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Egyre kevesebb a postás
A kézbesítők a fi zetésre, a polgárok rájuk panaszkodnak

• Amíg az Európai Unió-
ban minden 10 000 pol-
gárra 42 postás, futár, 
kézbesítő jut, addig 
Romániában alig 28 – 
derül ki az EU statisztikai 
hivatala, az Eurostat ál-
tal nyilvánosságra hozott 
adatsorokból.

B Á L I N T  E S Z T E R

N em csoda, hogy a Román Posta 
egyre inkább teret veszít  a ma-
gán futárszolgálatokkal szemben, 

hiszen lassan nincs, aki kiszállítsa a kül-
deményeket a lakosságnak. Ugyanakkor 
a magán kézbesítőkkel sem állhatunk túl 
fényesen: mint az EU statisztikai hivatala, 
az Eurostat által nyilvánosságra hozott 
adatsorokból kiderül, amíg az Unióban 
minden 10 000 polgárra 42 postai szol-
gáltatásban tevékenykedő személy jut, 
addig Romániában alig 28. A legjobban 
Nagy-Britannia áll, 61 postai szolgáltatást 
végző alkalmazottal 10 000 lakosra, majd 
Csehország (60), Szlovákia (58), Magyar-
ország (55) és Szlovénia (52) következik. 
Az ellenkező póluson Portugáliát (16,5), 
Görögországot (16,7), Ciprust (17,1), Litvá-
niát (24,4), Spanyolországot (26,8) és – 
mint már említettük – Romániát találjuk.

Minimálbérért nem vállalják

A Román Postának mintegy 24 ezer alkal-
mazottja van, ám akadnak olyan megyék 
és falvak, ahol nagy a hiány – mondta 
el megkeresésünkre Cornel Radu, a postai 
dolgozók szakszervezetének Kovászna me-
gyei elnöke. Meglátása szerint minden baj 
az alacsony fi zetésekre vezethető vissza, 

az érdeklődők 80 százaléka nem vállalja a 
munkát, amikor értesül, hogy csak mini-
málbért kapna. Eközben a munka mennyi-
sége kiszámíthatatlan, előfordul, hogy több 
vagy kevesebb a kézbesítendő levél, külde-
mény, pénz, ám kénytelenek úgy megszer-
vezni a munkát, hogy mindenkihez eljussa-
nak. Ez általában azzal jár, hogy növelik a 
körzeteket, vagy többletmunkát vállalnak. 
Cornel Radu arról is beszámolt, hogy van-
nak olyan nagyvárosok, ahol mindössze 
húsz postás teljesít szolgálatot, és vidéken 
is gondok vannak, egy-egy postáshoz több 
falu is tartozik. Egy vidéken élő lakos is a 
postai szolgáltatásokra panaszkodott. El-
mondta, szinte soha nem jár ki a postás, így 
az újság-előfi zetést is lemondták, hiszen jó 
esetben is csak hetente egyszer kapták meg 
a lapot. „A postás azt mondta, amikor sár 
van, nem jön be az utcánkba” – mesélte a 

nő. Ha küldeményt várnak, akkor a postán 
érdeklődnek, majd ha megérkezett, ott átve-
szik, de olyan eset is előfordult, hogy a pos-
tás üzent, menjenek a csomagért. 

Nincs kiút?

„Negatív spirálba került a Román Posta, 
és egyre kevesebb az esély arra, hogy eb-
ből fordítani tudjon, holott az egyetemes 
postai szolgáltatás biztosítása állami fel-
adat, és a polgárok joga, hogy hozzáfér-
jenek” – fogalmazott megkeresésünkre 
Apjok Norbert, a képviselőház távközlési 
bizottságának tagja. Szerinte a probléma 
gyökere a szervezetlenségben és a korsze-
rűsítés teljes hiányában rejlik, emiatt a 
monopolhelyzetből induló Román Posta 
mára elveszítette a versenyt a magánszol-
gáltatókkal szemben. „Mára oda jutott a 

posta, hogy szinte csak akkor veszik igény-
be a szolgáltatásait, ha nincs alternatíva, a 
magáncégeknek azon a vidéken épp nincs 
lefedettségük” – jegyezte meg a képviselő. 
Kifejtette, a nyugdíjakat már falvakon is 
bankkártyára kérik, akkor is, ha ez plusz-
költséget jelent vagy utazni kell a legkö-
zelebbi bankautomatáig, és a többség a 
csomag- vagy levélküldéshez is a postánál 
sokkal drágább futárszolgálatokat részesíti 
előnyben. Miközben a nyugati országok-
ban a posta gyorsan és az esetek többségé-
ben házhoz viszi a külföldi küldeménye-
ket is, Romániában ez akadozik. Például 
egyre gyakoribbak a Kínából érkező cso-
magok, ám miközben onnan két hét alatt 
bejönnek az országba, az országon belül 
további két, sőt három hétbe telik, amíg a 
bürokrácia és az elavult rendszer miatt ki-
kézbesítik a címzettnek. 

Teret veszít a posta a futár szolgálatok-
kal szemben. Akadozó kézbesítés
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Október 11-én, pénteken este nyitnak 
ki az ország különböző galériái, ki-

állítóterei, és késő éjszakáig különleges 
programokkal csalogatják a látogatókat. 
Idén Bukaresten kívül tizenkét romániai 
város csatlakozik a rendezvénysorozathoz. 

Marosvásárhelyen összesen kilenc hely-
színen invitálják arra a közönséget, hogy 
estéjüket/éjszakájukat kortárs művészet 
társaságában töltsék, miközben megismer-
hetik a kortárs kultúrát a maga sokszínű-
ségében, hiszen a különböző helyszíneken 
a képzőművészettől a fényfestésen át a 
performatív műfajokig mindennel lehet 
találkozni. Mindezt különböző formák-
ban találhatja meg a látogató, a múzeumi 

kontextustól a kreatívabb kurátori koncep-
ciókon át a műtermi közegben kiállított 
alkotásokig. Kinyílik többek közt a K’Arte 
Szoba, az Art Nouveau galéria, a Kultúr-
palotában a Modern Román Művészeti 
Galériát és a Kamera, forog! című kiállítást 
lehet megtekinteni. A 112 Kávézóban Bar-
tis Noémi kétnyelvű szépirodalmi szöveg-
részletekkel társított illusztrációi várják a 
látogatókat, míg a Bernády Házban a Zere-
da alkotótábor kiállítása. A B5 Stúdióban 
nemcsak alkotásokkal, hanem alkotókkal 
is találkozhatunk majd, ahogy a Bolyai 
tér 5. szám alatti műteremmel rendelkező 
vizuális művészek egy része is megnyitja 
alkotói terét a közönség előtt. Az éjszakai 

program igazi érdekességének ígérkezik, 
hogy az Alexandru Papiu Ilarian Főgim-
názium udvarán fényfestéssel várják az 
érdeklődőket, míg az Ariel Színház a Luká-
csy/Haller emlékkiállítás két tervezőjének 
munkásságát mutatja be.

Csíkszeredában az Új Kriterion Galéria 
nyílik meg, a napi szokásos ritmus mellett 
pénteken egészen éjfélig várják a látogató-
kat Jánosi Antal képzőművész munkáival. 
A csíki Megyeháza galériájában az Erdély 
– kolozsvári szemmel című fotókiállítással, 
míg a földszinten az UIETinsta19 című kiál-
lítással várják a késő éjszakai látogatókat. 
Sepsiszentgyörgyön a Magma Kortárs tér 
nyílik meg a művészet kedvelői előtt.

Fényfestéssel is csalogatnak a Galériák Fehér Éjszakájára

EZ AZ OLDAL A MI AJÁNDÉKUNK ÖNNEK!

• A Múzeumok Éjszakája mintájára szervezik meg pár éve a Galé-
riák Fehér Éjszakája címet viselő eseménysorozatot. Idén október 
11-én tizenhárom romániai város csatlakozik a kezdeményezéshez, 
köztük Marosvásárhely, Csíkszereda és Sepsiszentgyörgy is.




