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EGY KIVÁLÓ ÚJÍTÓ

.Molnár József a Csekkleszámoló hivatal csoportvezetője. Az 
újításának lényege: a vámutánvételi utalványok helyett csekkbefizetés! 
lapon történik a vám utánvétek összegek befizetése. A postautalvány 
2,17 Ft, mig a csekkbefizetések 1,-57. önköltsége között-tételenként 
70 fillér különbözet képezi az alapját a népgazdasági eredmény megál�
lapításának.

Az 1901. évi adatok, 320000 vámutánvételi lap figyelembe véte�
lével az 1902 február 1-én bevezetésre került rendszer az előkalkuláció 
alapján 22-5000 Ft-os megtakarítás várható. Az újító hatszázalékos 
újítási összegben részesül.
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A Szakma ifjú mestere mozgalom 
eredményei a Salgótarján 1. megyei 

postahivatalban
A Szakszervezet elnöksége 1962. 

X. 15-i határozata intézkedett a 
Szakma ifjú mestere mozgalom, fel�
tételeivel kapcsolatban. Az azóta 
eltelt idő alatt bebizonyosodott, 
hogy a mozgalom igen alkalmas a 
fiatalok szakmai továbbképzésére.

—- A mozgalomban eddig részt 
vett fiatalok milyen eredménnyel 
vizsgáztak — kérdeztük Németh Je �
nő hivatalvezetőt, 
z —' A legutóbbi vizsgán 16 fő vett 

részt, közülük két arany, két ezüst 
és két bronz jelvényes versenyző 
volt. Jelenleg is 16 fiatal vesz részt 
a versenymozgalomban.

— Mint szakvezetőnek, mi a 
véleménye a Szakma ifjú mestere 
mozgalomról?

— A legeredményesebb -szakok�
tatási formának tartom. Nem hason�
lítható a házi oktatáshoz. A vizsga�
kötelezettség révén a fiatalok időt 
és fáradtságot nem kímélve készül�
nek a konzultációkra és a záróvizsgá�
ra.

— A mozgalomban eredményesen 
résztvevők az erkölcsi elismerésen 
kívül még részesülnek egyéb juta �
lomban?

— A kiemelkedő eredményt el�
érő fiatalokat (arany, ezüst, vagy 
bronz fokozat) üzemi jutalomban is 
részesítem.

— Milyen segítséget nyújtanak 
a mozgalomba bekapcsolódott fiata �
loknak?

— Változó munkahelyen dolgoz�
nak. Rendszeresen konzultálnak az 
oktató tiszttel. A folyamatos okta�
tást pedig a csoportvezetők látják 
el — mondotta befejezésül.

Néraoth Jenő hivatalvezető
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A Szakma ifjú mestere cím elnye�
réséért szervezett versenymozgalom 
a szocialista munkaverseny szerves 
része. E megállapítást nyomban alá�
támaszthatjuk egy helyi példával. 
A felvételnél és a távbeszélő keze�
lőknél egy-egy ifjúsági szocialista 
brigád dolgozik. Tagja csak az lehet, 
aki részt vett vagy részt vesz a Szak�
ma ifjú mestere mozgalomban.

Végezetül bemutatjuk a hivatal�
ban dolgozó két arany jelvényes 
Szakma ifjú mesterét.

Bartos József mindössze 25 éves, 
azonban szaktudása, rátermettsége 
és szorgalma révén a megyei hivatal�
ban mint helyi ellenőr teljesít szol- 

álatot. A felvételi ifjúsági szocialista 
rigád vezetője,s mint ilyen átfogóan 

segíti a brígádtagok szakmai mun�
káját. Mint helyi ellenőr részletesen 
ismerteti a különböző szabályhe�
lyeket, valamint azoknak szabály�

szerű gyakorlati bemutatásával meg�
eleveníti a rideg jogszabályokat.

Az 1962-63-as tanévben a felső�
fokú forgalmi tanfolyamot kitűnő 
eredménnyel végezte el. Kiváló 
tanulmányi eredménye alapján so- 
ronkívül főtiszti kinevezésben ré�
szesült.

Tóth Miklós 1954-ben került a pos�
tához. Nyolc évig állandó helyettesi 
munkakörben dolgozott. Az elmúlt 
esztendőben került a hivtalhoz mint 
hírlapfelelős. Nemcsak ott, de a me�
gyében is híre járt vasakaratának és 
szorgalmának. ASzakma ifjú mestere 
mozgalomban tavaly egyesített felve�
vő,ez évben hírlapfelelős, ezt elvégez�
ve pedig jövőre a kishivatali vezető 
teendőit kívánja elsajátítani. A fel�
sőfokú forgalmi tanfolyamot jó ered�
ménnyel végezte el.

— őgy —

Л felvételi teremben levő hírlap és értékcikk árusító sarok
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A nagy postás család életéből

B E S Z Á M O L Ó

H Á R O M  N Y U G D Í J A S  T A L Á L K O Z Ó R Ó L

H elyközi Távbeszélő Igazgatóság

A szél játékosan 
kergeti a lehullott 
rozsdaszínű falevele�
ket. A kora délutáni 
járókelőknek is feltű�
nik a Horváth Mihály 
téri postapalotaf elé ha�
ladó idős szaktársnők 
népes tábora. Évtize�
deken át minden nap 
ide jártak. Most, volt 
munkatársaik várják 
Őket egy kis baráti 
beszélgetésre.

A bágyadt őszi nap�
sugár kedvesen meg-  
símogatja a nagy�
mamák őszülő haj�
fürtjeit, akik derűs 
arccal, egymás után 
lépnek be a jól ismert 
kapun.

A szakszervezeti bi�
zottság keretén belül 
működő nyugdíjelő-  
készitő albizottság tag�
jainak szervezésében, 
a helyi K ISZ és Vö�
röskereszt bizottságok 
közreműködésével ok�
tóber 17- én bensőséges 
hangulatú nyugdíjas 
találkozót rendeztek, 
kb. 100 meghívott rész�
vételével.

Balázs György for�
galmi vezető köszön�
tötte a megjelenteket.

Balázs György forgalmi 
vezető üdvözli a megje�

lenteket
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-— Ismét összejöt�
tünk a régi munkahe�
lyen, hogy sok szere�
tettel üdvözöljük volt 
munkatársainkat. Ha 
végignézünk a soro�
kon olyan arcokat is 
látunk, akik még ta�
valy erejük teljében itt 
dolgoztak.

— A köznapi mun�
kánkban is olyan sze�

Október 22- én a régi 
munkatársak szere�
tetteljes köszöntései�
től volt hangos a Ben�
czúr utca környéke. A 
szakszervezeti bizott�
ság rendezésében a

retettel övezzük körül 
Önöket, mint ma. Ké�
rem, hogy gondjaik�
kal, kéréseikkel keres�
senek fel bennünket, 
így érezhetik továbbra 
is a nagy postás család 
összetartó erejét.

— Vegyék úgy, 
hogy ma szolgálatban 
vannak, a nagymamák 
és nagypapák érezzék

Budapest 72. hivatal

Benczúr utcai Műve�
lődési Ház különtermé�
ben találkoztak a hiva�
tal régi és új nyugdí�
jasai. Ez alkalommal 
búcsúztatták a közel�
múltban nyugdíjba-

magukat nagyon jól.— 
fejezte be megnyitóját 
Balázs György.

Ezt követően a kul-  
turbri gáid színvonalas 
műsort adott a megje�
lent kedves vendégek�
nek. A hangulatos és 
nívós műsort sok- sok 
tapssal jutalmazta a 
közönség.

vonult 16 volt munka�
társukat.

A hivatal dolgozói 
nevében Szamos József 
hivatalvezető köszön�
tötte a meghívottakat.

— A legutóbbi ta-

Szamos József Ыviittilvczetö köszönti a nif‘] |lm ot lakat
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Füzesi Gyula a szakszervezeti bizottság nevében 
üdvözli a nyugdíjasokat

Somogyi Aladár a m ost nyugalomba vonultak 
nevében szólt a volt munkatársakhoz

a most nyugdíjba vonult Faragó MártonnénakSzamos József hivatalvezető jatalmat ad át



lálkozásunk óta ismét 
elmúlt egy esztendő. 
Azóta újabb 16 mun�
katársunk érte el a 
nyugdl ji gény jogosult�
ságot. Évtizedeken át 
dolgoztak hivatalunk�
ban. Ha visszagon�
dolnak az ott el�
töltött időre, megálla�
píthatják, hogy az nem 
múlt el nyomtalanul. 
Minden bizonnyal sok 
jó és néhány rossz em�
lékük maradt.

— Az ember hajla�
mos a rosszat feledni. 
Cselekedjenek Önök is 
így és szeretettel gon�
doljanak vissza volt 
munkahelyükre.

— A régi és az új 
nyugdíjasainknak 
hosszú életet és ehhez 
sok erőt és egészséget 
kívánok.

Az üdvözlő szavak 
elhangzása után Sza�
mos Ferenc elvtárs, a

közelmúltban nyug-  
dijbavonult 16 dolgo�
zónak tárgyjutalma-  

^ kát adott át.
A szakszervezeti bi�

zottság nevében Füze�
si Gyula, a KISZ bi�
zottság képviseletében 
pedig Molnár József 
búcsúztatta a nyugál�
lományba került szak�
társakat.

A most nyugdíjba 
vonultak nevében So�
mogyi Aladár emel�
kedett szólásra.

— E pillanatban az 
érzések forronganak 
bennem. Igen nehéz el�
mondani azt, amit egy ’ 
magamfajta ember 
érez. Ama hosszú idő 
alatt amit a hivatal�
ban élt öltöttem -— 36 
és fél év a jó és a 
rossz úgy követték egy�
mást, mint a nap�
fényt az árnyék.

— Amikor több év�

tizeddel ezelőtt a pos�
tához kerültünk kettős 
célt tűztünk ki magunk 
elé.: a töretlen munka-  
erkölcsöt és a becsüle�
tes, odaadó munkát.

— Visszatekintve 
[jostui szolgálatunkra, 
úgy érezzük, hogy 
ezeknek maradékta�
lanul eleget is tettünk.

Szakszervezetünk 
Budapesti' Bizottsága 
nevében Fazekas Fe�
renc né szólt a megje�
lentekhez.

— Köszönöm azt a 
tevékeny munkássá�
gukat, amivel hozzá�
járultak a szocialista 
posta mielőbbi meg�
teremtéséhez. Megér�
demelt pihenésükhöz 
jó egészséget kívánok, 
hogy még sokszor ta�
lálkozzunk a maihoz 
hasonló meghitt, bará�
ti hangulatú összejö�
veteleken.

Jó zse f Távbeszélő Üzem

A szakszervezeti 
bizottság október 24- én 
a Benczúr utcai Mű�
velődési Házban ven�
dégül látta az üzem 
nyugdíjasait. Külön 
öröm volt a meghívot�
tak számára az, hogy 
körükben megjelent 
Horn Dezső, az 
MSZMP Központi 
Bizottságának pót�
tagja, miniszterhe�

lyettes. A nyugdíjas 
találkozón részt vett 
Kádár Gyula üzemve�
zető is.

Szabó Gyula a szak�
szervezeti bizottság 
titkára üdvözölte a 
miniszterhelyettes elv-  
társat, valamint á 
meghívottakat.

— Volt munkatársaik 
üdvözletét tolmácso�
lom, akik napi mun�

kájuk során számta�
lanszor gondolnak 
Önökre. Egy- egy 
munkafogás alkal�
mazásánál halljuk, 
hogy X  szaktárs csi�
nálta így az újjáépí�
tés alkalmával. Az 
üzem valamennyi dol�
gozója ma is az elis�
merés hangján szól az 
akkori hősi munká�
jukról. Ezúton is ká�

li



Horn Dezső miniszterhelyettes üdvözli a megjelenteket 

Szabó Gyula szb. titkár a dolgozók üdvözletét tolmácsolja



Obiezky Rezs3né és M i s t r  Xauy János dri-iisrn koccintanak rgyniás r«észsé||érF

szőnöm a sok évtizedes
munkássá gu kát, 

amellyel igyekeztek a 
fxistai szolgáltatásokul 
jobbá tenni. Kérem, 
hogy gondjaikkal a 
jövőben is forduljanak 
bizalommal a szak-  
szervezeti bizottsághoz. 
A jövőben is azon 
leszünk, hogy kérései�
ket a lehetőségeink 
figyelembe vételével 
elintézzük.

Ezután Horn De�
zső miniszterhelyettes 
szólt a megjelentekhez.

— Nem hivatalos 
minőségben jelentem 
meg a szaktársak kö�
zött. Örülök, hogy fel�

hívták a figyelmemet 
erre a rendezvényre, 
hiszen a megjelentek 
között több olyan szak-  
társ is van, akikkel 
valamikor együtt dol�
goztam.

— A többi üzem ré�
szére is követendő pél�
da a József Távbeszé�
lő Üzem Szakszerveze�
ti nizottságának a 
nyugdíjasaink érdeké�
ben kifejtett hasznos 
tevékenysége.

— Több évtizedes 
munkásságuk utáni 
jól megérdemelt pihe�
nésükhöz hosszú életet 
és ehhez jó erőt és egész 
séget kívánok.

A nyugdíjasok ne�
vében Dobi er József-  
né köszönte meg a 
szakszervezeti bizottság 
szerető gondosságát, 
hogy nemcsak aktív 
postás korukban, ha�
nem most is érzik se�
gítő szándékukat.

— doroszlai —
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A  F O R M A  É S  Í Z L É S

M Ű V É S Z E I

Budapest VIII. Futó utca 25. Az épület hasonló a többi lebontásra kerülő Józsefvárosi föld�
szintes házhoz. A korszerűtlen öreg épületben találjuk a Budapesti Postaigazgatóság dekorációs 
csoportját. Feladatuk: országos szinten a postahivatalok, alkalmi hivatalok es egyéb postaszer�
vek dekorációs munkáinak elvégzése.

I960 október 1-én megszervezték a szocialista elmért küzdő brigádot. Azóta elnyerték a 
szocialista elmet, illetve zászlót. A brigád tagjai vállalták, hogy egymás munkakörét kölcsönösen 
megtanulják, valamint az új dolgozókat betanítják.

A csoport dolgozói ez évben kb. 200 hivatalban végeztek dekorációs munkát, illetve pótlást.
Az ország legkülönbözőbb részén lévő hivatalokban találkozunk ízléses, újszerű, modern 

alkotásaikkal. A sokoldalú képzettséget Igénylő munkát grafikusok, iparművészeti gimnáziumot 
végzettek, lakatosok, asztalosok, esztergályosok, ötvösök látják el.

A Képes Postás fotorlportere az alábbiakban bemutatja, hogyan is készülnek a különböző 
dekorációk.

— dóri —
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Czehlór Sándorné PVC bevonatú huzalból elmert készít 

Terplán Judit és Kökényes! Emma negatív felirat készítők



Vörös Jánosné az utolsó simításokat végzi a hivatalokba kiszállítandó függönyökön

Befejezés előtt a Debrecen 2. postahivatal részére készülő extra méretű vasból készült címer. 
Tálast Dullió és Komjáthy Anna munka közben



Kiváló propagandisták
Varga Lajos Bp. 62.

A szerénységéről közismert szaktársat igen nehéz volt szóra bírni.
— Nem szívesen nyilatkozom. Amit a szakszervezeti munka során 

végzek, azt hivatásból teszem. Ebben segítséget jelent élettapasztalatom.
— Miben látja eredményes tevékenységének alapját?
— A dolgozók ügyes-bajos dolgait ismerni kell. Csak így lehet hathatós 

segítséget nyújtani az arra rászorulóknak. Igen lényeges az emberek szem�
léletének az irányítása, illetve annak megváltoztatása.

A most folyó oktatási évben Varga szaktárs a hivatalban működő 
három politikai iskola tevékenységét segíti és ellenőrzi.

Nemes József Bp. 70.
Az oktatás terén szép múlttal rendelkezik. Mint előadó tevékenyen részt 

vesz a párt, szakszervezeti, légó, MHS oktatásokban. Amíg oktató tiszt 
nem volt a hivatalban, a kezelői tanfolyamot is vezette.

— Milyen erényekkel rendelkezzen a jó szemináriumi előadó?
— Mindenekelőtt az előadói tekintélyt kell úgy kialakítani, hogy a 

hallgatóság ne érezze magát iskolában. Közvetlen kapcsolatot kell terem�
teni a szeminárium résztvevőivel.

— Nagyon lényeges, hogy az anyagban előforduló elvi mondanivalót 
közérthetően tolmácsolja a propagandista.

— Hogyan készül fel egy-egy előadásra?
— Az előadásaimat minden esetben gondos előkészület előzi meg. 

Szabadon mondom el az anyagot, és így az nem lesz egyhangú. Az előadá�
sokat kiegészítem postai vonatkozású témákkal is, ami igen leköti a hallgatók 
figyelmét és élénk hozzászólásokra ad okot.

—d-i —

V arga La ju s  Bp. 02.
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Látogatás
a  T á v b e s z é lő  *

D í jb e s z e d ő  ^

Hivatalban
A hivatali 1920- ban 

Távbeszélő Díjbeszedő 
Hivatal néven létesí�
tették. Alaptevékeny�
sége azóta sem válto�
zott, csak feladatköre 
bővült. Célja: fővárosi 
viszonylatban a helyi 
helyközi, ébresztési,

szerelési stb, dijak és 
költségek beszedése.

Megkértük Keserű 
György hivatalvezetőt, 
hogy tájékoztassa la�
punk olvasóit a hiva�
tal dolgozóinak tevé�
kenységéről.

— A fővárosi táv�

beszélő előfizetők szá�
ma meghaladja a 
162 ООО- et. Ebből kb. 
110 000 a magánelő�
fizető, a többi pedig 
hivatalok, szervek és 
vállalatok előfizetésé�
ben van.

Az ilyen jellegű hi-

;

I

К

Zanska («ahriella eínilnnez író
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•
vatalnál a kívülálló 
önkénytelenül is arra 
gondol, hogy kiküldik 
a tárgy hó 12—- 14- e 
táján a távbeszélő 
számlákat és ezzel be is 
fejeződött a munka. 
Látogatásunk a szám�
lázási időszak után 
történi. A díjnyil�
vántartásról az ad-  
réma csoportig vagy 
éppen a gépkönyvelők�
ig bezárva, mindenütt 
serény munka folyt.

— Miként alakul a 
hivatal dolgozóinak 
havi munkája?

— Dolgozóink mun�
kája folyamatos. Ha�
vi tevékenységüket rö�
viden az alábbiakban 
ismertetem.

— A tárgy hó 25. 
napján a távbeszélő 
üzemek beküldik a tö�
rési jegyzéket, majd a

Pozsony Rózsi ciralemez kezelő az adréma csoport legrégebbi 
dolgozója

Keserű György hivatalvezető

a hónap első munka�
napján pedig a szám�
láló berendezésekről 
készített fényképfelvé�
teleket. Az előző havi 
állást figyelembe véve 
kiszámítják a tényle�
ges beszélgetések szá�
mát. Adatokat közöl 
még a Helyközi Távbe�
szélő Igazgatóság, a 
Távírda ésaTudakozó. 
A fentieken kívül ha�
vonta kapunk még kb. 
5500—6000 szerelési 
lapot, melyeknek ada�
tait nyilvántartó lap�
jainkra előjegyezzük.



— A számlázás 
8—9 napot vesz igény�
be. A díjszámlázók 
vezetik az egyéni kar�
tonokat. A számlát az 
adréma csoport meg�
címzi és eljuttatja a 
munkahét yekre. Egyez�
tetés után kerül az�
tán a gépszámlázóba. 
Ezután a folyószámla 
vezetők, majd a mun�
kahelyek egyeztetnek a 
díjnyilvántartó karto�
nokkal és a számlához 
mellékelik a részlete�
zéseket (helyközi be�
szélgetés, távíródíj, éb�
resztés, stb.). Így ke�
rülnek a számlák a Bp

62- be, ahol irányítják 
azokat a többi kézbesí�
tő hivatal részére.

— Nem mindig vé�
geztük géppel a szám�
lázást, — vette át a 
szót Molnár István 
számlázási osztályve�
zető. 1939- ben hét Con-  
tinentál gép segítsé�
gével áttértünk a gépi 
számlázásra. A má�
sodik világháború ide�
jén kb. 93 000 előfize�
tő volt. Meglevő gép�
parkunk segítségével 
két műszakban végez�
tük el a számlázást.

— 1945- ben foko�
zatosan 67 000- re

emelkedett az előfize�
tők száma. A meg nö�
vekedett feladatok el�
látására az 50- es évek 
elején gépparkunkat 
tovább fejlesztették — 
mondotta.

A gépszámlázóban 
egyhangú zúgás, csat�
togás fogadja a belé�
pőt. A gépkezelők ujjai 
boszorkányos fürge�
séggel siklónak tova a 
billentyűkön. Amikor 
ott jártunk, a 162 000 
budapesti előfizető ha�
vi beszélgetési statisz�
tikája készült.

—d— lai —

Barezán Istváné 1950 óta a népi számlázó esoportnál dolgozik
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U i  szá llitóeszböz  

a posta  szo lgá  ta tába  И

A postavezérigazgatóság kísérletképpen 
olasz, Lambretta gyártmányú háromkerekű 
zárt tartályos és vezetőfülkés motorkerékpárt 
vásárolt. A járművet a Budapest 70. postahi�
vatalnál — rendszeresítették, egyrészt expressz 
csomagok kézbesítésére, másrészt a kézbesítők 
tehermentesítésére. A motorkerékpár reggel 
expressz csomagokat visz ki. Visszatérte után 
a V ili. kerületi kézbesítők súlyosabb közönsé�
ges anyagát kézbesíti. Ezt követően folytatja az 
expressz csomagok kézbesítését. A motorkerék�
párreggel egy, délután két-három fordulót tesz. 
Egy-egy expressz csomagkézbesítő után átlag 
15 db. csomagot, míg a kézbesítők tehermente�
sítésével kapcsolatban rendszerint három-négy 
zsák anyagot visznek ki.

A motorkerékpár 175 köbcentiméteres, tehát 
üzemanyag fogyasztása alacsony. A kézbesí�
tést — akár expressz csomag, akár közönséges 
súlyos küldemények — maga a vezető végzi.

Az eddig eltelt idő alatt a motorkerékpárral 
komolyabb üzemzavar nem fordult elő. Két�
ségtelen azonban, hogy kísérleti időszak v i �
szonylag a legideálisabb időjárásra és a legjobb 
útviszonyokra esett. Megbízhatóságból akkor 
vizsgázik, amikor beköszönt a rossz Időjárás.

Hivatalunk területén a jármű használata jól 
bevált. Szélesíteni is lehetne felhasználását, 
mert a Budapest 62. postahivatal reggeli záró 
Indítását, amelyet rendkívüli járat hoz el. ezzel 
a járművel korábban lehetne a hivatalhoz el�
juttatni, így a kézbesítők második lépcsős indí�
tása is előbb történne meg. Ezek a 10 —15 per- 
eek, esetleg még több Idő kétségtelen javítaná 
a kézbesítő szolgálat munkáját és kedvező ha�
tással lenne a kézbesítők belkezelési idejére is.

Végeredményben a Budapest 70. postahiva�
talnál eddig végzett kísérletek azt mutatják, 
hogy ilyen kisebb teljesítményű járművek- 
aránylag alacsony üzemanyagfogyasztással 
kedvezően befolyásolják a hivatal tevékenysé�
gét mind a csomag, mind az egyesített kézbesítő 
szolgálattal kapcsolatban. Várjuk a további 
kísérleteket és a gazdaságossági számítások 
eredményeit, amelyek — reméljük — kedve�
zőek lesznek. E járművek nagyobb mérvű 
felhasználásával lényegesen lehetne mind a 
kézbesítő szolgálat, mind a zárlat szállít ás minő�
ségét Is javítani.

I)r. Kapóival Zoltán

Л jármű \ ezetőfülkéJe

A postai Járműcsalad legifjabb táj



Legfőbb érték az ember

Reggel nyolc óra van. A pécsi pos�
taigazgatóság üzemorvosi rendelőjé�
nek várószobájában már négyen van�
nak. A bent lévő beteg távozása 
után a várakozók engedelmével belép�
tünk a rendelő helyiségbe.

— Szűrővizsgálatokat végeznek?— 
tettük fel a kérdést Dr. Floszmann 
Gabriella belgyógyász szakorvosnak?

— Rendszeresen ellenőrizzük a 
foglalkozási megbetegedéseknek kitett 
dolgozók egészségi állapotát. Ezenkí�
vül az igazgatósági törzs, a Pécs 1. a 
Műszaki Fenntartási üzem és a te�
levízió közvetítő állomás valamennyi 
dolgozóját évente egyszeri kötelező — 
általános fizikális — vizsgálatnak 
vetjük alá.

— Milyen vizsgálatokat végez az 
új munkavállaló felvétele előtt?

— Részletes belgyógyászati vizs�
gálatot végzek annak figyelembevéte�
lével, hogy a jelentkezőnek van- e 
olyan lappangó betegsége, ami alkal�
matlanná tenné a postai szolgálat 
maradéktalan ellátására.

— Kiket vesz gondozásba?
— Gondozási tevékenységemet két 

részre kell osztani: a dolgozó egészség-  
ügyi ellenőrzésére, illetve kezelésére, 
valamint a munkahelyének ellenőrzé�
sére. Alajx>s vizsgálatom kiterjed a 
terhes és szoptatós nők, a mozgásszervi 
megbetegedésben szenvedők, szívbe�
teg, cukorbeteg, gyomorbeteg stb. dol�
gozókra.

— Miből áll a gondozói munkája?
— A betegség és a beteg állapotá�

nak figyelembevételével három, illetve 
hathavonta ellenőrző vizsgálatot vég�

ezek.
A fenti vizsgálatokat egyénileg 

kell elbírálni, hiszen minden beteg 
más- más módon reagál a külső befo�
lyásokra.

— Mint üzemorvos a fiatalkorúak 
egészségvédelme terén milyen munkát 
folytat?

— A fiatalkorúak szervezete állan�
dó fejlődésben van. Bizonyos esetek�
ben érzékenyebben reagálnak egyes 
külső behatásokra. Túlterhelés esetén 
maradandó káros hatások történhet�
nek. Egészségi állapotukat rendszeres 
szűrővizsgálatokon ellenőrizzük.

— A terhes nők gondozásuk során 
milyen kérdésekkel fordulnak az 
üzemorvoshozft

— Az anya testében fejlődő magzat 
külön védelmet igényel a küső fizikai 
és egyéb káros behatásokkal szemben. 
A magzat és az anya érdekében el�
tanácsoljuk olyan munkahelyekről, 
illetve beosztásokból, ahol a hasfalat 
ütés vagy nyomás érheti. A terhesség 
megállapításának negyedik hónap�
jától kezdve kérheti a terhes anya

A ffwndozrisban lévő hfíen injekelés kezelése
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Az asszisztensnő ellát egy sérültet

olyan munkakörbe való áthelyezését, 
amely terhességének fejlődését káro�
san nem befolyásolja. Ilyen esetekben 
a hivatal és üzemvezetők néha nehéz 
helyzetbe kerülnek. Véleményem sze�
rint az üzemorvossal megbeszélve kö�
zös erővel meg lehet találni azt a be�
osztást, ami a terhes anyának meg�
felelő.

— Eredményesnek mondhatók a 
havi biztonsági szemlék?

— A szakszervezeti társadalmi 
munkásvédelmi felügyelő, és az igaz�
gatóság képviselőjével közösen vé�
gezzük a szemlét. A felmerült hiányos�
ságok megszüntetésére az érintett 
szerv részére felhívást intézünk. A 
megoldások tekintetében viszont elő�
fordul, hogy anyagi fedezet hiá�
nyában nem tudják azokat megszün�
tetni — fejezte be nyilatkozatát dr. 
Floszmann Gabriella.

Az üzemi gondozás az üzemorvos 
egyik fő feladata. Floszmann dok�
tornő további eredményes munkássá�
gának a szakvezetők is tevékeny segí�
tői lehetnek.

— Iái —

Egy perc művelődés 
S Z O N E T T

Vannak a lírai költészetnek több évszázados mfiformál, amelyeknek szigorú verstani meg�
kötöttsége egyben paranesolóan megszabja a szerkezetet is. Az olyan kötött forma, mint pl. a 
szonett, nemesük béklyó a költőnek, hanem — sokkal inkább — támasz is. Kényszeríti, hogy 
szerkessszen, de mindjárt a módját is megadja. Az első két versszak kifejez bizonyos érzést vagy 
hangulatot, a következő két versszak ennek megváltozását, sokszor ellenkező irányba forduiását 
mondja el.

A rímek elhelyezése kiilön-külön egységbe foglalja a két eltérő hangulatú részt. Jellemző 
példa a fentiek megértésére Babits Mihály Itália e. szonettje:

Itália! tudom városaid esodálni, 
hol dús sikátoron vidám nép bizsereg.

. Lázas az ilyen szűk út, mint testemben kék erek, 
s nem es, habár hanyag, szennyében is királyi.

Vonzanak íveid s tűnt fényed palotái, 
árkádok, oszlopok, a sugaras terek, 
hol elszédülnek az ideges emberek: 
vonzanak a sötét toronylépesők csigái.

De nem kékebb eged és dombod se zöldebb, 
m int honi dombjaink s a dunántúli ég, 
e gömbölyű, szélig színjátszó kék vidék.

S olasz szív nem lehet emlékektől győtörtebb
a vén boltok alatt, az ősök piacún
mint én, ha földeden bolyongok, bús hazám!
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Pehelykönnyű fej�
hallgatók

Egy dán telefon�
gyárban a minap 
olyan fejhallgatók so�
rozatgyártását kezd�
ték meg, amelyek�
nek súlya mindössze 
170 gram. A fejhall�
gatókba elektromág�
neses mikrofont épí�
tenek be. A mikrofon 
parányi tokjában 
tranzisztoros erősítő 
van. A csatlakozó ká�
bel súlya 45 gram és 
nemcsak a beszéd�
áramot, hanem a tör�
pe feszültségű táp �
áramot is vezeti.

Hírszolgálat a vakok 
részére

Űjzéland egyik tar�
tományában külön�
leges hírszolgálatot 
rendeztek be a vakok 
számára. Telefonon 
működő hírszolgálat 
egy vak férfi ötlete 
volt, aki rövidhullámú 
rádióadóján össze�
köttetést tart a világ 
majd minden országá�

val. Felesége rendsze�
resen felolvassa neki 
az újságot, amit aztán 
magnetofon szalagra 
vesznek, s a telefon- 
hívásra a vak előfize�
tőknek lejátszák.

Te le f onöss ze kötte tés 
a tenger alatt

Idén decemberben 
elkészül a tengeralat�
ti telefonkábel Auszt�
rália, Kanada és 
Anglia között. így 
Londonból pillanatok 
alatt lehet majd kap�
csolást kapni Melbo- 
urnebe és Sidneybe.

Tovább bővült a Fal�
vija mikrobuszok 
családja

A Latvija mikro�
buszok Európában a 
legkorszerűbb gép�
járművek közé tar�
toznak. Ezeket a rigai 
autóbusz művekben 
gyártják. A közel�
múltban bővült e mik�
robuszok családja és 
elkészült a rádió- pos�
ta pogyászkoesik pro- 
tótípusa. Itelső teré�
ben különböző rádió 
és postaszolgálat! be�
rendezések vannak.

Kutyaharapást — 
kutyával

Egy kaliforniai 
kézbesítőnek sok kel�
lemetlensége volt a 
házigazdák kutyái�
val. Legutóbb még�
is megtalálta a meg�
oldást. Most már sa�
já t kutyával jár pos�
taküldeményt kézbe�
síteni. Kollégái ki�
jelentették, hogy 
követni akarják a pél�
dát, őket is kutyák 
fogják elkísérni szol�
gálati útjukra.

Acélcső posta az utókor számára

Az 1904-65. évi .\ew-York-i világkiállítás 
területén acélcsőbe zárva különféle okmányokat 
ásnak el, amelyek a legutóbbi 25 évet figyelembe 
véve áttekintést nyújtanak majd az 5000 év 
múlva élő amerikaiaknak arról, miként éltek a 
maiak, hol tartott a technika és a tudomány. 
Az anyagot ismert természettudósokból, atom- 
kutatókból, orvosokból, nevelési, közlekedési, 
kulturális és sport szakértőkből álló bizottság 
válogatja ki. Az okmányokon kívül korunkra 
jellemző különféle használati tárgyakat is meg�
őriz majd az acélcső a távoli utókor számára.



TÖ RŐ DJÜNK  A Z  EQÉSZSÉQÜNKKEL
Vigyázat náthás vagyok!

„Ne gyere köze�
lembe! Megfáztam: 
náthás vagyok” — 
halljuk gyakran.

„Átestem egy sú�
lyos influenzán, most 
is gyenge vagyok” — 
halljuk máskor.

Mi is tuladonkép- 
pen, miben különbö�
zik egymástól e két 
betegseg? A náthát 
általában meghűlés 
(felfázás) okozza, 
mely gyakran a szer�
vezet ellenállásának 
lecsökkentésével utat 
nyit az egyébként is 
jelenlevő kórokozók�
nak. Ilyenkor az orr- 
üreget bélelő nyálka�
hártya megduzzad, 
fokozott váladékot 
termel. Ha a gyulla�
dás az orrüreggel ösz- 
szefüggő melléküreg�
re is kiterjed, orr- 
meiléküreggyulladás- 
ról beszélünk. Ha a 
torok, vagy a légcső 
betegszik meg, akkor 
torokgyulladásról, il�
letőleg légcsőhurul- 
ról szólunk. A mé�
lyebb légutak gyul�
ladásának hörghu�
rut a neve.

Az influenza, bár 
az előbbiekhez ha�
sonló tünetekkel 
kezdődik, különleges 
kórokozóval (vírus�
sal) történő fertőzés 
következménye. Ez 
a vírus-fertőzés, mely 
nemcsak hurutos tü �
netekkel, de egyéb 
szervek megbetege�
désével is jelentke�
zik, sokszor súlyos 
járványokat okoz.

A náthás ember 
orron keresztül tör�
ténő légzése akadá�
lyozott, >,eldugul az 
orra” , feje zúg, szeme 
gyakran könnyezik, 
sokat tüsszög. Tüsz- 
szentésével néhány 
méternyi körzetben 
fertőzi a levegőt. Az 
orrában, szájában le�
vő parányi kóroko�
zók ezreit permetezi 
szét. A kórokozókkal 
telített szájpermet 
percekig úszkál a le�
vegőben. A közelben 
tartózkodók, a lebegő 
nyálkacseppekkel a 
kórokozókat is belé�
legzik és így fertő�
ződhetnek.

Elővigyázatosság 
ajánlatos, tehát mind 
a náthás egyén, mind 
a közelben tartózko�
dók részéről.

A náthás ember fi�
gyeljen arra, hogy 
zsebkendőjébe tüsz- 
szentsen, köhögjön, 
gyakran mosson ke�
zet és váltson zseb�
kendőt.

Különös figyelmet 
kell fordítani a cse�
csemőkre és kisgyer�
mekekre, akik a fer�
tőzésre nagyon haj�
lamosak.

Köhögős, tüsszö- 
gős, náthás egyének 
ne tartózkodjanak a 
csecsemővel, vagy a 
kisgyermekkel közös 
szobában.

Helyesen jár el a 
náthás anya, ha tisz�
ta zsebkendőből ál�

arcot köt orra és szá�
ja elé és így közele�
dik csecsemőjéhez.

A nátha ugyan ál�
talában néhány nap 
alatt lezajlik, de az�
által, hogy a szerve�
zet ellenállását csök�
kenti, utat nyithat 
egyéb betegségeknek 
is, gyakran torok- 
gyulladás, — súlyo�
sabb esetben tüdő- 
gyulladás követheti. 
Ezért kell kis náthát 
is komolyan venni, 
kezelni.

A nátha elleni vé�
dekezés hathatós esz�
köze a szervezet el�
lenállóképességének 
fokozása, amely le�
hetőleg a gyermek�
korban kezdődjék. 
Szoktassuk hozzá a 
gyermeket, hogy 
mosdás után hideg�
vízzel dörzsölje le 
magát, tartózkodjék 
sokat szabad le�
vegőn. Kedveltessük 
meg vele a termé- 

' szetjárást, úszást, 
korcsolyázást és a 
többi szabadban vé�
gezhető sportokat. 
Életmódjában a mun�
ka, sport, játék, pi�
henés, megfelelő 
arányban meg�
felelő helyet kapjon. 
Étkezésébe iktassunk 
megfelelő vitamin- 
tartalmú ételeket: 
nyáron sok nyers 
gyümölcsöt, salátát, 
télen citromot, sár�
garépát, eltett sava-
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nyúpaprikát, ubor�
kát, paradicsomot, 
nyers savanyított ká�
posztát.
Ügyelni kell a lakó�
szobák, iskolatermek, 
munkahelyek szel�

lőztetésére, a napjá�
ban többször történő 
levegőcserére.

Náthás, köhögős 
állapotban kerüljük 
a zártlevegőjű, zsú�
folt helyiségeket.

Nedves időben a ci�
pőnk vízhatlan, ha�
risnyánk melegtartó 
legyen. A nedves, át �
fázott láb gyakori 
okozója lehet a nát�
hának.

Csoda —  amelyhez nem kellett varázslat

Vannak olyan emberi erővel létre�
hozott változások, amelyek annyira 
megdöbbentőek és drámaiak, hogy 
csak a „csodálatos” szó illik rájuk. 
A londoni Filmfesztiválon bemutat�
tak egy filmet, amely minden idők 
legnagyobb emberalkotta átalakulás�
ról szól.

A film, AZ OROSZ CSODA magá�
nak a szovjet embernek az átalaku�
lását ragadja meg — eljutását a cá�
rok korának nyomorúságából és 
elnyomásából abba a korba, amely�
ben az új, szocialista ember szput- 
nyikon kerüli meg a földgolyót.

A kétrészes filmet, amely hatal�
mas lelkesedést keltett a Moszkvai 
Filmfesztiválon, Annelie és Andrew 
Thorndike készítette. Az NDK két 
nagynevű dokumentumfilm alkotója 
az evek során új, dinamikus doku�
mentumfilm stílust alakított ki.

Hatalmas munka van egy ilyen 
filmben. Először az anyag felkutatá�
sának óriási feladata. Majd: a válo�
gatás, az anyag elrendezése, meg�
tervezése, a forgatókönyv és a zene�
kíséret elkészítése, de ez csak az 
egyik része a dolognak. Öt évet vett 
igénybe a munka. Kiszámították, 
hogy a munka során magában a Szov�
jetunióban kb. 500000 mérföldet 
utaztak.

A lénia aranymezők vidékén ta �
láltak néhány megdöbbentő fény�
képdokumentumot a sztrájkolók hi�
degvérű lemészárlásáról a forradalom 
előtt. Omszkban mulatságos „rej�
tett kamera” felvételeket készítettek 
fiatalokról egy táncos szórakozó�
helyen, melyek óriási kontrasztott 
képviselnek a régi idők nyomorúsá�
gát bemutató képek mellett.

A Szovjetunió egész területéről

Gyűjtöttek anyagot, amely erőteljes 
s páratlan beszámoló arról a ször�

nyű pusztításról, melyet az inter�
venciós háborúk okoztak. És itt van 
a „csoda” lényege — a hatalmas 
lelkesedés a szocializmus iránt, és az 
a bizalom, amely képessé tette a 
szovjet embereket, hogy ismét meg�
kezdjék a termelést.

Amerikában gyűjtötték azt a meg�
döbbentő erejű anyagot, amely em�
lékeztet arra, milyen magas fokon 
állt az USA az ipari fejlettségben a 
húszas években. És látjuk a szovjet 
autógyártás teljes 1922-es évi terme�
lését —- egyetlen autót, amelynek 
valamennyi alkatrészét kézzel készí�
tették.

Párhuzamos képek napjainkból 
másfajta összehasonlításra adnak 
alkalmat, fej-fej melletti verseny a 
termelékenységre, amelyben a szocia�
lista rendszer fokozatosan az élre 
tör.

A könyvben, amelyben megírták 
AZ OROSZ CSODA elkészítését, a 
házaspár úgy beszél a film létrejöt�
tének időszakáról, mint életük leg- 
eseménytelibb, legboldogabb évei�
ről.

„A kommunista társadalom épí�
tése a Szovjetunióban — írják — a 
legnagyobb és legizgalmasabb ese�
mény az emberiség történetében. 
Csodálatos szerencsénk volt, hogy 
több évig tanúi lehettünk ennek az 
építkezésnek, és nincs más, amire 
jobban vágynánk, mint hogy el�
mondjuk mindazt, ami olyan mélyen 
megrendített bennünket.”
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KÉZIMUNKA
Anyafia: 80-as horgolóeérna (12-es horgolótű)
1. sor: Л tű favégére 30-szor ráesavarjuk a eérnát, majd levéve a karikát körülhorgoljuk 

48 rövidpálci kával.
2. sor: Öt lóneszem után minden harmadik rövidpálcikába öltünk s így a rövidpálci kákkal 

körülhorgolt lyuk körül 16 láneszeraes kis lyuknak kell lenni.
A kis köröket 4 rövidpáleikával kapcsoljuk össze a minta szerint. Befejező része a stoppolás 

A középső kört oválisra, a körülötte lévőket kerekre stoppoljuk ritkán, pókhálószerűen.
Több nyolekörös motívból tetszés szerinti kisebb vagy nagyobb térítőt készíthetünk.
60-as cérnából csak 20-szor csavarjuk a cérnát a horgolótű favégére és levéve 82 rövidpálei�

kával horgolunk körül. 5 láncszem után minden második rövidpálcikába öltünk le.
A továbbiakban minden megfelel a fenti leírásnak.
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Kabát

Nagykockás vastagabb anyagból 
barna, fekete, palackzöld, téglavö- 
rös színekben. Csapott valló, egyenes 
szabósó kabát, hátul sima angol tű�
zéssel. Bevágott zsebek tűzött' patni- 
val. A gallér az anyag kockázásának 
megfelelő színű kordbársony, vagy 
mohair anyag. Az ujjak nem bővülő 
vonala követi a kabát angol szabását. 
Térdet 2—3 centiméterrel takarja. 
Gomb színe alkalmazkodik a koc�
ka zás színéhez.

Őszi kosztüm

Szoknyája szűk, bátul szembehó- 
los és zippzáras. Kabátja egyenes 
szaliásó csapott vállal, bevarott ujjak�
kal, melyek alkalmazkodnak az egye�
nes szabáshoz, csuklónál nem bővül. 
Saját gallérral melynek szegése a 
sprieeelés színének megfelelő szövet, 
esetleg bőrszegéssel. A felső zsebrész 
szintén szegett míg az öv alatti zsebek 
hevágottak szegés nélkül. Övrésze a 
harmadik gombolás alatt a kabátra 
rávarrott, ami elől kb. 30 centiméterre 
már szabadon engedett.

тттшт
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Átmeneti kabát

Raglan szabása, elegáns vonala 
minden igényt kielégít. Anyaga sima 
szövet vagy a tweed. Sötét színben 
a kabát szabása nem érvényesül. 
A kabát diszkréten bővülő, térd alatt 
2—3 centiméterre ér. Eleje egy da�
ruidról szabott és csak a zseb alsó 
részétől bevágott. A tíízés vonalát 
követő rejtett zsebbel, (tallérja rövid 
szőrű szőrme, a nyak első gombolás- 
nál mélyebben zárt. ítélése az anyag 
árnyalatának megfelelően.

Nadrágja kizárólag fekete véko�
nyabb szövetű, elöl tűzött éllel,bevá�
gott zsebbel, oldalt zippzárral.

A mellény színe: ezüst szürke vagy 
feliér, anyaga düftin vagy bársony. 
Gallér nélkül oldalt vagy esetleg vál�
lon zippzárral. Az ujjak csuklóban 
kötöttek s így elszűkülnek.

A ruhái lényegében emelő bojtos 
végű galléros sapka színe: szürke- 
fekete, sárga-fekete, zöld-fekete stb. 
esikozású kötött vagy ilyen szövött 
anyag. A galléros sapka a nyaknál 
szélvédő gombolása. Ugyanebből az 
anyagból a két ujjra 10—12 centimé�
ter szélességben karszalagot húzha�
tunk.

Sí-ruha



K O Z M E T I K A
.1 múlt alkalommal a száraz bőrről és az általa okozott kellemetlenségekről 

beszéltünk. Ma a zsíros bőrről szólunk néhány szót. Először is azt kell tisztázni, 
mikor beszélhetünk zsíros bőrről. A szervezet a bőr puhántartására faggyút 
termei Vannak az emberi testnek olyan részei, ahol a faggyútermelés fokozot�
tabb. Ilyen a hát, a homlok , az orr az ál és a mellcsont feletti bőrréteg. Ha tehát 
a szervezet valamilyen oknál fogva több faggyút termel és az egész arcot beborítja, 
akkor zsíros a bőr. A zsíros arcbőrt még gondosabban kell ápolni, mint a szára�
zát. Naponta kétszer, reggel és este arcunkat töröljük át kámforszeszes vattával 
és meleg vízzel, majd szappannal gondosan mossuk meg. Ha lehet, használjunk 
kénes szappant. A pórusokban felgyűlt faggyút, ismert nevén miteszert, ma�
gunk ne nyomkodjuk ki, mert fertőzést okozhatunk. Havonta egyszer menjünk 
el kozmetikushoz és tiszlitassuk meg bőrünket. Egyszerű zsíros bőrnél gondos és 
tökéletes tisztítás után két- három hétig a bőr sima és tiszta marad. Szilárd ala�
pozó krémet ne használjunk, mert a krém eltörni az amúgy is tág ftóriisokaí és így 
a bőr nem tud kellően szellőzni. Nyáron sokat tartózkodjunk napon, télen pedig 
kvarcaijunk. Napozás, vagy kvarcolás etőtt gondosan távolítsuk el arcunkról és 
szánkról a rúzst és a púdert. Gondozzuk, ápoljuk bőrünket, hiszen ezt ma már 
minden dolgozó nő megteheti. Almási Lászlóné
. ____ kozmetikus
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