
egyezést.

-  Ehhez persze megfelelő 
partner is szükségeltetik.

-  Kétségtelen. Ahhoz, hogy ez 
az eredményes megállapodás 
létrejöhetett, olyan partnerre 
volt szükség, amely rugalmas, 
türelmes, kompromisszumra 
kész, nyílt és őszinte volt a tár�
gyalások minden fázisában, s 
amely igazi tárgyaló félnek tekin�
tette a szakszervezeti tisztségvi�
selőket. Rangot kapott a TOT 
azáltal is, hogy a meghívásnak 
eleget tett Kovács Kálmán, a 
KHVM politikai államtitkára. Do�
ms Béla, a Posta Rt. elnök- vezér�
igazgatója, Nagy Sándor ország-  
gyűlési képviselő, az MSZOSZ 
elnöke és az ÉTOSZ szakértői. 
Kedvező visszhangot váltott ki a 
tárca államtitkárának szereplése 
azért is, mert azt is őszintén be�
vallotta, hogy még nem tud 
minden kérdésre teljes mélysé�
gében válaszolni.

-  Egy jó iskolának is beillett 
ez a leilei fejtágító, konzultá�
ció.

-  Igen, mert tanultuk az érdek-  
egyeztetés művészetét, újabb ta�
pasztalatokat szereztünk a tole�
rancia, a kompromisszumkötés 
gyakorlatában, a vitakultúrában. 
És ez értékes hozadék a folyta�
táshoz, a további munkához. 
Szeretnék ezért minden aktív 
közreműködőnek, minden részt�
vevőnek ezúton is köszönetét 
mondani.

A tanácskozás résztvevői a szünetben érdeklődéssel olvasták 
a Postás Dolgozó előrehozott számát

Sajtótájékoztató a Benczúrban

POSTAI VILÁGNAP ’94
A postai világnap alkalmá�

ból, október 7- én, Doms Béla, a 
Magyar Posta Rt. elnök- vezér�
igazgatója sajtótájékoztatót tar�
tott a Benczúr utcai Postás Mű�
velődési Központban. Elöljáró�
ban az Egyetemes Posta Egye�
sület (UPU) munkájáról adott 
számot. Mint mondotta, az 
1874- ben Bernben alakult egye�
sület ma már 189 tagországot 
fog össze, s 1947 óta az ENSZ 
szakosított intézményeként 
végzi munkáját. Legfőbb szerve 
a kongresszus, amely ötéven�
ként ülésezik.

Az egyesület XXI. kong�
resszusát az idén Szöulban tar�
tották. Ezen a kongresszuson 
egyebek mellett olyan döntés 
született, hogy a Végrehajtó Ta�
nácsot (CE) és a Postai Tanul�
mányozó Tanácsot (CCEP) 
megszüntetik. Helyettük létre�
hozták az Igazgatási Tanácsot 
(CA) és a Postaforgalmi Taná�
csot (CEP).

Az elfogadott egyetemes 
postaegyezményből is érde�
mes néhány változást kiemelni, 
így például megszűnnek a pos�
tai igazolójegyek, a küldemé�
nyeket gyorsaság és tartalom 
szerint osztályozzák, a nyomtat�
ványok eddigi két kilogrammos 
súlyhatárát öt kilogrammra 
emelték. Foglalkoztak az újra-  
postázás kérdésével, megszűnt 
a tudakozvány díja, csökkent az 
elintézési idő, az ajánlott külde�
mények elvesztése esetén 
emelkedett a kártérítés össze�
ge.

A csomagmegállapodás is 
tartalmaz új elemeket. A postán 
feladott csomagok felső súlyha�
tára 31,5 kilogramm lehet (10 
kilogramm felett fakultatív), 
megszűntek az eddigi súlyfoko�
zatok, a díjak a jövőben kilo�
grammonként emelkednek, 
megszűnt a házhoz kézbesítés, 
a csomagok érkezéséről szóló

értesítés, az átcsomagolás, a tu�
dakozvány és a vám elé állítás 
díja, csökkent a tudakozványok 
elintézési határideje (háromról 
két hónapra), emelkedett az ér�
téknyilvántartás megengedhe�
tő felső határa, valamint -  mint�
egy 15 százalékkal -  a kártérítés 
összeg határa.

A szöuli kongresszus kétna�
pos általános vitájának eredmé�
nyeként meghatározták a pos�
tai stratégia lényegét, a célokat, 
az azokhoz kapcsolódó akció�
kat:

-  az ügyfelek igényeinek és a 
kereskedelem stratégiáinak az 
összehangolását;

-  a szolgálati minőség és az 
üzemvitel javítását; a gazdasági 
önállóságot és a postafejlesz�
tést;

- s  az emberi erőforrások 
hasznosítását.

Az elnök- vezérigazgató ez�
után a posta pénzforgalmi ága�
zatának fejlesztéséről és várha�
tó eredményeiről beszélt. Mint 
köztudott, a posta évtizedek óta 
mintegy 3200 postahelyen, kis-  
és nagy településen egyaránt 
lehetőséget biztosít a bank�
számlákra történő befizetések�
re.

A magyar posta és a bankok 
között -  a bankrendszer átalakí�
tását követően -  a korábbinál 
szorosabbá váltak a kapcsola�
tok. Ennek eredményeként a 
hálózat még jobban felértékelő�
dött. Ez maga után vonta a kí�
nálkozó feladatok és a lehetősé�
gek összehangolását, a munka-  
folyamatok korszerűsítését. A 
nagykapacitású számítógép-  
központ létrehozásával megte�
remtették az alapját a gyorsított 
átutalásiutalvány- forgalom ki-  
terjesztésének. Ám hamarosan 
kiderült, hogy az adatfeldolgo�
zás bármennyire is korszerű, a 
hagyományos adatrögzítőkkel 
történő adatbevitellel sem a

kellő biztonsági szint, sem a 
szükséges gyorsaság nem vár�
ható el. Ezért két alapvető fel�
adattal kellett számolni. Egy�
részt a több évtizede használa�
tos, sokféle, de a gépi úton fel�
dolgozásra alkalmatlan bizony�
latok cseréjével, másrészt az új 
bizonylatok automatizált feldol�
gozásával. Jól bevált európai 
megoldások és szabványok fi�
gyelembevételével, így került 
sor az új bizonylatrendszer ki�
munkálására.

Az új bizonylatrendszerben a 
korábbi tizenkét, sokféle színű 
bizonylat helyett három alaptí�
pus (utalványrendszerű, a be-  
és a kifizetés bizonylata) lesz 
használatos. Ezen belül a kitöl�
tés módját, a szolgáltatás tartal�
mát illetően összesen hatféle 
lehetőség kínálkozik. A színek 
helyébe kódszámok lépnek, és 
azok szerint több a konkrét szol�
gáltatás és különszolgáltatás, 
mint a jelenlegi rendszerben.

A lakossági fizetéseket érin�
tő, leggyakrabban használt 
mindenféle átutalási utalvá�
nyok helyébe például a kész�
pénz- átutalási megbízás nyom�
tatvány lép. Ezeket a bizonyla�
tokat a jelenlegi szabályozás 
szerint a bankjuktól (vagy rajta 
keresztül) rendelhetik a számla-  
tulajdonosok, és a kész nyom�
tatványokat adhatják a befize�
tőknek. Az új bizonylatok előállí�
tási felelőssége a postáé lesz, 
és a posta szerződésben ad jo�
got ezek előállítására minden 
olyan szervezetnek, amely ké�
pes a bizonylat- előállítás szigo�
rú paramétereit (papírminőség, 
színek, karakternyomtatás, ki�
töltés stb.) betartani.

A bankszámla- tulajdonosok 
lakossági kifizetéseihez kialakí�
tott harmadik bizonylattípus 
alapján lesznek kifizetve azok az 
összegek, amelyeket a számla-  
tulajdonosok készpénzben

akarnak ügyfeleiknek kifizettet�
ni. Ezeket a nyomtatványokat 
továbbra is a posta állítja elő.

A bizonylatok kialakításnál 
két szempont vezérelte a pos�
tát: a nyomtatványok feleljenek 
meg a legkényesebb gépi köve�
telményeknek, ugyanakkor ma�
radjanak a kitöltő számára egy�
szerűek és áttekinthetőek. A gé�
pi követelmények szigorúsága 
miatt nem egyszerűsödött a bi�
zonylatok gyártása.

Az automatikus feldolgozási 
rendszer kialakítására nemzet�
közi pályázatot írt ki a posta, 
amelynek alapján a feladatot á 
Kleindienst Datentechnik
GmbH oldja meg, amely már 
számos német és több európai 
bank és pénzintézet adatfeldol�
gozását automatizálta. Várható�
an október végén, november 
elején kerül sor az eszközök ma�
gyarországi felszerelésére. No�
vember közepén már a hazai te�
lephelyi teszteléseket végzik -  
mégpedig élesüzemi feldolgo�
zással egybekötve. A rendszer�
nek december 31- re el kell érnie 
a teljes hibátlan, 1995. március 
31- re pedig a csúcsterheléssel 
is teljesen hibátlan működési 
szintet.

Ez a lakosság, illetve bármely 
igénybevevő számára azt jelen�
ti, hogy a postai közvetítéssel 
továbbított fizetések (legyenek 
az akár be- , akár kifizetés) 24/48 
órán belül teljesülnek. A rend�
szer teljes üzemelését követően 
a posta (bizonyos időkorlátok fi�
gyelembevételével) képes lesz 
egy befizetést 24 órán belül el�
juttatni a címzett bankhoz és 
egyidejűleg a számlatulajdo�
nosnak akár papíron, akár adat�
hordozón (és nemsokára vona�
lon is) a tranzakció megfelelő 
információit is átadja.

V. F.

Az UPU kettős évfordulója
Ez év október 9- én kettős év�

fordulót ünnepel az UPU 
(Egyetemes Posta Egyesület). 
120 éve annak, hogy Heinrich 
von Stephan kitartó munkával 
és nagyszerű szervezéssel 
Bernben létrehozta ezt a nem�
zetközi egyesületét a postá�
nak. A hálás utókor pedig 
1969- ben, 25 évvel ezelőtt To�
kióban elhatározta, hogy az 
Egyetemes Posta Egyesület 
alapítását jóváhagyó okirat 
aláírásának napját az UPU 
napjává (franciául: Jornée de 
l'UPU) azaz a postai világnap�
pá teszi.

Mi volt 1874. október 9- én 
Bernben és miért fontos a vi�
lág számára az, ami ott tör�
tént?

Az 1874- et megelőző évek�
ben Európában és az Európán 
kívüli országokban más és 
más volt a levelek súlyára, mé�
retére, valamint a viteldíjra vo�
natkozó szabály.

A közlekedés fejlődése -  a 
gőzmozdony és a vasút meg�
jelenése -  lehetővé tette, hogy 
az emberek egyre nagyobb tá�
volságokat tegyenek meg. Ez�
zel egyenes arányban megin�
dult a levelezés és a csomagok 
küldése a különböző országok 
között. Egyre sürgetőbbé vált 
tehát az egymás közötti posta�
forgalom leszabályozása. 
1850- ben, a korabeli német ki�
rályságok és fejedelemségek, 
valamint Ausztria és annak bi�
rodalmai -  tehát Magyaror�

szág is -  egységes postadíja�
kat és kezelési szabályokat ve�
zetett be, és megalakította a 
Német- Osztrák Postaegyesü�
letet. A Magyarországra vo�
natkozó szabályzatokat az úgy�
nevezett „1853. évi Postapá�
tens" tartalmazta, melynek 
több pontja még a századfor�
dulón is érvényben volt.

1863- ban az Egyesült Álla�
mok főpostamesterének,
Montgomery Blairnek a javas�
latára Párizsban konferenciát 
tartottak, melyen több európai 
ország postaigazgatósága 
képviseltette magát. E konfe�
rencia célja az volt, hogy a kü�
lönböző országok eddig egy�
mással kötött, különböző egy�
más közötti egyezményei he�
lyett egységes elvek biztosítá�
sa a nemzetközi postaforga�
lomban. Itt, ezen a konferenci�
án vetődött fel nyilvánosan 
először egy nemzetközi postai 
egyesület létrehozásának a 
gondolata -  de a megvalósulá�
sára, mint ahogy az egységesí�
tésre is, néhány közbejött tör�
ténelmi esemény miatt 11 évet 
kellett még várni.

1874. szeptember 15- én 
végre 22 ország postai képvi�
selője, Heinrich von Stephan 
porosz postafőtanácsos fára�
dozásainak eredményeképpen 
Bernben -  a svájci országgyű�
lés termében -  összeült, hogy 
egyeztesse a vitás nemzetközi 
postai problémákat.

E konferencia elfogadta és

jóváhagyta, hogy a „szerződő 
államoka levélpostai díjszabás 
tekintetében egységes díjterü�
letet alkotnak. Mindegyik állam 
postája kötelezi magát arra, 
hogy a bárhonnan jövő levél�
postai küldeményeket terüle�
tén késedelem nélkül szállítja, 
illetve a területére címzetteket 
kézbesíti. A leveleknél mérsé�
keltebb díjazás alá eső külde�
ményeknek minősíti a levele�
zőlapokat, könyveket, egyéb 
nyomtatványokat (hírlapokat), 
árumintákat és üzleti papíro�
kat. A beszedett viteldíjak, akár 
bérmentesített, akár portos le�
vélpostai küldemények után 
járnak, osztatlanul a beszedő 
postaigazgatást illetik. A felve�
vő ország postaigazgatása 
azonban köteles az átszállító 
országnak az összes küldemé�
nyek súlya után átszállítási dí�
jat fizetni... A szerződött álla�
mok költségén Bernben az 
egyesület »Nemzetközi Posta�
irodát« tart fenn, mely az 
egyes igazgatások közötti 
érintkezést megkönnyíti, a kö�
zös érdekű határozatokat, in�
dítványokat közli s az időkö�
zönként megtartandó posta�
kongresszusok előkészítésé�
ben közreműködik. Az egyesü�
let államai között esetleg fel�
merülő vitás kérdésekben a 
nem érdekelt igazgatásokból 
egybeállított választott bíróság 
dönt. Az egyezmény az egyes 
államok belföldi forgalmára 
vonatkozó szabályokat nem

érinti, sőt azt sem akadályozza, 
hogy az egyesülethez tartozó 
egyes államok az egymással 
való forgalmat a szerződéstől 
eltérő, előnyösebb tarifák vagy 
kezelési módozatok mellett bo�
nyolítsák le, vagy hogy e célból 
szűkebb külön postaszerveze�
tet szervezzenek." (Idézet 
Hencz Lajos: A magyar posta 
története és érdemes munká�
sai. Bp. 1937. 148- 149. p.)

Az 1874. október 9- én aláírt 
okirat aláírói között a magyar 
postaigazgatás képviseletében 
Gervay Mihály postaigazgató 
neve olvasható. Magyarorszá�
gon az „általános postaegyleti 
szerződésit az 1875. évi Vili. 
törvénycikk léptette érvénybe.

Csaknem 100 évvel később, 
1969- ben Tokióban az akkori 
konferencia résztvevői pedig 
aláírták azt az okiratot, mely 
szerint -  más nem nemzetközi 
szervezetekhez hasonlóan -  a 
postának is legyen egy napja, 
mely napon a posta szolgálta�
tásai és az ott dolgozó embe�
rek kerülnek előtérbe.

A postai világnap megün�
neplésére először 1970. októ�
ber 9- én került sor. Azóta ezen 
a napon felidéződnek az addig 
eltelt évek és annak eredmé�
nyei, valamint a posta jövőbeni 
szerepe és perspektívája. Ez az 
a nap, melyen büszkén mond�
hatjuk el, hogy mi magyar pos�
tások is tagjai vagyunk a Nem�
zetközi Posta Egyesületnek.

Rákóczi Margit
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Szöul közel von
Beszélgetés dr. Csernek Cndrével, 

o M a g y a r  Posta Rt. vezérigazgató-helyettesével
Magyarország területe 93 073 

négyzetkilométer, a Koreai Köz�
társaságé 98 484. Magyarország 
lakosainak száma körülbelül 11 
millió, Koreáé körülbelül 44 mil�
lió, s „amúgy" szomszédok va�
gyunk, mert mi az a 8200 kilo�
méter ami elválaszt minket? 
Csak egy ugrás... Sugárhajtású 
repülőgépen alig fél nap... Baga-  
tell, pitiáner ügy... Nos akkor 
menjünk oda, vízum sem kell...

-  Csernák úr, ön nemrégiben 
Szöulban járt az UPU 21. kong�
resszusán a magyar delegáció 
tagjaként, s ne haragudjon, de 
most nem az érdemi munkáról 
kérdezném, hanem valami 
olyasmiről, amit az ember álta�
lában csak szőkébb családjának 
mesél el. Jelen esetben, ha kér�
hetem, tágítsuk a kört, s több 
ezer postás dolgozó családtag 
nevében kérdeznék. Szóval Bu-  
dapest- Szöul...

-  Budapestről nincs közvetlen 
járat, tehát Budapest- Zürich-  
Szöul, Zürichtől leszállás nélkül 
12 óra.

-  Semmi hetyegés, mondjuk 
Bombayben, vagy Delhiben?

-  Nem bizony, és ráadásul eb�
ből csak 3 óra világosban, a töb�
bi az időeltolódás miatt az éjsza�
kában, például Szibéria fölött, 
ami, néha- néha pislákoló apró 
fényeivel külön élményt jelen�
tett.

-  Nem lehetett túlságosan ki�
világítva...

-  A sötétség is lehet csodála�
tos látvány, egy- egy pici felvilla�
nó fénnyel...

-  Aztán megérkeztek Szöulba, 
a nemzetközi repülőtérre, olyan 
sima, kialudt arccal, mint az éb�
redő csecsemőé...

-  Ottani idő szerint hajnali 6 
óra volt...

-  Szegény koreai fogadók, 
hogy imádhatták Önöket...

-  Nagyon udvarias, sötét ru�
hás urak voltak, s autóbuszokba 
tereltek minket, s a rendezvény 
főszervezője — akivel többször 
volt alkalmam beszélgetni — 
csak később vallotta be, hogy ir�
galmatlanul féltek az esetleges 
zökkenőktől.

- V o lt ilyen?
-  Én ilyet nem tapasztaltam 

kinttartózkodásom 10 napja 
alatt.

-  Gondolom más sem. De ha 
jól tudom, minket magyarokat 
szeretnek a Koreai Köztársaság�
ban, hiszen mi voltunk az első 
szocialista ország -  még a Né-  
meth- kormány alatt, akik diplo�
máciai kapcsolatot létesítettünk 
ezzel a „szomszédos" ország�
gal. Érezték ennek utózöngéit?

-  A koreaiak nagyon udvaria�
sak, mint általában minden ázsi�
ai ember, de amire Ön céloz, azt 
én nem éreztem.

-  Beültek tehát az autóbuszba, 
és...?

-  Ott már hölgyek fogadtak 
minket és itt ért az első megle�
petés, mert csak koreai nyelven 
beszéltek. Angolul például egy 
szót sem.

-  Meglepő amit mond...
-  Nekem is az volt, és különö�

sen a szállodában ért meglepe�
tésként, hogy a velünk foglalko�
zó információs iroda munkatár�
sai is csak törve beszéltek ango�
lul, franciául vagy németül.

-  De mindezt nagyon udvaria�
san tették...

- Természetesen igen.
-  Nem adódtak ebből problé�

mák?
-  Végül is nem, de előfordul�

hatott volna. Erre csak egy pél�
dát mondanék. A visszautazá�
som előtti éjszaka a szállodá�
ban felhívott egy hölgy, hogy 
egyeztessük az időpontokat, s 
ezt valami egészen furcsa fran�

cia akcentussal tette. Jó sok 
időbe telt, mire kihámoztam a 
lényeget, de ha félreértem, ta�
lán még most is Szöulban va�
gyok.

-  Vagy esetleg Tanganyiká-  
ban, mert egy odamenő gépre 
ültetik...

-  Szerencsére ez nem így tör�
tént, de az igazsághoz az is hoz�
zátartozik, hogy a felső mene�
dzserréteg kitűnően beszél több 
világnyelven. S ha mára mögöt�
tes érdekességekről kérdezett, 
három, számomra érdekes dol�
got említenék, és ezeket az ut�
cán járva tapasztaltam. Ezek kö�
zül az első az, hogy egyetlen ku�
tyát, vagy macskát sem láttam. 
Se pórázon, se szabadon.

- Ázsiai „kistigrist" annál töb�
bet...

-  A második meglepő pedig 
az volt, hogy úgyszólván egyet�
len idős, vagy öregembert sem.

-  Ez nem azért történt, mert az 
ázsiai emberek korát nehéz 
meghatározni?

-  Biztosan nem azért, s ezt az 
észrevételemet kollégáim is 
megerősítették. Ami pedig eb�
ben még érdekesebb, az az, 
hogy a koreai átlagéletkor jelen�
tősen magasabb, mint a ma�
gyarországi. A harmadik szokat�
lan pedig az volt, hogy a fővá�
rost átszelő folyón nem jártak 
hajók, de még csónakok sem.

-  Vajon mi lehet ennek az 
oka?

-  Kérdeztem erről, és azt a 
magyarázatot kaptam, hogy Ko�
reában minden szállítást a köz�
útra visznek.

-  Szöulnak, ha jól tudom, 12 
millió lakója van, több mint Ma�
gyarországnak, területe viszont 
arányosan jóval kisebb mint Bu�
dapesté. Milyen a város?

-  Természetszerűen fölfelé 
építkeznek, és rengeteg a lakóte�
lep, amelyekről tudják, hogy 
esztétikailag messze nem a leg�
szebb építkezési forma. Egyet�
len szakmai programon túli láto�
gatásunk az egykori világkiállí�
tás területén történt -  ez külön�
ben körülbelül 150 kilométerre 
van a fővárostól -  s a mellette 
lévő nagyváros teljesen úgy né�
zett ki, mint Rákospalota, csak 
milliós nagyságrendben.

-  Milyen érzés egy európai�
nak ebben a koncentrált és na�
gyon célratörő országban az ut�
cán sétálni, vásárolni, netán lazí�
tani egy étteremben?

-  Az ország az elmúlt években 
őrületes fejlődést ért meg, és ez 
már- már túlzás. Túlzás, mert az 
ember egyre jobban csak egy 
kis porszem, s hogy ez mennyire 
így van, ezt egy áruházban ta�
pasztaltam, amikor az eladótól 
egy másik részleg felől érdek�
lődtem. Fogalma sem volt, hogy 
az merre van és hogyan találha�
tó meg. Szóval a saját pár négy�
zetméternyi területét kitűnően 
ismeri, de, hogy 100 méterrel ar�
rébb mi van; fogalma sincs.

-  Ezt hívják teljes elidegene�
désnek, s többen a kultúra, illet�
ve a technikai fejlődés átkának 
nevezik.

-  Pedig egy ilyen elképesztő 
méretű áruházban minden reg�

gel úgynevezett tréninggel kez�
dődik, ahol elmondják, hogyan 

és miként kell viselkedni. M in�

dennap újra és újra.

-  Csak azt nem, hogy a mellet�
ted álló kollégád cipőfűzőt, hi- fi 
tornyot, vagy zenélő gyerekbilit 
árusít... Ön szerint megéri ez a 
számunkra teljes beszűkülés ezt 
az életformát?

-  Nézze, ha azt nézem, hogy 

az átlagfizetés reálértékben szá�
mítva közel 100 000 forint a mi 
25 ezrünkhöz képest, hát...

-  Hát én azt hiszem — s ebben 
úgy hiszem, egyetértünk — 

döntsék el ők, hogy kinek mi éri 

meg. De talán térjünk át a szak�
mára, a kongresszusra. Megér�
keztek, beléptek a rendezvény 
színhelyére, ahol 188 ország 
képviselői foglaltak helyet, s ez 
már magában is nyomasztóan 

magas szám.

- A m i később 189 képviseletre 
emelkedett, mert Dél- Afrikát is 
visszafogadták az UPU országai 
közé. Hozzáteszem, magyar he�
lyesléssel, illetve kezdeménye�
zéssel. Szóval megérkeztünk: és 

"helyet foglaltunk egy kereske�

delmi központ konferenciater�
mében, amely emberléptékű és 
nem egy nyomasztóan monst�
rum terem. Az épület különben 
60 emeletes, és állandó és válto�
zó kereskedelmi kiállításoknak 

ad otthont, de egy pillanatig 
sem éreztem embertelennek.

-  A korábban már említett 
porszem emberkének... Jó ezt 
hallani, és talán egyszer nekünk 
magyaroknak is lesz egy ilyen 

épületünk, bár a fene tudja, de 

nekem. 20 emelet is bőven elég 
lenne.

-  Hatvanemeletes épületünk 
valóban nincs, de a mi kong�
resszusi központunk sem utolsó, 
szégyellni való létesítmény, s 

különben is mi európaiak a mé�

retektől ritkán szoktunk hasraes-  
ni.

-  S ha már az emberléptéknél 
tartottunk; Önök nyilván nem 
azért utaztak Szöulba, hogy ud�
variasan mosolyogjanak a világ 

legkülönbözőbb részeiről érke�
zett delegátusokra, hanem azért 
is, hogy fontos és lényeges kér�
désekről eszmét cseréljenek és 
álláspontokat egyeztessenek. 
Volt erre lehetőség?

- Többfé le , nagyon jól szerve�

zett információs hálózat műkö�
dött többek között ennek érdeké�
ben is. Először is minden dele�
gációnak vo lt egy kis irodája és 
egy száma, továbbá egy hatal�
mas információs tábla, melyen 
mindenki beazonosítható volt. 

így aztán mindenki mindenkit el�

érhetett, egyeztetett időpont�
ban. Mi is, ha kerestünk valakit, 
és természetesen minket is.

- „P o fo n e g y s z e rű "  do log ... 
Sok de legác ióva l tá rgya ltak?

-  Jelentős megbeszéléseink 
voltak, de sok delegátussal talál�
koztunk különböző szervezeti 
kérdéseket tárgyaló üléseken is. 
Például az úgynevezett postai 
zöld könyv, vagy a végdíj rend�
szer kidolgozásának tárgyalá�
sán.

-  fz  utóbbi egy elszámolási 
rendszer?

-  Országok közötti elszámolá�
si rendszer.

-  Ön szerint melyik delegáció�
val folytatott megbeszélés volt a 
leghasznosabb?

-  Talán a kanadai küldöttség�
gel folytatott munkareggeli. A 
kanadai postának kitűnő infor�
mációs rendszere van, s már 
működő nyomonkövető rend�
szere, továbbá a vonalkódrend�
szerük. Most dolgoznak a kézbe�
sítői ellenőrzési rendszer kidol�
gozásán, szóval több nagyon 
sokféle hasznos dologról tud�
tunk beszélgetni.

-  Ezek a megbeszélések — 
gondolom — azért inkább csak 
kapcsolatfelvételek voltak, s egy 
majdani több napos találkozók 
előkészítései.

-  Pontosan így van. Megis�
mertük egymást, névjegyet cse�
réltünk...

-  Ettől pedig túlsúlyos lett a 
személyi poggyásza...

-  Hát majdnem, mert ha eze�
ket a névjegyeket lemérném 
igencsak kiló körüli súly jönne 
össze.

-  Végezetül arról kérdezném 
Önt, hogy milyen a magyar pos�
ta elismertsége a világon?

Örömmel mondhatom, 
hogy jó. Javaslatainkra figyel�
nek és azok általában elfogadás�
ra is kerülnek. Erre Szöulban is 
volt példa, és ez az ajánlott leve�
lek postaládába való kézbesíté�
sét érintette. A másik javasla�
tunk a csomagok súlyával volt 
kapcsolatos.

-  Ennek az elismertségnek 
vannak- e olyan megnyilvánulá�
sai is, hogy tisztségviselők va�
gyunk- e egyes jelentős bizottsá�
gokban?

-  Igen, most az üzemeltetői bi�
zottságban vagy szervezetben 
kaptunk tagságot. S végezetül 
elmondanám legnagyobb élmé�
nyemet. Ez pedig az, hogy eb�
ben a felbolydult világban a pos�
ta az, amely kikezdhetetlenül, jól 
és barátságosan tud együttmű�
ködni mindenféle politikai hely�
zettől és rendszertől függetlenül. 
A szöuli tanácskozás talán leg�
nagyobb tanulsága ez is lehetne.

-  Csernák úr, én azt hiszem, 
ennél jobb zárómondatokat még 
elképzelni sem lehet... Köszö�
nöm a beszélgetést.

— Veégh Ádám —

Szöuli látkép
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P O S T A S  M Ű V E L Ő D É S I  

K Ö Z P O N T
p r o g r a m já b ó l

PÓDIUM
November 27-én, vasárnap 18 órakor:

FRANCIA OPERAEST
Fellépnek: Bujdosó József, Erdélyi Ilona,

Kiss Márta, Koltay Katalin, Lázin Beáta, Pető József.

December 11-én, vasárnap 17 órakor:
KARÁCSONYI KONCERT 

Népszerű karácsonyi dallamok.
Fellépnek: Csák József, Gordon Irén, Neumark Zoltán.

Belépődíj: 100,- Ft (80,- Ft).

FENTEK ESTI RANDEVÚ
Minden hónap harmadik péntekjén, legközelebb 

november 18-án 18-22 óráig

várjuk vacsorára, beszélgetésre, ismerkedésre, táncra az ’50-es évektől 
napjainkig

terjedő időszak örökzöld világslágereit kedvelőket. 
Közreműködik: a NEPTUN együttes

Jegy- és asztalfoglalás: a fenti telefonszámon.
Belépődíj: 200,— Ft (100,— Ft).

„NŐK NAPJA” -  lányok, asszonyok klubja
21-én 17.30-kor: „KARÁCSONYIG MÉG ELKÉSZÜL”

Megcsinálhatja, elkészítheti, hazaviheti, elajándékozhatja! 
Japán csomagolástechnika, kisebb ajándéktárgyak, karácsonyfadíszek 

és más ajándékozási ötletek.

Utána: apróbb ajándékok vására

(könyvek, csomagolási alapanyagok, festett selymek, kerámia, 
kozmetikum, fonal, karácsonyfadíszek, ékszerek). 

Belépődíj: 100,- Ft (50,- Ft).

NAPRAFORGÓ
kézműves-foglalkozások óvodások és kisiskolások részére. 
12-én, szombaton 10 órakor: „JOBBULÁST KÍVÁNOK!” 

Házi bábszínház az ágyban: ÁGYSZÍNHÁZ, 
célbadobó játék, türelemjáték, csészerém készítése.

GRAFOLOGIA-TANFOLYAM
Foglalkozások: péntekenként 16-18.30-ig.

4-én: AZ ÖNÉRTÉKELÉS KIVETÍTŐDÉBE AZ ÍRÁSBAN. 
11-én: AZ ÉLMÉNYKÉSZSÉG KIFEJEZŐDÉSE AZ ÍRÁSBAN. 

18-án: PÁRKAPCSOLATI ÉS SZEXUÁLIS PROBLÉMÁK. 
25-én: AZ ÍRÁS DINAMIKÁJA.
Belépődíj: 250,- Ft (180,- Ft).

ASZTROLOGIA-TANFOLYAM
Csillagászati alapismeretek, horoszkópelemek értelmezése, a planéták, 

állatövi
jegyek, házak jelentéstartalma, egész életutat bemutató horoszkópok, 
személyre szóló prognózisok felvázolásának értelmezésnek módszerei. 

Foglalkozások: november 19-től, szombatonként 9 órától. 
Részvétek díj: 8000,- Ft (5600,— Ft) — részletekben is fizethető.

UTAZOK KLUBJA
November 9-én, szerdán 17 órakor: „AZ ÉSZAK KAPUJÁBAN” 

Stockholm.
Előadó: Takács Tibor, író.

Belépődíj: 50,— Ft.

KIRÁNDULÁS
November 13-án, vasárnap: A PIROSPAPRIKA HAZÁJÁBAN.

NOVEMBER

BENCZÚR KLUB
Bp. VI., Benczúr u. 27. T.: 212-7334, 122-8001.

DZSESSZKLUB
minden szerdán 19-22 óráig.

A klub házigazda zenekara:
LAKATOS ÁGNES ÉS TRIÓJA,

de esténként más és más meghívott vendégzenész vagy vendégzenekar
is

ad koncertet vagy száll be jam session jelleggel zenélni. 
Meghívott vendég 

9-én: WINAND GÁBOR,
16-án: BALÁZS ELEMÉR QUINTETT,

30-án: LÁSZLÓ ATTILA.

ROCK JAM SESSION 
SHADOWS, ANIMALS, ROLLING STONES KLUB

minden csütörtökön 19—22 óráig 
a RocKamara

(régi Old Boys-tagok új csapata) 
és a „nagy generáció” ismert zenészeivel.

ROCKKLUB
Koncertek minden pénteken 19-22 óráig.

4-én: INSIDERS 
11-én: MAYPONT

18-án: SONIA ÉS A SÁPADTARCÚAK 
25-én: OMEGA FAN CLUB

Közönségtalálkozó az OMEGA TAGJAIVAL. Fellép: az ODEION 
EGYÜTTES.

A Benczúr Klub belépődíja: 150,— Ft (100,— Ft).
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L flre p  a PDSZ hstgayea  Alaî tvanya
A l a p í t ó  o k i r a t

A Postai Dolgozók Szakszervezete Titkárok Országos Taná�
csa 1994. április 21 -i ülésén önsegélyező alapítvány létrehozá�
sát határozta el. Az alapítványt 1994. szeptember 8-án a Fővá�
rosi Bíróság 5110. sorszám alatt nyilvántartásba vette. Az ala�
pítvány kuratóriuma 1994. szeptember 27-i ülésén elfogadta 
az alapítvány szervezeti és működési szabályzatát.

A PDSZ Önsegélyező Alapítványa 
szervezeti és működési szabályzata

A Postai Dolgozók Szakszer�
vezete tagjainak betegsége, 
megrokkanása esetén a hátrá�
nyok csökkentése és enyhíté�
se céljából határozatlan időre 

alapítvány
létrehozását határozta el, az 
alábbi feltételek szerint.

DAz alapítvány neve: Postai 
Dolgozók Szakszervezeté�

nek Önsegélyező Alapítványa

a Az alapítvány székhelye: 
Budapest XIV., Cházár A. 

u. 13.

a Az alapítvány célja: a Pos�
tai Dolgozók Szakszerve�

zete tagjainak:
-  egészségének és testi ép�

ségének védelme, megőrzése, 
helyreállítása, a rehabilitáció 
elősegítése, megbetegedés, 
megrokkanás, gyógykezelési 
költségeinek támogatása, 
ezáltal további foglalkozási 
megbetegedések megelőzése, 

-  időskorúak nyugdíjba vo�
nulásához támogatás nyújtá�
sa,

-  a munkahelyi balesetek 
és az esetleges támadások ál�
tal okozott hátrányok csökken�
tése,

-  gyermekszületés esetén 
anyagi támogatás nyújtása,

-  a szakszervezeti tag halá�
la esetén a hozzátartozók, elte-  
mettetők támogatása.

B Az alapítvány céljának 
megvalósítása érdekében 

pénzbeli támogatást nyújt az 
alapító okiratban és a szerve�
zeti és működési szabályzat�
ban meghatározott feltételek 
teljesülése esetén.

a Az alapítvány nyílt, ahhoz 
bármely belföldi és külföl�

di természetes személy, jogi 
személy vagy jogi személyi�
séggel nem rendelkező szer�
vezet pénzbeni vagy termé�
szetbeni adománnyal, va�
gyonrendeléssel csatlakozhat.

Az alapítvány kuratóriuma 
visszautasíthatja azt az ado�
mányt, amelynek elfogadása 
az alapító érdekeit sérti, vagy 
az alapítvány céljával ellenté�
tes.

Alapítványi célokra kifizetés 
azonban csak a PDSZ azon 
tagjai részére történhet, akik�
nek szakszervezeti bizottsága 
az alapítványhoz csatlakozott 
és a csatlakozó alapszervezet 
a befizetést teljesítette.

a Az alapítvány céljára ren�
delt induló vagyont az ala�

pító biztosítja oly módon, 
hogy 500 000 forintot rendel�
kezésre bocsát az Országos 
Takarékpénztár V., Deák F. u. 
7- 9. alatti fiókjánál a ...számú 
számlán, az alapító okirat bíró�
sághoz történő benyújtásával 
egyidejűleg. Ezen túlmenően 
a csatlakozó szakszervezeti bi�
zottságok, a bírósági nyilván�
tartásba vételt követően a 
bruttó 1 százalékos tagdíjbe�
vétel 10 százalékát havonta e 
számlára átutalják. Ez az 
összeg a szervezeti és műkö�
dési szabályzat szerint csök�
kenhet.

H A vagyon felhasználási 
módja: a vagyon az alapít�

ványi célokra közvetlenül fel�
használható.

A vagyont a legkedvezőbb 
feltételeket kínáló pénzintézet�
nél kell elhelyezni, e kérdés�
ben a kuratórium dönt.

Az alapítvány a csatlakozó 
szakszervezeti bizottságok 
többségének előzetes hozzájá�
rulásával -  másodlagos jelleg�

gel -  korlátlan felelősséggel 
nem járó vállalkozási tevé�
kenységet is folytathat, amely 
azonban az alapítvány műkö�
dését nem veszélyeztetheti.

A vállalkozási tevékenység 
eredményeként befolyt össze�
get csak az alapítványi célok�
kal összhangban lehet felhasz�
nálni.

Az alapítvány céljára közvet�
lenül fel nem használható és 
nem hasznosítható természet�
beni adományokat ellenérték 
fejében értékesíteni kell.

Az értékesítés során befolyt 
összeget az adományozó eset�
leges rendelkezésének megfe�
lelően kell az alapítvány va�
gyonában elhelyezni.

A kifizetés jogcímei:
Szakszervezeti tag elhalálo�

zása;
Szakszervezeti tag baleseti 

halála;
Szakszervezeti tag nyugdíja�

zása;
Szakszervezeti tag gyerme�

kének születése;
Szakszervezeti tag munka�

végzés közben elszenvedett 
kutyaharapásos sérülése;

Szakszervezeti tag folyama�
tos 30 napot meghaladó táp�
pénzes állománya.

Az alapító eredményes mű�
ködés esetén a kifizetési jogcí�
meket bővítheti.

Az alapítványból támogatás 
a támogatást igénylő írásos 
kérelmére nyújtható a szerve�
zeti és működési szabályzat�
ban meghatározott feltételek 
megléte esetén.

A kifizetések, és azok ügyvi�
telének részletes szabályairól, 
a kifizetendő összegek nagy�
ságáról a szervezeti és műkö�
dési szabályzat rendelkezik.

Az alapítványi juttatások a 
kifizetési feltételek fennállása 
esetén minden esetben kifize�
tésre kerülnek.

A szakszervezeti tag a jutta�
tásokra a szakszervezeti tagdíj 
levonására adott megbízás 
időpontját követő 30. naptól 
jogosult.

Valamennyi támogatási for�
mára a bruttó jövedelem (táp�
pénz, gyed is) 1 százalékát 
szakszervezeti tagdíjként fize�
tő tagok jogosultak, jogfenn�
tartók, nyugdíjasok esetében 
az aktív tagok munkáltatóinál 
érvényes minimumbér szerin�
ti 1 százalék szakszervezeti 
tagdíj fizetése az előfeltétel.

a Az alapítvány kezelője és 
legfőbb döntést hozó 

szerve a 13 tagú kuratórium, 
amely elnökből és 12 tagból 
áll. A kuratórium elnökét és 
tagjait a Postai Dolgozók Szak-  
szervezete Titkárok Országos 
Tanácsa jelöli ki.

A kuratórium elnöke:
Balogh Lajos 
A kuratórium tagjai:

1. Daróczi László 
2. Szabó Sándor 
3. Dr. Nemes Sándor 
4. Bak Imréné 
5. Csernusné Sebes Valéria 
6. Rácz Lajos 
7. Janics Imre 
8. Kollman Károlyné 
9. Vakánné Petrovics Ildikó 

10. Bíró Lászlóné 
11. Egresits Lászlóné 
12. Bari Bernátné 
A kuratórium elnöke és tag�

jai a felkérést csatolt nyilatko�
zatukkal igazoltan elfogadták.

A kuratóriumi tagság (elnö�
ki funkció) megszűnik

-  az alapítvány megszűné�
sével,

-  a tag (elnök) halálával,
-  a tag (elnök) lemondásá�

val,
-  a kijelölő szerv általi 

visszahívással.
Ha a kuratórium létszáma 

valamely okból csökken, az 
alapítónak a tag (elnök) pótlá�
sáról kell gondoskodni.

0 Az alapítvány képviselője 
a kuratórium elnöke, aki 

az alapítványt önállóan képvi�
seli, de a bankszámla feletti 
rendelkezéshez egy másik ku�
ratóriumi taggal való együttes 
aláírása szükséges. A szerve�
zeti és működési szabályzat 
rendelkezhet a működés köré�
ben más személyek részleges 
képviseleti jogosultságáról is, 
például: a helyettesítés rend�
jéről, és megállapíthat részle�
tes szabályokat.

E A kuratórium üléseit 
szükség szerint, de éven�

te legalább kétszer tartja. A ku�
ratórium határozatképes, ha 
ülésén tagjainak több, mint a 
tele jelen van. Határozatképte�
lenség esetén az ülést 8 napon 
belül ismét össze kell hívni, a 
megismételt ülés a jelenlévők 
számára való tekintet nélkül 
határozatképes.

A kuratórium határozatait 
egyszerű többséggel hozza.

A kuratórium az alapítvány 
éves működéséről a csatlako�
zókat írásban tájékoztatja.

m A kuratórium kizáróla�
gos hatáskörébe tartozik: 

-  az alapítvány szervezeti 
és működési szabályzatának 
létrehozása az alapító irányel�
vei alapján,

-  az alapítványi iroda létre�
hozása,

-  a kuratórium ügyrendjé�
nek kialakítása,

-  az alapítvány vagyoni 
helyzetére tekintettel a kifize�
tendő összegek meghatározá�
sa, módosítása,

-  a kifizetések ügyviteli sza�
bályozásának részletes meg�
határozása,

-  az alapítvány éves gazdál�
kodási tervének elkészítése és 
mérlegének elfogadása,

-  döntés a természetbeni 
adományok felhasználásáról, 
értékesítéséről,

-  az alapítvány esetleges 
vállalkozásainak irányítása, 
felügyelete.

E Az alapítvány kezelésével 
kapcsolatos adminisztra�

tív gazdálkodási feladatokat az 
alapítványi iroda látja el.

Az iroda gondoskodik a ku�
ratóriumi ülések előkészítésé�
ről, a kuratóriumi határozatok 
végrehajtásáról, a bérszámfej�
tési, munkaügyi, számviteli 
adminisztratív feladatok ellá�
tásáról.

A szervezeti és működési 
szabályzat határozza meg az 
alapítványi iroda működésé�
nek részletes szabályait, és 
tisztségviselőinek vagy alkal�
mazottainak létszámát.

E Az alapítvány megszűnik, 
ha a bíróság megszünteti. 

Megszűnés esetén az alapít�
vány vagyona a hitelezők ki�
elégítése után a rendelkezésre 
bocsátott vagyon erejéig az 
alapítóhoz, illetve' jogutódjai�
hoz kerül vissza.

A vagyon többi részét a pos�
tás munkavállalók élet-  és 
munkakörülményei javítását 
célzó más alapítványhoz, en�
nek hiányában ilyen közcél 
megvalósítására kell fordítani.

Budapest, 1994. április 21.

Mundruczó Kornél
országos titkár

Az alapító okiratban meghatá�
rozott felhatalmazás alapján, az 
alapítvány zavartalan működése 
érdekében az alapítvány kuratóri�
uma az alábbi szervezeti és műkö�
dési szabályzatot alkotja.

Ezen szabályzat az alapítvány 
működésében résztvevőkre, a 
csatlakozókra és a támogatások 
élvezőire egyaránt kötelező.

Az alapítvány neve: Postai Dol�
gozók Szakszervezetének Önsegé�
lyező Alapítványa

Székhelye: Budapest XIV., Chá�
zár A. u. 13.

Az alapítvány hivatalos bélyeg�
zője: körbélyegző az alábbi kör-  
benfutó szöveggel.

PDSZ Önsegélyező Alapítványa

I. Értelmező 
rendelkezések

-  elhalálozás: természetes ha�
lál betegség vagy idős kor miatt;

-  baleseti halál: a károsult aka�
ratán kívül fellépő, erőszakos, 
vagy egyéb külső behatás követ�
keztében beálló halál;

-  gyermekszületés: a támoga�
tási összeg gyermekenként és ta�
gonként jár, ideértve a halva szü�
letett gyermeket is;

-  kutyaharapás: munkáltatói és 
orvosi igazolással igazolt, kutyától 
eredő sérülés;

-  nyugdíjazás: öregségi nyug�
díjba vonulás;

-  minimumbér: a munkáltató�
nál érvényes mindenkori legala�
csonyabb teljes munkaidős bér;

-  30 napot meghaladó táppén�
zes állomány: az alapszervezet 
csatlakozását követő naptól szá�
mított 30 napot meghaladó folya�
matos táppénzes állomány (ide�
értve a betegszabadságot is), füg�
getlenül annak kezdő napjától.

Kizáró okok:
-  az igénylő, illetve a tag önke-  

zűsége, vagy szándékossága, illet�
ve ezek kísérlete halál, baleseti ha�
lál, kutyaharapás és 30 napot 
meghaladó táppénz esetén;

-  drogos vagy alkoholos álla�
potban bekövetkező esemény bal�
eseti halál, kutyaharapás és 30 na�
pot meghaladó táppénz esetében. 
Nem érvényesül ez a kizáró ok bal�
eseti halál és 30 napot meghaladó 
táppénz esetén ha a károsult a bal�
eset, kár bekövetkeztében vétlen 
volt;

-  nyugdíjbavonulási támoga�
tás esetében az egy évnél rövi-  
debb PDSZ- beli folyamatos szak-  
szervezeti tagság.

II. Kifizetési összegek

Jogcímek:
-  Tag elhalálozása 10 000 fo�

rint.
-  Tag baleseti halála 100 000 

forint.
-  Tag nyugdíjazása 5000 forint.
-  Tag gyermeke születése 3000 

forint.
-  Kutyaharapás munkavégzés 

közben 500 forint.
-  Tag 30 napon túli folyamatos 

táppénzes állománya 2000 forint.
A jogcímek egymásra épülnek, 

vagyis több jogcím együttes, vagy 
egymást követő megvalósulása 
esetén a fenti egyszeri összegek 
mindegyik jogcím után járnak.

III. A kifizetések 
ügyvitele

Kifizetés csak az alapítvány bí�
rósági bejegyzése után és az alap�
szervezet csatlakozása után bekö�
vetkezett esemény alapján történ�
het. A csatlakozás időpontja az 
alapítványi hozzájárulás befizeté�
sét (feladását) követő naptári nap.

A szakszervezeti tag a juttatá�
sokra a szakszervezeti tagdíj levo�
nására adott megbízás időpontját 
követő 30. naptól jogosult.

A csatlakozó alapszervezetek a 
hozzájárulásukat havonta előre -  
előző havi tagdíjbevételük alapján 
-  legkésőbb minden hó 15. napjá�
ig kötelesek befizetni, átutalni az

alapítvány számára. Ezen határidő 
elmulasztása esetén az igényjogo�
sultság -  a következő befizetésig -  
megszűnik.

A csatlakozó szervezetek a havi 
mindenkori 1 százalékos tagdíj 10 
százalékának megfelelő tagdíjfize�
tést a munkáltató által készített ki�
mutatással havonta igazolni köte�
lesek az alapítványi iroda felé. Az 
alapítványi iroda a kifizetéseket az 
igazolás beérkeztéig felfüggeszti.

Az alapszervezetek a nyugdíja�
saiktól, gyeden, gyesen lévőktől 
jogfenntartóktól írásbeli nyilatko�
zatot szereznek be arról, hogy vál�
lalják- e a mindenkori vállalati mi�
nimumbér szerinti 1 százalék tag�
díj fizetését.

Ezen szakszervezeti tagok ré�
szére alapítványi támogatás a nyi�
latkozat szerinti tagdíjfizetés után 
30 nappal bekövetkezett esemé�
nyekre nyújtható legkorábban, ki�
véve ha az aktív tagokra érvényes 
tagdíjfizetésük folyamatos.

A nyilatkozat egyik példányát az 
alapszervezetek az alapítványi iro�
dának soron kívül megküldik, az 
1- 1 másolati példány az alapszer�
vezetnél, illetve a szakszervezeti 
tagnál marad.

Az alapító okirat 7. pontja alap�
ján támogatásban részesíthető ta�
gok hozzájárulásának összegéről a 
kimutatást az alapszervezetek a te�
rületi szervezeteken keresztül az 
alapítványi irodának megküldik.

Az igényérvényesítés rendje:
A támogatásra jogosultak:
-  elhalálozás és baleseti halál 

esetén: az elhunyt temettetéséről 
gondoskodó természetes sze�
mély,

-  nyugdíjazás: az öregségi
nyugdíjba vonuló,

-  gyermekszületés: a szülő(k),
-  kutyaharapás: a sérült,
-  30 napot meghaladó táppén�

zes állomány: a táppénzben része�
sülő.

A támogatások nyújtásához 
szükséges igazolások:

-  elhalálozás: halotti anya�
könyvi kivonat,

az igénylő nevére kiállított te�
metési számla,

-  baleseti halál: halotti anya�
könyvi kivonat,

az igénylő nevére kiállított te�
metési számla, orvosi igazolás az 
elhalálozás baleseti okáról,

-  nyugdíjba vonulás: munkál�
tatói irat a munkaviszony öregségi 
nyugdíjazás miatti megszünteté�
séről,

-  gyermekszületés: születési, il�
letve halva születés esetén halotti 
anyakönyvi kivonat,

-  kutyaharapás: munkáltatói és 
orvosi igazolás az elszenvedett sé�
rülésről,

-  30 napon túli táppénzes állo�
mány: munkáltatói igazolás.

A kifizetés az igénylő írásbeli 
kérelmére indul, amelyet az alap�
szervezeti titkárnál lehet benyújta�
ni az erre készült formanyomtat�
ványon, mellékelve a szükséges 
igazolásokat. Az igazolás az erede�
ti okmány bemutatásával és fény�
másolat csatolásával történik. Az 
igényjogosultságot az alapszerve�
zeti titkár vizsgálja és a jogosult�
ság fennállása esetén a támogatá�
si kérelmet továbbítja a területi kö�
zépszervezet felé.

A jogos igény beérkezésekor a 
középszervezet a saját pénzeszkö�
zeiből haladéktalanul folyósítja az 
alapítvánnyal kötött megállapo�
dás alapján (megelőlegezi) az 
összeget a támogatást igénylő�
nek.

A középszervezet a kifizetést 
igazoló okmányokat összesítve a 
tárgyhó utolsó munkanapján el�
juttatja az alapítványi irodához.

Az alapítványi iroda ellenőrzi a 
kifizetési feltételek fennállását és a 
beérkezéstől számított 15 napon 
belül a havi kifizetések együttes 
összegét átutalja a középszervezet 
részére.

Amennyiben a támogatást az 
alapítványi iroda indokolatlannak 
minősíti a kifizetett összeget a kö�
zépszervezet részére nem utalja.

Az önálló alapszervezetek a tá�
mogatási kérelmeket közvetlenül 
az alapítványi irodának küldik meg 
elbírálás és kifizetés céljából. Ha a 
középszervezet a támogatást saját

pénzeszközeiből nem tudja folyó�
sítani, akkor a támogatási kérel�
meket az alapítványi irodához el�
juttatja, amely soron kívül intézke�
dik a kérelem elbírálása ügyében, 
a kifizetésről a középszervezetet, 
illetve az önálló alapszervezetet 
értesíti.

A támogatási kérelem elutasítá�
sáról az igénylőt az elsődleges el�
bíráló értesíti, vitás esetben a ku�
ratórium döntését kell elfogadni.

IV. A kuratórium 
ügyrendje

A kuratórium üléseit az elnök 
hívja össze a tagoknak küldött 
írásbeli meghívóval, a napirend 
megjelölésével.

Az ülést össze kell hívni, ha 
összehívását

-  az elnök,
-  a kuratóriumi tagok 2/3- a, 

vagy
-  az alapító (PDSZ) kezdemé�

nyezi.
Az ülésekre a kuratórium tagjai 

vagy elnöke eseti meghatalmazás�
sal maga helyett helyettest küld�
hetnek.

Az ülésekről emlékeztetőt kell 
készíteni, a határozatokat írásban 
rögzíteni kell. A kisebbségi véle�
ményt igény esetén rögzíteni kell.

Az alapító képviselőjét és az 
alapítványi iroda vezetőjét (képvi�
selőjét) a kuratórium üléseire ta�
nácskozási joggal meg kell hívni.

Az éves gazdálkodási terv ré�
szeként a kuratóriumi tagok: 2/3-  
ának szavazata szükséges a követ�
kező témakörökben:

-  Az alapítvány vagyoni hely�
zetére tekintettel a kifizetendő 
összegek meghatározása, módo�
sítása.

-  Az alapítvány esetleges vál�
lalkozásainak irányítása, felügye�
lete.

-  A szervezeti és működési sza�
bályzat létrehozása és módosítása.

V. Az alapítványi iroda

A kuratórium mellett működő 
alapítványi iroda az alapítvány 
gyakorlati működését biztosítja. A 
feladatok ellátását 1 fő végzi rész-  
munkaidős szerződéssel, vagy 
megbízási jogviszony keretében.

Az iroda feladata:
-  A kuratóriumi ülések előké�

szítése,
-  a kuratóriumi ülésekről az 

emlékeztető elkészítése,
-  a határozatok végrehajtásá�

nak ellenőrzése,
-  a kuratórium tájékoztatása 

havi rendszerességgel, az ellenőr�
zések tapasztalatairól, ide értve az 
alapítványi befizetések mértéké�
nek és beérkezési időpontjának 
szabályszerűségét is,

-  a csatlakozó szervezetek tájé�
koztatása a területi szervezeteken 
keresztül félévente az alapítványi 
bevételekről és kifizetésekről,

-  az esetleges bérszámfejtési, 
munkaügyi, adminisztrációs szám�
viteli, pénzügyi tevékenységek el�
látása,

-  a koordinálás az alapítvány 
kuratóriuma és a csatlakozók kö�
zött.

VI. A pénzügyi 
ellenőrző szervezet

Az alaptó okiratban meghatáro�
zott sorrendben a kuratóriumi ta�
gok területei évente 1- 1- 1, össze�
sen 3 fő pénzügyi szakembert je�
lölnek ki az alapítvány működésé�
nek pénzügyi ellenőrzésére.

A következő évben a következő 
3 terület jelöl ki 1- 1 főt az ily mó�
don 3 fős ellenőrző bizottságba és 
így évente folyamatosan cserélőd�
ve valósul meg a pénzügyi ellen�
őrzés.

A pénzügyi ellenőrzés kereté�
ben az alapítvány tevékenységé�
nek indokoltságát és szabálysze�
rűségét is ellenőrizni kell.
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Postás vagy szállodaigazgató?

Szezon után B alatonlellén
Legszebb elismerés, ha a vendég boldogan távozik

Százhuszonöt éves
a levelezési lap

-  Kedves Hulejné, mielőtt 
fogadott volna, pár percig sé�
táltam az üdülő parkjában és 
nagyon jóleső és kellemes 
őszi hangulat kerített hatal�
mába. Gyönyörű ez a telet vá�
ró kert, s hogy ez nem a vélet�
len műve annak az a pár per�
ces beszélgetés is bizonyíté�
ka, amelyet kertészével foly �
tattam, aki olyan kiselőadást 
rögtönzött a virágok -  s főleg 
a rózsák -  körüli teendőkről, 
hogy egy egyetemi tanárnak 
is becsületére vált volna.

-  Ha már az őszről beszélt, 
itt ebben a házban, a negye�
dik őszt töltöm, de korábban 
is postásüdülőben dolgoz�
tam, nevezetesen Balaton-  
fenyvesen.

-  Amely a szétválás óta 
Matáv érdekeltségű de 
még az ön irányítása alatt lett 
kiváló postásüdülő...

-  így van és amire még 
szintén büszke vagyok az az, 
hogy körülbelül 8 éve mi 
nyertük azt a versenyt, ame�
lyet a Köjál hirdetett meg.

-  Gondolom egy esetleges 
újabb ilyen jellegű verseny 
eredményhirdetésekor sem 
hátul kullognának...

-  Biztosan nem, mert na�
gyon pontosan tudom, hogy 
egy ilyen nagy ház üzemelte�
tése milyen óriási felelősség�
gel jár és egy hiba milyen sú�
lyos következményeket von 
maga után. Itt csak szívvel- lé-  
lekkel lehet dolgozni.

-  Tudja, nekem erről az ju t 
eszembe, hogy megette a fe�
ne azt a kávét, amit szívvel 
főznek.

-  Valóban így van, de ha 
csak az adag van meg s nem 
társul hozzá szív is nem hin�
ném, hogy a vendég boldo�
gan távozik. Nekünk pedig az 
a legfontosabb, hogy minden 
itt üdülő elégedetten távoz�
zon, s úgy tűnik, ezt a feltételt 
eddig teljesítettük. 220 szo�
bánk van, s mint szezonális 
üdülőszálló működünk. Ebből 
70 szobában, 6 turnusban, 
csak postás dolgozókat foga�
dunk, a többi tehát -  150 szo�
ba -  kereskedelmi értékesítésű.

-  Nem sok ez?
-  Nem, mert miután nincs 

dotáció, s mi is gazdálkodó 
egység vagyunk, rákénysze�
rülünk a szabad értékesítésre, 
mert ha nem ezt tennénk, 
nem volnánk rentábilisak. Tu�
lajdonképpen „0" szaldósok 
sem lehetünk, mert akkor mi�
ből pótolnánk a romló eszkö�
zöket, vagy miből végeznénk 
a szükséges felújításokat?

-  Világos és az bizony nem 
két fillér... Ha már a pénzről 
beszéltünk, mennyi egy beu�
talt dolgozó napi fizetnivaló�
ja?

-  37 forint a szállásdíj, 500 
forint a napi háromszori étke�
zés és 80 forint az üdülőhelyi 
díj.

-  Am i több m int kétszere�
se a szobadíjnak.

-  így van, de csak hét nap 
után számoljuk. S a 70 év fe�
letti nyugdíjasoknak a 
második naptól nem kell f i�
zetni, mert így határozott az 
önkormányzat.

-  Igazán gáláns határozat, 
ha másért nem hát azért is ér�
demes megöregedni, de m i 
van az „idegen" nem postás 
vendéggel?

-  A részükre adott szolgál�
tatás kicsit másmilyen mint a 
beutaltaké. „Svédasztalos"

reggelit kapnak a szállodá�
ban. (A tulajdonképpeni étte�
rem, a szállodától 20 méterre 
található a szerk.) S az ebéd, 
illetve vacsora anyaghánya�
da is magasabb, de ez már -  
igaz elkülönítve -  az étterem�
ben zajlik.

-  Hogy stílszerű legyek; 
Was kostet es? Szóval ma�
gyarul: Wieviel szép magyar 
forint?

-  Márkában, mondanám; 36 
és 100 német márka között...

-  No persze így már érthe�
tő az elkülönítés. Mondja, 
nem szül ez konfliktusokat, 
mert hát irigység is van a vi�
lágon...

-  Természetesen minden�
kinek adnánk ugyanezt, de 
hát más a beutaltakra fordít�
ható összeghatár, s ezt meg 
kell érteni.

-  Értem, de hát végül -  ha 
durván fogalmaznék -  a pos�
tás a saját szakszervezeti üdü�
lőjében leszázalékolt üdülő�
vendég...

-  A postás beutalt vendég 
tudja, vagy tudnia kell, hogy 
a saját üdülője, a Hotel Pos�
tás 150 szobájával annyi 
„nyereséget" termel , ami a 
szakszervezeti támogatás fel�
ett biztosítja, hogy a mostani 
árakhoz képest mi még min�
dig „olcsók" lehetünk.

-  Tökéletesen egyetértek 
önnel, s ráadásul van egy-két 
-  lehet, hogy három (?) -  
olyan információm postás

kollégáktól, hogy egy percig 
sem féltek az éhenhalástól, 
sőt...

-  Mondanék egy szám�
adatot, mely bizonyára alátá�
masztja a kereskedelmi érté�
kesítés fontosságát. Május 1. 
és 24. között 5400 vendég�
napunk volt, és ez 6,5 millió 
forint bevételt jelentett.

-  Feltételezem, hogy nem 
magyar vendégek voltak.

-  Miből gondolja?
-  Abból, hogy „tisztessé�

ges" magyar állampolgár 
májusban akkor megy üdülni, 
ha viszik.

-  Valóban nem magyarok 
voltak, és képzelje el, hogy mi 
akkor produkáltunk telt házat, 
amikor sok balatoni szállodá�
ban még a nyitáshoz szüksé�
ges kulcsokat keresték.

-  Ez maga a csoda.
-  Tulajdonképpen az, és 

hozzá kell tegyem, hogy ezek 
visszatért vendégek voltak.

-  Még egy piros pont, no 
de ez a 6,5 milcsi nem tiszta 
bevétel?

-  Persze hogy nem. Ebből 
a tiszta bevétel 1,5 millió.

-  Tokkal, vonóval, áfával?
-  Év végi adóval körülbelül 

1 millió forint.
-  így is nagyszerű ered�

mény. Különösen előszezon�

ban... Mondja, és hányán 
„fagytak" meg?

-  Amikor megérkeztek egy 
pohár itallal fogadtam őket, 
bemutatkoztam...

-  És innentől kezdve nyert 
ügye volt...

-  Azt hiszem igen, mert na�
gyon fontosnak tartom, hogy 
a vendégnek milyen az első 
benyomása egy szállodáról. 
Én azt gondolom, nem nagy 
dolog megtölteni egy szállo�
dát, ha igény van rá, de annál 
szebb nincs, mint egy olyan 
vendéglátónak éreznie magát 
az embernek, amit őszintén 
csinál és amiben a vendégek�
kel együtt úgy érzi, azt adhat�
ja, amit magának is kíván, 
vagy elvárna.

-  Nagy igazság amit mon�
dott, de frázisgyüjtemény is 
lehetne, ha nem látnám, hogy 
könnyes lett a szeme. Meg 
különben is m i jogon kétel�
kednék az ön őszinteségé�
ben?

-  Tudja ma már minden a 
pénz körül forog, és egyre 
jobban elvész az őszinte, az 
igazi vendéglátás.

-  Maximálisan egyetértek 
önnel, és én magam is gyűlö �
löm a személytelen, pénz�
éhes „lekaszálást". Egy biz�
tos, ha ilyet tapasztalok, oda 
az életben többet be nem te�
szem a lábam. Sőt mindenki�
nek elmondom negatív ta�
pasztalataimat. Visszatérve a 
megérkezésre, bemutatkozás, 
üdvözlés koccintás... És?

-  Én azt gondolom, az üd�
vözlésnél még fontosabb, 
hogy a recepció nagyon- na-  
gyon kedvesen fogadja és a le�
adott lista alapján percek alatt 
szobájukba irányítsa a vendé�
geket. Ezzel nálunk egy csöpp�
nyi gond sincs. Nincs gond, 
mert nagyszerű és összehan�
golt gárda dolgozik itt.

-  A recepcióval kapcsolat�
ban én csak azt tudom mon�
dani, hogy a korok szerinti

elosztásban is van valami 
nyilván véletlen, jópofa tago�
lódás. Találkoztam egy ked�
ves, nagyon fiatal Marikával, 
egy örökifjú Baba „nénivel", 
s egy Lászlóval, aki ha jó l tu �
dom, szinte a portáspulttal 
együtt érkezett.

-  Ez így igaz, mert Tóth 
László a szálló nyitásának el�
ső pillanatától kezdve itt dol�
gozik, szak-  és nyelvtudásá�
val, valamint azzal, hogy a- tól 
z- ig ismeri a szálló minden 
zugát, óriási segítséget jelent 
nekem.

-  Milyen a személyzet 
összetétele?

-  Erről csak azt mondha�
tom, hogy itt valóban törzs�
gárda dolgozik, és ez a bizto�
sítéka annak, hogy az esetle�
ges új belépők viszonylag ha�
mar be tudnak illeszkedni. 
Nagyon fontosnak érzem ezt.

-  Ezen egy pillanatig sem 
csodálkozom. Eddig csupa 
szépet és jó t mondott beosz�
tottjairól. Végezetül egy utol�
só kérdés: milyen az igazgató, 
az üdülővezető elismertsége?

-  Muszáj erre válaszol�
nom?

-  Kérem.
-  Úgy érzem közel sem 

olyan, mint ebben a szakmá�
ban a hasonló üdülőigazga�
tók elismertsége

-  És ez önnek alkalman�
ként rosszul esik?

-  Azt hiszem ez természe�
tes.

Világos, hogy természetes, 
sőt érthető is. Különösen egy 
olyan hosszú forró nyár után 
mint az idei volt.

És ebben gyógyírt még az 
sem jelenthet, hogy beszélge�
tésünkkor szikrázó napsütés 
volt, csodálatos őszi nap, és a 
kertész pont úgy tevékenyke�
dett a kertben, mintha holnap 
már tavasz kezdődne.

Pedig erre még egy kicsit 
várni kell...

Veégh Ádám

Október T jén volt 125 éve an�
nak, hogy a világon először, az 
Osztrák- Magyar Monarchia te�
rületén „levelezési lap"- okat ad�
tak ki. Dr. Emanuel Herrmann -  
a Bécsújhelyi Katonai Akadémia 
közgazdasági docensének -  e 
korszakalkotó és a levelezési 
szokásokat átalakító ötlete, m i�
kor a zárt borítékot felváltja a 
nyílt lap, hamar közkedveltté 
vált és elterjedt Magyarország 
és Ausztria után Európa számos 
országában, sőt a többi konti�
nensen is.

A magyar postatörténetben 
két okból vált fontossá ez a nap: 
először azért, mert -  m int már 
említettem -  a világ összes 
postáját megelőzve, az osztrák 
postával együtt, egy napon hoz�
ta forgalomba a levelezési lapot.

Másodszor pedig azért, mert 
az volt 1867 -  a kiegyezés -  
után az első olyan alkalom, m i�
kor az egész világ előtt félreért�
hetetlenül közölni lehetett a ma�
gyar posta különállását az oszt�
rákétól -  am int az a 125. évre 
kiadott alkalmi levelezőlapon is 
látható -  a Magyarországon 
forgalomba került magyar és 
német feliratú (Correspondenz 
Karte) levelezési lapokra egyfor�
mán a magyar címert nyomták, 
míg az osztrák posta által forga�
lomba hozott lapokra a kétfejű 
sast nyomtatta az osztrák posta.

Néhai Czakó Elemér postatör�
ténész szerint az, hogy német 
feliratú levelezési lapok is beke�
rültek a magyar postaforgalom�
ba, nem egészen a véletlen mű�
ve, s ennek oka az akkori osztrák 
politikában keresendő. Leírása 
szerint az összmonarchia jelké-  
pezőjét akarták becsempészni, 
ezúttal a német fe lirat formájá�
ban, hibásan jobbra dőlő ke�
reszttel ábrázolt magyar korona 
és címer ábrázolásának védel�
me alatt. Az előzetes tárgyalást 
magyar részről Heim Péter m i�
niszteri osztálytanácsos fo lyta t�

ta az osztrák Kolbensteiner m i�
niszteri osztálytanácsossal Bécs-  
ben, Heim képviselte a levelezé�
si lap egyetlen létalapját, az o l�
csó ár eszméjét. Mégis a meg�
valósításnál a bécsi á llamnyom�
dában először csak német fe lira�
tú magyar címeres Correspon�
denz Kartékat készítettek. Sür�
gősen kellett pótlólag magyar 
feliratú példányokat utánrendel-  
ni. S bár Bécsben is, Pesten is 
egy napon (1869. szeptember 
22- én) jelent meg a kibocsátó 
közlemény, október T jé tő l kezd�
ve már több m int egym illió da�
rabot tudtak szétküldeni egy hó�
nap alatt mindkét típusból a v i�
déki magyar postahivatalok�
nak... A bécsi államnyomda 
minden próbanyomat bemuta�
tása nélkül szállította a levelező�
lapokat. Nemcsak a kereszt dőlt 
jobbra, de a nagy sietségben 
olyan példányok is készültek, 
melyeken a „postaintézet" 
„dostaintézet" formájában je�
lent meg. Ezt követően a Föld�
művelés, Ipar és Kereskedelem�
ügyi Magyar Királyi Minisztéri�
um III. postai ügyosztálya tár�
gyalásokat kezdett a magyar ál~: 
lami nyomdával, és 1871. febru�
ár 15- én kiadásra kerültek az el�
ső magyar feliratú, magyar 
nyomdában készített levelezési 
lapok, melyeken természetesen 
már a helyesen alkalmazott cí�
mer és a Magyarországon ké�
szült bélyegkép volt.

A levelezési lap megjelenésé�
nek 125. évfordulójának nem�
csak a Magyar Posta Rt. tiszte�
leg elődeink előtt, az erre az al�
kalomra kiadott alkalmi levele�
zőlapjával, hanem a Posta és 
Távközlési Múzeumi Alapítvány 
is a Postamúzeumban (Buda�
pest VI., Andrássy út 3.) rende�
zett alkalmi kiállításával, melyet 
1994. október 7- 30. között te�
kinthetnek meg az érdeklődők.

Rákóczi Margit

Évadköszöntő 
a nyugdíjasklubban

Koós János táncdalénekes -  van aki e nevet nem ismeri? 
-  Havassy Viktor zeneszerző és Kertész Gyula szórakoztatta 
a Postás Művelődési Központ nyugdíjasklubjának tagjait 
szeptemberben. A műsort Veégh Ádám vezette, s a régi ba�
rátság ürügyén múltat idéző kérdéseket tett fel a művészek�
nek s a közönségnek, melyből az derült ki, hogy a mostani, 
úgynevezett nosztalgiahullám nem üres szócséplés, hanem 
az emberekben élő jóízű és nem elvetendő igény.
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Emlékezés
9 . rész

Könnyű napom volt. Egyetlen 
járásban voltam.

Három óra után helyére tet�
tem a táskát. És igyekeztem a 
postaépületből távozni.

Az udvarban a garázsból Fe�
kete Mihály kolléga kiabált utá�
nam:

- J a n i!  Délután utazom Vajtá�
ra, a szülőfalumba. Sárbogárd-  
ról majd integetek Alap felé!

Megálltam, néztem Mihály vi�
dám arcát és mosolyogva bólin-  
gattam:

-  Köszönöm! -  kiáltottam és a 
kezem magasra emeltem.

A Sütő utcában a járdán két 
középkorú hölgy beszélgetett. 
Mellettük a fal mellé húzódva 
mentem, és hallottam a molett, 
őszes hajú hölgy remegő hangját 
„... a mi fiunk, a Ferike valahol a 
Don mellett..."

Visszatértem és láttam: mind 
a ketten zsebkendővel törölget-  
ték az arcukat.

Eszembe jutott az édes�
anyám: Mikor otthonról indulok 
vissza Budapestre, az ő szeme is 
könnyes...

Kedvetlenül ballagtam az 
Andrássy út felé. Majd lemen�
tem a földalattihoz, és utaztam a 
Vörösmarty utcáig.

Álltam a külső járdán és néz�
tem a középső emeletes házat, a 
kapu fö lö tt fehér zománcon fe�
kete számok: 62. Hatvankettő.

A kapu félig nyitva volt. Néz�
tem és vártam, hogy Rozika ki�
tekint. Mivel nem láttam, elin�
dultam a házba. Az udvaron 
megálltam és a szobrokat bá�
multam. Különösen tetszett: Az 
anyja mellett ülő gyermek kezé�
ben hegedűvel... Zörrent az ud�
vari kapu ajtaja. Rozika rózsaszí�
nű ruhában közeledett hozzám. 
Elébe álltam és jókedvvel üdvö�
zöltem:

-  Szervusz Rozika! Itt vagyok.
Rozika mosolyogva bólintott

és azt válaszolta:
-  Máskor is itt a kapun belül!
Megfogtam a kezét és néztem

a szemébe.
A tekintetünk hosszan ölelke�

zett. És ami éppen eszembe ju �
tott, Rozikának mondtam: Buda�
pestet dicsértem. Az emeletes 
házak virágokkal díszített abla�
kait... Bizony én jól érzem ma�
gam Budapesten...

Rozika erre búskomor lett és 
rázogatta a fejét.

Tágra nyílt szemmel néztem 
és vártam, hogy szóba hozza a 
nemtetszését. Mondta is:

-  Nekem Budapest még sem�
mi jó t nem adott. Itt vagyok, 
mert itt kell lennem. -  Sóhajtott 
és folytatta. -  Öt testvérem van 
és ők nekem nagyon de nagyon 
hiányoznak. Reggel, ébredés 
után m indjárt rájuk gondolok... 
Aztán napközben is...

Az udvari kapu ajtaja zörrent s 
kinyílt. Egy ősz hajú hölgy nézett 
bennünket.

Rozika közelebb hajolt hozzám 
és mosolyogva sutyorogta:

-  Ö az én nagynéném Szetvin 
Károlyné. Özvegy. Gyereke nem 
született. És engem elkért a szü�
leimtől. Akkor tizenhárom éves 
voltam. S már öt éve nála va�
gyok. Kedves nagynéni. De ne�
kem a testvéreim nagyon hiá�
nyoznak -  kezével az udvari ajtó 
felé m utatott és mosolyogva 
mondta. -  Említettem neki, hogy 
veled itt a kapun belül randevú-  
zok. És kíváncsiskodott...

Néztem Rozika csillogó sze�
mét és azt gondoltam: Ha a néni 
ismét kinyitja az udvari kapu aj�
taját, hangosan köszönök neki.

Sokáig beszélgettünk.
Az ajtó már nem nyílt ki.
Fél hat után Rozika sietett be a 

lakásba, hogy szól a nagynénjé-  
nek: Megy a színházba dolgoz�
ni...

Az úttesten keresztül igyekez�
tünk a másik oldalra. Aztán men�
tünk a Körönd felé.

Nemsokára a Nemzeti Kama�
raszínház előtt megálltunk. Rozi�
ka rám nézett és azt mondta:

-  Akkor holnap is ott a kapun 
belül...

Megfogtam a kezét és jó ér�
zéssel válaszoltam:

-  Ott leszek. Várlak.
Az ajtó előtt megfordult és in�

tegetett. Én két kézzel integet�

tem neki. Ezek után vidáman lé�
pegettem az Andrássy úton a 
Hajós utca felé. Menet közben 
eszembe jutottak a postáskollé�
gák és magamban mondtam: 
Szalai András, Novák Péter és 
Varga Feri. Én is udvarolok ám...

A tekintetem megemeltem és 
jókedvvel halkan dudorásztam. 
A Hajós utca negyvenhármas 
számú házban szaladtam a lép�
csőkön fölfelé a harmadik eme�
letre. Ahogy beléptem Teréz né-  
ném lakásába, azonnal újságol�
tam: megismerkedtem Farkas 
Rozikával. Kedves, helyes lány. 
Igazán tetszik. És ezután minden 
nap találkozunk...

Elköszöntem. Teréz néném az 
ajtó előtt állt, tágra nyílt szem�
mel nézett és azt kérdezte:

-  Valaki talán megijesztett? 
Láttam, rohantál fölfelé.

Mellemre tettem a kezem és 
mélyről lélegeztem. Még egy�
szer. S mert a lihegésem csilla�
podott, válaszoltam:

-  Igyekeztem, hogy minél 
előbb itthon legyek.

Melegség kínzott s levettem 
magamról a postászubbonyt. 
Aztán beléptem a szobába.

Teréz néném vasalt.
Szembe vele leültem a róká�

méra. Nagyot lélegeztem. Aztán 
beszéltem. A találkozástól a ran�
devúig mindent elmondtam...

Teréz néném félretette a vasa�
lót. Majd összecsapta a tenyerét 
és jókedvvel mondta:

-  Nahát! Ez aztán egy kelle�
mes meglepetés. Hozd el azt a 
Rozikát. Igazán szeretném látni...

A bejárati ajtót valaki kopog�
tatta. Az ajtóhoz léptem és a 
szomszéd asszony hangját hal�
lottam. „Boldog vagyok! A fér�
jemtől levelet kaptam..." hangjá�
ból öröm sugárzott.

A Volner szomszéd a csatame�
zőn munkaszolgálatot teljesí�
tett...

Zörrent az ajtó.

És csend lett.
Leültem és vártam Teréz né-  

német. Azt akartam még elmon�
dani neki: Rozika is faluból jö tt 
Budapestre. Akasztóról..

A sublótról levettem Gárdo�
nyi Géza: A kapitány című köny�
vét, majd a megjelölt lapnál ki�
nyitottam és olvastam. Szeret�
tem és szeretem Gárdonyi Géza 
írásait. Mind, mind telis - tele a 
természet szépségeivel. Hajla�
dozó zöld bokrok... Susogó 
akácfák... Olvasom és m indjárt a 
lelkem messzire röppen. Haza a 
szülőfalumba, Alapra, az arany�
hegyre...

Teréz néném sokáig bent volt 
a szomszéd asszonynál. S mert 
a látásom álmosság homályosí-  
totta, lefeküdtem.

Álmomban Rozikával vonaton 
utaztunk Sárbogárdra. Aztán on�
nét gyalog mentünk Sárszent-  
miklóson keresztül...

Teréz néném hangja ébreszt-  
getett:

-  Búgnak a szirénák. Menjünk 
le az óvóhelyre...

Mozgolódtam. Majd felültem 
és az ablakra néztem. Sötét volt 
és csend.

Zörrent az ajtó és ember 
hangját hallottam... Izgalom 
szorongatta a mellem. Ültem 
és tovább hallgatóztam... Teréz 
néném köhintett és azt m ond�
ta:

-  Néhányan az ajtójuk előtt 
várakoznak. Hála Istennek, repü-  
lőbúgást nem hallottam.

Az álmosság elhagyott és 
szüntelenül forgolódtam. S köz�
ben eszembe ju to tt Farkas Rozi�
ka: Vajon ő lement az óvóhely�
re? Délután sietek hozzá. Na�
gyon sietek.

Reggel hat órakor már elin�
dultam a Városház utcába dol�
gozni. A Vilmos császár úton lé�
pegettem és azt gondoltam: Dél�
után a Rozikától kérek egy fény�
képet. És holnapután megmuta�
tom a postás kollégáknak. Addig 
senkinek egy szót sem.

A Szervita téren néztem a v il�
lanyórát. Pontosan negyed hét 
volt.

Lépegettem a templomhoz. 
Gondoltam: Sok időm van. Be�
megyek. Megnézem a szépsé�
ges képeket. És imádkozom.

H gy milyen Burgenland 
esőben? Romanti�
kus, gyönyörű, meg�
ragadó, szépek a vá�

rai, kisvárosai, templomai, ká�
vézói, kedvesek az emberek, 
virágosak az ablakok, a tera�
szok, a lépcsők, a hídkorlátok, 
vagyis olyan ez a hajdani Nyu-  
gat- Magyarország, amilyen�
nek szeretnénk látni az itthon 
hagyott hazát. Igen, mi nyolc�
vannégyen, egy két és fél na�
pos túra részesei, két autó-  
busznyi magyar, akik a Postás 
Művelődési Központ szervezé�
sében indultunk el erre a szép 
útra, valamennyien felfedezők 
voltunk, az is, aki már járt itt, s 
az is, aki most látta először 
Ausztria keleti tartományát.

Szombathelyen volt két na�
pig szállásunk, a tóparti kem�
ping adott otthont (s milyen jó 
reggelit és vacsorát, amit csak 
az utolsó napi soproni vacsora 
múlt fölül!), innen kereked�
tünk föl, s ide tértünk vissza. 
Persze két autóbusz nehezen 
tartható össze, volt bizony el�
tévedés, hát még milyen ne�
héz összetartani a boldogan 
nézelődő, vásárló, kávézó és 
örökké elkéső utasokat.

De nem erre emlékszik 
vissza az úton járó.

Az eső nem vehette el ked�
vünket, amikor Pinkakertes bú�
csújáró templománál bőrig áz�
tunk, s bizony esőben roha�
moztuk meg a fantasztikus né�
metújvári várat. Mert Güssing 
volt az első állomása ennek a 
vártúrának, hiszen az utazás 
bevallott célja volt a burgen�
landi várak felkeresése. Mint�
ha a mesebeli múltba kerül�
tünk volna vissza, hiszen ép�
pen mesekiállítás fogadta a 
felérkezőket Németújvár erős 
falai között. Már a várba vivő 
meredek út is csodát ígért, a 
várfalon a koronás békakirály 
fogadta a felfelé igyekvőket.

aztán a nagy várudvar (és a 
kastély kiállítási részlege) a 
mesékből ismert figurák soka�
ságával várt minket. Találkoz�
tunk a hét törpe között alvó 
Hófehérkével, a Csizmás kan�
dúrral, az ősi kútházon is ott ült 
egy béka, s várta az őt megvál�
tó királykisasszonyi csókot, mi 
tagadás, nekem tetszett ez a ki�
állítás. S a gyerekeknek is, 
mert volt köztünk néhány igen 
kedves gyerek, közöttük az a 
Berki Krisztina, akit a kedves 
nagymamája születésnapi 
ajándékul hozott el erre az út�
ra. (Másnap, a kaboldi várnál 
Krisztina elárulta nekem, hogy 
ő is író szeretne lenni, már ver�
seket és meséket ír, amiket a 
babáinak s osztálytársainak ol�
vas fel. Úgy is beszéltünk, mint 
író az íróval, ő meséit, verseit 
ígérte nekem én pedig egy de�
dikált regényemet, megkésve 
a kilencedik születésnapjára.)

Németújvár után Felsőőr 
következett. Még kísért az eső, 
de mire Városszalónak várá�
hoz érkeztünk, már kegyes lett 
az ég, és milyen szép, meghitt, 
hangulatos a szalónaki vár. 
Éppen esküvőre gyűlt a nász�
nép (hol máshol tartanának itt 
esküvőt a fiatalok, mint a vár�
ban), és a miután összetalál�
koztunk a csupaszív, lelkes Ga�
lambos Lajos plébános úrral, 
hiába akartunk indulni, nem 
lehetett, mert azonnal idegen-  
vezetőül ajánlkozott, elvitt a 
Mátyás király idejében épült 
pálostemplomhoz, közben 
összetalálkoztunk az esküvőre 
érkező zenekarral s olyan tér�
zenét hallgathattunk, amilyen�
ről mindig álmodtunk.

Ezt a gótikus csodát csak 
Máriafalva gyönyörűen res�
taurált temploma múlta felül. 
S mi, mindannyian megérez-  
tük a föld lelkét, a táj hangula�
tát, a templomok varázsát, a 
kövek bűvöletét.

T a k a c s  T ib o r

Burgenland
esőben

Lehet fokozni a látványt? 
Igen. Bármilyen hihetetlen, le�
het. Hiszen Borostyánkő kö�
vetkezett. Noha ez a vár ma 
szálloda, és nem szívesen lát�
ják falai közt a turistákat, meg 
későre is járt az idő, ezért csak 
bekukucskáltunk, s ugyan jó 
lett volna látni a gyönyörű lo�
vagtermét, ahová máskor be 
is lehet menni 50 schillingért, 
de most a lovagteremben es�
küvői vacsorát szolgáltak föl. 
így hát a sziklamúzeum meg�
tekintésére nyílott mód, meg 
egy kis nézelődésre a szép kis�
város főterén. Még autóztunk 
néhány kilométert, s a lékai 
plébániatemplomhoz érve 
megtörtént a csoda. Bent, a 
templomban magyarul litáni-  
áztak az asszonyok. Mi az oltár 
barokk szépségétől voltunk el�
telve, a fényben úszó szentek 
kíváncsian tekintettek ránk, 
mintha azt tudakolta volna tő�
lünk Szent István és Szent 
László: nini, hát ti is magyarok 
vagytok? Azután a kriptába 
mentünk. Lehet tagadni, de 
ilyenkor a legtöbb látogatót el�
kapja az elmúlás ijedelme. 
Megálltunk az alapító Ná-  
dasdy Ferenc és felesége, Es�
terházy Julianna vörös már�
vány síremléke előtt. Nádasdy 
szomorú véget ért, a Wesselé-  
nyi- Zrínyi- Frangepán- Nádasdy 
összeesküvés részeseként ki�
végezték 1671- ben. A sírt nem�
zetiszínű szalagokkal díszített 
babérkoszorúk sokasága bo�

rítja. Mi az emlékezés virágát 
tettük a sírra.

Kőszegnél léptük át a határt, 
hogy másnap reggel ugyanott 
térjünk vissza Ausztriába. De 
az első határfalunál, Rőtfalvá-  
nál meg is álltunk, s az ősi, gó�
tikus búcsújáró templomban 
elmélkedtünk a hitről, a kegye�
lemről, arról, hogy annak ide�
jén ide elsősorban gyermekál�
dásért jöttek könyörögni az 
asszonyok. Mi meg azért kö�
nyörögtünk, hogy ne adjon ma 
esőt az ég. Meghallgatott ben�
nünket az Úr, mert Lékánál 
ránk mosolygott a nap.

Lékánál azok, akik más alka�
lommal már látták a várat, 
csak körbejárták ezt a csoda�
szép, épen maradt, nagyszerű, 
ma egyrészt szállodaként 
hasznosított ősi épület. Lékát 
látni kell. Lékába (ha mód és 
alkalom nyílna rá), bizony be 
kellene szállásolni magunkat, 
ahogy azt az osztrák és német 
vendégek teszik. De nekünk ez 
az itt töltött másfél óra is igazi 
élmény volt.

S mivel volt időnk rengeteg, 
kaptunk egy nem várt ajándé�
kot is a szervező Nagy László�
tól. Ami váratlan, mindig jó 
öröm. Doborjánba utaztunk. 
Liszt Ferenc szülőfalujába. Itt 
az is bement a szülőház- múze�
umba, aki régen is járt itt. Do-  
borján látása élmény. A múze�
um három termében és a fo�
lyosón elhelyezett emlékmű 
előtt olyan hangulat ragadta

POSTATÖRTÉNETI
VETÉLKEDŐ

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S

A Postai és Távközlési Művelődési Alapítvány 
Postás Művelődési Központja

„POSTÁSMÚLTUNK"

címmel kétfordulós vetélkedőt hirdet, alapító vállalatainak 
16- 36 év közötti fiataljai részére.

A pályázaton 3 - 5 fős csapatok vehetnek részt.
A vetélkedő célja, hogy a Magyar Posta szétválását követően 

létrejött rt.- k, kft.- k és kisvállalatok megismerjék saját 
és társvállalataik múltját.

Az első fordulóra valamennyi induló csapatnak minimum 5, 
maximum 10 oldalas

pályamunkát kell készítenie jelenlegi munkahelye múltjáról.
A beérkezett pályázatokat szakmai zsűri értékeli és pontozza.

A második fordulóra felkészítő cikkek fognak megjelenni 
a szaksajtóban.

A pályamunkákat 2 példányban 1995. január 31-ig kérjük 
beküldeni a P. T. Művelődési Alapítvány címére:

Postás Művelődési Központ, 1373 Budapest, Pf. 601.
A pályamunkákon kérjük feltüntetni a csapatokban résztvevők 
nevét, életkorát és jelenlegi beosztását, valam int munkahelyét, 

telefonszámát.

A második fordulóra, a játékos szakmai vetélkedőre 
1995 májusában kerül sor a Postás Művelődési Központban.

A vetélkedő díja:
az első 5 helyezett csapat postatörténeti táborozáson vesz részt 

az ország egyik legszebb vidékén.

A pályázatról további felvilágosítás a 122- 8001- es telefonszámon, 
Kórósi Jolántól kérhető.
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Postás általános iskolások, figyelem!

Szeretnél egy szuper
táborban részt venni?

Ha igen, vegyél részt közéleti játékunkban, amelyben sok 
izgalmas feladat várható a tanév folyamán.

Az első feladat, amelyre bemelegítő válaszodat várjuk: Ha�
tározd meg maximum 20 szóban, mi az, hogy köztársaság?

Várjuk leveled. Címünk: Gyermekbarátok, 1701 Budapest 
Pf. 244.

Emlékeztetőül: Mi voltunk azok, akik az elmúlt évben meg�
hirdettük azt a pályázatot, hogy „Ha én lennék a miniszterel�
nök". Nyerteseink nemcsak a megígért nyári táborba jutottak 
el, hanem négyen magához a miniszterelnökhöz, Horn Gyulá�
hoz is.

meg túlságosan is nagy cso�
portunkat, miközben megszó�
lalt a Szerelmi álmok világ�
szép muzsikája, hogy elteltünk 
e nagy magyar muzsikus itt 
látható emlékeivel. S bizony, 
egyikünket sem zavarta, hogy 
az osztrákok is magukénak 
vallják és mi is. A muzsika kü�
lönben is nemzetközi, bár el 
kell mondani, hogy a csak�
ugyan német anyanyelvű Liszt 
mindig is magyarnak vallotta 
magát. Szólt a muzsika, s én 
felidéztem magamban azt a 
versemet, amit három évvel 
ezelőtt írtam, ittjártamkor. Mi�
ért ne írnám ide?

„Minthogyha fogná valaki 
kezed, / a régi Borostyán- út itt 
vezet, / „Liszthaus", az út máris 
célhoz ér, / és hevesebben ver 
bennünk a vér, / s mi jókor 
érünk, nyitva áll a ház, / oda�
bent muzsika szól, Liszt- varázs, 
/ meghatódunk, hogy így fogad 
Doborján, / (németül Raiding), 
itt a ház a portán. /  Itt osztrák�
nak vallják, mi meg magyarnak, 
/  de lehet nemzetisége a dal�
nak? / Magunk vagyunk csak, 
négyen magyarok, / és dúdol�
juk mi is a dallamot. / A legbel�
ső szobában született / a muzsi�
ka, a dal, most fellebeg. /  Itt 
bronzból van a keze, ó, a kéz, / 
milyen muzsikát írt, milyen me�
rész, / milyen szívekbe hatoló 
zenét, / itt mindenki átéli életét. 
/ Odakint az ősz tört napfénye 
száll, / fény és árnyék és élet és 
halál. / Már nem halljuk a mu�
zsikát, pedig / a dallamok még 
egymást kergetik / a szívünk�
ben, mert bennünk a zene, / 
Liszt Ferenc vezet s mi me�
gyünk vele, / és októberi hang�
jegyek a fák, / és zeng a szőlőil�
latú világ."

Doborján- Raiding után a he�
gyeknek mentünk. A cél a haj�
dani Magyarország legnagyobb 
romvára: Lánzsér volt. Utastár�
saink nem is akarták hinni, hogy

700 méter fölé emelkedtünk. S 
amikor ki- ki lefizette obulusát, 
beléphetett a romterületre. Még 
a nap is kegyes volt egy kicsit, 
mindenesetre nem esett. Csak a 
következő várnál, Kabold várá�
nál szomorodott el velünk 
együtt, és sírt helyettünk is, 
mert magánvár lévén, be nem 
léphettünk. Egy bécsi építész�
nőé, aki több mint három évti�
zede restaurálja, szépíti, csino�
sítja ezt a hatalmas bástyákkal 
övezett hajdani vízivárat.

Viszont a fraknói vár igazi 
nagyüzem. Méltó befejezése a 
kétnapos vártúrának. Itt annyi 
a látnivaló, hogy a vezetés ide�
je ugyan másfél óra, de mégis 
úgy érzi az ember, itt fél napot 
is el lehetne nézelődni. S ak�
kor még nem álmélkodta vé�
gig a környéket, még nem 
gyönyörködött eleget a kilá�
tásban.

Úgy elteltünk a burgenlandi 
tájjal, a látnivalókkal, az él�
mény nagyszerűségével, hogy 
nem is fájt a szívünk, amikor 
hazaindultunk. Hiszen gazdag 
zsákmányt hoztunk magunk�
kal. Egy jó kirándulás hangula�
tát. Ugyan a két nap tele volt 
esővel és szürke ég borult 
ránk, de bennünk sütött a nap.

S ez a legtöbb, amit egy út 
adhat.

Éleszti tovább a vágyat, 
hogy újra fel kell kerekedni, új�
ra utazni kell, világot látni, 
gyönyörködni. Mi hazahoztuk 
virágos Burgenland emlékét, 
várai, városai szépségét. Jó 
zsákmányt szereztünk. Ha 
megkérdezték volna a vámo�
sok: mit hoztunk, ez lett volna 
a válaszunk. De úgy jöttünk át 
mindkét határon, hogy észre 
sem vettük. Megérkeztünk. 
Már Sopron jelképére, a Tűz�
toronyra láttunk. Itthon vol�
tunk.
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Lehel kél kerékkel több?
Jó lenne tudni, vajh' miért gyűlölik a kutyák oly rettentően a 

kerékpárosokat. Talán a száguldás váltja ki belőlük a menekülő 
ember képzetét, esetleg a megmagyarázhatatlan, lábak nélküli 
haladás? Rejtély. Legfeljebb a postások és az ebek istene tudná 
föllebbenteni a fátylat. Vagy egy olyan ember, aki naponta leteker 
mondjuk úgy 100 kilométert. Szuromi György, a Postás SE ver�
senyzője ilyen. Ám hiába kilencszeres országúti kerékpárbajnok, 
számtalan kaland átélője, találkozásunk után hamar kiderült: a ti�
tokra még ő sem tudja a választ.

-  Erre nincs rutin. A kutyák és 
az autósok kiszámíthatatlanok -  
tárja szét a karját. -  Nemrég 
összeakadtam egy velem egy 
súlycsoportban lévő németju�
hásszal. Szemből ugrott nekem, 
ami eddig sohasem fordult elő. 
A legtöbb eb általában oldalról 
vagy hátulról próbál marni. 
Esős idő volt, oltári nagyot es�
tem. Egy- két helyen el is kopr 
tam... Szerencsére támadóm 
ennyi sikerélménnyel is beérte, 
mert utána elsompolygott.

-  No és az autósok?
- Ök a másik rejtély. Legtöbbjü�

ket talán az irritálhatja, hogy egy 
kerékpáros ott is elfér, ahol nekik 
egy- egy dugó miatt órákat kell 
várakozni. Ezért aztán amikor né�
ha utolérnek, némelyikük meg�
próbál leszorítani az úttestről, du�
dálnak, mutogatnak... A múltkor 
egyikük majdnem elütött. Piros 
lámpánál álltam, egy teherautó 
mögött. Láttam, hogy mögöt�
tem érkezik egy Opel, a vezetője 
integet. Nem törődtem vele. Er�
re lassan nekigurult a lábamnak. 
Nem vagyok egy haragos ter�
mészet, de akkor odamentem a 
nyitott ablakhoz, és a kulacsom 
teljes tartalmát a fickó fejére bo�
rítottam. Ettől valószínűleg le�
higgadt, mert nem szólt egy kuk�
kot sem.

-  És még mondja valaki, hogy 
a hosszú utak unalmasak...

-  Ez mindenkinek a vérmér�
sékletétől függ. Antikor egye�
temre jártam, tekerés közben 
mindig átgondoltam a tananya�
got. Most már ezt nem tudnám 
megcsinálni.

-  Gondolom, nagyobb a for�
galom.

-  No igen, meg aztán mellé�
kesen kinőttem az egyetemista 
korból... Tizenévesen kezdtem 
egy világháborús strapabicikli�
vel. Még ma is emlékszem: két�
száz forintért vettem. A have�
rokkal gyakran kirándultunk a 
budai hegyekbe, a Pilis felé. Az�
tán ők lassacskán elmaradtak.

-  Napi száz kilométernél én se 
tennék mást...

-  Akkor még nem mentem 
ennyit, bár a kondíciómra soha 
nem panaszkodhattam. Mielőtt 
versenyszerűen kezdtem volna 
kerékpározni még atletizáltam 
és síeltem. Aztán leigazoltam a 
BKV Előre csapatába, s kezdőd�
tek a megmérettetések. Eleinte

nem ment valami fényesen. Hi�

ányzott a rutin.
-  Pedig sokan azt tartják, 

hogy ha valaki megmarad a 
nyeregben, az m ár tudja a lé�
nyeget.

-  Ez tévedés. A taktikázás „tu �

dományának" ismerete nálunk 

is rengeteget számít. Ha például 
az embernek sikerül sokáig szél-  
árnyékban haladni, rengeteg 
energiát megspórolhat. Ugyan�
akkor nem árt az ellenfeleket is 

ismerni, hogy egy- egy kritiku�

sabb szakasznál képes legyek az 

ő fejükkel gondolkodni. Ki mikor

hajrázik, kinek az erőssége a 
hegymenet és így tovább...

-  Néha eszeveszett tülekedé�
seket látni.

-  Sőt! A rajtnál még a vereke�

dés sem ritka! Nem szeretem az 
erőszakosságot, de vannak 
helyzetek, amikor fel keli venni 
a kesztyűt. Egyébként ritka 
sportszerű népség a miénk. 
Am ikor már kialakul a mezőny, 
gyakran beszélgetünk politiká�

ról, vicceket mesélünk egymás�
nak, eszünk, iszunk.

-  És közben teker mindenki, 
m in t a meszes...

-  A negyven kilométeres se�
besség már csak rutin.

-  A m iért viszont gondolom  
meg kell szenvedni. Hogyan te�
lik egy napja?

-  Viszonylag korán kelek, 
súlyzózom egy kicsit, azután hét 
órától déli tizenkettőig edzek. 

Nincs előre gyártott edzéster�
vem, m indig igyekszem a legkö�
zelebbi versenyre felkészülni. 
Délben ebédelek, utána pedig 
megyek dolgozni. Sportállásom 
van egy kerékpárboltban.

-  Kényszer vagy szórakozás?
-  Tizenhatezret keresek egy 

hónapban, ez alapján mindenki 
beikszelheti magának a választ. 
Ezt a sportot Magyarországon 
sajnos nem lehet profi módon 
űzni. Talán valamit elárul, ha azt 
mondom, hogy néhány társam 

edzés után fogja a kis batyuját 
és rohan ügynökösködni.

-  Furcsa ezt hallani, am ikor 
külföldön a pénzdíjas versenye�
ken horrib ilis összegeket lehet 
felmarkolni.

-  Az egy más világ. Nyugaton 

a szponzorok már régen felis�
merték a sportágban rejlő lehe�

tőségeket, ennek megfelelően a 
médiák is jobban odafigyelnek 
a kerékpározásra. Olaszország�
ban egy- egy verseny idején 
szinte megőrülnek az emberek. 

Minden versenyzőt behajtanak 
egy elkerített területre, ott már 
néznek, mustrálnak minket, köz�
ben zajlanak a különböző műso�
rok, tom bol a nép, szóval igazi 
show az egész.

-  Nálunk mi lehet a problé�
ma?

-  A reklámunk még igen 
gyenge lábakon áll. Hiába, ké�
sőn kezdtünk eszmélni. Renge�
teg versenyt kellene rendezni, 
olyan pénzdíjakkal, hogy „m eg�
öljék" egymást a versenyzők. 
Ebből a mezőnyből nőhetne ki 
azután egy nemzetközi szinten

is jegyzett gárda. Csak hát a 
mecénás kedvű vállalkozók... 
Nem tapossák le egymás sar�
kát.

-  Nem gondolt arra, hogy 
egyszerűen átkerekezik a hatá�
ron, és o tt kamatoztatja a képes�
ségeit?

-  Most már öreg lennék ah�
hoz a hajtáshoz, ami kint van. 
Amikor még jól ment a bringa, 
nem engedtek minket. Hívtak 
ugyan Olaszországba, de ahhoz 
disszidálnom kellett volna. A fe�
ne tudja, valahogy nem akaró-  
dzott átsétálni...

-  Pedig voltak eredmények...
-  Hát igen... A magyar csú�

csot 100 és 200 kilométeren 
még mindig én tartom. Több 
körversenyen is a dobogóra áll�
hattam, néha egy- egy pénzdíj 
is csurrant- cseppent. De nem is 
ez a lényeg. Rengeteg ország�
ban jártam, és elmondhatom, 
hogy sok érdekes kalandba ke�
veredtem. Azt például soha 
nem felejtem el, amikor a Líbiai 
sivatag keskeny aszfaltcsíkján 
tapostam a pedált. Bár viszony�
lag „hűvös" -  30 fok -  volt, ám 
a vöröses homokot állandóan 
hordta a szél, a magas dom�
bokról pedig még akkor sem 
láttuk a célt, amikor pedig az 
már ott volt az orrunk előtt. Az 
arab gyerekek is folyton meg�
dobáltak minket, úgyhogy ak�
kor és ott roppant kilátástalan�
nak tűnt a dolog. így utólag 
persze már élmény. Jártam 
még Kubában, ahol olyan óriá�
si hegyek vannak, hogy azt 
előtte el sem tudtam képzelni. 
Ott estem is egy óriásit, lett egy 
vörös duzzanat a combomon, 
fél évig nem tudták megmon�
dani az orvosok, mi az. Már 
kezdtem félni, hogy összeszed�
tem valami trópusi nyavalyát 
és egyszer csak kiugrik a bő�
röm alól valami E. T., de sze�
rencsére egy idő után magától 
elmúlt az egész.

-  M it hoz a jövő?
-  Nehéz erre válaszolni. Las�

san tizenöt éve mondom, hogy 
ez az esztendő az utolsó. Aztán 
mégis folytatom. Olyan ez, mint 
a kábítószer. Nehéz leszokni ró�
la.

-  Netán egyszer majd az 
edzősorsról faggathatom?

-  Nem tudom. Vannak már 
ajánlatok, sokan mondják, hogy 
biztos jó edző lennék. Ám ebbe 
csak akkor vágnék bele, ha tud�
nám, hogy közben nem roha�
nok máshová pénzt keresni. 
Edzőnek lenni felelősség, teljes 
embert kíván.

-  Tehát meddig folytatja?
-  Ahogy az előbb mondtam: 

még ez az év biztos...
Dián Tamás

Ki tudná megszámolni immár hányadszor? He talán 

nem is ez a lényeg, hanem az. hogy a jelek szerint minden�

ki jól érezte magát a Postai- és Hírközlési Sportnapokon, 

melyet a tömegsportbizottság rendezett. Ami kicsit elszo�

morító talán az, hogy a vártnál kevesebben keresték fel a 

sporttelepet — pedig hétágra sütött a nap — s az. hogy tisz�

telt kollégáink szép számmal teljesen fölöslegesnek érzik, 

hogy a szemetet oda dobják ahova való? Például szemetes�

kosárba — van belőle bőven — s az amúgy kitűnő gulyásle�

ves maradékaival ne tiszteljék meg az utánuk asztalhoz ülő�

ket. Apróság? Lehet, hogy az, de az már kevésbé, hogy a 

sportnap szervezői, sanyarú arccal kerülgessék a lazán fél�

reszórt emléklapokat, mely nem kevés pénzbe került, s 

egyeseknek úgy tűnik semmit sem jelentett.

-  V -

I Tjabb piros pont a PSE-sporttelcpiick

Juan Ramon Jiménez Nobel- díjas 
spanyol költő „Őszi dallam" című 
verséből idézünk: „Lelke van az alvó 
völgynek, s álombéli sóhajára..." 
Folytatás a vízsz. 1. és függ. 58. sz. 
alatt.

VÍZSZINTES
1. Az idézet első része. 12. Petőfi 

Sándor verse. 13. Rosszkedvű, duz�
zogó. 14. ...kán. 15. A holló c. vers 
írója,.17. A halászlében nagyon fi�
nom. 18. Americium. 19. Görög be�
tű. 21. Az étel „lelke". 22. Argon. 24. 
Előtagként elsődlegest jelent. 28. 
Költemény. 30. Dobog a szíve. 31. Ti�
los (ford.). 33. Bibliai hegy. 35. Bala�
toni üdülőhely. 37. Szolmizációs
hang. 38. Félig arra! 40.....Derek. 41.
Személyes névmás. 42.... Sharif. 44. 
A póknak nyolc van! 46. Király röv. 
48. Francia zeneszerző. 50. Bogas 
párja. 53. Lám. 54. Szerep a Don Car-  
losban. 56. Adél becézve. 58. Tarolá. 
60. Vízüveg. 62. Niodímium. 63. 
Ilyen az ibolya is. 66. Háziállat. 67. 
Háztartási gép. 70. Mint a sajtkukac!

FÜGGŐLEGES
1. Pest megyei község. 2. ... Hari 

(ford.). 3. Az olasz líra röv. 4. Házibu�
li (rég.) 5. Mutatószó 6. Égitest 7. Sü�
meg része! 8. Sporteszköz. 9. Faldí�
szítmény. 10. Koreográfus v. 11. Ka�
tonai vezényszó. 16. Piperecikkmár�

ka. 20. Rövidítés zenemüveken. 21. 
A Mars holdja. 23.... regénye. 25. Le�
gelő. 26. Főzeléknövény. 27. ... hal 
(ford.). 28. Hegycsúcs. 29. Papagáj�
fajta. 31. Harmadik generáció a csa�
ládban. 32. Névelős ital. 33. Tartozik 
valakinek. 34. Cipész- szerszám. 36. 
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