
A  P O S T Á S O K  S Z A B A O  S Z A K S Z E R V E Z E T É N E K  L A P J A

L ÉVFOLYAM, 2. SZÁM. Á r a  3 0  f i l l é r 1957. JÜNIUS HÚ

U| b érren d szerü n k  k ia la k ítá s a  e lő t t
Irta: Horn Dezső

K assa —M isk o lc

A postás dolgozók megbecsü�
lését, jogos kívánságaik egy 
részének orvoslását bizonyít�
ja  a korm ányzatunk á lta l szá�
m unkra biztosított béremelés. 
Az eddig még soha nem  ta �
pasztalt m értékű fizetésemelés 
— b ár nem teljes egészében — 
de lehetővé teszi a státusz b ér�
rendszerre való á tté ré s t 

A postás dolgozók részéről 
általános kívánság az új 

bérrendszer bevezetése, 
ezért dolgozik a szakszervezet 
és helyesli a  szakvezetés is, 
mégis szükséges arró l beszélni 
most a megvalósítás stádium á�
ban is, hogy mi indokolja en�
nek bevezetését Röviden, a 
postaszolgáltatás lerom lott 
színvonala, a  postán évtizede�
kig becsületes m unkát végző 
dolgozók anyagi megbecsülé�
sének hiánya;

A státusz - rendszer anyagi 
előnyt biztosít a  művel�
tebb, szakmailag képzet�
tebb dolgozóknak és m aga�
sabb bérrel jutalm azza azo�
kat, akik  egész m unkás�

életüket a  postán töltik.
Ez utóbbi nemcsak a  m unká�
ban töltött évek a latt m u ta t�
kozik meg, hanem  u tána is, h i�
szen a státusz rendszerben a 
nyugdíj alapját képező bér « 
nyugdíjazás elő tt a  legmaga�
sabb.

De hiszen ez nem  más, m int 
a régi •„szamárlétra’* rendszer? 
I tt nem érvényesül a  szocia�
lis ta  bérezési elv, mely sze�
r in t egyenlő m unkáért egye�
lő bért kell fizetni?! I t t  elő�
fordulhat, hogy azonos m un�
k át végző dolgozók bére nem 
azonos, hanem  a hosszabb szol�
gálattal rendelkezőké esetleg 
sokkal magasabb?!

Ez valóban így igaz, ha a 
szocialista bérezés elvét szű�
kén értelmezzük és különösen, 
ha nem vesszük figyelembe a 
posta és a postásság mellőzhe�
tetlen és sok tekintetben az 
ipartól eltérő sajátos igényeit. 
Sajnos, erre az utóbbi tíz év�
ben a bérezés terén  is elég 
sok példa volt.

M egpróbáltuk mi m ár a 
postán a forgalomnál a telje -  
sitm énybérrendszert bevezet�
ni. És mi lett az eredmény?

A bérek változékonysága 
m iatt nyugtalanság a  dolgozók 
körében, a szakképzettség el�
hanyagolása, a postához való 
ragaszkodás hiánya, a különbö�
ző m unkakörökbe való beosz�
tás körüli nehézségek stb. Ezek 
után  becsületesen meg kellett 
mondani a dolgozóknak, hogy 
nekik van igazuk;

A Szakszervezetek Országos 
Szövetsége javaslatára 1957. 
június 1- től a nyugdíjasok az 
évi egyszeri utazásról szóló 50 
százalékos vasúti kedvezmény, 
ben részesülhetnek.

Ennek alapján  csak azok a  
nyugdíjasok és igényjogosult 
családtagjaik részesülhetnek 
50 százalékos vasúti kedvez�
ményben, akik m ár 1955. októ�
ber hó folyamán szakszerve�
zeti tagsággal rendelkeztek, 
továbbá azok, akik 1956. ja �
nuár . u tán m entek nyugdíj�
ba és szakszervezeti tagságu�
kat nyugdíjas állapotukban 
továbbra is fenntartották.

Igényjogosult családtag a 
feleség, 14 éves életkort el nem 
ért gyermek, továbbtanulás

A még ugyan vegyes, de m ár 
a státuszra épülő új bérrend�
szerünk m ár jobban szolgálja 
ezt az elvet, m in t az eddigi bér�
rendszerek. S ha erre  valaki 
azt mondja, hogy ez visszaté�
rés a kapitalista rendszerű 
bérezéshez, annak  csak azt 
m ondhatjuk, hogy sok vonat�
kozásban igen. De ha ez (vagy 
az) jó és szolgálja a  szocializ�
mus építését, akkor bátran  fel 
kell használni;

A szocializmus nemcsak 
m inden réginek az elveté�
sét jelenti, hanem  m inden 
jónak a felhasználását is, 
még akkor is, ha az régi.

És még valam it. Ha nemcsak 
azt nézzük, hogy az adott pil�
lanatban m it tesz a fiatal és 
az idős dolgozó a postának, h a�
nem azt is, hogy m it te tt m ár 
eddig — akkor úgy gondolom, 
bátran  m ondhatjuk: nem  el�
lenkezik a szocialista elvekkel, 
ha az évtizedes hűséges m un�
ká t jobban fizetjük.

Persze a  rangbér következté�
ben lehetnek kirívó szélsősé�
gek olyan esetben, ha a  ma�
gasrangú dolgozó szakcso�
portjánál jóval alacsonyabb 
m unkakörben v an beosztásban. 
Ezek azonban elszigetelt ese�
tek  csak, amelyekből nem  le�
het a  státuszrendszerre álta�
lános elítélő következtetést le�
vonni. A  természetes folyam at 
az, hogy a dolgozókat a rang�
juknak, illetve ‘képzettségük�
nek megfelelő m unkakörben  
kell foglalkoztatni. Ezt helyes 
munkaerőgazdálkodással és 
tervszerű szakoktatással biz�
tosítani is lelhet.

Az új bérrendszernek — ál�
talában 40 százalékát — tehát 
még m indig jelentős részét 
képezi a m unkaköri bér. Ezt a 
bérrészt szigorúan a végzett 
m unka alapján kell megállapí�
tani. Ha nem  ezt tesszük, ak �
kor a  rangbér m inden előnyét 
elveszíthetjük. Sajnos, a  bér�
rendezésben m ár ré sz ese tek �
nél ez m ár csak így történ�
het. M iért? M ert például a  m ű�
szakiak bére m ár rendezve lett 
a régi alapon. Ennek következ�
tében az azonos m unkakörben 
dolgozó fiatal és idős m ajdnem  
azonos bért élvez. Most a ren�
dezésnél, mivel ők m ár újabb 
fizetésemelésben nem része�
sülhetnek, az em lített példánál 
olyan eset áll elő, hogy 
a  fiatalabb dolgozó a la�
csony rangbérrel és magas 
m unkaköri bérrel, az idős dol�
gozó magas rangbérrel és ala�
csony m unkaköri bérrel éri el 
a jelenlegi összegű te ljes bért.

esetén 24 éves korig, vala�
m int annak  a  nyugdíjasnak a 
férje, ak it betegsége, vagy ke�
resetképtelensége m iatt a 
nyugdíjas felesége ta rt el és 
jövedelme, vagy keresete 
nincs.

A nyugdíjasok 50 százalékos 
utazási igazolványának kiadá�
sára mindazok az alapszervek 
jogosultak, am elyek tényleges 
dolgozóik részére a  szakszer�
vezeti tagsághoz kötött 50 szá�
zalékos utazási igazolványt 
m ár eddig is kiállították, tehát i 
a  szakszervezeti bizottságok és 
járási csoportok. Budapesten a 
nyugdíjas csoport (VI. Ben�
czúr u. 27., minden hétfőn, 
szerdán és pénteken 10—15 
óráig) ad ja  ki az 50 százalékos 
igazolványt.

nyök sem érvény esülnek még. 
Ezen változtatni — valam int a  
rangbér százalékos arányát to-  
vábbjavítani csak a  későbbi�
ekben, egy újabb béremelés 
alkalm ával lehet. Szakszerve�
ze tünk célja, hogy bérrendsze�
rünk továbbfejlesztésénél a 
75 százalékos rangbér arányt 
érjük e l

Uj bérrendszerünk alap já t
képező rendelet most jele�

n ik  meg.

A rendelet leszögezi az alap�
elveket és az e ljárás módját, 
am elyet a  bevezetés, a  végre�
hajtás során  tenni kell. Soha 
még olyan széles körben nem 
v ita ttak  , m eg a dolgozók és a 
szakszervezeti szervek rende�
letet, m in t ezt.

A rendeletben a dolgozók,
a Szakszervezet által ja �
vasolt összes lényeges és
ésszerű szempontok érvé�

nyesülnek.

Mindez azonban még nem biz�
tosíték arra. hogy a  végrehaj�
tás hibamentesén, a  rendelet 
szellemében következetesen 
történjék. Ezért m ost a legfon�
tosabb feladat a besorolások 
helyes végrehajtása. A z  ügy 
természete megköveteli, hogy 
ez a m unka  a dolgozók érdek-  
képviseleti szervének ellenőr�
zésével, a Szákszervezettel 
egyetértésben történjék. Ezt a 
rendelet is kimondja!

A szakszervezeti szerveknek 
(Területi Bizottságok, Szak-  
szervezeti Bizottságok) felelős�
ségteljesen élni kell ezzel a 
jogukkal. B átran  és tárgyilago�
san mérlegeljék a  dolgozó és a 
dolgozók, valam int a  posta é r �
dekeit a  vitás kérdések eldön�
tésénél. Különösen fontos, 
hogy terü leti bizottságaink 
m ár a  h ivatalok szám ára szét�
osztandó béralapok összegé�
nek m eghatározásában részt 
vegyenek. Ügyeljenek arra, 
hogy az úgynevezett beállási 
százalék az igazgatási (álta�
lában forgalm i vagy műszaki, 
adminisztratív) törzsállom á�
nyú dolgozók szám ára ne le�
gyen magasabb, m int a vég�
rehajtó  szolgálatban dolgozó�
ké. Ne törekedjenek helytelen  
egyenlősítésre sem, hiszen nyil�
vánvaló- , hogy a bérezés terén 
meglévő aránytalanságokat, a 
hivatali sajátosságokat, a 
m unkaerőgazdálkodás nehézsé�

geit nem lehet figyelmen kí�
vül hagyni a  keretek  szétosz�
tásánál.

Szakszervezeti bizottsá�
gaink tanulm ányozzák ala�
posan a rendeletet, hozzá�
értéssel és hozzáértő aktí�
vák segítségével őrködje�
nek a rendelet igazságos 

végrehajtásán.

Az összes felm erülő és a szak�
vezetéssel egyetértésben meg 
nem  oldható ügyeket a  felsőbb 
szervek, végső soron a Posta -  
vezérigazgatóság és szakszer�
vezetünk elnöksége hivatott 
eldönteni.

A z új bérrendszer bevezeté�
se nemcsak technikai, adm i�
nisztratív feladat, hanem fon�
tos politikai feladat is. Dolgo�
zóink elvárják , hogy a szak -  
szervezeti aktívák becsülettel 
képviseljék érdekeiket a  beso�
rolásoknál, de e lvárják  a bér�
rendszer és egyéni problémáik 
okos m egm agyarázását is.

A szakvezetés, a  p árt és a 
szakszervezet szám ára is nagy 
feladat az új bérrendszer be�
vezetése. Élénken foglalkoz�
ta tja  ez dolgozóinkat is, és ez 
érthető  is. De közben nem  fe�
ledkezhetünk meg arró l sem, 
hogy az országban és nálunk 
végrehajtott nagym érvű bér�
emelés mai gazdasági viszo�
nyaink m ellett m eghaladja az 
ország teherbíró képességét ak�
kor, h a  a term elés terén  nem 
m együnk gyors ütemben előre.

M agyarul,
felemelt fizetésünket csak 
úgy ta rth a tju k  meg teljes 
egészében, h a  m indent 
megteszünk, hogy a posta 
gazdaságosabban, jobban 

végezze feladatát.

Ezért harcolnak m a a  bányá�
szok, az építők és az összes 
dolgozók. A postás dolgozók is 
helytállnak a  m unka frontján, 
m ert meg akarják  ta rtan i az 
életkörülm ényeik javulásában 
bekövetkezett biztató eredmé�
nyeket,

A  posta terü letén  - végzett 
m unka szükségessé teszi, hogy 
az o tt foglalkoztatott dolgozók

A csehszlovák postás dolgo�
zók „SPOJ” című lapja az 
alábbi cikket közölte legutób�
bi szám ában:

A  kassai távbeszélő központ 
szakszervezet bizottsága meg�
hívására háromnapos látoga�
tásra jö ttek  hozzánk a m iskol�
ci postások szakszervezetének  
küldöttei.

E ljöttek közéük a szakszer�
vezeti m unka tapasztalatainak 
baráti kicserélésére. Velünk  
együtt résztvettek a nagysza�
bású m ájusi ünnepségeken.

A  baráti m egbeszélések so�
rán megállapítottuk, hogy a 
miskolciaknak ugyanazon 
problémáik vannak, m in t ne�
künk. A  versenyek helyesebb 
és igazságosabb kiértékelésére 
egy újabb, jobb megoldáson 
fáradoznak. E kérdést szak -  
szervezeti vita tárgyává teszik. 
Űj szakszervezeti alapszabá�
lyok kidolgozásán fáradoznak.

M egegyeztünk abban, hogy 
szaklapjainkat egym ásnak 
m egküldjük.

A  Magyar Postások Szak�
szervezetének Központja ne�
vében a kü ldö ttek vezetője kö�
szönetét m ondott az összes 
csehszlovák postás dolgozók�
nak azért, a segítségért, am e�
lyet a m ú lt év végén a magyar 
postások részére nyújtottak. 
Külön megköszönte a kassai 
postások csomagakcióját,
am ellyel a m iskolci postásokat 
ajándékozták meg.

A 62- es postahivatal szak -  
szervezett bizottsága tanulva 
a m últ hibáiból, olyan v er�
senymozgalmat igyekszik szer�
vezni, am elynek feltételeit elő�
zetesen megbeszélik a dolgo�
zókkal.

A verseny állását a dolgo�
zókkal állandóan ism ertetik, 
ezáltal a verseny sikerét bizto�
sítani tudják.

A június 1- én beindított elő�
fizetés gyűjtési verseny 18 nap 
a la tt 651 Népszabadság előfi�
zetésgyűjtést eredményezett. 
Ezt a mennyiséget a levélkéz-

megfelelő m unka -  vagy védő�
ruhával rendelkezzenek.

A dolgozók közül többen 
fordultak szakszervezetünkhöz 
olyan kéréssel, hogy az 1957. 
évben esedékessé vált ruha és 
egyéb járandóságukat meg�
kapják - e.

Ez ügyben felkerestük a 
Postavezérigazgatóság illeté�
keseit, ahol kérdéseinkre az 
alábbi választ kaptuk:

Rendelkezésre áll - e a pos�
tának az a  ruhamennyiség, 
amely 1957- re szükséges? A 
kiosztás folyam atosságát ho�
gyan biztosítják?

— A posta részére 1957. évben 
szükséges ruham ennyiséget a 
Könnyűipari M inisztérium biz�
tosította. A szállítás folyama�
tosan történik. Jelenleg a k e �
zelő szaktársak ruházatá t oszt�
ja az Anyagellétó Vállalat. Az 
I—III. szakcsoport beid dolgo�
zók kb. 2—3 hét m úlva kerül-

, nek sorra.
| Egyedül a  nyári ingkabát 

gyártásánál van némi lem ara�
dás, m ert a feldolgozó üzem 
túlterheltség m iatt az ingkabát 
gyártását csak késve tudta 
megkezdeni. Ezek kiosztására 
is még a nyáron sor kerül.

Mi a  helyzet a cipőellátás 
terén?

— Az illetményszerű cipő ez 
évben is — kisipari készítés�
ben — biztosítva van. Ezek az 
esedékesség időpontjában ke�
rülnek kiosztásra.

A sötétkék színű ruházat he�
lyett sötétszürke egyenruha 
bevezetésére van - e lehetőség?

Ez a  baráti látogatás, amely 
a m i Szakszervezeti Bizottsá�
gunk kezdeményezésére jött 
létre, még jobban elmélyítette 
o népi dem okratikus Magyar-  
ország postásai és a m i postá�
saink közti barátságot.

Ladisláv Soltész, 
postásszakszervezet kassai kér. 

biz. elnök

Ez lesz
az új sapkajelvény!

A  Magyar Népiköztársaság 
címerének megváltoztatása 
folytán a postán I—III. szak�
csoportnál, a tányérszabású 
sapkára az itt közölt m intájú  
ú j sapkajelvény kerül, amely 
aranyozott kivitelben készül.

(A IV —V. szakcsoportbeli 
dolgozók tábori szabású sapká�
jára pedig a  régi ezüstzsinóros 
sapkarózsa kerül vissza.)

besítők a hírlapkézbesítőkkel 
közösen gyűjtötték.

A verseny óta csökkenést 
m utat a  rádiónyugta m arad�
vány, de a  visszajelentések és 
a pénztári eltérések számában 
is jelentős csökkenés van.

Igén helyesen cselekedtek, 
am ikor maguk fogtak hozzá a 
verseny szervezéséhez és nem 
vártak „központi“ irányításra. 
Maguk vizsgálták meg a helyi 
adottságokat és ott igyekeznek 
m unkaversenyt szervezni, ahol 
a rra  lehetőség van és az elért 
eredm ények kim utathatók.

— A szürkeszínű egyenru�
hákkal kapcsolatban meg kell 
jegyezni, hogy ilyen színű 
egyenruha m ár volt a postán, 
azonban a rossz minőségű fes�
tés következtében erősen fcxron-  
zosodott és rozsdafoltok kelet�
keztek rajta. A dolgozók 
em iatt számtalan panaszt je�
lentettek be és kérték, hogy 
sötétkék színű ruházatot gyár�
tassunk. Fentiekre való tekin�
tettel meggondolandónak ta rt�
juk a szürke ruhára  való á t�
térést.

A ruha kihordásának idejét 
m ikor fogják csökkenteni?

— Az egyenrházat viselési 
idejének csökkentésével több 
ruhára  lenne szükség, m int je�
lenleg van. A M inisztertanács 
tiltó rendelkezése m iatt a vi�
selési idő csökkentésére — 
egyelőre — nincs lehetőség. 
Amennyiben a népgazdasági 
helyzetünk úgy alakú! és erre 
lehetőség lesz, akkor a kihor�
dási idő leszállítására sor ke�
rülhet.

M ikorra várható, hogy a 
postás dolgozókat el’átják  sap�
kajelvénnyel, zubbony-  és ka�
bátgombokkal?

— Az újfajta sapkajelvények 
szállítását az Állami Pénzverő 
megkezdte. A szétosztás folya�
m atosan történik és előre�
láthatólag június végére befe�
jeződik. A postakürtös gom�
bok gyártása pedig június hó 
végére készül el, amelyet a 
dolgozók július hó folyamán 
megkapnak,

Olyan bérrendszert kell k i�
alakítani, amely a  postás 
dolgozók, a posta működé�
se és az egész épülő szocia�
lista társadalom  szempont�

jából a  leghasznosabb.

Ez azt jelenti, hogy a m ár 
bérrendezésben részesült dol�
gozóknál a státuszrendszer ma 
még csak form álisan van meg 
a gyakorlatban. Azt jelenti, 
hogy az ezzel járó anyagi elő�

Nyugdíjasok is részesülhetnek évente egyszer 
50 százalékos vasúti kedvezményben

Befejeződött az úttörő postás tanfolyam
A m űit év októberében közel 100 pa jtás  részvételével in�

dult el az úttörő postás tanfolyam. M ájus hóban 85 úttörő vizs�
gázott a postakezelési ism eretekből, többségükben jeles ered�
ménnyel. Ezek a kispajtások az iskolai tanulm ányuk m ellett 
végezték el a postás tanfolyamot.

A vizsga után ünnepélyes fogadalm at tettek, hogy jó m un�
kával segítik elő a posta jóhírnevének m egtartását és hogy a 
vezetőik irán t m indenkor engedelmességgel viseltetnek.

Jelenleg 125 úttörő postás van. Ezek a Csillebérci Űttörő 
Nagytáborban működő postahivatalnál teljesítenek szolgálatot.

A 12—14 éves k isfiúk és lányok közül nem  egy m ár 
élethivatásnak tekinti a  postát és büszke rá, hogy belőlük 
lesznek a jövő postásai.

Ű ttörő postások — az úttörő postás tanfolyam  jó bizonyít�
ványának örülnek

(Tornyai József felvétele)

A munkaruha-  és védőruha- juttatás időszerű kérdései!

Budapest 62-nél e r e tn e k  versenyezni

.VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK !
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Egy hónapos időszakon be�
lü l kétszer tanácskozott nép -  
köztársaságunk országgyűlése. 
Az előző parlam enti ülésszak 
«— m últ év augusztusa — óta 
hosszú idő te lt el ez év m áju�
sáig. Kilenc hónap hosszú idő 
mindenképpen, de különösen 
hosszú volt most, ha figyelem�
be vesszük, hogy m ilyen tö r�
ténelm i jelentőségű események 
zajlottak le  hazánkban.

Történelm i jelentőségűnek 
vehető a m ájus 9 - re összehí�
vo tt törvényhozói tanácskozás. 
Érdeklődéssel várták  ezt a 
képviselők, de a  választók is. 
Tényekre alapozva értékel�
ték  a imúlt év október 23- án 
kibontakozott ellenforradalm i 
tám adást, annak okait, levon�
ták  a  tanulságokat és m egje�
lölték a  feladatokat, alapvető 
célkitűzéseket a további előre�
haladásra, az elkövetett hibák 
kijavítására;

Az Elnöki Tanács elnökének
Dobi István elvtársnak a 

jelentése a  forradalm i m un�
kás - paraszt korm ány elnöke — 
K ádár János elvtárs — beszá�
m olója sokoldalúan m utatta 
meg a külső és belső ellenfor�
radalm i elemek népi demok�
ratikus rendszerünk elleni 
összefogott tám adását. Emlé�
keztettek  a rra  is, hogy az 
ellenforradalm i tám adás el�
sősorban a  p árt és annak  ve�
zetői ellen irányult;

Ez a  tény is a  m arxista— 
leninista p árt vezetőszerepének 
fontosságát m utatta , melyet jól 
m eg kell szívlelnünk. K ádár 
elv társ beszámolója' a kor�
m ány egész sor intézkedéséről 
és az ország jelenlegi gazda�
sági helyzetéről is képet adott. 
Hasonlóképpen — teljes fele�
lősségérzettel — foglalkoztak 
az eseményekkel a felszólaló' 
képviselők is;

A m ájusi ülésszak alkalm á�
v a l a  m egüresedett képvise�
lői helyekre pótképviselőket 
h ív tak  be, kiegészítették a Mi�
nisztertanácsot, az Elnöki Ta�
nácsot és az országgyűlés bi�
zottságait. Sorkerült a M agyar 
Népköztársaság alkotm ányá�
nak m ódosítására — ennek ke�
retében a  népköztársaságunk 
ú j cím erének elfogadására és 
alkotm ányba Iktatására; Most 
m ér olyan cím erünk van, 
am ely em lékeztet a  haladó 
nemzeti hagyom ányokra is.

A parlam ent költségvetési 
Vitái m indig nagy érdeklődés 
m ellett zajlanak le.-  Ország-  
gyűlésünk júniusi ülésszaka 
irán ti érdeklődést nemcsak a 
költségvetési vita válto tta  ki, 
hanem  az is, hogy az 1957. évi 
terv javaslato t is v itatták. K ü�
lönösen nagy jelentőséget adott 
a  fenti tém ának az, hogy az el�
lenforradalm i tám adás után 
nehéz az ország gazdasági

helyzete és rendbe kell hozni 
a szétzilált népgazdaságot. A 
beszámolók és a  v ita  meg�
szabta a célkitűzéseket és fel�
adatokat. A viszonylag csök�
kenő nem zeti jövedelemből is 
több kerül szociális, kulturális 
célokra, m int a m últ évben.

Igen jelentős, hogy ebben az 
évben 14 százalékos életszín�
vonal emelkedést biztosít a 
törvény, (ezen belül a  pos�
tások több m in t 21 százalé�
kos fizetésemelését) annak e l�
lenére. hogy a term elés sok 
terü leten  a m últ évi szint alatt 
van — bár em elkedést m utat 
a dolgozók helytállásának 
következtében. A költségvetés 
egyensúlyi helyzetét baráti 
országok által adott kölcsönök 
igénybevételével lehet biztosí�
tani, A baráti segítség jelentő�
ségét m u ta tja  az is, hogy a 
külföldi kölcsönökből ég se�
gélyekből 4 319 000 000 forin�
tot, a  lakosságtól származó 
adóbevételekből 5 050 000 000 
forintot terveztek be ez évre.

Országgyűlésünk mind két 
ülésszakára — úgy a  beszámo�
lókra, m int a  v itákra — az volt 
a jellemző, hogy figyelembe 
vették  az eredményeket, de 
nem hallgatták el a bajokat, a 
nehézségeket sem. Egyszerű, 
közvetlen, nyílt tárgyalás volt. 
melyből tükröződött az ország 
ügyei iránti felelősségérzet. 
Voltak véleményeltérések 
egyes kérdésekben a  beszámo�
lók és egyes hozzászólások kö�
zött. Ezeket tisztázták. Véle�
ményeltérések azonban nem 
alapvető, hanem  részletkér�
déseknél voltak. A nyílt, őszin�
tehangú v ita  csak hasznára van 
az ügyünknek.

Több tanulságot, következte�
tést szűrhetünk le a parlam ent 
két ülésszakáról. Többek kö�
zött a következőket. Jó kezek�
ben van  az ország ügyeinek 
vezetése. A m arx ista—leninista 
partunk jó irányelveit helye�
sen alkalmazza, hazánk sa já�
tosságainak figyelembevételé�
vel a lehetőségeket ;ealisan  fi-  
gyelembevéve jelöli ki a fel�
adatokat és cilkitűzéseket.

Az elkövetett h ibákat foko�
zatosan igyekszik kijavítani a 
m últ tanulságait felhasználja, 
de nem veti el a múltból a  lót, 
a hasznosat. Az előző ország-  
gyűlési választásokon helyes 
volt a  képviselők személyi 
megválasztása is, hiszen aka�
ra tu k  és képességük is meg�
van a  rá juk  váró feladatok 
elvégzésére. Az ellenforradal�
mi tám adás idején is helyt�
álltak  ki- ki a m aga m unka�
helyén. Alig volt néhány 
olyan képviselő, akit ki kel�
le tt hagyni.

Felvetődhet a  kérdés, hogy 
milyen volt az előző években a 
képviselőink helytállása. En�

nek elemzéséhez az adott hely�
zetet figyelembe kell venni. A 
helytelen egyszemélyi vezetés 
idején nem fejthettek  ki kel�
lően eredményes m unkát. A 
tisztánlátás hiánya m iatt, de 
jóakarattal is követtek el h i�
bákat. Helytelen azonban ha 
csak h ibákról beszélünk, m ert 
az elm últ években nemcsak h i�
bák; de eredmények is vol�
tak.

Tények bizonyítják, azon 
voltak, hogy a hibákat kijavít�
sák. A m últ év augusztusi par�
lam enti ülésszakon felszaba�
dultabban helyesen v ita ttak  
fontos kérdéseket. Uj szellem 
bontakozott ki. É ltek a lehető�
ségekkel, m elyeket a párt m últ 
év júliusi határozata megnyi�
tott.

Ezt m u ta tták  nemcsak a 
hosszú évek u tán  ismét elhang�
zott interpellációk, de az 
egész vita, az egész légkör. 
Megvolt a képességük, lehető�
ségük és akaratuk  is arra, hogy 
az elkövetett h ibákat kijavít�
sák. Ezt a készséget bizonyít�
ja  az is, hogy az 1956. október 
29- re tervezett ülésre m ár 60 
interpellációt jelentettek be.

Nem véletlen, hogy m ár ok�
tóber végén a  parlam ent fel�
oszlatását követelték az ú jra 
éledt népnyúzók. Vissza akart 
kerülni a nép nyakára, gróf. 
Almási, gróf Takách - Tholvay, 
Mindszenty, gróf Eszterházy 
stb., Nyilván — és érthetően 
nem tetszett nekik az, hogy a 
törvényhozók munkások, pa�
rasztok és néphez hű érte lm i�
ségiek.

Eddigi eredmények, a továb�
bi helyes és reális célkitűzések 
bizonyítják, helyes volt a  for�
radalm i m unkás - paraszt kor�
m ánynak előlegezni a bizalmat. 
A további helytállásunkkal, 
m unkánkkal is támogassuk a 
párt és korm ány célkitűzései�
nek m egvalósítását, hiszen ez�
zel a  sa já t sorsunk, jövőnk 
jobbátételén munkálkodunk.

Csáki László

Pedagógus nap szakszervezetünkben
A Postavezérigazgatóság és 

szakszervezetünk meleg han�
gulatban ünnepelte a  VI. pe-  
dagógus- napon a posta peda�
gógusait, technikum aink és 
zeneiskolánk tanárait, napkö�
zi otthonaink és bölcsődénk 
óvónőit.

Több m int száz pedagógus 
gyűlt ö- sze a  Postás Klubban 
június hó 1- én. Kubik István, 
a Postavezérigazgatóság sze�
mélyügyi és oktatási szakosz�
tályának vezetője köszönetét 
mondott fáradhatatlan  m un�
kájukért, kérve őket, legyen 
ez a nagyrabecsülés és elisme�
rés a jövő m unkalendületének 
záloga és ifjúságunk szocialis�
ta  életének lelkes formálója.

Szakszervezetünk nevében 
dr. Zsuffa Szabolcs, az elnök�
ség tagja köszöntötte pedagó�
gusainkat. M ajd K ubik István 
kiosztotta a kitüntetéseket és 
a ju talm akat.

Elsőnek Fogarassi Lászlónak 
a Postaforgalm i Technikum

igazgatójának és A nták  József�
nek  a Távközlési Technikum 
igazgatóhelyettesének ad ta át 
a Művelődésügyi M iniszter ál�
ta l ajándékozott „Oktatásügy 
Kiváló Dolgozófa" című kitün�
tetést és a velejáró pénzjutal�
mat. M ajd dr. Gál Sándor, a 
Postaforgalm i Technikum 
igazgatóhelyettese, Finta
György, az O ktatási Központ 
vezetője, és Fejes Kálmán, a 
Postaforgalm i Technikum 
technikus tanára  vették át a 
„Posta Kiváló Dolgozója” ki�
tüntetést. Banadlcs Ferenc, a 
Távközlési Technikum  vezető 
gondnoka pedig a Művelődés-  
ügyi M inisztérium álta l ado�
mányozott „Kiváló Dolgozó" c. 
k itüntetést kapott. Zem plényi 
Béla, a  Távközlési Technikum 
technikus tanára és Rácz Já�
nos, a Távközlési Technikum 
igazgatója írásbeli elismerés�
ben és pénzjutalom ban része�
sültek. Pénzjutalm at kaptak  
ezenkívül: Gulyás Endrévé,

Kelem en Karola, Tonka Já�
nosáé, Zellel József né, Hor�
váth Árpádné, W igand Ildikó, 
Kecskem éti Sándorné, Tóth  
Ferencné, Gyarmati Árpádné, 
Székely Ilona, Zalavárí Mag�
dolna, Ván Klára, Veszelei 
Margit, Tóth Ákosné, Székely  
Béláné, Fehér Zoltánná, Mé�
száros Józsefné, Szatm ári M i. 
hályné óvónők.

Szakszervezetünk külföldi 
jutalom - üdültetésben  részesí�
ti az „Oktatásügy Kiváló 
Dolgozója1’ kitüntetést kapott 
Fogarassi Lászlót és AntóSc Jó�
zsefet; belföldi jutalom - üdül�
tetést kaptak  W eiszhaupt Pál, 
Rácz II. János, M átay Gábor-  
né tanárok  és jutalom tárgyat 
ajándékozott Sille Mária és 
Gyimesi Lajosné tanárnőknek.

A Zeneiskola tanárai közül 
ju ta lm at kap tak : Komor
Lászlóné, Szilágyiné Hornáík 
Erika, Ráczné Czipernovszky 
Mária és Kutiné Fröhlich 
Lenke.

Egy francia postás nődolgozó leveléből
Az elm últ évben több fran�

cia szaktárs és szaktársnő já rt 
Magyarországon. Az ittjártak  
meleg baráti kapcsolatokat lé�
tesítettek m agyar postás dol�
gozókkal és leveleznek is egy�
mással. Egy Budapesten já rt 
francia postás szaktársnő le-  
levéből közöljük a  következő�
ket:

„Szeretnék ismét Buda�
pestre menni, am elyről csodás 
em lékeket őriztem meg. A 
kevés idő ellenére, am elyet az 
Önök országában töltöttünk, 
igen nagyra értékeltük  a m a�
gyar szaktársak nagyszerű ven�
dégszeretetét. A m agam ré �
széről sohasem  felejtem  el azt 
a fogadtatást, am elyben ré�
szesítettek.

Néhány nap m úlva kisfiam, 
vagy kislányom születik.

Ez az esemény nálunk F ran -  
—

A békéért mondd el mindenkinek, hogy. . .

a Szakszervezeti Világszövetség 
az elsők között emelte fe l til�
takozó szavát az egyre gyako�
ribbá váló nukleáris kísérletek 
ellen: „A nukleáris fegyverke�
zési verseny és a nukleáris 
fegyverekkel fo lyta to tt kísér�
letek  — olvashatjuk a felhívás�
ban — fenyegető veszélyt je�
lentenek az egész emberi fa j 
szempontjából és m érhetetlen  
nyugtalanságot keltenék az 
em berek között. Éppen ezért 
a világ dolgozóinaik és szak -  
szervezeteinek egységes fellé�
pésére m a sakkal nagyobb 
szükség van — és erre sokkal

több lehetőség is van  — m int 
valaha, ha a béke és a haladás 
érdekében döntő sikert aka -  
fuvlk elérni,’'

A  Szaktanács Elnöksége a 
kísérletek tragikus következ�
m ényeit ecsetelve csatlakozott 
a felhíváshoz. A  magyar pos�
tások is m agukévá teszik  n 
harcot és fe lem elik  tiltakozó  
szavukat a nukleáris fegyverek  
ellen.

A z  em berek tiltakozásának 
szertehömpölygő folyam ait 
most újra egy tengerbe gyűjti 
a világbéke - mozgalom vezér�
kara: a Béke- Világtanács.

ciaországban igen sok gonddal 
jár, m ert nincs kórházi ágy, 
nagyon drága a kórházi ellátás, 
a postás dolgozók fizetése n a�
gyon alacsony, a lakások pe�
dig kicsik.

Az, ami örömet kellene, hogy 
okozzon, tulajdonképpen egy 
újabb gond forrása. Nos, ez 
eggyel több érv  ahhoz, hogy 
tovább harcoljunk a burzsoá�
zia ellen.

Pillanatnyil&g nincs korm á�
nyunk, a burzsoáziának az a 
törekvése, hogy egy reakciós 
korm ányt juttasson hatalom ra. 
A dolgozók akaraté t azonban 
nem  lehet megváltoztatni, 
m inden piszkos alkudozás el�
lenére sem. Az országban igen 
sok sztrá jk  zajlott le az elég�
telen m unkabérek miatt. 
Speidelnek, a  volt náci tábor�
noknak az európai haderők p a�
rancsnokává való kinevezése 
ellen, az algériai békéért is 
harcolunk. Az algériai háború 
szétrombolja pénzügyeinket, 
fiatal franciák halálát okozza 
és gyalázatot hoz hazánkra;

Éppen most já r t  Budapes�
ten  a francia párt küldöttsége 
és azt hiszem, éppen úgy fog�
ják  magyarázni az ottani ese�
ményeket, m int ahogyan én.

Az események alatt igen so�
ka t gondoltam Önökre és 
mondhatom, hogy a burzsoázia 
m inden nyomása ellenére a 
francia kom m unisták bizalma 
Önöknél m arad t és m inden�
ben tám ogatjuk Önöket.

Nagyon jól tud juk  ugyanis, 
hogy az Önöket ism ét könyör�

telenül kizsákm ányolni akarók 
nem lehetnek a  szabadság vé�
delmezői. ö k  azok, akik  em ber�
telen  m unkam ódszereket ho�
nosítottak meg, akik  bolonddá 
tették  kollégáinkat, ak ik  oly 
csekély béreket fizetnek, hogy 
a  dolgozóknak a hónap végén 
m ár csak száraz kenyér ju t és 
akiknek uralm a a la tt olyan 
egészségügyi állapotok van�
nak, hogy 20—22 éves nők sze�
reznek tüdőbajt. Nincs elég 
lakás, a  szállodai szobákért ha�
vi 10—12.000 frankot kell fizet�
ni akkor, am ikor a fizetések 
27—35.000 frank  között mozog�
nak.

Mi ezt m ind jól tudjuk, m ert 
nap m in t nap harcolunk hal�
latlan nehézségek között azért, 
hogy tisztességesen tudjunk él�
ni;

Gondolkodás nélküli lénye�
ket akarnak belőlünk csinálni, 
robotem bereket, am erikai mód�
ra. Ilyen módon nem lennénk 
veszélyesek, mi azonban visz -  
szautasitjuk a robotemberek 
életét és a  nehézségek ellené�
re, hála a p á rt segítségének, 
burzsoáziánk nehéz óráit éli.”.

Eddig szól a levél. Úgy gon�
doljuk, ehhez nem  kell semmi 
kom m entárt fűzni, hanem el�
gondolkozni azon, hogy népi 
dem okratikus állam unk m i 
m indent biztosított a magyar 
dolgozó nők számára, hogy 
életük könnyebb legyen. (A  
levelet író szaktársnő nevét 
nem  közöltük, de a levél ere�
detijét bármikor bárkinek szí�
vesen bem utatjuk szerkesztő�
ségünkben.)

Április 27- én 10 órakor in�
d u lt e l a  Ferihegyi repülőtér�
rő l az az utasszállító gép, 
am ely a 10 tagú szakszervezeti 
delegációt v itte  Moszkvába a 
m ájus 1- 1 ünnepségre, A de�
legáció tagjai az ország kü�
lönböző részeiből jö ttek  össze, 
hogy m int más- m ás szakma 
küldöttei képviseljék m ajd 
Moszkvában m ájus 1- én a  m a�
gyar dolgozókat.

Nekem ju to tt az a megtisz�
telő feladat, hogy m int a Bp. 
72. postahivatal dolgozója el-  
tnehettem  Moszkvába. Azt hi�
szem igen sokan elgondolkoz�
tak  m ár azon, hogy milyen le�
he t a szovjet főváros és az ott 
lezajló m ájus 1- i ünnepség.

Én is ilyen gondolatokkal, 
te le izgalommal és érdeklődés�
sel indultam  útnak, term észe�
tesen el sem képzelve azt, 
hogy 24 napot tartózkodunk 
m ajd Szovjetunióban;

Tízezer kilométeres ú t !
Felejthetetlen élmény m a�

rad  részem re az a  tízezer ki�
lométeres út. am elyet Buda�
pest — Moszkva — Leningrád 
— Sztálingrád — Rosztov — 
Szocsi és Budapest között 
m egtettünk. Leírni mindazt, 
am it lá ttunk, tapasztaltunk 
nehéz lenne egy rövid 
cikkben. Hiszen m agáról 
Moszkváról, hatalm as palo�
táiról, lakóházairól, színhá�
zairól, egyetemeiről és a gyö�
nyörű M etróról oldalakat le�
hetne írni;

A városban való utazgatá�
sunk közben nemegyszer kér�
deztük meg vezetőnktől, egy-

Mit láttunk a Szovjetunióban?
Beszélgetés a Szovjetunióban járt szakszervezeti küldöttség egyik postás tagjával

egy csodálatos, díszes épület 
m ellett elhaladva, hogy milyen 
épület ez? És ám ulatunkra az 
volt a válasz, hogy lakóház.

Szinte érthetetlenül tű n t az 
a lázas készülődés, am it egy�
szerű em berek részéről lá ttunk  
m ájus 1. előtti napokban, 
még Moszkva külvárosaiban 
is. Ezt követte az a  gyönyörű 
mozgó virágerdőnek tűnő óriás 
felvonuló tömeg, amely a pro -  
le táriá tus legszebb ünnepén 
eljött üdvözölni a  Vörös té r 
tribünjén  helyet foglaló veze�
tőiket és a 33 ország küldöt�
teit.

Ahol mindenki 
megérti egymást

Itt éreztem  igazán, hogy má�
jus 1 a  nemzetközi proletá -  
riátus ünnepe, am ikor minden�
ki másként, francia, olasz, ro�
mán, angol és a többi, sa já t 
nyelvén beszélt és mégis meg�
érte ttük  egymást. A szakszer�
vezetek székházában tarto tt 
fogadás még inkább eggyé for�
rasztotta a delegáció tagjait és 
ilyen érzésekkel indultunk el
2 - án éjszaka a  „Béke és barát�
ság” vonatán Leningrádba.

Nehezen tudom még m a is 
eldönteni azt, hogy fájóbb é r�
zés volt- e otthagyni az éjsza�
kai fényárban úszó Moszkvát, 
m int amilyen öröm és szinte 
tisztelettel teli érzés volt meg-  . 
érkezni Nagy Péter alapította

Leningrádba, ahogy nevezik, 
észak Velencéjébe.

A régi patinás váro6 sok- sok 
csatornájával, hídjaival őrzi a 
cárizmus kényurainak, és höl�
gyeinek drága értékekkel teli 
és pom pákkal berendezett pa�
lotáit körtük a legnagyobbat

és leggazdagabbat az Eremi-
tázst.

Felejthetetlen emlékek
Leningrad féltő és büszke 

szeretettel őrzi az 1917- es pro�
letárforradalom  m inden em �
lékét. Szinte megelevenedett

előttünk Szmolnijban az a ki�
csi, végtelen egyszerűséggel 
berendezett szoba, ahol Lenin 
elv társ a m unkáshatalom  győ�
zelme után  élt, dolgozott és 
irányított.

Három napi itt - tartózkodás 
u tán  ú tnak  indultunk ugyan�
azon a vonaton a  Volga part�

A  magyar szakszervezeti küldöttség tagjai Nagy Péter szobra előtt Leningrádban.

ján  30 km. hosszúságban elte�
rülő hős városba. Sztálingrád�
ba, ahol a második világháború 
a la tt egy négyzetm éter terü let 
sem  m arad t ép. Ma m odern 
épületekkel, hatalm as gyárak�
kal felépült gyönyörű várost 
ism ertünk meg. Innen hajóval 
utaztunk tovább az em beri kéz 
alkotta Don—Volga csatornán 
és a  Cknljansziki tengeren 
Ro6ztovig, ahol ism ét vonatra 
szállva haladtunk a Fekete 
tenger partja  felé Szocsiba.

M esevilágot idéz elénk ez az 
üdülő város, amely a  tenger�
parton erdővel borított m ere�
dek oldalon épült. Elképzelhe�
tetlen szép pálmaligeteivel, 
üdülőivel várja  a Szovjetunió 
m inden részéből a becsületes 
m unkája u tán  pihenni vágyó 
sok- sok dolgozót,

U tunk alkalm ával találkoz�
tunk  a postás szakszervezet 
vezetőivel is. Az igen szoros 
utiprogram  azonban behatóbb 
tapasztalatcserét nem  te tt le�
hetővé.

A  szakszervezet vezetői 
m egkértek arra , ad juk  á t  a  
m agyar postás dolgozóknak 
a szovjet postások testvéri üd�
vözletét. Sok sikert és boldog�
ságot kívánnak a  m agyar pos�
tás dolgozóknak.

Hazahoztuk az üdvözleteket 
a gyönyörű ú t felejthetetlen 
em lékét és azt a szilárd meg�
győződésünket, hogy minden 
szovjet dolgozó ere je  megfe�
szítésével m unkálkodik azon, 
am it sokszor hallottunk útunk 
alatt: „soha többé nem aka�
runk háborút!”

Szelp Mária, 
Budapest, 72, posta
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Egy majdnem elfelejtett mozgalom
Az ellenforradalm i esemé�

nyek súlyos károkat akoztak 
a postai épületekben és beren�
dezésekben is. Ezeknek az ősz-  
szege — a „Postás Dolgozó” 
közlése szerint — mintegy 23 
millió forin tra tehető. Ebben 
az összegben azonban nincsen 
benne az a  szinte kiszám ítha�
ta tlan  és igén jelentős kár, 
mely a forgalom kieséséből és 
csökkenéséből eredt.

Ezeket a károkat pótolni 
kell mielőbb. Ezt k íván ja a 
posta, de a népgazdaság érde�
ke is, melynek nem közömbös, 
hogy a posta hogyan és m iként 
lá tja  el feladatát. De kívánja 
a postások érdeke is. Csak 
úgy szám íthatunk életszínvo�
nalunk emelkedésére, több fi�
zetésre, nagyobb darab kenyér�
re, kulturális igényeink foko�
zottabb kielégítésére, ha mind�
annyian megfeszített erővel 
dolgozunk a postát é r t kárök 
kijavításán, pótlásán a postai 
szolgáltatások mennyiségének 
és minőségének növelése, az 
önköltség csökkentése érdeké�
ben.

A nnak érdekében, hogy 
veszteségeinket mielőbb pótol�
n i tudjuk, szükség van arra, 
hogy m inden rendelkezésre 
álló erőnket mozgósítsuk a cél 
érdekében. Az eredmények fo�
kozására segítségül kell hív�
ni az újítók és feltalálók né�
pes táborét is. Most van iga�
zán szükség rájuk , teremtő, 
alkotó m unkájukra.

Ú jítóink és feltalálóink m ár 
a  m últban is derekasan k iv e t�
ték  részüket a feladatok meg�
oldásából; Tevékenységükkel 
nem csak sok esetben szinte 
áth idalhatatlannak látszó fel�
adatokat oldottak meg siker�
rel, hanem  pénzben kim utat�
ható jelentős m egtakarítást is 
é rtek  el.

1956- ban pl. — am ely év 
pedig az októberi események 
m iatt nem  tekinthető teljes ér�
tékűnek  — a postánál m integy 
830 javaslatot fogadtak  el és 
ezek 96 százalékát az év vé�
géig be is vezették. A z  elfoga�
dott javaslatok után előkalku�
lációval megállapított m egta�
karítás meghaladta a 4 millió 
forintot. Ez nem  le kicsiny le n-  
dő összeg.

Az előkalkulációk helyessé�
gét igazolja az a tény, hogy az
1956. I. évnegyedében így ki-  
ezámított, 1771000 forintból
1957. I. negyedévében az utó�
kalkulációk alapján  m ár 
1 531 000 forint realizálódott.

Ugyancsak jelentős az az ősz-
szeg, amit az ú jítók kaptak  
1956- ban újításaikért — több 
m in t 283 000 forintot.

Ez a néhány szám adat min�
dennél ékesebben bizonyítja, 
hogy az újítási mozgalomra 
igenis szükség van. az újítók 
tevékenységét becsülni és m in�
den rendelkezésre álló eszköz�
zel tám ogatni kell. Mégis az 
ellenforradalm i események 
u tán  számosán akadtak  olya�
nok, akik a mozgalom megszű�
nését kívánták.

Rövidlátó érvelésekkel csak 
az újítások elbírálásával fel�
m erülő többletm unkát lá tták  
és nem voltak hajlandó tudo�
m ásul venni a kézzelfogható 
és bizonyítható eredményeket. 
Igaz, hogy az újítások beve�
zetése átm enetileg m unkatöbb�
letet, term elési és pénzügyi 
téren  nehézségeket okozhat, de 
mindez m egtérül a jó újítások 
megvalósításával, am int azt az 
előbbi számadatok meggyő�
zően bizonyítják.

Mondani sem kell, hogy az 
újításellenes felfogás káros és 
helytelen. Káros, m ert kedvét 
szegi az újítóknak. E lm arad�
nak az újítások, am i nem csak 
postai, de népgazdasági szem�
pontból sem engedhető meg. 
Nem vagyunk gazdag ország, 
nem  engedhetjük meg ma�
gunknak azt a fényűzést, hogy 
lem ondjunk újítóink és felta�
lálóink alkotó, a mindig job�
bat, m indig gazdaságosabbat 
kereső tevékenységéről, illető�
leg az ezekből származó gazr 
das ági eredményekről.

Egyesek a tényeket m eglát�
ni nem  tudó vagy nem akaró  
helytelen felfogása, az ú jító�
mozgalom ellenséges kezelése 
nem jelentheti azt. hogy abba 
belenyugodjunk. M indent el 
keTl követni, hogy az újítási 
mozgalom, az újítói kedv ism ét 
régi fényében ragyogjon és 
erősödjön. Korm ányzatunk to�
vábbra is igen fontosnak tart�
ja  az újítási mozgalmat és en�
nek  az utóbbi időben is több�
ször hangot adott.

Ehhez a m unkához segítsé�
gül h ívjuk a szakembereket, 
az újítókat, a vezetőket és  újí�

tási előadókat, azokat is, akik 
eddig is szívükön viselték a 
mozgalom fejlődésének sor�
sát és belátták annak fontos^ 
ságát és azokat is akik eddig 
nemigen lelkesedtek érte , de 
talán az előbb felsorolt tények 
jobb belátásra bírják őket.

Téves az újítási mozgalom 
m egszüntetésére irányuló fel�
fogás. m ert az 53/1955. (VIII.
25.) MT sz. rendelet, valam int 
az ennek végrehajtása tárgyá�
ban kiadott vezérigazgatósági 
utasítás, melyek az újítási és 
találm ányi ügyek intézését 
szabályozzák és a  gazdasági 
m unka szerves részévé teszik, 
m a is változatlanul érvényben 
vannak. i

Az újítók és feltalálók le�
gyenek meggyőződve arról, 
hogy tevékenységük hasznos. 
Éppen ezért harcoljanak ők is 
a  mozgalom fejlesztésért, jo�
gaik csorbítás nélküli elisme�
réséért, m ert eredményeikkel 
segítik hazánk fejlődését, gaz�
dasági talpraáilítását. s ezen 
túlmenően saját, de az egész 
m agyar nép jólétének emelé�
sét is.

Nagy Ferenc,
újítási előadó.

Positavezérigazgatóság
•

A  közöttekkel szakszerveze�
tünk m indenben egyetért, az�
zal a kiegészítéssel, hogy az 
újltómozgalom előbbre vitelét
ne csak a szakvezetők és ú jí�
tási előadók tekin tsék szív�
ügyüknek, hanem a szakszer�
vezeti újítási -  és ésszerűsítési 
bizottságok is.

A z  elm últ évben a SZUÉB-  
ek m ár jó  m unkát végeztek az 
újítómozgalom területén, most 
is legyenek öntevékenyek.

A  szakszervezetek újítási fe �
lelősei segítsék a helyi szer�
vek  ú jítási mozgalmát, fe jtse�
nek ki propagandát az újítási 
javaslatok benyújtására, az 
esetleges elfekvő újítások fe l�
számolására stb.

Feltétlenül szükséges, hogy 
a SZUÉB munkája mindenhol 
és m indenben segítse az újító  
m unkát, támogassa a szakmai 
vezetők és újítási előadók 
m unkáját.

Tudja- e, hogy...
A magyar postaszolgálatban 

az első levélgyűjtő - szekrényt 
1855- ben állíto tták  fel. Ugyan�
ez évben levélbé’yegek árusítá�

sával nem  postai szerveket is 
megbíztak. A feladónak nem 
kellett többé a  postahivatalba 
fáradni a közönséges levelek 
feladása végett.

Az ellenforradalom  a posta 
központi járm űtelepnek közel 
egy és félmillió forint anyagi 
k á rt okozott, de a term elés -  
kiesés okozta k á r  is megha�
lad ja a hatm illió forintot.

Hogy az anyagi k á rt mielőbb 
pótolni lehessen, a járm űtelep 
vezetősége term elési értekez�
le tre  hívta össze a budapesti 
és vidéki gépkocsivezetőket. 
Több m int 300 garázsdolgozó 
(gépkocsivezető) vett részt 
ezen az értekezleten.

A párt, a szakszervezet és a 
szakvezetés m egtalálta a he�
lyes u ta t a dolgozókhoz, m ert 
közösen beszélték meg a fel�
adatokat és a m unkaverseny 
feltételeit.

A dolgozók javaslatára fel�
újították azt a jól bevált moz�
galmat, am ely a  gépkocsik

teljes kihasználását szolgálja, 
úgyszintén a  100 000 kilom éte�
res mozgalmat, am elyben ed�
dig is m ár több m in t száz 
gépkocsivezető é r t el „baleset-  
m entes“ vezetést.

A miskolci garázs dolgozói 
versenyre hívták a  vidéki ga�
rázsok dolgozóit üzemanyag�
m egtakarítás és önköltség -  
csökkentésben. Ehhez elsőnek 
a szegedi garázs dolgozói csat�
lakoztak.

A járm űtelep dolgozói ismét 
a sztahanovista cím elnyeré�
séért és az élüzem kitüntetés 
eléréséért szeretnének verse�
nyezni.

A legközelebbi szám unkban 
részletesen fogunk beszámo’ni 
a járm űtelep versenymozgal�
m ának eredm ényéről és az 
abban kitűn t dolgozókról.

Hazánkban az első vasútvo�
nalat 1846- ban építették és nyi�
tották meg Budapest—Vác kö�
zött. A következő évben Buda�
pest és Szolnok között indult 
meg a  vona t közlekedés. Ezek 
után az ország vasúti háló�
zata fokozatosan kiépült. Le-  
vélszállításra a  vasu tat 1863-  
tol használják hazánkban.

*

A  nem zetközi postaforgalom  
egységes szabályozása végett 
1874- ben B em ben postakong�
resszus ülésezett, am elyen az 
összes európai országok, vala�
m int az Egyesült Államok, 
Egyiptom, Ázsiai- Óposzország 
és Algir k ikü ldö ttje i ve ttek  
részt. A  kongresszus Henrich 
Stephan ném et főpostamester 
javaslatai alapján kezdte meg 
tárgyalásait. Ezek a javasla�
tok a nem zetközi postaforga�
lomban m érsékelt összegű le�
véldíjak és egyszerű súlyfoko�
zatok bevezetésére, a beszedett 
levéldíjakról való leszámolás 
megszüntetésére, végül „ le�
vélposta szabad és ingyenes át�
szállítására irányultak. A  
kongresszus legfontosabb ren�
delkezései m ég m a is életben  
vannak.

*

Budapesten az első telefon -  
vonal 1881. február 1- én a 
Pesti H írlap szerkesztősége ré�
szére készült. Az 1881. m ájus 
1- én megnyílt telefonközpont�
nak Budapesten 25 előfizetője 
volt.

*

A  budapesti telefonközpont 
megalkotójáról Edison, a vi�
lághírű feltaláló ezt Irta: „Pus�
kás Tivadar volt az első ember 
a világon, áki a telefonhoz köz�
pontot javasolt.”

*

APRAKSZIN volt a  neve 
annak a  páncélos cirkálónak, 
amelyet 1899- ben rádió segítsé�
gével m entettek meg. Ez volt a 
rádió első életmentése.

A nyaralóknak is kézbesíti a posta az újságokat

— Mi az postás bácsi, ide Is u tánunk jön?
— Nem tudok addig nyugodni, amíg minden újságot nem 

kézbesítek!

Az utóbbi hónapokban a 
tényleges és nyugdíjas postá�
sok közül m ind gyakrabban 
adnak fel személyzeti csoma�
got. É rthető ez, hisz nem is 
olyan régen még csak — az 
élelm iszer m ellett és a szállí�
táshoz szükséges tartályban  — 
„suba a latt” lehete tt kedvez�
ményesen ruházati és egyéb 
árucikkeket küldeni.

Persze, olyan m ély gyöke�
ret eresztett a rógi regula, a 

szigorúan csak élelmiszerszál�
lításra  vonatkozó m egkötött�
ség, hogy a lábrakapott sze�
mélyzeti csomagforgalomban 
egym ást érik  a kételkedések, 
szóváltások és v iták  a  sze�
mélyzeti csomagdíjkedvezmény 
tém ája körül.

A m inap előttünk játszódott 
le eg> ilyen, jelenet. Az egyik 
jóforgalm ú pesti postahivatal 
csórna gfelvevője gyanakodva 
m érte végig nem csak a  kezébe -  
adott, erős papírdobozba bur�
kolt, ruhaszárítókötelet ta rta l�
mazó csomagot és a hozzá 
m ellékelt személyzeti díjked�
vezményes szállítólevelet, ha�
nem  a feladói minőségben ott

megjelent jám bor tekintetű, 
fekete fejkendős öreg nénikét 
is.

— Hát ez meg miféle külde�
mény? — eresztette meg a kér�
dést a most először láto tt fel�
adó felé.

— Postás csomag ez lelkem, 
kötél van benne a legjavából
— felelt nyugodtan a nénike.

A  fiam  Letenyén postás. Le�
vélben küldött egy kedvezm é�
nyes szállítólevelet. hagy ve�
gyek és adjam  fel címére ezt a 
ruhaszárítókötelet.

— Jó, jó, de kötelet nem  sza�
bad kedvezm ényesen szállítani
— te tte  hozzá komoly hangon 
a felvevő.

— Ne m ondjon m ár ilyet — 
válaszolt halkan, de határozott 
hangon a feladó — nézzen csak 
utána és m ajd meglátja, hogy 
most már m indent lehet ked�
vezm ényes postás csomagban 
szállítani.

— Igaz, hogy nem  olyan em �
ber az én postás fiam, akire azt 
lehetne mondani, hogy kö te�
let érdemel, de az is igaz, hogy 
maga lelkem  köteles felvenni 
ezt a kötelet tartalmazó kü l�
deményt.

— Nézze, itt írja) a fiam , hogy 
a szakszervezetünk Tájékozta -  
tója is szinte szószerint idézte 
a posta hivatalos lapjában köz�
zétett rendeletet, am ely szerint 
az igényjogosult vagy család�
ja használatára szolgáló bár�
m ilyen tartalm ú küldem ény 
feladható postaszemélyzeti díj�
kedvezménnyel.

— M ivel ez nem  akármilyen, 
hanem igen jó ruhaszárító�
kötél, s  úgy vélem, hogy hosz-  
szú évekig, talán még az uno�
kám  is használni fogja ruha�
szárításhoz, beleillik tehát «  
bármilyen tartalm ú  Iküldemé�
nyek közé.

Meglepődve hallgatja a  fel�
vevő e  szavakat, szó nélkül 
előkereste a Postaügyi Érte�
sítő m últ évi 40. szám át és sa�
já t szemével győződött m eg az 
előbb elhangzott állítás helyt�
állóságáról.

— Igaza van nénikém ! —  tö rt 
fel belőle az elismerés — m ost 
tudtam  meg valójában, hogy 
m it jelent az én számomra is a 
szem élyzeti csomagdijkedvez-  
meny.

Nagy Ferenc

■  •  ■

Működik az első magyar bélyegautomata
Persze még nem  a  közönség 

szolgálatában, hanem  a Posta, 
vezérigazgatóság szállítási osz�
tályán, ahol műszaki vonatko�
zásban foglalkoznak ezzel a 
kérdéssel. Az au tom ataberen�
dezés csinos kivitelű, szürkére 
festett 41x29x21 cm - es fémdo�
bozban van elhelyezve.

Egyelőre 60 filléres bélyeget 
„árusít”, de 20, és 40 filléres 
bélyeg kiadására is felhasznál�
ható.

H a az autom atába 3 db 20 
fillérest bedobunk, a m eghaj�
tó  m otor elindul, a  bélyegada�
goló előkészíti a bélyeget, 
m ajd a  tékercsbélyegből egy 
darabot levág és bedobja a  k i�
adó tölcsérbe.

Ez így elm ondva nagyon egy�
szerűnek látszik, azonban a 
m unkafolyam atot precíz kis 
gépezetek sora végzi. Ha a bé�
lyeg elfogy, az autom ata pénz�
vezérlő szerkezete önműködően 
vissezaadja a bedobott pénzt a 
bélyegkiadó tölcsérbe.

A láda bal alsó sarkán  lá t�
ható fekete kerettel ellátott 
kis szekrénybe kerü l a  bélyeg, 
am elyen üvegajtócska van.

Az autom ata m egtekintése�
kor beszélgetést folytattunk a 
készülék tervezőjével: Kanyó
M átyás postamérnökkel;

„— A  bem utatott automata  
olyan kísérleti példány, am ely�
ből csak tapasztalatokat aka�
runk leszűrni, éppen azért

A b élyegau tom ata  kép e  -  a lu l a 
bé lyegkiadó  tö lcsér. 
(Tornyai József felvétele)

még nem  hozzuk forgalomba. 
A tapasztalatok alapján széria�
gyártásra alkalmas típust ala�
k ítu n k  k i és csak azután ke* 
rül sor nagyobb postahivata�
lokban és közforgalmú helye�
ken való felszerelésre.

Persze, ennek előfeltétele az, 
hogy a bélyegnyomda tekercs�
alakú bélyegeket készítsen. 
M unkánkat az gátolja, hogy 
nincs tekercsbélyegünk, a k í�
sérleti célra valót is m agunk 
készítettük.

A z  automatát a posta javító  
m űhelyében Molnár Lajos és 
G yurgyik András technikus 
szaktársak készítették el. Meg 
kell mondani, hogy a javító�
m űhely vezetőségétől m unkám �
hoz a legteljesebb támogatást 
kaptam.

Most a pénzolvasó automata  
elkészítésén dolgozom, de most 
tűm kikísérletezés alatt a táv�
beszélőjegy és táviratszétosztó 
berendezésem is.

Kanyó szaktársnak további 
m unkájához sok sikert k ívá�
nunk.

Ugróczky Mihály

A jó üdülés elősegítése érde�
kében alábbiakban kívánjuk 
ism ertetni a  rendelkezésre álló 
üdülőket:

Gyógyüdülőnk van Hévízen 
és Hajdúszoboszlón.

Balatanm enti üdülőnk Bala -  
toníöldváron és Balatonfüre -  
den van.

M agaslati üdülőink M átra�
házán és Zircen várják  a pi�
henést és gyógyüdülést kere�
sőket.

Dunamenti üdülőnk a nagy�
marosi, mely a m agaslati és 
vízmenti üdülés előnyeit egye�
síti; i

Ezenfelül több nagyüzem ünk 
rendelkezik sa já t üzemi üdülő" 
vei: a Budapesti Postaigazga�
tóság Surányban, a Helyközi 
Igazgatóság Balatonföldváron, 
a Járm űtelep  Siófokon, a  Táv�
beszélő Igazgatóság Dunake�
szin.

A rendes kedvezményes üdü�
lésen kívül korlátozott szám�
ban üdülhetnek a gyermekes 
anyák 1—5 éves gyerm ekeik�
kel Vajtán, a családok 3—12 
éves korú gyermekekkel Pécs-  
Mecseken.

Üdülési rendszerünk a ba�
rá ti országokkal kötött meg�
egyezés alapján  lehetővé teszi 
a külföldi csereüdülést is.

Ezenfelül Bratislavába 6 
napos hajóüdüléseket is rende�
zünk.

Az iskoláskorú gyermekek 
(7—14 éves) a balatonboglári, 
balatonszabadi és zirc - tün -  
dérm ajori gyermeküdülőink�
ben üdülhetnek.

M int legutóbbi szám unkban 
jeleztük, röviden ism ertetni 
k ívánjuk a szovjet hadseregtől 
most visszakapott balatonal�
mádi üdülőnk á lta l nyújtott

H o l ü d ü l jü n k ?
üdülési lehetőségeket. Ebben 
az üdülőben július 1- től 31- ig 
összesen 100 külföldi postás 
dolgozó részére rendezünk cse�
reüdültetést, m elynek kereté�
ben csereképpen ugyancsak 
100 m agyar postás dolgozo 
üdülhet az NDK- ban, Len�
gyelországban, Romániában.

Balatonalmádiban augusz�
tus 1—31- ig ezenfelül kb. 60 
család részére rendezünk hoz-  
zájárulásos alapon családos 
üdültetést 6— 14 éves gyerm e�
keikkel leözösen. Szeptember 
1—30- ig ugyanitt egyéni hoz. 
zájárulásos üdülést szervezünk.

A felsoroltakon kívül, m int 
új üdülési lehetőséget, június 
hó elejétől bevezette a SZOT a

teljes önköltséges üdültetést. 
Ebben részesülhetnek mind* 
azok, akik  a kedvezményes 
üdültetés korlátozott száma 
m iatt nem  kaphatnak kedvez�
ményes beutalójegyet. így pL 
a főidényben (VI—VIII. hó) ön�
költséges jeggyel beutalható a 
nem  dolgozó feleség és más 
felnőtt családtag is. Az ön�
költséges beutalójegyek ára az 
üdülő minőségétől függően 40. 
50, 60 és 70 Ft. Pl. 40 F t egy 
egyszerűbb balatoni üdülő 
vagy Nagymaros, 60.— F t a 
balatonlellei SZOT- üdülő és 
70.— Ft a  napi önköltség a ga-  
lyatetői SZOT- üdülőben.

Alábbiakban ism ertetjük a 
beutal ájegyek árait:

Kedvezményes beutalás:

a dolgozó részére napi 
+  ■» 

összesen: „

nem dolgozó családtag napi 
+  »> 

összesen : „

anya gyermekével (Vajta) napi
+  >> 

egy gyermek után „
összesen: napi

ez egy gyermek esetén 14 napra 
- f-  autóbusz költség 

összesen: 14 napra

minden további gyermek után 
még — — — — —

A pécs- mecseki családos
üdülésnél a kedvezményes be�
utalójegy árán  - f  üdülőhelyi 
dí|on kívül gyerm ekenkint 84 
Ft- ot kell téríteni.

A külföldi csereüdülés díja

8.— Ft
2.— „ üdülőhelyi díj 

10.— Ft, 14 napra 140.— Ft 

24.— F t
2.— „ üdülőhelyi díj

26.— Ft, 14 napra 364.— Ft

8.— Ft
2.— „ üdülőhelyi díj 
6,— „

16.— Ft

224.— Ft 
34—  „

258—  Ft

84.— Ft

800—  Ft, ebből 200—  Ft zsefcn 
pénz.

Az iskoláskorú gyermek-
üdültetés díja gyermekenkint 
egységesen napi 6—  Ft, 14 nap. 
ra összesen 84.— Ft.

Szilágyi Géza

A járműtelep dolgozói sem akarnak lemaradni
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KISL- munka a díjbeszedő hivatalban
Az ellenforradalom  a  mi 

szervezetünk: életében is igen 
nagy károkat okozott. Ne�
héz körülm ények között kezd�
tünk  hozzá a  KISZ megszer�
vezéséhez. Ügy a szervezésben, 
m in t egyéb téren  igen nagy 
segítséget kap tunk a  helyi 
MSZMP szervezettől, a  szak -  
szervezeti bizottságtól és hiva�
ta lunk  vezetőjétől.

Sok miunka u tán  végre 1957, 
m ájus 30- án tarto ttuk  ünne�
pélyes m űsorral egybekötött 
alakuló gyűlésünket. Az a la �
kuló ülésen jól sikerült ku ltúr�
m űsort adott a Budapest 62- es 
postahivatal kultúrcsoportja. 
E rre a  m űsorra az idősebb 
kom m unisták és pártonkívüli -  
ek  is eljöttek és ott voltak 
azok a  fiatalok, akik  elős*ir 
kezdeményezték és alakították 
meg az ifjúsági szervezetet.

M agyar Sándom é elvtársnő 
megnyitó beszédében vázolta a 
KISZ feladatát és köszöntötte 
a  m egalakult szervezetet. A 
segítség eredményeképpen je�
lenleg hivatalunknál 13 KISZ 
tag van, akik  az ifjúsági élet�
ben m agukévá teszik a Ma�
gyar Szocialista M unkáspárt 
célkitűzéseit és annak prog�
ramját,;

A beszámoló igen helyesen 
foglalkozott az ifjúság politikai 
helyzetével és több pontban 
m eghatározta a  alapszerv fel�
adatait. Többek között terve�
zünk egy tánccsoport m egala�
k ítását a  Budakeszi úti határ�
őrséggel karöltve; Tervbe vet�
tük, hogy nyári tábort létesí�
tünk a Balaton m ellett, ahol 
közösen tö ltjük  el szabadsá�
gunkat. Több kirándulást aka�
runk szervezni, szeretnénk ba�
sánk szép tájait, ipari centru�

m ait megtekinteni, az idősebb 
dolgozókkal együtt.

Meg szeretnénk valósítani 
azt is. hogy fiataljaink  kül�
földre is eljuthassanak csere�
üdültetés form ájában. Szeret�
nénk, ha egy kicsit többet tö�
rődnének a  fiatalokkal a pos�
tán  és vezetőink fokozottabb 
segítséget adnának a fiatalok 
problém áinak megoldásához. 
Pl.: lakáskérdés, leányszállás.

Foglalkoztunk azzal is. hogy 
a  mi fiatalja ink  keveset já r�
nak a szakszervezet által fenn�
ta rto tt Benczúr utcai Kultúr -  
otfchonba és a  Róm ai- parti csó�
nakházba. A tervek m ellett 
vannak m ár szép eredm énye�
ink is. A M agyar Ifjúság cí�
m ű lapra igen rövid idő a latt 
56 előfizetőt szerveztünk. Ezek 
a fiatalok, noha többségük 
nem  tag ja szervezetünknek, 
mégis olvassák a KISZ heti�
lapját. Részt vettünk  a  buda�
pesti KISZ Bizottság által ren�
dezett Oszolyi- tetői túrán , 
ezenkívül 17- én együtt m en�
tünk  áz idősebbekkel a VI. ke�
rü leti KISZ bizottság által 
rendezett film vetítésre, am e�
lyen bem utatták a Világ Ifjú�
sági Találkozókról készült fil�
meket.

Sok elképzelésünket anyagiak 
hiányában nem tudjuk megva�
lósítani. Igen sokat segítené�
nek a  fiataloknak, h a  egyes

célfeladatokat tűznének ki 
elénk és ha ezeket megvalósít�
juk, bizonyos ju ta lm at kaphat�
nánk  érte. Az első rendezvé�
nyünket követni fogja a  többi 
is, a legközelebbi augusztus 
20- án, alkotm ányunk ünnepén 
lesz, am elyre szeretettel meg�
h ívjuk a postás fiatalokat.

Mi úgy lá tjuk , hogy a  KISZ 
sokkal jobb ifjúsági szervezet 
tartalm ában és szervezeti for�
m ájában is, m int a DISZ volt. 
A későbbi időben rá  fogunk 
térni a  szervezett oktatásra is, 
m ert nekünk igen fontos a  ta �
nulás is.

Legközelebbi feladatainkat 
vázoltuk, ezeknek végrehajtá�
sához kérni fogjuk úgy az üze�
m i MSZMP szervezet, m int a 
szakszervezeti bizottság segít�
ségét is.

Sok jő fia ta l aktívánk közül 
igen jó m unkát végzett a szer�
vezés terén  Monta Éva és a 
többiek. Sok segítséget kap�
tunk  M agyar Sándorné elv�
társnőtől, Erdész László párt�
titk á r elvtárstól és M olnár 
István szb. elnök elvtárstól. 
Én úgy látom, hogy ahol segí�
tik  a  fiatalok m unkáját, neve�
lik  ^ fiatalokat, o tt erős és 
egységes KISZ szervezetet le �
het létrehozni és jó KISZ -  
xnúnkát lehet végezni.

SZABÓ  V A LÉ R IA  
DBH. KISZ titkára

Megnyílt a postás ifjúsági tábor
A  postavezérigazgatóság Ba-  

laton}öldváron ifjúsági sátor�
tábort rendezett be, ahol fel�
váltva üdülnek a postai szak�
tanfolyamot végzett fiajtal 
száktársaink, technikum aink  
tanulói és ipari tanulóink. A z  
ifjúsági tábort június 11- én ün�
nepélyes hereiek között Ku -

b ik István szakosztályvezető  
nyitotta meg. Egy- egy cso�
portban S0 postás ifjú  nyári 
pihenését és szórakozását le�
het biztosítani.

Rem éljük, hogy az ú j tá�
bor hasznos és kellem es kez�
dem ényezésnek bizonyul.

5 0  éves a  Postás Zenekar
1907- ben a Postaaltisztek 

Egyesülete kezdeményezésére 
alakult meg a Postás Zenekar.

A zenekar félszázados fenn�
állása a la tt valóban a postás�
sá® zenekarává vált;

Különösen elmondható ez a 
felszabadulás óta eltelt 12 esz�
tendőre. Azóta a zenekar foko�
zott m értékben áll a  postásság 
zenekultúrájának szolgálatá�
ban, am it sok- sok forrósi'kerű 
hangversenye ju tta to tt kifeje�
zésre Budapesten és vidéken 
egyaránt. De nagy sikerre l és 
számos esetben szerepelt a  Rá�
dióban, a Zeneművészeti Főis�
kola koncertjein és sok más 
helyen, amivel hozzájárult ze�
nekarunk az egész ország dol�
gozói zenei igényeinek kielégí�

téséhez és része volt a  m agyar 
zenekultúra fejlesztésében.

Az elm últ években voltak a 
zenekarnak nehéz időszakai is, 
am ikor anyagi nehézségek 
m iatt alaposan lecsökkent a 
létszáma, sőt a  léte is veszély�
ben forgott. Áronban a  zene�
kar néhány veterán ja lelkes 
zeneszeretettel, a  postásokhoz 
való ragaszkodással, m inden 
nehézséggel szembefordulva 
küzdött a  fennm aradásért, 
még ha az tőlük áldozatot kö�
vetelt is. Dicséret és köszönet 
illeti őket ezért. De küzdelmük 
legfőbb ju talm a — én  úgy 
gondolom —, hogy a  zenekar 
ma ismét kellő létszámú és 
színvonalában is kielégítő 
együttes, am it bizonyít június

7- i, a m agyar zenei é le t szak�
értői á ltal is m eghallgatott be�
mutatkozó hangversenye.

Amikor a zenekar sikerek�
ben és eredm ényekben gazdag 
fél évszázados fennállásához 
gratulálunk a szervezett paj�
tásság nevében, egyben remél�
jü k  azt is. hogy a  zenekar ed�
digi hagyományaihoz híven to�
vábbra is m indent elkövet 
azért, hogy a pajtásságnak és 
m ás dolgozóknak még több és 
még szebb zenei élményt 
nyújtson,

P. S.

A posta központi járm űtelep 
K ISZ - fiataljai feladatul tűzték 
ki, hogy a kerületben az elsők 
közé küzdik fel m agukat és a 
járm űtelep műhelyeiben bein�
d ítják  a m unkaversenyt, hogy 
ezzel a minőségi m unkát és a 
term elés gazdaságosságát se�
gítsék.

★
A postásszakszervezet szék�

hazában Horn Dezső, a szak-  
szervezet fő titkára népes ak tí�
vaértekezleten számolt be a 
Szovjetunióban já r t szakszer�
vezeti delegáció útjáró l és a 
Szovjetunióban szerzett tapasz�
talatokról.

Az értekezleten felszólalt 
Szelp M ária (Budapest 72.), a 
delegáció másik postás tagja 
is.

*
Hírlapárusok figyelem! A

pécsi postaigazgatóság az olyan 
újságárusokat, akik lapkapcso�
lást végeznek, szigorúbban 
bünteti meg. Ismétlődés ese�
tén olyan m unkaterületre oszt�
ja  be, m elynek jövedelme jó�
val kisebb a jelenleginél.

Robbanás tö rtén t június 5- én 
este a  lengyeltóti posta erősítő 
állomásán. A robbanást Nagy 
Gyuláné okozta, aki a fürdő�
szobában benzinnel mosott és 
a kályhából kipattanó szikra 
m eggyújtotta a benzingázt. Az 
erős robbanás következtében a 
fürdőszoba fala kidőlt. Nagy 
Gyulánét súlyos égési sérülé�
sekkel szállították a  kaposvári 
kórházba.

*
KIRÁNDULÁS ESZTER�

GOMBA. A postásszakszerve�
zet sportosztálya július 14- én 
egynapos kirándulást rendez 
Esztergomba vonattal. Részvé�
teli költség 12.50 Ft. Je len tke�
zés július 5- ig a  postásszak�
szervezet sportosztályán (Bu�
dapest, Cházár A. u. 13. Tel.: 
428—7^7.) Részt vehetnek a 
szervezett dolgozók bármely 
szakszervezettől, családtagja�
ikkal együtt.

*
— Nagy karrie rt fu to tt be k i�

bocsátása óta az alum ínium bé�
lyeg. Aki annak  idején nem  vá�
sárolt belőle ö tforintért — ma 
m ár száz forintot fizethet érte. 
Külföldi gyűjtők is érdeklőd�
nek a: különlegesség iránt,

*
— ESZPERANTÓ EMLÉK-  

BÉLYEG- SOROZATOT adott 
ki a magyar posta abból az al�
kalomból, hogy 70 évvel ez�
előtt alkotta meg az eszperan�
tó nyelvet dr. Zamenhof Lajos 
Lázár lengyel orvos. Zam en�
hof halálának 40. évfordulója 
ugyancsak idén lesz.

— 400 000 forintos költséggel 
készül Tihanyban a tá j kör�
nyezetébe beleilleszkedő, de a 
legkorszerűbb követelmények�
nek is megfelelő postaépület és 
berendezése.

*

MEG LEHET- E FIZETNI?
Egy németországi kutató in�

tézet statisztikai adatai szerint 
az a háziasszony, akinek négy�
tagú családot kell ellátnia, na�
ponta 15 ezer lépést tesz, egy 
hónap alatt 500 kilogramm sú�
lyú edényt cipel és évente 
nyolcezer darab burgonyát há�
moz meg.

Nagy sikerrel m utatta  be a 
szegedi postás színjátszó cso�
port Csizmarek István: BUK�
FENC című zenés bohózatát a 
szegedi Postás Művelődési O tt�
honban. A darabot többször 
előadják a szegedi postások.

•

A Posta - M úzeum ot, am ely  az ok�
tóberi esem ények  so rán  tö n k re �
m en t, ú jjáép ítik . Az ú jjáép ítés  
e lő re lá tható lag  ok tóberben  fe je �
ződik  be. A m egny itás id e jé re  a 
berendezéseket, és k észü lékeket is 
üzem képessé teszik .

Több százéves posta i té rk ép ek e t 
lá th a t m ajd  it t  a  lá togató , az egy�
k o ri fu tá ro k  és delizsáncok ú tja it. 
I t t  ő rzik  az első p o s ta k e ré k p á rt is 
és P u sk ás T iv ad ar 1882- ből való 
k észü lékét: a  világ első te lefon -  
k ö zpon tjá t. S ik e rü lt m egm enteni 
a  legrégibb m ag y ar posta i o k ira �
to t: R ákóczi G yörgy fejedelem
1647- ben a lá ir t posta rendele té t.

É R T E S I T É S !
Értesítjük a szaktársakat, 

hogy szakszervezetünk elnök�
ségének tagjai a fogadónapju�
ka t ezentúl nem a szakszerve�
zet székhazában, hanem  az üze�
mekben és hivatalokban ta r t�
ják.

A fogadás időpontjáról a 
dolgozókat a szakszervezeti 
bizottságok kellő időben érte�
sítik.

*
A Puskás T ivadar Távközlési 

Technikum évzáró ünnepélyét 
nem 30- án, hanem 29- én, szom�
baton délután fél 5 ófakor 
ta rtja  a  Gyáli ú t 22. szám alatt. 
Vendégeket szívesen látnak.

*

Emelkedik a  postai takarék�
betét- állomány. A  postán ke�
zelt takarékbetétek ebben az 
évben csaknem százmillió fo�
rinttal em elkedtek. A  sikeres 
betétszerző m unka eredménye 
például, hogy csupán április�
ban a fővárosban tízmillió, v i�
déken pedig tizenhárom m il�
lió forintot helyeztek el a pos�
tákon.

Érdekes m egemlíteni, hogy 
Sztálinvárosban, ahol többség�
ben munkásdolgozók élnek , 
m ilyen m értékben em elkedik a 
takarékbetét összege. Sztálin -  
város 1. postahivatalnál ez év 
januárjában 1079 takarékbetét�
könyvet és 269 000 Ft betétet 
tartottak nyilván , m ájus  hó�
ban a takarékbetétek összege 
600.000 Ft- on felü l volt és a ta�
karékbetétkönyvek száma pe�
dig elérte az 1300- at.

A budapesti pontos időszolgálat működik 
Sztálinvárosban

Ha a sztálinvárosi távbeszé�
lő előfizető a pontos időre k í�
váncsi, feltárcsázza a  66—66- ot 
és m áris a budapesti pontos 
időbemondót hallja.

Ez a pontos időszolgálat alig 
1 hónapja létesült Sztálinvá�
rosban. Csomány Ferenc szak -  
társ, az o ttani autom ata - táv�
beszélő központ üzemvezetője 
egy olyan új típusú berende�
zést szerkesztett, am ely a pon�
tos időbemondás vételére a l�
kalmas. M int mondja, az or�
szágban több hasonló berende�
zés van, de az sokkal költsé�
gesebb.

Szám ítása szerint az újítása 
kb. 30 000 F t m egtakarítást je �
lent a postának. Előnye az, 
hogy híváskor várakozás nél�
kül közli a pontos időt. A 66— 
66 tárcsázásakor a hívás auto�

m atikusan rákapcsolódik a 
Budapestről jövő pontos időt 
közlő berendezésre és így a hí�
vó m indjárt a budapesti pon�
tos időt hallja.

Hogy a pontos időszolgálat 
milyen közkedveltségnek ör�
vend Sztálinvárosban, bizo�
nyítja az, hogy amíg 1956- ban 
1 hónap a la tt 4500- an kérték  a 
pontos időt a központtól, ad�
dig most az első hónapban ez 
a szóm 49 800- ra em elkedett 
Különös, de így van.

Az időszolgálat autom atizá�
lása sokban megkönnyíti a be-  
jo1entő és az interszolgálatot 
végző d 'gőzök m unkáját — 
de ami a legfontosabb — je�
lentős összegű bevételt bizto�
sít a  postának.

U. M.

A POSTÁS KÓRHÁZÉRT
Központi Vezetőségünk prog�

ram jában szerepel, hogy ú j�
ból fel kell állítani a  Postás 
Kórházat. Szakszervezetünk és 
a posta vezetői m indent el�
követnek, hogy a  dolgozók e 
régi kívánság^ megvalósuljon. 
Komoly lépést je lent az, hogy
3- r — ■

Klubtermet avattak a kiskunhalasi postások

A  Postás Kultúrotthon életéből
Benczúr-kert megnyitása

A  Postás Klub szabadtéri 
színpada évek óta egyik leg�
kedveltebb nyári szórakozó 
helye a  budapesti postás dol�
gozóknak.

Az idén június 7- én volt az 
első szabadtéri előadás „Ope�
rák  gyöngye” címmel, az Ál�
lami Operaház kiváló m űvé�
szeinek közreműködésével, a 
Postás Szimfonikus Zenekar 
kíséretével.

A Postás Klub a  nyár folya�
mán könnyű, népszerű műso�
rokkal kívánja szórakoztatni a 
dolgozókat.

Július hóban két magyar 
operett teljes színpadi elő�
adásban kerül színre szabad�
téri színpadunkon.

Július 10- én Kálmán Im re: 
„Zsuzsi kisasszony”, július 
24- én Huszka Jenő: „Lili bá�
rónő” című operett kerül be�
m utatásra, a  M agyar Játékszín 
művészeinek előadásában.

Jegyek válthatók és elője-  
gyezhetők az üzemi közönség-  
szervezőknél és a  klub irodá�
jában. (VI., Benczúr u. 27. 
Távbeszélő: 429—185.)

Ezenkívül július folyamán 
folytatjuk nagysikerű filmso�
rozatunkat. A „Barangolás a 
nagyvilágban" sorozatunk 
harm adik előadására július 
17- én este kerül sor. Műsor: 
Olaszországi tájak , műemlékek 
stb. Belépődíj nincs, vendége�
ket szívesen lá t a  Postás Klub 
vezetősége.

Július 21- én Balatonalm ádi�
ba egésznapos kirándulást 
szervezünk. Ütiköltség 22 Ft 
oda- vissza. Jelentkezést korlá�
to lt szám ban július 10- ig elfo�
gadunk. (Postás Klub, Bp., VI., 
Benczúr u. 27. Távb. 429—185.)

M inden vasárnap este tánc�
est, a  fiatalság a  most elké�
szült szabadtéri beton tánche�
lyen szórakozhat.

K edves és kedélyes ünnepség  ke�
re téb en  a v a ttá k  fel 8 - án új k lu b te r�
m ü k e t a  h a las iak . M ár k o ra  dél�
u tá n  nag y  v o lt a  sü rgés - fo rgás, 
készülődés. É rezn i le h e te tt a  h iv a�
ta l  izgalom tó l és a n y á r i k á n ik u �
lá tó l á tfű tö tt légkörében , hogy Itt 
va lam i nem  m indennapos ese�
m én y re  k észü ln ek  a  postások .

V oltak, a k ik  a  b o g rácso k a t és 
az azokat ta r tó  „ szo lg afák a t” ké�
sz íte tték  elő a  b irk ab o g rácso s ké�
sz ítéséhez, am i o tt sz in te  sz e rta r�
tá s  szám ba m egy. M ások sik á ltak , 
rend ezk ed tek , d ísz íte ttek , az u to l�
só s im ításo k a t végezték  a  te rem �
ben  és k ö rn y ék én .

F á rad o zása ik n ak  m eg is vo lt az 
eredm énye, m e rt k itű n ő en  s ik e rü lt 
m inden. Igen  íz letes volt a bográ�
csos, rem ek  vo lt az ünn ep lő k  h an �
gu la ta , am ihez term észetesen  hoz�
z á já ru lt  n ém ik ép p  a hom oki is, na  
m eg a  jó  nép i zen ek a r ta lp a lá -  
va ló ja . T ú lá rad ó  jókedvvel rop ta  
a  c sá rd á s t ö reg je - f la ta lja , k i h a j�
nalig , ki reggelig.

A h a las i postá so k  öröm ének , jó �
kedvének  igazi oka  m égsem  a  jó 
bográcsos és a  jó  hom oki volt, ha�
nem  a jó l végzett m u n k a  öröm e, 
am elynél n incs szebb, n incs tisz�
táb b  öröm .

N em  k is dolgot h a jto tta k  ők 
végre, h iszen  egy te ljesen  ú j épü�
le te t em eltek  m agu k n ak , közös 
k u ltu rá lis  é le tü k n ek , m inden  k ü l�
ső segítség  és anyag i a lap  nélkül. 
A m ikor hozzákezd tek  az ép ítés�
hez, nem  vo lt m ásuk , csak  a  kö�
zös a k a ra t, de az az tán  nem  is�
m ert lehete tlenséget, leküzdö tt 
m inden  nehézséget. A halasi pos�

tá so k  ezzel igen szép, követésre  
m éltó  p é ld á já t a d tá k  az em beri 
összefogás ere jének , am ik o r szin�
te  a sem m iből te re m te tté k  m eg 
szép k is  k lu b h ázu k a t.

G ra tu lá lu n k  r itk a  és szép  kezde�
m ényezésükhöz. K íván juk . hogy 
u g y an ilyen  közös a k a ra tta l, össze�
fogással te rem tsék  m eg közös k u l�
tu rá lis  é le tü k e t is. P in té r  S

korm ányunk hozzájárulásával 
a  posta bélyegsorozatot bocsá�
to tt ki a  „Postás Kórház fel�
szerelésére“ címmel.

Ezen feláras bélyegsorozat 
bevételéből fogjuk a  Postás 
Kórház berendezésének költ�
ségeit részben fedezni;

Most tehát rajtunk , főleg 
a postaforgalm i dolgozóinkon 
múlik, hogy a  m egjelent bé�
lyegsorozatokból minél többet 
ad janak  el és ezzel növeljék 
a kórház felszerelésének anya�
gi fedezetét;

Dolgozóink lelkesen fogtak 
ehihez a  munkáihoz. Ezt bizo�
nyítja pL az, hogy a  Szakszer�
vezet Bélyeggyűjtő Köre a

Járm űtelepen a M unkás- klub�
ban bélyegkiállítást rendezett* 
Az itt felállított alkalmi posta -  
hivatal m ár az első napon 
75.000 F t értékű bélyeget adott 
el. De hasonló értesüléseink 
vannak azokból a  hivatalokból 
is, melyek a  bélyegeket á ru sít�
ják; •

Tekintettel arra, hogy a  bé�
lyegsorozat felára a postás 
dolgozók szociális helyzetének 
m egjavítását célozza, felké�
rünk m inden szakszervezeti 
aktívát, de ezen túlmenően 
m inden postás dolgozót, hogy 
a bélyegsorozat terjesztésében 
lelkesen vegyen részt,

Ö röm m el é r te s ítjü k  a  sz ak tá rsa -  
k a t, hogy az  e lm últ évekhez h a �
sonlóan ism ét ren d e lk ezésü n k re  
áll a  R udas - uszoda. Az uszodát 
d íjm en tesen  v ehetik  igénybe a 
postás dolgozók és azok csa lád tag �
ja i. — Ú gyszin tén  d íjm entes 
úszó - ok ta tásban  is részesü lhetnek . 
A kik az u szodát igénybe a k a r já k  
venni, je len tkezzenek  a  sportfe le -  
lősnél. vagy sp o rtk ö ri elnöknél, 
ak ik  a  belépéshez szükséges je �
gyeket a szakszervezet spo rtosz�
tá ly án  m eg k ap ják . Az uszoda 
igénybe vehető  hétfőn  és csü tö rtö �
kön este 19 ó rátó l 20 óráig . R em él�
jü k . hogy a  sz ak tá rsak  nagy�
szám ban  fo g ják  ezt a kedvez�
m ényt igénybe venni és sokan 
ezen k eresz tü l m egkedvelik  ezt a 
szép spo rto t.

NŐI KÉZILABDA:

C sap a tu n k  sa jnos elszenvedte 
idei első vereségét a  V örös Me�
teo rtó l 4:2 a rán y b an . Rem éljük.

S P O R T H Í R E K
hogy ez a  vereség  figyelm eztető  
lesz a  leán y a in k  részére , egyrész t 
azért, hogy az e llen fe leket (m ég a 
gyöngébbeket is) kom olyan  kell 
venn i, m ásrész t pedig azért, hogy 
ebből is  lá th a tjá k :  a  10. b a jnokság  
m egny eréséért a lap o san  m eg kell 
küzdeni.

RÖPLABDA:

R öp labd a - c sap a tu n k  ú jab b  vere �
ségével sa jn o s elvesztette  az esé�
ly é t a r ra . hogy első helyen  vé�
gezzen és ezálta l b e jusson  az NB 
I - be. Az első h elyen  álló  Közgaz�
dasági Egyetem  csap a tá tó l k ik ap �
ta k  3:2 a rán y b an . A m érkőzés 
nem  úgy indu lt, hogy csapatunk  
vereséggel h ag y ja  el a pályát, m ár 
2:0 - ra vezetett, am ik o r já tékosaink  
tú l gyors és fö lényes befejezését 
h itté k  a já té k n a k  és könnyelm űen  
e lvesz te tték  a  h a rm ad ik  szettet, 
m ajd  u tán a  elvesz te tték  önbizal�
m u k at és végü l is  v ereséget szen�
vedtek .

KEREKPÁR:
A szin te ú jo n cn ak  szám ító  ke�

rék p áro s sz akosztá lyunk  v erseny�
zői tovább  fo ly ta tják  jó szerep lé�
süke t és különösen k iem elkedő 
Végh O szkár fejlődése, ak i a m o -  
to r - vezetéses versenyeken  ver�
senyrő l v e rsen y re  fe jlőd ik  és leg�
u tóbb  sik e rü lt legyőznie K ányát, 
ak in ek  eddig nem  ak ad t kom oly 
ellenfele.

MOTOROSAINK közül a  sa lako -  
zók ism ét m egnyerték  az o r�
szágos b ajnokság  m ásodik  fu ta �
m át. m elyen első helyen  D óm ján 
K ároly  végzett.

A P ostás S portegyesü le t 1957. 
jú liu s  13- án 16.30- kor na«r’szabású  
nem zetközi sa lak - m o to rv ersen y t 
rendez a  nép ligeti Vas"*' ~t~dion-  
ban . A versenyen  részt v ^ ^ n e k  
lengyel, csehszlovák , svéd és n y u �
gatném et. v a lam in t a leg jobb m a�
g y a r versenyzők. A versenv  visz -  
szavágója 17- én este  fél 8 - kor vil�
lany fénynél lesz a csepeli S tadion�
ban.
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