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130 éves Kondoros posta

130 éve 1878. május 1-jén nyitotta meg kapuit Kondoros posta. 1975. január 25. óta ennek a
történelemnek én is részese vagyok. Amikor 1978. május. 1-.én 100éves évfordulót rendezték,
csak érdeklődő látogató voltam. Majd 2003. május. 1.én a 125. év ünnepére készülve
tudatosodott bennem, hogy milyen értékekkel rendelkezünk. Ezeket az értékeket meg kell
mutatni másoknak is, és meg kell őrizni az utókor számára. Az első „Szemlekönyv”
segítségével a posta nyitásának pillanatától rendelkezünk hiteles információkkal, és az ennek
a történelemnek a feltárása, megörökítése szinte életformámmá vált. Mikor azt gondoltam,
olyan sok anyag áll a rendelkezésemre, hogy nem lehet akadálya egy hiteles történelem
megírásának, akkor jöttem rá, hogy hiányzik a „lélek „Újra kutatómunkába kezdtem,
felkeresem a még élő postásokat, meséljenek!
Az 1989. évi rendszerváltás nagy hatással volt az ország társadalmi és gazdasági rendszerére.
A globális környezetben a posták már nem egyszerű szolgáltatók, hanem a közvállalkozásai,
függetlenül attól, hogy részben vagy egészben, állami tulajdonban, vagy esetleg tőzsdén
jegyzett társaságok. A versenyképesség megtartásának és fokozásának érdekében üzleti alapú
vállalkozássá kell válnunk. A Magyar Posta stratégiai célja a bevétel- és jövedelemtermelő
képesség növelése.
A postát 1997. augusztus. 08.-tól vezetem. Számomra a legnagyobb kihívás a változás
elfogadtatása volt, illetve a mai napig is jelen van. Az ellenállás a változásokkal szemben nem
racionális, hanem érzelmi viszonyulás ezért csak racionális válaszokkal nem kezelhető.
Ha a klasszikus értelemben vett postáról beszélünk, mindenki tudja, hogy mi a postás
feladata! Egy új generációnak kell felnőni ahhoz, hogy az is természetes legyen mindenki
számára, hogy a postán banki szolgáltatást lehet igénybe venni, biztosításokat lehet kötni. A
filatéliai termékek miniatűr csodák, ami új ismeretekhez juttatnak. Néhány éve nem gondoltuk
volna, hogy futárszolgálat jogcímen a postás télapónak öltözve viszi házhoz az ajándékokat.
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Kondoroson a tanítók, könyvtár dolgozói
nyitottak és támogatják munkámat. A diákok szívesen vesznek részt a nyári tábor keretében
megrendezett filatéliai programokon. Szívesen neveznek be pályázatainkra, amelyben arra
szeretnénk választ kapni, hogy ők milyennek képzelik a postát a „múlt, jelen és jövő”
dimenziójában. Milyen bélyegeket szeretnének látni! Mit gondolnak a biztosítás és biztonság
fogalmáról! A posta előterét gyakran használjuk ezeknek, a pályamunkáknak a bemutatására.
Mindig ezekkel a rendezvényekkel tudtunk a legtöbb embert megszólítani! Ki az a szülő,
nagyszülő, aki a gyermeke szavára nem ugrik, főleg ha értelmes dolgokról van szó? Ha ez a
generáció már úgy nő fel, hogy elfogadja a posta új arcát, keresi, igénybe veszi új
szolgáltatásait.
Ebben a változó világban tudomásul kell venni a fejlődés szükségszerűségét, de meg kell
őrizni a múlt emlékeit is. Ennek érdekében rendezett kiállításunk megtekintésére hívom a
jelenlevőket!


