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U ta  a fogászati ellátásról
A Magyar Posta Rt. Központi Üzemi Tanácsa június 6-i 

ülésén -  fő napirendi pontként -  szakmai írásos és szóbeli tá�
jékoztató hangzott el a vezérigazgatóság fogászati ellátással 
kapcsolatos -  tervezett -  intézkedéseiről. Mint az köztudott 
talán, a posta és az egykori alapítók -  a Matáv és az Antenna 
Hungária -  „működtetésével" mintegy tucat fogorvosi rende�
lő található a fővárosban, illetve néhány megyeszékhelyen, a 
posta s az említett cégek dolgozóinak ingyenes fogászati ellá�
tását biztosítva.

A Központi Üzemi Tanács ezen ülésén a megkapott szak�
mai tájékoztatót részletesen megvitatta és a következő állás- 
foglalást hozta.

Á llá s fo g la lá s
A Magyar Posta Rt. Központi 

Üzemi Tanácsa 1996. május 2- 
án hozott állásfoglalásának 
megfelelően napirendre tűzte a 
fogászati szolgáltatás ellátásá�
nak tárgyalását, amelyre 1996. 
június 6 -i ülésén került sor.

Ezen ülésünkre külön meghí�
vást kapott a Postások Szakszer�
vezete, a Postások Független Ér�
dekvédelmi Szövetsége, az Üzem�
egészségügyi Egyesülés igazga�
tója.

A témában a munkáltató képvi�
selőitől kapott tájékoztatás alap�
ján a KÜT részletesen megvitat�
ta a kialakult helyzetet, különös 
tekintettel arra, hogy a Magyar 
Posta Rt. az ellátás támogatását, 
az érintett fogorvosok munka- 
szerződését 1996. július 1-jéig 
tervezi biztosítani, illetve fenn�
tartani.

E részletes vita alapján a KÜT 
az alábbi állásfoglalást hozta:

-A  KÜT tudatában van annak,

és figyelembe is veszi, hogy a 
posta rendkívül nehéz gazdasági 
helyzetben van, hogy a piaci kö�
rülmények, a költségek növeke�
dése, a bevétel vártnál kedvezőt�
lenebb alakulása nem segíti a 
gazdasági, szolgáltatásellátási 
pozíciójának javulását.

-  Azzal is tisztában van, hogy 
az állam fokozatos vagy gyors ki�
vonulása az egészségügyi szol�
gáltatás rendszeréből nem je�
lenti azt, hogy helyette a társas�
ág -  mint költségvetési támo�
gatás nélkül gazdálkodó szer�
vezet -  vállaljon fel ellátási kö�
telezettséget változatlan formá�
ban.

-  A KÜT valamennyi jelen lé�
vő tagja területük nevében, vala�
mint a meghívott érdek-képvise�
leti szervezetek egységesen ki�
nyilvánították azon igényüket, 
hogy érdekeltek a fogászati ellá�
tás mint jóléti, szociális juttatás 
fenntartásában, azzal kiegészít�

ve, hogy a posta előttük is is�
mert gazdasági helyzetét figye�
lembe véve elképzelhetőnek 
tartják, hogy ehhez bizonyos 
arányban a munkavállalók is já�
ruljanak hozzá.

Emellett nem zárnak ki olyan 
megoldást sem, hogy a postás 
dolgozók alacsony jövedelmi 
helyzetére tekintettel más for�
májú támogatás biztosítása mel�
lett legyen kedvezményessé té�
ve a fogászati kezelésük.

-A  KÜT a tárgyaláson elhang�
zottak és az előzőekben leírtak 
alapján a végleges döntésig kéri 
a Magyar Posta Rt. vezetését, 
hogy a változtatásra, illetve 
megszüntetésre tervezett idő�
pontot hosszabbítsa meg 1996. 
augusztus 31-ig.

Ezen időszak alatt:
• a tárgyalások tovább folyta�

tódjanak, melynek során 
konkrét, számszerű, akár te�
rületi összevetéseket lehet 
tenni a Posta Rt., illetve az 
Egyesülés által működtetett 
fogászat és az egyéni vállal�
kozó fogorvosok kezelési 
költségeit illetően,

• megfontoltan át lehet tekin�
teni a munkáltatói és munka- 
vállalói támogatások formá�
ját, módját, lehetőségeit a 
fogászati ellátás fenntartása 
érdekében, vagy kiváltását 
más jellegű, a dolgozók jö �
vedelmi helyzetéhez jobban 
igazodó jóléti, szociális tá�
mogatás bevezetésével úgy, 
hogy számukra a fogászati 
kezelés megfizethető legyen,

• a türelmi idő kérésének el�

fogadása esetén szakorvo�
sok által megítélt módon 
(nagymértékű és nagy költ�
ségigényű beavatkozás kivé�
telével) folytatódjon a fogá�
szati kezelés, így annak eset�
leges megszüntetése, vagy 
más formában történő bizto�
sítása nem éri sokkszerűen 
az érintett dolgozókat.

-  Végezetül a KÜT reményét 
fejezi ki, hogy a tárgyalások so�
rán -  akár rendkívüli KÜT-ülés 
összehívásával -  mind a mun�
káltató, mind a munkavállalók 
számára kedvező megoldás szü�
lethet legkésőbb 1996. július hó 
közepéig.

-  A téma szakmai tárgyalását 
követően a KÜT és a munkáltató 
képviselője vita nélkül kifejtette 
álláspontját az ehhez kapcsolódó 
üzemi tanácsi jogosítvány gya�
korlásának tartalmát illetően. En�
nek alapján a KÜT igényli, hogy 
erről jogi szakértők bevonásával 
kezdődjenek egyeztető tárgyalá�
sok, melytől a munkáltató képvi�
selője nem zárkózott el.

Budapest, 1996. június 6 .
Kónya Lajos sk.

KÜT-elnök

*

Információink szerint a KÜT 
kérésének megfelelően döntés 
született a türelmi idő biztosítá�
sáról.

Lapunk értesülése szerint a 
tárgyalások tovább folytatód�
nak, melyek végkifejletéről kö�
vetkező számunkban számolunk 
be.

Tanulmányúton a Német Postás Szakszervezetnél
A Német Postás Szakszerve�

zet meghívására május 5-11 . kö�
zött tanulmányúton vettem részt 
a szakszervezet frankfurti köz�
pontjában. Több kollégát már is�
merősként üdvözölhettem, mert 
a Friedrich Ebert Alapítvány köz�
vetítésével már többször jártak 
nálunk.

A kollégák büszkén mutatták 
Frankfurt hivatali városrészében 
lévő ötemeletes szakszervezeti 
székházukat, amelynek irodáit 
nemrég újították fel. Az épület�
ben posta és nyomda is üzemel.

A székházban megbeszélést 
folytattam Sonja Marcóval, aki 
az Európai Közösség brüsszeli

központjában képviseli a Német 
Postás Szakszervezetet. A német 
kollégák álláspontja szerint az 
Európai Közösségen belüli in�
tegrációs törekvések, a közös�
ség törvényalkotása -  amely 
nemzetek feletti ugyan, de még�
is jelentősen befolyásolja a tag�
államok nemzeti törvényalkotá�

sát -  szükségessé teszi a képvi�
selet fenntartását. Brüsszeli je�
lenlétüknek nyomatékot ad a 
posta, a távközlés világméretek�
ben megindult privatizációja, il�
letve a postáról és a távközlésről 
szóló korábbi törvények megvál�
toztatásának szándéka.

Németországban megkezdő�
dött az új postatörvény előkészí�
tése, amit várhatóan ez év végé�
ig elfogadnak a törvényhozás�
ban. A szakszervezet aktívan 
részt vesz a törvény előkészíté�
sében, hiszen a tagság elvárja 
érdekeinek érvényesítését. A 
brüsszeli képviseleten keresztül 
hozzájutnak a legfrissebb infor�
mációkhoz, ezért időben fel tud�
nak lépni az érdekérvényesítést 
sértő tendenciák ellen. Előre�
láthatóan idén szeptemberben 
Sonja Marco és kollégái kétna�
pos konferenciát tartanak Buda�
pesten ebben a témakörben.

A német kollégák osztják azt a 
véleményünket, hogy szoro�
sabbra kell fűzni az egyes orszá�
gok postás szakszervezetei kö�
zötti kapcsolatot, és ebben az 
IPTT-nek kell meghatározó sze�
repet játszani.

Tisztában vannak a kelet-euró�
pai országok hírközlési szakszer�
vezeteinek gondjaival. Ismerik a 
távközlés területén alakult inter- 
nacionális cégek tevékenységét 
is, akik egyre jelentősebb szerep�
hez jutnak régiónk távközlésében. 
A szakszervezet részéről ez a tény 
megköveteli, hogy nemzetközi te�
rületen is fellépjen az egységes 
szemlélet kialakítása és a nemzet�
közi jellegű keret-kollektív szerző�
dések megkötése érdekében.

A második napon megismer�
kedhettem a szakszervezet szer�
vezeti felépítésével. A német 
struktúra megértéséhez fontos

(Folytatás a 3. oldalon.)

A Német Postás Szakszervezet 30 társaság munkavállalói részére biztosít érdekvédelmet

Sziklamászás (Riportunk a 8. oldalon.)

Nem a kupa a tét (Tudósításunk a 2. oldalon.)

Készül a gulyás Szilvásváradon (Képriportunk a 4. oldalon.)

Két keréken Európában (Cikkünk a 6. oldalon.)

A PSE közgyűléséről a 8. oldalon

Postwohnungs-
DeTeMobil DeTeSystem BMPT Baugesellschaftei
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K ét nap Gárdonyban

Öt óra harminc. -  Most még minden lehetséges

Micheller Gyula gondnok

Készül az ebéd

Asztalitenisz a kánikulában

G árdony, Postáskemping, 
Pisztráng utca 17.

Telefon: 06/22-355-032.
Férőhely: 144 (36 faház).

Gondnok: M icheller Gyula.

Ez á ll a M agyar Posta sajtó- 

és reklámosztálya álta l k i �

adott H a lló  3200! című füzet�
ben.

S m i van e közlés mögött?

Tula jdonképpen semmi kü �

lönös.

„C sak” egy nagyszerűen 

k a rb a n ta rto tt üdülő, egy m un�
k á já t kedves derűvel végző 
gondnok, szóval „sem mi k ü �
lönös” .

így aztán abban sem vo lt 

semmi különös, hogy a H ír �

lapüzletági Igazgatóság tszb-je 

á lta l szervezett kétnapos b u li 

igencsak jó ra  sikeredett, még 

akko r is, ha a szombati esze�

lős k á n ik u lá t vasárnap h a j �

na lra jó ko ra  zimankós, szeles 

idő követte. Egyébként ez fő �

ként a h a jn a li 4 -ko r kezdődő 
horgászverseny pecásainak je �
lentett némi gondot, de ami�
k o r a díjátadás következett, 

m ár nyoma sem vo lt a h a jn a li 

d iderinek.

A Kozák László igazgató ál�

tal á tad o tt nyerem ények -  s a 
v án d o rk u p a  -  pedig végképp 
felmelegítették az amúgy sem 
langyos hangulato t.

így aztán Szigethy Kálm án �

ná tszb -titká r és segítői -  élen 

a Juhász házaspárral -  haza�

érve nyugodtan ha jtha tták  a 

fe jüket nyugovóra.

S gondolom, Kozák László 

sem bánta meg, hogy erre a 

kétnapos összejövetelre „né �

m i”  pénzt áldozott, s azt sem, 

hogy szombaton villám látoga �

tásra érkezvén szinte percek 

a la tt visszafordult Budapestre 

a családjáért, s ezután az esti 

p a rtin  még táncoln i sem res�

te llt. . .  Sőt vasárnap ha jna l�

ban -  m in t fényképünk is b i �

zonyítja -  árgus szemekkel 

leste a velencei-tavi halak bá- 

gyatag érdeklődését az üzlet- 

igazgatóság mindenre elszánt 

horgászainak csalija i irá n t.

H a l és fogás azért vo lt, s ál�

lító lag szeptemberben újabb 

kísérlet következik. így le �

gyen!

Érdekvédelem az őszinteség talaján
Tszb-titkár a kompromisszumkészségről, a szemléletváltásról 

és a kikapcsolódás fontosságáról
A Posta Rt. Hírlapüzletági 

Igazgatósága 1995. január 1- 
jén alakult meg. Az év tava�
szán a szakszervezeti választá�
son Szigethy Kálmánná kapta 
a tszb-titkári megbízatást. Már 
nem kezdő e függetlenített 
tisztségviselői poszton, hiszen 
korábban a HTI tszb-titkára 
volt. Az eltelt egy esztendő ta�
pasztalatairól, az érdekvéde�
lem lényegéről, aktualitásairól 
beszélgettünk.

-  Ez az igazgatóság a Posta 
Rt. Vezérigazgatóság hírlap�
ügyi osztályából, a budapesti 
postaigazgatóság hírlapkézbe�
sítőiből és a HTI-ből verbuvá�
lódott -  mondja. -  A dolgozói 
létszám 1300. A legfontosabb 
feladat egy évvel ezelőtt az ér�
dekvédelem kiépítése volt. Ez 
sikerült is, hiszen működőké�
pesek vagyunk, és elmondha�
tom, hogy nem döntenek nél�
külünk a fontos kérdésekben. 
Kilencszáznegyven szakszer�
vezeti tagunk van, a szerve�
zettség 65 százalékos.

Jó kapcsolatot alakítottak ki 
a szakmai vezetéssel. Kozák 
László igazgató mindig kész a 
tárgyalásra, az esetleges konf�
liktushelyzetek megvitatására, 
hiszen a mai társadalmi-gaz�
dasági körülmények között a 
tárgyaló feleknek kompro�
misszumkészséget kell mutat�
ni, ha eredményre töreksze�
nek. Amelyik fél makacsul ra�
gaszkodik bizonyos elképze�
lésekhez, az csak vesztesként 
állhat fel a tárgyalóasztaltól. A 
legutóbbi bérfejlesztés is a 
kompromisszumkészségen ala�
puló tárgyalássorozat eredmé�
nye, hiszen végül mindkét fél 
engedett.

A hírlapüzletági igazgatóság 
feladata az újság-előfizetés és 
-terjesztés. Itt nagy hangsúly 
van a bevételeken, hiszen min�
den piacorientált, üzletcent�
rikus. Ezt a szemléletet kellett 
(kell) megértetni a dolgozókkal 
is, hiszen csak az az övék, amit 
megszereznek a piacból, amit 
megtermelnek. Az ügyfelek

megnyerése pedig a mai piaci 
viszonyok között nem is olyan 
könnyű feladat.

-  A struktúraváltás lényegét 
kell megértetnünk a dolgozók�
kal, az üzletági szintű érdekelt�
séget -  szögezi le a tszb-titkár 
-, hiszen a kollégák régebben 
máshoz voltak szokva. Az átál�
lás nem könnyű. A hírlapkéz�
besítők munkája sem merül�
het már ki abban, hogy reggel 
bedobják a lapot a postaládá�
ba. Foglalkozni kell az előfize�
tőkkel, mert az ő érdekük is az, 
hogy több ügyfelünk legyen. A 
hírlapkézbesítők bérrendsze�
re ezért teljesítménycentrikus.

Erre a szemléletre azonban 
még át kell hangolódni, nem 
megy egyik napról a másikra.

Szigethy Kálmánné jól isme�
ri a dolgozókat, hozzáértéssel 
kezeli a dolgozók gondjait. 
Úgy is mondhatjuk, hogy nyi�
tott egyéniség. Azt vallja, hogy 
jó  érdekvédelem csak az őszin�
teség talaján terem. Gyakran 
kérnek tőle tanácsot, az embe�
rek elmondják félelmeiket is. 
Ez a bizalom jele, s egy szak- 
szervezeti tisztségviselőnek ez 
mindennél többet ér.

Munkatársaival megtalálták 
a módját annak, hogy a telep�
helyeken, a kerületi ügyfélszol�
gálati irodákon, a szakmai osz�
tályokon dolgozókkal is jó kap�
csolatban legyenek, eljussa�
nak hozzájuk a fontosabb szak- 
szervezeti információk. Persze 
a négy szb-titkár -  Krénitz Jó �
zsef, Juhász Istvánná, Tóth At-

tiláné és Szurcsik Józsefné -  
kiemelkedő munkája nélkül 
nehéz lenne kommunikálni a 
tagokkal, eredményes infor�
mációcserét biztosítani. Ha�
vonta egyszer-kétszer, az ese�
ményektől függően üléseznek, 
ahol megbeszélik a szakmai 
anyagokat, az elnökségi ülések 
témáit. Nem az értekezletek 
számát, hanem annak haté�
konyságát tartják fontosnak. 
Az igazgatóság vezetői is mél�
tányolják a szakszervezetet, 
mert tudják, hogy ha a munka�
helyen jó l érzi magát a dolgo�
zó, a gondokat is jobban meg�
érti és elviseli. Az érdekvéde�
lem mindig formálta, fejlesz�
tette a közösséget.

-  Most itt a nyár, az üdülési 
szezon. Milyen lehetőségei 
vannak a hírlapüzletági igaz�
gatóság dolgozóinak a nyara�
lásra?

-  Mi az üdültetést fontos 
szakszervezeti munkának te�
kintjük. Az üzemi tanáccsal 
együtt szervezzük az üdülte�
tést. A lehetőségekről időben 
értesítjük a dolgozókat, és kü�
lön bizottság dönt a beutalók 
elosztásában. Szerencsére sok 
üdülő közül választhatnak 
munkatársaink. Csak néhányat 
említek: Balatonlelle, Boglár, 
Balatonalmádi, Hajdúszobosz�
ló, Debrecen, Szántód, Bala- 
tonfüred, Siófok Fürdőtelep. 
Bérleményeink is vannak, pél�
dául Mátrafüreden. Zánkán is 
kaptunk üdülési lehetőséget. 
Ott május 30-tól szeptember 
14-ig pihenhetnek a családok. 
A gárdonyi kemping is népsze�
rű dolgozóink körében. Konf�
liktusokkal, stresszhelyzetek�
kel teli világunkban nagyon 
fontos a kikapcsolódás. Ná�
lunk a szakszervezeti munká�
ban ezért van rangos helye az 
üdültetésnek.

Kaszala Sándor

A jókedvű Kozák házaspár Díjkiosztás kicsiknek és nagyoknak

Feri, a diszkókirály Aki már hajnalban mosogatott
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Tanulmányúton a Német Postás Szakszervezetnél
(Folytatás az 7. oldalról.) 

tudni, hogy az ottani üzemi taná�
csok rendkívül nagy hagyomá�
nyokkal rendelkeznek, már évti�
zedek óta működnek, és fontos 
szerepet töltenek be az érdekér�
vényesítés láncolatában. A szak- 
szervezet alapszervezeti titkárai, 
illetve a bizalmiak csak az üzemi 
tanácsban betöltött funkcióik 
alapján lehetnek függetlenített 
tisztségviselők. Az üzemi tanács 
tagjai és elnöke általában a szak- 
szervezet jelöltjeiből kerülnek ki. 
Az üzemi tanácsok igénybe ve�
szik a szakszervezet szakértői ap�
parátusát és az oktatási, tovább�
képzési programjaikat együtt 
szervezik és bonyolítják.

Követve az Európában végbe�
menő privatizációs folyamatokat, 
a német postát, amely közszolgá�
lati intézmény volt, kettéosztották 
postára és távközlésre. Rész�
vénytársasági formában műkö�
dik tovább, követve a postaban�
kot, amely már korábban is önál�
ló részvénytársaságként műkö�

dött. Ezután a német posta is át�
alakult szervezetileg és három 
üzletágat hoztak létre: csomag, 
levél és ablak (Schalter). E három 
üzletág kialakításával csökkent a 
korábbi postaigazgatóságok sze�
repe, illetve a három üzletág fel�
adatainak megfelelően területi 
gócpontokat alakítottak ki. (33 
csomag- és 83 levélfeldolgozó 
gócpont.) Ezek a korábbi posta- 
igazgatóságok földrajzi határaitól 
jelentős mértékben eltérnek. Jel�
legében hasonló változások tör�
téntek a távközlés területén is.

Megismerkedtem a szakszer�
vezet reklámtevékenységével. 
Rendszeresen igénybe vesznek 
profi tanácsadó cégeket, akik 
egyben segítséget adnak a rek�
lámanyagok összeállításához is. 
A német kollégák nagyobb 
hangsúlyt fektetnek a klasszikus 
érdekvédelmi feladatokra (mun�
kakörülmények, bér, jogsegély- 
szolgálat), kevesebbet az üdülé�
si, utazási lehetőségekre, a ked�
vezményes fogyasztási cikkek

beszerzési lehetőségeire. A Né�
met Postás Szakszervezet tagja 
a 16 tagszervezetből alakult, 
10,7 millió taglétszámú DGB-nek 
és 478 900 fős létszámával Né�
metország harmadik-negyedik 
legnagyobb szakszervezete.

Martin Seiler, a postaosztály 
vezetője megismertetett a há�
rom üzletág szervezeti felépíté�
sével. Elmondta, hogy az átalakí�
tás költsége milliárdokban mér�
hető. Ellátogattunk egy csomag�
feldolgozó központba is, ahol az 
üzemi tanács elnöke az éppen le�
zárult választás eredményeinek 
ismertetése után bemutatta a 
korszerű üzemet. Németország�
ban a csomagforgalom közel 80 
százaléka közúton bonyolódik. 
Kamionok szállítják a csomago�
kat a feldolgozóközpontokba.

Látogatást tettem a frankfurti 
területi szakszervezeti bizottság�
nál is. Karlheinz Hauser titkár a 
szervezeti átalakítással járó gon�
dokról beszélt.

Berta Gyula

Váratlan(?) látogatás
Talán ha bottal fenyegetné�

nek, akkor sem tudnám meg�
mondani, hogy az utóbbi 3-4 
évben hányszor autóztam át 
úgy Kiskunfélegyházán, hogy 
hazafelé jövet feltétlenül meg�
állók és felkeresem a város 
postahivatalát. Hogy ez miért 
nem történt meg, arra sokféle 
magyarázat létezne, de végül 
is, azt hiszem, fölösleges ezeket 
részletezni. Most viszont meg�
álltunk, s fotós kolléganőmmel 
felbandukoltunk az emeleti iro�
dákba, ahol megjelenésünk fi �
noman fogalmazva is alapos 
meglepetést okozott.

No nem azért, mintha rablók�
nak néztek volna minket, ha�
nem azért, mert váltig bizony�
gattuk: mi jeleztük látogatásun�
kat, telefonon is beszéltünk; a 
hivatal dolgozói pedig szelíd 
esküvel bizonygatták: velük
ugyan nem. Jó idő eltelt, mire 
kiderült, én valóban beszéltem 
egy kedves hangú kolléganő�
vel, csakhogy az nem Kiskun�
félegyháza 1, hanem Kerekegy�
háza postájának hívószáma, s a 
Halló 3200! című kiadványban 
egy sorral Félegyháza fölött 
szerepel.

így aztán teljesen egyértel�
mű, hogy a meglepetést az én 
hibám, elnézésem okozta, pe�
dig akkor még csak 25 fokot 
mutatott a hőmérő, s nem a jú �
nius közepi 35-40 fokot. Úristen, 
akkor hova „tévedtünk" volna?

S ha már az elnézésnél tar�
tunk: elnézést kérünk a minket 
hiába váró kerekegyházi posta 
vezetőjétől, ígérve, ha legköze�
lebb Mátészalkára készülünk, 
„útközben" hozzájuk is bizton 
bekopogunk...

S akkor Kiskunfélegyháza.
Bicskeiné Csányi Mária hiva�

talvezető.

Bicskeiné Csányi Mária

-  Miről szeretne kérdezni? 
Egy biztos, amire tudok, szíve�
sen válaszolok.

-  ígérem, semmi furcsát 
nem fogok kérdezni, például 
azt sem, hány forint van most 
a pénztárcájában...

-  Hó végén ilyet ne is kérdez�
zen.

-  De azt ugye megkérdezhe�
tem, hogy ha már a pénzről 
esett szó, érdemes hivatalve�
zetőnek lenni?

-  Érdekes módon a minősíté�

sünkhöz képest mi egy rosszul 
fizetett hivatal vagyunk. S hogy 
ez így van, szerintem senki sem 
hibáztatható. Egyszerűen arról 
van szó, hogy nálunk igen sok 
fiatal dolgozik, s ha elmegy egy 
kolléga nyugdíjba, a bére nem 
marad nálunk. A létszám ma�
rad, a bér viszont nem.

-  Számomra ez meglehető�
sen furcsának tűnik...

-  Lehet, hogy furcsa, de az 
elmúlt évben az igazgatóság 
felmérte, hogy egy dolgozóra 
hány normaperc jut, s mi eb�
ben jól álltunk. Az igazgató 
asszony ezt úgy értékelte, hogy 
ha másként nem, akkor apró- 
donként fokozatosan több fize�
tést kapunk majd.

-  Azaz felhozzák Önöket arra 
a szintre, amelyet megérde�
melnek...

-  így van, s míg az átlag 19,5 
százalék emelést kapott, mi 2 1  

százalékot. De még ez sem je�
lenti azt, hogy mi jól fizetettek 
lennénk, mert tudok olyan hi�
vatalt, ahol 24 ezer forinttal 
vesznek fel dolgozókat, én pe�
dig 18 ezerrel fizikai dolgozót, s 
2 0  ezer forinttal a szellemi állo�
mányba tartozó kollégát.

-  Ön Szabó Sándornét „vál�
totta" a múlt év szeptemberé�
ben, s nagyon kíváncsi volnék 
arra, hogy mit változtatott, 
vagy mit akar változtatni, mint 
helyettesből vezetővé előrelé�
pett főnökasszony?

-  Először is rádöbbentem, 
hogy most maradtam egyedül, 
mert amíg helyettes voltam, 
volt még egy lépcsőfok, amit 
megléphettem. Éz most már 
nincs, de amit feltétlen megtar�
tok, az Szabóné lelkiismeretes�
sége és következetessége. Én 
nagyobb önállóságot várok el 
osztályvezetőimtől. Pontosan 
fogalmazva azt, hogy a „nem"- 
et is fel kell vállalniuk.

-  Feltételezem, hogy itt arra 
gondol, hogy a népszerűtlen 
döntések ne csak az ön hátán 
csattanjanak.

-  Jól gondolja, s erre nagyon 
sok „apró" példát mondhat�
nék.

-  Mondjon egyet...
-  Nyári szabadságolás...
-  Köszönöm, de ez nekem 

bőven elég...
-  És akkor még van a várható 

leépítés, ami nem úgy történik, 
hogy én hupp leépítek, elbo�
csátok embereket...

-  Sajnos, ezt önnek kell vál�
lalnia...

-  Valóban nekem, de én erre 
azt mondom, hogy szedjük 
össze magunkat. Dolgozzunk 
pontosabban, legyünk még ud�
variasabbak.

-  Meddig fogja ezt mondani?
-  1974 óta dolgozom a posta 

kötelékében, s azt hiszem, 
nyugdíjazásomig ez lesz az éle�
tem... Nekem ez csodálatos 
munkának tűnik... De azért azt 
nehezen viselem el, hogy nap 
mint nap változnak különféle 
dolgok, s ami tegnap volt, hol�
napra nem biztos, hogy úgy 
van...

Horváth Tiborné kszb-titkár.

-  Ön hány ember gondját, 
baját hordja a vállán?

-  Én inkább a szervezettséget 
mondanám, s ez 65-70 százalék 
között mozog. Sajnos. Ennek a 
viszonylag alacsony számnak 
egyik oka a szerződéses dolgo�
zók helyzete, de ez a százalék 
biztosan emelkedni fog, ha 
véglegesítik őket. Azzal együtt, 
hogy tőlem mindig azt kérde�
zik, hogy mit ad a szakszerve�
zet.

-  S tud válaszolni erre a 
csöppet sem egyszerű kérdés�
re?

-Tudok, de sajnos a mostani

Horváth Tiborné

viszonyok között ez nem elég. 
Az, hogy mi tudunk segélyt ad�
ni -  betegségi, szülési, nyugdí�
jassegély -, de ez nem min�
den,mert nagyon behatárolt a 
keret. Ezért aztán olyannal is 
próbálkozunk -  s ez működik is 
-, hogy például tisztítógépet 
vásároltunk, s ez tagjaink részé�
re bármikor kölcsönözhető.

-  Kölcsönözzön a szakszer�
vezettől? Elég jól hangzik...

-Vérnyomásmérőnk is van.
-  Tartok tőle, hogy erre las�

san nagyobb szükség lesz, 
mint a tisztítógépre...

-  Kirándulásokat is szerve�
zünk, de ez még mindig nem 
elég. A mi ünnepi ajándékaink 
is inkább csak gesztus érté�
kűek.

-  Ha belegondolok, ez sem 
semmi... De az sem -  ha infor�
mációim nem tévesek -, hogy 
az igazgatóság üdülési feltéte�
lei jóval kedvezőbbek, mint a 
szakszervezet által nyújtottak. 
S itt most újfent pénzről beszé�
lek.

-  így igaz, s ezért próbál a 
tszb-nk önellátás üdülést szer�
vezni, s erre igen nagy az ér�
deklődés.

-  Ennek viszont az a hátrá�
nya, hogy a postás nődolgozó 
üdülés címén talán még többet 
gürizik, mint ha otthon, a meg�
szokott környezetében tenné 
ezt.

-  Sajnos ez az ellentmondás 
reális gond...

-  Végezetül: fogy a szakszer�
vezet?

-  Nem jellemző. Az én körze�
temben egyedül Kiskunmajsán 
fordult elő tömeges kilépés, 
amit nagyon sajnálok...

-  VEÉGH ÁDÁM —
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Postás Szakszervezet Önsegélyező Alapítványa 
Szervezeti és működési szabályzata

Az alapító okiratban meghatározott fe l�
hatalmazás alapján, az alapítvány zavarta�
lan működése érdekében az alapítvány 
kuratóriuma az alábbi szervezeti és műkö�
dési szabályzatot alkotja.

Ezen szabályzat az alapítvány működé�
sében részt vevőkre, a csatlakozókra és a 
támogatások élvezőire egyaránt kötelező.

Az alapítvány neve: Postás Szakszerve�
zet Önsegélyező Alapítványa

Székhelye: Budapest XIV. kér., Cházár 
András u. 13. Postacím: 1406 Budapest Pf. 
14.

Hivatalos bélyegzője: Körbélyegző az 
alábbi körbefutó szöveggel: „P. Sz. Önse�
gélyező Alapítványa."

I. Értelmező rendelkezések

1. Elhalálozás: természetes halál, be�
tegség vagy idős kor miatt.

2. Baleseti halál: a károsult akaratán kí�
vül fellépő, erőszakos vagy egyéb külső 
behatás következtében beálló halál.

3. Gyermekszületés: a támogatási
összeg gyermekenként és tagonként jár, 
ideértve a halva született gyermeket is. 
Vetélés esetén a támogatás nem jár.

4. Kutyaharapás: munkáltatói és orvosi 
igazolással igazolt, kutyától eredő sérü�
lés.

5. Nyugdíjazás: öregségi vagy rokkant�
sági nyugdíjba vonulás. Nyugdíjazás ese�
tén a munkaviszony megszűnését kell az 
esemény bekövetkezésének tekinteni.

6 . 30 napon túli táppénzes állomány: az 
alapszervezet csatlakozását követően kez�
dődött egyszeri, 30 napot meghaladó fo �
lyamatos táppénzes állomány (ideértve a 
betegszabadságot is, függetlenül a 30 na�
pot meghaladó tartamától. Egy naptári 
évben csak egyszer igényelhető. A naptá�
r i év változása nem m inősül megszaka�
dásnak.

7. Minimumbér: a munkáltatónál érvé�
nyes mindenkori legalacsonyabb teljes 
munkaidős bér.

8 . Elévülés: az igényérvényesítés 90 
nap valamennyi támogatási formára. A 90 
napot az esemény bekövetkezésétől kell 
számítani, ezt követően az igény elévül.

Kizáró okok:
• -  az igénylő, illetve a tag önkezűsége 
vagy szándékossága, illetve ezek kísérlete 
halál, baleseti halál, kutyaharapás és 30 
napot meghaladó táppénz esetén

-  drogos vagy alkoholos állapotban be�
következő esemény baleseti halál, kutya- 
harapás és 30 napot meghaladó táppénz 
esetén. Nem érvényesül ez a kizáró ok 
baleseti halál, és 30 napot meghaladó 
táppénz esetén, ha a károsult a baleset, 
kár bekövetkeztében vétlen volt

-  nyugdíjba vonulási támogatás esetén 
az egy évnél rövidebb (PDSZ), illetve pos�
tás szakszervezetbeli folyamatos szak- 
szervezeti tagság.

II. Kifizetési összegek

Jogcímek: ' összeg
1. Tag elhalálozása: 10 000 forin t
2. Tag baleseti halála: 100 000 forin t
3. Tag gyermek születése: 4 000 forin t
4. Kutyaharapás munkavégzés közben:

1 0 0 0  forint
5. Tag nyugdíjazása: 5 000 forint
6 . Tag 30 napon tú li folyamatos táppén�

zes állománya: 3 000 forint
A jogcímek egymásra épülnek, vagyis 

több jogcím együttes, vagy egymást kö�
vető megvalósulása esetén a fenti egy�
szeri összegek minden jogcím után jár �
nak.

III. A kifizetések ügyvitele

Kifizetés csak az alapítvány bírósági be�
jegyzése után és az alapszervezet csatla�
kozása után bekövetkezett esemény alap�
ján történhet. A csatlakozás időpontja az 
alapítványi hozzájárulás befizetését (fel�
adását) követő naptári nap.

A szakszervezeti tag a juttatásokra a 
szakszervezeti tagdíj levonására adott 
megbízás időpontját követő 30. naptól jo �
gosult.

A csatlakozó szervezetek a hozzájárulá�
sukat havonta előre -  előző havi tagdíjbe �

vételük alapján -  legkésőbb minden hó 
15. napjáig kötelesek befizetni, átutalni az 
alapítvány számára. Ezen határidő elmu �
lasztása esetén a befizetés beérkezéséig a 
kifizetés szünetel.

A csatlakozó szervezetek a havi m in �
denkori 1 százalékos tagdíj 1 0  százaléká�
nak megfelelő tagdíjfizetést a munkáltató 
által készített kimutatással havonta iga�
zolni kötelesek az alapítványi iroda felé (2 . 
sz. minta). Az alapítványi iroda a kifizeté�
seket az igazolás beérkeztéig felfüggeszti.

Az alapszervezetek a nyugdíjasaiktól, 
gyeden, gyesen lévőktől, jogfenntartóktól 
írásbeli nyilatkozatot szereznek be arról, 
hogy vállalják-e a mindenkori munkáltatói 
m inimumbér, vagy ha az magasabb, ak�
kor a bruttó keresetük szerinti 1 százalék 
tagdíj fizetését. (4. sz. minta)

Ezen szakszervezeti tagok részére ala�
pítványi támogatás a nyilatkozat szerinti 
tagdíjfizetés után 30 nappal bekövetkezett 
eseményekre nyújtható legkorábban, ki�
véve, ha az aktív tagokra érvényes tagdíj- 
fizetésük folyamatos.

A nyilatkozat egyik példányát az alap�
szervezetek az alapítványi irodának soron 
kívül megküldik, egy-egy másolati pél�
dány az alapszervezetnél, illetve a szak- 
szervezeti tagnál marad.

Az alapító okirat 7. pontja alapján támo �
gatásban részesíthető tagok hozzájárulá�
sának összegéről a kimutatást az alap�
szervezetek a területi szervezeteken ke�
resztül az alapítványi irodának megküldik.

Az igényérvényesítés rendje:
A támogatásra jogosultak:
1. Elhalálozás, baleseti halál esetén -  az 

elhunyt temettetéséről gondoskodó ter�
mészetes személy

2. Gyermek születése esetén -  a szü�
lőik)

3. Kutyaharapás munkavégzés közben -  
a sérült

4. Nyugdíjazás -  az öregségi vagy rok�
kantsági nyugdíjba vonuló

5. 30 napon tú li táppénzes állománya -  
a táppénzben részesülő

A támogatások nyújtásához szükséges 
igazolások:

1. Elhalálozás -  halotti anyakönyvi kivo�
nat és az igénylő nevére kiállított temetési 
számla

2. Baleseti halál esetén -  halotti anya�
könyvi kivonat és az igénylő nevére kiállí�
to tt temetési számla, továbbá orvosi, ille t�
ve rendőrségi igazolás a baleset körülmé�
nyeiről.

3. Gyermek születése esetén -  születési, 
illetve halva születés esetén a halotti 
anyakönyvi kivonat.

4. Kutyaharapás munkavégzés közben -  
munkáltatói és orvosi igazolás az elszen�
vedett sérülésről.

5. Nyugdíjazás -  munkáltatói irat a mun�
kaviszony öregségi nyugdíjazás, vagy rok�
kantság miatti megszüntetésről, vagy a 
munkáltató ilyen értelmű nyilatkozata.

6 . 30 napon tú li táppénzes állomány -  
munkáltatói tb-kifizetőhely igazolása vagy 
orvosi igazolás

VI. A pénzügyi ellenőrző szervezet

Az alapító okiratban meghatározott sor�
rendben a kuratóriumi tagok területei 
évente 1-1-1 összesen 3 fő pénzügyi szak�
embert jelölnek ki az alapítvány működé�
sének pénzügyi ellenőrzésére.

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

A pénzügyi ellenőrzés keretében az ala�
pítvány tevékenységének indokoltságát 
és szabályszerűségét is ellenőrizni kell.

Budapest, 1995. november
Minták jegyzéke:
1. sz. minta Kérőlap
2. sz. minta Csatlakozási nyilatkozat
3. sz. minta Szakszervezetitagdíj-levo- 

nás igazolása
4. sz. minta Nyilatkozat nyugdíjasok, 

gyesen, gyeden lévők részéről
Megjegyzés: az időközi változások dőlt 

betűvel találhatók.



Útban a szilvásváradi kisvasút felé

Egész napos kirándulást 
szervezett május 8-án a 
Postaszállítási Igazgató�
ság szakszervezeti bizott�
sága Szilvásváradra. A 
több mint 400 dolgozó kü- 
lönvonattal érkezett a fes�
tői -  és nem véletlenül 
népszerű -  kirándulóhely�
re, s késő délutánig kötet�
lenül szórakozott vérmér�
séklete, igénye szerint. 
Ami a kirándulás aligha�
nem fő és fix pontját jelen �
tette, az az árnyas fák alatt 
bográcsban főzött kétféle 
gulyásleves volt, melyből 
annyi sem maradt, hogy az 
ég madárkái csipegethes�
senek a maradékból. S ez 
még véletlenül sem azért 
történt, mert ezek a bizo�
nyos madárkák ez idáig el�
felejtették kitölteni a szak- 
szervezetbe való belépési 
szándéknyilatkozatukat...

Van, aki zsugázik s iszom rá egy hideg sört

ß posta ügynöki
vállalkozása

A postásról szóló 1992. évi 
XLV. törvény -  egyebek mellett -  
kimondja, hogy a postai alap�
szolgáltatások ellátását a 600 fő�
nél nagyobb lakosságú települé�
seken állandó postai szolgáltató�
helyeken teljesíteni, biztosítani 
kell. E törvény 8. S-a alapján a 
posta az általa végzett szolgálta�
tás teljesítéséhez közreműködőt 
-  postaügynököt, postamestert -  
„ vehet igénybe ", állíthat munká�
ba.

A postaügynökség a postai 
alapszolgáltatások lehetőségét 
biztosítja, míg a postamesterség 
ennél szélesebb körű ellátásra 
jogosult. Amíg az előző szakirá�
nyítási és elszámolási szem�
pontból a kijelölt ellenőrző posta 
munkahelyeként üzemel, addig 
a postamesterség -  hasonlókép�
pen a kis forgalmú postákhoz -  
önálló számadást készít és az 
adott igazgatóság felügyelete 
alatt működik.

A Budapest-vidéki Posta Igaz�
gatóságnak négy -  Pest, Fejér, 
Komárom-Esztergom, Nógrád -  
megye jelenti a működési szol�
gáltatási területét. „Első fecske�
ként" Telkiben, majd valamivel 
később Székesfehérvár külső te�
lepülésrészén, Börgöndön került 
a posta ügynöki vállalkozásba. 
Igaz, Telkinek korábban nem 
volt postája sem.

E feladat ellátására, éppen 
egy évvel ezelőtt, szakértői team 
alakult a BUVI-nál, mely testület 
vezetője Onódiné Szekeres An�
tónia.

-  Ismert tény, hogy a kicsiny 
települések kispostáinak a fenn- 
tartása-működtetése a leggazda- 
ságtalanabb, egyértelműen vesz�
teséges. Nos, a postamestersé�
gek, -ügynökségek létesítésének 
feladatára hivatott a team, 
amely igen sokféle feladatot lát 
el. A már említett két postaügy�
nökség -  Telki, Börgönd -  indu�
lását követően, vezérigazgatósá�
gi javaslatra, öt kicsiny posta 
„startja" jelentette a vállalkozás�
ba adások első igazi hullámát.

-  Mely településekről van 
szó?

-  Balinka, Vértestolna, Sám- 
sonháza, Szabadhídvég -  Pél- 
puszta, Lórév.

-  Eredményes volt a pályázati 
felhívás?

-  Elöljáróban hadd jegyezzem 
meg: a postamesterségek, -ügy�
nökségek létesítésével kapcsola�
tos tudnivalókról, pályázati felté�
telekről tájékoztatást, segítő is�
mertető anyagot tettünk közzé... 
Elmondhatom; egyelőre óvatos 
tartózkodás, mérsékelt pályázói 
érdeklődés a jellemző. Balinka, 
illetve Vértestolna postamester�
ségként, míg Lórév postaügy�
nökségként működik ezután. 
Sámsonházára nem érkezett pá�
lyázat, itt -  a forgalomhoz iga�
zodva -  csökkentett óraszám�
mal, nyitva tartással végül is 
megmaradt a postahely. Nem 
így az alig kéttucatnyi házat

számláló Pélpusztán. Itt ugyanis 
állandó helyen, egyórás időtar�
tamban csupán külterületi keze�
lő látja el a szolgálatot ez év má�
jusától.

-  Hány kispostának a vállal�
kozásba adása jöhet számításba 
a BUVI-nál?

-  Igazgatóságunk működési 
területének megközelítően hat�
száz postája -  postahelye -  közül 
mintegy 83 kisposta, fiókposta, 
kirendeltség kerülhet pályázat 
útján vállalkozásba adásra az el�
következőkben. Legtöbb a ki�
csiny településeiről ismert Nóg- 
rádban, legkevesebb Pest me�
gyében...

-  Mi lesz a sorrend, mely tele�
pülések kispostái kerülnek pá�
lyáztatásra legközelebb?

-  Részletes listát e pillanatban 
nem szívesen mondanék. Ez a 
team vizsgáló, s részben a koráb�
bi változást jelentő tapasztalatok 
figyelembevételével kerül össze�
állításra, a sorrend megjelölésé�
re. Annyi bizonyos, hogy a dön�
téshozatalunk s a pályázati kiírás 
előtt mindenkor értekezünk az 
érintett települések önkormány�
zataival. Mint ahogyan a posta- 
mesterség, -ügynökség létesíté�
sekor -  több pályázó esetén -  el�
sőséget élvez a szakmai gyakor�
lattal bíró postás vállalkozó. Ilyen 
esetekben a kockázati tényező fi �
gyelembevételével a biztosíték 
összege is szerényebb, mint egy 
külső vállalkozónak nyújtania 
szükséges. A kisposták vállalko�
zásba adásánál „első vonalba" 
kerülnek azok, ahol vezetői nyug�
díjazás várható, ahol határozott 
időre szóló szerződés van, s az 
hamarosan lejár, ahol különböző 
okok miatt hosszabb idő óta be�
töltetlen a vézetői állás, de ne 
folytassam a sort... Néhány ne�
vet azért hadd említsek. Most hir�
dettük- meg Horpács település 
postájának pályázati felhívását. 
A közeli jövőben -  várhatóan -  
Moha, Nada, Előszállás, Kís- 
szentmiklós postái kerülnek 
majd vállalkozásba adásra.

-  A nem kis számú -  83 pos�
tát, postahelyet említve, várha�
tóan, mikorra fejeződik be, a 
postamesterségek, -ügynöksé�
gek hálózatának kiépítése a BU- 
Vl-nál?

-  Ezzel kapcsolatosan nem 
szívesen mondanék évszámot, 
határidőt. Bár az idő sürget, ám 
a szükségesnél nagyobb siet�
ségnek, kapkodásnak helye 
most nincs. S jóllehet a tájékoz�
tatás dolgában egyre többet te�
szünk még mindig sok a tisztá�
zatlan kérdés, bizonytalanság e 
témában. A ma még mérsékelt�
nek mondható vállalkozói érdek�
lődés fellendülésében bízva, 
újabb tájékoztató segítséget ad�
va -  természetesen -  folytatjuk a 
kicsiny települések kispostáinak, 
fiókpostáinak, kirendeltségeinek 
postamesterséget, -ügynöksé�
get jelentő létrehozását.

Jandó István

Véradás és szűrődizsgálat 
a Krisztina körúton

A Magyar Posta Rt. vezérigaz�
gatóságán mintegy 6 éve nem 
szerveztek önkéntes véradást. A 
Postás Szakszervezet vezérigazga�
tósági, és a Budapest 114-es posta 
szb-je a Matáv Rt. vezérigazgató�
sági szb-jével közösen úgy dön�
tött, hogy megszervezik a munka�
helyi önkéntes véradást. Az ötletet 
az adta, hogy az egyik kollégánk 
rokonának kellett vér, és tudomá�
sunkra jutott, hogy a vérellátó 
készletei sok esetben az igényszint 
alatt vannak.

A szerény, összességében 60- 
80 fős előzetes jelentkezéssel 
szemben 179 fő jelent meg a vér�
adáson. Közülük 165-üktől tudták 
a vért levenni. (Az MP Rt.-tői 55- 
en, a Matávtól 69-en, a Bp. 114. 
postától 65-en jöttek.)

*
Szűrővizsgálat az egészségért.
A közösen szervezett véradás 

sikere adta az ötletet, hogy a há�
rom szb a munkavállalók egészsé�
ge, illetve a komolyabb problé�
mák megelőzése érdekében a 
csontritkulást feltáró szűrővizsgá�
latot is hasonló módon szervezzék

meg. Úgy gondolták, hogy erre 
szerényebb lesz a jelentkezés, hi�
szen ez a vizsgálat 1500 forintba 
kerül. A három napra tervezett 
vizsgálatot a jelentkezők száma 
miatt egyhetesre kellett meg�
hosszabbítani.

Sajnálattal kell azonban arról 
szólni, hogy amíg a Matáv a vizs�
gálat költségeit a munkavállalók�
tól átvállalta, addig a posta gaz�
dálkodási nehézségeire hivatkoz�
va ezt nem tudta vállalni. Már csak 
emlékeinkben él, hogy volt idő, 
mikor a szociális és jóléti terv 
egészségügyre fordítható össze�
gének felhasználása azért maradt 
a tervezett alatt, mert kevés szűrő- 
vizsgálatot szerveztünk. Felvető�
dik bennem a kérdés, hogy a gaz�
dasági gondok ellenére nem len- 
ne-e olcsóbb a szűrést, szűréseket 
támogatni, mint később a betegál�
lományok költségeit viselni?

Csak reménykedni tudok ab�
ban, hogy a posta vezetői is felte�
szik ezt a kérdést és az üzemi ta�
náccsal közösen ilyen célokra is 
elkülönítenek forrásokat.

-  Konrát -
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Korán volt az ébresztő?

Beleöntöm és megkavarom...

ztán nyújtom a tányérom...

Jóízűen megeszem...

Van, aki rejtvényt fe
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Új tszb- titkárt választottak
Ózdon

-  Nekem minden postai és 
szakszervezeti munka kedves 
kötelezettség, sikerélmény -  
mondja az ózdi Miklovics Mi- 
hályné született Antal Köz 
Magdolna, aki a volt Csehszlo�
vákia területén, Kövecsesen 
született. Édesanyja: felvidéki 
lány, édesapja: kertész volt.

A postai pályafutását 1953- 
ban kezdte Ózd 1 -es postahi�
vatalnál. Ennél a hivatalnál 42 
évig volt tényleges dolgozó. 
Volt a felvételi munkahely ve�
zetője. Ezen a munkahelyen 
megismerkedett a várossal 
kapcsolatos elvárásokkal, meg 
nem hallgatott javaslatokkal. 
De nemcsak ő ismerte a város 
lakóit, hanem -  mint a szociális 
problémákra érzékeny szak- 
szervezeti aktivista -  szükség 
esetén javasolt is -  ha lehetsé�
ges volt -  az ügyfelek által 
észlelt sérelmek orvoslására. 
E munkahelyen végzett tevé�
kenysége kapcsán szinte sze�
mélyes kapcsolat alakult ki a 
postai szolgáltatásokat igény�
be vevő ügyfelek és közötte. Éz 
-  elmondása szerint -  részére 
sikerélménynek számított és -  
küldetésszerűen -  ellátta, min�
den különös koncepció nélkül, 
az akkor még csak kibontako�
zásban lévő közösségek szá�
mára.

Képzettségének továbbfej�
lesztése érdekében a tiszti tan�
folyamot -  levelező hallgató�
ként -  Budapesten elvégezte. 
Ózd 1 . számú postahivatalnál 
15 évig volt főpénztáros. A na�
pi számadása csaknem min�
den nap egyező volt, és ez szá�
mára külön sikerélménynek 
számított.

De ezt a sikerélményt tetőzte 
az, hogy lánya már gyermek�
korában ismerte a pénztár�
számadást, amit gyermekfejjel 
„nagy papírnak" emlegetett. 
Lányából postás lett, és jelen�
leg Ózd 1 . számú helyi ellen�
őreként tevékenykedik.

Minden túlzás nélkül el�
mondhatjuk -  ami most rit�
kaság -, hogy Miklovicsné a 
szó legnemesebb értelmében 
„örömpostás'' volt.

1953-tól, postai munkaviszo�
nya kezdetétől szakszervezeti 
tag. 1967-ben Ózd 1. számú 
postahivatal szb-jénél mint 
megválasztott szb-titkár volt 
szakszervezeti tisztségviselő. 
Két tszb-titkárral: Kiss József- 
néval és Sztahura Lászlónéval 
dolgozott együtt. Későbbiek�
ben is, mint körzeti szb-titkár 
igen jó kapcsolatuk volt és

minden segítséget megkapott. 
Úgy érezte, hogy kölcsönös a 
megbecsülés, mert a jó szak- 
szervezeti munka -  véleménye 
szerint -  csapatmunka. Körzeti 
szb-titkársága idején 1 2  bizal�
mival dolgozott. Egy-egy bizal�
mihoz 4-5 kishivatal tartozott, 
így az egész körzettel tudott 
kommunikálni. A szakszerve�
zeti munkát -  hasonlóan a pos�
tás szakmai munkához -  öröm�
mel végezte és sikerélmény�
nek minősítette.

Egy akarattal

1980-ban bekerült a Postá�
sok Szakszervezetének köz�
ponti vezetőségébe. Szakszer�
vezeti munkáját több kiváló 
dolgozó oklevéllel, a „Szak- 
szervezeti Munkáért" ezüst fo �
kozatával, bel- és külföldi juta�
lomüdülésekkel értékelték.

Magánéletének legnagyobb 
fájdalma: férjének elhunyta. 
Ezt a súlyos lelki traumát nagy 
önfegyelemmel -  lelki egyen�
súlyának visszaállítása érdeké�
ben -  igyekszik pszichikailag 
önmagában feldolgozni. Eb�
ben nagy szerepet játszik két 
unokájának szeretetteljes ra�
gaszkodása. Egyébként nagy 
hobbija az olvasás, de igen ízlé�
sesen berendezett, többszobás 
lakásának értékes dísze, a sok 
értékes népművészeti kerámia.

Nyugdíjazása miatti időközi 
választás alkalmával a sokak 
által tisztelt és szeretett Magdi- 
ka utódjául Bitiek Józsefnét vá�
lasztották meg. Magdika fel�
ajánlotta, hogy utódjának -  kü�
lönösen a kezdeti időkben -  
mindenben a legteljesebb 
mértékben segítségére lesz. 
Hosszú szakszervezeti -  fel�
sőbb szintű -  tapasztalatai 
alapján is, mindenben készsé�
gesen segít.

A nyugdíjba vonult Miklo�
vicsné Magdika igazi „öröm 
postás" és „öröm szakszerve�
zeti tisztségviselő" volt. Le�

gyen ez a kis írás csak megkö�
zelítően ismertető emlékport�
ré, a fiatal postásnemzedék 
példaképe. Az egész postástár�
sadalom nevében további éle�
téhez jó egészséget és ki�
egyensúlyozott békés boldog 
életet kívánunk.

*
Bitiek Józsefné Varga Ilona 

1963. május elsején lépett a 
posta szolgálatába, az akkori 
ózdi 2 . számú postahivatalnál,

(Fotó: Nagy Anna)
mint hírlapos. Jelenleg is hírla�
pos az Új Ózd 1 . számú postán. 
Az előfizetési osztály csoport- 
vezetője. Csoportjához tartozik 
3 hírlapfelelős, 14 hírlapkézbe�
sítő és 32 kishivatal. 1963-tól 
szakszervezeti tag. Volt bizal�
mi, valamint Ózd 2 . szb-nél 
gazdasági felelős. A május 18-i 
választás alkalmával választot�
ták meg Miklovics Mihályné 
utódjának, Ózd 1 . számú posta 
szb körzeti titkárává.

1985-ben szerzett postatiszti 
képesítést a Miskolcra kihelye�
zett tiszti tanfolyamon. Jó 
munkájáért Kiváló Dolgozó ki�
tüntetést kapott. Férjezett. Fér�
je rokkantnyugdíjas. Két nagy�
lánya van. Az egyik lánya, Sza�
bó Gáborné Miskolc 23. számú 
postán teljesít szolgálatot. A 
másik lánya vendéglátói dol�
gozó. akinek 2  éves kislánya 
van. így Bitiek Józsefné fiatal, 
boldog nagymama. Dolgozó�
társaival jó kapcsolata van. 
Elődjétől, Miklovicsné Magdi�
kétól minden segítséget meg�
kap, és igyekszik szakszerveze�
ti munkáját hasonló színvona�
lon végezni. Ha három kíván�
sága teljesülhetne, azt kíván�
ná, hogy egész családja egész�
ségesen békében éljen, vala�
mint a választói érdekeit meg�
felelően tudja érvényre juttatni 
és támogatásukat kiérdemelje.

Horváth Dezső

Csak a segélykérő telefon maradt

Pélpusztán bezárták a postát
Egyetlen vidéki postahivatalt 

sem szüntetnek meg -  adta hírül a 
Népszabadság május 9-i száma. 
Másnap végleg lakat került a Fejér 
megyei Pélpuszta postájának ajta�
jára...

-  Amikor én tíz éve ide kerültem, 
még jól működött a megye talán 
legnagyobb állami gazdasága -  
beszél a múltról Némethné Kenye�
res Éva hivatalvezető. -  A dolgozók 
itt intézték különféle postai ügyei�
ket, pénzt adtak föl, itt vásároltak 
bélyeget, borítékot. Annak idején 
1969-ben a postát is az állami gaz�
daságra alapozva nyitották meg. A 
„rendszerváltozás" után a gazda�
ság széthullott, helyében káefték 
alakultak, ezek pedig sok embert 
bocsátottakéi. Munkalehetőség hí�
ján a fiatalok is sorra beköltöztek a 
nagyobb falvakba, Ádándra vagy 
Szabadhídvégre. Nyolcvanhatban 
még körülbelül kétszázan laktak 
Pélpusztán, ma csecsemőtől a 
nyugdíjasig, talán százharmincán.

-  Váratlanul érte a települést a 
megszüntetés?

-  Nem hiszem, már hosszú ideje 
rebesgetik, hogy bezárják a hiva�
talt. Ám annak idején beérték azzal, 
hogy elküldték a már nyugdíjas

kézbesítőt. Attól fogva napi négy 
órában kézbesítettem, másik négy�
ben elláttam a benti teendőket. A 
lakosság egyébként a telefon miatt 
háborog leginkább. Eddig is kézi 
kapcsolású berendezés működött, 
amíg a távkapcsolásos rendszert 
üzembe nem helyezik, csak az alig- 
alig hallható segélykérő telefon 
marad.

-  A pélpusztai -  most már mond�

hatjuk -  volt hivatalvezető sorsa 
miként alakul ezután?

-  Továbbra is a postánál mara�
dok. Délelőttönként külterületi ke�
zelőként dolgozom ugyanitt, dél�
után a Szabadhídvégen folytatom, 
mint egyesített felvevő és hírlapfe�
lelős. A fizetésem is változatlan 
marad, tizenhárom év postai szol�
gálat után huszonhétezer bruttó...

Thorday Zoltán

Kőszegi bűnügyek
A két esztendeje átalakított 

kőszegi 1 -es posta éli a maga 
megszokott életét. A gazdaság 
visszaesésének a hatására stag�
nál az, általános postai szolgál�
tatások árbevétele. Drágul az 
élet, drágulnak a szolgáltatások 
és csökkennek a keresetek. Ke�
vesebb a levél, a csomag és a 
távirat. Elkerült tőlük a megyei 
napilap terjesztése. Igaz meg�
élénkült az EMS, a telefax és a 
banki tevékenység.

Mindezek mellett a kőszegi 
posta, a postások -  akaratu�
kon kívül -  sokat szerepeltek 
az elektronikus és írott sajtó�
ban, azoknak is a bűnügyi ro�
vataiban.

Az 1995 decemberében 
Grázban felrobbant levélbom�
ba címzettje a kőszegi 1 -es 
egyik postafiókja volt.

-  Hogy élték meg ezt az ese�
ményt? -  kérdezem Pálffy 
György vezetőt.

-  Az újságokból értesültünk 
a történtekről. Nem ijedtünk 
meg. Az általános biztonsági 
ismeretek oktatása keretében 
kaptunk eligazítást erre vonat�
kozóan. Ugyancsak központi 
hírforrásokból azt is meg�
tudhattuk, hogy a határokon 
olyan vizsgálatokon esnek át a 
levelek és a csomagok, ame�
lyek kizárják az ilyen küldemé�
nyek továbbítását.

Ugyancsak tudósított a mé�
dia arról, hogy márciusban be- 
tétszámlakönyv-hamisítót lep�
leztek le a határ menti kisvá�
rosban. Ottjártamkor kiderült, 
hogy tavaly augusztusban is 
egy hamisítót buktatott le Sza�
bó Imre pénztáros. Az 1993 
óta postás a következőket 
mondta:

-  Mindkét esetben első lá�
tásra gyanús volt a betétkönyv 
és az ügyfél személyi igazolvá�
nya. Gyors, soron kívüli fede�

zetvizsgálatot kértem. Mindkét 
alkalommal észrevették az el�

követők, hogy baj van és min�

dent maguk mögött hagyva 
elmenekültek.

A jó személyleírás alapján a 
csalókat rövidesen elfogták. 

Állítólag az egyik esetben már 

pár millió, a másikban több 

mint 1 0  millió forinttal meg�
károsították a Postabankot! 
Ugyancsak a közelmúltban két 
tini csalót a kőszegi 2 -esben 

buktattak le. Úgyhogy „ked�

ves" sikkasztok, jó elkerülni 
Kőszeget...!

Május utolsó napjaiban a 
Postabank képviselője a sike�

res leleplezésért Szabó Imré�

nek és segítőjének, Németh 

Gábornénak, nettó 20-20 ezer 
forint jutalmat adott át.

Jakab István

A postások majdnem rendőröket „vertek"
László Gyula, a szombathe�

lyi 1 -es posta kézbesítője közel 
egy évtizeden át aktívan fut�
ballozott. Megtudta, hogy mun�
kahelyén a többi kézbesítő 
hetven százaléka is rúgta, rúg�
ja a kerek bőrt különböző szin�
tű bajnokságokban. Ez adta az 
ötletet ahhoz, hogy kihívják 
egy barátságos megmérette�
tésre a jó emberi kapcsolatban 
lévő kőszegi rendőröket.

Május 18-án -  semleges he�
lyen -, Szombathely és Kő�
szeg közötti Gyöngyösfaluban 
találkoztak az egyenruhások 
egymással. Az összecsapás 
2 :2 -es eldöntetlennel végző�
dött. A postások mindig köze�
lebb álltak a győzelemhez, de 
a remélt „rendőrverés" elma�
radt. Az utóbbiakra későbben 
sem került sor. Helyette a játé�
kosok, az őket elkísérő szurko�

lók és hozzátartozók jól sike�
rült majálissal zárták a napot.

Június végén a megyei na�

pilap, a Vas Népe munkatársai�

val fociznak majd a szombat- 
helyi postások. Az újabb talál�
kozás előkészítése nem okoz 
gondot László Gyulának, mi�
vel ő a szerkesztőség kézbesí�

tője...

Jakab

Szegeden döntöttek a testületek
A Magyar Posta Szegedi Igaz�

gatóságának üzemi tanácsa 
1996. május 24-én a Postás 
Szakszervezet területi szakszer�
vezeti bizottsága 1996. május 
29-én megtárgyalta a Magyar 
Posta Szegedi Igazgatóságának 
1996. évi ösztönzőrendszer-sza- 
bályozását.

A tszb-értekezleten részt vett a 
Postás Szakszervezet elnöke, 
Mundruczó Kornél is.

A kiadott írásbeli anyagokat 
szóbeli kiegészítőjében Gyime- 
siné dr. Etsedy Sarolta igazgató�
nő kiemelten kezelte és hangsú�
lyozta az igazgatóság területén 
az elmúlt években bevezetett 
ösztönzőrendszer céljait, hogy 
érdekeltebbé kell tenni a dolgo�
zókat minőségi munkavégzés�
ben, és vállalva a piac kihívását, 
kedvezőbb feltételeket kell te�
remteni a szolgáltatásaink 
igénybevevőinek.

Mindkét testület tagjait inspi�
rálta és további gondolkodásra 
késztette az anyag, és igen aktí�
van ki is fejtették véleményüket, 
javaslataikat.

Maróti László tszb-titkár és 
közgazdasági munkatárs, Csóká�
siné Szabó Katalin ismertették 
az igazgatóság területén össze�
gyűjtött munkavállalói vélemé�
nyeket, az 1996. évi üzleti terv 
maradéktalan végrehajtása ér�
dekében tett jobbító szándékú 
javaslatokat, melyek az érdekelt�
ségi rendszer szerves részévé 
válhatnak. Az igazgatónő min�
den javaslatot készséggel foga�
dott és az ötleteket, javaslatokat 
megválaszolva ismertette, ezek 
alapján milyen finomítások tör�
ténhetnek, illetve várhatóak az 
előterjesztésben szereplőhöz ké�
pest és mi az, ami véleménye 
szerint nem megvalósítható.

Az üt és a tszb tagjai igen fe�
szítettnek, de alapjaiban jónak 
és részleteiben kidolgozottnak 
találták az ösztönzőrendszert, ez 
támasztotta alá az, hogy mind�
két testület elfogadta és beveze�
tésre ajánlotta.

Továbbiakban Gyimesiné dr. 
Etsedy Sarolta -  a Magyar Posta 
Rt. 9 tagú felügyelőbizottság

munkavállalói részéről megvá�
lasztott 3 tagnak egyike -  tájé�
koztatta mindkét választott tes�
tületet az fb eddig eltelt időszak�
ban végzett munkájáról. Felada�
tuk elvégzésénél alapvetően a 
társasági törvényből kell kiindul�
ni és maximálisan figyelembe 
kell venni az alapító és a tulaj�
donos elsődleges érdekeit. A 
hosszú távú stratégiai célok ér�
dekében kell dolgozniuk és az 
adott társaság szakmai rendsze�
rének ellenőrzési rendszerét is 
irányítják. 14 alkalommal ülésez�
tek az elmúlt időszakban.

A Magyar Posta Rt. egészéről 
és az fb munkájáról dr. Hágel- 
máyer úr az Állami Számvevő- 
szék elnöke is elismeréssel nyi�
latkozott.

A tájékoztatót követően a tes�

tületek kérdéseket tettek fel az fb 
mindennapos munkájával kap�
csolatban, melyekre a válaszo�
kat rögtön meg is kapták.

A tszb a továbbiakban megtár�
gyalta az 1995. évi költségvetési 
beszámolót, valamint az 1996. 
évi tervet.

A tszb beszámolóját a testület 
egyhangúlag elfogadta, az 1996. 
évi tervet viszont egy tartózko�
dással fogadta el a testület.

1996. évre is meghirdetésre 
került a Szegedi Postaigazgató�
ság területi sportnapja, mely bi�
zonyos finomítások következté�
ben továbbra is a hagyományőr�
ző funkcióját tölti be és ezáltal a 
munkáltató és a szakszervezet 
is maximális támogatásáról és 
közreműködéséről tett tanúbi�
zonyságot.

Sportmajális a Szeged 2-ben
Jó hangulatú, igazi majális 

jellegű családi sportnapot ren�
dezett május 25-én a Szeged 
2. Postahivatal szb-je a Do�
rozsmai úti Postás Sporttele�
pen.

Ezen a rendezvényen adta át 
a hivatalvezető asszony a 
nyugdíjba vonuló Kocsis Sa�
vanya Istvánnak az Igazgatói 
Dicséret kitüntetést, a szak- 
szervezet is ajándékkal fejezte 
ki tiszteletét, amit az szb-titká- 
ra adott át a búcsúzó kollégá�
nak.

A 67 fős létszámú hivatalból 
családtagokkal együtt 58-an 
mérték össze erejüket tekében 
(egyéni és családi) valamint 
kispályás fociban.

Ä résztvevők fergeteges 
ovációja mellett Maróti László 
tszb-titkár hirdette ki a vég�
eredményt és méltatta a részt 
vevő versenyzők erényeit és 
gyengéit.

A győzteseknek és helyezet�
teknek Molnár Gabriella, a 
postahivatal vezetője adta át

az szb részéről felajánlott díja�
kat, valamint az okleveleket.

Tekében Uhrin Gyula, vala�
mint a Balogh család, míg kis�
pályás fociban a nőtlenek csa�
pata győzedelmeskedett.

A sportnap egyben az au�
gusztus 24-i területi sportnap 
selejtezője is volt, az itt leg�
jobb eredményt elért verseny�
zőket nevezi a hivatal az igaz�
gatóság dolgozóinak hagyo�
mányos sportnapjára.

A nap legnagyobb sikerét 
azonban mégis egy „verse�
nyen kívüli produkció" aratta, 
hiszen a családi sportnap 
csúcspontját minden résztve�
vő szerint Tóth Menyhért, a hi�
vatal mesterszakácsának mar�
ha pörköltje jelentette.

A résztvevők őszinte örömé�
re „Menyus" az oklevéllel is 
dokumentált elismerés átvéte�
le után kijelentette, ezt a címet 
nem „pünkösdi királyságnak" 
tekinti, ezért a jövőben is szá�
míthatnak közreműködésére.

Végleg lakat került az ajtóra
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Továbbképzés bizalmiaknak

Jóllehet a szakszervezeti bi�
zalmiak, tisztségviselők képzé�
sének fontosságával egyetért 
mindenki, sajnálatosan kevés 
pénz marad, egyre korlátozot�
tabb a mozgástér az oktatás 
gyakorlati megvalósítására. A 
Mozgóposta Csomagfeldolgo�
zó és Vámközvetítő Üzem a 
kevés kivétel közé tartozik. E 
munkahely szakszervezeti bi�
zottsága -  néhány éves kiha�
gyás után -  hasznosnak 
mondható továbbképzést tar�
tott májusban az üzem mint�
egy harminc szakszervezeti bi�
zalmija részére.

A Tiszaföldváron tartott ok�
tatás 3 napos programjában 
előadás hangzott el -  egyebek 
mellett -  az alapszervezeti élet 
aktuális kérdéseiről, az üzem 
jelenlegi helyzetéről, a sokakat 
érintő itteni műszakrendválto- 
zásról, a létszámcsökkentés el�
kerülhetetlennek mondott ten�
nivalóiról. Az előadásokat Sár�
fi József üszb-titkár, Csombok 
László üzemvezető tartotta, 
míg Delea Ferencné, az üzem- 
gazdasági osztály vezetője a 
munkaviszonnyal kapcsolatos 
munkajogi kérdésekről tartott 
előadást.

Mundruczó Kornél -  a PSZ 
elnöke -  a Postás Szakszerve�
zetről, annak kül- és belföldi 
kapcsolatairól beszélt, dr. 
Berta Gyula -  a PSZ jogásza -  
a szakszervezeti tisztségvise�

lők jog- és hatásköréről tar�
tott ismertetőt, mely előadá�
sokat élénk vita, kötetlen be�
szélgetés követett minden�
kor. A háromnapos program 
résztvevője volt Kuvik Pál, a 
területi szakszervezet titkára, 
illetve Vladár Béla, a Posta�
szállító üzemi tanácsának el�
nöke. Meghívást kapott -  a 
továbbképzésre ellátogatott, 
a kérdésekre válaszolt -  a 
Postaszállítás igazgatója, 
Sárfi István is.

A sűrű programot ígérő 
„fejtágító" óráiban is maradt 
rövidke idő a kies környezet�
ben fekvő -  ma még igen 
csendes, kevésbé „felkapott" 
-  termálfürdő medencéiben 
való megmártózásra, frissítő 
focira, rövidke városnézésre.

E továbbképzés hasznossá�
gával, ismereteket gyarapító 
voltával egyetértett mindenki, 
fontosnak tartva az üzem, illet�
ve a szakszervezet vezetőivel 
való ilyetén találkozást, véle�
ménycserét -  volt miről szót 
váltani, beszélni... Eredmé�
nyesnek minősítette a bizalmi�
ak továbbképzését Sárfi Jó�
zsef, az MCSV üszb-titkára is. 
S ne feledjük: elismerően kell 
szólni a tiszaföldvári üdülőte�
rület jeles -  Dagonya nevet vi�
selő -  vendéglátóegységéről, 
annak jóízű ételeiről, udvarias 
vendégszeretetéről.

-  dó -

K é t  l \ e r é \ e n , 
E u r ó p á b a n

A Posta Magazin apróhirde�
tések oldalán figyeltem fel a 
biciklitúrákra csábító sarokra. 
A „hirdetés" feladója Balázs 
László, a Bp. 62-es számú 
(Nyugati pályaudvari) posta 
dolgozója.

-  1965-től vagyok a cégnél, 
egyetlen munkahelyként a 
postánál -  mondja, s látogatá�
som okát megtudva elmoso�
lyodik. -  Sportot szerető ama�
tőrként sokat fociztam, futot�
tam ifjú éveimben, ám egyre 
kevesebb időm maradt e ked�
venc hobbira... Az 1980-as 
évek elején Gabriella nevű kis�
lányom mondta: „...apu, olyan 
klassz dolog lehet a biciklizés, 
üljünk nyeregbe, legyen a mi 
családi hobbink ez..." Hát, így 
lett szabadidős családi prog�
ram a kerékpározás nálunk, a 
hazai barangolásokat egyre 
több külföldi biciklitúra követ�
te: Európa számos országá�
ban, szebbnél szebb tájain, vi�
dékein jártunk a több mint tíz 
év alatt.

-  S immár bejegyzett már�
kanév lett, egyre ismertebbé 
válik a „Balázs Bicikli Tours"...

-  Nagyobb közösségek 
részvételével három éve szer�
vezünk, s indítunk biciklitúrá�
kat, főként Ausztriába, a Duna 
vonalának festőién szép térsé�
gébe, tájaira.

-  Nem fárasztóak e többnyi�
re 8-10 napos kerékpártúrák?

-  Dehogyis fárasztóak, ép�
pen ellenkezőleg!... Nyugat- 
Európa jól kiépített kerékpár�
útjain öröm a pedálozás, Euró�
pa ezen részén különben is 
nagy kultusza van a kerékpá�
ros turizmusnak-tegyem hoz�
zá, nem véletlenül! A biciklizés 
kiváló kondicionálás, test�
edzés, s olyan helyekre is elju�
tunk így, ahová vonattal, gép�
kocsival egyébként semmi�
képp. A hosszabb nyugat-eu�
rópai túráinkra -  részint a ke�
rékpárutak itthoni nemléte mi�
att is -  mikrobusszal utazunk a 
„célállomásig", utánfutó hoz�

za a „muníciót" és kerékpárja�
inkat. Megérkezve ülünk bicik�
lire, több száz kilométeres utat 
megtéve -  kerekezve -  járjuk 
körbe a térség pompás tájait, 
élményt jelentő látnivalóit.

-  Néhány közeli biciklitúra?
-  Az idei év néhány, valóban 

felejthetetlen élményt ígérő tú �
rájáról, időrendi sorrendben. 
Nos, a 8-10 naposra tervezett 
közép-hollandiai túránk 400 ki�
lométeres útját amszterdami 
kirándulással kezdjük. Utunkat 
az Ijsselmer folyó partján lévő 
kisvárosokban, falvakban foly �
tatjuk. Kedves halászkikötőket, 
színesre festett faházakat, pa�
rádés népviseleteket, facipőké�
szítő műhelyeket, kicsiny sajt�
készítő üzemeket láthat -  sok 
egyéb más mellett, persze -  a 
biciklisturista.

-  Egy másik alkalommal -  
350 kilométer hosszú kerék�
párútvonalon -  Salzburg tarto �
mány az úti cél; a Salzac-folyó 
mentén a nemzeti parktól a 
salzburgi Alpok lankás vidéké�
ig, majd tovább Passauig... A 
következő utunk a passaui Du- 
na-túra lesz, amely kerékpárút 
a Duna völgyében halad, 
mindvégig országúti forga�
lomtól távol eső, jól kiépített 
kerékpárúton.

7  S mit mondana még el 
kedvcsinálásul?

-  Azt, hogy mindenkit vá�
runk, örömmel látunk magunk 
között. Bicikliről, sátorról, az 
ellátás fontos eszközeiről 
szükség estén gondoskodunk, 
azokat mi biztosítjuk. S bár e 
nálunk is egyre inkább nép�
szerűvé váló biciklisturizmus�
nak -  külföldi utaknak -  „költ �
ségei" vannak, a nagyobb�
részt önellátást jelentő részvé�
teli díjak igen szerények, min�
denki számára elérhetőek. Ne 
feledjük: a kerékpáros turiz�
mus sportos, egészséges, cso�
dálatosan szép tájak sok-sok 
látnivalóval... Semmi mással 
nem pótolható élmény!

Jandó István

Cs. és kir. udvari szállító

P a p e k  J ó z s e f
bőröndös és finom börárúgyártó

Budapest,Vili., Rákóczi- útll,
tO T  TELEFON 65 39.

Mindennemű bőröndök, utazási, vadász- és 

sportcikkek, finom bőrárúk úgy mint szivar 
é s s z iw a r k a - tá r c á k ,  névjegy, aprópénz- 
és bankjegy-tárcák, divatos női kézi táskák 
és ridiküiök kizárólag jobb minőségben.

Á r j e g y z é k  b é r m e n t v e .

M. kir. posta-távirda tisztviselőinek es alkalmazottainak
I0°/o engedmény.

„A Posta" című, 1916-ban meg�
jelent postai egyesületi lapot ol�
vasgatva -  kissé szabad megfo�
galmazásban -  a régi „Ludas Ma�
tyi" egyik mottója jutott eszembe: 
Nincsenek régi ötletek, egy újszü�
löttnek minden ötlet új.

A ma aktívan dolgozó postások 
közül -  tapasztalatom szerint -  
mindenki elmondhatja, hogy „új�
szülött", hiszen nagy valószínű�
séggel 1916 után született. Úgy ér�
zem, arról kevesen hallottak vagy 
olvastak, hogy a m. kir. posta 
1916-ban milyen új kezdeménye�
zéssel szerette volna megoldani 
dolgozói üdültetését és gyógyellá- 
tását. 1916-ban a háború miatt a 
folyton rosszabbodó közegész�
ségügyi viszonyok, a meg�
hosszabbított szolgálat, a zárt 
helyiségekben a tömeglátogatás 
folytán romlott levegőben teljesí�
tett felvevői munka erősen igény�
be vette a postán dolgozókat és 
felvetette üdülőtelepek, gyógyhá- 
zak felállításának gondolatát.

Magyarországon a postaalkal�
mazottak, az altisztek és szolgák 
csekély befogadóképességű 
keszthely-hévízi gyógyházán kívül 
nem volt olyan intézménye a m. 
kir. postának, ahol kipihenhették 
és szükség esetén kedvezménye�
sen gyógykezeltethették volna 
magukat a munkában megfáradt 
postások.

A posta, távírda és távbeszélő 
akkori vezérigazgatója -  Follért 
Károly -  felismerte azt az előnyt, 
mely a reklámhirdetmények pos�
tahivatalokban való kifüggesztése 
által elérhetőnek látszott, s ezért 
felhatalmazást kért, és kapott Har�
kányi János kereskedelemügyi 
minisztertől, „hogy a postahivata�
lokban magyar fürdők, ásványvi�
zek, magyar ipari termékek, keres�
kedelmi cikkek, kulturális intézmé�
nyekre, hírlapokra, folyóiratokra 
és belföldi sorsjegyekre vonatko�
zó hirdetményeket helyezhesse�
nek el, továbbá a magyar fürdők 
hirdetéseivel kapcsolatos ismerte�
tők (prospektusok) a hivataloknál 
kiszolgáltathatok legyenek, s az 
ebből származó jövedelmek üdü�
lőtelepek és gyógyházak létesíté�
sére fordíttassanak".

Az 1916. április 4-én kelt 17 644. 
számú miniszteri rendelet értel�
mében: „A postaszemélyzet köz�
ponti hadsegélyző bizottságát fel�
hatalmazom, hogy a posta- és táv�

írdahivatalokban a közönség ré�
szére fenntartott helyen a posta- 
és távírda-igazgatóság ellenőrzé�
se mellett magánhirdetéseket al�
kalmazzon és a magyar fürdők hir�
detéseivel kapcsolatos ismertető�
ket az érdeklődő közönségnek a 
postahivatalok személyzetei útján 
díjtalanul kiszolgáltassa. Továbbá 
felhatalmazom a hadsegélyező bi�
zottságot, hogy az alább meghatá�
rozandó küldeményekre vonatko�
zólag az érdekelt üzletfelekkel köz�
vetlenül vagy alkalmas megbízott�
ja útján szerződéseket kössön, a 
hirdetések fejében díjakat állapít�
son meg és szedjen be. Hirdeté�
sekből befolyó jövedelmeket pos�
tai alkalmazottak üdülőtelepeinek 
létesítésére, illetőleg gyógyházak 
felállítására fordítandó alap gyűj�
tésére engedélyezem. A postahi�
vatalokban elhelyezhető hirdet�
mények tárgya a következőkre vo- 
natkozhatik: magyar fürdők, ma�
gyar ásványvizek, magyar és ho- 
nilag szabadalmazott ipari termé�
kek és kereskedelmi cikkekre, kul�
turális intézményekre, hírlapokra, 
folyóiratokra és belföldi jótékony- 
sági sorsjegyekre." A rendelet 
fontos része annak utolsó bekez�
dése, mely a békeidőkre előre ve�
títi e rendelet szellemét és érvé�
nyességét. Eszerint: „A postahiva�
talokban hirdetmények alkalmazá�
sának joga a hadsegélyző bizott�
ság megszűnte esetén ennek jog�
utódjára, ilyennek nem létében 
pedig a postaszemélyzet I. Ferenc 
József országos betegsegélyző 
egyesületre száll."

Sajnálatos módon -  eddigi kuta�
tásaim alapján -  nem sikerült kide�
rítenem, hogy 1916- 1917 között a 
postahivatalokban elhelyezett hir�
detésekből milyen nagyságrendű 
pénzösszegre tett szert a m. kir. 
posta, és ezt miként használta fel.

Tény viszont az, hogy 1927 má�
jusában megjelent a rendelet a m. 
kir. postai jóléti alapítvány létesí�
téséről. Ezen alapítvány célja volt 
„a m. kir. posta személyzete arra 
rászorult tagjainak pénzbeli se�
géllyel vagy más módon való tá�
mogatása, a munkaképesség 
megóvása és fokozása céljából 
üdülőtelepek létesítése, az erre 
szoruló postai alkalmazottaknak 
üdültetése, postásárvaház létesí�
tése s ezúton a postásárvákról és 
elaggott postásokról való gondos�
kodás s általában minden olyan

tevékenység, amely a m. kir. pos�
taszemélyzet jólétének előmozdí�
tására irányul"-t.

Az alapítvány feladatai közé tarto�
zott tehát a tényleges és nyugdíjas 
postaalkalmazottaknak és ezek csa�
ládtagjainak az alapítvány üdülőtele�
pein olcsó üdülési lehetőség biztosí�
tása. A kedvezményes üdültetés fel�
tételeiről és annak díjairól az alapít�
vány minden évben részletes tájékoz�
tatót tett közzé a Posta Rendeletek 
Tárában és a postás szaklapokban.

Az alapítvány működési köré�
hez tartozó intézmény volt a „Hir�
dető iroda" is, amelynek az alapít�
ványra eső tiszta jövedelmét jóléti 
célokra, így üdülőtelepek létesíté�
sére és fenntartására használták 
fel.

Ennyi a múlt -  ez történt 80, il�
letve 70 éve az akkori m. kir. pos�
tán a postai alkalmazottak üdülte�
téséért.

Rákóczi Margit

Időszakos kiállítások a Bélyegmúzeumban
A budapesti Bélyegmúzeum a maga nemében páratlanul gaz�

dag gyűjteményének bemutatása mellett időszaki kiállításoknak 
is helyt ad. Egyebek mellett a „nagy generáció" néhány jeles gra�
fikusának munkáiból láthat életmű-kiállítást a közönség. Zom- 
bory Évát követően jelenleg Cziglényi Ádám grafikusművész 
megálmodta, -tervezte bélyegeiben, blokkjaiban gyönyörködhet 
a látogató. A Cziglényi-kiállítás anyaga július végéig lesz látható.

A millecentenárium szerényen is gazdagnak ígérkező -  s már 
elkezdődött -  rendezvénysorozatából részt vállal a Bélyegmú�
zeum is természetesen. Nemzeti emlékhelyünkön, Ópusztasze�
ren, az első magyar gaiambposta programja részeként Kass Já�
nos grafikusművész kis ívbe foglalt szép bélyegsorait mutatták 
be. Mint az köztudott, a művész a magyarok bejövetelét megö�
rökítő Feszty-körkép néhány emlékezetes pillanatát, részletét 
jelenítette meg nagy sikerű bélyegsorain.

Nagy vállalkozásnak, izgalmasan szép látnivalónak ígérkezik 
az a bélyegmúzeumi kiállítás, amely a „Magyarság története a 
Honfoglalástól napjainkig" elmet viseli, s a bélyegek tükrében 
mutatja be 1100 éves múltunkat. Az augusztus elején ünnepé�
lyes külsőségek között majdan megnyíló kiállításon külön vitrin�
ben kapnak helyet az úgynevezett Hungarica bélyegek, azaz ró�
lunk „szóló”, minket bemutató, külföldön megjelent bélyegekből 
lesz látható egy válogatás.

Augusztus elején Kecskemét városa ad otthont a Szent Gáb�
riel Bélyeggyűjtők Egyesülete világtalálkozójának. A kong�
resszus tiszteletére rendezendő nemzetközi bélyegkiáilításon 
„Magyarországi szentek a bélyegeken” válogatott anyaggal lesz 
jelen a Bélyegmúzeum is a jeles kecskeméti rendezvényen.

S még egy, a filatéliai életet, a bélyeg világát bemutató nem�
zetközileg is „jegyzett”, igen rangos eseményről essék szó. Au�
gusztusban vélhetően a nemzetközi bélyegvilág fővárosa lesz 
Budapest. A Magyar Filatéliai Tudományos Társaság (MAFITT), 
s más hazai rendezők részvétele jóvoltából gazdag programot 
ígérő bélyeg- és postatörténeti világtalálkozó lesz nálunk. Ennek 
részét jelentő bélyegkiállításon -  várbeli MAFITT-szalonon -  a 
Bélyegmúzeum is ott lesz természetesen.

-  jandó -

Feszty Árpád: A magyarok bejövetele ( részlet)

Árpád és vezértársai széttekintenek a tájon

P O S T A I ÉS T Á V K Ö Z L É S I  
M Ű V E L Ő D É S I A L A P ÍT V Á N Y  

ERKEL FERENC Z E N E IS K O L A

A  z e n e is k o la  a z  1 Q Q ó /9 7 - e s  ta n é v b e n  
a z  a lá b b i  s z a k o k ra  h ir d e t  fe lv é te lt :

KLASSZIKUS TANSZAK

Fő t á r g y: zongora, gitár, ének

(16 éves kortól), 
énekkorrepetáció.

K ie g é s z ít ő  s z a k : szo lfézs , z e n e iro d a lo m , 
é n e k k o rre p e tá c ió .

D Z S E S S Z  T A N S Z A K

Fő t á r g y: zongora, gitár, nagybőgő,
basszusgitár, szaxofon, klari�
nét, fuvola (középszinttől), 
trombita, harsona, dob, ének, 

dzsessz-pop, dzsessz-rock 
(zongora, gitár, szaxofon, dob), 
zeneelmélet, zongora kötelező.

Kiegészít ő  sza k : dzsesszelmélet (hallás�
fejlesztés), zeneirodalom, 
zenekari gyakorlat, 
zongora kötelező.

A  T A N U L Ó K A T  F E L K É S Z ÍT J Ü K  
F Ő IS K O L A I FE LV É TE LR E !

Tandíj egy hónapra:

Klasszikus tanszak 22 év alattiak részére: 1800 Ft
22 év felettiek részére: 4000 Ft

Klasszikus énekkorrepetáció: 2000 Ft
Dzsessz tanszak 22 év alattiak részére: 2500 Ft

22 év felettiek részére: 4000 Ft
Beiratkozási dij: 200 Ft

A tandíj magában foglalja a kiegészítő szakokat is.

A postai, távközlési, műsorszóró részvénytársaságok dolgo �

zóinak és önálló keresettel nem rendelkező gyermekeinek

30%-os tandíjkedvezményt biztosítunk.

B eira tkozás, fe lv ilágosítás 1996. jún ius  30 -ig : m u nka n a p o ko n  1 4 -1 8  áráig.
1996. augusztus 21 -tő i: m u n ka na poko n  10-18 á rá ig .
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E Z R E D E V
(TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ) 

Az V. forduló kérdései
„MAGYARORSZÁG A KÉSEI 

FEUDALIZMUS VÉGÉN..."
1. A majtényi fegyverletétel�

lel véget ért a csaknem fél év�
századig tartó kuruc-labanc há�
ború. Hol és mikor halt meg a 
kurucok nagy fejedelme, II. Rá�
kóczi Ferenc és hol nyugszanak 
hamvai?

2. A szatmári békében kik kö�
töttek egymással kompro�
misszumot, ki miről mondott le 
ebben?

3. Melyik két jelentős harci 
esemény volt az, melynek követ�
keztében a Habsburgok először 
Kelet-Közép-Európában növel�
ték területüket s erősítették befo�
lyásukat, majd pedig Itáliában és 
Nyugat-Európában következett 
be ugyanez, s ezzel a XVII—XVIII. 
században birodalmuk nagyha�
talom lett?

4. A másfél évszázados török 
hódoltság után fél Magyarorszá�
gon puszták, mocsarak és lápok 
terpeszkedtek. A XVIII. század 
egyik legnagyobb jelentőségű 
változása, hogy gyors ütemben 
végbement az egykori török hó�
doltsági területek benépesítése, 
melynek három forrása is volt. 
Melyek voltak ezek?

5. A Könyves Kálmán által be�
kebelezett és bizonyos autonó�
miát élvező Horvátország és 
Szlavónia lakosságát nem szá�
mítva is az országnak jelentős ki�
sebbsége volt. Mely népekből 
tevődött ez össze?

6 . E korszakban a magyar 
uralkodó osztály összetételében 
is jelentős változás ment végbe. 
A XVII. században még akadtak 
főurak, Zrínyiek és Rákócziak, 
akik a függetlenség zászlaját 
emelték a magasba. A XVIII. szá�
zadi nagyurak ezzel szemben ki�
vétel nélkül az udvar támaszai 
voltak. Szolgálataikért a Rákó�
cziak egykori birtokait is szét�
osztották közöttük. Soroljon leg�
alább 5 olyan -  többségükben 
ismert -  személyt, akik ebből ré�
szesültek!

7. Ki volt az a Habsburg ural�
kodó, akinek udvarában készítet�

ték el Magyarország újjárende- 
zésének tervét?

8 . Lipót 1891-ben kiadott okle�
vele lényegében egészen 1848- 
ig megszabta a Habsburg fenn�
hatóság alá jutott Erdély jogállá�
sát. Mi volt ennek az oklevélnek 
a címe?

9. Magyarország igazgatására 
kormányszékek szolgáltak. Kik 
álltak ezek élén?

10. Az igazságügy reformja 
részben azt szolgálta, hogy ál�
landó bíróságok jöjjenek létre. 
Hogy hívták abban az időben a 
legfőbb bíróságokat és melyik 4 
városban szerveztek kerületi bí�
róságokat?

11. Melyik országgyűlésen fo�
gadták el a Pragmatica Santiót 
és mit foglalt ez magába?

12. Mikor volt és kik álltak egy�
mással szemben az úgynevezett 
hétéves háborúban, melyik terü�
let megszerzéséért folyt a harc 
és kik voltak a harcok magyar

1. A visegrádi Salamon-torony 
és a sárospataki Vörös-torony.

2. Székesfehérvár, Esztergom, 
Buda, Sopron.

3. Csák Péter.
4. Kun László volt -  meggyil�

kolták.
5. III. András.
6 . Károly Róbert -  Anjou-ház- 

ból származott -  első székhelye 
Temesvár volt.

7. A királyi regálék állami adók 
voltak. Egyik fő jövedelemforrá�
sa a nemesfémbányászat volt.

8 . Az első adót kapuadónak 
nevezték, másik használatos el�
nevezése „kamara haszna."

9. A: nemesi privilégium kiter�
jesztése -  minden nemes egy és 
ugyanazon szabadságot élvez�
zen, B: ősiség törvénye -  a ne�
mesi birtok örökölt, sem eladni, 
sem végrendeletileg idegenekre 
hagyni nem szabad.

10. Mezőváros = földesúri tu�
lajdon, szabad királyi város = 
független a földesuraktól.

szereplői? (Minden részkérdésre 
választ kérünk!)

13. Mária Terézia uralkodása 
alatt két rendet is alapított. Me�
lyik kettő volt ez?

14. Hogy nevezték Mária Teré�
zia nevelésügyi reformját, mi 
volt ennek lényege?

15. Mik voltak a majorságok, 
és kik voltak a zsellérek?

16. Mit szabályozott az Úrbéli 
rendelet?

17. Mi volt a merkantilista gaz�
daságpolitika lényege?

18. Magyarország külkereske�
delmének hány százaléka fűző�
dött ebben a korszakban Ausztri�
ához?

19. Mezőgazdaságunk -  ezen 
belül az állattenyésztés is -  jelen�
tős fejlődésen ment keresztül a 
XVIII. században. Állattenyészté�
sünkben kezdetét vette a tudatos 
fajtanemesítés. Melyik két híres 
ménesünket -  ami katonai célo�
kat is szolgált -  alapították ekkor?

11. Zsinati határozat volt, 
1404-ben adták ki, csökkentette 
a pápák magyarországi befolyá�
sát.

12. Lépes György erdélyi püs�
pök volt, a döntő csata Kolozs�
vár mellett volt.

13. Dugonics Titusz, Szilágyi 
Mihály.

14. Fekete sereg -  Kinizsi Pál.
15. Jajce várának elfoglalása.
16. Ulászló király volt, a Jagel�

ló családból származott, Petőfi 
írt róla verset.

17. Werbőczi „hírhedt" tör�
vénykönyvét 1517-ben adták ki 
(1514-ben írta), Tripartiumnak = 
Hármaskönyvnek hívták. Három 
részből állt: első része a nemesi 
privilégiumokat, a nemesi ma�
gányjogot tartalmazza, a második 
részben a nemesi perjogot foglal�
ta össze, a harmadikban pedig az 
országostól eltérő jogot, s a pol�
gárság és a jobbágyság jogviszo�
nyait, éles, áthághatatlan határt 
vonva nemes és paraszt közé.

20. Minden korban volt olyan 
felvilágosult, haladó gondolko�
dó, aki úttörőmunkát végzett. E 
korból külön meg kell említeni a 
Szarvason szervezett mezőgaz�
dasági iskolát, vagy a keszthelyi 
Georgicont, amely megvetette 
az első magyarországi gazdasá�
gi akadémia alapjait. Kiknek a 
nevéhez fűződik e két nagy je�
lentőségű tett?

21. „Mindent a népért, sem�
mit a nép által." Melyik Habs�
burg uralkodónak volt ez szálló�
igévé vált jelmondata? Mi volt a 
„mellékneve" és miért kapta 
ezt?

Kérjük, hogy megfejtéseiket 
legkésőbb 1996. július 31-ig 
küldjék meg címünkre:

POSTÁS MŰVELŐDÉSI KÖZ�
PONT

1373 Budapest, Postafiók 601.
A megfejtésekre írják rá: „EZ�

REDÉV"
Várjuk válaszaikat!

18. Tömöri Pál -  kalocsai ér�
sek, Szapolyai György -  erdélyi 
fejedelem.

19. Kanizsa Dorottya.
20. Brodarics István.
21. Kő Pál.

A III. forduló nyertesei 
Könnyűd Ferenc -  Győr 
Plesovszki Istvánná -  Tiszate- 

nyő
Solymosi Tamás -  Budapest 
Korábbi II. fordulónk nyertesei 
Bokros Attila -  Üllő 
Horváth Erika -  Dunaföldvár 
Orosz Orsolya -  Kecskemét 
Mindkét fordulónk nyertesei�

nek gratulálunk, a nyereménye�
ket postán küldjük!

A negyedik forduló helyes 
megfejtését és a nyertesek ne�
vét következő lapszámunkban 
közöljük.

Valamennyiüknek további 
eredményes, sikeres megfejtést, 
hasznos időtöltést kívánunk! 

VÁRJUK MEGFEJTÉSEIKET!

A III. forduló kérdéseinek helyes megfejtése

VÁNTSA ZOLTÁN /
Álmodni kéne még

Lassan ébredek.

Pedig, már öt óra óta

Szól a nóta - - - - - -

És a fény is,
Tüllruhában lengve,

Libben szobámba

Reggelt derengve- - - - - -

Ám szememben még 

A tegnap kínja ül.
S a lélek, menekül 
Az ismeretlen mától,

Mint pogány a bibliától,

Vonszolva maga után 

A lomha testet.

Álmodni kéne még!

De nem lehet!
A rádió, öt óra óta

Nótát recseg - - - - - -

Egy fecskepár 

A máról fecseg, csipogva.

Meg csörömpöl az utca is, 
Orrfacsaró bűzt okádva,
Tágult tüdőket rágva.

Ébredek. Pupillám ponttá szűkül.

Szökik a fény - - - - - -

Majd porrá szürkül a reggel,
És konok árnyakat 

Bont a gond.

Lehet, hogy a kín is 

Nyögni fog majd?

Csendélet (Fotó: Nagy Anna)

P
ünkösdvasárnap felavat�
ták Ópusztaszeren a 
Nemzeti Történeti Em�
lékparkot, s ezzel a mil- 

lecentenáriumi emlékezés újabb 
és jelentős állomásához érke�
zett. Száz évvel ezelőtt is ünne�
peltek itt. S azután is, évről évre. 
Kisdiákként mi is kirándultunk 
ide, nem is egyszer, hiszen a 
szegedi Madách utcai Polgári 
Fiúiskola tanárai azt akarták, 
hogy tanulói tudják, értsék, lás�
sák a nevezetes emlékhely min�
den látványát. Az Árpád-szobor 
előtt sorakoztunk fel, Vicsay La�
jos történelemtanár okos és értő 
szavakat mondott el a magyar 
múltról.

Olyan jó volt azon a helyen áll�
ni, ahol egykor (mi persze hittük: 
ahol mi állunk!), „szert tett" a 
hajdani hét vezér, úgy, ahogy 
azt Anonymus megírta króniká�
jában. Elképzeltük, milyen is volt 
az a vérszerződés. Fel is szisz�
szentünk a tanár úr idéző szavai 
alatt, s láttuk, hogy miként met�
szették fel karjukat és eresztették 
vérüket egy billikomba (így volt, 
nem így volt?) s aztán ittak az 
összekeveredett vérből... Tör�
vénykező gyűlést tartottak itt a 
vezérek!

Valaki felolvasta közülünk 
Anonymus krónikájának részletét. 

Lássuk, mit is írt a krónikaíró: 
„...Árpád vezér meg vitézei ad�

dig a mocsárig mentek, melyet 
Körtvélytónak mondanak, s ott 
maradtak harmincnégy napig. 
Azon a helyen a vezér és neme�
sei elrendezték az országnak 
minden szokástörvényét meg va�
lamennyi jogát is, hogy mikép�
pen tegyenek igazságot bárminő 
elkövetett vétekért. Egyszers�
mind ott a vezér vele jött neme�
seinek különböző helységeket 
adományozott összes lakossá�
gukkal együtt. Azt a helyet, ahol 
mindezt elrendezték -  a magya�
rok a maguk nyelvén Szerinek

nevezték el azért, mert ott ejtették 
meg a szerét az ország egész dol�
gának. Majd a vezér azt a helyet 
Ondnak, Ete apjának adta a Ti�
szától a Botva-mocsárig és Kört- 
vélytótól Alpár homokjáig. 
Utóbb pedig bizonyos idő eltelté�
vel Ond fia, Ete sok szlovént gyűj�
tött össze, s Alpár vára meg a 
Bőd-rév között igen erős földvá�
rat építtetett, melyet a szlovének 
a maguk nyelvén Csongrádnak, 
azaz fekete várnak neveztek..."

Amikor elhangzottak a szavak, 
s mi ott álltunk az Árpád-emlék�
mű előtt, a történelem részesei 
lettünk. Tudtuk, hogy a millenni�
umra emelték ezt a szobrot elő�
deink, tudtuk, hogy szent helyen 
állunk, s olyan volt az a perc, 
mint amikor részesei vagyunk a 
történelemnek.

S aztán az elmúlt évtizedekben 
egyszer-egyszer úgy mentünk 
haza, szülővárosomba Szegedre, 
hogy elkanyarodtunk a főútról s 
betértünk Ópusztaszerre.

Mindig találtunk valami újat, 
valami megnéznivalót.

Előbb az Árpád ligetben ki�
ásott hatalmas monostor alapfa�
lai és az előkerült román kori, 
gótikus töredékek ámítottak el. 
Ez, a múltba néző embernek 
nagyszerű látvány. Az építés 8  

különböző korszakát tárták fel a 
régészek. Mi pusztult el itt az év�
századok viharaiban! Milyen 
csodálatos lehetett ez a monos�
tor hajdani szépségében, erről 
vallottak a faragott kövek és a 
szobormaradványok!

Legközelebb már az évről évre 
bővülő skanzent csodálhattuk 
meg: a tanyasi bolttól kezdve a 
kocsmán át az iskoláig... Mert a 
néprajz értői és szerelmesei na�
gyon is tudták, hogy mi illik ide, 
mi alkalmas a környék világának 
bemutatására. Csongrádi tanyá�
kat varázsolva ide, olyanokat, 
mint amikből éppen kiszaladt a 
gazda, és átfutott a szomszédba,

megbeszélni a világ dolgait. Itt 
órákat lehet eltölteni, mégse ér�
nénk minden látnivaló végére. 
Ezért is csodálom most az ünne�
pi év programtervezőit s szerve�
zőit, honnan veszik a bátorsá�
got, miszerint Ópusztaszer látvá�
nyosságainak megtekintésére 
alig hagynak kétórányi időt. Mit 
lehet megnézni ennyi idő alatt? 
Hiszen a Feszty-körkép csodájá�
nak megtekintésére (a sorbaál�
lással együtt) alig elég két óra. 
Vagy azért hozzák el a millecen- 
tenáriumi látogatókat, hogy alig 
lássanak valamit?

Igen, a híres körkép adja ma a 
legnagyobb ámulatot.

Mikor még senki nem hitt a 
restaurálás kivihetőségében, a 
szegedi városi múzeum lelkes il�
letékesei hozzáláttak a Feszty-

körkép újraálmodásához! A fel�
zúdulás országos méretű volt. 
Sokan nem értették (vagy nem 
akarták érteni), hogy miért kelle�
ne romjaiból feltámasztani ezt a 
sok kárt szenvedett (s a leki�
csinylők szerint) nem is jelentős 
műalkotást? Mert nálunk, ha va�
lamit egyesek akarnak, mások 
feltétlenül ellenzik. Ilyen „mű�
magyar" értékre nincs szüksége 
a hazának, hangzott innen is, on�
nan is... Bár mire elérkezett a -  
már elég régóta látható, s első�
sorban a lengyel restaurátorok 
ecsetjét, s művészetét dicsérő -  
hatalmas körkép május 26-i ün�
nepi felavatása -  addig több 
mint kétszázezer látogató gyö�
nyörködhetett benne, és a bíráló 
hangok is elcsitultak.

Az Ópusztaszeri Nemzeti Tör�
téneti Emlékpark s a helyreállí�
tott Feszty-körkép megnyitása 
után, az Erdei Ferencre emléke�
ző emléktábla megkoszorúzásá�
ra is sor került -  a vitatott értékű 
politikus, ám kiváló tudós és író 
szorgalmazta e park létrehozá�
sát -, s mivel ehhez a helyhez 
kötődik az 1945-ös földosztás 
történelmi ténye, az úgynevezett 
Földosztási Emlékművet is meg�
koszorúzták az ünnepség részt�
vevői.

Nyilvánvaló, hogy az emlék�
park éppen a sokféle látványtól 
válhat teljes egységgé. A hon�
foglalását befejező, a szövetsé�
get jelképező „szer"tartás itt 
mindent egyetlen célban fog 
össze: ezerszáz évet élt itt a ma�
gyarság új hazájában, Európa

közepén, sokszor magára ma�
radva, magára hagyatva, de 
mégis felemelkedve, mint a me�
sék, a legendák Főnix-madara! 
A honfoglalástól a jelenig így 
tündökölt a Kárpát-medencében 
hazát kereső és találó magyar�
ság fölött a történelem csillaga.

Az Ópusztaszerre érkező turis�
ta -  és mostantól kezdve nem�
csak a millecentenárium évében 
-  már messziről látja a hatalmas, 
jurtára emlékeztető betonkupo�
lát. Ebben kapott helyet A ma�
gyarok bejövetele című Feszty 
Árpád és munkatársai közös al�
kotása, a hatalmas körkép ősi ví�
ziója. Hogy nem ilyen ruhában 
jöttek be a honfoglaló magya�
rok, hogy nem pontos a fegyver�
zet, de ne is mondjuk tovább a

sokszor elsorolt kifogásokat... A 
már méltó környezetben felállí�
tott körkép ide illik, és nem a Vá�
rosligetbe, ahol elhelyezést 
nyert a millennium idején. A ha�
talmas, 120 méter hosszú és 15 
méter széles, belga vászonra ké�
szült panorámakép, 1800 négy�
zetméterével a világ egyik leg�
nagyobb körképének számít. 
Megfestésekor, de ma is, első�
sorban a látványossága csodál�
ni való, ám nem lehet megta�
gadni tőle a művészi élményt se. 
Lengyel restaurátorok festették 
újjá az 1944-45-ös ostrom alkal�
mával súlyosan megsérült fest�
ményt, amin a tárolás is rontott. 
Hogy elkészült az 1100. évfordu�
lóra, az maga már csoda, s nem 
kell szégyenkeznünk, hiszen a 
kor sok, hasonló körképe között 
-, én láthattam a borogyinói kör�
képet Moszkvában, azután egy 
másikat Varsóban, és sok van 
szerte a világban, mert a múlt 
század művészete igényelte az 
ilyen műveket! A világ sok ha�
sonló alkotása közt Feszty Árpá�
dé egészen kiváló.

És ha egy műalkotás megta�
lálta a méltó helyét, akkor ez a 
körkép itt végleges otthonára 
lelt. Ha Feszty látná, elégedett 
lenne!

Ez a pünkösdvasárnapi ünne�
pi megnyitás eszembe juttat egy 
másikat, egy száz évvel ezelőttit.

Az akkori nagy ünnepségek 
sorába tartoztak az ezredévi em�
lékmű-leleplezések. Az első szo�
boravatásra Pusztaszeren került 
sor, majd ezt követte a többi: 
Munkácson, Pannonhalmán, 
Brassóban, Dévényben, Nyitrán 
és Zimonyban. Ezek sorába tar�
tozott a budai Szent István-szo- 
bor alapkőletétele, továbbá a 
pozsonyi Mária Terézia-szobor 
felavatása is, ám Brassóban, a 
Cenk hegyen felállítandó Árpád�
szobrot, ismeretlenek vandál 
módon megrongálták.

Pusztaszeren is történt valami 
nem várt esemény.

Vihar támadt. Szakadt az eső.
De úgy ám -  ahogy arról a tu�

dósítások hírül adták -, a kutyák 
is csak az eresz alól ugatták meg 
az ünnepélyre érkező hintós elő�
kelőségeket, ahogy azt a korabe�
li sajtótudósítás hírül adta.

FÖRGETEG ÉS ZIMANKÓ

„Hanem azért a program a 
legkisebb részig szabályszerűen 
lefolyt, akárcsak meleg verőfény 
csillogott volna a díszruhák 
ezüstgombjain. Mert Darányi 
miniszter s a többi urak is mind 
felöltötték a díszruháikat: néme�
lyik esernyőt tartott föléje, ami 
igen érdekes látvány volt: kard 
az oldalon és esernyő a kézben. 
Ezekben az alakokban olvadt 
egybe a múlt és a jelen... Dará�
nyi egyre jobban görnyedezett a 
díszmente alatt, ahogy az egyre 
nehezebbé vált az esőtől; de 
azért cipelte hősiesen, s a beszé�
de csöppet sem volt vizenyős: 
ellenkezőleg, egyaránt lelkes és 
buzdító.

Pedig ugyancsak cibálta ám a 
mentéje szárnyait a förgeteg, 
mikor a kőemlék tetejére fölhá�
gott, s ott megtette a kalapács�
ütéseket... A huszonötezernyi 
sokaság, köztük a szegedi fehér�
fejű honvédek, sőt Kiss Áron 
püspök is, együtt énekelték a da�
lárdákkal a Szózatot. E jelenet 
magasztosságát nem volt képes 
semmiféle zimankó megrontani. 
A magyarok istenének leheletét 
éreztük a pusztaszeri síkon... A 
magyarok istenének lehelete az�
tán kapta magát, kicsavart egy 
esernyőt egy díszruhás utód ke�
zéből, s elvitte messzire, ördög�
szekérnek..."

Ópusztaszer, mostantól kezd�
ve, a nemzet méltó emlékhelye 
lesz! Összetartja a világ magyar�
ságát, magához hívja, hogy erőt 
adjon a további évezredhez...
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A Békési György Postafor�
galmi Szakközépiskola testne�
velő tanára, Katona László az 
interjúra stílszerűen, biciklivel 
érkezik. Nyolc éve tanít az is�
kolában, többek között tájfu �
tást, hegymászást is. Tanítvá�
nyai rendszeresen és eredmé�
nyesen szerepelnek a tájfutó 
postásversenyeken.

-  Régi szerelem a sport?
-  Én mindig is rúgtam a lab�

dát és „másztam". Hárman 
voltunk testvérek, mindegyi�
künk sportolt. Érdekes, hogy 
kamaszkorunkban a testvére�
im sikeresebben szerepeltek. 
Én sok mindent kipróbáltam, s 
úgy általában szerettem mo�
zogni. Atlétikával kezdtem, az�
tán a torna következett, és az 
iskoláim kézilabda- és focicsa�
pataiban is játszottam, de ezek 
nem kötöttek le teljesen. Sze�
rettem a természetet, a csatan- 
golást, innen jött a „kis szere�
lem", a tájfutás. De az igazi, az 
a hegymászás.

-  Ez az utolsó állomás?
-  Igen. Úgy tekintem, hogy 

a sokféle sport, amit kipróbál�
tam, csak előképző iskola volt.

-  Hol lehetett hegyet mász�
ni?

-  A hegymászás nagyon 
sokrétű ágazat. Ide tartoznak a 
kisebb sziklafalak leküzdései 
is, amiből van bőven Magyar- 
országon. Azután jöttek a ma�
gasabb hegyek, több ezer mé�
teresek is, Magas-Tátra, Al�
pok, Kaukázus és a végén a Hi�
malája, még 1985-ben. De a ki�
sebb hegyeknek a megmászá�
sa is nagy tudást igényel. Itt 
sem lehet hibázni. Az iskolá�
ban a mászás alapjait egy, a 
tornaterem sarkában felszerelt 
falon tanítom. Külön szakkör is 
működik, de a rendes tornaó�
rán is használjuk a falat. így az

órák sokkal színesebbek, vál�
tozatosabbak. Hiszen ötven 
fekvőtámasz után nem még tíz 
következik, hanem irány a má�
szófal! Ők is tudják, megtanul�
ják, mászni jó...

-  Sokan jönnek el a külön�
böző sportkörökbe?

-  Sajnos, egyre kevesebb 
a 1 a gyerek, aki a szabadidejé�
ből a sportra is áldozna. Ma

már valahogy nincs spiritusz a 
gyerekekben.

-  Mi ennek az oka?
-  Nem tudom. Itt is azt lá�

tom, hogy van egy olló, ami�
nek az ágai nyílnak szét. Van�
nak akik megtehetik, hogy a 
divatos sportoknak hódolja�
nak, de a tömegekre ez nem 
jellemző. Ahol áldozni kell, ott 
elenyésző a részvétel. A sítá�
borunkban évről évre fogy a 
létszám. Tavaly könnyedén 
megtöltöttünk egy buszt, jövő �
re már a szomszédos iskolával 
kell szövetkeznünk a megfele�
lő létszám biztosításához.

-  A tájfutáshoz -  ha jól tu�
dom -  elég egy iránytű?

-  És azt is a kezükbe adja az 
iskola. Sajnos ott is kevesebb

a lendület, az érdeklődés. A 
mostani fiatalokban kevesebb 
a bizonyítani akarás, a lelkese�
dés. A mi feladatunk az, 
higgye el, nem könnyű, hogy 
feltámasszuk a szunnyadó lel�
kesedést.

-  Sokan hiszik ezt?
-  Egyszer mondták nekem a 

tanárkollégák, hogy testneve�
lő tanárnak leni sokkal egysze�

rűbb, kifizetődőbb, hiszen egy 
kisjátékra mindig kaphatóak a 
gyerekek. Én azt mondom, ha 
nincs meg a megfelelő tarta�
lom és forma, a tesiórák 
egyenértékűek lesznek egy 
csapnivalóan rossz irodalo�
mórával. De hozzá kell te�
gyem, nincs olyan, hogy „k ifi �
zetődőbb tanári" terület. Egyik 
sem az. A tanári pálya és az 
egész oktatás csődben van ma 
Magyarországon.

-  Akkor miért csinálja? Ne�
tán optimista?

-  Muszáj annak lenni. Sze�
retem, amit csinálok. Ez egy 
ideig kielégíti az embert. Még 
itt vagyok, úgy látszik, se okos, 
se ügyes nem voltam. Nem ra�
gadtam meg a lehetőségeket.

-  Azt hiszem, ez erkölcsi 
kérdés.

-  Egyre kevésbé. Van két 
gyerekem, akiket el kell tarta�
nom, és becsülettel felnevelni. 
Ami azt jelenti, hogy meg�
adom nekik azt, amit igényel�
nek, és ha ezt a jelenlegi hely�
zetemben nem tudom biztosí�
tani, változtatnom kell.

-  Kanyarodjunk vissza. Me�
lyek a szép oldalai a pályának?

-  Az egyik dolog, aminek 
nagyon tudok örülni; azok a 
konkrét sporteredmények. Ha 
egy versenyen a gyerekek jól 
szerepelnek, azzal maguknak, 
a tanáruknak és az iskolának is 
hírnevet szereznek. Jó érzés, 
hogy egy kicsit én is benne va�
gyok a győzelemben. A másik 
öröm látni, ahogy fejlődnek. 
Irányítani kell őket, hiszen gye�
rekfejjel nem mindig tudja az 
ember, mi a jó. Amikor labdá�
val a kezükben futnak, még 
nem tudják, hogy évek múlva 
hálásan gondolnak arra a né�
hány sportos évre.

-  Tudna mesélni egy igazi, 
kedves iskolai történetet?

-  Az iskolánkban hagyomá�
nya van a különböző sportver�
senyeknek. így van ez a sítábo�
rok végén is, ahol az utolsó na�
pon „komoly" versenyt rende�
zünk. Pár éve esett meg, hogy 
a diákok nehéznek találták a 
felállított pályát. Be akartam 
bizonyítani, hogy nincsen iga�
zuk, háttal jöttem végig a pá�
lyán. Este, a díjkiosztáson fel�
állítottak egy székre, és kap�
tam egy oklevelet. Azóta is ott 
lóg .a szertáramban, öltöző- 
szekrényem ajtaján. Ez állt raj�
ta: „A legjobb hátrafelé szlalo- 
mozónak."

Lehoczky Mirjam

Jó'zsef Attila négysorosát 
idézzük a nyárról. „A  nyárfák 
közt ezüst habokkal az édes 
szellő folydogál, s..." Folytatás 
a vízsz. 1. és a függ. 35. sz. 
alatt.

VÍZSZINTES
1. Az idézet első része. 12. 

Fejfedők. 13. Titánia párja. 14. 
Igazi nevén. 16. írásban rontó 
(ford.). 17. Szavazat. 18. A Há�
rom a kislány egyike. 20. Víztö�
meg. 21. Az a távolabbi. 22. 
Görög piactér. 24. Újságban al�
kotják a betűk. 26. Rénium. 27. 
... muri. 28. Vonatkozó névmás. 
30. Szolmizációs hang. 31. Er�
délyi folyó. 33. A hét vezér 
egyike. 35. Aki szorosan hoz�
zánk tartozik. 37. Fogoly. 39. 
Irónia. 41. Női hangnem. 42. 
Színművész (Ildikó). 44. Előtag�
ként földdel kapcsolatos. 45. 
Japán drámai műfaj. 46. Gyer�
mekfenyítés. 47. Kiütés a ring- 
ben. 49. Szintén. 50. ... Sharif. 
52. Névelős növény. 54. Állati 
hím. 56. Esőn álló. 59. Az egyik 
Mauna, a kialudt. 61. Trópusi 
betegség. 63. Álomba szende- 
rül. 65. Hiányzik valamije.

FÜGGŐLEGES
1 . Sróf. 2. Strauss-opera. 3. 

Szülő becézve. 4. Elmesport 
(ford.). 5. Rossz retek. 6 . Távo�
labbi ős. 7. Részben adós. 8 .

Kimonó öve (ford.). 9. Családi 
házhoz tartozik. 10. Kakaó mel�
lé való. 11. Moll hangsor. 15. 
Mesterséges nyelv. 18. 
Mennyei. 19. ír hadsereg. 22. 
Vőlegénye van. 23. Hordómér�
ce. 25. Állati lak. 27. Ungvár fo �
lyója. 29. Alsónemű. 31. Pusz�
tít. 32. Kézjeggyel hitelesít. 34. 
Rejt. 35. Az idézet második ré�
sze. 36. Az alvást kíséri. 37. Pi- 
tyereg. 38. ... Derek. 40. Tag�
adás Bécsben. 42. Gyerekbú�
csú. 43. Saját kezűleg. 46. Tu�
dományos képesítés betűjele. 
48. Történések kiváltója. 51. 
Népi mérték. 52. Ilyen kiképzés, 
is van. 53. Famunkás névelő�
vel. 55. Neves költőnk. 56. Mo�
hamedán fejedelmi cím. 57. 
Becézett női név. 58. Száraz le�
vél. 60.... kezekkel! 62. Elektro�
mostöltésű atom. 64. Középen 
szór! 6 6 . Végtelen kád!

-  Bánhidi -
Beküldendő: a vízsz. 1. és a 

függ. 35. sz. alatti megfejtés.
Beküldési határidő: július 

1 0 .
Előző rejtvényünk helyes 

megfejtése: ...ha hull érettebb 
virágunk, őrizhesse a zsenge 
ivadék.

Nyertesek: A nyertesek ne�
veit lapunk következő számá�
ban közöljük.

Katona László és tanítványai: Csucsi Zoltán

és Tarr Zoltán, amint a csúcsra törnek

Közgyűlés 
a PSE-ben

Vezetőségválasztó közgyűlést ta rto tt a 
Postás Sportegyesület május 29-én a szak- 
szervezet székházában, melyen Bottyán Já �
nos elnök beszámolót ta rto tt az 1991-95-ös 
években végzett munkáról és eredmények�
ről.

A beszámolók után a küldöttek újraválasz�
tották az elnökséget, melynek tagjai:

ELNÖK:

BOTTYÁN JÁNOS

ELNÖKHEL YETTESEK:

DR. ODRI MIHÁLY, DR. SZARKA GYÖRGY

ELNÖKSÉGI TAGOK:

BARTHA JÓZSEF, BOTTYÁN JÁNOS, DR. CSERNÁK
ENDRE, ÉDER FERENC, HEGEDŰS ISTVÁNNÉ, 

MUNDRUCZÓ KORNÉL, MUNKA BÉLA, DR. TÖLÖSI 
PÉTER, DR. SZARKA GYÖRGY, GRICSERNÉ 

HESZKY ENIKŐ, JAKAB GYÖRGYNÉ,
DR. SOÓS TIBOR, SZÁLAI JÓZSEF,

DR. ODRI MIHÁLY, ZSÍROS ISTVÁN.

SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG:

Vezető: PERJÉSI JÓZSEF 

tag: GREGUSS MIHÁLYNÉ 
GYÜRE JÓZSEFNÉ

Munkájukhoz az elkövetkező években is 
sok sikert és eredményességet kívánunk!

Ki tad segíteni?
Kényszerű változás történt a 

szekszárdi nyugdíjasklub veze�
tésében, mert a mindenki által 
szeretett és megbecsült Hor�
váth Mihályt olyan betegség tá�
madta meg, mely ágyhoz köti, 
járni s beszélni is nehezen tud.

Horváth Mihály mindezt tu �
datva egy kéréssel is fordult 
hozzám, mint újságunk felelős 
szerkesztőjéhez, melyből a lé�
nyeget idézem:

„Szeretnék egy tolókocsit

olyanoktól, akik ebben segíte�
ni tudnak, akarnak. Sajnos 
nyugdíjamból nem telik rá, il�
letve kedvezményes áron ta�
lán megvehetem."

Kérését ezúton továbbítom 
kedves Olvasóinkhoz, bízva 
abban, valamilyen megoldást 
talán sikerül találni.

Horváth Mihály címe:
7100 Szekszárd, Hunyadi u. 2. 
Telefonszám: 06/74-313-

632.
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