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Megrendítő hírt kell közölni olva�
sóimmal. Néhány postásnak álcázott 
elvetemült hentes előre megfontolt 
„aljas" indokból megölt és feldarabolt 
egy ártatlan ökröt. A vádat azonban 
elejtem, mert az ökör búcsúlevelében 
közölte, hogy életének volt értelme, 
mert húsát a postások, pontosabban a 
mozgósok és a szállítósok ették meg. 
A háromszázötvennégy kilós ökröt, 
amelynek csak csontjai maradtak, Ku-  
vik Pál a Postaszállítási Igazgatóság 
TSZB titkára vásárolta meg 120000- Ft-  
ért. Mire az ökör megsült a forróság�
ban, felére olvadt. Illés József fősza�
kács és csapata nyolcvannégy kiló 
petrezselymes dinsztelt krumplit, hat�
vanhat kiló dinsztelt káposztát és har�
mincegy kiló káposztasalátát készített 
az éhes postásoknak. Mind a gyilkos�
ság, mind a kannibalizmus Tiszaföld-  
váron történt 1998. május 23- án, a Da�
gonya kisvendéglő mögötti strandon, 
ahová több mint háromszáz postás 
jött el gyászolni az áldozattá vált ök�
röt postás különvonattal. Ezt még 
nem sikerült közútra terelni. Európá�
ban e napon itt volt a legtöbb az egy 
négyzetméterre eső postás. Tréfán kí�
vül; érdemes volt hajnalban fölkelni, 
érdemes volt a postásvonaton döcög�
ni, mert nagyon jól éreztük magunkat. 
Volt aki focizott, volt aki úszott, min�
denki evett, ivott. Késő délután pedig 
fáradtan, de elégedetten utaztunk ha�
za azzal a reménnyel, hogy jövőre is�
mét összejövünk, hiszen a hagyo�
mány kötelez az ilyen nem kötelező, 
hangulatot javító együttlétre.

(U. A.)

Varnus Xaver játékát a világlapok zenekriti�
kusai együtt emlegetik a század legnagyobb 
orgonavirtuózalnak teljesítményével. A The 
New York Times egy kanadai fellépését kö�
vetően azt írta róla, hogy 8  „az orgona Ho- 
rowitza”, és a hízelgő minősítés azóta is úgy 
követi őt mindenfelé, mint egy testresza- 
bott, kényelmes kabát Az írónak sem  utol�
só muzsikus a közelmúltban szakított ko�
rábbi életmódjával: az elmúlt másfél évtized�
ben jobbára csak látogatóba jött haza válasz�
tott hazájából, Kanadából, mostanra azon�
ban lakást vásárolt magának Budapesten. A 
hatalmas rajongótáborral rendelkező vir�
tuózt arról faggattuk, hogy milyen kép él 
benne a magyar posta munkájáról?

-  Xaver, melyik a legemlékezetesebb élményed 
a hazai postáról?

-  A legmurissabb eset az volt, amikor egy is�
merősömnek feladtam egy levelet az egyik kőbá�
nyai postahivatalban, és a küldemény nyolc hó�
nap után, a külföldet is megjárva tért vissza hoz�
zám, „a címzett ismeretlen” felirattal a boríté�
kon. Az ismerősöm Kelenvölgyben lakott, címét 
magyarul, és egyértelműen írtam fel a kijelölt 
helyre. Mikor váratlanul visszakaptam a saját le�
velemet, álmélkodva láttam, hogy időközben 
megjárta Bukarestet is... Egy romániai pecsét fel�
irata mindenesetre ezt tanúsította. Úgy éreztem 
magam, mint a lakatlan szigetre vetett hajótörött, 
aki a remény hónapjai után a saját palackpostá�
jába botlik a hullámoktól ostromolt fövényen. 
Ma sem tudom, hogy levelem hogyan hagyhatta 
el Magyarországot, és hogy miért nem voltak ké�
pesek kikézbesíteni arra a címre, amely jól olvas�
hatóan ott virított a borítékon. Legyen ez a ma�
gyar posta titka: furcsa érzés, hogy valamikép�
pen nekem is részem van benne.

-  Még néhány hónap, és túl leszel a kétezre�
dik fellépésen, hiszen alig egy tucat hangver�
seny hiányzik még ennek a számnak elérésé�
hez. A rajongóidat tömörítő Varnus Fans Klub 
taglétszáma máris a fellépéseid szám ának  
nyolcas szorzatával egyenlő. Hogyan tartod a 
kapcsolatot a rajongóiddal?

-  Természetesen a posta útján. A Varnus 
Fans Klub napjainkban valóban csaknem ti�
zenhatezer tagot számlál. Nem titok, hogy a 
hangversenyeimre szóló jegyek értékesítése 
még sohasem okozott gondot: a klub tagjai 
azonban kedvezményesen juthatnak hozzá a 
belépőkhöz, csakúgy, mint a lemezeimhez, a 
hangversenyek plakátjaihoz, vagy a napjaink�
ban immár a 11. kiadást megért könyvemhez. 
Óriási levelezést bonyolítok. Minden hozzám 
intézett levélre válaszolok, mégpedig egy cso�
dálatos asszony, egy nyugalmazott bírónő se�
gítségével. Ő az, aki felbontja, elolvassa és 
rendszerezi a nekem szóló küldeményeket, az�
tán megfelelő időben leülünk, és megbeszél�
jük, hogy kit milyen válasz illet. Ez után segí�
tőtársam elkészíti a válaszokat, én aláírom a le�
veleket, és innen már a posta következik. Úgy�
szólván soha, senki nem reklamált még, hogy

válasz nélkül maradt volna. De azt hiszem, ez 
így van rendjén. Nagyon szomorú lennék én 
is, ha a levelemre nem kapnék választ valaki�
től. Az pontosan olyan lenne, mintha egy tár�
saságban, amelyet a közös érdeklődési kör, a 
hasonló szenvedély, vagy a művészet szerete-  
te hívott egybe, keresztülnéznének valamelyik 
kérdezőn. Úgy tapasztalom, hogy a világ ros�
kadozik a rosszindulatú, buta és szorgalmas 
emberektől: nem hagyhatjuk magukra azokat, 
akik bizalommal fordulnak hozzánk, és akikre 
valamiképpen mi magunk is számíthatunk.

-  Hülye kérdés, de talán nem lesz felesleges 
fennhangon is kimondanom: te évekig éltél Ka�
nadában, de meglehetősen jól ismered a hazai 
viszonyokat is. Ha elkerülhetetlen lenne, hogy 
postásként keresd meg a kenyeredet, hol élnél 
szívesebben?

-  A kanadai postások rendkívül nyugodt 
emberek. Pontosan tudják hogy mit kell ten�
niük, és hogy ezért mennyi pénz illeti őket. 
Pályájuk kiszámítható, anyagi előmenetelük 
fölött izmos szakszervezet bábáskodik. A ma�
gyar posta napszámosai a rendőrökkel osztoz�
nak sorsukban: úgy gondolom, hogy lelkes 
társadalmi munkások ők, akiknek bére éppen 
csak elegendő az általuk működtetett mecha�
nizmus fenntartásához. De ezt a sanyarú sor�
sot egyáltalán nem tartom végzetszerűnek. 
Biztos vagyok benne, hogy egy napon az egy�
szerű postások bére is el fogja érni azoknak a 
fizetését, akik manapság megmagyarázzák ne�
kik, hogy miért csak ennyit kereshetnek. Ha 
nem így lesz, annak a színvonal látná a kárát. 
Márpedig a bölcsesség birtokosai nem szíve�
sen mondanának le arról, hogy ahhoz a társa�
sághoz tartozhassanak, amelyikhez a kanadai 
postások is, és amelyhez a kifogástalan telje�
sítmény az egyetlen méltányolt belépő. No 
meg a megfelelő bérezés. Ez persze csak egy 
kétkezi orgonista véleménye -  akinek nem tet�
szik, az próbáljon meg orgonálni.

Fábián L. Gyula
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ERŐSEBB SZAKSZERVEZETTEL 
TALÁLKOZTAM

MIT VARUNK 
AZ ÚJ KORMÁNYTÓL?

Juniálisi kérdés

Június 6- án, 7- én az MSZOSZ, az MSZP és több társintéz�
mény szervezésében ismét megtartottuk immár hagyomá�
nyos juniálisunkat. A vidámság mellett jutott idő a ko�
moly dolgokra is. Horn Gyula, Fiiló Pál, Kerékgyártó Ildi�
kó és Sándor László a legrázósabb kérdésekre is válaszol�
tak. Én arra voltam kíváncsi, vajon az MSZOSZ elnöke mit 
vár az új kormánytól.

-  Semmi mást, mint választási ígéreteik és az Európai 
Szociális Charta ajánlásainak betartását. Mindenkinek 
legyen meg a lehetősége szabadon választott foglalkozá�
sa révén biztosítani megélhetését. Minden dolgozónak 
joga legyen igazságos, biztonságos és egészséges mun�
kafeltételekhez; maga és családja részére tisztes élet�
színvonalat biztosító díjazásra; a szociális jóléti szolgál�
tatásokból részesülni; a családnak joga legyen megfele�
lő szociális, jogi és gazdasági védelemre.

Csak annyit kívánunk mindehhez, hogy a munkavállaló�
kat és érdekképviselőiket is polgárként kezeljék és ne leke�
zeljék.

Udvarhelyi András

-  Úgy lett postásvezető, hogy a posták életébe alulról nem kóstolt bele. Ho�
gyan ismerte meg a z  ottani helyzetet?

-  A postaforgalommal, a posták életével most ismerkedem, leginkább 
a szakszervezet kapcsán. 88- ban a közgazdasági szakosztályról elmen�
tem a PKI- ba gazdasági helyettesnek. A szétválásnál ebből Matáv lett, 
ezért pár évet ott töltöttem. Akkor jöttem vissza a Postára, mikor az elő�
döm nyugdíjba ment.

-  Mennyire érzékeli értelmiségiként a „kispostások" nehéz munkakörül�
ményeit?

-  Az értelmiség is ugyanilyen nehezen élt. Beosztottként néha nekem 
is a főnökömtől kellett hónap végén kölcsönkérni, mert a családot ne�
héz volt eltartani.

-  Szakszervezeti tag volt?
-  Valamikor igen. Passzív tag voltam, vagyis csak a díjat fizettem.
-  Mi volt a véleménye a szakszervezetről, amikor még nem volt magas 

beosztású vezető?
-  Addig voltam tag, amíg vezető nem lettem. Szerintem a vezetői funk�

ció nem összeegyeztethető a szakszervezeti tagsággal. Ez egy postavezet�
őre is igaz, és a PKI- ban sem fért össze a kettő. Kétféle tapasztalatom volt. 
Először, mikor szakszervezeti tag voltam. Ez az időszak a 80- as évek vé�
géig tartott. Ebben az időben abban merült ki a funkciója, hogy osztotta 
az üdülési jegyeket, a esélyeket. A későbbi benyomásaimat már vezető�
ként kaptam. Azt hiszem, mindig megtaláltuk egymással a hangot.

-  Mi a legfontosabb benyomása a mostani szakszervezetről?
-  Az eddigi tapasztalataimnál erősebb szakszervezettel találkoztam. 

Belecsöppentem a mélyvízbe.
-  Annak ellenére, hogy nagy felelősséget vett a vállára, külsőre jó  ke�

délyeinek tűnik.
-  Nem a kedélyállapottól függ, hogy ki mennyire érzi át a felelőssé�

get, hanem hogy mennyire hagyja, hogy eluralkodjon rajta a nyomás.
-  Erről Sam Small, a hályogkovács ju t eszembe. Lukács György is azt 

mondja, hogy „az emberek nem tudják, de teszik”. És mikor odaérnek, és 
látják lépéseik következményét, akkor rettennek meg. Volt ilyen érzés Ön�
ben?

■ -  Még nem rettentem meg. Érzékelem az óriási felelősséget, ez rend�
kívül nagy tudást és sok munkát igényel. A hatvanas- hetvenes években 
versenyszerűen úsztam, ez nagy kitartást adott, sokat segített idáig az

(Folytatás a 2- 3. oldalon)
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BiTONKOLOSSZUS VOLT 

A MEGÁLMODOTT JÖVŐ..

A hetvenes, nyolcvanas évek számos, ma már abszurdnak tűnő elképzelés�
sel tette emlékezetessé a szocializmus évtizedeit. Székesfehérváron például 
a Dunántúl anyagának feldolgozását tervezték, és évtizedekig építették azt az 
óriási feldolgozó üzemet, amely sok száz millióba került, felépülése után pe�
dig azonnal megkezdték leépítését. CSER JÁNOSt, a székesfehérvári Feldol�
gozó Üzem üzemvezetőjét ezekről az időkről, és a mostani problémákról 
kérdeztük.

-  Vasutas szülők gyermeke vagyok, és híradástechnikai érdeklődésem vitt a 
postához. A Postaforgalmi Technikum elvégzése után rendszeres helyettesként 
dolgoztam, kisposta vezetőket helyettesítettem szabadságuk, vagy betegségük 
alatt. Pest megyében végeztem ezt a munkát, de előfordult, hogy Nógrádba, vagy 
Komáromba, is kölcsönadtak. Nagyon szép évek voltak ezek, rengeteg helyet is�
mertem meg, kétszáznál is több községben jártam helyettesként. Több olyan hi�
vatalvezető is volt, aki szabadságát ahhoz igazította, hogy én mikor tudok men�
ni, aztán odaadta az egész lakását.

-  Mikor kezdted a székesfehérvári működésedet?
-  1972- ben jöttem ide, a 2- es postához, de már ezt megelőzően területi bizto�

sa voltam.
-  Hogyan jött az elhíresült postafeldolgozó terve?
-  1973- ban merült fel először, hogy ide a nyolcvanas években postafeldolgo�

zó üzemet kell építeni. Az építkezés nagyon nehezen ment, hol a postának nem 
volt pénze, hol a kivitelező nem tudott megfelelő ütemben dolgozni. Ez utób�
bi az Álba Régia Építőipari Vállalat, és annak a jó ég tudja hány alvállalkozója 
volt. Végül a vasútnál kiirtott jegenyefáktól a kulcs átadásáig rengeteg idő telt el. 
1986 decemberében a karácsonyi csúcsforgalmat már itt kellett feldolgozni, de a 
hivatalos átadás csak 1987- befi volt. Maga a ház egy betonkolosszus, csúszózsa-  
lus megoldással épült, az alumínium szerkezeteket és az ablakokat a KÖFÉM ké�
szítette. Tizenötezer négyzetméter hasznos területet alakítottak ki ebben az épü�
letben. Az építés évei alatt azonban óriási változások történtek, ezzel viszont 
senki sem számolt. Először a gépesítettség magas foka vált feleslegessé. Az óriá�
si csomagfeldolgozó gépsort például, amely 72 csúszdájával a Dunántúli terüle�
tén felvett összes csomag feldolgozását végezte volna, leszerelték.

-  Teljesen átgondolatlan volt a beruházás?
-  Ez az igazság, különösen azért, mert akkor sem lehetett elképzelni, hogy 

mindent behozzanak a Dunántúlról.
-  jelenleg milyen kapacitással dolgoztok?
-  Feldolgozóüzemünk, ellentétben a többivel, minden küldeményformával

foglalkozik. Mi nem szakosodtunk csak levélre, hírlapra, csomagra, mindent fel�
dolgozunk. Korábban 365 helyre dolgoztunk, ez mára 110- re csökkent. Az utób�
bi időben a levélforgalom, és a csomagforgalom is rendkívül visszaesett, ebből 
is látszik, hogy mennyire kiszámíthatatlan egy olyan nagyberuházás, mint ennek 
az üzemnek a felépítése volt.

-  Tehát a tervezők mentségére mondjuk azt, hogy a világ körülöttünk kiszámít�
hatatlan?

-  Igen, ezt mutatja az utóbbi évek egyik jellemző példája is. A Quelle 1992-  
ben nálunk kezdte működését, itt volt a telephelye, és csodálatos forgalmat bo�
nyolított. 1993- ban közel 800 ezer csomagot adott fel. Aztán két év múlva Török-  
bálinra költözött, mivel Fehérváron nem sikerült tízezer négyzetméter alapterüle�
tű helyet találnia. Ez bizony bárhogy is igyekeztünk, 12 emberünkbe került.

-  A székesfehérvári feldolgozó tehát csökkenő forgalommal küszködik. Lesz- e 
még kibontakozás?

-  Eltekintve az előző esettől, mi nem látunk problémát. Rengeteg új, külföldi 
cég telepedett ide, amelyek megbíznak szolgáltatásainkban, hiszen mi számta�
lan új dolgot vezettünk be. Székesfehérváron kísérleteztük ki például 1983- ban a 
fiókbérlők anyagainak ki- be szállítását. Akkor vezették be azt a változtatást, hogy 
a postákat csak 8- kor nyitották ki 7 óra helyett, pedig közismert volt, hogy a ki�
esett órában jönnek a fiókbérlők, hogy postaanyagaikat elvigyék. Ekkor találtuk 
ki, hogy reggel hétkor zsákolva kivisszük, délután pedig behozzuk postaanyagu�
kat. A rendszerváltás előtt is foglalkoztunk azzal, hogy miből tudunk pénzt csi�
nálni, hogyan tudunk minőségi munkát végezni, vagy milyen szolgáltatással le�
het eladni magunkat.

-  Van- e jövője a fehérvári Postafeldolgozó Üzemnek?
-  Van. Nekünk csak az épületünkkel, a múlt e szörnyű örökségével van gon�

dunk. Sok feladatot elvettek tőlünk, ezért le kellett csökkentenünk a létszámun�
kat, de ennek a 650 embernek is ugyanazt az óriási épületet kell fűteni, ugyan�
annyi a villany és a vízdíj, mint a nagyobb létszámnál volt. Ez egy túlméretezet 
épület, fenntartása hatalmas gondot okoz nekünk.

-  Elképzelhető, hogy a posta racionális szempontok miatt eladja?
-  Hát nem is tudom. Mindent el tudok képzelni.
-  Lenne rá vevő?
-  Valószínű, bár sokszor hozzányúltunk, sokszor át kellett alakítanunk. Ez az 

épület rengeteget elvisz. Hiába a jó teljesítmények. (Lapzártakor érkezett a hír: az 
illetékesek már keresik az épületre a vevőt.)

Rácz András, Udvarhelyi András

SZOLGÁLTATÓ SZAKSZERVEZETET!
Csak a szolgáltató szakszervezet lehet versenyképes. Ez volt a témá�
ja többek között az 1998. május 21-én a Postás Szakszervezet Mis�
kolci Területi Szakszervezeti Bizottságának rendezésében megtartott 
titkárok területi tanácsa kibővített értekezletének.

Mogyorósi Gyula a MEDOSZ titkára hollandiai tapasztalatairól szá�
molt be. Előadásában ismertette a tulipános szakszervezet gyakorlatát a 
tagszervezésről és a tagmegtartásról. Elmondta, hogy Hollandiában an�
nak az ötvenezer fős szakszervezetnek milyen napi gondjai vannak. Fi�
gyelemre méltó, hogy az erőket koncentrálandó több szekszervezet -  a 
mezőgazdasági, a vasas, a szolgáltató, a szállítási -  egyesült egy 550 ezer 
fős nagy szakszervezetté. Hollandiában a szakszervezetek erősek, az in�
formációs struktúra fejlett, nagy sztárkalappal redelkeznek.Az új szövet�
ségben mindenki megtartotta saját arculatát. Mogyorósi Gyula az ÉDOSZ 
egyik titkárával járt tanulmányi úton. A hollandok nem ráerőltetni akar�
ták saját gyakorlatukat magyar kollégáikra, segíteni akartak.

Ismertették azokat a kritériumokat, amelyek szerint a szakszervezet 
népszerűsítési tervét össze kell állítani. Hangsúlyozták, hogy az érdekvé�
delmi szervezetet úgy kell felfogni mint bármilyen árut, terméket, ame�
lyet el kell adni. Vagyis a magyar kollegák szakszervezet- marketingből 
kaptak „leckét“.

íme a népszerűsítési kritériumok. A legfontosabb, hogy az eladók, 
vagyis a szakszervezetek irányítói tudják, hogy a munkavállalók hol 
akarnak hallani a szakszervezetről. Az az ideális, ha a területen, a mun�
kahelyen hallanak erről a legtöbbet.

Fontos az is, hogy pontosan tudják, milyen szervezettségű a tagság. 
Törekedni kell arra is, hogy a népszerűsítési kampányt milyen célzott kör 
megnyerésére szánják. Meg kell vizsgálni, hol van lehetőség fejlődésre, 
hol van legnagyobb szükség a tag- toborzásra. Ha kell, a népszerűsítés�
re, eladásra külső cég segítségét kell kérni. A MEDOSZ, amely igen ha�
mar -  a mezőgazdaság privatizációja miatt elvesztette tagságának több 
mint a felét és szervezettsége mindössze 41 százalékos -  a hanyatlást 
megállítandó, külső PR céget fogadott fel a hollandok tanácsára, hogy 
megtarthassa taglétszámát. Nyolc hónapos kampányuk során sikerült el�
érni, hogy stabilizálódott a létszám. Rendkívül fontos, hogy a szakszer�
vezetről információt kapjon a külvilág és a szakszervezeti tagság. Ennek 
segítségével vissza kell adni a szakszervezet nevének pozitív csengését. 
Minden olyan dologról tájékoztatni kell a közvéleményt, amit sikeresen 
csinált a szakszervezet. Fel kell mérni és folyamatosan ismertetni kell, 
hol működik jól a szakszervezet, hol verték széjjel a cégek átszervezésé�
vel és hol vannak szűz területek, ahol még nem működnek szervezetek. 
Az információs rendszer részei egymást támogassák. Szükség van tehát 
országos ágazati és regionális szakszervezeti sajtóra.

A népszerűsítési terv elkészítésekor meg kell ismernünk a szakszerve�
zet gyenge pontjait. Csak annyit szabad vállalni, amely a szervezet telje�
sítéséből tellik. Szükséges ügynöki dossziét vezetni, amelyben minden 
anyag benne van, ami a tagszervezéshez feltétlenül szükséges; az ala�
kuló ülés levezetésétől kezdve a kampányhoz szükséges dokumentumo�
kig.

A szakszervezet marketingből azt tudhatjuk meg, hogy milyen termé�
keket kínálunk a tagoknak: az egyéni érdekvédelmet, a kollektív érdek-  
védelmet, a szolgáltatásokat, amelyeket csak a szakszervezeti tagok kap�
nak. A szakszervezeti tag a vevő. A vevő mindig a király és a minőség az 
úr. A marketingmunka lényege, hogy jó terméket kínáljunk, aztán meg 
kell határozni a termék árát és az értékesítés helyét és módját.

A MEDOSZ például ezt az elvet követve kötött szerződést a Szignál 
biztosítóval s ennek következtében négy hónap alatt a tagok hatvan szá�
zaléka vette igénybe ezt a szolgáltatást, amelynek tagmegtartó szerepe 
volt. A termék nem lehet ingyenes, mert az ilyen szolgáltatást az embe�
rek lebecsülik. A MEDOSZ például a Szignál havi tagdíját 30 forintban 
állapította meg. A nem szakszervezeti tagoknak ugyanez a szolgáltatás 
700 forintba kerül.

A Hollandok hangsúlyozták: nem igyekezni kell, hanem tenni. Nem 
szabad elvesznie a sok jó ötletnek, minden tervet le kell írni és azt is, 
hogy ki és mikorra készíti el. Nem szabad félni a hibák feltárásától. Tud�
ni kell, hogy a termék hogyan jut el a célzott körhöz. Reális célokat kell 
kitűzni, apró lépésekkel kell előremenni. Nem elég kimondani: a taglét�
számot megőrzőm, tenni is kell érte. Nagyon fontos tudni, mibe kerül a 
kampány. Egy jól összeállított terv fél siker. A másik pedig az, hogy hin�
ni kell magunkban. A tervnek illeszkedni kell a szakszervezet politikájá�
ba. Tudomásul kell venni, hogy a szakszervezet termék, amit a piacon 
el kell adni. Ezért figyelembe kell venni a piaci törvényeket.

Az értekezleten ezután dr Gogolyák Ágnes Szakszervezetünk vagyoni 
helyzetéről tartott előadást. Az ügy nagyon bonyolult, de annyit mind�
annyian megértettünk, hogy sikerült megmenteni a szakszervezeti va�
gyont és hogy az üdülőnket bitorló Lázár Andrást és csapatát ha hosszú 
idő után is ki lehet rakni a balatonboglári üdülőből. Végre bebizonyít�
ható lesz, hogy nem a farok csóválja a kutyát. A bíróság a PHDSZSZ el�
nöki tisztségében Meszlényi Ferencet ismerte el. Most már csak valami jo�
gi csűrés- csavarással lehet továbbra is húzni az időt. Ha minden jól 
megy, idén már elfoglalhatjuk jogos tulajdonunkat.

A titkári értekezlet ezután megtárgyalta a Miskolci TSZB költségvetését. 
Nem volt újdonság hallani, hogy megszorító intézkedéseket kellett hoz�
ni, hiszen mint mindenütt, itt is a pénz a legkevesebb.

Udvarhelyi András és Udvarhelyi Bálint
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rezte az, hogy a Bp. 70. Posta Il.emeleti szak- 
szervezeti könyvtára 1996. november 25-i bezá�
rásának tényét (valamint az ezzel járó következ�
ményt: mint könyvtáros megszűntem működni) 
az olvasók nem vették tudomásuk

1996 végéig a Dózsa garázsban voltam a tervezett 
új munkaköröm betanulása érdekében és ide egyre 
több telefon érkezett, hogy erre és erre a könyvre 
lenne szükség. Különben az itt dolgozók körében 
is nagyon jóléreztem magam (a reggel 6 órai hóla�
pátolás még jól is esett), akárcsak később, mint ok-  
irattáros -  bár azt a napot nem fogom elfelejteni, -  
három és fél óra alatt másfél tonna zsákolt selejte�
zendő anyagot hordtam fel egyedül a pincéből.

„Karcsi, akármit csinál is, nekem mindig csak 
könyvtáros marad“ -  mondta nagyon kedvesen a fo�
lyosón Katika, az EKO osztályirodása, s valahogy a 
többiek is így gondolhatták. Mivel olyan nagyon 
sok volt az igény, beiratkoztam a Központi Szabó 
Ervin Könyvtáron kívül a hálózat fiókkönyvtáraiba 
(akár Kőbányára is kimentem, ha a keresett mű ott 
volt fellelhető), különböző nagyobb könyvtárakba, 
hogy be tudjam szerezni a kért irodalmat. Sok vál�
lalati könyvtáros is segítségemre volt, kettőnek kü�
lön köszönetét mondanék: a Magyar Nemzeti Bank�
nak, ahol -  a feleségemen keresztül -  mindig szíve�
sen rendelkezésemre álltak és Sinkó Mártának, a 
MATÁV Közművelődési Könyvtár könyvtárosának, 
aki saját tasakjába tette az általam elvitt könyvek 
kartonjait. Természetesen a könyvek beszerzése és 
táskából való kölcsönzése a 4 órás munkaidőmön 
kívül történt -  ki volt töltve a napom alaposan. Bol�
dogan csináltam a dolgozók által nem tudatosan 
„kikényszerített” mozgókönyvtári és közönségszer�
vezői tevékenységet, ami által folytathattam a már 
32 éve életem részét képező hivatást.

Fél év elteltével a dolgozók saját könyveinek fel�
ajánlásával a Bp. 70. Posta I.emeletén (ma már csak 
3000 kötettel rendelkező) könyvtár nyílt 1997. má�
jus 23- án, amely azóta bármelyik Verseny u. 3. sz. 
alatti postaszerv dolgozójának díjmentesen rendel�
kezésre áll. Felkérésre annak vezetését társadalmi 
munkában vállaltam. A PMK Központi Könyvtárá�
nak köszönhetően -  letéti állományként -  az olva�
sók folyamatosan hozzájuthattak a legújabb köny�

vekhez is, és kézikönyvekkel biztosították az infor�
matikai munkát is. Leírhatatlan boldogságot jelen�
tett, hogy újra bevételezhetek, csinálhatom a címle�
írásokat, könyvtárban kölcsönözhetek az irodalmat 
szerető dolgozóknak (és családtagjaiknak), örömöt 
szerezhetek a keresett színházjegyek beszerzésével. 
Nagyon örültem annak is, amikor a Postai Világnap 
alkalmából 1997. októberében a 17 éves postai nép�
művelő- könyvtárosi tevékenységemért a vezérigaz�
gatói dicséretet átvehettem.

Közben azért fájó szívvel gondoltam az egy eme�
lettel feljebb még mindig zárva tartó 15 000 kötetes 
könyvtárra, különösen akkor, amikor a keresett mű�
vet sehol sem sikerült megszerezni, ugyanakkor 
tudtam, hogy az több példányban ott található a 
polcon.

„Úgy látom, a fenti könytár megnyitását minden�
ki akarja” -  mondta az április 15- i megbeszélésen dr. 
Razga József úr, a vezérigazgatóság munkatársa. Va�
lóban így volt. Április 3- án Farkas Kálmán, a Bp. 70. 
Posta vezetője, amikor behívott magához, ezekkel a 
szavakkal fogadott: „Örülök, hogy az a szégyentel�
jes dolog végre véget ér.“ Április 6- án a Postás Szak-  
szervezet Székházában a könyvtárral kapcsolatos 
problémák megbeszélése valamennyi érintett fél 
képviselőjének jelenlétében, Csikós Anna, a PSZ 
Központ szociálpolitikai szakértőjének vezetésével 
megtörtént. A könyvtár azonnali megnyitásával 
egyetértett Horváth Éva, a Bp. Igazgatóság ATT tit�
kára, Kuvik Pál, a Postaszállítási Igazgatóság TSZB 
titkára, Navratil Mihályné, a Bp- i Postacsomag 
Üzem szakszervezeti titkárhelyettese, valamint (a 
könyvállomány résztulajdonában érintett félként) a 
POFÉSZ ügyvivője, Sümegvári Miklós is. Krakk Jó�
zsef, a PMK Központi Könyvtárának vezetője tájé�
koztatta a jelenlevőket (idézem az emlékeztetőből): 
„a 15 000 kötetes könyvtár a hálózat egyik legjob�
ban felszerelt könyvtára, a volt könyvtáros munká�
ját nagyon magas színvonalon, több ezer dolgozó 
igényét kielégítve végezte“. Jó volt hallanom.

Az üzemi tanácsok képviselői szintén egyetértet�
tek a meglévő helyiségek könyvtárként történő fel-  
használásával és azzal is, hogy április 14- én kez�
dődjék meg a leltározás. Megegyeztek, hogy a 
könyvtár igénybevételének lehetőségét -  szakszer�

vezeti hovatartozástól függetlenül -  minden mun�
kavállaló részére biztosítani kell.

A tényfeltáró leltározási ütemterv elkészülte után 
első lépésként -  határidő megjelölésével -  megkez�
dődött azon dolgozók kiértesítése, akik másfél év�
vel ezelőtt kikölcsönözték a könyveket, de nem 
volt lehetőségük visszahozni. A leltározási bizott�
ság vezetője Gurai Ferencné, a PMK Központi 
Könyvtárának nyugdíjba vonult volt igazgatója 
megjegyezte, hogy úgy hozzák vissza a könyveket, 
mintha csak a rendes kölcsönzési határidő járt vol�
na le. (Amit ő nem tud, hogy ezekkel az olvasókkal 
e másfél év alatt a kapcsolat nem szakadt meg, hi�
szen mindig biztattam őket, hogy őrizzék meg a 
könyveket.) „Édes fiam, amikor megkaptam a leve�
led, sírtam örömömben“ -  e szavakkal hozta vissza 
Pottomyai Miklósné (Borika), az egyik régi nyugdí�
jas olvasóm a könyveket. A Bp- i Postacsomag Üzem 
dolgozói érdeklődtek: „Ugye lesz továbbra is olva�
sóterem?“. Többen, köztük Nyitrai Tamás, bejöttek 
egy- egy percre: „csak egy kis könyvtárszagot jöttem 
szippantani“. Napról napra újabb lelki feltöltődést 
jelentettek ezek a percek a 8 órás igen megfeszített 
tempójú leltározás közben.

Sokan keresnek „kívülről“ is (Bp. Igazgatóság), a 
Zugló 1. Postával szinte napi kapcsolatban vagyok. 
A Vezérigazgatóságtól is többen hívnak, ha a 
könyvtárukban nem található anyagot keresnek. 
„Karcsi, biztos emlékszel még rám" -  jött legutóbb 
a telefon. „Holnap György nevű kollégánkat kö�
szöntjük, s szükség lenne a névhez tartozó leírásra.“ 
A kedvező lehetőség -  hogy egyszerre két könyvtár 
anyagából válogathatok -  sem segített, mert bár a 
keresett könyvvel mindkettő rendelkezik, de kiköl�
csönözték. Máradt a körtelefon, s egy régi könyvtá�
ros ismerősöm segítségével fél órán belül a kért in�
formáció faxon eljutott az illetékeshez.

Köszönet több ezer postás nevében az érintett 
postaszervek szakmai és szakszervezeti vezetőinek 
és mindenkinek, akik lehetővé tették, hogy a csip�
kerózsika álmát alvó 15 000 kötet ismét eljuthasson 
a dolgozókhoz, s a könyvtár falai között újra meg�
induljon az élet.

Horvátth Károly 
könyvtárvezető

ERŐSEBB SZAKSZERVEZETTEL 
TALÁLKOZTAM

(Folytatás az 1. oldalról)

életemben. A gyerekeket is el kell vinni sportolni, hogy megtanulják a 
sportszerű küzdelmet.

-  Amikor legutóbb bértárgyalásról volt szó, sportszerűnek érezte a 
szakszervezet és a vezetőség viselkedését?

-  Nem a korrektséggel, hanem a határkörökkel volt gond. A tárgyalá�
sok legvégén egyszercsak, mikor már úgy gondoltuk, hogy azonos mér�
tékeken vagyunk, csak a felhasználás között vannak nézeteltérések, ak�
kor kiderült, hogy a mértékek sem azonosak. Ez nem feltétlenül a tárgya�
lópartnereink korrektségén múlott, sokkal inkább a jogosultságukon. 
Nem tudom megítélni, hogy a bizottság nem vállalta- e magára, vagy a 
választmány nem adta- e át a hatáskört. Ezt magának a szakszervezetnek 
kell majd kielemeznie. A végén, mikor értetlenül álltunk a választmány 
döntése előtt, elmondtam, hogy az egész, többhetes tárgyalássorozat 
megcsúfolásának érzem a történteket. Nagyon nehéz azt a kutyát utolér�
ni, amelyik mindig elszalad a gazdája elől, és mikor már majdnem utol�
érik, akkor tovább fut.

-  Hogyan minősíti a megállapodást?
-  Úgy érzem, hogy többet engedtünk, mint amit jelenleg a gazdasági 

helyzetünk megenged. Rendkívüli erőfeszítéseket kell tennünk, hogy ezt 
valamiképp behozzuk. Abban sem vagyok biztos, hogy a postás dolgo�
zók elégedettebbek lettek. Sokkal nagyobb erőfeszítéseket kell tenniük, 
hogy mégis hozzák azt az eredményt, amit elvárnak a Magyar Postától. 
Arra sem tudom a magyarázatot miért pont 21% volt a szakszervezet kö�
vetelése. Ez az ÉT megállapodással sem volt összeegyeztethető. Másrészt 
nem lehetett megállapítani, mennyire volt erős a sztrájkkészültség. A bér�

tárgyalásokon az volt az érzésem, hogy a szakszervezet, ha javasolunk 
valamit, eleve azt hiszi, hogy az ellentétes a dolgozók érdekével. Ha azt 
a kiemelést, amit mi javasoltunk, és a választmány leszavazott, elfogad�
ták volna, akkor a vezérigazgatóság 15% bérfejlesztést kapott volna és 
nem 16- ot, viszont a területi igazgatóságok többet kaptak volna. Sajnos 
a tárgyalóbizottságnak nem volt elegendő jogosultsága arra, hogy igent 
mondhasson, még akkor sem, ha megérette a javaslatunkat.

-  A szakszervezet megkapta a tárgyalásokhoz szükséges információ�
kat?

-  A tárgyalásokon arról is vitatkoztunk, hogy milyen szintig kell meg�
kapniuk az információkat. Viszont úgy érzem, hogy az általunk átadott 
információk nem befolyásolták a 21%- os követelésüket. A Magyar Posta 
felelős vezetésének tudni kell az irányt. Szó sincs arról, hogy mi nem 
akarunk magasabb bért adni. Megnyugtató volna számunkra, ha a Pos�
tán elégedett dolgozók lennének. Viszont egész Magyarország jelenlegi 
gazdasági helyzetébe kell beilleszkednie a Postának. Jónéhány olyan 
feladat van az elkövetkezendő időben, amit ilyen költségek mellett nem 
fogunk tudni megcsinálni.

-  A z érv mindig ugyanaz, csak addig lehet nyújtózkodni, amíg a ta�
karónk ér. Utólag viszont mindig kiderül, hogy a béreket olyan beruhá�
zások oltárán áldozták föl, amelyek olcsóbban is megvalósíthatóak lettek 
volna. A másik kérdés, hogy ha hosszútávon ilyen alacsonyan marad�
nak a bérek, a z  nem jelenti- e a Posta öngyilkosságát?

-  A postai fizetések valóban alacsonyak, viszont a pedagógusok, az 
orvosok, a rendőrök vagy az ápolónők bére még alacsonyabb. Megígér�
tük, hogy ha termelékenység növekedést tudunk produkálni, az ÉT- ben 
megpróbáljuk majd elérni, hogy ezért többletbért is kaphassunk.

-  Eltelt negyed év. A z eddigi teljesítmény alapján van- e kilátás arra, 
hogy ezt a feltételes keresetnövekedést megkapják a dolgozók?

-  Összesítésünk még nincsen. Kétféle benyomásom van jelenleg, de 
ez is csak részterületekről származik, és nem biztos, hogy általánosítani 
lehet. Az egyik szerint a forgalom nagyobb, mint tavaly ilyenkor, sőt, sok

helyen még a decemberit is meghaladja. Ez nemcsak a választásoknak 
köszönhető. A januári- februári forgalomról kaptam tájékoztatást, és fizi�
kailag mérhető a többlettevékenység. Viszont a postaszervek, mikor a 
terveiket készítik, gyakran fordulnak hozzánk azzal, hogy nem lesz elég 
a költség többlettevékenységekre. Márpedig ha ez így van, akkor nem 
lesz termelékenység- növekedés. Remélem, hogy több bevétel lesz, mint 
amit terveztünk, és ha sikerül takarékosan gazdálkodni a költségekkel, 
akkor van esély a keresetnövekedésre. Nem kicsi, 3%- os létszámnöveke�
dést vettünk tervbe. Másrészt sem a szabályozóban, sem a vezetői pré�
miumban nem kötjük meg a forgalom létszámfeltöltöttségét. Szabad ke�
zet adunk az igazgatóságok vezetőinek, ami természetesen nagyobb fe�
lelősséget jelent nekik. Eddig, mikor megtárgyaltuk a szakszervezettel a 
szabályozót, a minimumot adtuk volna meg, ami alá nem lehetett men�
ni, mert a minőség rovására ment volna. Azóta se a minimumot, se a ma�
ximumot nem adjuk meg, mivel ha bármilyen mértéket megadunk, átto�
lódik ránk az a felelősség, ami a postaszerveket terheli.

-  Ott voltam azon a tárgyaláson, ahol kiderült, hogy egyetértési jogá�
val élve a szakszervezet nem fogadta el a z  Önök álláspontját, a norma�
felülvizsgálattal kapcsolatban. Azóta csend van. Mi történik a kulisszák 
mögött?

-  A szakszervezet az 1997. évi normakarbantartás bevezetésével nem 
értett egyet. Mi tehát ezt most nem hajtjuk végre. Tavalyi normákkal megy 
tovább a munka ’98- ban is. E szerint tervez mindenki. Tudomásul vet�
tük, hogy nem adta egyetértését a szakszervezet. Az indoklással kapcso�
latban már vannak kétségeink, de megígértük, hogy teljes körű normafe�
lülvizsgálat indul ’98- ban, ezt terveink szerint az év végére sikerül is be�
fejezni. A ’97- es karbantartással már nincs értelme foglalkozni, ezért a 
csönd.

-  Mit lehet tenni, hogy a szakszervezetet jobban bevonják a normafe-  
lülvizsgálatba és így kisebbek legyenek a nézeteltérések?

-  Összegyűjtöttük néhány postás dolgozó véleményét. Nem tudom 
elképzelni, hogy eltérhet a véleményünk akkor, ha mi egy módszertan-
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UT- E
A Z  Ü .T .?

LUKÁCS ILDIKÓ
a Budapestvidéki Postaigazgatóság 
Üzemi Tanácsának elnöke, 
a területi szakszervezeti bizottság 
függetlenített munkatársa.

1955- ben, jún iu s 21- én, Ikrek havának utolsó napján született. A z t 
mondja, tele van ellentéttel. Szerencsés jegynek tartja a z  ikreket, mert 
igaz ugyan, hogy sok m inden t a szívére vesz, ham ar tú lju t a dolgo�
kon. A z  ellentmondások, a viszálykodás, a  homályos helyzetek meg�
m ozgatják kreativitását. A m i másokat elkedvetlenít, elbátortalanít, 
a z  nyugtalan lelkét, kíváncsi szellemét, szenzibilitását fe lv illanyoz�
za . Édesanyja 1959- től 1980- ig volt a Postás Szakszervezet főtitkára, 
ezért Lukács Ildikó szám ára természetes a szakszervezethez való kö�
tődés.

-  Véletlenül lettem postás -  kezdi Lukács Ildikó. -  Érettségi után 
az óvónőképzőbe jelentkeztem, amit egy év után abbahagytam. Ez�
után otthon két hetet kaptam, hogy elhelyezkedjek. Miután nagy 
postás dinasztia vagyunk, és csak postás ismerősök vettek körül, 
ezért a Budapestvidéki Postaigazgatóságra mentem dolgozni 1974-  
ben. Amikor 1987- ban a gyes- ről visszajöttem, akkor kerültem a szak-  
szervezetbe.

-  Tulajdonképpen végig asztal mellett dolgoztál?
-  Igen. Nem voltam postás.
-  Hogyan lehet a íróasztal mellől látni, a  kispostások életét?
-  Nehezen fogadtak el a kollegák, mikor idekerültem, aztán ké�

sőbb kiderült, hogy a szakszervezeti m unkához az em bernek első�
sorban szociális érzékenységre van szüksége és csak utána fontos 
az, hogy milyen szakmai ismeretekkel rendelkezik. Végül is elvégez�
tem a felsőfokú postaforgalmi tanfolyamot, a gyakorlatban azonban 
nem dolgoztam.

-  Kialakult- e valamilyen alapelved, am i szerint a szakszervezeti 
m unkát végzed?

-  Igen, amit az első TSZB titkáromtól hallottam, az, hogy aláza�
tosnak kell lenni a területtel szemben, a dolgozók felé.

-  Milyen a kapcsolatod a postásokkal, a szakszervezeti tagokkal?
-  Nagy, 4 megyés igazgatóság vagyunk, szétszórtan, 600 telephe�

lyen, ezért a személyes kapcsolat kialakítása nehéz. Természetesen 
rengeteg kollegát ismerek személyesen is, de mindenkit sajnos nem.

-  Említetted, hogy lefelé alázatos vagy, és én úgy látom, hogy fö l�
fe lé  viszont radikális. E z általában fordítva  szokott lenni a vezető be�
osztású embereknél. Miért tartoztál ahhoz a csoporthoz, am elyik nem  

.volt elégedett a béremeléssel?
-  Azért, mert a dolgozóinkon ezzel a mértékű bérfejlesztéssel nem 

sokat segítettünk. Azt a lemaradást, pedig ami a tárcán belül is ki�
mutatható picit sem csökkentettük. Az pedig számomra elviselhetet�
len, hogy éhbérért dolgoztatjuk az embereinket. Ki kell menni a kéz�
besítőkhöz korán reggel, és meg kell nézni, hogy hány kiló anyagot 
visznek ki és milyen feltételek között dolgoznak. A kis csomagokat 
a nyakukba rakják, úgy néznek ki, mint egy karácsonyfa, és mégis 
csinálják.

(Folytatás a 4.oldalon.)

Jöjjön el
és hozza magával vendégeit is

a PAPRIKA CSÁRDÁBA!

(Bp. VII., Dózsa György út 72.)

Magyaros konyha, halételek bő választéka. 
Nyitva: 10- 22 óráig. Hétfőnként táncest. 

Asztalfoglalás: 352- 1380.

D O RO S BÉLA VEZÉRIGAZGATÓ

Grafológiai jellemzés
lu A uXj.u, —
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Érett, önálló, határozott személyiség, nagyfo�
kú variabilitással megáldva. Fő eszménye a si�
ker, a törvények és a szabályok betartása. Az 
image kialakításánál teljesítménykényszere 
hajtja a maximális hatékonyság elérésére. Az 
ügy érdekében érzelmi életét háttérbe szorítja, 
erősen kontrollálja, valójában a munkába me�
nekül az érzelmei elől. Elhivatott ember, aki�
nek a magánélete elválaszthatatlan a hivatásá�
tól, képes életét egy feladatnak szentelni. Kar-  
mikus indíttatása is az, hogy hasznossá tegye 
magát mások életében a gyakorlati segítség-  
nyújtás, önfeláldozás, a szeretet és szolgálat 
révén. Tudása, elkötelezettsége, kitartó mun�
kájának eredményeként hírnévre, tekintélyre 
tesz szert.

ÉN -  vezetésére az értelem és az akarat irá�
nyító szerepe jellemző. Nyíltságát, őszintesé�
gét eddig is gyakran kellett megbánnia, a csa�
lódások, fájdalmas élettapasztalatok visszafo�
gottá tették ambícióiban. Ikrek jegye lévén, vi�
selkedésére is a kettősség jellemző. A látszat 
szerint szociális kapcsolataiban, társasági éle�
tében a kedvesség, barátságosság, humor, segí�
tőkészség, vagyis a nyitottság jellemző. De va�
lódi énje és hajlama töprengővé, befeléfordu-  
lóvá, visszafogottá, zárkózottá teszi. Ennek el�
lenére élénk, mozgékony, törekvő, örökifjú al�
kat, aki szereti a változatosságot, rugalmas, fej�
lődőképes, nyitott az újdonságok befogadásá�
ra. Túlzott önfegyelme, elővigyázatossága, kö�
telesség-  és felelősségtudata visszafogja lendü�
letét. Környezete számára viselkedése a kie�
gyensúlyozottság benyomását kelti, miközben 
feszültségben él, állandó harcban önmagával. 
Önértékelésében, irányulásaiban rendkívül 
variábilis, általában elégedetlen az eddigi 
eredményeivel. Önmegvalósítása gátolt, mert 
túlságosan odafigyel a környezetére és állan�
dóan visszatér önmagához, hogy erőt merítsen 
a továbbhaladáshoz. Múltbéli kellemetlen él�
ményeit még nem sikerült feldolgoznia, ami 
szintén akadályozza az előrejutásban. Szeret�
ne közvetlennek látszani, de időközben bizal�
matlanná válik. Kitartó, nagy teherbírású, egy�
szerre több munkát is tud végezni. Remek üz�
letember, kihasználja a kínálkozó lehetősége�
ket. Alapjában bőkezű, de kénytelen takaré�
kosságra kényszeríteni magát. Sokat ad a külső 
megjelenésére, van ízlése és formaérzéke. Sze�
ret utazni és sportolni. Kiváló közösségi em�
ber, remek az alkalmazkodó képessége, szelle�
mileg és lelkileg gyorsan képes a kapcsolatte�
remtésre, erős a kötődési hajlama. Kifejező-  
készsége világos és egyszerű, meggyőző, sze�
ret beszélgetni.

Értelmi képességei kimagaslóak, egyetemes�
ségre és eszmeiségre törekszik. Intelligens, tá�
jékozott, művelt, sokoldalú az érdeklődési kö�
re, lényegretörő, rendszerető alkat, absztrakt, 
kreatív a gondolkodása. Gyors a felfogó képes�
sége, fogékony, logikus, ötletes, fantáziadús. 
Véleményalkotásában határozott, ellenőrzése 
szigorú, kritikus, szeret vitatkozni érvelni, 
időnként ironikus. Józan, tárgyilagos, objektív 
ítéletű. Általában a szellemi frissesség, 
könnyedség jellemzi, diplomatikus, ügyes, 
céltudatos és korrekt.

Erősen vezető egyéniség, elkülönülő, füg�
getlen, intézkedő rendelkező alkat, meggon�
dolt és határozott. Beosztottjaitól feltétlen en�
gedelmességet követel, ragaszkodik elképzelé�
seihez, amelyek kivitelezésében nagyon kö�
vetkezetes.

Teknős Erzsébet 
grafológus

Asztrológiai jellemzés

Ön a légies Ikrek jegyében született. Uralko�
dó bolygója, a Merkúr logikus értelmet, sokol�
dalú intelligenciát és kitűnő kapcsolatteremtő 
képességet biztosít Önnek. Ez a planéta fele�
lős minden, a forgalommal, a gondolatközlés�
sel, a közvetítéssel összefüggő tevékenységért, 
így a postai szolgáltatásért is.

A mítoszok szerint Merkúr az, aki az istenek 
akaratát továbbítja az emberek és az alvilág fe�
lé és fordítva: az emberek kívánságait az iste�
nekhez. Ehhez a média- szerephez kiváló szel�
lemi képességekre és átlagon felüli diplomáci�
ai érzékre van szüksége. Járja a földet és az al�
világba vezető utakat, hogy közvetítsen az 
Olimposziak és alattvalóik között. Ő az aki ké�
pes a lelkek kimentésére Hadész birodalmá�
ból. E rendkívüli képességekre csak Zeusz fia�
ként tehetett szert.

E misztikus képességek emberi léptékű meg�
nyilvánulásai Önre is jellemzőek, az Ikrek je�
gyében uralomban lévő Merkúr a legteljeseb�
ben fejti ki hatását. Emellett az e jegyben talál�
ható bolygótömörülés (szaknyelven: stellium) 
szintén megerősíti, de egyben ki is egészíti a 
merkúri tulajdonságokat. A Nap tekintélyt, a 
Jupiter bölcsességet, a Szaturnusz kitartást, az 
Uránusz pedig találékonyságot kölcsönöz Ön�
nek. Mindezt a sok kedvező adottságot azon�
ban csak rengeteg idő-  és munkaráfordítással 
bontakoztathatja ki. A Szaturnusz aspektusai 
azt jelzik, hogy keményen kell dolgoznia a fel-  
emelkedésért, az elért anyagi és egzisztenciális 
helyzetének megőrzéséért, minden egyes ki�
sebb vagy nagyobb siker kivívásáért.

A születésnapjának ismeretéből levonható 
következtetések után bizonytalanabb terepre 
érkeztünk. Az óra és a perc precíz tudásának 
hiányában a házakra, vagyis az életterületekre 
vonatkozó megállapítások nem eléggé megbíz�
hatóak. Ezért arra kérjük Önt és az Olvasót, 
hogy a közölt horoszkópot ezzel a fenntartás�
sal fogadják.

Teknős Erzsébet -  Dr. Forgács Katalin

HIBÁTLAN?
Beszélgetés Doros Bélával

-  A grafológiai elemzés alapján Ön hibát�
lannak tűnik.

-  Nem nagyon hiszek az ilyen módszerek�
ben. Ez a leírás egyrészt túl szép és túlságosan 
hízelgő is, másrészt jónéhány olyan dolog 
van, amit vagy nem vett észre a grafológus, 
vagy nem volt elég meggyőző az a pár sor, 
amelyből következtetni próbált.

-  Ezek szerint mégis vannak hibái?
-  Nagyon kényelmes vagyok. Nem így élek, 

nagyon sokat dolgozom, de ha tehetném, na�
gyon szeretnék egy kicsit lustálkodni, akár 
semmit tenni. Egy másik hibám -  és ezt a köz�
vetlen munkatársaim és bírálóim szokták emle�
getni -  hogy túlságosan elnéző vagyok mások 
hibáival szemben. Ez vezetési szempontból 
mindenképpen hibának számít. Belátom, volt 
itt néhány vezető, akik munkájával kapcsola�
tosan eléggé összegyülekeztek már olyan hiá�
nyosságok, amelyek alapján föl kellett volna 
őket mentenem. Mégis, mindig újabb lehetősé�
get adtam nekik, mert nem szívesen fordítom 
rossz irányba emberek sorsát. Ezt viszont egy 
vezetőnek nem szabad egy határon túl figye�
lembe venni.

Ezen kívül vannak szenvedélyeim, amelyek�
re szívesebben áldozok többet, mint az átlag. 
Ezt ma már kordában tartom, de egy időben 
nagyon sokat szerettem vadászni.

-  Honnan jön a vadásszenvedély?
-  Nekem elsősorban a természet szeretete 

az, ami ezt befolyásolja. Minden ősöm, akit is�
mertem, vagy vadászattal foglalkozott, vagy er�
dész volt. Az egyik dédapám főerdész volt, egy 
testvérem szintén erdész.

- J ó  céllövő?
-  Talán az átlagnál egy picivel jobb. Ez 

mindig idegállapot kérdése is -  a terhelés és a 
feszültség rontja a pontosságot.

-  Mi a helyzet a nőkkel?
-  Az érdeklődésem minden ellenkező hí�

reszteléssel szemben normális. Rendezett, tisz�
tességes családi életem van. Ez hiányzik az ér�
tékelésből. A feleségem és én nagyon mélyről 
jöttünk, keményen meg kellett dolgoznunk az 
előrehaladásért, és ez is sokkal szorosabbra 
font össze bennünket.

-  Türelmetlen néha?
-  Előfordul, de ez nagyon rövid ideig tart, 

visszafogom magam, uralkodom a felindulása�
imon.

-  Szokott hazudni?
-  Soha. Arra nagyon adok, hogy a szavahi�

hetőségem megkérdőjelezhetetlen legyen. 
Nem szeretem az embereket becsapni. Egy 
ilyen nagy cégnél ha a vezető hitelét veszti, 
vége.

-  Az Élet és Irodalomban olvastam egy ha-  
zugságkutató cikkét. Ezek szerint az átlagem�
ber naponta kétszázötvenszer hazudik. Ennek 
a 2/ 3- a olyan, amikor önmagunknak hazu�
dunk. Szerinte a hazugság szükséges, mert 
enélkül nem lehet az életben meglenni.

-  A hazugság számomra az, amikor valamit 
szándékosan másképp mondok, és én ilyet 
nem teszek. Lehet, hogy valamit elhallgatok, 
mert egyrészt ebben a beosztásban ez szinte 
szükségszerű, tehát ilyen értelemben nem a 
teljes igazságot mondom el. Szándékosan fél�
revezetni viszont még ellenségeimet se nagyon 
szoktam.

-  Gyűlöli az ellenségeit?
-  Én igazán azt gyűlölöm, ha tisztességtele�

nül küzdenek az ellenségek. Az érdekek ütkö�
zésének van kultúrált formája. Nem szeretem, 
ha ez átvált az ellenfél lejáratásába; ha valakit, 
akinek védhetetlen érvei vannak, de ütköznek 
egy másik érdekcsoport érveivel, megpróbál�
nak eltávolítani a pozíciójából. Az ilyen mód�
szereket nem is gyakorlom. Ezekkel szemben 
mindig hátrányban vagyok. Nekem természe�
tes, hogy valaki az érdekeiért szól, de elfogad�
hatatlan, ha erőszakot használ.

Udvarhelyi András és Udvarhelyi Bálint

ban korrekt normázási rendszert dolgozunk ki, és az egészet felülvizsgál�
juk. Ha megtörtént a technológiai felülvizsgálat, akkor a szakszervezet is 
véleményezheti a módszertant és a méréseket. Sőt, részt is vehet a méré�
seken. Tehát a szakszervezetet bevonjuk, természetesen nem egyetértési 
joggal. Most sok mindenben igaza volt a szakszervezetnek. Van igazság 
abban, hogy sok olyan tényezőt nem vesznek figyelembe a normamegál�
lapításkor, amit újabban hozott az élet. Ez mind a két irányban igaz.

-  Egy sajtótájékoztatón elmondták, hogy Magyarországon a kollektív 
szerződések meglehetősen ritkák, összesen 1500 cégnél van ilyen. Viszont 
az új kollektív szerződés körül, aminek a tervezetét 1993■ december 27- én 
küldte el a szakszervezet, nagy a bizonytalanság.

-  A kollektív szerződés átdolgozása most folyik. A postás szakszerve�
zet elnöke is elmondta néhány fórumon, hogy ez nem sürgős, mivel szá�
mukra az is megnyugtató, hogy van ilyen.

-  A kollektív szerződés készítésébe is bevonják a szakszervezetet?
-  Mikor a mi álláspontunk összeállt, természetesen egyeztetünk, hi�

szen a másik aláíró a szakszervezet. Viszont amíg a saját álláspontunkat 
sem alakítottuk ki mindenben, nem vonhatjuk be a másik felet.

-  Több mint egy éve bizonytalan helyzetben tartja a szakszervezetet a 
szakma azzal, hogy nem mondja meg a tisztségviselők milyen munkaidő�
kedvezményben részesülnek.

-  Van érvényes kollektív szerződés, ezért nem értem a bizonytalanság 
okát. Ami ott rögzítve van, attól mi nem térhetünk el.

-  Tudja már, bogy a készülő, új szerződésben hogy alakul a m unka�
idő- kedvezmény?

-  Biztosan nem növeljük. Most próbálom áttekinteni, hogy a Munka 
Törvénykönyve szerint mi az, amit biztosítani kell. Ennek alapján dol�
gozzuk ki az új szerződést. Még semmilyen döntés nem született ezügy-  
ben.

-  Állítólag a szakma a z  alternatív szakszervezeteket jobban támogat�
ja: vezeti és támogatja például a sajtóját, irodákat ad  neki. Tud- e róla, 
bogy folyik valameilyen támogatás?

-  Én erről nem tudok. Ugyanez a vád éri a Postás Szakszervezetet is 
az alternatívok részéről. Ez a vita a dolgozói képviseletet gyengíti. Fel�
mérettem, hogy ’97- re a Postás Szakszervezet támogatására mennyit köl�
töttünk. Ez az összeg 110 millió forint fölött van. Ebben benne van a 
bérköltség és a TB, viszont valószínűleg például az étkezéseket nem tar�
talmazza, felmérés tehát még nem teljes körű. A szakma egyik szakszer�
vezetet sem akarja jobban támogatni a másiknál. Ha EU- tagok leszünk, 
akkor is lesznek majd dolgozói érdekképviseletek, akikkel együtt kell 
dolgoznunk. Akárhányan lesznek, egyenlően kell őket megítélnünk. Saj�
nos úgy érzem, hogy jelenleg a három érdekképviselet egymással sem 
tud szót érteni.

-  A z MSZOSZ sajtótájékoztatón felvetődött, hogy ha a szakszervezet 
nagyobb béremelést harcol ki, azok is mennek a pénztárhoz a z  emelt f i �
zetésért, akik nem szakszervezeti tagok. A z MSZOSZ szerint, mivel szol�
gáltatást végeztek a nem szakszervezeti tagokért is, valamilyen kompen�
zációt kellene kapniuk, hiszen a munkabéke megteremtése nagyon fo n �
tos. Kell- e a munkaadónak vagy a kormánynak támogatni a szakszerve�
zetet?

-  Véleményem szerint, aki szakszervezetbe tömörül, az többletáldo�
zatot vállal azért, hogy őt képviseljék. Azok a nem szakszervezeti tagok, 
akiket ezen vita kapcsán képviseltek, semmivel nem tartoznak. A szak-  
szervezet csak a szakszervezeti tagok véleményét kérte ki, bár nyilván 
minden nem szakszervezeti tag örülne a 21%- os bérfejlesztésnek. Ha 
azért van a mozgalom mert érdekellentét van a munkáltatók és munka-  
vállalók között, mindig annak kell finanszíroznia, akit képvisel. Ennek 
ellenére nem mondom hogy a Magyar Posta, mint munkáltató, semmi�
vel ne finanszírozza a szakszervezetet, és az állandó párbeszédre 
felkészült szakértők vannak. A szakértőket viszont meg kell fizetni. 
Ezért pénz nélkül nem lehet képviselni senkit, és nem a kormánynak 
kell finanszíroznia a szakszervezetet.

-  Mennyire kell erősnek lennie egy szakszervezetnek, hogy mindkét fé l 
közös hasznára tevékenykedjen?

-  A legfontosabb a szakértelem. Abban a kérdésben, amiben vitatko�
zunk, mert más érdekeink vannak, csak akkor tudunk közös nevezőre 
jutni, ha szakértőként vitatkozunk mi is, és a szakszervezet is.

-  Hogyan értékeli a mostani szakszervezet szakértelmét?
-  Vannak hozzáértők, de a döntési mechanizmusnak, ez a rendszere 

nem teszi lehetővé, hogy a szakértők hatást fejtsenek ki. Az ottani szak�
értők egy részének féltenie kell az állását. Ha a dolgozók tömegének 
nem tetszik, amit csinál, akkor könnyedén elbocsáthatják. Mellette pe�
dig a Magyar Posta fizeti őket, mert ez a rendszer alakult ki. Ennek el�
lenére a dolgozók akkor is elmozdíthatják őket ha mi ezzel nem értünk 
egyet, bár munkajogi szempontból hozzánk tartoznak. Kérdés, hogy a 
szakértő mennyire vitatkozhat az -  akár jogos, akár jogtalan -  indulatok�
ból vitatkozó tömeggel.

-  Mennyire számít egy ilyen beosztásban, hogy a szakszervezettel mi�
lyen kapcsolatban van, hogy mit gondolnak a szakszervezeti tagok?

-  Nekem fontos, hogy a tevékenységem minden pólusával jó viszony�
ban legyek.

-  Egy állami tulajdonban lévő cég vezetői mit tehetnek azért, hogy az  
ő  általuk is kevésnek tartott postásbéreket jobban emeljék? Ön hogy értel�
mezi a minisztériumban elhangzott kijelenéseket?

-  Amit a béremeléssel kapcsolatban mondtak, egyrészt nem volt fel�
tétel nélkül. A túllépést tehát feltételesen engedélyezték, de nem volt 
szó 3- 4 százalékról. Végül is arra a megállapodásra jutottunk, hogy 
többletteljesítménnyel próbáljuk behozni a különbözetet. Ellentét le�
het abban, hogy hány százalék emelést adunk. A piac, az igazgatóság, 
de még az ügyvezetés is, beleértve saját magam, mind azt várják, hogy 
minél nagyobb nyereséget érjünk el. A szakszervezet pedig természete�
sen magasabb bért szeretne. Abban viszont nem lehet különböző az ér�
dekünk, hogy a rendelkezésre álló bérmennyiséget hogyan használ�
juk föl.

Rácz -  Udvarhelyi

TEKNŐS ERZSÉBET GRAFOLÓGIAI ÉS ASZTROLÓGIAI ROVAT



4  •  ORSZÁGJÁRÁS POSTÁS DOLGOZÓ

B eszélgetés

DALOS ISTVÁN,
autóvillam ossági

m ű szerésszel,

a p écsi Postaautó Kft.

szakszervezeti

titkárával
és KŐHEDI ISTVÁN, 

gépkocsivezetővel, 

a Szállítási Üzem  

szakszervezeti 

titkárával.

Dalos I.: Most már csak tiszteletbeli postások vagyunk! Ami�
kor a hat kft. levált a szállítási üzemtől, a posta perifériájára 
kerültünk. Azt mondták, hogy ebben a formában az egyéb�
ként veszteséges javítóbázis nyereséget produkálhat. Én már 
akkor sem hittem az egészben, az volt a véleményem, hogy 
egy kész helyzetbe sodródtunk, amihez valahogy alkalmaz�
kodni kell. Az ügyvezető igazgatónk optimistább volt -  nem 
mi voltunk a legrosszabbak - , azt remélte, ki lehet hozni va�
lamit a kft.- bői. Feltett szándékom volt, hogy a gazdasági ve�
zetést mindenben segítem, ne legyen sztrájkhangulat, zökke�
nőmentes legyen az átalakulás. Az eredmény késik, ezért tisz�
tességtelennek tartom a kollegákkal szemben -  hisz közüliük 
való vagyok - , hogy türelemre intsem őket, a hangulat ger�
jesztését elkerülendő megszűrjem az információkat. Épp úgy 
érzem a hátrányokat, mint ők. Az elsődleges, hogy el tudjuk

ÜT- E AZ Ü.T.? assu,
-  Hogyan látod a z  elnökség és a választm ány m unkáját? Elégedett 

vagy, elégedetlen vagy?
-  Az elnökség munkáját nem tartom jónak és a választmány he�

lyett én továbbra is a titkárok országos tanácsát működtetném . Min�
den nagyobb horderejű döntéshez összehívnám azt a közel 250 
alapszervi titkárt, hogy kikérjem a véleményüket. Az elnökség pedig 
90. óta nem  úgy működik, ahogyan kellene. Egy határozottabb és 
egységesebb testületre lenne szükség.

-  Mit lehetne tenni, hogy fö lrá zzu k  a z  embereket, hogy a z  elnökség 
jobban dolgozzon, hogy a szakszervezet visszanyerje a z  emberek bi�
zalmát?

-  Először nekünk kéne bizonyítani, mert számtalan végig nem vitt 
problém ánk van. Megígértük például a dolgozóinknak, hogy min�
dent elkövetünk a korkedvezményes nyugdíjukért és hogy bebizo�
nyítjuk azt, hogy egy kézbesítő 62 éves koráig nem  tud dolgozni, 
mert már 50- 55 éves korára majdnem rokkant.

-  És m i történt?
-  Volt egy gyenge próbálkozásunk, de utána nem  ütöttük a vasat. 

Nem szabadna elfogadni, hogy az illetékes minisztériumból kapunk 
egy levelet, amelyben közük: várjunk még. Minden létező fórumot 
meg kellene keresni, m inden lehetőséget megragadni azért, hogy be�
bizonyítsuk: 62 éves korig ezt a m unkát nem lehet csinálni.

-  Itt, ezen a területen vannak erre üzemegészségügyi kutatások, 
amelyek ezt bizonyítják? Tehát orvosilag e z  bizonyítható?

-  A posta tavaly létrehozta saját foglalkozás- egészségügyi hálóza�
tát. Ezt a hálózatot fel kellene használni arra, hogy rövid időn be�
lül bebizonyítsuk követelésünk jogosságát.

-  Mi az, hogy ÜT, m i a  feladata, mért hozták létre? Kik a tagjai?
-  Az üzemi Tanácsot 1993- ban hozták létre, és a dolgozók részvé�

telét biztosítja tagjain keresztül a vezetésben. A Munka Törvény-  
könyvének a 65. §- a írja le azokat a jogosítványokat, amelyeket az 
üzemi tanácsnak gyakorolnia kell. Minden olyan dologban, amely 
a dolgozók nagy többségét érinti, tájékoztatási vagy véleményezési 
jogunk van. Annak idején, amikor megalakult az ÜT sokan azt 
mondták, hogy azért hozták létre, hogy ellensúlyozzák a szakszer�
vezeteket. Aztán kiderült, hogy a szakszervezet tulajdonképpen el�
foglalta az ÜT- t.

-  Milyen előnyei vannak ennek?
-  Sajnos akadozik a partnerkapcsolat az üzemi tanács és a szak-  

szervezet között. Nagy hiányosság, hogy nem kötöttek egymással 
semmilyen megállapodást. Az üzemi tanács és a szakma kapcsolata 
sem gyümölcsöző. A vezetés nem akarja tudomásul venni, hogy az 
üzemi tanácsok vannak, léteznek. Nem kíváncsiak igazán a mi véle�
ményünkre, pedig ha jó munkakapcsolatot teremtenénk, akkor a 
szakma is profitálna, mert ha odafigyelnének a véleményükre, mi se�
gítenénk eladni a szakmai döntéseket a területen.

A ndrás & András

A JÓ MINDIG ELNYERI
tartani a családjainkat, de a statisztika szerinti 24 ezer forin�
tos átlagkeresetből ez nem megy. A feleségem rokkantnyugdí�
jas, két beteg van a családban, nekem mindenáron pénzt kell 
keresnem. Nem engedhetem meg magamnak azt a luxust, 
hogy társadalmi munkát végezzek! A másik: már nem is hiszek 
abban, amiért négy éve elvállaltam a szakszervezeti titkársá�
got.

-  Mire készül?
Dalos /..-  Pecze Palival, a TSZB- vel rendkívül jó, baráti kap�

csolatban vagyunk, de a posta olyan helyzetbe hozott ben�
nünket, hogy kilátástalannak tartom az erőfeszítéseket, ezért 
lemondtam a tisztségemről. Pali kért két hetet, hogy mindket�
ten gondoljuk át. Nagyon sajnálom, de nem megy.

-  Ettől még nem fog többet keresni!
Dallos /.; A város tele van szervizekkel, drágábbakkal, mint 

mi vagyunk. Másrészt működik a feketegazdaság, amibe való�
színűleg én is belekényszerülök. Itt adnak egy munkára 
50- 70 ezer forintos árajánlatot, a fekete megcsinálja 10- ért, 20-  
ért, de az legalább az övé. Az autós nem azt kérdezi, mit kell 
csinálni a kocsiján, hanem, hogy mennyibe kerül majd. A 
pénzes elmegy a szakszervizbe, mert célszerű, a többit a szür�
ke és a fekete szívja fel, hozzánk az a munka kerül, amit a 
kapualjban nem lehet megcsinálni. Tudom, az ügyvezető 
igazgató rohangál össze- vissza munkát szerezni, de hát...

-  Es a Posta autói?
Dalos I.: Jóval kevesebb, mint a lakosságé. A MATÁV- é a 

legkevesebb, pedig Európában igyekeznek koncentrálni a ja�
vító hátteret. A gépkocsivezetők szeretnének nálunk javíttat�
ni, de a MATÁV mással szerződött. Érdekes példa: sikerült 
szerződnünk velük, hogy mi adjuk az akkumulátorokat. Be�
jött a kocsi, megkapta az akkut, de kiderült, hogy rossz a töl�
tés. Nem csinálhattam meg, mert a szomszéd szervizzel volt 
enre szerződésük. Gondolom, gumit egy harmadik helyen 
szereltetnek.

-  Nem az ár lehet a döntő?
Dalos Nem hinném, mert a rezsiórabér nálunk 

1000- 1500, Pesten 3- 4 ezer forint, típustól függően. Akinek 
nincs pénze ez is sok. A másik, hogy a megkezdett munkáért 
felelősséggel tartozunk, nem lehetek tekintettel a kuncsaft 
pénztárcájára. A kapualjakban ez nem így van. A telített pia�
con a kft. nem képes annyi munkát keresni, hogy a száz szá�
zalékos leterheltségünk meglegyen, s megkapjuk az egyéb�
ként nevetséges fizetésünk száz százalékát. Egyébként csak 
80 százalék jár.

-  A Posta mennyire beszél bele a kft. ügyeibe?
Dalos A vállalkozás 100 százalékos postai tulajdon, ő 

határozza meg a feloadatokat, sőt az árakat is. Az üzleti ter�
vet az ügyvezető csinálja a helyi sajátosságokat figyelembe 
véve, de a Posta hagyja jóvá. Nem paradox helyzet ez? Egy 
csomó költségtől megszabadul, mégis van javítóbázisa, de le�
hetetlen helyzetbe hozza az alkalmazottait. Ezek mellett van�
nak ám külön kívánságai is. A kis területű műhelyeket nem 
volna érdemes megtartani, de a Posta kívánságára fenntart�

juk. Egy magánvállalat ezt nem tenné meg. A Posta autói so�
ronkívüliséget élveznek. Egy idegen szerviz ezért felárat szá�
mol. A terheink, költségeink nőnek, a bevétel nem.

-  A béreken spórolják meg a veszteségeket?
Dalos I.: Szó sincs róla! Az ügyvezető örülne, ha 50 ezret 

keresnénk, mert akkor volna munkánk. Egyszerűen nincs mi�
ből adni. A kft. vezetője nem tud konkurálni a maszek 
szervizessel, aki 25 ezerrel szerződik a dolgozóval, de zseb�
ből 40- et ad. Nincs olyan szerviz városban, ahol ne dolgoz�
na ismerősöm, vannak információim. Egy időben volt egy 
olyan felfogás, hogy munkanélküliség van, rengeteg a sza�
bad munkaerő. Volt egy vitám a gazdasági igazgatóval, 
mondtam, nem szabad azt mondani a dolgozónak, hogy el 
lehet menni, ha nem tetszik valami, mert később, ha lesz 
munka nem lesz ki megcsinálja. A városban lévő szabad 
munkaerő sokszor két nap után odébb állt. Fontos szem�
pont az is, hogy a gyártók megköveteleik, hogy szaktanfo�
lyamot végzett szerelők javítsák az autót. Ezek drága embe�
rek, mert a pótlásuk sokba kerül. Akinek nincs papírja, drá�
ga pénzen képeztetni kell. Szerintem ez az állapot kizárólag 
a Postának hozott előnyt, de ez csak átmeneti lehet. A leg�
nagyobb félelelem, hogy a Posta előbb- utóbb a szakszervi�
zekkel köt szerződést.

-  Azzal együtt, hogy drágább?
Dalos Azzal együtt. Új kocsi vásárlásakor kötelező a 

szakszerviz. Félő, hogy ott is marad a javítás. A tulajdonos 
egyáltalán nem mérlegelte, milyen helyzetbe hozott bennün�
ket. A gépkocsivezetők sokszor szégyellnek kérni valamit, 
mert úgy gondolják, ezért a pénzért mit várhatnak...

Kőhidi I.: A Posta kihasználja a helyzetet, és azt tesz vele�
tek, amit akar!

Dalos Amikor a kft. megalakult, a gyengébbeket végki�
elégítéssel elküldték. Most röhögnek a markukba, mert akkor 
alakult egy sor új szerviz, mind elhelyezkedett, sokkal több 
pénzért. A jobbak ittmaradhattak ennyiért. A jó elnyeri méltó 
büntetését! Már legfeljebb felmondással mehetnék el, de ho�
vá? Ki vesz fel 53 évesen valakit, akinek véleménye van, nem 
örül, ha nem jelentik be... Macerás. Mellesleg a postai meg�
rendelés csökkent, amióta fizetni kell érte. Akkor jönnek javí�
tani, ha már szétesik az autó.

Kőhidi /..■ Őrültségnek tartom, hogy a kft. megalakításával a 
szállítást javítóbázis nélkül hagyják. Már nem a gépkocsive�
zetőn múlik, hogy mikor javíttat. Az a döntő, hogy most épp 
van- e pénz rá, vagy nincs. A jelszó: á, megy ez még! Hiába 
dől össze alattam az autó, év végén nincs javítás. Az elmaradt 
javításokat év elején csináltatjuk meg. Mi úgy vagyunk vele, 
hogy nem javítjuk saját magunk az autót, mert részint.azért 
nem fizetnek, részint a kollega abból él, hogy leadom a ko�
csit javíttatni. Sajnos nem rajtam múlik, hogy mikor történik 
ez meg. Száz helyre leírják, hogy mit csináltatunk az autón) 
nehogy mást is elvégeztessünk, mint amit ők elrendeltek, 
meggyőződésem, hogy ez így őrültség, mire menne a Volán a 
műhelyei nélkül?

ÓVATOS ZÖLDEK VAGYUNK
A fejlődés elkerülhetetlen velejárójá�
nak tekinti a mozgóposták visszaszo�
rulását és fokozatos leépítését Fejes 
György hálózatüzemeltetési ágazati 
igazgató és Kis Pál Jenő szállítási szak�
ember. Ugyanakkor februári, Valami 
bűzlik? című cikkünkre reagálva ko�
molytalannak tartják és határozottan 
cáfolják, hogy elfogultak lennénk a 
közúti szállítás javára a vasútival 
szemben. Ám szó esik a racionalizá�
lás szülte keservekről is.

-  Először is; semmiféle terv nem léte�
zik arra, hogy a közúti szállítás minde�
nütt végleg szorítsa ki a vasútit -  vág be�
le a vitába Fejes György. -  A költségek 
mindkettőnél növekednek, így alkalma�
zásukról irányonként, a konkrét helyze�
tet figyelembe véve kell dönteni. Sőt! Mi 
óvatos zöldek vagyunk, amiből az kö�
vetkezik, hogy ha a szállítási gazdasá�
gosság egyforma, a vasút javára akarunk 
dönteni.

-  A költségeket természetesen más té�
nyezők is befolyásolják a vasúti kocsik 
magasabb árán és hosszabb élettarta�
mán kívül -  veszi át a szót Kis Pál Jenő. 
-  Nagyon komoly ára van az átrakások�
nak is.

-  Ám ezt külön kell választani a fel�
dolgozás problémájától -  folytatja az 
igazgató. -  Az eredményt tekintve egy 
menet közbeni, vasúti feldolgozásra ki�
alakított munkahely soha nem lesz 
egyenértékű egy épületben lévővel. Vas�
úton a szűkös hely eleve korlátozó té�
nyező, nem is beszélve arról, hogy egy 
négyzetméternyi munkahely kialakítása 
és fenntartása, fűtése, világítása sokkal 
drágább. Egy mozgópostakocsi 60- 70 
millió forint, és az élőmunka- költségek 
is magasabbak. Noha a dolgozók terme�
lékenysége nagyobb a postai átlagnál, a 
munkafolyamat miatti veszteség nagy, 
amit egyértelműen szeretnénk visszaszo�
rítani. Emellett mi semmi kivetnivalót 
nem látunk abban, hogy a jól kvalifikált

mozgópostái szakemberek igyekeznek 
érdekeiket megjeleníteni.

-  Tesznek- e valamit azért, hogy ezek�
nek a szakembereknek a bérvesztését, ne�
tán bérzuhanását ellensúlyozzák, elke�
rülve tömeges távozásukat a postától:

-  E csapatnak más feladatokat próbá�
lunk találni, de nem tudjuk garantálni a 
korábbival azonos jövedelmet.

-  A korábbi cikkünkben megszólalók 
szerint azonban a vidéken, mondjuk Zá�
honyban lakók esélyegyenlősége is csor�
bulhat, hiszen mozgóposta híján nem 
fogják időben megkapni leveleiket...

-  Köztudott, hogy Kelet- Magyarorszá-  
gon gyorsabb a vasút -  szól Fejes 
György. -  Mérlegelni azonban először 
azt kell, hogy időben érkezik- e meg a 
küldemény. Nincs szükség például arra, 
hogy a reggeli országos napilapok már 
éjjel fél kettőkor megérkezzenek Székes-  
fehérvárra. Pécs pedig közúton húsz ki�
lométerrel közelebb van, mint a nagy se�
bességű vonatok fogadására képtelen 
vasúti pályán. Ha mi közútpártiak len�
nénk, nem törekednénk arra, hogy ki�
építsünk egy nagy központi pályaudvart 
Budapesten, Rákosrendezőn, erőtelje�
sen csökkentve a vasúti szállítás szem�
pontjából különösen kritikus átrakási 
költségeket. Mindig az összköltséget kell 
kalkulálnunk, s az sem mindegy, hogy 
például az egységnyi rakodási költség 
egy leveleszsák 3- 400 levélre, vagy egyet�
len csomagra terhelendő.

-  Tehát nem létezik egyeduralomra tö�
rő közúti lobbi a postán?

-  Ez gyermeteg állítás -  mondja rög�
tön Fejes György. -  Azon kívül, hogy ka�
pásból tudnék mondani legalább két 
ágazati igazgatót, aki mozgópostásként 
kezdte, itt milliárdokban mért gazdasá�
gossági számításokról van szó, amikről 
nem dönthet szubjektív megítélés. A 
mozgópostára szorítkozva: jelenlegi 70 
kocsijából, közel 50- et kell kicserélni, 
2003-  körül, mai áron 3 milliárd forintért. 
Itt az a kérdés, hogy ezt a rengeteg pénzt

egy évszázados technológia fenntartá�
sárra fordítsuk, amelynek termelékenysé�
ge nem növelhető, vagy ehelyett sokkal 
hatékonyabb fejlesztésekre költsük. Már�
pedig ez utóbbi fejlődési utat járta végig 
az összes nagy posta. A vezető posták�
nál mindenütt megszűnt a menet közbe�
ni feldolgozás, mert nem lehetett gépe�
síteni. Az emberi munkaerő drágább, 
többet hibázik, ráadásul bonyolultab�
ban irányítható. A kevés kivétel egyike a 
nagyon konzervatív postájú Svájc. Az 
nálunk nem valószínű, hogy teljesen ki�
küszöbölhető a menet közbeni feldol�
gozás, de ahol lehet, törekszünk rá.

-  Mekkora a mozgóposták utazói lét�
száma, s ez milyen ütemben fog csökken�
ni?

-  A jelenlegi létszám körülbelül 280 
ember -  válaszol Kis Pál Jenő. -  Az idén 
a győri és a békéscsabai délutáni mene�
tet fogja megszűntetni, mert tevékenysé�
ge más módon is kiváltható. Ez 10 em�
bert érint majd. További konkrét tervünk 
még nincs, de ha az elemzések szerint 
szükséges, gyorsan akarunk lépni.

-  A gazdaságossági számítások elle�
nére sem tartják mellékesnek, hogy egy 
jól képzett postás csoport miként reagál a 
változásokra, s azokat mennyire drasz�
tikusan kell átélnie?

-  Ez egyértelmű -  válaszol habozás 
nélkül Fejes György. -  A postás társada�
lomnak nagyon jól képzett, értékes rét�
egéről van szó, amelynek státusza tőlük 
független, technológiai okokból válto�
zik. Megmaradt munkájuk mégis kulcsté�
nyezője a posta szállítási rendszerének. 
Keressük tehát a még kölcsönösen elfo�
gadható megoldásokat, s bármikor ké�
szen állunk ez ügyben tárgyalni bárki�
vel. Eközben azért az élet, a versenypi�
ac keményen diktál; s ha ezt nem ven�
nék tudomásul végső fokon vala�
mennyiünk állása, az egész Magyar Pos�
ta kerülne veszélybe.

Újlaki



1998. JUNIUS ORSZÁGJÁRÁS •  5

MÉLTÓ BÜNTETÉSÉT!
-  Most nincs egy postás autó a műhelyben. Mind jó?
Kőhidi Bármelyiket leadhatnánk, biztos volna javítani�

való rajta. Az újakkal már nincs annyi gond, de ezek közül az 
elsők is már 8 évesek. Már kezdenek olyan állapotba kerülni, 
hogy el sem adhatók.

Dalos I.: Rengeteg akkut, önindítót cserélünk. Mindez 
azért van, mert a szerencsétlen gépkocsivezető üzemanyag�
takarékosságra kényszerül, s minden pirosnál, dugónál, lejtő�
nél leállítja a motort, majd újra indít.

-  Mennyit keresnek és mennyi munkával a gépkocsive�
zetőik?

Kőhidi 1.: Netto 42 ezret, amiben az üzemanyag, a kikülde�
tés is benne van. Az új Munka Törvénykönyv életbelépése 
előtt 173 órát kellett dolgozni. Ez mindenhol más és más 
volt. Egyszer lejöttek Pécsre, és megkérdezték: mennyit dol�
goznak? Mondtuk, 173 órát. Hogy hogy? -  kerekedett el a sze�
mük, s kapásból 180- ra emelték úgy, hogy a vidéki végállo�
másokon töltött időt 50 százalékos készenléti időnek számí�
tották. így lett a napi 15- 16 órai szolgálatból 11- 12. Nagy ve�
szekedések árán elértük, hogy teljes munkaidőt számolnak el, 
de felemelték az óraszámot 196- ra.

-  A kft. megalakulása előtt mekkora különbség volt a 
szállítás és a műhely dolgozóinak bére között?

Kőhidi /..-  Semmi. Egyszerűen nem nőtt a pénzünk azóta.
-  Az érdekvédelem mit tehet?
Dalos I.: Amikor rájöttünk, hogy perifériára szorultunk, a 

szállítási üzemek és a kft.- k létrehoztunk egy tagozatot. így 
tudtuk elérni, hogy tárgyalós tagunk legyen a vezérigazgatói 
döntéseknél, közvetlen tudunk problémákat felvetni, aztán 
vagy válaszolnak, vagy sem.

Kőhidi /..■ ígéretet kaptunk, hogy a kollektív szerződés tár�
gyalására felhívnak bennünket Pestre. Szeretnénk leülni 
egyeztetni, mert sem a követelményrendszer, sem a beszerzé�
si rendszer nem egséges. Van ahol darabszámra, másutt levél�
szekrényszámra, harmadik helyen megin másképp megy.

Dalos I.: A hat kft. szakszervezeti tisztségviselői szerettek 
volna egy keret Kollektív Szerződést kötni. Csakhogy más�
képp áll ehhez a nyereséges, és másképp a veszteséges kft. 
Azon bukott meg a dolog, hogy ki vállal garanciát a Kollek�
tív Szerződésre? A veszteséges kft. nem tud, a Posta, mint tu-  
lajdonaos nem akar. A kft. csak a költségeit görgetné maga 
előtt. A Posta az igazi piaci áraktól elmaradó árakat diktál és 
külön kívánságai vannak. Legalább a gépkocsivezetőket nem 
hozta olyan helyzetbe, hogy ők csinálgassák az autóikat.

Kőhidi I.: Nem is lenne jó, ha én fusizgatnám, vannak erre 
szakemberek...

-  Bevált a MOL-kártyás tankolási rendszer?
Kőhidi I.: Marhaságnak tartom! A Posta sok üzemanyagot 

vásárol és közbeszerzési törvény alá esik. Szerintem Pécsen a 
legrosszabb választás a MÓL. Van Olyan külterületi autó, 
amelyikhez a legközelebbi MÓL- kút 27 kilométerre van. Ez 
egy NTVA. A kis negyven literes tankjával megy naponta 250 
kilométert, másfél naponta 50- et azért, hogy tankolhasson,

de a telephelyhez legközelebbi kút is öt kilométerre van. Vé�
gül is olcsóbb a MÓL, mert nem kér előre pénzt, utólagos el�
számolás van. Ezzel kapcsolatban hoztak furcsa intézkedése�
ket. Ha már úgyis ingyen van, és úgy is megy MOL- kút felé, 
tankoljon, de csak akkor, ha már majdnem üres a tank! Miért 
kell ezt megvárnom? Ha meghibásodik az üzemanyagrend�
szer, lehet, hogy fél tankkal nem is tudok bejönni!

Dalos 1.: Kísérleti nyúlak vagyunk. Nem ezt a lovat akartuk. 
Olyan gebét kaptunk, hogy támogatni sem lehet, cipeljük a 
hátunkon, vagy ő döglik meg, vagy mi.

-  A pilóták, hogy látják a szerelők dolgát?
Kőhidi I.: Nekem az a véleményem, hogy meg akarják szün�

tetni a kft.- t. Nem mondják, de olyan feltételeket szabnak. 
Szerencsétlenek akármilyen keveset kapnak nem mennek el, 
mert azt a keveset legalább hazavihetik. Megalázó.

-  Optimistábbnak tűnik, mint Dalos úr!
Kőhidi I.: A mi helyzetünk jobb. A mi bérünk hasonló, mint 

a város más szállítási cégeinél. Ha valamin változtatni lehet�
ne, az a munkaidő. Ha beleszólhatnék, nem vásárolnánk tíz 
autótípust és kicsit arányosabb bérelosztást vinnék véghez.

-  És Ön min változtatna?
Dalos I.: Én egyszerűen ckak dolgozni szeretnék! Pénz csak 

akkor van, ha munka is, és ezt a helyzetet nem mi teremtet�
tük. Egyszer megkérdeztem Doros úrtól, milyen hátránya lesz 
az egyszerű dolgozónak, ha a kft. úgy lesz veszteséges, hogy 
a kiáramló bér nagyobb. Azt válaszolta, semmilyen, legfel�
jebb az ügyvezető igazgató nem kap prémiumot. Itt a kör be�
zárul, és már csak ismételni tudom magam. Ha a szerelőknek 
nem volna mellékkeresetük, az utcasarokra állhatnának kol�
dulni. Már most tudom, hogy nyugdíjasként nyomorogni fo�
gok. Szép perspektíva!

Filipsz- Fodor

LEGNAGYOBB KINCSÜNK 
A Z EGÉSZSÉG II.

ÉS A POSTÁ(S)NAK?

Í
 Milyennek látja a postások egészségi állapotát a foglalkozás- egész�

ségügyi orvos? Az új hálózat tapasztalatai nyilván még korlátozottak, 
ezért egy régi üzemorvost kerestünk fel, ő  folyamatában látja a vál�
tozásokat. Dr. Stadler Egon a Posta Elszámoló Központ épületében 
lévő rendelőben vigyázza a dél- pesti régió postásságának testi- lelki 
épségét.

-  Egész pontosan Csepeltől Rákoskeresztúrig, Kispestet kivéve -  
mondja precízen a belgyógyász, reumatológus kardiológus és sport�
orvos. -  A dolgozók fele ebben az épületben van, a többiek mint�
egy harminc postahivatalban. Évente egyszer legalább eljutok min�
den munkahelyre, s ha nem  is találkozom valamennyi postással, de 
az orvosilag érdekes helyiségeket végiglátogatom. Az ellenőrzés so�
rán tapasztaltak megnyugtatnak.

• -  Konkrétan mit jelent e kedvező megítélés?
-  A m ellék -  és szociális helyiségek tiszták, megfelelően felszerel�

tek, a legtöbb hivatalban zuhanyzó is van. Más kérdés, hogy általá�
ban a takarítóeszközök tárolására használják.

-  Akkor mégsem olyan rózsás a helyzet...
-  Persze, hogy nem. Az egészség megóvásának bizonyos feltéte�

lei nem  a m unkáltatón múlnak.
— Hanem a munkavállalón. Érték- e a saját egészségük a postások�

nak ön szerint?
-  Egyértelmű válaszom nincs. Könnyelmű volna az általánosítás, 

meg aztán ki- ki más élethelyzetből kénytelen súlyozni, milyen áldo�
zatot hoz az egészségéért, vagy éppen tesz ellene. Ha valaki úgy 
kezdi a napot, hogy reggeli nélkül indul a munkahelyére, a buszon 
belekönyökölnek az oldalába, már zaklatottan érkezik be, fáj a 
gyomra, a munkájára sem tud kellő mértékben koncentrálni, el van 
rontva az egész napja. Ha történetesen számítógép - monitor előtt ül 
naphosszat, mint itt a PEK- ben sokan, kényelmes, puha széken, pa�
pucsban -  mert ilyen kellemes munkahelyen csak nem  lesz bolond 
zárt cipőben, kemény ülőhelyen tölteni a napot -  pedig pont az 
lenne a célszerű - ,  kész a dagadt boka, a pangó keringés a comb�
hajlatban. S ha ezt az óránkénti tíz perc lazítás helyett kávézással, 
cigarettázással, netán perm anens tízóraizással próbálja oldani, ak�
kor nem sokat tehet az orvos. Ezek mind olyan jelenségek, amelyek 
nem  tipikus postás gondok, s csak apró lépésekkel tudunk rajtuk 
változtatni.

-  Például hogyan?
-  A kollektív tanácsadás kora lejárt, amúgy is csak a személyes 

kontaktus eredményes. Ha úgy érzik az emberek, egyedül az ő gond�
jukra figyelek oda, kicsit komolyabban veszik a javaslataimat. A 
mozgásszegény munkahelyen dolgozó, súlyfelesleggel küszködők -  
nek például ajánlom, egy megállóval később szálljon fel a villamos�
ra befelé jövet, vagy eggyel korábban szálljon le és gyalogoljon. Ám 
ehhez, a reggelizésre szánt időt is beleértve, korábban kell fölkelni. 
Mindennek ára van.

-  A kézbesítők viszont nem panaszkodhatnak mozgáshiányra.
-  Náluk gyakori a nagy fizikai igénybevétel okozta b oka -  és talp�

süllyedés, ennek nyomán pedig a nyirokkeringési zavarok. A m un�
kafeltételeken az orvos nem tud változtatni, de egészséges cipőt tud 
ajánlani.

-  Hogyan alakul az orvos - dolgozó kapcsolat? Ki kezdem ényezi 3 
találkozásokat?

-  Az első találkozás a felvétel előtt, az alkalmassági vizsgálatkor 
történik. Itt nem  csupán az aktuális állapotot mérjük fel. A hosszabb 
távú teherbírás legalább annyira lényeges. Például a szemvizsgálat�
nál a monitor előtt dolgozók szem ének alkalmazkodóképességét is 
figyeljük. Ennek hiánya esetén az egyoldalú terhelés folytán három�
öt év alatt komoly romlás következhet be.

-  Alkalmassági vizsgálat és munkaerőpiaci pozíció. Kényszerült- e 
már kompromisszumra, azaz kapott- e jelzést valahonnan, ne vegye 
túl szigorúan az egészségügyi kritériumokat, mert szükség van az il�
letőre az adott munkahelyen?

-  A Magyar Posta szerencsére nem  kényszerül ilyen engedm ények�
re, m inden területre akad elég jelentkező.

-  Azért is fontos a szigor, hogy ne indulhassanak utólagos mun�
kajogi perek effajta hibák miatt -  teszi hozzá dr. Jáhn Gábor főorvos, 
foglalkozás- egészségügyi és munkabiztonsági csoportvezető, a szo�
ciális és munkavédelmi osztály munkatársa.

-  Visszatérve az orvos - dolgozó viszonyhoz, kezdem ényezhet raj�
tuk kívül a munkahelyi vezető is. A PEK- ben legutóbb a személyze�
ti vezető kérte -  a nagyszámú nődolgozóra tekintettel -  a csontrit�
kulás- vizsgálatot. Másfél éve vércukorszűrés volt. Ezek olyan vizsgá�
latok, amelyek nem veszélyeztetik senki munkahelyét sem, de fel�
hívja az érintettek figyelmét a szakorvosi kezelés szükségességére.

-  Sikerült- e valóban elkülöníteni a foglalkozási és a háziorvosi te�
rületet egymástól, ami többek között egyik célja is volt az átszerve�
zésnek?

-  Bizonyos feladatkörök jobban behatároltak lettek, így a gondo�
zási teendők sem tartoznak ránk. Ám, ha valamelyik dolgozó mond�
juk magas vérnyomás, cukorbetegség, idegi panaszok -  például vál�
tott műszak miatti alvászavar -  miatt hozzánk fordul, nem tudom 
megtagadni az ellátást. Az élet tehát mégis ránk testál valamennyit a 
háziorvosi, olykor a szakorvosi tennivalókból.

-  A munkahelyekkel van- e súrlódása az időszakos felülvizsgála�
tok, vagy a munkavédelmi javaslatai okán?

-  Az utóbbiak miatt nincs. Ami megoldható, azt, ha módjukban 
áll, meg is teszik. Ilyen volt legutóbb az adatrögzítőknél a gépterem 
és a zajforrást képező gépek zajcsökkentő szigetelése. Áz előbbi 
azonban nem könnyen kivitelezhető kötelezettség a postahivatali 
dolgozók esetében, akik nincsenek ennyire szem előtt. Á vezetők el�
várják, hogy az embereik ne „mással” töltsék a munkaidejüket, ne�
héz a pótlásuk a feszített normák miatt, ezért ritkábban jutnak el a 
szükséges felülvizsgálatokra. E vonatkozásban feltétlenül előre kel�
lene lépnünk.

-  Vidéken egyébként hasonló az általános helyzetkép a délpesti�
hez -  mondja dr. Jáhn Gábor - , legföljebb a hosszabb utazási idő 
miatt még nehezebb megoldani a vizsgálatokat.

-  Végezetül hadd tegyem föl az egzaktul alig megválaszolható 
kérdést -  fordulok most már a hálózat vezető főorvoshoz -  milyen 
ma a postások egészégi állapota Magyarországon?

-  Minthogy a postások is sokfélék, a különböző munkahelyeken 
eltérő terheléseknek vannak kitéve, az életvitelük sem azonos, nem 
lehet egyféle minősítéssel felelni. Annyit azért kijelenthetek -  sum�
mázza a rendelkezésére álló adatokat és személyes tapasztalatai dr. 
Jáhn Gábor - , nem rosszabb semmilyen rizikófaktor, fontosabb be�
tegségek, tünetcsoportok vonatkozásában, mint más szakmák alkal�
m azottainak állapota.

Változik a világ, benne a Magyar Posta is, amely ma mintegy évi 
150 millió forintot tud egészségügyi célokra fordítani. Változik a 
postások egészségügyi kultúrája is. Reméljük előnyére.

ROVIDNADRAG HOSSZUUTIU INGGEL
Felkészületlenül érte a postaszállítást a 
bankkártyával történő üzemanyag-elszá�
molás. Az új rendszer jó és rossz oldalai�
ról, valamint a szállítás egyéb gondjairól 
MACSUS JÁNOSNÉVAL, a Szállítási Üzem 
Teljesítményfeldolgozó Csoportjának ve�
zetőjével, és BENKŐ VIKTOR SZB-titkár- 
ral beszélgettünk.

-  Januártól a  MÓL szolgáltatja a postá�
nak a z  üzem anyagot. Milyen változásokat 
jelent ez?

-  A postának jelentős megtakarítást hoz, 
hogy havi bontásban utólag fizethetünk, és 
egy százalék kedvezményt kapunk az üzem�
anyagárból. Ugyanakkor nem volt elég fel�
készülési idő arra, hogy problémák nélkül 
térjünk át a kártyás üzemanyag- elszámolás�
ra. Eddig kézpénzt kaptak gépkocsivezető�
ink a tankoláshoz, amivel utólag számoltak 
el, ezért látszott, hogy ki fogyaszt túl, és ki 
takarít meg. Most a gépkocsik kapnak kár�
tyát, amivel több sofőr is tankol, ezért a 
megtakarítások dolgozóra lebontva kimutat-  
hatatlanok. Ezenkívül egy egész számítógé�
pes programunk volt a régi kézpénzes rend�
szerre kiépítve, a kártyás megoldáshoz újat 
kellett csinálni. Nem látjuk tisztán azt sem, 
ki és milyen mértékben felel az elhagyott 
kártyáért, hogyan lehet kiküszöbölni az ez�
zel történő visszaéléseket. Egy elhagyott 
kártyával szinte a végtelenségig lehet tan�
kolni, ami a dolgozónak több százezer fo�
rintos kárt is okozhat.

-  Hogyan vált be a kártya a z  adm in iszt�
rációs rendszerben?

-  Sajnos óriási többletterheket rakott az 
amúgy is feszített létszámunkra, mert a MÓL 
számlázási módszere számunkra kezelhetet�
len. A jóváírások jóváírásait küldik, és iszo�
nyú lemaradással számláznak felénk. A feb�
ruári számlák például még mindig nem ér�
keztek meg, ezért a megtakarításokat sem 
tudtuk kifizetni, hiába várták a dolgozók. 
És ha jól meggondoljuk ez az egy százalé�
kos kedvezmény sem valami egetrengető. 
Eddig bármelyik kútnál tankolhattunk, 
most pedig kilométereket kell menni a MÓL 
töltőállomásához, ezt pedig 600- 700 autó�
nál nem lehet figyelmen kívül hagyni.

-  Vannak- e problémák a gépkocsivezetők 
foglalkoztatása körül?

-  Igen, mert nincsen például egységes el�
számolási rendszer, amely meghatározná,

hogy hány órát kell dolgozni. Áz országos 
átlag 173 óra, ehhez képest a különböző 
üzemekben a gépkocsivezetők 168 és 220 
óra között dolgoznak. Az pedig egyáltalán 
nem mindegy, hogy a 173 és a 220 közti kü�
lönbséget alapbérben, vagy túlóraként kap�
ják kézhez, ez utóbbi ugyanis 50 százalék�
kal több az alapbéri óránál. A mi gépkocsi-  
vezetőink kéthavi munkarendben dolgoz�
nak, más vidékeken havi, vagy negyedéves 
rendszer van érvényben. A kéthavi, vagy a 
negyedéves munkarendben a túlórafizetés 
elkerüléséért elvileg az is előfordulhatna, 
hogy egyik hónapban nem, a másikban pe�
dig duplán dolgoztatják a gépkocsivezető�
ket. Nincs tisztázva az sem, hogy kinek és 
milyen alapon járnak a pótlékok. Kínos kér�
dés a munkaszüneti napok elszámolása is. 
Teljes a káosz, van olyan terület, ahol le�
csúsztatják, és van ahol kifizetik.

-  A m unkaruhák úgy tudom  egy külön te�
rület.

-  Méghozzá elég furcsa. A Kollektív Szer�
ződés a beosztási besoroláshoz rendeli a 
munkaruhát. Ebből számunkra az adódik, 
hogy rövidnadrágot vehetünk, de hozzáva�
ló rövidujjú inget már nem. Azt is szeret�
nénk tudni, hogy miért olyan drágák ezek a 
munkaruhák, ki felügyeli az árukat? Hogy 
lehet az, hogy egy év alatt a 2000 forintos 
cipő ára megközelítőleg 6000 forintra emel�
kedik? De nekem az a legfájóbb, hogy a 
használt postaautók eladásakor mindig ki�
felejtik az árak kiszámításánál a gépkocsive�
zetők szerepét. Senkit sem érdekel, hogy ki 
mennyire vigyázott az autóra, jó szót nem 
érdemel a kíméletes gépkocsivezető. Ezért 
van az:, hogy az egyikük autójának padlóján 
enni lehet, a másikéba pedig a jóérzésű em�
ber bele sem ülne. E két véglet a gépkocsi 
árában is megmutatkozik, mégsem beszél
róla senki.

Rá e z  András

BALATONSZEMES POSTAMÚZEUM 
1899-1968-íg szolgálatban állott csomagkézbesítő kariolkocsi

Szabó Jenő



6  •  EZ MEG AZ POSTAS DOLGOZO

JÓ HA TUDJA, HOGY...
• • • ebben az évben múlt 100 éve annak, hogy a Széche�
nyi István és Vásárhelyi Pál terve, a Tisza szabályozása be�
fejeződött. Ennek során 2700 km árvízvédelmi töltés 
épült. A 101 kanyarátvágás révén a folyó 1200 km hossza 
427 km- rel lett rövidebb. A töltések közel 2 millió hektár 
termőföldet hódítottak vissza az árvizektől.

• • •  150 éve, 1848. június 6- án Pruzsinán született Baross 
Gábor, aki 1886. december 29- től 1892. május 10- ig annak 
a Kereskedelemügyi Minisztériumnak volt a vezetője, aho�
va ebben az időben a magyar kir. posta is tartozott. Baross 
Gábor emlékére a Magyar Közlekedési Közművelődésért 
Alapítvány és a Baross Gábor Alapítvány 1998. május 9- én 
emléktúrát szervezett Illavára, Szlovákiába, a hajdani 
Trencsén vármegyébe, ahol Baross síremléke áll.

• • •  1891-  április 9- én Baross Gábor minisztersége alatt az 
ő javaslatára szentesítette a király a munkaszüneti vasárna�
pot, valamint a betegsegélyzésről szóló törvényeket. Ez 
utóbbi törvény előírta az ipari és gyári alkalmazottak be-  
tegsegélyzését egységes kerületi pénztárak révén. A mun�
kásbiztosítás minden elismert foglalkozásra kiterjedt, ma�
ximum 20 héten át ingyenes orvosi segélyt, ingyenes 
gyógyszereket, és táppénzt biztosított.
• • • Budapesten, a Postamúzeumban (VI. Andrássy út 3.) 
1998. május 18- án „Negyvennyolcas levelek” címmel, a 
szabadságharc postájáról nyílt kiállítás. A kiállítás megte�
kintése postai dolgozóknak ingyenes. A kiállítás naponta 
10 és 18 óra között várja az érdeklődőket.

• • •  a debreceni Déri Múzeumban, 1998. április 17. és 
augusztus 1. között időszakos kiállítás látható „Utak a 
Múltba, az M3- as autópálya régészeti leletmentesei” cím�
mel. A Heves, Borsod- Abaúj- Zemplén, Hajdú- Bihar és Sza-  
bolcs- Szatmár- Bereg megyék területét érintő M3- as autópá�
lya- ásatások leletanyagából az ELTE- BTK Régészettudo�
mányi Intézet és a Magyar Nemzeti Múzeum régészei által 
rendezett kiállítás 22 vitrin és egy kútrekonstrukció együt�
tesében mutatja be mindazt, ami a föld alól előkerült.

• • • a Postás Művelődési Központban (Budapest, VI. 
Benczúr utca 27.) működő postai, távközlési, műsorszóró 
részvénytársaságok nyugdíjasainak nyugdíjas klubja május 
16- i kirándulásán Gyömrőn megtekintette a volt Teleki 
kastélyt, ahol ma nevelőotthon működik. Az itt élő gyer�
mekek mezőgazdasági szakoktatásban részesülnek. A 
leánygyermekek még rongyszövést is tanulnak. A nyugdí�
jas klub tagjai elhatározták, hogy felesleges rongyaikkal 
megajándékozzák az otthont.

• • •  Abonyban élt az 1848/49- es szabadságharc idején 
Ruttkay Ottó postamester, aki Kossuth Lujzának -  Kossuth 
Lajos leánytestvérének -  volt a férje. Ruttkay Ottó síremlé�
ke az abonyi temetőben ma is áll.
• • • 1998- ban is folytatódik a „Kisvasutak napjai Magyar-  
országon” rendezvénysorozat, melyre a MÁV és a GYSEV 
50%- os alkalmi menettérti kedvezményt biztosít. A ked�
vezmény a rendezvényt megelőző nap 0.00. órájától a ren�
dezvényt követő nap 24.00. óráig érvényes. A menettérti 
jegyet a helyszínen le kell bélyegeztetni. Az ünneplő kis-  
vasúton ezen a napon ingyenes az utazás. Kisvasutak 
napjai:

1998. június 20. Mátravasút napja 
1998. június 27. Csömödéri állami erdei vasút napja 
1998. július 4. Feketebalogi kisvasút napja (Szlovákia) 
1998. július 11. Debreceni Vidámparki Gyermekvasút napja 
1998. augusztus 1. Beregszászi kisvasút napja (Ukrajna) 
Érdeklődni lehet: MÁV Nosztalgia Kft. 1056 Budapest, 

Belgrád rkp. Tel.: 117- 1665 és a Magyar Közlekedési Köz-  
művelődésért Alapítvány 1147 Budapest, Ilosvai S. utca 
41. Tel.: 342- 1715.

Rákóczi Margit

soós
ZOLTÁN
VERSE

SZEPTEMBER 1 2 . CSÜTÖRTÖK

Naccsám! Erissze, hogy szívem kitárjam 
hazámban: drága Merkantiliámban, 
s megosszam egy- két melóssal (míg lehet) 
bimbózó, gyöngéd, bús sejtelmemet, 
piciny gyanúm: 

hogy minket haza ... vágtak!
Fura form át mutat a marxi póló: 
a z  „uralkodó“ osztály itt a csóró 
s a legyőzöttek sunyi bada gazdag!

A vacsora már a végefelé járt. A fiatal nő férje 
elnehezült szemhéjjakkal ült székében, szem�
mel láthatóan beleunva abba, hogy nem sokat 
értett asztaltársainak beszélgetéséből. Éva, a 
felesége olykor lefordított neki németre egy-  
egy mondatot, de valahogy nem igazán törte 
magát azért, hogy a férfi is részt vehessen a tár�
salgásban. Juliska néni egy pillanat alatt le�
szedte a terítéket, aztán keskeny nyakú kan�
csókban vörös és fehér bort tett az asztalra. La�
ci felhozott a pincelejáróból egy újabb üveg 
szódavizet, elköszönt a lefeküdni készülődő 
némettől, és visszaült a helyére. Töltött a bor�
ból, koccintott Évával, de tekintetét az 
asszony mögötti festményre szegezte.

-  Fél tőlem? -  kérdezte Éva.
-  Miért félnék? Maga nagyon szép, de egyál�

talán nem félelmetes.
-  Pedig észrevettem, hogy egész este kerül�

te a pillantásomat.
-  Nem helyes dolog szemezni egy férjes 

asszonnyal. Pláne, ha a férje is jelen van -  mo�
solyodon el Fecske László. De miért kellene 
félnem magától? -  mondta a férfi, és most 
egyenesen a nő égszínkék szemébe nézett. Ez 
a szempár tovább fokozta benne azt a zavart, 
amit az asszony első megpillantása óta érzett, 
és amelynek okát nem tudta volna megmagya�
rázni.

-  Igaz is... -  nevette el magát Éva. -  Hiszen 
maga postás, biztosan sok tapasztalatot szer�
zett már a nőknél...

-  Azt hiszi? -  pirult el a fiú, és ez a pirulás 
nem kerülte el a nő figyelmét. Éva most már 
úgy bűvölte áldozatát, mint a régen koplaló 
kígyó a napon szunyókáló növendék egeret. 
Nagyot nyújtózkodott, és mintha szórakozott�
ságból tenné, kigombolta blúzának két gomb�
ja közül a felsőt. Tudta, hogy szépek a mellei, 
és azt is tudta, hogy látványuk nem maradhat 
hatástalan a fiúra.

-  Másoktól is hallottam már, hogy miket 
gondolnak rólunk, postásokról. Sokan azt hi�
szik, hogy minden csöngetésre egy- egy mezte�
len, elhanyagolt asszony ugrik a bejárati ajtó�
hoz. Hogy a pénzküldeményeket nem csak 
egy kis borravalóval, pohárka likőrrel köszö�
nik meg a címzettek, hanem örömükben a tes�
tüket is felkínálják a postásnak. Higgye el, ez 
nagy butaság: ami engem illet, még sohasem 
volt ilyen kalandban részem. De ha szórakoz�
tatja, akkor szívesen mesélek magának a nyug-

POSTÁSSZÍV 3 . RÉSZ
díjasokról, akik már második napja a tavalyi 
lekváron böjtölve várják kicsinyke pénzüket. 
Azokról az anyókákról, akiknek már éppen 
csak annyi erejük maradt, hogy minden nap 
kicsoszogjanak a kerítésükhöz, és órákon át 
várják, hogy beforduljak a sarkon. De sokat 
mesélhetnék arról az öregről is, aki a nyugdí�
jánál is jobban várna egy levelet a gyerekeitől. 
Minden nap megállít az utcán, és én egyszer 
sem szolgálhatok jó hírrel neki. Tavaly, amikor 
eltemette a feleségét, csak az egyik fia volt ott 
a ravatalnál. A másik valami üzleti úton volt 
állítólag. De mondja, milyen lehet az az üzlet, 
ami fontosabb az ember édesanyjának utolsó 
útjánál...?

Csend borult a szobára. Éva is elkomolyo�
dott. Ismét begombolta a blúzát, az órára pil�
lantott, aztán így szólt.

-  Alig múlt kilenc óra. Nem volna kedve sé�
tálni velem egyet? Egyáltalán nem érzem ál�
mosnak magam, és olyan szívesen megnéz�
ném, hogy milyen képet mutat az éjszakai Ba�
laton...

***

A víz felől balzsamos, mámorító szellő si�
mogatta meg a fiatalok arcát, ahogy csendben 
egymás mellet lépkedtek a parti sétányon. Kő-  
hajításnyira a kikötőtől egy gépkocsi fékezett 
le mellettük, vezetője kihajolt a letekert abla�
kon, és Laci a doktorra ismert benne.

-  A fene megeszi a maguk főnökségét is, La�
cikám! -  mondta a tarka inget viselő férfi, és 
szőrős kezével megpaskolta a kocsi ajtaját. Hi�
ába akartam pénzt felvenni a bankkártyámmal

a postahivatalban: képzelje, az ablaknál ülő 
kislány mindenáron látni akarta a személyi 
igazolványomat! Márpedig azt a nyaralóban 
hagytam amikor délután begyalogoltam a pos�
tára. hiába mondtam neki, hogy a PIN- kód, 
amit csak én zongorázhatok be a gépbe, két�
ségtelenné teszi, hogy jogom van pénzhez jut�
ni a kártyámmal. Hajthatatlan maradt. Erre fel�
sétáltam egy utcával odébb, az áruházhoz, és 
az automatából gond nélkül felvettem a pén�
zem. Aztán mehettem vissza megint a postára, 
hogy befizessem a vitorlás vízre emelésének 
díját. Mondja, ki bolondult meg maguknál?

-  A hivatalban dolgozók nem hoznak ma�
gukra kötelező előírásokat — válaszolt a férfi. — 
A főnökséget emlegesse doktor úr, hátha csuk-  
lanak majd egy kicsit!

A doktor fáradtan legyintett, az autó motor�
ja felköhögött, és egy perc múlva már csak a 
helyzetjelző lámpáit lehetett látni. Mintha két 
parázsszinű szentjánosbogár lebegett volna a 
sötétségbe vesző parti út aszfaltja felett. A ná�
dasban valahogy felerősödött a békák kórusa, 
a műút túloldalán magasodó szőlősdombok 
felől messze szólt a tücsökzene. A környék tel�
jesen kihalt volt, mintha a fiatalok nem is a tó�
parton lépdelnének, hanem valamelyikük ál�
mában. Csakhogy az álmok terepe könnyen 
veszedelmessé válhat... Az utolsó padnál Éva 
szembefordult Lacival, és még mielőtt a fiú 
bármit tehetett volna, szorosan hozzá lépett.

-  Most mi következik? -  kérdezte halkan a 
fiú. -  Futó kaland egy magyar kisváros postá�
sával? Kaland, amelynek szaftját az otthon 
hortyogó férj bambasága, zamatát a barátnők 
előtt való dicsekvés lehetősége teszi különö�
sen pikánssá?

-  Kaland -  suttogta az asszony ami ismét 
megérezteti velem hogy nemcsak egy dísz�
tárgy, hanem igazi, érző nő vagyok. Egy olyan 
kaland, amelynek emlékét a halálomig ápol�
hatom. Amelyre megadatik úgy visszaemlékez�
nem, mint egy új élet lehetőségének üzeneté�
re. Egy olyan üzenetre, amelyre nincs elegen�
dő erőm válaszolni...

A fiú meglepetten látta, hogy Éva arcán 
könnyek peregnek. Magához szorította az 
asszonyt, és egész testében érezte, ahogy a nő 
megremeg.

(Folytatjuk)
Tavasz Líviusz

HALLGASSUNK ZENÉT! •  AZ ELEVEN WALKMAN
A Gonzage hercegek századokon át voltak Mantova urai. Egyikük -  Vin�
cenzo -  még hazánkba is elvetődött 1595- ben, hadat viselni a török el�
len. Zenekedvelő ember volt, még az Esztergom és Visegrád alatti tábo�
rozás üres óráiban is gyakran előkerítette magával hozott udvari muzsi�
kusát, Claudio Monteverdit, idegeinek mennyei zengzetekkel történő át�
mosása végett. Egy mai túrázó fejedelemnek egyszerűbb a dolga: gyé-  
mántcsatos aktatáskájába béhelyez egy vert arany walkmant — és azt kap�
ja elő, ha muzsikára támad kedve. Négy évszázaddal ezelőtt viszont ma�
gát a muzsikát szolgáltató egyedet kellett -  ha nem is a táskájába, de -  
a kíséretébe behelyezni. Volt, aki nem érte be egyetlen egyeddel vagy 
néhány tagból álló kisegyüttessel: Franciaországban a tizenötödik szá�
zad elején Gilles de Laval, Rais bárója és Brienne grófja egy egész gyer�
mekkórust cipelt magával mindenüvé.

Am maradjunk Vincenzo Gonzagánál. Ő csak egy „sextettet” cipelt 
magával, de annak vezetője népes kórusokkal és zenekarokkal ért fel egy 
személyben, lévén a zenetörténet egyik óriása.

Büszkék vagyunk arra, hogy lába hazánk földjét is érintette. Ezért van 
Esztergomban Monteverdi utca. A lombardiai Mantova környékének és 
Magyarországnak „kulturális kapcsolatai” valahol itt kezdődtek el.

Tizenkét évvel később a mantuai herceg muzsikusa megteremtette a 
mai értelemben vett operát, azazhogy a firenzei Camerata komponistái -  
Peri, Caccini, Gagliano -  által kifundált műfajt ő reformálta meg először. 
Alig született meg az opera -  és máris megreformálta valaki! Nos, e nél�
kül a reform nélkül aligha lett volna életképes az újszülött műfaj. így vi�
szont még ma is hódít. Monteverdi 1607- ben bemutatott Orfeusza -  
amelynek librettistája egyébként Vincenzo Gonzaga herceg titkára, Ales�

sandro Striggio volt -  végeredményben még lírai pásztorjáték, de itt a ze�
ne már a szöveg tartalmának a tökéletes kifejezését szolgálja, nem csu�
pán a deklamálhatóság megkönnyítését, szebbé, hangzatosabbá tételét 
tűzte ki célul. Az Orfeusz már OPERA volt a javából, amelyben a muzsi�
ka mondja el a lényeget. Monteverdi elődeinél jobban hangsúlyozta a 
zenekar és a kórus szerepét, nyitányt írt a mű elé, duettet is komponált 
bele, sőt a wágneri vezérmotívumot is megelőlegezte: a megfelelő dra�
maturgiai pontokon a halál hírnökének dallama még két helyen csendül 
fel. Hangszerelése sem csak a jó hangzást szolgálja, hanem a jellemzést 
is: a pásztorélet idilli légkörét a vonósok és a fuvola festik, az alvilági 
sötét erők a rézfúvókkal reszkettetik meg a szívüket.

Passuth László A mantaui herceg muzsikusa című regényében így kép�
zeli el Gonzaga herceg csapatának megérkezését Esztergom alá:

A  mantuaiak -  ahogy túlértek a magyar határszél peremén, ahol jó�
módú faluk még szinte egybeolvadtak a szelíd, ausztriai tájjal -  borzong-  
va érezték, hogy a senkiföldjére kerültek. Felégetet tanyák, lerombolt fal�
vak jelezték törökök, tatárok útját, portyákat, végvári évtizedek nyomát. 
A nagyobb városok fallal s bástyákkal védekeztek, míg tudtak, a gyen�
gébbeket letarolta a zsoldosok sáskajárása.”

Amikor az Orfeuszt hallgatom, nem tudok szabadulni a gondolattól, 
hogy ez a sivár táj köszön vissza Monteverdi alvilág- festő zenéjében. Itt 
szerezte az élményt.

Istenem! Tudunk- e majd valaha paradicsomi állapotokat festő zené�
hez is ihlettel szolgálni?

Baranyi Ferenc

LÉPJ BE! EGYÜTT KÖNNYEBB!

POSTÁS SZAKSZERVEZET

alapszervezet bélyegzője

NYILATKOZAT

Alulírott..........................................  (név) ................................................................................................. (lakcím)

..............................................................................  (anyja neve), mint a Postás Szakszervezet tagja, megbízom

a munkáltatómat, a ......................................................................................(cég), hogy munkaviszonyom alapján,

részemre általa fizetendő mindenkori havi fizetésemből szakszervezetem illetékes testületé (Kongresszusa) 

által meghatározott és munkáltatómmal rendszeresen közölt szakszervezeti tagdíjam összegét a számfejtéskor 

elkülönítse, és azt az említett szakszervezet részére átutalja.

Ez a megbízás visszavonásig érvényes!

Kelt:........................é v .....................................h ó ........nap.

létszámszerv olvasható aláírás
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KÉT POHÁR WHISKY 
A 8 8  ÉVES 
FALUDY GYÖRGGYEL

F aludy György

B a lla d a  
a k a ló zo k  
szerető jérő l

Felberregek Faludy György kaputelefonján, 
már nyílik a nehéz kapu s ballagok felfelé a 
lépcsőn. A körfolyosós, Szent István körúti 
bérház első emeletére érve balra indulok, s vár 
az ajtaja előtt a költő, integet is, noha nem 
először jövök hozzá, tudom a járást. Soha nem 
tudom leplezni meghatottságomat, ha telefo�
non beszélünk, ha nála vagyok, de miért is 
kellene bármit leplezni, nekem a XX. század 
legnagyobb költője a Nyugat nemzedéke után, 
s amikor 1947- ben megjelent az Őszi harmat 
után c. verseskötete, ez lett a Bibliám, benne 
a legszebb magyar verssel, aminek a címe: A 
magyar nyelvhez. De ezt és sok mást megírtam 
most megjelent Csillagokkal takaróztam verses�
kötetemben (ami már a 25. könyveim sorá�
ban), három vers szól róla: az egyik „Faludy 
György verseit olvasom”, a másik „A Deres ut�
cai esőben”, míg a harmadik egy szonett a lírai 
önéletrajzomból: „Faludy Györgyöt hozsan�
n ázó k ...” Ezt ideírom:

■Faludy Györgyöt Szokolay Károly /  bará�
tommal -  ki költő volt, remek -  /  faltuk- imád-  
tuk- hozsannáztuk, bárhol /  egy- egy új Faludy-  
vers megjelent. /  Szívünkbe tépett e megőrült 
korban, /  elöntött mindent a politika, /  de fel�
repített bennünket a Holdra, /  néztünk versei 
csillagaira. /  Nemrégen nála jártam, hogy a 
kórház /  kiengedte, még gyönge volt beteg. /  
Már készülődik, hatalmas a poggyász, /  de 
nem viszi magával, nem lehet! /  És mondta, 
mondta halkan és rekedten: /  „Itthagyom örö�
kül mit teremtettem”- !

A versbe írt „nemrégiben” tavaly augusztus�
ban volt.. Ritkán zavarom, de most itt az alka�
lom, egyrészt hírnöknek előre küldtem új köte�
temet, másrészt most volt György- nap, s ilyen�
kor illik kopogtatni. De néhány nappal két 
sőbb jöttem, mert itt volt Angliából a fia.

-  ...és az unokám!
De mielőtt tovább mondaná örömét, Eric 

Johnson a titkár, skót whiskyt hoz be, s tisz�
tem lehet a töltés és a hallgatás.

-  Tudod, tizenkét éves. Most megy a Camb-  
ridge- i egyetemre. Már érettségizett, pedig nem 
tud írni. Ugrálnak előtte a betűk... Olyan be�
tegsége van, ami másfél millió ember közül 
egynek. Művészettörténésznek készül. Hétvé�
geken a National Gallery- ba mennek, s édes�
apjának és tanárának egy- egy festményről elő�
adást tart. Tudod, hogy Cambridge- ben eddig 
csak egy növendék volt hasonló korú? Pitt, ha 
ez a név mond neked valamit...

-  Anglia miniszterelnöke volt.
-  Úgy van. Tudod, mivel a szeme előtt ug�

rálnak a betűk, a televízió egyetemi leckéiből 
szerezte a tudását. Bámulatos gyerek. De ha le�
megy a parkba, nem talál vissza.

-  Zseni lesz -  vetem közbe.
-  Már az! Megmutathatom mivel foglalko�

zom? -  Feláll, a vállán hatalmas teher az idő, 
szeptemberben lesz 88 éves. Átmegy a könyv�
társzobába, egyúttal az a dolgozószobája is, s 
hozza La Fontaine meséit Chagall illusztráció�
jával. -  Ezt fordítom. Már kézbevenni is jó ezt 
a könyvet. A rajzok maga a tökély. A kritika -  
a megjelenéskor -  levágta, azt írták Chagall 
nem tud illusztrálni. Hát nem gyönyörű? De 
hát mit ér a kritika? Semmit. A múltkoriban 
Gyulai Pált olvastam. Hogy milyen badarságo�
kat írt Petőfiről és Vörösmartyról. Úristen, mi

értelme van a kritikának? Mi létjogosultsága 
van a kritikának? Tudod ki volt Gyulai Pál sze�
mében a költő? Tóth Kálmán.

-  A bajai... -  mondom, hogy jelezzem, isme�
rem a hátteret.

-  Úgy van. De mit értett az irodalomból Pin�
tér és a többiek?

Csakhamar Babitsnál s Kosztolányinál va�
gyunk. Ki mit értett a másikból? Kosztolányit, 
halála után Babits megtámadta, hogy nem volt 
jó költő. Kosztolányi Adynak ment neki. Ba-  
bitsot József Attila gyűlölte. Meg Babits Ildikó, 
a törvénytelen, de örökbefogadott lánya.

- Ism ered a történetet? -  kérdezi. -  Nem?... -  
és máris meséli a részleteket tudod, amikor 
Londonban szerkesztettem az Irodalmi Újságot 
a forradalom után, bekopogtatott Babits lánya 
és elhozta a születéséről, édesapjáról szóló 
240 flekkes írását. Elolvastam, és visszaadtam. 
A gyűlölködésről szólt, hogyan gyűlölte egy�
mást ez a három ember. A nem tehetség nélkül 
megírt kéziratot csakhamar visszaadtam, politi�
kai megfontolásból persze, hiszen nem lehe�
tett az emigráns magyar irodalmi lapnak egy 
bosszút lihegő, Babitsot holtában gyalázó, 
legalább egy évig tartó folytatásos történetet 
leadni. Egyébként Babits kegyetlen volt. Szív�
telen. Ismered, mit írtam a József Attila temeté�
se c. versemben? Várj csak, idézem néhány so�
rát „e kornál nem durvább a vér- özönje /  és 
nem keményebb a tehervonat /  vaskereke Ba�
bits Mihály szívénél”. Elmondták nekem, hogy 
nagybetegen megkérdezte feleségétől: „Csak�
ugyan keményebb a szívem a vaskeréknél?” 
Mire emlékezzem még?

-  Miért Kéri Pálnak ajánlottad „Ä magyar 
nyelv" c. versedet?

-  Mert sokat beszéltem vele a magyar nyelv�
ről. Ugye, tudod ki volt? Úgy van, újságíró az 
Est- lapoknál. Fantasztikus történeteket írt meg 
a világháborúból, köztük olyat, amit nem is 
mertek leadni a szerkesztők: emberevő kato�
nák történetét a Balkánon. Palit be akarták 
vonni Tisza István miniszterelnök gyilkosságá�
ba, de ő gyilkos nem volt soha. Igen, ő inspi�
rált e vers megírására.

Koccintunk. Iszunk a Pulitzer- díjára.
-  Előtte megsértettek, de nagyon... -  Elhall�

gat, de elmeséli a történetet. Én mégse irom 
meg. Most még nem lehet. Majd, egyszer...

Kimegyünk a dolgozószoba erkélyére.
-  Tudod kivel beszélgetek mostanában? 

' Arany Jánossal. Szemközt a Margitsziget meg a
híd. Érzem, hogy itt áll mellettem, s olyan jó�
kat beszélgetünk. Azt kérdezi:

-  Mi az a sárga doboz a hidon?
-  Az a villamos -  felelem néki -  abban utaz�

nak az emberek.
-  És azok az apró, sebesen guruló dobo�

zok?
-  Azok az autók. Azokban is emberek utaz�

nak.
-  Mennyi ember -  álmélkodik ilyenkor, s én 

dicsérem verseit, ő meg azt kérdezi, mi lett a 
kéziratai sorsa, amik Voinovich Gézára marad�
tak. Ő vette feleségül Arany László özvegyét. 
Voinovich -  akit jól ismertem - ,  az Akadémián 
lakott, s egy vulkánfiber bőröndben tartotta a 
kiadatlan Arany- verseket, - leveleket. Amikor 
1944 után az Akadémia pincéit árviz öntötte 
el, minden elázott.

-  Mi lett velük?
-  Én is ezt kérdeztem Voinovich Gézától.
-  Kidobtam, mert mind olvashatatlanná 

vált... -  Pedig akkor Amerikában már felfedez�
tek egy olyan szert, amivel el lehetett volna ol�
vasni az „elolvashatatlan” verseket.

-  Vannak- e, megjelennek- e új Faludy- versek?
-  A könyvhétre jelenik meg új verseskötetem. 

Dedikálok majd a Vörösmarty téren... Eljössz?
Még töltök a whiskyből, mindkettőnknek. 
Menni kellene, még marasztal.
-  Kinek dedikáljam a hozott köteteket?
-  A Pokolbéli vig napjaimat nekem.
Szépen, megfontoltan írja: „Takács Tibornak

szívvel, szeretettel, régi barátsággal: Faludy 
Gyurka, 1998. IV. 28.”

-  S ezt a régi verseskönyvemet?
Ez az Őszi harmat után, amit 1947- ben az 

Officina jelentetett meg. Ebbe a költő Sza�
bolcs unokámnak ezt írja: „Székely Szabolcs�
nak a fiatal költőnek egy vén poéta: Faludy 
György, 1998. IV. 28.”

Az utolsó korty után kikísér. A folyosón virá�
gai, pálmái ékeskednek. Áll. Integet. Visszain�
tek. Ősz haja glóriát fon feje köré. Világít azóta 
is, ha rágondolok...

*

A  D E R E S  U T C A I  

E S Ő B E N

Faludy Györggyel sétálva

A Deres utcai esőben 
váltadra ült a z alkonyat, 
áztál, te hófehéren, őszen, 
s esőként hulltak a szavak.

Hallgattalak. Mit mondtam volna? 
Hogy annyi, annyi év után 
elsétálok veled a Holdra, 
pedig csak itt megyünk, Budán.

Hogy ifjúságom példaképe 
voltál -  jaj, nem mondtam, dehogy, 
feltűztelek volna az égre, 
akár egy mai csillagot.

Sétáltunk, előre meg vissza, 
s újra előre, ott a ház, 
minden szavad gyönyörű, tiszta, 
felhőkön túli ragyogás!

Mindent elmondtam volna, mindent, 
de alig jött számra a szó, 
hogy mi lobogott a szívemben 
hogy is lett volna mondható.

Hallgattalak. Ázva és fázva.
Ernyőnk nem volt, de a szavak, 
az örök- szépek kimondása 
közben, ha az ég leszakad,

semmi se számít, megyünk ketten, 
a szó nem lehet elvesző.
Ez örökké él a szívemben!
Csak hullt, csak szakadt az eső.

1997

BENCZÚR- KERTI ESTÉK ' 9 8
Hétéves hagyományt követve idén is rendeznek koncerteket a Pos�
tás Művelődési Központ szabadtéri színpadán. A palotakertben kü�
lönböző zenés műfajok segítségével idézik fel az egykori házimu�
zsikálás hangulatát.

Június közepétől augusztus végéig az elmúlt évek gyakorlatát kö�
vetve két különböző volumenű műsorsorozat váltja egymást. A 
„Benczúr- kerti Esték” és a „Benczúr- kerti Koncertek” programjában 
klasszikus zene, különböző folk, blues, és alternativ zenei irányza�
tok szerepelnek.

Fellépnek majd a magyar zenei élet kimagasló egyéniségei és 
együttesei, többek között Ligeti András, karmester a MATÁV Szimfo�
nikus Zenekar élén; a Benczúrba „hazalátogató” Benkó Dixieland 
Band; a Budapester Klezmer Band; Magyarország legnépszerűbb „ír” 
(Irish Rovers, Black Rider, M.É.Z.) és blues (Takáts Tamás D. B. B., 
Ferenczi György és a Herfli Davidson) együttesei; lesz Hobo és Irigy 
Hónaljmirigy koncert, valamint alternatív koncertek, és nem utolsó 
sorban egy különleges este: az AFRO EST. Ez alkalommal valódi ku�

riózumként fellép egy tradicionális dobzenekar, lesz nigériai ének, 
zene, tánc és magyar raggie- zene (Ladánybene 27), valamint afrikai 
viselet és harci maszk bemutató, bazár és ételkóstoló is.

A kiemelkedő művészi teljesítmények értékét az egyedi környezet 
különleges világa, a kamaraszínpad bensőséges mérete, a csobogó 
szökőkút, a nézőteret körülölelő örökzöldek sejtelmes árnyjátéka 
teszi teljessé.

A hangversenyek a Posta és Távközlési Művelődési Alapítványt 
fenntartó Magyar Posta Rt., MATÁV Rt., Antenna Hungária Rt. vala�
mint az IKIM Turisztikai célelőirányzat támogatásával jönnek létre. 
A fenntartó rt.- k munkatársai és közvetlen családtagjaik a rendezvé�
nyeket kedvezményes áru belépőjeggyel látogathatják.

A Benczúr- kert
a Postás Művelődési Központban, 

a VI. Benczúr utca 27. szám alatt található 
(telefon: 321- 7334).

Jennynek hívták, szőke volt és éhes, 
s a szállodában üveget mosott, 
hol elhamarkodott szeretkezések 
szagát árasztották a bútorok.
S mikor szitkokkal teltek meg a z  éjek, 
s csiklandott ringyók részeg sikolyával: 
ő a hajóra gondolt, 
nyolc ágyúval s tizenhét vitorlával.

S ha ágyazni ment, mert már a párok vártak, 
vagy hajnaltájt meleg vizet hozott: 
megtörtént néha, hogy egy vendég vasárnap 
markába titkon egy dénárt nyomott.
Ilyenkor mindig némán megköszönte 
alázatosan vézna mosolyával, 
és a hajóra gondolt 
nyolc ágyúval s tizenhét vitorlával.

És éjjel, ha kiment a folyosóra, 
egy- egy éhes hím gyakran rálesett, 
ki ott mindjárt a bűzhödt kőpadlóra 
teperte le: s ő  mindent engedett.
S mikor a férfi vállait harapta, 
s mellét kereste borgőzös szájával: 
ő a hajóra gondolt 
nyolc ágyúval s tizenhét vitorlával.

S egy délben zaj támadt a tengerparton, 
s találgatták mindnyájan a z  okát, 
de ő felkacagott a z  utcasarkon, 
és még otthon is nevetett tovább.
S hogy mosogatni hívták a konyhába, 
a tányérokat eltolta karjával 
és a hajóra gondolt 

nyolc ágyúval s tizenhét vitorlával.

S mikor félreverték a vészharangot, 
s a kikötőben üvöltött a nép, 
ő lassan elfütyült egy hosszú tangót 
és hófehérre mosta a kezét, 
s új ruhájában a párkányra hágott 
s a tengert nézte gonosz mosolyával, 
hol a város előtt egy hajó állott, 
nyolc ágyúval s tizenhét vitorlával.

S a hajó nyolc ágyúval lőni kezdte 
rőt bombákkal a várfalat, 
és nem maradt, mikor leszállt a z  este, 
kastély a várban, s h áz a vár alatt, 
ledőlt a bazár, a fárosz és a zárda, 
s bronzoszlop a helytartó szobrával, 
és nem maradt, csupán egy piszkos szálló 
nyolc ágyúval s tizenhét utcalánnyal.

De ő még mindig a z  ablaknál állott, 
s a z  éjszakában egy dalt énekelt, 
és reggel a matróznép partraszállott, 
és minden embert sorra láncra vert.
És akkor a hajósok vezetője
így szólt hozzá: „Kalózok szeretője
kit öljünk meg kívánságod szerint?”
S ő azt felelte: „Mind!”

S a tengerparton aznap alkonyatra 
minden fá n  ötven ember lebegett, 
és szemüket a héják csőre marta, 
mint lógombócot éhes verebek.
S a hajó, míg a hullák rút farával . 
halotti táncot járt a z  est szele, 
nyolc ágyúval s tizenhét vitorlával 
eltűnt vele.

Budapest, 1934
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BÉLYEGSAROK •  MÁRIA TERÉZIA POSTÁJA

71. BÉLYEGNAP. „Mária Terézia 
1748. decem ber 14- én postai rendtar�
tást adott ki. Ebben megújítja a kül-  
döncz szállítások kiküszöbölésére 
III. Károly alatt elrendelt tilalmakat 
és ezzel kapcsolatban levélgyűjtőhe�
lyek felállítását rendeli e l.”

A postai tevékenységet szabályozó 
törvényre em lékezve készültek az 
idei filatelista ünnep bélyegei, am e�
lyek a futárt (24+10 Ft), és a lovas fu�

tárt (30+10 Ft) ábrázolják, a 150 fo�

rintos blokkon pedig a postakocsit 
láthatjuk.

Tervezőjük Svindt Ferenc, a bélyeg�
párból 200.000, míg a blokkból csak 
százezer darab jelent meg.

AMERIKA ÁLLATAI. A préri fő neve�
zetessége az amerikai bölény volt 
egykoron (23 Ft), a Sziklás- hegység 
legism ertebb vadállata pedig a 
grizzly medve (24 Ft). A krokodilok 
jellegzetes újvilági faja a Mississippi 

aligátor (24 Ft), az ocelot viszont in�

kább a trópusi dzsungelekben honos 
(30 Ft). A sorozathoz tartozó blokk a 
peru i csodakolibrit m utatja be, 

amelynek névértéke 150 forint.

A négy bélyeget és a blokkot Szé�
kely Kálmán grafikusművész terzvete, 
a posta április 30- án kezdte meg az 
árusításukat 600 ezer, illetve százezer 
példányban.

Verrasztó Gábor

KITÜNTETÉS
A főváros XIV. kerü le ti Ö n k o r�

m án y za ta  az 1994 - ben  a lap íto tt 

„Zugló sportjáért” k itün tetést tavaly 

k iváló  to rn á sz n ő n k n e k , M olnár 

A ndreának  adom ányozta . R észint az 

elm últ e sz ten d ő k b en  elért k iem elke�

d ő  eredm ényeivel -  k é t olim pián, 

tö b b  világ -  és E urópa - bajnokságon  

öregb íte tte  szű k eb b  pátriája h írnevét 

- ,  részint példás sportem beri m aga�

tartásával, tö re tlen  k ü zd en i tu d ásá �

val érdem elte  ki a m egtisztelő címet.

Egyéni k itün te téskén t ő  kap ta  m eg 

a postás spo rto lók  közül elsőnek . A 

k lub 1994 - ben m ár részesült ebben  

az elism erésben , nem  u to lsóso rban  
a városrész szab ad id ő sp o rtjáb an  b e �

tö ltö tt je len tős szerepéért

Fotó: Kiss László

Besze Imre 
HA AKAROM

Zöld a fény is, zöld a zápor, 
zöld magzatot szül a felhő, 
zöld palackban zöld a mámor-  
zöld volt csókom is, az első.

Azt mondjátok, szúr a város, 
tüdőt kormoz, szívet éget, 
füstokádó gyárkémények, 
falják fö l a népmeséket.

Azt mondjátok, fá j a reggel, 
fá j a dél és csillag sincsen, 
szivárványt csak akkor láttok, 
ha fény villan a kilincsen.

Ha akarom, Hold a társam, 
szivárvány a feleségem, 
vendég a Sarkcsillag nálam, 
rigófütty az eleségem.

Ha akarom, eső zenél, 
ha akarom, szél se lebben -  
s ha akarom, remény vagyok 
égszíntiszta szerelemben.

ÜDÜLJÖN GYULÁN AZ AQUA SZÁLLÓBAN
A Várfürdő közvetlen szomszédságában fekszik szállodánk. Családias hangulat, saját zárt parkoló, étterem, tár�
salgó, büfé, lift várja kedves vendégeinket. Zuhanyzók és WC- k emeletenként. Férőhelyek száma: 11/1 ágyas, 
46/2 ágyas szoba és 12 pótágy. Elhelyezés: Gardróbbal és hideg- meleg vizes mosdóval 1- 2 ágyas szobákban.

MEGKÖZELÍTHETŐEK VAGYUNK:
Vonattal (Budapest.Keleti pályaudvarról közvetlenül), közúton az 5- ös és 44- es főközlekedési 
úton. A vasútállomástól 2 km., a távolsági autóbusz- megállótól 150 méter távolságban vagyunk.

1 9 9 8 .  é v i  Ar a i n k

Szállás

reggelivel fő/éj 
félpanzióval fő/éj 
teljespanzióval fő/éj
KEDVEZMÉNYEINK
félpanziós 3 éjsz. turnusban 
teljespanziós 3 éjsz. turnusban 
félpanziós 6 éjsz. turnusban 
teljespanziós 6 éjsz. turnusban

előszezon főszezon utószezon
01.06.- 05.31 06.01.- 08.31 09.01.- 12.20

12.21.- 01.05.

1 250,-  Ft 1 500,-  Ft 1 300,-  Ft
1 770 -  Ft 2 020,-  Ft 1 820,-  Ft
2 250,-  Ft 2 500,-  Ft 2 300,-  Ft

5 100,-  Ft 5 850,-  Ft 5 250,-  Ft
6 450,-  Ft 7 200,-  Ft 6 600,-  Ft

10 020,-  Ft 11 520,-  Ft 10 320,-  Ft
12 600,-  Ft 14 100,-  Ft 12 900,-  Ft

gyermekeknek 3 éves korig, ha pótágyat nem kér, ingyenes szállás, étkezés 
3—12 éves korig pótágy 500 Ft, étkezés 40%- os kedvezmény

KERESZTREJTVÉNY
VÍZSZINTES: 1. Itt a nyár, az üdülés, a kirándulás időszaka. 

Híres látnivaló a Balatonfelvidéken. 11. Csapadék. 12. Leeső. 
13- Kötőszó. 14. Szülőföldjére hivatja. 16. Egy betű híján, név�
más. 18. Villa. 19- Apátián, anyátlan. 21. Érzékszervek. 22. Csil�
lag. 23. Jég teszi. 24. Kapar. 26. írószerszám. 27. I. K. G. 28. 
Nagylegény. 30. K. L. A. 31. Személyes névmás. 32. Még jutta�
tok. 34. Fém. 35. Piros -  németül. 36. R. E. C. 38. Halálos szer. 
40. A vallási szertartás. 42. Üdülőhely a Mátrában. 45. Ennivaló. 
47. Névelők. 48. Jó bor. (ékfelesleg). 50. Idős. 51. Mosószer. 
53. Szovjet gépkocsitípus. 54. Idegen névelő. 55. Térfogatilag 
elemző. 57. Személyes névmás. 58. Kitűnő kirándulóhely a Ba�
latonon.

FÜGGŐLEGES: 1. Lillafüred „vize”. 2. Állóvíz. 3- Gondolkodó 
filozófus volt. 4. O. E. Z. 5. Össze- vissza „hall” (!). 6. Szép ki�
rándulóhely és látnivaló a Bakonyban. 7. Török fiúk. 8. Római 
számok. 9-Jó eledel (tárgyraggal). 10. Római számok. 14. Rossz 
tanácsadó. 15. Bajt okozók (- ,). 17. Becézett leány. 20. Gyónó. 
24. Időhatározó. 25. Nem rám. 28. Tézis. 29. Törvény, szabály 
-  franciául. 32. Idegen erkölcs. 33. Afrikai politikus (Modibo). 
35. Nem most. 37. Őr. 39. Fatermék. 40. Férfinév (névelő). 41. 
Kellemes gyógyvizű üdülőhely. 43- Község a Bakonyban (név�
elő), sok itt a látnivaló. 44. Várromjáról híres hegy a Balaton kö�
zelében. 46. Évszak. 49. Fordított számnév. 51. U. I. D. 52. O. 
L. O. 55. Távirati hang. 56. Fém.

Bilek István

k ir á l y -

g y il k o s s á g ...
Köznapi elméleti kivégzés mindennapos dolog a Királyi játék�

ban: SahMattU a király halott!, de egyáltalán nem ritka a rögtön�
ítélő bírósági felhívásra emlékeztető: Matt 2 lépésben! -  felszólí�
tásé sakkfeladvány sem, amivel a feladványszerzők a fejtőkre 
bízzák a képletes sakkhóhéri munkát.

Persze a procedúra aligha több mint egy szimpla ördöglakat 
feltörése, hangulatilag zenei vagy szépirodalmi asszociációhoz 
hasonlatos.

Az alábbi könnyed kiállítású kis csoda is nyakazással végződ�
het, ha olvasóink vállalkoznak a megfejtésre -  de ha esetleg, 
nem sikeredik, akkor a megoldást is megtekinthetik természete�
sen. Mindenesetre a jóízű fejtés vagy a jegyzőkönyv áttanulmá�
nyozása közül választhatnak:

A meglepő kulcslépés 1. 
He6l! ami a felvonultatott 
óriási erők láttán -  vezér, két 
bástya, két futó, két huszár — 
szinte humoros. ( Zárójelben: 
1. H:g6+? megtévesztés Kd5!+ 
miatt meghiúsítja a felfedéses 
kettős sakk- mattot -  Bb5- öt.)

Öt védőlépésre öt kiváló 
másmatt következik. Két gya�
log- védelemre: 1. — g:f5 2. 
Be3 és 1. -  d5 2. Ff4 a fi�
nom megoldás és a bástyahú�
zásokra 1. — B:e6 2. f4 és 1. 
-  B:g5 2. Fc3 újabb két matt�
kép a válasz. Eleddig tehát 
négy különböző fenyegetés 
és végrehajtás áldozata lett a 
sötét uralkodó, de mi történik 

akkor, ha ’felsége szökésre szánja el magát és saját maga intézke�
dik: 1 . -  Kd5!-tel?

Most egyetlen direkt sakk sem vezet célhoz: f4, Fc3, Ff4 felfe�
dett sakkok sem - - - - - - és a Bd3, He3, Hb4 sima sakkok is hiába-
valóak lennének. Itt a korábban megtévesztésként szereplő 2. 
Bb5++ segít a vérszomjas és dühös fejtőnek. ( Remélem, nem�
csak a kottából élvezték ez utolsó valóban felemelő sakkot...)

Képletes közös gyilkolásunkra -  a felbújtó M.Á. szégyelheti 
magát...— esetleg forró grogot vagy méginkább búfelejtő pezs�
gőt vörösborral bátorkodom ajánlani: ha egy hétig nem utaznak 
villamoson vagy buszon.— megoldhatónak látszik a zomotor...

POSTÁS VICCEK
AGGÓDÁS

Oktatja a pap a fiatal mátkapárt:
-  A férj tartozik megvédeni a feleségét, de a nő viszont min�

denhová köteles a férjét követni...
-  Ebből baj lesz, tisztelendő úr kérem, mert az én vőlegényem 

levélhordó.

AKADÉKOSKODÁS
-  Már nem vehetem föl az utalványát, mert 12 óránál több van.
-  Nem lehet az.
-  De mondom, hogy több.
-  Lehetetlen.
-  Ne hozzon ki a béketűrésből!
-  Csak nem lehet. 12 óránál soha sincs több, hiszen 12 óra 

után ismét 1- nél kezdjük a számítást.

SLÁGERTOP

1. BACK II BLACK: SZERELEMBOMBA 
2. HIP HOP BOYZ: TARTS VELEM

3. MADONNA: FROZEN
4. SPICE GIRLS: STOP
5. AQUA: MY OH MY 

6. FRESH: ITT VAGYUNK
7. ÁMOKFUTÓK: BÚJJ MELLÉM 

8. HAPPY GANG: LOPJÁK A DZSEKIMET 
9. ANIMAL CANNIBALS: EZITTAZ 

10. MODERN TALKING: YOU’RE MY HEART
Zvara Krisztina
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