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Tóth Tibor a  Posta 
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dolgozója nagy pontos�
ságú alkatrészek meg�
m unkálását végzi. T u�
dósítás a 3. oldalon 
(Almás! László felvé�
tele)

■



Ч у

kiváló

szakszervezeti

tisztségviselő

K O Z M A

L Á S Z L Ó

B alatonszabadi

rád ióá llom ás

Л rádióállomáson 1954 november hónapban alakult meg a szakszerve�
zeti bizottság, amelynek Kozma László azóta különböző tisztségeket be�
töltő tagja.

A rádióállomás kiváló kollektívájának kialakításában, valamint a 
szocialista brigád cím elnyerésére szervezett munkaverseny kialakításában 
jelentős szerepe volt. A társállomásokkal jó kapcsolatot teremetett, és a 
tapasztalat cseréken keresztül hatékonyan elősegítette az állomás dolgo�
zóinak munkaverseny mozgalmát.

Munkamódszerére jellemző a dolgozók érdekében kifejtett sokoldalú 
és állhatatos tevékenysége, amelyet a közelmúltból kiragadott két példa is 
alátámaszt. Az egyik: a dolgozók elpanaszolták, hogy tüzelőanyag beszer�
zési gondjaik vannak. Kozma szaktárs személyesen felkereste a megye�
bizottság titkárát és közös erőfeszítésük eredményeképpen a panaszt orvo-  
soltán. A másik: a Rádió és Televizióműszaki Igazgatóság vezetője a rádió-  
állomás létesítésének 10. évfordulója és azóta végzett eredményes munkáért 
megjutalmazta az állomás dolgozóit. Ugyanott teljesít szolgálatot egy olyan 
szak társ, aki egy másik postaszerv állományába tartozik. Ismerve munkás�
ságát, a szakszervezeti bizottság jutalomra javasolta az illetékeseknek. 
Miután elgondolása nem talált meghallgatást a fővárosba utazott és szemé�
lyesen is előadta javaslatát, amely végül is elintézést nyert.

Munkatársait — az őket érintő kérdésekben — rendszeresen tájékoz�
tatja, mint ember halkszavú, segítőkész magatartásával a rádióállomás 
dolgozóinak egybehangzó véleménye: továbbra is ilyen harcosan képviselje 
dolgozó társainak érdekvédelmét.
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A Posta Központi Javítóüzem dolgozói — a hagyományokhoz híven — 
mindent elkövetnek, hogy a huszonhatszoros élüzem cím megillesse üze�
müket. A lő év óta tartó páratlan sikersorozat alkalmával háromszor 
nyerték el a Minisztertanács és a SZOT Vörös Vándorzászlaját.

Az üzem kollektívájának ez a nem mindennapi teljesítménye a tár�
sadalmi szervek és a szakvezetők eredményes összefogásának gyümölcse. 
Az eddig elért, valamint a IV. évnegyed még hátralevő feladatainak 
eredményes teljesítésének egyik biztos záloga a szakszervezeti tisztség-  
viselők közreműködésével szervezett szocialista címért küzdő brigádok ki�
váló munkája.

A brigádok helyes irányítása, a korszerű technika és a műanyagok alkal�
mazása, a technológiai fegyelem maradéktalan betartása és a folyamato�
sabb anyagellátás tette lehetővé az eddig elért kimagasló eredményeket.

A rendelkezésre álló háromnegyedévi statisztikai adatok kedvezőek. 
A teljesítményi értéktervet 10J,8%- ra, a ráfordítási hányad csökkenést

Tresó Istvánná a főnök - titkári távbeszélő Gömböcz Sándor a főnök - titkári távbeszélő 
berendezés kábelezését szereli Ъ  készülék Jelíoflóit állítja

jó l szerv ezett brigádm ozgalom  —
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1,05%- al, és az egy munkaórára eső termelési értéktervet 102,9%- ra tel�
jesítették.

A szocialista munkaversenyben 49 brigádba tömörülve 392 fő vesz részt. 
A szocialista brigád cím megtartásáért 23 brigád 173 dolgozója küzd. A 
Szakma ifjú mestere mozgalomban 17- en vesznek részt.

A készülék műhely dolgozói a szocialista műhely cím megtartásáért 
versenyeznek.

A Posta Központi Javítóüzem szocialista és munkabrigádjaiból be�
mutatunk néhány dolgozót, akik eredményes munkájukkal részesei az ed�
dig elért eredményeknek.

ÁLTALÁNOS ISKOLA
a Budapesti Postaigazgatóságon

A Budapesti Postaigazgatóság Hír�
lapterjesztő Üzemének szakszervezeti 
bizottsága kitartó munkával megszer�
vezte a dolgozók kihelyezett általános 
iskoláját. Ennek alapfeltétele, hogy 
legkevesebb 15 beiratkozott hallgató 
résztvétele szükséges.

Az alapos és sokoldalú szervezési 
tevékenységről érdeklődtünk Kuss 
Ferenc szb titkárnál.

— Hogyan tudták megoldani a 
közismerten nehéz feladatott

— Három éve foglalkoztunk e kér�
déssel, de eredménytelenül. A mini�
mális létszámot nem tudtuk biztosítani. 
A sorozatos sikertelenségek nem szeg�
ték kedvünket és ez év tavaszán rész�
letes tervet dolgoztunk ki.

— M i volt a munkaterv lényegei
— Megállapítottuk, hogy kik nem 

végezték el az általános iskolát, majd 
ezen belül azt, hogy milyen az arány 
az I —VI  és a VI I  —VI Í I  osztályosok 
közölt. Ezután a 10 hírlapelosztó 
főbizalmija a patronáló szb tagok bevo�
násával, valamint az elosztó- vezetők 
beszéltek az érdekeltekkel.

— Mennyi résztvevője van az 
iskolának1

— A Hírlapterjesztő Üzemből 15, 
míg a Bp. 7О- es hivatalból 11 szaktárs.

Az előadásokat az igazgatóság épü�
letében tartjuk.

— Milyen segítséget nyújtanak az 
oktatásban résztvevők részére 1

— Megkértünk három munkatár�
sunkat, hogy matematikából konzul�
tációs alapon nyújtsanak segítséget 
az arra rászorulóknak. Minden héten 
a tanítás után a bizalmi jelenti az 
esetleg hiányzókat, akiket még aznap 
felkeres a területileg illetékes elosztó 
főbizalmija — fejezte be nyilatkoza�
tát Kass Ferenc.

A jól megszervezett kihelyezett álta�
lános iskola jelentőségét tükrözi az a 
tény is, hogy november 11- én az első 
órán megjelent Kovács László a 
Szt. István téri általános iskola igaz�
gatója, Dejcző Gábor a Budapesti 
Postaigazgatóság vezetője és Majtényi 
Ferenc a H írlapterjesztő Üzem veze�
tője.

— Hogyan fogadták a Hírlapter�
jesztő Üzem szakszervezeti bizottságá�
nak eredményes jelentkezését — kér�
deztük Kovács Lászlót1

— Tevékenységünk arra irányul, 
hogy minél jobban alkalmazkodjunk 
az üzemi dolgozókhoz. A postával az 
elmúlt években megkíséreltük az idő 
egyeztetést, amikor ez sikerült, nem 
volt meg a kívánt létszám.
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— Nagy örömmel nyugtáztuk a 
szakszervezeti bizottság által bejelen�
tett 26 dolgozó beiratkozását. Jóllehet, 
némi késéssel kezdtük meg a tanítást, 
amin úgy segítettünk, hogy a felnőtt 
oktatás terén nagy gyakorlattal ren�
delkező tanerőket állítottunk munkába. 
Azt kívánom, hogy az év végén vala�
mennyi hallgató eredményes vizsgával 
zárja a tanévet.

— A Képes Postás hasáb ja in keresz�
tül is kérem a területünkhöz tartozó 
szakszervezeti bizottságokat, — vette 
át a szót Dejcző Gábor, hogy nyújt�
sanak több segítséget az állami okta�
tásban résztvevőknek. Nagyon sok 
olyan dolgozónk van, akiknek tanulni 
kellene. M i ehhez minden segítséget 
megadunk, azonban ez irányú tevé�
kenységünk a szakszervezeti bizott�
ságok segítsége nélkül nem megfelelő 
— mondotta.

— Milyen segítséget adott a szak�
vezetés a tovább tanulóknak — tettük 
fel a kérdést Majtényi Ferencnek.

A Budapest 70. sz. postahivatal állom ányába 
tartozó szaktársak  a napi fárasztó m unkájuk  
után is érdeklődéssel h a llfla tjá lm z irodalom �

történeti m agyarázatot

— A szervezési munkában is segí�
tettük a szakszervezeti bizottság jelen�
tős kezdeményezését. Rendeleti úton 
biztosítottuk a kihelyezett általános 
iskolába beiratkozott tő, valamint az 
egyéni tanulásban résztvevő 20 
hallgató szolgálatcseréjét.

HOGYAN SEGÍTHETJÜK 
GYERMEKÜNK TANULÁSÁT?

A zsúfolt autóbusz�
ban méltatlankodó 
édesanya szavait hal�
lottam amint fiata�
labb asszonytársát 
oktatja: „Te nem tu�
dod mi az a gyer�
meknevelés! Nyolc 
órai munka után el�
végzem a háztartási 
tennivalókat, utána 
Pali leckéjét kérde�
zem ki. Sajnos sok 
mindent én se tudok, 
engem nem Így taní�
tottak. Azt hittem az 
én fiam a legjobb ta�
nuló, állandóan azt

mondta: tudom a lec�
két — ötösre felel�
tem. Egyszer behíva�
to tt az osztályfőnöke 
és kiderült, hogy drá�
ga fiam ötös helyett 
egyeseket kapott. A '  
nevemet persze min�
dig aláhamisította. 
Node megkapta a 
magáét érte.”

Bizony ez kelle�
metlen meglepetés 
volt az anyának, de 
talán ő is érzi, hogy 
hibás volt. Az elle�
nőrzőkönyvet min�

den héten meg kell 
nézni, hiszen abban 
nemcsakintés, hanem 
dicséret is van. Saj�
nos a tanév elején 
elmulasztott ellenőr�
zést már nehezebb 
pótolni. Ügy gondo�
lom ez az édesanya 
követ még el neve�
lési hibát, mert haj�
szolni fogja fiát és 
rémítgetni. A bünte�
tések, öröm megvo�
nás nyomában ki�
fejlődik az iskola�
iszony, csavargás és 
még súlyosabb lesz
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a tanulásbeli hanyat�
lás.

A tanulmányi mun�
ka segítésében leg�
fontosabb feladat a 
napi időbeosztás, 
nyugodt tanulási le�
hetőség biztosítása és 
az önállóságra való 
nevelés. A tanuló az 
elvégzett munkáját 
ellenőrizze, szoktas�
suk rá az önellenőr�
zésre, mert pontos 
munkára nevel. Ami�
kor megteremtettük 
számára a külső fel�
tételeket, megkezd�
hetjük a segítésnyúj�
tást ahol erre szük�
ség van.

I- ső osztályban 
gondos és szívós fog�
lalkozást kíván a be�
tűkapcsolás, a betűk 
egybeolvasása. Min�
dig az egyszerűbb 
részről haladunk a 
nehezebb felé pl. ma�
gánhangzókhoz kap�
csolunk egy mással�
hangzót ÓL, majd 
mássalhangzóhoz ma�
gánhangzót LÓ. Fon�
tos, hogy a szöveg�
ben lévő szót értel�
mileg is értse a kis�
gyermek. Minden szó 
kiolvasását hibátla�
nul követelje meg a 
szülő s a gyermekkel 
javíttassa ki, esetleg 
a szó többszöri olvas-  
tatásával. Betűkiha�
gyás, hozzá tevés igen

gyakori. Játékosan is 
gyakoroltathatjuk, pl 
1. Néma olvasás. 2. 
A szülő egy szót olvas 
és a gyermeknek ki 
kell találni, hogy hol 
van és a mondatot 
folytatni. 3. Ceruza 
koppantás mondat 
végén.

II. osztályban az 
akadozott olvasásnál 
a nehezebb szavak 
leírása, és a szavak 
ismételt olvasása se�
gít.

III. — IV. osztály�
ban a szép értelmes 
olvasás mellett a tar�
talomról már rész�
letesen be kell szá�
molni a tanulónak. 
Ebben a korban már 
könyvtártagok le�
hetnek.

Számolás és mérés 
tantárgyánál a 10- es 
átlépése jelenti a leg�
komolyabb nehézsé�
get. Otthon végzett 
sokoldalú játékos 
gyakorlásul gyöngy, 
bab, pénz, pálcika 
felhasználásával hi�
dalható át nehézség. 
A III.— V. osztály�
ban saját mérések�
ből származó ada�
tokat használjanak 
fel szöveges példák 
gyakorlására. A he-  
bv.drási készség fej�
lődésit a tollbamon�
dások segítik. A föld�
rajzot és lakóisme�

retet általában nehe�
zen tanulják a gyer�
mekek, mert nem szí�
vesen használják a 
térképet. Pedig nagy�
szerű játékos utazá�
sokat lehet rajta vé�
gezni.

Általános követel�
mény írásbeli leckék�
nél alsó és felső tago�
zaton; 1. A tanuló 
olvassa el a feladatot 
és gondolja végig a 
megoldás menetét. 
2. Ha nem biztos a 
dolgában vegye elő 
füzetét, amelyben bi�
zonyára van hasonló 
példa. Bizonytalan�
ságnál külön papíron 
dolgozzon. 4. Segít�
ség nélkül tisztán, 
rendesen írjon. 5. El�
lenőrizze munkáját. 
Nem mindig és min�
den gyermekkel kell 
foglalkozni. Az ott�
hon nem második is�
kola. Türelmes, já�
tékos módszer célra�
vezetőbb, mint az 
órák hosszat gyer�
mekét gyötrő szülő, 
aminél mindketten 
előbb utóbb kimerül�
nek. Fontos szabály 
a tanulásnál; az isko�
lai tanuló arányos, 
mindennapi egyen�
letes és a fejlődési 
korának megfelelő 
igénybevétele.

Dr. Csontos Lajosné 
tanár
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Helyes vezetési elvek +  
gondos szervezés =

az éves tervek teljesítésével
Közéletünkben nindennapos beszéd tárgya az építőiparban található 

különböző problémák tárgyalása.
Minden bizonnyal a PÉK C sem mentes az építőiparban tapasztalható 

egynémely vadhajtástól. Helyi hiányosságok is vannak. Az üzemi tanács 
munkáját a szakmai vezetőknek hatékonyabban kellene igénybe venni. 
A munkairányítás és a munkafegyelem terén még néhol tapasztalható 
lazaságok megszüntetésével a PÉKÜ gazdasági tevékenysége tovább 
növelhető.

Az ez évben átadott és a folyamatban lévő munkákról, valamint a 
vállalati tervteljesítésről és az azt elősegítő intézkedésekről nyilatkozott 
lapunknak Molnár József főmérnök.

— Milyen nagyságrendű az éves tervük?
— Erre az évre meghaladja a 17,5 millió forintot. Ebből 6,2 millió forint 

a beruházási, 8,6 a feljutási, 1,5 a vállalat fejlesztési, valamint egyéb hitel 
terhére ugyancsak 1,5 millió forint.

— Ez évben melyik volt a legnagyobb összegű beruházási munkájuk?

Л vasbetonszerelő brigád tagjai az Óbuda Távbeszélő Központ tödéin megerősítési in,inkáját végzi
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Csagoia Ferenc és Kelep Károly lakotosok еру külső munkahely részére hegesztési munkát
végeznek

— Sorrendben a pestiirirei postahivatal 2 (»00 000 Ft, Óbuda Távbeszélő 
Központ 2 millió Ft és a Somoskőújfalui postahivatal 1150 000 Ft értékben. 
Felújításaink közül kiemelkedő a kiskunlacházui hivatal 850 000 Ft- os 
kivitelezési összeggel.

. — A vállalat fejlesztési hitelrovaton belül hol végeztek nagyobb mun�
kákat?

— E téren említésre méltó a visegrádi és a csobánkai hivatal, továbbá a 
llp. 13., 21., és 33- as hivatalok korszerűsítése terén végzett munkánk.

— Az elmúlt kemény tél milyen zavarokat okozott munkájukban?
— A rendkívüli tél nagymértékben hátráltatta a kivitelezői tevékeny�

ségünket. A helyes munkaszervezés eredményeképpen vállalatunknál a 
fagyszahadság ismeretlen fogalom volt.

— Miként tudták foglalkoztatni munkahely hiányában dolgozóikat?
— Az 1- ső negyedévben belső karbantartási munkákat végeztettünk el 

(az úgynevezett ki nem számlázható munkákat). Az ilyen jellegű munkák 
elvégzése azt eredményezte hogy 1. féléves szinten jóllehet a tervet teljesí�
tettük, de a kiszámlázható munkák terhére. Ennek következtében hozzá�
vetőlegesen 700 000 Ft elmaradásunk volt.

— Milyen intézkedéseket foganatosítottak a tervelmaradás pótlására?
— A társadalmi szervek bevonásával intézkedési tervet készítettünk 

negyedéves bontásban. A szakipari részlegekre vonatkozóan tématerveket
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állítottunk össze, hogy kinek, mi az elvégzendő feladata, és megadtuk annak 
határidejét.

— Az utóbbi időben végzett munkájuk sem minőségileg, sem határidő 
szempontjából különösebb kifogás tárgyát nem képezte. Hogyan tudták 
mindezt elérni?

—-  A beruházási munkához időbeli beosztással részletes ütemtervet 
készítettünk. Ez tartalmazza a létszámot és az elvégzendő munkát napi 
bontásban. A brigádok előre megkapják 14 napos bontásban az elvégzendő 
munkák pontos műleírását.

— Milyen eredménye volt illetve van a gondos szervező munkának?
— A tervteljesítés számadatai bebizonyították a mindenre kiterjedő és 

alapos szervezési intézkedéseink helyességét. Háromnegyedévi tervteljesí-  
tésiink 101,2%, a számlázott teljesítmény 98,7%, míg a karbantartási tervet 
122%- ra teljesítettük, örvendetesen alakult az egy főre eső teljesítmény, 
amely anyaggal 102%, míg anyagmentes viszonylatban 101,7%- ra alakult. 
Önköltségcsökkentés terén pedig a tárgyalt időszakban 2%- os megtakarítá�
sunk van.

— Miként teljesítették az éliizem feltételeket?
— A műszaki terv teljesítése 101,2%, az egy munkás munkaórára 

eső teljesítményi értéke 101,6%- ra, míg a kifogásolt munkák javítására 
fordított órák száma a 0,3%- kal szemben, 0,2% volt, — fejezte be nyilat�
kozatát a vállalat főmérnöke.

A tájékoztatás alapján minden jel arra mutat, hogy — a rendkívüli 
időjárás következtében adódott majdnem háromnegyedmilliós tervelmara�
dásunkat is figyelembe véve — éves tervüket a Postai Épiiletkarbantartó 
Üzem dolgozói is teljesítik.

M egyei postás találkozó
ZALAEGERSZEGEN

Az elmúlt évekhez hasonlóan ez 
évben is megrendeztük a már hagyo�
mányosnak nevezhető postástalál�
kozót. E találkozók célja egyrészt 
az, hogy megismerjék egymást a 
postás dolgozóink, másrészt, hogy 
a naggyűlés alkalmával tájékoztatást 
kapjanak a végzett szakmai és szak-  
szervezti munkáról, az előttünk álló 
és elvégzendő feladatokról. Végeze�
tül a nap befejezéseként gondtalan 
szórakozási lehetőséget nyújtani.

A találkozó a megye két nagyhi�
vatalának Nagykanizsa és Zalaeger�
szeg postás dolgozóinak labdarugó 
mérkőzésével vette kezdetét. Az

elért 1: 1 arányú döntetlennel a 
vetélytársak elégedettek voltak. Igen 
dicséretes dolog volt, hogy a zala�
egerszegi posta veterán labdarugói 
Pál, Török, Szilvás szaktársak látva 
az első félidőben fiataljaink gyengél�
kedését, a második félidőre beállva 
erősségét képezték a csapatnak.

Este 7 órai kezdettel a nagygyűlést, 
melyen mintegy 400 postás dolgozó 
vett részt, Benk András a Zala 
Megyei Postás Szakszervezet titkára 
nyitotta meg. Üdvözlő szavai után 
Garamvölgyi Miklós szaktárs a Pécsi 
Postaigazgatóság vezetője tartotta 
meg ünnepi beszédét. Elöljáróban
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ismertette a megyei viszonylatban 
az elért eredményeket, és a meglévő 
hiányosságokat. Részletes tájékoz�
tatást adott az ötéves tervben a 
postai beruházások megyénkre vo�
natkozó terveiről, mind forgalmi, 
mind műszaki vonatkozásban, to�
vábbá a küszöbön álló bérrendezés�
ről is.

Ezután Biró Bódis József a Pos�
tások Szakszervezete kultúrosztá-  
lyának vezetője a szakszervezet El�
nökségének üdvözletét tolmácsolta. 
Köszönetét mondott a postás dol�
gozók munkásságáért. Röviden be�
szélt a további szakszervezeti tenni�
valókról, a bérrendezésről és nem�

zetközi kérdésekről. Az ünnepi gyű�
lés a megyei titkár zárszavaival ért 
véget.

A fehér asztal melletti beszél�
getéseink során jóleső érzés volt 
hallani, hogy mind az igazgatóság 
vezetőjének, mind Bíró Bódis Jó�
zsef szaktárs beszámolójában mon�
dottakkal elégedettek voltak. Úgy 
gondoljuk, hogy a zalaegerszegi pos�
tások, mint házigazdák, mindent 
megtettek annak érdekében, hogy 
egy felejthetetlen napot szerezzenek 
a megye postásainak.

Paizs Pál
tájékoztatási felelős 

Zalaegerszeg 1.

1 4

Garamvöluyi Miklós a postás találkozó ünnepi szónoka



LUMINESZKÄL0
BÉLYEGEK

A szovjet posta a 
Nagy Októberi Szo�
cialista Forradalom 
46. évfordulójára bé-  
lyegsorozatot hozott 
forgalomba. Az egyik 
bélyeg rajzának kö�
zépső részét luminesz-  
káló festékkel nyom�
ták. A szokásos elren�
dezésben az „1917-  
es évszám és a tör�
ténelmi Auróra cir�
káló orr- része piros 
színezetű. Infravörös 
lámpa sugaraiban a 
rajznak ezek a rész�
letei élénk vörös szín�
ben gyűlnak ki.

AZ ŰRHAJÓSOK 
BIZTONSAGA 
ÉRDEKÉBEN

A (leniben ülésező 
Nemzetközi Távköz�
lési Unió határozata 
értelmében a jövőben 
egy frekvenciasávot 
szabadon hagynak az 
űrhajósok esetleges 
segélyjeleire.

H ANG NYELŐ HAB-  
ANYAGTAPÉTA

-  Moltopren a neve 
annak az újfajta hab-  
anyagokból készült 
tapétának, amely 90 
százalékig elnyeli a 
zajokat. A leverkuseni 
Bayer AG. hozta for�
galomba az Új szi�
getelőt, amely nagy�
szerűen bevált irodák, 
táviró és könyvelőgép 
termek zajtalanná-  
sara. Az új műanyag 
ezenkívül kitűnő hő�
szigetelő is; a 15 mil�
liméter vastag tapéta

25 centiméteres tég�
lafalnak felel meg. A 
tapéta feleslegessé te�
szi a vakolást is.

VILÁGÍTÓ LEVÉL�
BÉLYEGEK

Svájcban rövidesen 
olyan levélbélyegek 
jelennek meg, ame�
lyeken az értéket vi�
lágító számokkal je�
lölik. Ez nem a ha�
tást, hanem a postai 
munka ésszerűsítése 
érdekében történik.

Az egyik berni pos�
tahivatalban kísérlet 
képpen két automa�
tikus levél és lcvelező-  
lap- osztályozó gépet 
állítottak fel. Az 
automaták már a vi�
lágító számok alap�
ján válogatják szét 
a postai küldeménye�
ket.

TOVÁBB BŐVÜL A 
VIDEO- TELEFON-  
HÁLÓZAT A SZOV�
JETUNIÓBAN

Az idén a telefon és 
a televízió kombiná�
cióját a videotelefont 
további szovjet váro�
sokban alkalmaz�
zák. Jelenleg Moszkva

Kiev, és Leningrád 
között van videó�
telefon kapcsolat. 
Üzembe helyezték a 
Taskent- Andizsan és 
Taskent— Fergána 
video- telefon vona�
lat. A Szovjetunió-  

Jban évről- évre széle�
sedik a telefonnak és 
a televíziónak ez az 
összekapcsolása.

VEZETŐKÉPES 
VÉDŐRÉTEG A 
KORRÓZIÓ 
ELLEN

A Graphite Pro�
ducts Ltd cég által 
forgalomba hozott 
korrózióvédő folya�
dék száradás után 
időálló, szilárdan ta�
padó, de villamosság�
vezető réteget alkot 
a védendő tárgy felü�
letén. Különösen al�
kalmas felső veze�
tékek és olyan acél-  
és aluminium alkat�
részek korrózió elle�
ni védelmére, ame�
lyeknek a védő ré�
teggel való bevonása 
után nem szabad vil�
lamos vezetőképes�
ségüket elveszíteni�
ük.
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Dr. Czencz Sándor Sopron, Pörezi József Szombathely, és Kiss Sándorné a Budapesti 
Postaigazgatóság dolgozója ellenőrzik a verseny anyagát

A  L E V É L I R Á N Y Í T Ó K

A rajt előtti pillanat



A verseny közönsége

O R S Z Á G O S  V E R S E N Y É N

Az rlsS  U rly p zrttrk  psoportja



Sziles József örömmel üdvözli a verseny egyik győztesét 
Béres Károlyt

A postai levél irá�
nyítók országos ver�
senyének színhelye a 
Budapesti Postaigaz�
gatóság Yáei uteai 
épülete volt. Л 
versenyszámok szü�

neteiben — pattaná�
sig feszült légkörben 
— láthattuk a . ver�
senyzőket, amint gon�
dolataikba elmélyed�
ve sétálgattak a folyo�
són.

Az első verseny�
szám feladata: 2884 
levelezőlapot úgy kell 
tizenkét felé (vonal�
csoportra) szétosz�
tani, hogy az megfe�
leljen a közlekedési 
főirányoknak. A má�
sodikban: ugyanennyi 
levelezőlapot kell 25 

irányba szétosztani, a 
Budapestről esti órák�
ban induló mozgó�
posták számára, il�
letve 'a  nem továb-  
bíthatókat a vonal-  
csoportoknak meg�
felelően.

A harmadikban: 
száz postahelyet kap�
tak írásban a verseny�
zők és ezeknek járati 
helyzetét kellett meg�
határozni, valamint 
megjelölni azt, ahol 
vasúti elágazás van.

Az első gyorsasági 
döntő győztese Mol�
nár László a ltp. 72. 
postahivatal dolgozója 
lett. Az általa tartott 
23 perc 48 másodper�
ces országos csúcsot 
22 perc 38 másodperc�
re javította. Eredmé�
nye világviszonylat�
ban is páratlan.

Egri Gyula
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Ünnepélyes termelési tanácskozás 
a Balatonszabadi rádióállomáson

A közelmúltban az adóállomás dolgozói ünnepélyes termelési tanácsko�
záson emlékeztek meg üzemük fennállásának 10. évfordulójáról.

Gzirják Gyula üzemvezető beszámolójában ismertette az elmúlt 10 
esztendő rövid történetét. Ez idő alatt az adóállomás dolgozói igen szép 
munkasikereket értek el. A kiváló állomás cím elnyerése érdekében a dolgo�
zók eredményes tevékenységet folytatnak. Elért eredményeik három-  
negyedévi szinten a megállapított értékhatáron belül van.

A nagy gonddal összeállított tartalmas beszámolót \ \  hozzászólás 
egészítette ki.

Czlrják Gyula beszám olóját mondja
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Л R ádió -  és 
Televizió -  
mű szaki 

Igazgatóság 
képviseleté�

ben Fueskó La�
jos üdvözli az 
állomás dolgo�

zóit

K ozm a László 
szb t itk á r  em�
lékeztette a  dol�
gozókat a  szak -  
szervezeti bi�
zottság 10 éves 

eredményes 
tevékenységére
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W irth Gyula üzem m érnök hozzászólásában Ism ertette az állomás dolgozói előtt álló műszaki
feladatokat

Mendrek József a Szakma ifjú  m estere mozgalomban résztvevők nevében bejelentette, hogy 
vizsga m unkáikat határidő előtt elkészítik



Beszámoló egy eredm ényes po litika i fog lalkozásró l
A debreceni postaigazgatóságon működő szakszervezeti politikai iskola 

11. évfolyamán a legutóbbi foglalkozáson I’app Lajos előadó az újítómozga-  
lom kérdéseiről tartott előadást. Elmondotta, mennyire fontos népgazdasá-  
iiunk eredményeinek fokozása szempontjából az újítómozgalom minél szé�
lesebb körben való terjesztése és népszerűsítése. Dolgozóink ma már egyre 
inkább megértik az újítások jelentőségét, amelyek sok- sok millió forint 
megtakarítást jelentenek államunknak.

Az előadást követően a hallgatók együttesen megtekintették a városunk�
ban tartózkodó mozgó közlekedési újító kiállítást. Az újításokat a résztve�
vők nagy érdeklődéssel szemlélték meg, majd egyöntetű kiváltságra felke�
resték a Debrecen 2. postahivatalt. Az ott látottak arról győztek meg minden 
egyes hallgatót, hogy szakszervezetünk hathatós támogatásával, pártunk és 
kormányunk mindent elkövet, hogy a postás dolgozók megfelelő munka�
feltételek mellett, kulturált körülmények között végezhessék munkájukat. 
Debrecen 2. dolgozói éveken át igen mostoha körülmények között barakkban 
és más nem megfelelő épületben dolgoztak.

A hallgatók mind az előadással, mind a látottakkal igen elégedettek 
voltak. x

A szakszervezeti politikai iskolák színvonalát a szemléltetéssel nagy�
mértékben növelhetjük.

!* Dr. Görgényi Imre

Л politikai iskola hallgatói a k iá l �
lítás m egtekintése u tán

Látogatás a Debreeen 2. posta* 
hivatalban



Csúcsforgalom a Nyíregyháza 2. postahivatalban
Nyíregyházára érkező utasokat a 

pályaudvaron szokatlan kép fogad�
ja. A hivatal dolgozói a reggeli és 
esti órákban induló vonatokhoz rit�
kán látott mennyiségű csomagot 
szállítanak. A küldemények jelentős 
hányada burgonya és alma. Most a 
csúcsforgalom idején a hivatal át�
menő forgalma napi 3,500—- 4000 
csomag. A forgalom arányaira jel�
lemző, hogy rendszeresen mellék�
kocsit kell beállítani.

A dolgozók évekig mostoha körül�
mények között látták el feladatukat. 
Ez év tavaszán 5 millió forintos 
beruházással készült korszerű új 
hivatal mindenben megfelel az 
igényeknek. Eredményes tevékeny�
ségükre jellemző, hogy a hivatal mi�

nősítése 1958- óta ötös és háromszor 
nyertékel a megtisztelő élüzem címet.

Munkájukat nehezíti az a körül�
mény, hogy a MÁV az átmenő fehér�
áru forgalmat a helyszűke miatt 
nehezen tudja lebonyolítani. A moz�
góposta kocsikat sokszor nem oda 
tolatják, ahol a biztonsági előírá�
soknak megfelelően tudnának kezel�
ni. Olyan eset is előfordul, mint pl. 
november 26- án amikor a kora reg�
geli órákban érkező 1710 sz. vonat 
hozta a reggeli központi lapokat, az 
érkező pesti vonat néhány perces 
késése miatt éles csatlakozás volt. 
Horváth Ferenc ügyeletes tiszt kérte 
a MÁV hasonló beosztásban lévő 
dolgozóját, hogy másfél perc késéssel 
indítsa a vonatot. A vasút dolgozója

Л képen látható  csomayheyycket a mellék kocsi szállítja el
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Indítás előtt

Megérkezett a csoinagvonat a vasarosnam ényi mozgóposta koesilioz
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Л lem aradt M rlapzárlatok kezelése Xajjyőszi Ernő hivatalvezető

a kérést megtagadta. Ennek követ�
keztében 17 zárlat lemaradt s így 
az előfizetők számtalan községben 
a párt központi lapját 24 órás késés�
sel kapták meg.

Nagyőszi Ernő hivatalvezető a 
felszabadulás óta teljesít itt szolgá�
latot. Szervező képessége nagy se�
gítséget jelent az őszi csúcsforgalom 
idején. A szakszervezeti bizottság�
gal együttműködve minden igye�

kezete arra irányul, hogy feladatai�
kat maradéktalanul teljesítsék.

Nagy gondot fordítanak az után�
pótlás biztosítására. Évekkel ezelőtt 
több fiatal került a hivatalba. Kö�
zülük Barabás Gyula ma hivatalve�
zető- helyettes.

A szép új hivatalban modern öltöző, 
étkező és fürdő elégíti ki a dolgozók 
ez irányú igényeit.

Játékos nővérke . • .



H A LLO  IT T  E U A !
TÉLIKABÁT FIATALOK RÉ�

SZÉRE

Nem tűi vastag anyagból egysor 
vatelinnal készül. A vállrész körbe-  
szubott sálgallérral. A körbeszabott 
vállrész elől a mellvonalban végig 
tűzött s ebbe a vonalba ékelődik 
a rejtett zseb is. A kabát dupla soros 
gombolású. A gallér igen csinos 
például palackzöld kabáthoz, fekete 
krümmerből, fekete gombokkal. Űjja 
felhajtó nélküli, bár hátul úgyneve�
zett fiús felgombolt öv a dísze. A 
körgallér szabásánál hátul középen 
végigtűzött, kissé bővülő térdig, vagy 
azon alul 3 centiméterrel.

ÁTMENETI KABÁT

Igen elegáns, kizárólag sima egy�
színű szövetből, mint például banán-  
sárgából. Bevarott ujjak, egyszerű 
angol fazonja , két gombos. Mindkét 
oldalon a karkivágástól végigtűzött s 
a gombolással arányossan két- két 
ferdén elhelyezkedő dísztűzésű zseb�
bel. A két felső csak hamis, míg 
a két alsó a tűzés közép- vonalában 
nyitott. A váll kissé csapott. A gallér 
fazonja széles, magasan zárt. Hátul 
teljesen sima, középén tűzéssel.



ŐSZI- TÉLI ÁTMENETI KOSZTÜM

Nagyon csinos sportos viselet. Л 
csípőn alul 20 centiméterig érő 
vatelinozott kiskabáttal. Bevarrott új�
já rövid szőrű prémmel díszített, 
úgyszintén a gallér fele is. A prém 
1—1,5 centiméterrel az újjak és a 
gallér szélétől. A szőrmegallér- rész 
tűzéssel díszített. A kabátrész mell�
magasságban elöl elvágott, s a két 
díszzseb folytatódik a mellmagasság 
vonalánál. Szoknyája elöl- liátul két-  
két hajtású mindegyik kifelé hajtott 
magasan nyitott hói, ami derékig 
szintén tűzött, pulóverrel igen csinos.

ŐSZI—TÉLI KOSZTÜM

Lehet bükié, vagy sima divat�
szövet. Bevarrott ujjú, csípőn alig 
túlérő kiskahát. Magasan, kereken 
zárt nyak, rövidszőrű prémgallérral. 
Л kosztüm díszét a tűzések adják 
Mell vonalban elvágott. Mindkét ele�
jén kétszer tűzött, s ezek közt he�
lyezkedik el a derékszögben szabott, 
patnis zseb. A szoknya dupla tűzése 
követi a kabátka külső tűzését.



I

H U M O R

Halló! Írónkéin а legjobban az tetszik 
benned, hogy soha nem^szakitasz félbe.

DUETT

-  H a l ló___
-  H a l ló___

ТЕНГ.

Szoniszédoeskáni! Telefon!

KVARTETT
— Halló? Még a fodrásznál vagy? 
Igen. esünd van it (hon

A SZÓLISTA ÉS A K Ó ni S

SZIMFONIKUS П A X G VER SEX Y SZÓLIS�
TÁVAL, KÓRUSSAL ÉS ZENEKARRAL

llát Igen. Akár hogy oi;dít a szólista, ha 
о telefon rossz elhelyezése miatt hangja 
beletész a dudák a motorbúgás és pufo-
gás szim fón iá jába .



KÉZIMUNKA
1. sor 10 láncszemből gyűrű.
2. sor 1 kétráhajtásos pálca és 6 láncszem váltakoznak nyolcszor.
3. sor Minden hatláneszemes ívbe 7 kétráhajtásos pálca kerül.
4. sor 6 kétráhajtásos pálca és 6 láncszem ismétlődnek körbe. A páleákat az előző sor

pálcái közé öltjük.
5. sor 5 egyszerre befejezett kétráhajtásos pálca 10 láncszem. 1 rövidpálca és 10 láncszem

ismétlődnek. A sort 6 láncszem után 1 kétráhajtásos páleával fejezzük be.
6. sor 1 ötláncszemes plkó és 12 láncszem váltakoznak körbe az előző sor láneivelnek

közepébe öltve. A sort 6 láncszem, 1 háromráhajtásos pálcával fejezzük be.
7. sor 12 láncszem és 1 rövidpálca váltakozása az előző sor láneivelnek közepébe öltve.
8. sor 13 kétráhajtásos pálca és egy láncszem.
9. sor 11 kétráhajtásos pálca, közte 4 láncszem. (Egy pálcát elől hátul kihagyunk.)

10. sor 9 kétráhajtásos pálca és 6 láncszem ismétlődnek.
11. sor 7 kétráhajtásos pálca és 10 láncszem ismétlésből áll.
12. sor Ilamispálcákkal haladunk a harmadik pálcáig, innen egyráhajtásos pálca, 0 láncszem

és 1 egyráhajtásos pálca kerül a kiinduló pontba. 10 láncszemet 1 rövidpálcával 
öltünk le a tízláneszemes ív közepébe és 10 láncszem után ismételünk.

13 — 14. sor azonosak az előzővel, az egyráhajtásos páleákat mindig az előző sorok hatláne- 
szemes íveibe hurkoljuk.



15. sor A hatlúneszemes ívbe 1 kétráhajtásos pálca, 1 hatláncszem es plkó és 2 láncszem 
ism étlődnek hatszor. 10 láncszem , 1 rövidpálca és 10 láncszem u tán  élőiről isin  ét�
iünk. A csillagokat 4 — 4 pikóval horgoljuk egymáshoz.

Ös s z e k ö t ő  n é g y z e t  e l s ő  s o r a

1. sor A négyzet a  recehorgolás technikájával készül. 42 láncszem  u tán  megfordulunk és a 
kilencedik szembe 1 egyráhajtasos pálcát öltünk. Ezután 3 láncszem  és 1 ráhajttteos 
pálca váltakozásával összesen 11 kockát horgolunk. Minden három láncszenies 
ívbe 4 egyráhajtasos pálcát horgolunk.

3 — 11. sor Azonosak a második harm adik  sorral.
12. sor Az egészet körbeliorgoljuk egyráhajtásos pálcákkal (minden kockára 4 pálca kerül) 

A csillagokat m inden oldalon négyszer 6 láncszem váltakozásával kapcsoljuk. A sa r�
koknál 12 láncszemmel kapcsoljuk az előző csillagot, 6 láncszem et 1 rövidpálcával 
visszaöltjüк a hatodik szembe. 6 láncszem m el kapcsoljuk a m ásik csillagot. 0 lánc�
szemet visszaültünk az előbbi rövidpálcára és 0 láncszemmel visszatérünk a pálcák�
hoz.
A szélcsipke le írását a következő számban közöljük.

K O Z M E T I K A
Ha társaságban u kozm etikáról esik szó, gyakran hallunk ilyen megjegyzéseket. Mi értelme 

van a  kozm etikának? Úgyis csúnya vagyok minek m enjek kozmetikushoz'. Megsínyli a  bőröm, 
ha kozm etikushoz járok s t b . . .

Vegyük sorba a kérdéseket és nézzük meg, hogy mi az igazság, mi a célja a kozm etikának? 
I la  igaz az a m ondás, hogy a szem a lélek tükre , akkor joggal m ondhatjuk, hogy a bőr a test 
tükre. Ha szervezetünkét betegség tám adja meg, azonnal tükröződik a  bőrünkön. A kozm etika 
célja az apróbb szépséghibák elkendőzése, illetve eltüntetése. Sok keserűséget okozhat például 
egy rendellenes szőrnövés, am it a kozm etikus egy párperces m unkával e ltüntethet. A m ásik sokat 
hallott mondás az, hogy nem tudnak széppé varázsolni, m ert úgyis csúnya vagyok. H át ez félig 
igaz. Tény, hogy a kozm etikus nem tud varázsolni, de az a mondás is igaz, hogy nincsen csúnya 
nő, csak ápolatlan. Minden nőben van valam i szép. Ezt a  szépet kell megkeresni és k ihangsú�
lyozni. Ebben segít a  kozm etikus.

A harm adik probléma az, hogy ártalm as - e  a kozm etika? H a arra  gondolunk, hogy az arc 
tisztítása és m asszírozása milyen hasznos, akkor a kérdésre nem m el kell válaszolni. 1345 előtt 
nem  volt képesítéshez kötve az ipar, ez annyit jelentett, hogy akinek pénze volt, nyithatott 
kozm etikai szalont és minden szakértelem  nélkül dolgozhatott. Ilyen körülmények között vég�
zetes h ibákat is elkövethetett a „kozm etikus". Ma Ilyesmi nem  fordulhat elő. Két éven keresz�
tü l kiváló tanerők és m esterek m ellett tanu lják  a kozm etikustanulók a mesterség csinját - b iitját 
és csak a szakm unkásvizsga letétele u tán  dolgozhatnak önállóan.

Almás! Lászlóué 
kozmetikus

KERES ZTREHVENY
VISZINTES

1. és függ. 13. Az illegális K om m unista P á rt 
harcosának neve és tisztsége a huszasévek 
végén. Nevét számos iskola és intézm ény őrzi. 
(zárt betűk T, R, R, G, Y.) 14. Régi űrm érték.
15.....................  Aurél — m agyar szárm azású
Ázsia kutató. 16................ . . . Eszter Né�
m eth László regénye. 17. Be-  ellentéte. 18. A 
szervezet többféle szövetből felépített egysége. 
20. Kétkerekű ázsiai bérkocsi — végnélkül.
21.................... Anna -  Oravecz Paula regénye.
22. Zenészféle. 24. 3,14. 26. Görög pásztor-  
isten, a pásztorsíp feltalálója. 27. Palást. 
28. A rénium  vegyjelc. 23. Értelm es. 31. Szám? 
név. 33. A bolygóközi tér. 34.....................ném e�
ti határállom ás. 35. Téli kellemetlenség!
37. Levél tartozéka. 38. Német betű neve — 
fon. 33. Egyiptomi napisten. 40. Igekötő.
41. Végnélkül! mezőgazdasági szerszám.
42. Régi hosszúságm érték. 44................ Margit
— színésznő — a Babaruhában e. film fősze�
replője. 45. Egyik ünnepünk — névelővel. 
46. Hangtalan sav. 37. Л. T. 43. Repülőgép�

m árka. 50. N. G. 51. E! 52. Becézett háziá lla t. 
54. Idejétm últ. 57. Női név. 58. E költsége! 60. 
Éhsége. 61. Kedd része. 63. A jó íróé sokat ér! 
64. É. R! 65. Lefejezett szám név! 66. Tároló�
helye — ék. feles. 68. Gyermekek és szurkolók 
„hangszere". 70. Magyarul fegyverzet — a
generátor forgórésze. 72..................  Rog —
szovjet város. 73. Y. A. 74. Háziállat. 75. Az a 
fő gondolat, m elyet egy irodalmi vagy tudom á�
nyos mű vagy m ás művészi alkotás kifejez, 
s mely annak részeit egységbe foglalja.

FÜGGŐLEGES
1. W ill ia m ............. , 100 évvel ezelőtt meg�

halt angol író, a viktórlánus korszaknak Dic�
kens mellett legnagyobb realistája. A sznob�
ságot, az érvényesülési harcot feltáró m űveit 
nálunk is jól ism erik. (Z árt betűk E , TH, K ), 
2. Vonatkozó névmás. 3. Fedd. 4. Szám tani 
művelet. 5. Csillag — ném etül. 6. F iúnév.
7. Római 54. 8. Fém. 3. Л. E. 10.....................
tudom ány — a mezőgazdasággal foglalkozik. 
11. Veri — keverve. 12. Teaidőben! 18. T iszto�
gat. 13. Nincs megengedve! 22. Régi ap rópénz.
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23...................fa. 25. Szomját oltja. 27. Tám a�
dás — röv. 30. Bogárhang. 31. A függ. 1. 
legismertebb regényének címe. 32. Csapadék. 
3- 5. Haj — ném etül. 35. A ..nagyotmondó 
obsitos”  vezetékneve. 36. A visz. 40. visz -
sza. 38. Asszony-  ném etül. 30.............bér —
a postán alkalm azott bérrendszer egyik for�
m ája. 42. Hivutalos ügyirat. 43. Z. C. 44. Kiol�
doz. 46. Heves megyei község, határában ős�
kori és honfoglaláskori leleteket tá r tak  fel. 
48. Személyes névm ás. 51. TI. a. m int a visz. 
40. 53. С. V. 54. Emberi szükséglet kielégíté�
sére alkalm as m unkaterm ek, m ely csere u tján
ju t a fogyasztókhoz — névelővel. 55. E b ...........
fakó! 56. Dalólo szócska. 58. A szerelmi köl�
tészet m úzsája. 50.E rre szánja m agát aki az 
igazságot m áskép nem találja. 62. Csapadék. 
63. A gyümölcslé is ez! 54. Képe — keverve. 
64 a. Régi portugál és brazil pénzegység. 
67. К. M. 69. Г. V. Z. 71. A. B.

Beküldendő: a vízszintes 1. és a függőleges 1.

Beküldési határidő: január 10.

Az előző szám  rejtvényének helyes megfejtése:« 
Nem uz énekes szüli a dalt. A dal szüli énekesét 
Ságvári Endre.

K önyvjutalm at nyertek: Stolecz László Bp. II. 
Csaló Erzsébet Sárbogárd 1. Gerlei Mária Bp. 
XXI, Hegedűs Istvánné Salgótarján 1. Tóth 
Lajosné Püspökladány 1.
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