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Több és jobb mimikával készülnek üzemeink és hivatalaink 
Rákosi elvtárs 6 0 . születésnapjára

Ä legutóbbi kiértékelés alapján a 

postaügyi mindsztériun területén az 

aláhbi üzemeink és hivatalaink 
nyerték el a megtisztelő élüzem cí�
met.

Műszaki üzemeink közül első: a 

Járműtelep ÜV.

Negyedik negyedévi önköltségi 
tervüket 106.4 százalékra teljesítet�
ték, teljesítményi tervüket pedig 

109.3 százalékra. Igen jelentősen 

túlteljesítették felújítási tervüket

167.5 százalékra. Negyedéves autó�

kilométer előirányzatukat 109.6 
százalékra teljesítették. A vállalat 
dolgozóinak jó munkáját bizonyítja, 
hogy a gépkocsivezetők az üzem-  

anyagmegtakarítási versenyben 20 

százalékos m egtakarítást értek el. 
A gépkocsivezetők több mint 22 ezer 
liter benzint takarítottak meg, ami 
az összes gépkocsik 3 napi fo�

gyasztását jelenti.

Második helyezett: Á Javítómű�

hely ÜV.
A vállalat dolgozói az utolsó 

negyedévben komoly mértékben vet�
ték ki részüket a szocialista munka�

versenyből és a vállalatvezetés is 
sokkal nagyobb mértékben biztosí�

totta a jó eredmények eléréséhez 
szükséges feltételeket.

A Javítóműhely ÜV negyedik ne�

gyedévi tervét 144 százalékra, az 

önköltségi tervét 115.3 százalékra 

teljesítette. IRoncsanyagok felhasz�

nálásával elérték, hogy a terve�
zettnél lényegesen kevesebb anya�

got használtak fel.

A magyar- szovjet hónap keretében 
rendezendő szovjet filmhét sikerének 
biztosítása érdekében jól sikerült anké-  
tot tartott a Vasutas és Postás szak-  
szervezet a postások kultúrotthonában.

Az értekezleten megjelent Somos 
Ferenc elvtárs a Népművelési minisz�
térium Filmfőosztályáról, Kaszás elv�
társ a Vasutas Szakszervezet részéről, 
Széles elvtársnő a MOKÉP megbízottja 
és Básta elvtárs a Postás Szakszer�
vezet főtitkára.

Az értekezlet a Népművelési Minisz�
térium kiküldöttjének ismertető előadá�
sával kezdődött, majd a Vasutas Szak-  
szervezet részéről Kaszás elvtárs. a 
Postás Szakszervezet részéről Básta 
elvtárs szólt hozzá.

Az ankét célja az volt. hogy a 
vasutas és a postás dolgozók össze�
hangolt munkával biztosítsák a film�
ünnepségek alatt fokozott mércékben 
kihasználandó filmtekercsek szállítását.

A megjelentek jó javaslatokkal já�
rultak hozzá ennek a célnak a meg�
valósításához. Például

Gál szaktárs, Bp. Keleti Postáról 
a hivatal szakvezetése nevében 
ígéretet tett, hogy a szükséges 
szo'gálati úton felüli buzgalommal 
fogják kezelni a MOKÉP által fel�

adott filmtekercseket.
Horváth kezelő szaktárs, ugyancsak a 
(teleti Postáról a szovjet film. jelentő-

A selejtet 1.5 százalékról 1.1 

százalékra csökkentette le az üzem. 

A norma alatt teljesítők százalékát 
10 százalékról 2.4 százalékra csök�

kentették.
Hosszúlejáratú versenyben a dol�

gozók 80 százaléka vett részt.

Forgalmi hivataloknál

Első lett a Főpostafelügyelőhi-  
vatal.

Bevételi tervüket m ár december 

11- én teljesítették és az év végéig

5.6 százalékkal túlteljesítették. A 
Gazda- mozgalom terén roncsanyag�
ból elkészítettek egy távgépíró 
központ mintapéldányát, amelynél

247.000 forint megtakarítást értek 

el.

A táviratok belkezelési idejét a
69.6 percről 46 percre csökkentették. 

Hosszúlejáratú versenyben a dol�
gozók 90 százaléka áll.

Második helyezett Bp. 114. fél�

ti gyei őhivatal.
A hivatal az elmúlt év folyamán 

az élüzem címért folyó versenyben

minden negyedévben 3- ik helyezést

érte el.
Pártunk II. kongresszusának 

tiszteletére kezdeményezett munka-  

versenyben, valamint alkotmányunk 

tiszteletére indult versenyben az 

első helyezést érte el.

Teljesítményi tervét 100.5 száza�

lékra, bevételi tervét 115 százalékra 
teljesítette. A dolgozók 94.4 száza�
léka vesz részt a hosszúlejáratú 

versenyben.

ségére mutatott rá és a Keleti Posta 
dolgozói nevében ígéretet tett, hogy a 
Szovjetunió segítségét a leglelkiismere�
tesebb filmszállitással is meg' kívánják 
hálálni.

Békefi szaktárs, Bp. 72. megem'íti, 
hogy a múltban is különös gonddal 
kezelték a filmtekercseket, de a 
jövőben még ennél is nagyobb 

figyelmet fordítanak rá.

Szalai szaktárs a Bp. 62. MSZT titkára 
ígéretet tett, hogy az MSZT- tagokból 
brigádot szervez, amely a pontos film�
szállítást a hivatalon túl is ellenőrzi. 
A filmtekercsek feladására gyakorlati 
tanácsot ad a MOKÉP jelenlévő kép�
viselőjének. Farkas Magda Bp. 62. 
versenyre hívja ki a többi hivatalok 
aktíváit filmlátogatók toborzására.

Birkás elvtárs Bp. 62. javaslatot 
tesz, hogy hívjunk életre egy vasutas 
MOKEP komplexbrigádot, amely a fel�
merülő hiányosságok megszüntetését 
fogja elősegíteni.

Az elhangzott felszólalásokra a MÁV 
részéről egy jelenlévő, Kovács István 
ferencvárosi dolgozó adott választ és 
a pontos, gyors filmszállítás biztosítá�
sára hihívta versenyre a pdstás dolgo�
zókat.

A MOKÉP- pel kapcsolatban elhang�
zott felszólalásokra Széles elvtársnő 
adta meg a választ.

Takács Miklós

Gero elvtárs a gazdasági vezetők és 
pártfunkcionáriusok előtt mondott be�
szédében beszámolt arról, hogy nép�
gazdaságunk 1951. évi tervét 103.4 
százalékra teljesítette. Ezen belül pos�
tai tervünket a múlt év folyamán 101 
százalékra teljesítettük.

Ahhoz, hogy felemelt ötéves ter�
vünk második évét túlteljesíthettük, 
hozzájárult az, hogy népünkhöz, pár�
tunkhoz Való szeretetből kiindulva,

Ez a verseny szinte robbanásszerűen 
indult el és rövid idő alatt a postán 
belül is valóságos tömegmozgalommá 
lett. Ezt bizonyítják az üzemek, hiva�
talok vállalásai, mint pl. Pécs 1. pos�
tánál, ahol a dolgozók vállalták töb�
bek között 198 Szabad Nép- előfizetés 
gyűjtését, a Gazda mozgalom és a 
takarékosság keretén belül 5200 Ft 
megtakarítását.

Szép vállalást tettek a Bp. 72. posta-  
hivatal dolgozói is, akik megértve a 
szocialista építés fontosságát, a dol�
gozók jobb kiszolgálása érdekében az 
A—B- mozgalom, a munka minőségé�
nek megjavítására tettek vállalást.

Hasonló vállalásokat tettek a Bp. 
62., Keleti Posta, Tapolca, Miskolc 10, 
Siófok, Szombathely 1., Debrecen 2. 
postahivatalok dolgozói is, akik vál�
lalásaikat levélben, csomagban és 
album formájában, díszes keretben 
küldték meg Rákosi elvtársnak.

Rákosi ©tvtárs iránt érzett szeretet 
csendül ki az ipolytairnóci postáé dol�
gozók leveléből, amikor azt írják, hogy 
„Felajánlásunkkal együtt elküldjük 
harcos jókívánságainkat és ígérjük, 
hogy minden erőnkkel dolgozunk 
Rákosi elvtárs irányításával a szo�
cializmusért, a békéért."

Ez nyilvánul meg ugyanott Jakab 
Antalné szaktárstiö, kézbesítő vállalá�
sában, aki vállalta hirlaptervének öt 
nappal való eőbbrehozását és naponta 
12 Szabad Nép eladását.

Műszaki dolgozóink is 
jelentős mértékben 
kiveszik részüket

ebből a versenybő, mönt pl. a Miskolci 
HALÉP vállalat do'gozói, akik negyed�
évi tervüket 14 nappal hozták e'őbbre.
Ezt az eredményt jó munkaszervezés�
sel, munkamódszerátadással, a munka�
idő helyes kihasználásával kívánják el�
érni. — Ennek a vállalásnak a telje�
sítését segítik elő a műszaki értelmi�
ség, a vezetők vállalásai is, mint pl. 
Kálnai Emil a veze'.ékesrádió- építés 
megszervezésével segíti elő, hogy ter�
ven felül Felsőmóra községbe bevezetik 
a vezetékes rádiót, ami jelentős mérték�
ben járul hozzá a falu do'gozói 
kulturális felemelkedéséhez, a munkás�
paraszt szövetség elmélyítéséhez.

Ugyancsak komoly vál'alásokat tet�
tek a Járműtelep, ÄLKÜZ, Javílómű-  
hely, Pécs, Debrecen, BUVIHALÉP 
és a szegedi HALÉP vállalatok dolgo�
zói is, ahol a vállalások elsősorban a 
tervre, a terv előrehozására, a takaré�
kosságra, a zavaridők csökkentésére és

postás dolgozóink alkotókészsége 
mindjobban kifejezésre jutott. Dolgo�
zóink azt a harcos lendületet, amelyet 
a múlt évben, különösen az év végén 
a tervek túlteljesítésében mutattak, az 
1952- es tervévre is áthozták. Ezt bizo�
nyítja az, hogy harcot indítottak a ter�
veknek nemcsak negyedévi, de napon�
kénti túlteljesítéséért is. Ezt a lendü�
letet fokozta, hogy dolgozóink Rákosi 
elvtárs iránt érzett szeretetből

a munkafegyelem megszilárdítására 
vonatkoznak.

Ilyen vállalást tett Simon Sándor 
szaktárs, aki brigádjával együtt vál�
lalta, hogy a Rakamaz—Balsa közötti 
vonaljavítási munkákat 40 órával 
előbb befejezi.

Vagy pl.: Steinhoffer József vonal�
felvigyázó vállalta, hogy két távírda�
munkás szaktársát, Bella András és 
Zergényi János szaktársakat kioktatja, 
úgy, hogy azok önállóan el tudják vé�
gezni a távbeszélőállomás szerelési 
munkálatait.

Kun Villibald munkaérdemrendes
sztahanovista vállalta, Hogy Jáncsik 
Béla távírdamunkás szaktársát munka�
módszerátadással úgy segíti, hogy már�
cius 9- re eléri a sztahanovista szintet.

Példamutató vállalást tett Vadászi 
László ifjúmunkás sztahanovista kábel�
szerelő, aki amellett, hogy negyedévi 
tervét 22 nappal hozza előbbre, az 
anyagtakarékosság terén negyedévi 
ólom hüvely szükségletét hulladékból 
fogja fedezni.

A balassagyarmati HALÉP kirendelt�
ségének dolgozói 20 százalékos zavar-  
időcsökkentésre tettek vállalást. Ezzel 
kívánnak hozzájárulni a távközlési 
szolgálat megjavításábo®.

Mindezek a vállalások 
azt bizonyítják, 

hogy dolgozóink helyeslik 
pártunk politikáját,

tudatában vannak annak, . hogy ezeket 
az eredményeket, amelyeket eddig el�
értünk, Rákosi elvtársnak köszönhetjük. 
Ezt fejezi ki levélben Kéri István 
csomagkézbesítő, a Keleti Postáról, 
amikor azt írja, hogy „Mint szatahano-  
vista csomagkézbesítő, pártunk nagy 
vezérének 60. születésnapját szerete�
tem és hálám jeléül jobb munkával 
és munkamódszerátadással kívánom 
megünnepelni, mert érzem és tudom, 
hogy Rákosi elvtársnak köszönhetjük, 
hogy a munkánkat megbecsülik és a 
jóldolgozókat nemcsak megdicsérik, 
hanem jutalmazásban, üdülésben is ré�
szesíti államunk. Vállalom, hogy szak�
mai továbbképzésem fokozásával az 
1952- es évi első negyedévi tervemet 
nyolc nappal előbb befejezem és Ka�
posvári Mihály szaktársamat úgy fo�
gom segíteni, hogy március 31- ig ő is 
elérje a sztahanovista szintet",

Ezeknek a lelkes vállalásoknak tel�
jesítése eredményezheti a posta ter�
veinek több nappal való előbbrehozá-  
sát, ami lényegében a szocializmus 
építését, a béke fokozottabb védelmét 
segíti elő.

A Rákosi elvtárs iránt érzett szere�
tet hozta magáival azt is, hogy a dol�
gozók, értelmiségiek, adminisztratív 
dolgozók és a vezetők egyre jobban 
megértik az elvtársi segítségnyújtás, 
az egymás megbecsülésének, segítésé�
nek fontosságát és ezt elsősorban ab�
ból merítjük, hogy látják és megértik 
Rákosi elvtárs önfeláldozó munkássá�
gát, azt, hogy a bitófa árnyékában is 
azt mondta Horthy osztálybírósága 
előtt: „Bármi is legyen az egyéni sor�
som, az ügy, amelyért harcolok, győzni 
fog.” Mák esetben, amikor felelősségre 
vonták, azt mondta Rákosi elvtársi

„Kijelentésemért felelősnek érzem ma�
gamat, de nem a bíróság, hanem 
csakis a dolgozók előtt” . . .

Ezt értették meg a dolgozók, a ve�
zetők, hogy az egyéni érdeket mag kell, 
hogy előzze a közérdek,

ezért segítik egyre jobban 
a vezetők, az értelmiségiek 

a többi dolgozókat.

Ezért segítik a dolgozók a vezetőket, 
ezért szélesedik a Deák elvtárs által 
kezdeményezett mozgalom, hogy meg�
szűnjenek az olyan jelenségek is, mint 
a kaposvári hivatalban, ahol három 
nap alatt öt óra esett ki a termelés�
ből. Ezért emelkedik azoknak a dolgo�
zóknak a száma, akik bekapcsolódtak 
a Rőder- mozgalomba, mint pl. az Al�
központi- üzem 23 sztahanovistája, akik 
vállalták, hogy a mellettük dolgozó 
segítőket önálló szerelővé .képezik ki, 
hogy ezzel is segítsék felemelt ötéves 
tervünk szakmunkás- szükségletének 
kielégítését.

Ezért segíti Pálvölgyi szaktárs, a 
Járműtelep dolgozója Szarvas szaktár�
sat, hogy a nagyobb százalék elérésé�
vel még nagyobb eredményt érhessen 
el az üzem, a vállalat. Ezért vállalta 
Egyedi Andor ezaktárs, a POTI értel�
miségi dolgozója, hogy a csoportjában 
tévő egyetemi hallgatók fejlődésének 
elősegítése érdekében tanulókört alakit 
és minden segítséget megad, hogy ta�
nulmányaikat sikeresen folytathassák.

A kollektív munka kialakításának a 
több, jobb munkára való igyekvésnek 
ezernyi példáját lehetne még felsorol�
ni, mintegy dokumentálását annak, 
hogy dolgozóink ténylegesen maguké�
nak érzik az országot és ezzel ismét 
bebizonyítják Rákosi elvtárs történelmi 
jelentőségű megállapítását, hogy 
„Tiéd az ország, magadnak építed.”

Dolgozóink egyre jobban érzik ál�
lamunk iránti felelősségüket, ami ki�
tűnik abból is, hogy vállalásaik megté�
telénél, mint egyik legfontosabb cél�
kitűzést, a takarékosságot állították 
előtérbe. Hogy az 1951. évi tervüket 
101 százalékban tudták teljesíteni és 
nem voltak komoly lemaradások, az je. 
lentős mértékben a takarékossági moz�
galom kiszélesedésének tudható be.

Ezt igyekeznek dolgozóink most 
még szélesebb alapokra helyezni, ami 
meglátszik Rácz Mihály és csoportja 
vállalásából, amikor vállalták 2500 Ft 
értékű üzemenkivüli kábel építését. 
Ugyanezt bizonyítja Földvári, Parragh, 
Ruisz és Varanka elvtársak vállalásai 
is, amikor brigádba tömörülve vállalták 
az elfekvő réz-  és ólomhulladékok fel�
kutatását, aminek újbóli felhasználásá�
val mintegy 4—5 km- re való új kábelt 
takarítanak meg.

Ezek a vállalások, amelyek a dolgo�
zók szeretetéből fakadnak, úgy meny-  
nyiségileg, mint minőségileg felülmúl�
nak minden eddigi vállalást és éppen 
ezért azt is magukkal hozzák, hogy az 
eddigi tervezésben bizonyos változá�
sok, túlteljesítések várhatók..

Ezt kell látni a szakszervezeti 
funkcionáriusoknak, a vezetőknek egy�
aránt, érezni a felelősséget azért, 
hogy a dolgozók teljesíthessék vállalt 
kötelezettségeiket, hogy büszkén és 
örömmel jelenthessék a postás dolgo�
zók is szeretett Rákosi elvtársnak, 
hogy nemcsak a vállalásban, hanem a 
feladatok végrehajtásában is keményen 
helytállnak.

Bayer Zoltán

A vasutasok és postások  
a magyar-szovjet barátsági hónap sikeréért

Rákosi elvtárs 60. születésnapja méltó megünneplésére 
munkavállalásokat tettek.
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A veszprémi Hálép vezetőségválasztó taggyűlésének
tapasztalatai

A veszprémi Hálép Sz. B.- nél ja�
nuár 29- én tartották meg a vezető�
ségválasztó taggyűlést. A taggyűlést 
— amelynek a Politikai Bizottság ha�
tározatai szerint az előkészítő munká�
val együtt azt kellett volna elősegí�
tenie, hogy megszilárduljon és eleve�
nebbé váljon a szakszervezeti munka 
—, ha jellemezni akarjuk, röviden 
lanyhának, élettelennek és érdektelen�
nek lehet nevezni.

Mik voltak az okai, hogy a veszprémi 
Hálép vezetőségválasztó taggyűlése 
nem segítette elő azoknak a céloknak 
elérését, amelyeket a Politikai, Bizott�
ság és a SZOT elnökségének határo�
zata elénk tűzött? Mielőtt az okokat 
vizsgálnánk, tisztában kell lennünk az�
zal, hogy a vezetőségválasztások si�
kere nem magán a választó taggyűlé�
sen. 'hanem az előkészítő munkán, sőt 
bizonyos mértékben még azt megelő�
zően dől el. Ezt látjuk beigazolódni 
ebben az esetiben is. A veszprémi 
Hálép dolgozóinak létszáma 107 fő, 
ezek közül azonban csak 48 tagja 
szakszervezetünknek.

A 48 tagból is mindössze 33 an 
jelentek meg a taggyűlésen

Ez a három számadat arra mutat, 
hogy a régi Sz. B. nem fordított gon�
dot a szervezettség megjiavítálsálr®, 
sem a választási előkészületek során, 
sem azt megelőzően, A szervezetlen�
ség különösen a távírómunkások kö�
zött tapasztalható, tehát a felvilágo�
sító, nevelő munka a távírómunkások 
között volt a leggyengébb, sőt csak�
nem teljesen hiányzott. így magyaráz�
ható meg, hogy a távirómunkások kö�
zül igen sokan „minek a szakszerve�
zet" jelszóval be sem akarnak lépni 
szakszervezeti tagnak.

f i  art mutatja, hogy az Sz. B. 
nem foglalkozott a dolgozókkal,

de különösen nem foglalkozott a távíró-  
munkásokkal; pedig itt lenne a leg�
nagyobb szükség a rendszeres felvilá�
gosító munkára és gondoskodásra. Az 
elhanyagoltság meglátszik a munkás-  
szálláson is. A dolgozók nem szívesen 
tartózkodnak itt, szabad idejüket is 
máshol töltik, mert a tüzelőmennyiség 
*— amit fűtésre kapnak — legnagyobb�
részt elfogy az esti ennivalójuk el�
készítésénél, s magára a szállás fűté�
sére nem igen marad.

A felvilágosító munka hiányán kí�
vül — éppen ennek következtében — 
a szakszervezeti napokat és gyűlése 
két sem tartották meg. Ezt a hiá 
nyosságot a titkár elvtárs a hozzá�
szólásokra adott válaszában azzal 
próbálta indokolni, hogy nem leheteti 
megtartani a gyűléseket, mert a tag 
ság nem jelent meg.

Az említett hiányosságokat a tag�
ság is látta és a beszámolóhoz való 
hozzászólásaiban hangot is adott 
ennek. Benki Béla szaktárs pl. a kö�
vetkezőkben mutatott rá a szakszerve�
zeti munka hibáira; „A szakszervezeti 
élet elsekélyesedésének, a tagság pasz-  
szív magatartásának okát abban lá�
tom, hogy hosszú idő óta nem tartot�
ták meg rendszeresen a szakszervezeti 
gyűléseket. A dolgozókkal nem foglal�
kozott az Sz. B. s így azok nincsenek 
felvilágosítva. A reszortfelelősöknek 
csak a tisztségük volt meg, de munkát 
nem végeztek. Nincs kapcsolat a dol�
gozók és a vezetőség között." Ebből a 
hozzászólásból az is kitűnik, hogy a 
volt titkár csak egyedül dolgozott, a 
vezetőség tagjai nem segítettek neki.

A reszortfelelősük munkáján kívül 
hiányzott a bizalmiak munkája is

Eredetileg két bizalmi volt, de idő�
közben az egyiket elhelyezték. A táv�
írómunkásoknak nem volt bizalmijuk, 
aki a felvilágosító, a mozgósító és ér�
dekvédelmi feladatokat ellátta volna. 
Még a tagsági díjakat is úgy vonták 
le a szakszervezeti tagoktól a fizetés 
alkalmával. így természetesen a vá�
lasztások előkészítésénél is nélkülözni 
voltak kénytelenek a bizalmiak felvilá�
gosító, mozgósító munkáját Az egész 
tudatosító munka jóformán abban me�
rült ki, hogy négy nappal a taggyűlés 
előtt kihirdették, s egy plakáiot he�
lyeztek el, hogy taggyűlés lesz.

Sakkal nagyobb hiba azonban aiz, 
hogy mindezekből nem tanultak, s a 
választások alkalmával sem választot�
tak bizalmiakat, hanem

az Sí. B. jelölt ki négy bizalmit.
Szinte önmagától vetődik fel a kér�
dés, hogy milyen munka várható a 
jövőben. Komoly hiányosság tapasztal�
ható az érdekvédelemmel kapcsolatos 
és ai szociális gondoskodás területén 
végzett — illetve nem végzett — 
munkájukban is. Az elmúlt évben 
egyetlen dolgozót sem küldött az 
Sz. B. üdülni, holott az ország leg�
szebb helyein épült üdülők éppen a 
dolgozók részére vannak fenntartva.

Á választások előkészítő munkáját

nem kapcsolták össze a szakszervezeti 
munka megjavításával, a napi felada�
tokkal, az 1952. évi terv teljesítésére, 
Rákosi elvtárs születésnapjára vállalá�
sok szervezésével. Ezt legjobban mu�
tatja, hogy még a választás után egy 
héttel sem tudták, hogy hány dolgozó 
tett vállalást, de „úgy sejtik", hogy 
még kevesen.

A titkári beszámoló jól volt felépít�
ve, foglalkozott a politikai kérdésekkel, 
a termelésben elért eredményekkel, 
megemlítette az Sz. B. munkájának 
nagyobb részét, azonban nem foglalko�
zott a munkafegyelem kérdésével. 
Ezen a téren is van pedig javítani�
való elég. Február hó 1- én pl. az Ino-  
tán dolgozó munkacsapat egyszerűen 
elhagyta a munkahelyét és hazauta�
zott, addig, míg a csoport vezetője hi�
vatalos ügyben Veszprémben, a kiren�
deltségen járt.

A csoportvezetők nem őrködnek 
a munkafegyelem megtartásán,

de a kirendeltség vezetője és a régi 
Sz. B. sem tett ezen a téren úgyszól�
ván semmit.

A szak sane r vezeti tagság részéről 
nem nyilvánul meg jó példamutatás a 
szervezetiem dolgozóik felié. Errol be�
szélt Pénzes László sziaktárs hozzá�
szólásában. „A szakszervezeti tagság 
rossz példát mutatott a szervezetlen 
dolgozók felé, mert a szakszervezeti

rendezvényeken nem jelent meg. A 
szakszervezeti napokon a hiányossá�
gokat meg lehet, sőt meg kell tár�
gyalni" — mondotta.

A hibák ellenére úgy látszik, hogy 
a veszprémi Hálép- né! a szakszerve�
zeti munka jelentős mértékben meg�
javul. Az új vezetőség már eddig is 
tett néhány intézkedést a műit hibáin 
okulva. Igv pl a bizalmi munka meg�
javítása céljából Pécelj Kálmán szak�
társ elvállalta, hogy rendszeresen fog�
lalkozik a bizalmiakkal. Az elnök szak�
társ hamarosan megválasztatja a cso�
portokban a bizalmiakat, így kiküszö�
böli a szakszervezeti demokráciát ért 
sérelmet, s megteremti az alapot a bi�
zalmi munka jobb végzésére.

Az újonnan megválasztott szakszer�
vezeti bizottságnak azonban tisztában 
kell lennie azzal, hogy komoly és sok 
esetben nem könnyű munka vár rá�
juk, az eddigi hiányosságok kiküszöbö�
lése terén. Tanuljanak a vezetőség-  
választó taggyűlésen nyilvánosságra 
jött hibákból, igyekezzenek a felvetett 
hiányosságokat kiküszöbölni. Minde�
nekelőtt pedig foglalkozzanak sokat a 
távirómunkások nevetésével, oktatásá�
val, Törődjenek a tagság egyéni pro�
blémáival és tőlük telhetőén segítse�
nek azok megoldásában. így válik 
munkájuk jobbá, így fogják teljesíteni 
azt a feladatot, amelyet pártunk sza�
bott ki részünkre.

Sz. S.

A minisztertanács és Szakszervezetek Országos Tanácsának 
Elnökségé az 1951. évi terv határidő előtti befejezéséért és túlteljesí�
téséért indított szocialista munkaverseny eredmnyét kiértékelte. A köz�
lekedésben és a postánál a munkaverseny harmadik helyezettje a Táv�
beszélő Alközpont Üzemi Vállalat.

A z Alközponti ÜV dolgozói a teljesítménytervet 22.6 százalékkal 
teljesítették túl. önköltségi tervével szemben 15.5 százalékos meg�
takarítást értek el. A dolgozók 943.200 forint értékű anyagot takarí�
tottak meg.

A vállalat dolgozói 20.000 forint pénzjutalomban és dicsérő elisme�
résben részesültek.

Képünkön Katona Antal postaügyi miniszter elvtárs kiosztja 
a jutalmakat.

A minisztertanács vándorzászlajáért folyó verseny 
legjobb postai üzeme az Alközponti Ü. V.

Sztahanovistáink leveleiből...
A Járműtelep dolgozói már napok óta arról beszédnek mindenütt, hogy 

mivel készülhetünk legméltóbban pártunk szeretett vezérének, Rákosi elv�
társnak 60. születésnapjára. Minden egyes dolgozó, így én is tudom, hogy 
mit köszönhetek pártunknak és Rákosi e.vtársnak. Ismerve azt a fáradhatatlan 
munkát, melyet Rákosi elvtárs a munkásosztály érdekében végzett, ismerem az 
ötéves terv célkitűzéseit és tudom azt, hogy az ötéves terv az egész dolgozó 
nép jólétét segíti elő, de tudom azt, hogy az ötéves terv harmadik éve még 
fokozottabb és nagyobb munkát követel tőlünk.

Ezért vállalom Rákosi eivtárs 60. születésnapja tiszteletére, hogy terven 
felül március 9- ig a már egy éve elfekvő PA 149 rendszámú személygépkocsit, 
amit ezidáig nem tudtunk kijavítani, üzembe helyezem. A gépkocsihoz hiányzó 
alkatrészeket, a roncsból kitermelt csapágyakat az én elgondolásom szerint 
alakíttatom át. Továbbá vállalom, hogy Szarvas Béla gépkocsiszerelőnek 
munkamódszeremet és tapasztalataimat átadom, hogy ezen keresztül a decem�
beri 113 százalékos teljesítményét március 9- ig 118 százalékra emelhesse.

Ezzel a vállalással járulok hozzá Rákosi elvtárs 60. szü.etésnapjának 
megünnepléséhez és ötéves tervünk mielőbbi befejezéséhez.

Pálvölgyi László 
gépkocsiszere'ő sztahanovista.

Posta Központi Járműtelep Üzemi Vállalat.

★

Az egész ország dolgozó népe boldogan teljesít többet, hogy a jobb és 
selejtmentes munkájával bebizonyítsa Vezérünk iránti szeretetüket. Jól tudom, 
hogy közelgő születésnapjának 60. évfordulójára a szeretetnek, megbecsü�
lésnek a bizonyítéka, ha nemcsak magam, de munkatársaim is jobb ered�
ményt érnek el a termelésben.

Ezért vállalom, hogy munkám jobb ,megszervezésével az 1952. évi 
első negyedévi tervemet 3 nappal előbb befejezem. Ezenkívül vállalom, hogy 
Kecskés János mozgás szaktársamat úgy segítem, hogy a jelenlegi 76 száza, 
lékos átlagteljesítményét a munkamódszerem átvételével 100 százalék fölé 
emelje. Ezenkívül vállalom, hogy a sztahanovista iskola 49 hallgatójának a 
mozgópostái kezelési munkamódszeremet átadom, hogy teljesítményük fokozá�
sával magasabb termelékenységet érjenek el.

Kassai József
sztahanovista postafőellenör, 
Budapest Keleti postahivatal.

Termelésünk fékje — a laza munkafegyelem
Pártunk töuoször felhívta figyelmün�

ket a munkafegyelem megszilárdításá�
nak fontosságára. A Magyar Dolgozók 
Pártja központi vezetősége által ja �
nuár 12- én összehívott országos ak�
tívaértekezleten Gerő Ernő eivtárs 
igen részletesen foglalkozott a munka�
fegyelem hiányosságaival és ugyanitt 
a vitában felszólalt Rákosi elviárs is, 
— aki hozzászólásában _ kifejtette, 
hogy műszaki vezetőink és egyéb 
funkcionáriusok a nnunkafegye.em hiá�
nyát úgy tekintik, „mint egészséges 
fejlődésünk gyermekbetegségét.”

Kötelességünk, hogy Rákosi és Gerő 
elvtársak útmutatása nyomán meg�
vizsgáljuk a munkafegyelem helyzetét 
a postaügyi minisztériumi területén is, 
kielemezzük a hiányosságok okait és 
minden intézkedést megtegyünk, ame�
lyek alkalmasak a munkafegyelem 
megszilárdítására.

Mit jelent a gyakorlatban a munka-  
fegyelem megszilárdítása? Jelenti: a
munkaerőhullámzás, az igazolatlan 
mulasztások megszüntetését, a munka, 
nap jobb kihasználását, az állóórák 
csökkentését, a selejt leszorítását, a 
termelés minőségének javítását.

Munkaerőhullámzás

A postai munkafegyelem lazaságá�
nak epiyik jellemzője a munkaerőhul-  
lámizás. Itt különösen a hálózatépítő�
vállalataink és a kábelépítő üzemi vál�
lalat azok a helyek, ahol a legnagyobb 
mértékben mutatkozik a munkaerők 
gyors változása.

A munkaerő hullámzását nagymér�
tékben elősegíti az a körülmény, hogy 
a vállalatok vezetői a fegyelmezetlen, 
az igazolatlanul kimaradó dolgozók 
ellen nem mernek eíjárni. A Szegedi 
HALÉP ÜV. 1951 okt. 27- i jelentésé�
ben a következőket írja: „A munkaerő-  
hiány úgy a kirendeltségvezetőket, 
mint az építésvezetőket arra kénysze�
ríti, hogy az engedé.yné'.kül távolmara�
dókat is örömmel látják újra munka�
helyükön.”

Ez az álláspont helytelen, megalkuvó.
így a vezető nem nevel, fegyelmez, ha�
nem a fegyelmezetlenségre ösztönöz.

Igazolatlan mulasztás
A másik lazaság az igazolatlanul 

mulasztott napok magas száma. A 
tervgazdasági jelentés errevonatkozó 
adatai kimu látják, hogy ezen a címen 
az üzemi vállalatoknál az összes ledol�
gozott napoknak J/4 százalékát tette ki. 
Könnyen kiszámíthatjuk, hogy egy 
1200 főt íogla koz'ató vállalatnál pld. 
ezen a címen állandóan 3 munkás volt 
igazolatlanul távol a munkahelyétől.

Súlyos hiba ezen a téren, hogy az 
igazolatlanul távolmaradókkal szemben 
nem alkalmazzák a vállalatvezetők az 
idevonatkozó rendekezéseket, — ha�
nem csak „gyermekbetegségnek“ te�
kintik.

Vájjon Ignáczi Sándor, az ózdi kör�
zeti postahivatal dolgozója megér�
tette- e, hogy mit jelent a munkafegye�
lem akkor, amikor részegség miatt 
többször nem látta el a szolgálatát, 
nem jelent mert a szolgálatban, késve 
jött, Uluminált állapotban nem tudla 
ellátni a szolgálatát. Ezzel Ignáczi 
Sándor szaktárs a többi postás dolgozó 
között lazította a munkafegyelmet, — 
a többiek rovására kimaradt a szolgá

latból s így a hivatal tervteljesítését 
akadályozta.

Helyesen járt el az ózdi postahiva�
tal vezetője, amikor állásától felfüg�
gesztette és javaslatot tett nevezett�
nek fegyelmi úton való elbocsátására.

A szocialista munkafegyelmet súlyo�
san megsértették Kiss Gy. József é* 
Perutek János — gépkocsivezető szak-  
társak —, a Posta járműtelep dolgozói. 
Nevezettek távkábe.építési munkálato�
kon vettek részt, mint postai gép�
kocsivezetők. Egy útjuk alkalmával 
vendéglőbe iértek be Bárány Károiy, a 
Kábelhivatal építésvezetőjével együtt. 
Itt a vendéglőben nagyobb mennyiségű 
szeszt fogyasztottak s innen útjukat 
továbbfolytatva most már Bárány Ká 
rosy szakíárs nélkül még keit vendéglő, 
ben fogyasztottak szeszes iWt. Kiss 
Gy. József és Perutek János szaktár�
sak ezen cselekedetükkel vétettek a 
munkafegyelem és a szocialista tulaj�
don védelme ellen s mert szolgálat 
közben szeszesitalt fogyasztottak, a 
gépkocsit ittas állapotban vezették, 
miáltal mintegy 60.000 forint értékű 
állami vagyont sú.yos veszélynek tet�
tek ki, postaszolgálati gépkocsin ide�
gen, postán kívülálló személyt szállí�
tottak és a szolgálati útvonalról le-  
tiriek,
_ nevezett két dolgozó súlyos bünte�

tést kapott, — állásukból elbocsátották 
ölet De mi történt Bárány sztiktárs�
sal?

Az utóbbi időben emelkedett azok�
nak a postás dolgozóknak száma, akik 
jogtalan bérfelvétellel sértették meg a 
szocialista munkafegyelmet.

így a szobi postahivatal létszámá�
hoz tartozó Szentkirályi István posta-  
segédtiszt munkalapjához a munkában 
eltöltött időt nem a valóságnak meg�
felelően írta be, — továbbá olyan egy�
ségeket írt be munkalapjába, amelye�
ket nem ő végzett el, s így jogtalan 
anyagi előnyökhöz jutott. Csalárd mó�
don a sztahanovista oklevelet is meg�
szerezte.

Szentkirályi István szaktárs súlyosan 
vétett a munka-  és bérfegyelem ellen.

A szocialista munkafegyelemért 
vívott harc frontján 
legelső feladatunk 

a nevelőmunka megjavítása,
— hiszen „ez a legfontosabb, ha nem 
az egyetlen eszköz, amellyel véglege�
sen leküzdhetiük a kapitalizmust és Ki�
küszöbölhetjük a termelési eszközök 
magántulajdonából eredő szokásokat.“

A munkafegyelem megszilárdításá�
nak másik hathatós fegyvere a párt-  és 
állami határozatok szigorú betartása, 
kemény, — a hibákat, a lazaságokat, 
fegyelmezetlenségeket nem tűrő egy�
személyi vezetés megvalósítása.

A munkafegyelem területén a hibáit 
kijavítására a legfontosabb fegyelme�
zési eszközül annak a szellemnek ki�
alakítását jelölte meg Rákosi elvtárs, 
amely elítéli, megbélyegzí a fegyelem 
megsértését, igazolatlan kimaradás, 
selejígyártás, szégyen és gyalázat 
Ennek az új szellemnek a kialakítása 
egyik igen fontos és soronkövetkező 
feladata az újonnan megválasztott 
szakszervezeti vezetőségeknek.

Hegedűs István.

Jó eredm ények

A ceglédi: körzeti hivatal életéiben 
komoly jelentőségű nap volt február 
3- a. Jó mimikájuk eredményeként a 
körzethez tartozó két hivatal vándor�
zászlót nyert, melynek ünnepélyes át�
adása volt ezen a napon.

Mimdannyfuok előtt ismeretes, hogy 
a Postáls Dolgozó múlt év májusában 
foglalkozott a monori postahivatal 
rossz verseny szervező munkájával. A 
Szabad Nép múlt év július 24- én meg�
állapította, hogy országos viszonylat�
ban az utolsó helyein van a hivatal.

A monori dolgozók 
a kritikát magukévá tették,

megbeszélték hiányosságaikat és hoz�
záfogtak a hibák kiküszöböléséhez. Az 
eredmény nem is maradt el. A múlt év 
negyedik negyedévi eredményei alap�
ján a budapesti igazgatóság területén 
a IV—V. osztályú hivatalok közül az 
első helyet, országos viszonylatban a 
negyedik helyet érték el.

Ez az eredmény megmutatja, hogy 
az elmaradt hivatalok is, ha akarják, 
lemaradásukat behozhatják, sőt az élre 
törhetnek.

A monori postahivatal jó munkájá�
val Székesfehérvár 2- től hódította el 
a versenyzászlót, a szakszervezet pe�
dig a hivatal öt legjobb dolgozóját 
könyvjutalomban részesítette.

Szolgáljon például a IV. és V. 
osztályú hivataloknak Monor és in�
duljon meg a nemes vetélkedés az

Igazgatóság vámdorzászlójálért, a szak-  
szervezet j u tatomk ö n y veiért, hogy ezen 
keresztül a budaipesti igazgatóság te�
rületén a munka jobbá és eredménye�
sebbé váljon, ami egyben népi demo�
kráciánk és a béketábor erősödését is 
jelenti.

A kishivatalok közül 
legjobb Ceglédbereel.

A kishivatalok közül (I—III.) Cég-
lédbercel postahivatal nyerte el az 
igazgatóság vándorzászlóját és a szak-  
szervezet könyvjutalmát, mint az 
igazgatóság legjobb kishivatata. (Or�
szágos viszonylatban a 10. helyen 
végzett.)

Cegléd 1. dolgozói a vezetékes rá�
dió előfdzetésgyűjtésben értek el ki�
váló eredményt, országos viszonylat�
ban a második helyezést érték el. A 
szakszervezet részéről munkájuk el�
ismeréseként könyvjutalomban része�
sültek, valamint Füie Sándor szak társ, 
a decemberi csúcsforgalom ideje alatti 
jó munkájáért 200 Ft jutalomban ré�
szesült.

Ezek az eredmények, melyek a 
ceglédi körzeti hivató? területén az 
utolsó negyedévben jelentkeztek, mu�
tatják a körzet javuló munkáját, mu�
tatják, ahol javul a mozgalmi munka 
ott a szakvonali eredmények is növe�
kednek. Előre pártunk vezetésével, to�
vábbi eredmények elérésére.

Szabó P i| ;

a ceglédi körzeti hivatal területén
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AUSZTRIA. Hír szerint az osztrák 
postaigazgatás nagyarányú szemé yzet-  
e'bocsáfásra készül. Szándékát a for�
galom csökkenésével igyekszik Indo�
kolni. A tervezet hatálya alá elsősor�
ban azok a nődolgozók esnének, akik�
nek férje, vagy más hozzátartozója 
szintén ál ami, vagy más közületi al-  
ka' ma zásban áll.

A posta'gazgatás küszöbönálló intéz�
kedése érthetően nyugtalanítja az 
osztanák postásokat. Amellett éppen a 
do’gőzök érzik a legjobban, hogy való�
jában nem létszámfelesleg, hanem 
hiány van, mindenekelőtt műszáki vo�
nalon. A távközlési berendezések 
automatizálása a műszerészek számá�
nak Jelentős emelését tenné szükséges�
sé. Az évi szabadságo ások lebonyolí�
tása az elmúlt évben, bár ideiglenes 
kisegítő személyzetet is alkalmaztak, 
csak 80 százalékban történt meg.

(Volkstimme)
*

FRANCIAORSZÁG. A francia posta 
az utóbbi Időben a levélpostai külde�
ményekre ragasztott bélyegek érvény�
telenítésére különleges gépbélyegző�
lenyomatot használ A lenyomat fel�
irata a következő: „Nincs állásod? Je�
lentkezz a katonai repülőkiképző isko�
lánál!” Még jó, hogy egyidejűleg öles 
falragaszok részletesen tájékoztatják 
azokat, akiknek „nincs állása”, a fel�
vételi feltételekről, korhatárról, szüksé�
ges testmagasságról stb. és persze a 
jelentkezőkre váró kedvezményekről, 
előnyökről is. így a repülőkiképző is�
kola parancsnokságát nem fenyegeti 
az a veszély, hogy öreg nénikék, meg�
rokkant bácsikák és harmincadik élet�
évüket betöltött könyvelők kérvényeik�
kel megosbromolják őket.

íme egy példa a sok közül a kapita�
lista országok háborút előkészítő totá�
lis propagandájára.

(Lettres Francoises)

★
TUNISZ. A francia hatóságok erő�

szakos rendszabályai el eni tiltakozás�
sal és a nemzeti ellenállási mozgalom 
melletti rokonszenvük kinyilvánítása vé�
gett a tuniszi szervezett dolgozók hu-

szonnégyórás K'talános sztrájkba lép�
tek. A sztrájkhoz az elsők között csat�
lakoztak a postás szakszervezetbe tö�
mörült dolgozók is.

(Federation Postale)

¥

ALGERIA. Az afrikai postás szak-  
szervezetek februárra tervezett kon�
ferenciájára előreláthatólag csak már�
ciusban egy későbbi időpontban kerül 
sor. Az értekezlet elhalasztásának az 
az. oka, hogy az algériai hatóságok 
nem hajlandók beutazási engedélyt 
adni az afrikai postások szakszerve�
zeti küldötteinek.

(Information Bulletin)

¥

NAGYBRITANNIA. Amint Ismere�
tes, Egyiptomnak az angolok á tál meg�
szánt szuezi) övezetében a repü őtere-  
ken és a rádióállomásokon foglalkoz�
tatottá egyiptomi műszaki dolgozók nem 
hajlandók kiszo'gá'ni a megszá lókat. 
A brit postaműszaki szemé’yzet köré�
ben most nagyarányú toborzás indu't 
meg annak érdekében, hogy a „gyar�
mati" szolgálatra érvényes kedvezmé�
nyek ígéretével minél több műszaki 
dolgozót vegyenek rá Egyiptomban 
való szolgálatv'ál'a'ásra.

(The Eugeenering Journal)

¥

DEMOKRATIKUS NÉMETORSZÁG.
Az amerikai bombázók legsúlyosabb 
légitámadásukat 1945 február 2- án in�
tézték a német főváros ellen. A berlini 
békebizottság minden évben gyász�
ünnepet tart ezen a napon. Az idén 
Berlin szovjet övezetében lévő min�
den postahivatal bekapcsolódott a 
békebizottság munkájába. A hiva�
talokban a bombázás okozta pusz�
tításokról készült eredeti fényképfelvé�
teleket, a veszteségekről összeállított 
statisztikai adatokat és a béke gondo�
latát hirdető feliratokat helyeztek el. 
Az egyik ilyen felirat szövege a követ�
kező: „Ha nem akarod, hogy megis�
métlődjék 1945 február 2., akkor még 
jobban harcolj a háború ellen és a 
békéért!”

(Die freie deutsche Post)

Szórakozunk, tanulunk 
a kultúrotthonunkban

— Sajnos, a mai előadásunkra min�
den jegy elfogyott — mondja vidám 
arccal a Központi Kultúrotthon pénz�
tárosa.
Balogh szaktárs csalódott arccal fordul 
el a pénztártól. Első pillanatban sajnál-  
kozott, hogy Kispestről befáradt a Jc\-  
kai- térre, de azután mást gondolt.

„Végső elkeseredésében" Bende elv�
társhoz, a kultúrotthon igazgató�
jához fordult, kérte, hogy tegye 
lehetővé a mai előadás megtekin�
tését. Mialatt a kultúrotthon igazga�
tója intézkedik, Balogh szaktárs érdek�
lődéssel tanulmányozza a falon elhe�
lyezett hirdetményeket. A plakátok 
nagy betűkkel hirdetik a fellépő művé�
szek ■ nevelt, valamint az itt szereplő 
csoportokat. Latabár Kálmán, a Ma�
gyar Népköztársaság Kossuth- díjas 
művésze, Hársányi- együttes, Lórencz 
Kornélia, az Operaház tagja, Németh 
Marika, Bilicsi Tivadar, Alközpont 
színjátszó KHI tánccsoportja stb. szó�
rakoztatják különböző műsorokban a 
közönséget.

Az előadás megkezdéséig még van 
egy kis időnk. Csatlakozzunk Balcgh 
szaktárshoz és sétáljunk körül a kul-  
túrottkonban. Balogh szaktárs nagy fi�
gyelemmel olvassa az előcsarnokban 
kifüggesztett szakmai felajánlást, ame�
lyet a Járműtelep dolgozóé tettek 
Rákosi elvtárs születésnapjára. A fa�
iakat élmunkások, a munka élenjárói, 
valamint különböző postai üzemekben 
felvett munkaképek díszítik. Megnéz�
zük a falra kifüggesztett rajzokat is és 
örömmel látjuk, hogy egy- egy jól sike�
rült karikatúra még fokozza a szaktárs 
hangulatát. A büffében megeszünk egy 
szendvicset, majd lemegyünk az olvasá-  
szobába, ahol látjuk, hogy az olvasók 
nagy érdeklődéssel forgatják a külön�
böző folyóiratokat, könyveket, lexiko�
nokat.

A könyvtár mellett van a kisműhety. 
Itt folyik hetente kétszer a szabás-  
varrás- tanfolyam. Balogh szaktárs ér�
deklődésére Bende elvtárs felvilágo�
sítja, hogy ez a tanfolyam két csoport�
ban folyik és igen szép eredményt ér�
nek el az itt tanuló szaktársnők. Ezen�
kívül a kuli úrotthonban van még rá�
dióskor, fotókör' irodalmi kör, bélyeg�
gyűjtő kör és gyermekjátékkészítő 
tanfolyam.

Az előadás kezdetét jelző csengő 
megszólalt. Elfoglaljuk helyenket a 
nézőtéren, együtt örülünk, együtt neve�
tünk a többi látogatóval, örülünk a 
harmadik — a döntő tervév — elindu�
lásának, az eddig elért eredményeink�
nek és nemes szórakozásban gyűjtünk 
erőt a további nemes munkához. Az elő�
adás egyes számait Balogh szaktárs — 
de az egész közönség — lelkes tapssal 
hálálja meg. Kitűnő hangulatban van�
nak itt a megjelent dolgozók.

A műsor után az alsó helyiségbe me�
gyünk, hol vidám zeneszóra táncolnak 
a fiatalok. Bende elvtárs felvilágosít 
bennünket, hogy ma este az MTH kerü�
leti otthonát hívták meg a táncren�
dezvényhez. Alig töltünk a táncosok 
között egy- két percet és máris látjuk, 
hogti Balogh szakiársunk egy fiatal 
DISZ- jetvényt viselő kislánnyal kerin�
gőzik. Vidám hangulatban van és bol�
dogan táncol a Moszkva- keringő fül�
bemászó dallamára.

Hazafelé menet a kultúrotthon hang�
szórójából vidám pattogó induló mel�
lett a bemondó hangját halljuk: „Vi�
szontlátásra ,A levél útja a feladótól 
a címzettig‘ című előadásunkon!” 

PINTER GYULA

Postás képzőművészek!

Értesítjük a szaktársakat, hogy 
1952 április hónapban Budapesten 
képzőművészeti kiállítást rende�
zünk. Szeretnénk, ha ezen a kiállí�
táson a képzőművészettel foglal�
kozó összes szaktársak résztvenné-  
nek, főleg azokkal a műveikkel, 
amelyek témáját a rendkívül sok�
rétű postai munkaterületekből vet�
ték.

Kérjük, hogy a kiállításon részt-  
venni óhajtó szaktársak nevüket és 
címüket II. 20- ig jelentsék be a 
Postás Szakszervezet kul túrnevelési 
osztályára, hogy további részletes 
útm utatást adhassunk.

POSTÁS SZAKSZERVEZET
KULTURNEVELESI OSZTÁLY

A Főposta negyedik 
emeletének világos, kel�
lemesen fűtött szobái�
ból vidám gyermeklár-  
ma fogadja a belépőket. 
Tisztaság' derű, élénk�
ség jellemzi azt a né�
hány szobát, ahol a pos�
tás dolgozó anyák hagy�
ják gyermekeiket szol�
gálatuk idejére.

A mosolygós szemű,

két”. így nevelődnek 
arra, hogy szeressék a 
a kisgyereket. Sok eset�
ben egymást gondozzák, 
mert az egyiket közülük 
kinevezik kisgyereknek.

A nevelők munkaterv 
szerint foglalkoznak a 
gyermekekkel és ennek 
a munkatervnek az elké�
szítésében segítségükre 
van a főváros peilagó-

A gyermekeket na�
ponként látogatja az 
orvos, s amelyiknek 
szükséges, kvarc, stb. 
kezelést is rendel. Ha az 
időjárás megengedi, a 
gyermekek sétálni men�
nek nevelőik vezetésével, 
hogy a téli hónapok 
alatt megsápadt arcocs�
kájuk a friss levegőn ki�
piruljon.

szőke vezetőnő vidá�
man mondja el a nap�
közi otthon életét, reg�
geltől estig.

A napközi otthont reg. 
gél 7 órakor kezdik be�
népesíteni a gyermekek, 
akiket szüleik nyugod�
tan hagynak ott a neve�
tők gondjaira bízva, 
mert látják azoknak 
szerető gondoskodását, 
amellyel körülveszik 
gyermeküket.

8 órakor reggeli. Szé�
pen megterített asztalok 
mellett, csendesen ülve 
fogyasztják el a kávét, 
vagy kakaót, vajas, 
gyüinölcsízes kenyérrel. 
A kicsik ügyelnek arra. 
hogy ruhájuk és aszta�
luk tiszta maradjon, 
mert ők is versenyben 
vannak.

Reggeli után játék 
következik. A kislányok 
babákat kapnak, össze�
ülnek és sok szeretettel 
gondozzák „kicsinyü-

gial osztálya és a szü�
lői munkaközösség is.

A Főposta szakszerve�
zeti bizottsága állandó 
figyelemmel kíséri a 
napközi otthon életét és 
minden segítséget meg�
ad ahhoZ' hogy a kis�
gyermekek semmiben se 
szenvedjenek hiányt. A 
szülői értekezletek al�
kalmával megtárgyalják 
a munka megjavításának 
lehetőségeit és komoly 
bírálatot mondanak a 
nevetők munkájáról.

A szülői munkaközös�
ség operativ is beleavat�
kozik a napközi otthon 
munkájának megjavítá�
sába.

Fontos eseménye a 
napnak az ebéd, amikor 
ízletes, tápláló ételekkel 
látják el a gyermekeket, 
ezenkívül pedig meg�
kapják vitamindús éte�
leiket is, citromot és 
gyümölcsízt,

Ebéd után jön a pihe�
nés, azután pedig az 
uzsonna, majd az édes�
anyák eljönnek gyerme�
keikért' kik boldogan 
mesélik el szüleiknek 
napi élményeiket.

A látogatás befejezé�
sével, azzal a jóleső ér�
zéssel távozunk a Fő-  
posta napközi otthoná�
ból, hogy a postán dől 
gozó anyák, akik gyer�
mekeiket a napközi ott�
honban hagyják, nyu�
godtan végezhetik mun�
kájukat a szocializmus 
építésében. Gyermekei�
ket már nem az ulca ne�
veli, hanem népi demo�
kráciánk egyik hatalmas 
vívmányát élvezhetik. 
Jól felszerelt napközi ott�
honban élhetnek, alkotás-  
munkára nevelkednek, 
már korán megtanulják 
a közösségi életet, egy�
más megbecsülését és 
szeretetét.

PERESZTEGI JENŐ

Borús, hideg időben 
vág neki autóbuszunk 
Gyöngyösről, hogy 
meglátogassuk a téli 
sportok paradicsomá�
ban, Mátraházán üdülő 
szaktársainkat. A mo�
tor zúgása, küszködése 
figyelmeztet, hogy erő�
sen emelkedő úton ka�
paszkodunk felfelé. Itt

csapat vezetője el�
mondja, hogy a postá�
sok az eddigi verse�
nyek alapján a 6. he�
lyen állnak. De már 
mennek is tovább, 
minden perc drága, 
folytatják a tréninget.

Sétálunk a postás-  
üdülő felé. Mindenhol 
vidám csoportok buk�

tán. Igen jól érzi ma�
gát. Na erről az üdü�
lésről írni kell — szól 
közbe felesége. „Nem 
igen szoktam a fali�
újságra írni, de most 
odahaza írni fogok,

S  tudják meg a 
társak, mit bizto�

sit minden jódolgozó�
nak pártunk és kor -

bizony még csak hó�
foltok vannak, kíván�
csian tekintünk ki az 
ablakon, hiszen a teg�
napi hójelentés szerint 
Mátraházán 45 cm hó 
van.

Mátrafüreden már 
összefüggő hótakaró, 
feltűnnek az első sí�
elők, rcdlizók. Autó�
buszunk szerpentin-  
útón halad felfelé. 
Megcsodáljuk az autó�
busz vezetőjének nagy�
szerű munkáját, aki 
ezen a nem könnyű 
úton teljes biztonság�
gal irányítja kocsin�
kat.

A hótakaró már egy�
re vastagodik, a fe�
nyőfák roskadoznak a 
hatalmas hótömeg 
alatt, kisüt a nap. 
Egyre több síelőt lá�
tunk, száguldanak a 
hegyoldalban, ródlik 
suhannak el mellet�
tünk nevető, boldog 
utasokkal.

Még egy kanyar és 
megérkeztünk Mátra�
házára.

Ismerős arcokat fe�
dezünk fel. Postás sí�
elők. I tt vannak, ép�
pen ma van az orszá�
gos síbajnokság. Ar�
cuk barna, csak a sze�
mük és foguk villog.

Mucsi elvtárs, a

kannak fel. Izgalmas 
hócsatákat vívnak. S í�
elők repülnek el mel�
lettünk. Jelvényeikről 
olvassuk: Előre, Vö�
rös Lobogó, Bástya, 
Honvéd, Vasas, Pos�
tás.

Vidám csoportot ta�
lálunk az üdülő tera�
szán, Ackert Mihály né, 
a Központi Hir-  
lapiroda, Harsányi�
né Bp. 114, Bata 
Pál és Váraljai Jó�
zsef szaktársak ép�
pen most érkeznek 
meg, Galyatetőn vol�
tak kirándulni. Har�
sányt szaktársnő ne�
vetve meséli, 4 nap 
óta tanul síelni s 
mindjárt be is akarja 
mutatni tudományát. 
A próba nem egészen 
jól sikerült, de hamar 
felkel a hóról. Úgy 
látszik, az esésben 
már nagy gyakorlata 
van.

Szívesen hívnak a 
szaktársak a társalgó�
ba. Bent jó meleg fo�
gad bennünket. Rádió, 
gramofon ált rendel�
kezésére az itt üdülő 
dolgozóknak.

Ackert Mihály 
nyomdász szaktárs is 
itt üdül feleségével. 
Tavaly Lillafüreden 
volt, az idén Mátrahá-

mányzatunk. Igazán 
mindenünk megvan 
itt, ami szükséges a 
gondtalan üdüléshez

Pataki Sándor Pest�
erzsébetről, Váraljai 
József, Bata Pál Kis. 
pestről van itt. Vár�
aljai szaktárs arca 
máris kerekebb s bizo�
nyos, a két hét alatt 
egy pár kilót felszed. 
„Nagyon jól érzem 
magam — mondja Vár�
aljai szaktárs. — Kipi�
henem magam s haza-  
menve, új erővel lá�
tok hozzá feladatom�
hoz. Ezentúl minden 
nap túl akarom telje�
síteni tervemet. Hadd 
épüljön sok- sok ehhez 
hasonló üdülő dolgozó 
társaim pihenésére.

A társalgóban fati-  
ajság. Rajta a követ�
kező szöveg ragadja 
meg az olvasó figyel�
mét: „Egy esemé�
nyekben gazdag és si�
keres tervév után üdü�
lünk itt. Előttünk öt�
éves tervünk döntő 3. 
éve, úgy pihenjünk és 
használjuk fel időnket, 
hogy hazatérve, még 
jobb munkát végez -  
hessünk.”

Bizonyosak vagyunk 
benne, hogy így is lesz.

Szabó László

Hogyan kezdett munkához 
az újonnan m egválasztott SZB Szeged 2-ben

Szeged 2- ben a jó előkészítő munka eredményeképpen jó volt a bizalmi 
választás és a szakszervezeti bizottsági választás is. A részletes és konkrét 
titkári beszámolót több értékes hozzászólás követte. A hozzászólók bírálták a 
szakszervezeti bizottság munkáját. Főleg a verseny nyilvánosságával kapcso�
latos hiányokat és a munkafegyelem terén tapasztalható hiányosságokat rót�
ták fel a régi Sz. B.- nek.

A megválasztott új vezetőség nagy lendülettel fogott hozzá munkájá�
hoz. A vezetőség tagjai érzik felelősségüket, tisztában vannak munkájuk 
jelentőségével, s ez jelemzi a munkához való hozzákezdést. A választás 
után egy hétre összehívták a vezetőség tagjait, megbeszélték feladataikat. Elő�
vették a választó taggyűlésen fe.vett jegyzőkönyvet s megvizsgálták a 
titkári beszámoló és a hozzászólások alapján, hogy melyek azok a hiányossá�
gok, amelyeket ki kell küszöbölnSők. Hiányosságként jött ki, hogy nem 
foglalkoztak kellően a bizalmiakkal és nem fektettek kellő súlyt a verseny 
szervezésére és a nyilvánosság biztosítására. Ezért 30- án bizalmi értekezletet 
tartottak, ahol megbeszélték a bizalmiak ielada'ait, különös tekintettel Rákosi 
elvtárs születésnapjára a munkafelajánlások szervezése területén. A bizalmiak 
és a vezetőség jó munkájának eredményeképpen elérték, hogy a hivatal 53 
dolgozója közül 49 dolgozó tett vállalást és ezek a vállalások mind konkrétak 
és kiértékelhetők.

Másik hiányossága az volt a régi vezetőségnek, hogy a munkát nagy�
részt maga a titkár végezte, a reszorlfelelősök nem segítették eléggé. Ez azt 
eredményezte, hogy a szakszervezeti munka nem ment úgy, ahogy kellett 
volna. Ezt a hibát is világosan látja az új Sz. B. minden tagja, s tudják, hogy 
munkájukat csak úgy végezhetik el jól, ha a vezetőség minden tagja kiveszi 
részét a feladatokból és a végrehajtásnál szoros kapcsolatot tartanak fenn a 
párttal. Ezért igyekeznek feladataikat elsajátítani a működési szabályzatból 
addig is, míg az újonnan megválasztott reszortfelelősök részére meginduló 
tanfo.yamokon résztvehetnek.

(Csorba József) 
Szeged 2.
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Törődjünk sokkal többet a dolgozók munkabiztonsági 

és egészségvédelmi kérdéseivel
A minisztertanács a Magyar Dol�

gozók Pártjának a dolgozók testi ép�
ségének és egészségének biztosítására 
hivatott munkavédelmi törvények, óvó�
rendszabályok és intézkedések betartá�
sának ellenőrzését magukra, a dolgo�
zókra bízta. Az ellenőrzést a dolgo�
zók a szakszervezet irányításával vég�
zik.

A munkavédelem területén igen 
súlyos örökséget vettünk át. A fel-  
szabadulás óta már ezen a téren is 
értünk el eredményeket. Vedcberende-

zésekkel láttuk el gépeink nagy több�
ségét, új mosdók, zuhanyozóik, mun�
kásszállók épültek. A postán a
dolgozók ellenőrzése a rendeletek
betartása felett. a dolgozók ne�
velése, a biztonságos munkamódsze�
rek betartása csak kis részben való�
sult meg. A dolgozók ellenőrzésének 
hiánya miatt egyes üzemeinkben, hi�
vatalainkban nem törődnek megfele�
lően a dolgozók testi épségével, 
munkakörülményeivel.

A SZOT elnökségének határozata 
értelmében

a Postás Szakszervezetben is megalakult 
a munkavédelmi osztály

Ezzel egyidejűleg a most folyó szak-  
szervezeti választásokon megválaszt�
ják bizalmicsoportonként a társa�
dalmi- munkavédelmi megbízottakat, 
valamint a műhely-  (osztály) bizottsá�
gokkal és szakszervezeti bizottságok�
kal együtt a műhely, illetve az üzem 
társadalmi- munkavédelmi megbízott�
ját (eddig úgynevezett munkavédelmi 
felelőst).

Azáltal, hogy az üzem munkavé�
delmi felelőseinek neve, az üzem tár�
sadalmi- munkavédelmi felügyelőjévé 
változott, nemcsak az elnevezés vál�
tozott meg, hanem jogaik is lényege�
sen kibővültek.

A szakszervezet igazolvánnyal fogja 
ellátni őket, ennek alapján nagyobb 
hatáskörrel rendelkeznek, mint álta�
lában az egyéb szakszervezeti funk�
cionáriusok. A vállalatvezető, üzemve�
zetők, osztályvezetők felé ennek alap�
ján utasításokat is adhatnak.

Rákosi elvtárs január 12- én, a 
gazdasági vezetők országos aktíva-  
értekezletén különösen aláhúzta az új 
munkásokkal, nőkkel, if jakkal és át-  
képzősökkel való foglalkozás fontos�
ságát. a balesetelhárítás, a munkavé�
delmi és biztonsági rendelkezések be�
tartását.

A vállalatvezető felelőssége
Egyes vállalatvezetők, hivatalveze�

tők még minőiig nem értették meg, 
hogy milyen szoros összefüggés van a 
munkavédelem és a termelés között, 
hogy a balesetek és megbetegedés el�
leni harc elősegíti a tervek teljesíté�
sét, túlteljesítését. Pl. a Javítóműhely 
pávautcai asztalosműhelyének porel�
szívó berendezésnek kérdése már 
évek óta húzódik. Felelőssel; terheli 
ezért úgy a vállalat vezetőséget, mint 
a postaügyi minisztériumot.

A Hálózatépítő üzemi vállalatok ál�
landóan munkáshiányról panaszkod�

nak, ugyanakkor nem fordítanak elég 
gondot a munkások jó elhelyezésére, 
egészséges, tiszta, meleg munkásszál�
lásokra.

A kalocsai munkásszá'láson pl. 14 
férőhe'y közül csak 4 volt ellátva 
pokróccal és lepedővel, a többiben 

csak sza'rna volt.
Ezek a vállalatvezetők nem ismer�

ték még fel, hogy a munkafegyelem 
és a munkavédelem, a munkaerő ván�
dorlása és a dolgozók megfelelő elhe�
lyezése közt szoros az összefüggés.

A most megválasztott munkavé�
delmi bizottságoknak, munkavédelmi 
felügyelőknek lesz a feladata, hogy a 
postán belül is felvegyék a harcot a 
balesetek, a foglalkozási megbetegedé�
sek csökkentéséért. A szakszervezeti bi�
zottság vezetésével a munkavédelmi 
felügyelők ellenőrizzék, hogy a válla�
latok. hivatalok vezetőségei eleget 
tesznek- e a munkavédelem terén min�
den kötelezettségeiknek. Biztosítsák a 
dolgozók munkájához a kellő bizton�
ságot, a kedvező egészségügyi feltéte�
leket, a szabadságolási ütemterv betar�
tását, a munkatörvényben előírtakat. 
Az üzemi társadalmi munkavédelmi 
felügyelők feladata, hogy a nevelő, 
felvilágosító, tudatosító munkát a dol�
gozók között elvégezzék. Csak akkor 
lesz eredményes a harcunk a balese�
tek, az üzemi megbetegedések ellen, 
ha a dolgozók is betartják a kötelező 
óvórendszabályokat, ha saját maguk 
is vigyáznak testi épségükre.

Példaként a Szovjetunió élenjáró 
munkavédelmi eredményei állnak előt�
tünk. Pártunk és bölcs vezetőnk, 
Rákosi elvtárs útmutatásai alapján 
állandóan fokoznunk kell a harcot, a 
munkabiztonságot, az egészségvédelmi 
feltételek szakadatlan javításáért.

Schmidt Pál 
munkavédelmi felügyelő

LEGFŐBB ÉRTÉK AZ EMBER
Hogyan értelmezik ezt a postán 

egyes vezetők. A jászberényi postahiva�
talnál a posta telefonközpontjában ki�
cserélték a vaskályhát cserépkályhára, 
amelyet a folyosóról lehet kezelni. 
Erre azért volt szükség, mert a mun�
kahelyen kezelt vaskályha kezelésénél 
por terjed el a teremben, amely árt a 
műszaki berendezésnek. Ez eddig na�
gyon is helyes, mert a dolgozók egész�
ségének megvédése mellett, a közva�
gyon, illetve a műszaki berendezés vé�
delme is kötelességünk. Igen ám, de 
mióta elkészítették és a hivatal veze�
tője át is vette a cserépkályhát, állan�
dóan nem a folyosón, hanem a kezelő�
teremben olyan széngáz van, hogy a 
dolgozók közül nem egy már inieg_ is 
betegedett. A hibát e,követték a kály�
haépítők egyrészt, másrészt a jászbe�
rényi postahivatal vezetője, aki a rossz 
munkát átvette. A legnagyobb hiba az, 
hogy a kályhát a mai napig sem csi�
náltatták meg, hogy a munkahely leve�
gője széngázmenles, egészséges legyen.

Javaslatunk az, hogy a dolgozók 
egészsége -  érdekében legsürgősebben 
intézkedjenek az illetékes postaszer�
veknél.

•

Huzal Matyi rosszalólag veszi tudo�
másul, hogy a gyulai postahivatalban a 
postafiókokat állandóan összecserélgetik 

és ami például a gyű aj állami gazda�
ságnak van címezve, azt belerakják a 
pósteleki konzervgyár postafiókjába. 
Emiatt a küldemények két- háromnapos, 
de sokszor egy hetes késéssel érkeznek 
a levél címzettjéhez.

Javasoljuk, hogy a gyulai postahiva�
tal dolgozói nagyobb figyelmet fordít�
sanak az A—B- mozga'.omra és fordít�
sanak több figyelmet a munkafegye.em 
megszilárdítására.

Vájjon miért nem kézbesít a berzen-  
cei postahivatal kézbesítője a falu vé�
gétől alig 20 méterre eső termelőszö�
vetkezeti csoport tanyáján? Pedig 
döntő fontosságú, hogy ma már min�
den dolgozóhoz eljusson pártunk szava 
a Szabad Nép, hiszen napi munkán�
kat nem tudjuk helyesen elvégezni 
ennek olvasása nélkül.

Erre kér választ a Huzat Matyi.
*

A minap Huzal Matyi a Lipót Táv�
beszélő hivatal épülete előtt sé*ált el. 
Csodálkozva tapasztalta, hogy déli 12 
órakora földszinten a Lehel- téri olda.on 
az asztali lámpák égtek, noha odakint 
ragyogó napsütés volt. Az ott szolgá�
latot teljesítő szaktársak úgylátszik 
nem nagy figyelmet fordítanak a ta-  
karék<jsságra. Pedig minden megtaka�
rított fillér népgazdaságunkat és a 
béketábort erősíti.

*

Tekintettel arra. hogy leesett az első 
hó, Huzal Matyiba felébredt a vágy, 
hogy a téli sportok egyik legszebbikét, 
a síelést űzze. Nosza, gondolta magá�
ban Mátraházán van nekünk egy szép 
üdülőnk, melynek környéke ideális az 
ilyen célokra. A gondolatot tett kö�
vette. Mátraházán azonban csodálattal 
tapasztalta, hogy a postás üdülő 
gondnoknője most nem hajlandó vele 
beszélni, mert mint mondotta: „most 
szabadságon van és nem tud a postá�
sokkal beszélgetni."

Huzal Matyi azóta folyton azon 
gondolkozik, vájjon helyes- e• ha ö 
most a szabadságát ott tölti Mátra�
házán és mégis beszélget a többi 
szótársaival?

Rákosi elvtárs legutóbbi beszédében 
rámutatott, mily döntő változás követ�
kezett be hazánk életében: ipari or�
szág lettünk Uj gyárak nőttek a föld�
ből, új gépek álltak a nép szolgálatá�
ba, új munkáslakások, szociális és 
egészségügyi intézmények, kultúrház,ak 
ezreit építettük fel és építjük továbbra 
is.

Épül Kazincbarcika. Tiszalök, Komló, 
Tatabánya, Várpalota, Inota és szá�
mos gyár olyan hey'.eken ahol - azelőtt 
közel és távolban ilyesminek nyoma 
sem volt.

A tegnapi kis falvak városokká nő�
nek, az egykori évszázadokig gazda�
sági és szellemi rabságban tartott bé�
resek, napszámosok, parasztok ma 
munkaversenyben építik hazánk nagy 
békemüveit és együtt nőnek a gyá�
rakkal és városokkal. Rövid idő múlva 
pedig ezek a gyárak ezertonna számra 
ontják számunkra az acélt, a vasat, 
termelik a sokmillió kilowattóra villa 
mcsenergiát.

Várpalota

A második világháború pusztulást 
és romokat hagyott a bányászfaluban. 
Postahivatalát is felgyújtották a me�
nekülő fasiszták 1945 március 20- án. 
Gerő elvtárs kongresszusi beszámoló�
jában mondotta: „Várpalota kap a 
többi között 1450 új lakást, egy új 
szülőotthont, napközi otthont és bölcsö�
dét, új mentőállomást, új iskolát, új 
kultúrházat." Es ma, a romfalu Vár�
palota az emeletes házak városa, ipari 
város lett, maigába foglalva Inotát. 
a November 7 Erőművet és Pétfürdőt 
az állandóan bővülő ipartelepekkel 
együtt.

Várpalotán leégett a posta. A No�
vember 7 Erőműnél pedig kezdetben 
a hatalmas sártengerben nem volt 
telefon, rádió, többhetes késéssel ér�
kezett a posta, újságot nem lehetett 
kapni. És ma? 1950 szeptember 13- a 
óta az Erőműnek külön postahivatala 
van: Inota 2., amelynek forgalmai 
napról napra nő. Az inotai szaktársak 
úgy tudják, hogy az Erőműhöz később 
egy megfelelőbb postaépület fog épül�
ni, mert ma már, éppen a forgalom 
nagymértékű emelkedése következté�
ben, nehézségekkel küzdenek.

Nincs közvetlen 
telefonösszeköttetésük

nehéziparunk fejlődését minden erővel 
segíteni tudja.

A politikai képzés fokozásának 
szükségességét mi sem mutatja job 
ban, mint például az, hogy Inota 
1- ben a szaktársaink azt mondják 
„nem érnek rá” újságot olvasni, poli�
tikailag képezni magukat; a munka�
versenyben sem vesznek részt. Mint 
mondják, „azt hiszik, hogy Nádasla-  
dánnyal vannak párosversenyben”, de 
az eredményről mit sem tudnak.

Annál inkább ráérnek azonban vi�
tatkozni, pl. azon, hogy ki adja- vegye 
az Erőműhöz szóló táviratokat. Fel�
adatuk, hogy az Erőmű postájának a 
közvetlen fehérvári vonalat, mikor ké�
rik gyorsan kapcsolják, akkor nem kell 
„közvetíteniük” a táviratokat.

Kovács József szaktárs, mint ahogy 
eddig sem kímélte fáradságát a hi�
vatal megalakulása óta, lakáshiánya 
miatt, hivatali asztalán aludt. A táv�
iratokat is azonnal továbbítja, mert 5 
tudja, hogy mit jelent a November 7 
Erőmű.

A területi bizottság segítsége szük�
séges a péti postás dolgozóknak is: 
a szép hivatal, kényelmes munkahe�
lyek ellenére sem tartanak szakmai 
képzést. Nem vesznek részt a munka�
versenyben, párosversenytársuk nincs. 
Megfelelő versenytársuk lehetne a 
November 7 Erőmű postája, amely 
nagyjából azonos feltételekkel rendel�
kezik. Súlyos hiányosság az is, hogy 
politikai oktatásban sem vesznek részt.

S P O R T H Í R E K
A SZOT 1952. évre kiírta a II. alap�

fokú tornász csapatbajnokságokat. A 
Postás SE tornászszakosztálya megér�
tette, hogy a minőségi tornászoknak 
milyen nagy segítséget jelent az, hogy 
újabb tömegek kapcsolódnak be a tor�
nasportba. Felajánlották tehát segítsé�
güket postai üzemek részére és a 38 
csapat közül — akik résztvesznek az 
alapfokú tornász csb.- n, igen sokat 
kiváló és I. osztályú postás tornászok 
tanítanak.

A Postás SE dobutcai tornacsarnoka 
igen sokszor hangos az alapfokú csa�
patbajnokságra készülődök zajától. 
Szorgalmas munka folyik a torna�
teremben Krasznai Lajos edző irányí�
tásával. A tornászok csapatokra osztva 
végzik el a bemelegítő jellegű MHK 
szabadigyakorlatot s ha valahol hiba 
van, nem jó a tartás a minőségi tor�
nászok kiigazítják és megmutatják a 
helyes tartást

Szorgalmas munka mellett azonban 
szeretnénk néhány hiányosságra is 
felhívni a figyelmet. Ilyennek tartjuk 
azt hogy sok csapatunk edzője nem

jött le a tornacsarnokba és kérdezte 
meg az edzőt, vagy kért volna felvi�
lágosítást az egyes mozdulatok végre�
hajtására vonatkozóan, pedig biztosak 
vagyunk abban, hogy így sokkal job�
ban és gyorsabban tudná csapatát elő�
készíteni a hamarosan lezajló sport�
köri és területi versenyekre.

A minőségi tornászok szívesen árul�
ják el azokat az úgynevezett „műhely�
titkokat“. amik megkönnyítik egy- egy 
tornász felkészítését, ha az nehezen 
megy.

Reméljük, hogy az idén is, mint a 
múlt évben a vidéki postás üzemek is 
kellően felkészülnek az országos postás 
döntőre és erősen megfogják szorítani 
a budapesti üzemek sportolóit.

Az alapfokú csb. egyike azoknak az 
eszközöknek, amellyel dolgozóink azo�
kat a tulajdonságokat sajátítják el, mint 
az erő, az ügyesség, gyorsaság, álló-  
képesség. Ezek a tulajdonságok azok, 
amelyeket a szocializmus építése köz�
ben minden dolgozónknak meg kell 
szereznie, hogy a feladatokat könnyeb�
ben oldjuk meg.

az Erőmű jávbeszélő központjával és 
például, ha a szomszédba akarnak 
telefonálni, csak a két kilométerre lévő 
Inota 1- en keresztül tudják a kapcso�
lást lebonyolítani. Nincs közvetlen 
távbeszélő-  és távíró összeköttetésük 
Székesfehérvárral, ugyanakkor a falu 
postájának Inota 1- nek két közvetlen 
vonala is van. Nincs közvetlen rovato�
lásuk a Székesfehérvár—Veszprém kö�
zötti mozgóval és így a levelezés sok�
szor késik. Nincs levélborítékjuk, pe�
dig naponta százával keresik a csa�
ládjuktól távol élő dolgozók.

Ezzel szemben van (a beindításkor 
kapták) 100 marhalevelük és 1000 fo�
rint értékű mezőgazdasági SZTK bé�
lyegük, amelyeket sohasem fognak 
tudni eladni, mert a telepen sem 
szarvasmarhaállomány, sem mezőgaz�
dasági munkás nincs.

Ugyanakkor a többezres munkáslét�
számhoz mindössze BIO.— forint ér�
tékű postai értékcikkállományt kaptak, 
közötte 100 darab postai levelezőlapot.

Nincs politikai kapcsolatuk 
az Erőművei

nem állanak párosversenyben. Van 
még tennivalója bőven Inota 2- vel kap�
csolatban a szakvezetésnek és a szak-  
szervezet soproni területi bizottságá�
nak is, hogv a November 7- e Erőmű 
postája úgv szakmailag, mint politikai�
lag méltó legyen nagy békemüvünk�
höz.

A sonroni területi bizottságtól sem 
Várpalotán, sem az Erőműnél még nem 
iárt senki. Pedig postásaink politikai 
és mozgalmi fejlettsége döntő módon 
hozzájárul a fenti cél eléréséhez.

Bensa eivtárs ugyan a soproni pos�
taigazgatóság vezetője, rendszeresen 
járja a hivatalokat, segíti őket. Legyen 
ez példa a többi igazgatóságok felé, 
hogv a nagy szocialista építkezéseink 
postai munkájának fejlesztését tekint�
sék súlyponti feladatnak, hogy a posta
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KULCSÁR MIHÁLY

Vívás:
A vívósportf amelyet régen csak a 

kiváltságosak Űzhettek, legjobb úton 
halad, hogy a munkásosztály megked�
velje és ezáltal tömegsporttá váljék, 
erre legjobb példa a szegedi - postás 
vívók 1951. évi szereplése.

A csangrádmegyei TSB a megye 
területén 1951- ben 36 víváversenyt ren�
dezett. A 36 verseny közül hat a Sze�
gedi Postás Sportkör megrendezésében 
kerül lebonyolításra. Az 1951. év ki�
értékelése alapján a legeredményesebb 
sportkörnek a Szegedi Postás Sportkör 
bizonyult 718 ponttal, megelőzve a 
Szombathelyi Lokomotív, Hódmezővá�
sárhelyi Dózsa, Szegedi Dózsa, Szegedi 
Haladás és Szentesi Vörös Meteor 
sportköröket.

Az 1951. év egyéni eredményei alap�
ján legeredményesebb ifjúsági vívó 
Örlei, Szegedi Postás, 2. Gyuricza Sz. 
Lók. 3. Kassai, Sz. Lók. Legeredménye�
sebb felnőtt vívó Magai, Szegedi Pos-  
iás, 2. Monus, Sz. Lók.

Legeredményesebb ifjúsági vívónő 
Pusztai, Szegedi Postás, 2. Janzsó, 
Sz. Lók. 3. Lakatcs, Sz. Postás-

Legeredményesebb felnőtt vivc'nö 
Juhász, Szegedi Postás, 2. Skultéti, Sz 
Postás, 3. Csáki, Sz. Lokomotiv.

A szegedi postásvívók további ]0 
szerepléséhez sok sikert kívánunk.

Követendő példa:

Hajdu- Bihar megyében az 1951- es 
évben 38 fa.usi sportkör alakult meg. 
Ezek a falusi sportkörök vannak hi�
vatva arra, hogy magukba tömörítsék 
a községek falusi sportolóit, a falusi 
fiatalokat. Ezek a falusi sportkörök 
még csak most kezdték meg működé�
süket és nincs a vezetőjüknek és a 
sportkádereknek a szervezési munká 
ban tapasztalatuk, nyilvánvalóvá vá�
lik tehát az. hogy ezeknek a sport�
köröknek még támogatásra és irányí�
tásra van szükségük.

A Debreceni Postás Sport Kör el�
nöksége, valamint a sportkör tagjai 
helyesen ismerték fel azt, hogy a vá�
rosi kiforrott és kellő gyakorlattal ren�
delkező sportköröknek azonnal elő kell 
segíteni a falusi sportörök fejlődését. 
De tanultak a Rőder- mozgalomból is, 
hiszen tudják azt, hogy az újjászerve�
zett sportmozgalmunknak két fontos 
és fő célja van: — a dolgozók minél 
szélesebb tömegeinek bevonása a 
sportba — és a minőség emelése. Ezt 
a célt nagyszerűen mozdítanák elő 
azzal, hogy a magyar sport területén 
megkezdődnék a Rőder- mozgalom.

Tudják azt is a sportkör vezetői és 
tagjai, hogy ennek a mozgalomnak 
minden eddiginél tágabb területe van 
a sportban, hiszen a kezdők és elma�
radtak segítése minél magasabbra való 
emelése a sportban is minden terüle�
ten megvalósítható. Ez az elgondolás 
hozta össze a vezetőséget, a csapat bi�
zalmijait és határozták el azt, hogy 
az 1952- es teirvévben a Debreceni Pos�
tás Sport Kör Hajdu- Bihar megye há�
rom községét fogja patronálni sport-  
vonalon. Ezek a községek: Hajdu6áni-  
son, Nyiracsád. Nyiradony. Ezt az el�
határozásukat be is jelentették a me�
gyei TSB elnökének és felvették a 
kapcsolatot a falu sportvezetőjével.

A sportkör elnöksége munkatérrel 
készít, melynek alapján úgy szervezési, 
mint a gyakorlati oktatás vonalán 
megkezdi a munkát

L'gy gondoljuk — mondotta Zsákai 
Lász ó sztahanovista labdarugó —, 
hogy ez a kezdeményezés a többi deb�
receni nagyobb sportkörnél is vissz�
hangra taiál és patronálni fognak több 
faiusi sportkört, hogy ezzel is szoro�
sabbá tegyék a falvak és városok kap�
csolatát, ezzel is elősegítsék a megye 
falusi sportköreinek munkáját és sjx>rt-  
beli fejlődését.

Asztalitenisz-területi döntő:
A Budapesti Terü'eti Elnökség folyó 

hó 2- án és 3- án az Ó- utca 6. szám 
a atti aszta.itenirz- teremben tartotta 
meg a SZOT által kiírt asztalitenisz�
bajnokság területi döntőit.

A területi döntőt megelőző sportköri 
versenyben közel 500 dolgozó kapcso�
lódott be a versenyekbe.

A férfi egyéni számban sportköreink 
részéről 64 nevezés a női egyénibe 30 
nevezés, a férfi párosba 32 nevezés, a 
nőj párosba 16 nevezés és a vegyespá�
rosba ugyancsak 16 nevezés érkezett be.

A sportszerű és fegyelmezett keretek 
között lezajbtt döntőkön sok szép és 
izgalmas mérkőzésnek voltak szemtanúi 
sportköreink szurkolói.

Eredmények a következők: Férfi
egyéni: I. Pidl, 2. Almássi, 3. Lovászi, 
4. Som.

Női egyéni: 1. Daridai 2. Veszély, 3. 
Inárcsi, 4. Nagyné.

Férfi páros: I. Pidl—Bojta, 2. Bátorfi 
—Pfeiffer, 3. Almássi—Várkonyl, 4. 
Szabó—Laykó.

Női páros: 1. Daridai—Bujdosó, 2. 
Veszély Papp, 3. Fenyvesi—Nemes.

Vegyespáros: 1. Daridai—Pidl, 2. Csa�
ba—Várkonyi II., 3. Laykóné—Szabó, 
4. Veszély—Scheffer.


