
Egy fontos értekezlet néhány tanulsága
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Kiemelkedő szakszervezeti 
tevékenység elismeréseként. . .
M ájus elseje, a m unkásosztály nemzetközi ünnepe alkal�

mából először kerü lt sor arra, hogy a Szakszervezetek Orszá�
gos Tanácsa á lta l lé tesített k itüntetésben részesüljenek a  szak -  
szervezeti tisztségviselők, akik kiemelkedő társadalm i m unkát 
végeznek. A Szakszervezeti M unkáért elnevezésű kitüntetés 
arany - , ezüst-  és bronzfokozatát szakszervezetünk 22 társadal�
mi m unkása kap ta  meg.

A k itün te te tt elvtársak a szakszervezeti mozgalom külön�
böző területein hosszú évek óta eredményesen tevékenyked�
nek, dolgozótársaik ügyeinek intézésében, szocialista em berré 
form álásukban. A kitün tete ttek  között vannak bizalmiak, SZB 
tagok és titkáról?, központi vezetőségi tagok és reszortfelelősök. 
M indannyian köztiszteletben álló emberek, akiket dolgozótár�
saik  becsülnek és szeretnek.

K ívánjuk, hogy m ég hosszú évekig sikeresen tevékenyked�
jenek a szakszervezeti mozgalom területén.

K itüntetésben a következő elv társak  részesültek:

A posta felső szakmai, a 
szakszervezet és a aárt veze�
tői, a Postavezérigazgatóság 
előterjesztése alapján megtár�
gyalták a  munkások között 
folytatandó műszaki propa�
ganda és ismeretterjesztés 
feladatait.

A tanácskozás témája a pos�
tás dolgozókat oly közelről 
érintő probléma és annyira 
időszerű, hogy közülük egy-

kettővel külön is érdemes fog�
lalkozni.

Maga a műszaki propaganda 
kifejezés fogalma is magyará�
zatra szorul. Tapasztalatunk 
szerint sokan félremagyaráz�
zák, úgy értelmezik, hogy ez 
kimondottan csak a műszaki, 
főleg ipari vállalatokra vonat�
kozik, és kevésbé alkalmazha�
tó nálunk, és különösen a pos�
ta forgalmi ágazatában.

A műszaki propaganda feladatai

A műszaki propaganda egyik 
feladata, hogy felkutassa 
mindazokat a műszaki, tudo�
mányos eredményeket, munka-  
módszereket, új termelési ta�
pasztalatokat, amelyeket a vi�
lágon és természetesen hazánk�
ban Is a posta munkájában 
alkalmaznak.

A műszaki propaganda má�
sik fontos feladata, bogy a 
felkutatott és feltárt új ter�
melési tapasztalatokat (talál�
mányokat, újításokat, munka-  
módszereket stb.) ismertesse 
mindazokkal, akik ezt a gya�
korlati munkájuk során fel�
használhatják.

A műszaki propaganda cél�
ja tehát lényegében az, hogy 
az újnak, a korszerűbbnek a 
hirdetője legyen, segítse a pos�
ta gazdaságosabb munkájának 
gyors fejlődését.

Kinek az érdeke, hogy a

posta munkája termeléke�
nyebb, gazdaságosabb, minősé�
gileg jobb és könnyebben el�
végezhető legyen? Nyilvánva�
ló, hogy a szakmai vezetés, a 
szakszervezet és természetesen 
a dolgozók érdekei — mint 
annyi másban — itt is közö�
sek. Ezért a  szakmai vezetés�
nek és a szakszervezetnek kö�
zösen kell gondoskodni arról, 
hogy a legváltozatosabb for�
mák igénybevételével biztosít�
sák a dolgozók szakmai tájé�
koztatását és szakképzettségük 
növelését.

Kétségtelen, hogy a szakmai 
vezetés és a szakszervezet már 
eddig is tett erőfeszítéseket, 
hogy a műszaki propagandá�
ban rájuk háruló feladatokat 
ellássák. Ezek egy részéről te�
szünk említést e cikk kereté�
ben.

A műszaki propaganda eszközei

A posta dokumentációs köz�
pontja eredményesen látja el 
azt a feladatát, hogy a kü�
lönböző szakfolyóiratokban 
megjelent postai vonatkozású 
cikkeket, tanulmányokat fel�
kutassa, feltárja. Ezt segíti az 
Országos Műszaki Könyvtár 
(OMK) figyelő szolgálata, 
amelynek szolgáltatásait már 
sok, de még nem minden ér�
dekelt postaszerv igénybe is 
veszi. Az így feltárt termelési 
tapasztalatok az OMK és a 
posta dokumentációs központ�
jától elkerülnek az illetékes 
üzemekhez. Azonban itt már 
akadozik a továbbítás. Az üze�
mekben ezeket nem ismertetik 
az érdekelt dolgozókkal, mert 
nincs, aki ezzel foglalkozzon. 
Elhangzott már olyan véle�
mény is, hogy ilyen igényük 
nincs a dolgozóknak. Az igaz�
ság az, bogy a dolgozók nem is 
'smerik ezt a lehetőséget. Azt 
is figyelembe kellene venni, 
hogy a műszaki propaganda 
nem elégedhet meg csak az 
igények kielégítésével, hanem 
kezdeményező módon fel kell 
keltenie azokat.

A posta szakkönyvtár háló�
zata szintén jelentős eszköze a 
szakmai ismeretek terjesztésé�
nek, a termelési tapasztalatok 
bővítésének és az új munka-  
módszerek megismerésének. 
Az országban 14 szakkönyvtár 
működik a különböző posta�
szerveknél, amelyeknek anya�
ga, könyv-  és folyóirat állomá�
nya, ba még nem is tökéletes, 
de sokkal többet ér, mint 
amennyire ezeket az olvasók 
Igénybe veszik. Kezdeménye�
zzen kellene itt is fellépni, 
nem pedig arra várni, iiogy az 
olvasó keresse fel a könyvtá�
rat: a könyvtár, a könyvtá�
ros keresse fel az olvasókat. 
Ismertetni kellene a könyvtár 
igénybevételének lehetőségét 
— mert még erre is nagy szük�
ség van —, valamint a könyv�
tárban található könyveket, 
folyóiratokat. Lényegében el

kellene érni: minden dolgozó 
tudjon arról, hogy honnan és 
milyen szakkönyveket kölcsö�
nözhet.

A szóbeli műszaki propagan�
da formái közül a legismerteb�
bek az ismeretterjesztő előadá�
sok. A szakszervezeti bizottsá�
gok rendezésében már eddig 
is sok szakmai tárgyú előadást 
tartottak. A nagyobb posta�
szerveknél és a művelődési 
otthonokban előadássorozato�
kon, munkásakadémiákon is�
merkedhetnek meg a hallgatók 
a posta munkájával, munka-  
területük fejlesztésének útjá-  
val, a legújabb munkamódsze�
rekkel stb. Az előadások láto�
gatottsága azt bizonyítja, hogy 
a dolgozók érdeklődnek min�
den olyan szakmai kérdés 
iránt, amely munkájukkal ösz-  
szefügg. Ezt az érdeklődést fi�
gyelembe véve a szakszervezet 
és a szakmai vezetés ez év 
őszén további előadássorozatok 
indítását tervezi, külön a há�
lózatépítők, átviteles, közpon�
tos és forgalmi dolgozók szak�
ismereteinek bővítésére, öröm �
mel hallottuk a Postavezér�
igazgatóságnak azt a  ter�
vét, hogy a jelentősebb elő�
adások anyagát Írásban is ki�
adják. Ezenkívül tervezik a 
legjobb technikai tankönyvek 
szakkönyvként való kiadását 
is.

El kell oszlatni azt a téves 
szemléletet, amely szerint a 
műszaki propaganda a forga�
lomra nem vonatkozik. Ne az 
elnevezést — a célt nézzük. Az 
új munkamódszerek felkuta�
tása, ismertetése, alkalmazása, 
a szakképzés növelése olyan 
feladat, amelyeket a forgalom 
sem nélkülözhet. Gondoljunk 
például a Budapest- vidéki 
Postaigazgatóság elmúlt évi jó 
eredményeire, amelyeket a 
tervteljesítésben elértek, ami 
többféle formában természete�
sen az évvégi jutalomban is 
éreztette hatását. Ezeket az

eredményeket nagyreszt annak 
köszönhették, hogy új módsze�
reket alkalmaztak a tervlebon�
tásban, olyan módszereket, 
amelyet ma már több igazga�
tóság is átvett és eredménye�
sen alkalmaz.

Nagyobb eredményeket ér�
het el a műszaki propaganda, 
ha a dolgozók maguk is igény�
lik, kérik szolgáltatásait; a 
munkaterületükről szóló hazai 
és külföldi irodalmat, ezek for�
dításait, a szakkönyveket és 
folyóiratokat, ismeretterjesztő 
és továbbképző előadásokat, a 
munkaterületükön bevezetett 
újítások leírását, tapasztalat-  
cseréket stb. Ezek ismeretében 
és ezek felhasználásával nem�
csak teljes ismerői lesznek 
munkaterületüknek, de képe�
sek maguk is az újat, a hasz�
nosat, a könnyebbet keresni 
munkájukban, és így alkotó 
módon hozzájárulni fejlődé�
sünkhöz.

Kuklis István
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ISKOLÁTÓL

„B ú csúzunk , e lm együnk , I t th a g y ju k  Isko lánk”  — hangzo tt a  k issé 
m élabús dallam  a  P o sta fo rg a lm i T echn ikum  folyosó in  és az osztá�

lyokban  a P ostafo rgalm i T echn ikum  ballagó  n egyed ikesei a jk án  
K ub ik  M ária III. éves tech n ik u m i hallga tó  b ú csú z ta tja  a  ballagó  ne�
gyed ikeseket. — Á tvesszük  a  P ostafo rgalm i T echn ikum  zász la já t és 

m egőrizzük  b ecsü le tte l h an g z ik  a  fogadalom .

F e la v a t tá k  a  p o s tá s  sp o r t te le p  

ú j lé te s í tm é n y é t

Az avató  ünnepségen  — am elyen  m eg je len t H orn  Dezső, a  közleke�
dés -  és postaügy i m in isz te r he ly e ttese  is — d r. Z suffa  Szabolcs, a 
szakszerveze t t i tk á ra  m ondo tt k öszöneté t az ú j  lé tes ítm én y  félépí�
tésében  nag y  seg ítséget n y ú jtó  p o staszerveknek  és szem élyeknek.

A B I N Y F S K O Z A T

Básta Rezső, Posta Műszaki Hivatal, Pápai László, Posta 
Kísérleti Intézet, Szekeres Sándor nyugdíjas, D edinszky Lösz- 
Ióné, Debrecen 9. postahivatal, Dobai Lukács, Miskolc Igaz�
gatóság, Im ricsák Béla, Posta K ísérleti Intézet.

E Z Ü S T F O K O Z A T

ö zv . Borbély Dezsőné, Posta Jav ító  Üzeme, Rudas Fe- 
rencné, Csakkleszámoló H ivatal, Kővári Béla, Táviróhivatal, 
Kovács Istvánná, Győr 1. sz. postahivatal, Sándor Ilona, 
Szabadszállás, Szabó Lajos, Budapesti Postaigazgatóság.

B R O N Z F O K O Z A T

Rákóczy Andrásáé, Vác 1. sz. postahivatal, Vilmos And �
rás, Csenger postahivatal, Bogi Istvánná, Eger 1. sz-  postahi�
vatal, Bartha Emil, Szeged Postaigazgatóság, Góczán Béla, 
P ápa  2. sz. postahivatal, Gálos György, K aposvár 1. sz. posta -  
hivatal, Kiss János, Bp. 112. sz. postahivatal, Köcse Jánosné, 
Bp. 62-  sz. postahivatal, Kugler V iktor, D unaújváros 1. sz. 
postahivatal, Vlasits Anna, Pécs 1. sz. postahivatal.

A k itün te te tt elv társaknak  további eredm ényes m unkájuk�
hoz sok sike rt és jó  egészséget kivárnunk.

Köszöntjük az újonnan megválasztott 
szakszervezeti tisztségviselőket!

Alig néhány hete fejeződtek 
be a szakszervezeti választá�
sok.

A postás szervezett dolgo�
zók 3338 bizalmit, 3464 szak-  
szervezeti bizottsági tagot, il�
letve póttagot, 19 megyei és a 
budapesti bizottságot, valamint 
minden alap-  és középszerv 
m d lé egy- egy számvizsgáló bi�
zottságot választottak meg. A 
megválasztottak 34 százalék�
ban új tisztségviselők. De a 
vezetőségi tagok többsége már 
évek óta szakszervezeti mun�
kát végez, akik jól ismerik fel�
adataikat, s ezáltal a munka 
folyamatossága biztosítva van.

A választások lebonyolításá�
hoz irányelveket adó elnöksé�
gi határozat felhívta a figyel�
met: a választást úgy kell 
végrehajtani, hogy a szak-  
szervezeti munka egyéb fel�
adatainak megoldása — ame�
lyek az év kezdetén hatványo�
zottabban jelentkeznek —, ne 
maradjanak el a választásból 
adódó, a szokottnál nagyobb 
megterhelés miatt. így például 
a postai tervek teljesítésére, 
túlteljesítésére történő mozgó�
sítás, vállalások szervezése, 
tervismertető tanácskozások 
megfelelő előkészítése stb. Itt 
sikerről számolhatunk be. A 
szakszervezeti aktivisták, a 
bizalmiaktól kezdve a központi 
apparátusig, lényegében jól 
működtek közre az év elején is 
a szakmai munka segítésében.

A választás ideje alatt nem 
csökkent, hanem növekedett a 
szakszervezeti szerveknek, a 
tagság kisebb- nagyobb problé�
mái elintézése érdekében kifej�
tett tevékenysége is. A bizal�
mi-  és az szb- választásokon és 
különböző megbeszéléseken 
igen sok egyéni jogos problé�
mát vetettek fel a tagok. Ezek 
elintézését minden szakszerve�
zeti bizottság igyekezett a  leg�
rövidebb idő alatt megoldani. 
Ehhez segítséget kaptak a me�
gyei bizottságoktól, a központ�
tól és igen sok szakmai veze�
tőtől.

A választások alatt igen 
élénkké vált a szakszervezeti 
mozgalom tevékenysége. A 
szakszervezeti szervek, a tiszt�
ségviselők nagy felelősséggel 
mérték fel addigi munkájuk 
eredményét és hibáit. A postás 
dolgozók általában őszintén és 
bátran mondtak véleményt a 
bizalmiak, a szakszervezeti bi�
zottság, de a felsőbb szervek�
ben levő vezetők munkájáról 
is. Ezeket a bírálatokat minden 
tisztségviselőnek meg kell 
szívlelnie. A bírálatok többsé�
ge a mozgalom őszinte féltésé�
ből fakadt. Sok jó javaslattal 
is segítették mind a mozgalmi, 
mind a gazdasági vezetést.

A választások alatti fellen�

dülést most tovább kell fokoz�
ni. Mindenekelőtt arra van 
szükség, hogy a tagság által 
felvetett problémák, javaslatok 
ne maradjanak megoldatlanul, 
megválaszolatlanul. A jó javas�
latokat meg kell valósítani a 
gyakorlati munkában. A tagok 
feladata pedig az, hogy azok 
végrehajtását az új vezetősé�
gektől számonkérjék.

Meg kell tanítani az új tiszt�
ségviselőket dolgozni. Meg kell 
szervezni a bizalmiak, vala�
mint a  szakszervezeti bizott�
ságok új tisztségviselőinek ok�
tatását Is. Ez utóbbiak részé�
re központilag már segítséget 
nyújtottunk. Az új szakszerve�
zeti bizottsági és járási cso�
portok reszortfelelősei, illetve 
titkárai részére 3 napos okta�
tást szerveztünk.

Az új aktivisták oktatásán 
túl, biztosítani kell, hogy a ré�
gi tisztségviselők továbbképzé�
se se maradjon el. Ennek leg�
jobb módszere, a felsőbb szer�
vektől lefelé, az aktivisták ér�
tekezleteken, konferenciákon 
való rendszeres tájékoztatása. 
Tájékoztassuk a tisztségviselő�
ket a mozgalom előtt álló fel�
adatokról, az ország gondja'-  
ról, eredményeiről, a nemzet�
közi eseményekről. Fontos ez, 
mert aki összefüggésében is�
meri az eredményeket és prob�
lémákat, az jól el tud igazod�
ni és részletesebben tudja tá�
jékoztatni a szakszervezeti tag�
ságot, a saját feladatát is job�
ban ellátja, eredményesebben 
tudja képviselni választói ér�
dekeit.

Nagyon fontosnak tartjuk, 
hogy a szakszervezeti tagság és 
a választott aktivisták között a 
jó kapcsolat állandóan bővül�
jön. Ennek érdekében tanács�
kozzanak minél többet a dolgo�
zókkal. Kérjék ki véleményü�
ket és azt a munkájuk közben 
feltétlenül vegyék figyelembe. 
Ne az értekezletek számát sza�
porítsák, hanem mind a bizal�
miak, mind a vezetőségi tagok 
minél több egyéni beszélgetést 
folytassanak választóikkal.

Ahol e néhány tanácsot a 
tisztségvise’ők megfogadják, 
ott lényegében biztosítják a 
választás ideje alatt a szak-  
szervezeti munkában elért 
eredmények továbbfejlesztését. 
Ehhez a megyei bizottságok, 
illetve a budapesti bizottság 
adjanak meg minden segítsé�
get. A szakszervezet elnöksége 
és a központi vezetőség osztá�
lyai részéről eltökélt szándé�
kunk mindent megtenni annak 
érdekében, hogy az újonnan 
megválasztott szakszervezeti 
aktivisták velünk együtt meg�
feleljenek választóik, a postás 
dolgozók bizalmának.

m é s z á r o s  j ó z s e f n é ,
a  szervezési és - sportosztály 

vezető je

LAPUNK TARTALMÁBÓL:

Mit láttunk külföldön?

Országúton

Egy postás három arca

Negyvenhat esztendős 

szolgálat után

Az egyeztető bizottságok 

munkája a dolgozók 

érdekében

☆



TL POSTAS DOLGOZÓ 1962. MÁJUS

A m agasabb m űveltségért
A  postás dolgozók közül év�

ről éviié szép számmal iratkoz�
nak be, különböző fokon az is�
kolarendszerű oktatásba. Ta�
nulnak, hogy pótolják azt, am it 
korábban nem  volt m ódjukban 
elsajátítani. Sokan felsőbb is�
kolákban, egyetemeken, főis�
kolákon, technikumokban, és 
gimnázi umokban szerzik meg a 
m agasabb tudást. Ezek a dol�
gozók felism erték azt az igaz�
ságot, hogy a  folytonosan, 
gyorsuló fejlődésünk elenged�
hetetlen velejárója az embe�
rek m inél sokoldalúbb kép�
zettsége, műveltségük növelé�
se, tudásuk fejlesztése.

V annak azonban még szép 
számmal olyan postás dolgozók 
is. — faként a kezelő szaktár -  
safe, a  távíró -  és kábelmiunká-  
sok között — akik általános is�
kolai végzettséggel sem ren�
delkeznek. Az ő helyzetük 
szakmai beosztásuknál fogva is 
nehezebb, s ezért is közülük 
kevesen élnek a  továbbtanulás, 
lehetőségével.

Szakszervezeti szét'veinknek; 
nagyobb gondot kell fordíta�
niuk a  jövőben a dolgozók ta �
nulásának segítésére. Iskola-  
rendszerünk különböző for�
m ákban módot ad  az általános 
iskolai végzettség megszerzé�
sére. Megvan a  lehetősége an�
nak, hogy m indenki a  számá�
ra legmegfelelőbb formában, 
végezze iskolai tanulm ányait. 
Ilyen form ák: a  levelező okta�
tás, m ely szerint a dolgozók 
általános iskolájában heti 
négyszeri foglalkozással, évi 
kétszeri vizsgával tanulhatnak. 
Másik mód, a  magán úton való 
tanulás, melyhez a helyileg 
illetékes tanácsok oktatási osz�
tályai adnak engedélyt. Esze�
rin t a  dolgozó határozhatja 
meg. hogy m ikor kíván vizs�
gázni, ez az idő azonban a 
jelentkezéstől szám ított 2 hó�
napnál rövidiebb nem  lehet. A 
felkészülés egyénileg történik, 
az e rre  a célra kiadott tsn -  
körtiyvékből. Egy év a la tt 2 
osztály ' is elvégezhető, azon�
ban ehhez legalább 6 hónapos 
időköz szükséges. Ilyen eset�
ben, orosz nyelvből, rajzból, 
énekből és testnevelésből nem  
kell vizsgát tenni. A  tanulás 
harm adik m ódja: a  postás osz�
tály létesítése, ehhez azonban 
saOfcsége?. hogy a m eghatáro�
zott 20 fő létszám meglegyen..

Természetesen kedvező fel�
tételek mellett is szükséges, — 
különösen a vizsgákra való fel�
készüléshez —. hogy segítséget 
kapjanak a továbbtanuló s2Sk-  
*á.rsak. Főként a  korrepetálás 
' ’ztosatásával. valam int azál�
tal is. hogy szakszervezeti 
szerveink figyelemmel kísérik: 
a tanulóknak a törvény által 
biztosított jogait betartják - e . 
■Segíteni kell a dolgozók eset�
leges családi, vagy egyéb prob�

lém áinak megoldását is, hogy 
ezek a körülm ények se gátol�
ják őket a tanulásban.

Ahhoz, hogy az eddiginél 
még több postás dolgozó foly�
tassa az iskolai tanulm ányait, 
a szakvezetésnek az eddiginél 
is nagyobb m értékű támoga�
tá st kell nyújtania. Helyes len�
ne. ha a szakvezetés felm ér�
né: hány olyan dolgozó van a 
területén, aktívnek fontos len�
ne az állam i oktatásba való 
bekapcsolódás. Szám ításba kel�
lene venni különösen azokat, 
akik még a 8 általános iskolai 
végzettséggel sem rendelkez�
nek. Ha a szakvezetés részéről 
több bátorítást és segítséget 
kapnának a dolgozók tanulm á�
nyaik folytatásához, biztosan 
nagyobb lenne az eredmény is. 
A dolgozók továbbtanulásá�

nak elengedhetetlen feltétele, 
hogy a törvény biztosította ta �
nulm ányi kedvezményeket meg�
kapják. Sok segítséget je len t a 
megfelelő szolgálati beosztás 
is. A szakvezetésnek is órezráe 
Ítéli a  felelősséget azokért, 
akik m indennapi m unkájuk 
m ellett - becsületesen helytáll�
nak a tanulásban is, és jól 
vizsgáznák. Irán tuk  tanúsított 
megbecsülésünket ju ttassák ki�
fejezésre magasabb m űveltsé�
get igénylő munkakörök, m a�
gasabb beosztásba való helye�
zés. jutalm azások stb. á lta l is.

M inden szakmai és szakszer�
vezeti vezetőnek elő kell se�
gítenie a  dolgozók tanulását, 
m ert ez m ind az egyén, mind 
a társadalom  szempontjából is 
igen hasznos és fontos.

Urozobohaty Lajosné

Kiemelkedő eredményt értek el 
a Hírlapterjesztő Üzem dolgozói

1500 újságárus, 8000 pos�
tás és 1200 híriapkézbesítő 
m últ évi m unkája révén 47 
m illióval több lapot tudo tt a 
posta terjeszteni. m int az 
előző év folyamán.

Sok- sok u tán járás és meg�
győz» m unka kellett althoz, 
am íg a kézbesítők, a  szerve�
zők és hírlapfeM ősök — éves 
viszonylatban. — mintegy 
700 000 új előfizetőt be tud �
tak szervezni és több m int 3.5 
m illiót pedig hónapról hónap�
ra  meg tud tak  tartan i. Külön 
dicséretet érdem einek az á ru �
sok. az elosztók és a hivatalok 
dolgozói, akiknek m unkája 
eredm ényeként a m últ év  so�
rán árusításukban terjesztett '

Egy boldog éliizem- ünncpseg Keszthelyen
Vidám an hangzik a drótos 

nóta a keszthelyi Balaton -  
parton és a  hullám ok tova -  
siklanak vele a  keszthelyi 
öböltől a tihanyi félszigetig. 
M ert m éltán dicsekedhetnek a 
keszthelyi postaműszaki üzem 
lelkes dolgozói, hogy övék az 
ország egyik legszebb területe: 
a Balaton északi partja  Keszt�
helytől Tihanyig, Tapolcától 
Sümegen á t Ukkig és övék a 
Zalavölgye Balatonszent-  
györgytől Zalaapátiig. Ezen a 
terü leten  levő távbeszélő -  és 
h írhálózat fenntartása felett 
őrködnek a derék  vonalfel-  
vigyázók. Ölt azok, akik télen -  
nyáron, é jjel és nappal vigyáz�
nak  arra, hogy az ország egyik 
legfontosabb hírhálózatában 
fennakadás ne legyen.

A Balaton északi partjának  
töDb m in t 60 kilom éteres sza�
kaszán vannak a Balaton leg�
forgalm asabb és leglátogatot�
tabb helyei: Keszthely, Hévíz, 
Badacsony, Révfülöp, Baiaton -  
íüred, Tihany, ahol a posta -  
műszaki dolgozók m unkájának 
eredm ényeképpen új, korszerű 
központok és távbeszélő be�
rendezések állnak a nagyszámú 
külföldi és belföldi vendég 
szolgálatára. 1960- ban Ealaton -  
füred és Tihany, 1961. évben 
Badacsony, Keszthely és Hévíz 
kaptak  automataközpontot,
I962- re pedig tervbe vették 
Révfülöp központ autom atizá�
lását, úgyhogy az eddigi gya�
korlatnak megfelelően a 
nagyobb gócokhoz kapcsolód�
nak a  környező kisebb hely�
ségek központjai. 72 község

központjának fenntartása, jav í�
tása  és távbeszélővel való el�
látása tartozik a keszthelyi 
fenntartási üzemhez.

Az ország 50 fenntartási 
üzeme közül 5 - nek sikerült te l�
jesítenie 1961. évben az élüzem 
feltételeket és ezek között a 
Soproni Postaigazgatóság keszt�
helyi üzemének.

Az Autóközlekedési Vállalat 
szépen feldíszített klubhelyi�
ségében gyülekeztek az él üzem 
avató ünnepségre az üzem 
dolgozói. Az ünnepségen ott 
voltak a Posta vezérigazgató�
ság, a Soproni Postaigazgató�
ság, a  Postások Szakszervezete 

! Megye Bizottságának, az 
! MSZMP járási és városi bízott -  
j ságának, a Szakszervezetek 
j Megyei Tanácsának, a  városi 

tanács és a szakmaközi bizott-  
j ság képviselői, 
i A Postavezérlgar.galóság kép -  
j viseletéljen m egjelent Kertész 
j István  ünnepi beszédében is-  
I merfcette az üzem 1961- ben el�

ért eredményeit. Kiemelte, 
hogy külön büszkeség töltheti 
ej az üzem valam ennyi dolgo�
zóját, m e rt az elm últ év m ind�
két félévében teljesítették az 
éiüzem cím ért folytatott m un�
kaverseny feltételeit és máso�
dik félévi eredm ényeik alapján  
rászolgáltak a  büszke cím  el�
nyerésére.

Az üzem  50 dolgozója közül 
36 tevékenyen részt vesz a 
szocialista brigád cím ért folyó 
m unkaversenyben, m elynek 
kiértékelése alapján  az 5671. 
sz. építési csoport (Meződi-  
brigád) m indkét félévben te l�
jesítette versenyvállalásait és

i elnyerte a szocialista brigád
! címet.

A sok szép eredm ény m ellett 
Kertész elv társ rám utato tt a  
még meglevő hibákra, a foko�
zottabb önköltség csökkentés 
jelentőségére, m ajd átad ta 
az üzem dolgozóinak az 5000 
forintos pénzjutalm at.

Hári János üzemvezető mon�
dott köszönetét a  kitüntetésért 
és m ind járt bejelentette, hogy 
üzemünk elsőnek csatlakozott 
pártunk  VIII. kongresszusának 
tiszteleténe ind íto tt m unka -  
versenyhez, a szocialista üzem 
cím elnyeréséért.

Még alig ült el a taps és az 
' éljenzés az oklevél átadása 
| után, am ikor megérkezett 
I Kossá István  m iniszter elv -  
! tá rs  meleghangú távirata ,
! melyben közli: tiszta szívből

gratulál elé’- t eredményeink�
hez, s a további munkához jó 
egészséget és :*>k munkasikert 
kíván. Ezután az ünnepélyen 
a dolgozók vidáman énekel�
ték:.
A keszthelyi távirászok vígan 

é l n e k ,

Fittyet hánynak a zuzmarás, 
hideg télnek,

Munkásszállás a tanyájuk,
barna kislány a  babájuk, 

T iíi - tá ti - tá titá titá . . .

Lassan leszállt az este. A 
keszthelyi öböl partján  ki�
gyulladtak a  lám pák, a  feljövő 
hold vidámon ragyogott, s úgy 
tűnt, m intha a drótosok indu�
lójának pattogó ütem ére vidám  
táncot já rn a  a  tó  ezüstös tük �
rén.

A rányi József 
S Z B - titk á r

270 m illió lapnak mindössze 
2,3 százaléka m aradt meg re�
m ittendaként.

A hírlapterjesztők jó m un�
kájának egyik legkifejezőbb 
mutatója, hogy példányszám -  
tervüket éves viszonylatban 
106,6 százalékra, érték  (forint) 
tervüket pedig 108,8 százalék�
ra  sikerü lt teljesíteni.

Az eredm ényék elérésében 
segítséget nyújto ttak  a szak -  
szervezeti tisztségviselők is: 
ism ertették  a  feladatokat, 
mozgósították a  dolgozókat 
stb.

A mostohább körülm ények 
között dolgozó hírlapárusok 
részére általában magasabb 
kereseti lehetőséget biztosí�
tunk. Egyéb jutalm azások te�
kintetében is kifejezésre ju t�
ta tju k  elism erésünket a  vég�
zett m unkáért. Csak a postás 
egyesített kézbesítők 1961- ben 
az őket megillető alap -  és 
m unkaköri bérükön túlm e�
nően 17,1 m illió forin t hírlap�
kézbesítési prémiumot, 400 
ezer forin t gyűjtési ju ta lm at 
és ezen túlm enően még több 
tízezer fo rin t összegű céljutal -  
n ja t és tárgy ju talm at kaptak.

Az áruslétesitm ények ellá�
tásával is — különösen az 
utóbbi években — sikerült 
előrejutnunk. Több száz léte�
sítmény beáll látásával te ttük  a 
hírlapárusok m unkáját kultu�
ráltabbá és kényelmesebbé. A 
posta folyam atosan a  még 
meglevő magánlétesítm ények 
üzemeltetésével járó  költsége�
ket is m agára vállalja.

Az ebben az évben előttünk 
álló további feladataink — 
elsősorban gondolunk an újon�
nan kibocsátott 2,5 millió VIT-  
sorsjegy eladására — teljesí�
tésére minden rem ényünk 
megvan. A postás dolgozók 
ma m ár megszerették a  hír -  
lapszolgálatot. átérzik annak 
társadalm i fontosságát és így 
szívesen végzik. A szakszerve�
zeti aktivistáktól pedig azt 
kérjük, hogy a jövőben is mi�
nél több helyen és még na�
gyobb segítséget adjanak 
m ind a szakvezetésnek, mind 
az árusolk és kézbesítők min�
dennapi tevékenységéhez.
Együttes erőfeszítéssel a 
m unkánk könnyebbé és eíed -  
ményesebbé válik.

T. F.

Az eg y ez te tő  bizottságok 
munkája a dolgozók érdekében

Vidéki nagy postahivatal 
vezetője az egyik dolgozónak, 
azon a  címen m ondta fel a  
munkaviszonyát, hogy a m un�
k á já t többszöri figyelmeztetés 
után sem  végezte megfelelően. 
A felmondólevélben „csokor�
ba” kötötte azokat a kezelési 
szabálytalanságokat, am elye�
ket hosszabb időre visszame�
nőleg a dolgozóra vonatkozóan 
feljegyzett. A felmondás ala�
kilag megfelelt a törvénysze�
rűségnek. T artalm ilag m ár ke�
vésbé.

A  hosszú idő óta feljegyzett 
kezelési szabálytalanságok kü -  
lön - külön ugyanis a rra  is alig 
szolgáltak alapul, hogy seléjt-  
büntetésben részesítsék érte  a  
dolgozót. T ehát összességük�
ben sem  m erítették  ki a  mun�
kaviszony megszüntetésének 
okát.

Az ügy irataiból egyáltalán 
nem  volt megállapítható, hogy 
a hivatalvezető m it te tt a fia�
tal dolgozó nevelése érdeké�
ben. A nevelés szocialista kö�
vetelm ényeinek pedig nem  fe�
lelhet. meg az, hogy bárki 
..csak" összegyűjtse a h ibákat 
és bizonyos idő után a  legszi�
gorúbb intézkedést foganato�
sítsa.

A vállalati egyeztető bizott�
ság' ebben az esetben nem  állt

a h ivatása magaslatán, m ert 
megelégedett a  törvényesség 
alaki feltételeinek vizsgálatá�
val. Az érdem i vizsgálatnál 
elfogadta a  m unkáltató jogi 
álláspontját és a  dolgozó pa�
naszát elutasította. A posta II. 
fokú egyeztető bizottsága a 
fellebbezés tárgyalása során 
m egállapította, hogy a  m unka -  
viszony megszüntetése tör�
vénysértő volt és a m unkavi�
szonyt helyreállította.

A hivatalvezető ebbe a  ha�
tározatba belenyugodni nem 
tudott, a  végrehajtást, vagyis 
a  dolgozó m unkába állítását a 
jogszabályban megjelölt utolsó 
napig elhúzta. Ezzel növelte 
az t az, összeget, am elyet a dol�
gozónak a  m unkaviszony tör�
vénytelen megsértése folytán 
kiesett bére fejében ki kellett 
fizetni. Ezenkívül a  hivatal -  
vezető törvényességi panaszt 
te tt a Legfőbb Ügyészségen. A 
Legfőbb Ügyészség azonban az 
egyeztető bizottsági határoza�
to t nem  ta lá lta  törvénysértő�
nek és a  hivatalvezető pana�
szát nem  fogadta el.

j Ez a  vázlatosan ism ertetett 
j ügy is igazolja: az egyeztető 
I bizottságok a  postán is őnköd-  
1 nek a szocialista törvényesség 
I felett és rászolgálnak a  dólgD-  
I zók b iza lm ára . . .

J. L.

Mit láttunk
Látogatás Lengyelország legszebb, legmodernebb postahivatalában

A postás dolgozók közül is egyre többen 
ju tnak el a testvéri országokba. Élményei�
ket, tapasztalataikat sokan papírra vetik és 
szerkesztőségünkbe küldik, hogy örömüket, 
az idegen országokban szerzett kellemes 
érzéseiket megosszák a postások széles tábo�
rával.

Ezúttal két alapos és tartalm as útibeszá�
molóból közlünk szemelvényeket.

— Igen kellemes és élményekben gazdag 
utazásban volt részem — írja  Schadek 
György, a  Posta K ísérleti Intézet dolgozója 
—, eleget téve kedves lengyel barátaim  és a  
Lengyel Postás Szakszervezet m eghívásának. 
Lehetővé te tték  számomra, hogy m ind szak -  
szervezeti, m ind szakm ai vonalon bepillant�
sak a  lengyel postás dolgozók életébe, m un�
kájukba és megnézhessem hivatalaikat, 
m unkahelyeiket és szociális berendezéseiket.

Lengyelországnak három szor annyi lakosa 
van, m in t hazánknak, a  lengyel postás dol�
gozók is három szor annyian vannak, m int 
mi. A postának külön minisztérium a, a pos�
tás dolgozóknak pedig sa já t szakszervezetük 
van. Az ország tíz postaigazgatósági terü letre  
van felosztva, melyek nagyobbak, m in t ná�
lunk. Az igazgatósági székhelyeken ta lálha�
tók a szakszervezeti terü leti bizottságok. A 
szakszervezet felépítése hasonló a  mienkhez.

A W arszawa 1. hatalm as, m odem  körzeti 
és főpostahivatal, külső form ájában is méltó 
az ország fővárosához. A takarékpénztár 
régi romos épületét építették á t korszerűen. 
1961 őszén adták át rendeltetésének.

A főposta épületében van a varsói posta -  
igazgatóság is elhelyezve. Az impozáns be�
já ra t fölött egy nagy óra látható, amely a 
pontos időn kívül azt is m utatja , hogy az 
adott időben a világ néhány nagyvárosában

(Moszkva, Tokió, London, New York) az 
ottani időszám ítás szerint hány óra van.

A hatalm as, tágas és levegős felvételi te�
rem  az üvegtetőn át, íen trő l kapja a  m in�
denhová szétterjedő nappali világosságot, 
este pedig fénycsővilágításban ragyog a  m ár�
ványoszlopos, m árványpultos, müanyagpadlós, 
m űkőburkolatos falú szép teremi

A m unkahelyek fölött m indenütt három �
nyelvű fe lira t van, s a bennülők m ind fekete 
fehér galléros m unkaköpenyben dolgoznak. 
Kellemes benyom ást kelt a m indenütt ta �
pasztalható ragyogó tisztaság és rend.

A m unkahelyeken autom ata levélmérlegek, 
a csomagfelvételnél olyan m érlegek m űköd�
nek, am elyek a  három  díjövnek megfelelő 
d íja t m utatják. A pénzfelvételi m unkahelye�
ken villam os m eghajtású számológépek, a 
csoportos felvételnél bérm entesítőgépek van�
nak. A közönség részére fenntarto tt rész 
olyan tágas, hogy csúcsforgalom idején sincs 
tolongás, kezelőablak van bőven. A terem  
közepén levő — helyi, vidéki és külföldi — 
levélszekrényeket üríteni nem  kell, m ert a 
bedobott levél a padló a lá  beépített szállító -  
szalag segítségével a  levélfeldolgozó helyi�
ségbe, a  megfelelő ta rtá lyba ju t el.

A W arszawa 1. hivatal dolgozóinak létszá�
m a 1600 fő. M int körzeti hivatalhoz 36 varsói 
kisebb hivatal is tartozik. A dolgozók részé�
re mosdók, öltözőhelyiségek állnak rendelke�
zésre. Az épület hetedik emeletén szép 
könyvtár, kultúrterem , klubterem , eszpresszó, 
biliárdszoba, kártyaszoba, rádió, televízió 
nyú jt szórakozást és a társadalm i összejöve�
telekre lehetőséget.

A lkalm am  volt megnézni a  W arszawa 2. 
pályaudvari h iva ta lt is, melyben 1800 fő dol�
gozik. Ez levélgyűjtő, irányító és továbbító, 
Varsó egy részére levélkézbesítő és csomag�

kézbesítő, továbbá m ég mozgópostahivatal 
is, de felvétel nincs.

A  levélfeldolgozásnál zsákemelő és k iürítő  
készülék, porelszívó berendezés’ működik. A 
levélbeosztó szekrények olyanok, m int n á�
lunk. A  csom agirányítást villam osm eghajtású 
félautom ata, szállítószalagos, billentyűs keze�
lésű géppel végzik. A csomagok csúszdákon, 
a billentyű lenyom ásával a megfelelő vonalra 
irányítva a megfelelő gyűjtőrekeszbe kerül�
nek. Innen targoncákon a  mozgóba szállít�
ják. K ét szétosztó berendezés közül az egyi�
ken kizárólag a  sajtó  feldolgozása történik.

Megnéztem még két középnagyságú és egy 
kisebb h ivatalt is. Ezek is átép ített és kor�
szerűsített m intahivatalok voltak. A felvételi 
m unkahelyek m indenütt szépen fel vannak 
szerelve.

A m unkahely - feliratok a  fő forgalmi uta�
kon, levő hivatalokban legalább két nyelvűek 
(lengyel, francia), de ahol nagyobb az ide�
genforgalom, o tt három  nyelvű feliratok ta lál�
hatók.

Árusító autom atáik nincsenek. Érdekesek 
a hivatali távbeszélő - fülkék. Ezek állványon 
álló kashoz hasonlóak, am elyekbe csak a 
felső test fér be. Belülről hangtompító 
anyaggal vannak kipárnázva, hogy a külső 
zaj ne zavarjon. A beszélgetés kihallatszik, 
de a szomszédos fülkében beszélőt nem  za�
varja.

Lengyel szaktársaink nagy erőfeszítéssel, 
szorgalommal építik a Lengyel Népköztársa�
ság postáját. Amit eddig építettek, arra  iga�
zán büszkék lehetnek.

Célszerű újítás a drezdai postaigazgatóságon

A drezdai postaigazgatóságon a te rv telje�
sítéssel kapcsolatos feladatokról beszélget�
tünk  — olvassuk dr. Zsögön Egon úti beszá�
molójában. — Ök a bevételi tervek teljesí�
tését nagym értékben elősegítik az úgyneve�
zett kölcsön kartondobozok használatával. Ez 
egy igen érdekes, jól bevált és komoly be�
vételt jelentő kezdeményezés. Megérdemli, 
hogy egy kicsit részletesebben foglalkozzunk 
vele, és esetleg itthoni bevezetését m érle�
geljük.

Az NDK postának több százezer, külön�
böző nagyságban (3—4 féle nagyság) gyár�
to tt kartondoboza van (Behälter), melyeket 
a postán csomagot küldeni kívánó magán -  
felek és iparvállalatok 50 pennigért (kb. 2 
forint) kölcsönvehetnek a  szállítás idő tarta�
mára. A címzett az érkezett csomag dobo�
zát — tartalm ának  kiemelése u tán  — a ren�
deltetési postahivatalnak visszaadni köteles, 
ellenkező esetben 5 m árka (kb. 20 forint) 
kárté rítést fizet.

Ennek az érdekes megoldásnak több előnye 
van:

A dobozok tartósak és átlagban 40—50-  
szer lehet használni azokat, önköltségük 
am ortizációja iptán az 50 pf- es használati díj 
a postának jelentős sa já t bevételt eredmé�
nyez. A hivatalok a kartondobozok használa�
tának propagálásával bevételük emelését 
jelentős m értékben elősegítik.

A postai csomagkezelés és szállítás köny-  
nyebben gépesíthető (konténerek használata), 
mivel ezáltal m ind több és több az egységes 
alakú csomagok száma a postai forgalomban.

Népgazdasági szempontokból is komoly 
jelentőségű ez az újítás. A gyárak, term elő�
üzemek ham ar felismerték és most m ár ez�
rével veszik Igénybe a posta dobozkölcsönző 
szolgálatát. Ugyanis ezzel a csomagolási 
(göngyöleg) költségeiket jelentős mértékben 
csökkenthetik. A term elő gyáraknak, üze�
meknek, de a kereskedelem nek is az 50 pf- es 
postai kölcsöndíj még mindig kedvezőbb, 
m int a göngyöleg előállítási vagy beszerzési 

költsége.
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Egy postás három arca

Apa és a két gyerek játszanak. A társas�
játékban az em ber nyer vagy veszít — siker 
váltakozik a  kudarccal. A két kislány m ind 
a kettő t komolyan veszi. Az apa is: tanul�
ják meg a gyerekek, hogy így van ez az 
életben is. Szokjanak hozzá, hogy elism erést 
és kudarcot egyformán el kell viselni, anél�
kül, hogy belerendülne az ember.

De a já ték ra  csak akkor kerül sor, ha 
Béres Károly szabadnapos, és ha M ária és 
Bözsi m inden leckéjüket m egírták, meg�
tanulták. És az egész lakásban m inden a 
helyére téve, k itakarítva, a  íőznivaló is elő�
készítve várja  a  m unkájából hazatérő édes�
anyát. A ház körüli teendőket — a  főzés ki�
vételével — a  családapa lá tja  el. A két kis�
lány, a  12 éves M ária és a 8 esztendős Bözsi 
csak akkor segíthetnek, ha m arad rá  idő a 
tanulás után.

A Béres - családban nem  problém a a máso�
dik műszak. Béres Károly term észetesnek 
ta rtja , hogy a házkörüli teendőket feleségé�
vel megossza. Feleségével, aki dolgozik, és 
m unkája m ellett társadalm i m unkában ta �
nácstagként egy egész járás gondjait, ügyeit 
intézi.

A bátor postás
A szocialista brigádvezetők országos ta �

nácskozását megelőzően több brigádvezetőt

m eghívtak a  SZOT- ba, ahol a párt, a kor�
m ány és a  szakszervezet több vezetője -L- 
közöttük K ádár János elv társ — megjelent. 
A találkozó valóban meleghangú és közvet�
len beszélgetéssé alakult, de az első p illana�
tok szokásos feszélyezettségét, megilletődött -  
ségét az  elsőnek megszólaló brigádvezető 
szavainak kellett feloldania. Neki volt a  leg�
nehezebb dolga. M indenesetre biztosítva volt 
szám ára az érdeklődés. Az első hozzászóló: 
a M unka Érdem érem m el k itün te te tt Béres 
Károly volt. Most utólag visszagondolva 
m aga is meglepődik azon, hogy m ennyire 
őszintén, feszélyezettség nélkül tudott akkor 
beszélni. Valami olyasm it érzett, hogy vala�
kinek csak el kell kezdeni, k ár lenne m inden 
percnyi csendért, ,és hogyha szót kér, a  pos�
tások nevében k ér szót. így nevezték el az�
u tán  Béres K árolyt a szocialista brigádveze�
tők tanácskozásán „a bátor postásnak.”

Az esti irányítási verseny győztese

Béres Károly szocialista brigádja a  moz�
galom legkezdetibb időszakában alakult. 
Akkor sokan értetlenül nézték őket — most 
dicsőségnek számít, ha valaki a  brigád tagja 
lehet. Béres K ároly a  napokban m egvált a 
brigádtól, m ert ú jra  kinevezték csoportveze�
tőnek. Az 50- es években egyszer m ár volt 
csoportvezető, de lem ondott, m iután  úgy 
lá tta , hogy igazságtalan a  prém ium rendszer 
és beosztottjainak m unkáját nem ju talm az�
zák ténylegesen érdem ük szerint. Az idő őt 
igazolta, a visszásságok megszűntek. S most, 
nem  u tasítha tta  el a  csoportvezetői m unka�
körrel járó  felelősséget. A  brigád, nélküle 
is, ezután is, szocialista brigád m arad.

Szaktársainak szeretetét, tekintélyét nem �
csak embersége, politikai érettsége, hanem  
szakmai tudása révén is kiérdem elte. Többek 
között azzal is, hogy 1953 óta, tehá t m ajdnem  
10 esztendeje m indig ő nyeri meg az orszá�
gos esti irányítási versenyt. 2884 lapot kell 
szétosztani. Idő és minőség szerint m érik a 
versenyző teljesítm ényét.

Szereti ezeket az idegfeszítő szakmai ver�
senyeket. Szeret sportolni is, de az t nem  
versenyszerűen. — Én vagyok a m indenkori 
tartalék  a  csapatban — m ondja nevetve —, 
ha kell, szurkolok, ha kell, beugróm játszani.

Valóban, egy tartalékcsapat tag ja  Béres 
Károly, m ert azok közé tartozik, akikről 
nem csak a riporternek kellene egy a  pilla�
natnak  szóló újságcikkben megemlékeznie, 
hanem  a m ai kor m unkás hősét lehetne róla 
íróinak m egm intázniuk.

Pusztai Hédi

ORSZÁGÚTON
Olyan cudar idő tom bolt az 

alföldi síkságon, hogy 
még a jó  meleg, halkan su �
hanó Volga gépkocsiban is 
megborzongott az ember. 
Csendes', kihalt a határ, amer�
re a szem  ellát, csak vakító  
fehérség. A z  országút hamaro�
san járhatatlan lesz, néhány 
helyen már buckákat sodort a 
szél, s a hó m indent betemet. 
De elő ttünk hirtelen fe ltűn ik  
egy magányos ember, hátát a 
szélnek vetette, és áll, m intha  
odacövekeUék volna. A  gép�
kocsi fékez, az em ber fe lénk  
fordul, m ajd  biztalmatlanul 
méregeti a halványkék kocsit 
és benne ülő utasokat.

—  Hova, hova bácsikám? —i 
a soffőr hangja invitáló.

— Hát csak ide Kunhegyes �
re. A z  orvoshoz. A  buszt vá �
rom.

Szó, szót 1követ, míg végre 
az ember beül. A kko r  nézem  
meg csak az arcát. Fáradt, be�
teg ember, talán már hetven  
éves is elm últ. Szavai akadoz�
nak, szem e lázban ég. M intha 
csak kitalálta volna gondola�
taimat, am ikor megszólal.

— A  nátha. Ledöntött a kn- 
tyabetegség.

— Sok dolga lehet most az 
orvosnak — mondom. Biztos 
népszerű ember a faluban.

— Enfelőlem lehet akármi�
lyen népszerű, de sohasem lesz 
olyan kedvelt ember, m in t a 
postás.

A  bizalmatlanság feloldó �
dott, sőt most már az ülés 
csücskéről beljebb csúszik, és 
kényelm esen hátradől.

— A ztán  m iért népszerűbb 
em ber a postás? Nem gyógyít 
meg az senkit — válaszolom  
előbbi szavaira,

— Pedig az gyógyít engem  
csak igazibul. Szóval. Meg 
hírrel.

i  stán lassan kibontakozik  
/ i  a kép, egy postásról, a, 

falusi levélhordóról, aki 
am olyan m indenes ember, 
m ert viszi a pénzt, a levelet, 
a sajtót.

—■ M ert te tszik  tudni, a mi 
postásunk éppen az én házam �
nál fe jezi be a posita leadását. 
É-n utánam  m ár senki sem  la�
kik, Ilyenkor aztán megpihen  
egy kicsit, aztán elbeszélge�
tü n k  sok mindenről. Igen, igen 
okos em ber a m i postásunk, 
tud  az leéremszépen m indent, 
még azt is, hogy a Ferenc 
Jóska valami Schratt Katalin �
n a k  udvarolt, a fene a  jó dó�
gát. Kérem, én a tanyán élek. 
csak este látom  a lányom  meg 
a  vejem , am ikor hazajönnek a 
téeszböl. De az öreget m ár 
nem igen veszik  emberszámba, 
nem  is nagyon beszélnek ve �
lem, csak m egkérdezik, hogy 
van nagypapa, aztán ezzel el 
is vagyok intézve. Hiába van  
meg m indenem , ha a szó 
hiányzik. M ert kérem  ez igen  
fontos. Hát ezt csak azért 
m ondtam  él, m ert a m i postá �
sunk hozza nekem  a szót, meg 
a sok-sok hírt.

— Tudja, úgy vagyok én a 
postással, m in t am ikor fiatal 
legény voltam . Legénykorom �
ban m inden  este úgy izzad �
tam, m in t egy agyonhajszolt 
ló, am ikor  — isten  nyugosz �
talja szegény feleségemet, ak �
kor m ég lány vo lt — hozzá 
siettem , hát hogy vár-e? Várt.. 
M indig várt. Most meg én vá �
rok. A  postásra, hogy nem  fe �
ledkezik-e meg rólam, beko- 
pog-e hozzám, hogy János bá�
csi. i t t  a Népszabadság. A ztán  
leül a kemence mellé, megso �
dor egy cigarettát, m ivelhogy 
ki nem  állhatja a gyári ciga�
rettákat, és beszélni kezdünk,

T öbbet tudok én kérem  a 
faluról meg a világról, 

m in t akárm elyik ember itt  a

környéken. Tudom, hogy az 
alvégen lakó Kovácsoknak 
megdöglött a bornyújuk, pedig 
már vagy tíz éve nem  is be�
széltem  velük. A z t is tudom  
k é re m / hogy a Dakos M átyás 
fia  igen erősen törtet a Bele- 
giék lánya után, pedig ebből 
nem  lesz házasság. Meg aztán, 
ami történik a világba, hogy 
hogy példának okáért em lít �
sem  az egekbe röpülő pilótá �
kat. fin. kérem  m indent meg- 
tudog c postástól. A z  újságot 
akár el sem  kellene olvasnom. 
Mondom, igen okos egy em �
ber a m i postásunk.

— Én mondom magának, 
uram, hogy az orvos, akihez 
fuvaroznak m ost engem ilyen  
nagy szívességgel, sose lesz 
olyan kedvelt ember. M ert az 
kérem  beszúr az em ber hátul�
jába egy olyan nagy tűt, am i�
től egy ló is megvadulna, az �
tán hazaküldi lefeküdni, hogy 
otthon m aradjon nyugton az 
a szegény beteg. De hát éppen 
ez az, hogyan m aradjon nyug �
ton, am ikor jön a postás és 
m esélni kezd. Ilyenkor elfe �
le jtem  a hátsó részemre terí �
te tt vizes törülközőt,, és hall�
gatom a postást. Ez olvan fáin- 
tos dolog, hogy még köhögnöm  
sem  kell, pedig ez a m egfá �
zással jár. A  m i postásunk . . .

Ä  sofőr halkan megszólal:
— Nocsak, m egértünk vol- 

bácsikám?
— Nocsak, m egértünk vol�

na. I tt álljon meg, kedves 
fiam , itt  ennél a sárga háznál. 
Nahát, de jól elbeszélgettük az 
időt, m intha csak a postásun �
kat. hallgattam volna. Hát kö �
szönöm a fuvart, az isten  áld �
ja  magukat.

— Magát is, bácsikám?
Még látjuk, am int leveri lá �

báról a havat, aztán a kocsi 
e l in d u l. ..

KULTURÁLIS

A Postás Irodalmi Színpad  
május 19-én tartotta bem utat�
kozó előadását m eghívott kö �
zönség előtt a szakszervezet 
székházában,

A  budapesti postások e köz �
ponti együttese újszerű és ma�
gas irodalmi színvonalú m ű �
sora m egérdemelten nagy si�
kert aratott.

Többek között bem utatták: 
Dihovicsnij — Szlobodszkoj: 
Uj em berek című szatirikus 
vígjátékát. A  színes és érde �
kes keretjátékban  vers - , dal-, 
paródia- és táncszámok köve �
tik  egymást. A  sikeres műsor 
szereplői: Hortobágyi Judit,
Kem enes Sarolta, V irtus Edit, 
Bertalan István, Boháti Lajos, 
Budai László, Palágyi István. 
W orschitz Oszkár né ötletes 
rendezése külön elismerést ér�
demel.

*
A  Bács m egyei M. B. az 

alapszervek tájékoztatására 
Postakürt címm el negyedéven �
kén t megjelenő tájékoztatót 
adott ki. A z  első szám m egje �
lenése (dikalmával üdvözöljük  
ezt a helyes kezdeményezést, 
és a tájékoztatóban m egjelent 
célkitűzésükhöz  — hogy sze�
rény keretek között, egyszerű 
köntösben, de annál nagyobb 
m unkakedvvel és akarással 
kívánják segíteni az alapszer�
vek m unká já t — sok sikert kí �
vánunk.

★

Gyöngyösön — a K ISZ  ö t �
éves évfordulója alkalm ával — 
a K lSZ-fia ta lok szellemi vetél �
kedőt rendeztek. A  politikai, 
történelm i, irodalmi, sport és 
m űvészeti kérdésekre adott he �
lyes válaszok alapján Szabó 
Zsuzsa, a fe lvéte li brigád tag �
ja nyerte az érdekes versenyt.

N e m z e t k ö z i  h í r e k .
A nemzetközi m unkásosztály 

nagy ünnepe alkalm ából a 
S ZuT  27 országból h ívott meg 
szakszervezeti küldötteket a 
magyarországi m ájus elsejei 
ünnepségekre. Ezek között töo-  
ben. voltak postások. így Ni�
kola B. MiUtnovic — and Ju �
goszlávia posta vezérigazgatója 
is vo lt — jelenleg a jugoszláv 
szakszervezetek szövetségének 
központi tanácsában dolgozik. 
Vele együtt volt Bálint m ire, 
a  suiboticai szakszervezetek 
funkcionáriusa. G hánából P. 
Ofei Heneku, a  postásszakszer�
vezet főtitkára.. Kubából pedig 
Elsie Delias, postásszakszerve�
zeti funkcionárius, Torinából a 
postásszakszervezet titkára, 
Boreo Franco és Johann 
Schm utzer, a  bécsi VT A m t 
szakszervezeti funkcionáriusa 
volt a vendégünk.

A vendégek m egtekintették 
a különböző postaszerveket: a 
K risztina Távbeszélő Üzemet, 
Központi Távíróhivatalt, a 
Puskás T ivadar Távközlési 
Technikumot, szociális létesít�
ményeket: napköziket, óvodá�
kat, orvosi rendeiőket, étkező�
ket. ku ltu rá lis és a PSE új 
sportlétesítményét.

Látogatásuk során elism erés�
sel nyilatkoztak a  postás dol�
gozók m unkájáról, a  postai 
m unka szervezettségéről, a  szo�
ciális létesítm ényekről. Igen 
érdeklődtek a  postás dolgozók 
m unka -  és életkörülm ényei, a 
szakszervezeti mozgalom prob�
lémái iránt. M indannyian k i�
jelentették, hogy rdkonszenv-  
vel kísérik hazánk fejlődését. 
A postás dolgozóknak üdvözle�
tüket küldik és sok sóikért k í�
vánnak.

★
A ,,M agyar Szolidaritási Bi�

zottság •' országos m éretű ak �
ciót kezdem ényezett a  világ 
gyarm ati, félgyarm ati sorban 
élő népeinek hősi küzdelm e tá �
mogatásáért. Ezeknek a nagy 
harcoknak segítése nekünk 
magyar dolgozóiknak, magyar 
postásoknak is kötelességünk, 
hiszen ezek a harcok összekap�
csolódnák a  mi célkitűzéseink�
kel. a m i függetlenségünk és 
békénk megvédésével, a  mi 
jobb életkörülm ényeinkért fo�

lyó küzdelemmel. Az ellenség 
is közös, a kapitalizm us az 
im perializm us rendszere, mely 
m agában hordja a kizsákm á�
nyolást, a  háborúk lehetőségét. 
Azok megsegítése, akik az első 
sorokban harcolnak, becsület�
beli ügyük a  postás dolgozók�
nak is. Ezeket a  gondolatokat 
érte tték  meg és juttatták, k i�
fejezésre a postás dolgozók 
röpgyüléseken, a  bizalmiakká, 
folytatott megbeszélések során 
és éppen ezért .teszik maguké�
vá a M agyar Szolidaritási Bi�
zottság és a  SZOT felhívását 
„minden szakszervezeti lag egy 
bélyeg m egváltásával segítse 
az igaz ügyet”.

A Bp. 72. sz. postahivatal, a 
Járm űtelep, a Kábelüzem, a 
Bp-  62. sz. postahivatal, a  Táv�
beszélő Igazgatóság és a többi 
budapesti és vidéki postaszer�
vek is szívesen vásárolják 
a bélyeget, és szépen teljesítik 
a jelszót: M inden szakszerve�
zeti tag egy bélyeg m egváltá�
sával segítse az igaz ügyet. 
Tudják, hogy az ő forintjuk 
is segítséget, elsősorban élel�
miszert, gyógyszert je len t a 
függetlenségükért küzdő né�
peknek, az ő forin tjuk  is erőt 
ad a  harcosoknak, s  könnyeket 
töröl le  a  szenvedők arcáról. 

★
A nem zetköri munkásmozga�

lom jelentős eseménye lesz 
m ájus utolsó és június első 
napjaiban: Budapesten tartja  
ülését a  Szakszervezeti Világ-  
szövetség elnöksége és végre�
hajtó  bizottsága

Az ülések napirendjén rend�
kívül fontos kérdések — a 
nemzetközi helyzet értékelése, 
az ebből adódó feladatok, a 
szakszervezeti világkongresszu�
son elfogadott akcióprogram 
és határozatok végrehajtása, a 
dolgozó nők problém áit tá r�
gyaló II. nemzetközi konferen�
cia összehívása és m ások — 
szerepelnek.

A  m agyar szervezett dolgo�
zók őszinte örömmel fogadják 
az SZVSZ vezérkarának buda�
pesti tanácskozását, és remé�
lik, hogy az SZVSZ vezetőinél 
alkalm uk lesz a m agyar dolgo�
zókkal találkozni.

„A M agyar Népköztársaság 
nevében törvényadta jogom�
nál fogva Vida János és W ied- 
ren Magdolna gyermekeinek 
Erika és Gábor utónevet 
adom ” — m ondotta Gáti Jenő �
vé, a IX. kerületi Tanács 
anyakönyvvezetője a  Posta 
K ísérleti Intézet ku ltú rte rm é�
ben ta rto tt névadó ünnep�
ségen.

A boldog szülők, Vida János 
és  felesége örömmel hozták be 
két kis ikergyerm eküket az 
intézetbe. E lkísérte őket a 
család apraja - nagyja, a déd�
nagym am a, a nagym ama, a 
ké t nagyapa, a testvérek, 
unokák eg y a rán t 

E rre az alkalom ra az intézet 
nőtanácsa virágcsokorral díszí�
te tte  fel a kultúrterm et, am e�
lyet m egtöltötték a  dolgozók.

Az SZB - titkár köszöntötte 
az ünnepeiteket, akik csendes 
„cumizással’’ vették tudom á�
sul, hogy Erika és Gabika né�
ven fogják őket hívni, s köz�
ben egy- egy mosolyt ju ttattak  
a névadó m am ának és az őket 
körülvevő sok idegen néninek, 
miközben a  férfi vendégel: 
vidám an em elték poharukat a 
kicsik és szüleik egészségére.

Egri Gyula

„Szocialista 
módon élni"

A Csekkleszámoló Hivatal 
„Otíakár” szocialista 

brigádja szép példáját mu�
tatja annak, hogyan lehet 
egymást segíteni, hogyan 
kell tartalommal megtölte�
ni a „szocialista módon él�
ni” célkitűzést. Egyik dol�
gozótársuk, Néinedi István�
ná szaktársnő, már hosszú 
ideje beteg, jelenleg is kór�
házban fekszik. 80 éves 
édesanyja és 10 éves kislá�
nya gondozását a brigád 
teljes egészében magára 
vállalta. Összefogásuknak 
köszönhető, hogy a kislányt 
intézetben elhelyezték, de 
ott sem hagyják magára, 
felváltva látogatják, igye�
keznek édesanyja szerete�
tét és gondoskodását pó�
tolni.

Hetente meglátogatják az 
otthon maradt 80 éves ma�
mát is, takarítanak, bevá�
sárolnak, felváltva segíte�
nek.

Némediné szaktársnő 
büszke lehet munkatársai�
ra!

K . I .

Im rícsák  B éla SZ B - titkár üdvözli aa  ü n n ep e itek e t és a vendégeket

OLVASD 

a Postás Dolgozót
Csontos Janos w v v 'i/v v w w v v v v w v v w v a

A P osta  K ísérleti In tézet dolgozói. V ida E rik a  és G abika 
névadó  ünnepségén

Névadó ünnepség
a Posta Kísérleti Intéseiben
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Árvaellátásra való jogosultság
Á rvaellátásra' való jogosult�

ság altkor állapítható  meg, ha 
a m eghalt dolgozó a rokkant�
sági nyugdíjhoz szükséges szol�
gálati időt megszerezte, vagy 
m ár öregségi, illetőleg rok�
kantsági nyugdíjat kapott.

Az üzemi baleset vagy fog�
lalkozási betegség következté�
ben m eghalt dolgozó után, te �
k in tet nélkül a  szolgálati idő 
tartam ára , m egállapítható az 
árvaellátás.

Á rvaellátásra a  következő 
hozzátartozók jogosultak:

a) az elhalt dolgozó gyer�
meke, mostohagyermeke, örök�
befogadott gyermeke;

b) az elhalt dolgozó nevelt 
gyermeke, testvére, unokája.

Ez utóbbiakra csak akkor 
vonatkozik a  rendelet, ha a  
dolgozó sa já t háztartásálban 
ta rto tta  el őket, és az árvák�
nak más, e ltartásra  köteles és 
képes hozzátartozójuk nincs.

Az e lhalt nyugdíjas hozzá�
tartozói (gyermek, testvér, 
unoka) ugyanolyan feltételek�
kel jogosultak árvaellátásra, 
m in t a  dolgozó hozzátartozói.

A  házasságon kívü l született 
gyerm eknek is já r  az apa jo�
gán az árvaellátás, h a  az apa�
ságot a  dolgozó elismerte, vagy 
a bíróság az apaságot jogerő�
sen m egállapította.

Az elhalt anya jogán is já r  
— a  fenti feltételek m ellett — 
árvaellátás. Ez akkor is meg�
állapítható. h a  a  gyerm ek apja 
él. A jogosultság az özvegyen

m arad t szülő újbóli házassága 
és az árva örökbefogadása ese�
tén is fennm arad.

Az árvaellátás a gyerm ek 16. 
életévének betöltéséig já r. A 
19. év betöltéséig akkor folyó�
sítható az árvaellátás, h a  a  
gyerm ek közép- -  vagy kö�
zépfokú iskolai tanulm ányokat 
fo ly ta t

Testi vagy szellemi fogyat�
kozás m ia tt tartósan megrok�
kan t és e lta rtásra  szoruló 
gyermek életkorára való te�
k in tet nélkül jogosult az á rva�
ellátásra. h a  ez az állapota a 
16. életéve, illetőleg tovább�
tanulása esetén a  19. életéve 
előtt is fenná llo tt

Az árvaellátás összege m in�
den egyes gyerm ek u tán  az 
özvegyi nyugdíj 50 százaléka, 
de árvánkén t legalább 175 fo�
r in t

A  teljes árváknál az özvegyi 
nyugdíj teljes összegének felel 
meg az árvaellátás, ez azon�
ban havi 250 forin tnál gyer�
m ekenként kevesebb nem  le�
het.

A  szülötten árváknak  já ró  
ellátást kap ja  az a  gyerm ek 
is, akinek életben lévő szülője 
rokkan t vagy ak it a  szülő�
je  elhagyott és ró la nem  gon�
doskodik.

Ha az árvának  m indkét szü�
lője meghalt, akkor az u tán  a  
szülő u tán  kap ja  az árvaellá�
tást, akinek jogán nagyobb 
összegű árvaellá tásra jogo�
s u lt

Április 28-án 
zsúfolt ház előtt 
tartotta legújabb 
bem utatóját a 
Postás Opera- 
stúdió.

Ezúttal ké t egy- 
felvonásos kisope�
rát, Bizet: Djami- 
leh és Donizetti: 
Rita című m űveit 
adták elő. A  be�
m utató előadás 
szereplői Kocsis 
Kati, Kotondi 
György és K uthy  
Tamás, valam int 
Sáros Éva, Kiss 
Gyula és Frigyesi 
György.

A  'kitűnően sike �
rü lt bemutató Hu�
szár Klára rende�
ző, dr. Vasadi- 
Balogh Lajos kar �
nagy, Herz L ili és 
fö  asznay János 
zenei korrepetito �
rok odaadó, lelkes 
m unkájának ered�
ménye.

Donizetti: Rita c. kisoperájának egyik jelenete. Kiss Gyula éa 
Frigyesi György

Negyvenhat esztendős szolgálat után
— Rákoscsaba, református 

templom  — kiáltja a kalauz�
nő felém , s int, hogy helyben  
vagyok. Tanácstalanul indulok 
el az ism eretlen úton. Egy 
ember lépett mellém . Csaba 
szülöttének néztem. Magabiz�
tos segítőkészséggel fordult 
felém :

— Keres valakit az elvtárs7
— A  Károly utcát kérem  — 

ha lenne szives . . .
— H m . . .  hm  — tanakodott.

— Ezeket a nyavalyás utca �
táblákat úgy össze-vissza za �
varták, forgatták, azt sem tu �
dom, hogy az én házam tájé �
kát hogyan tituláljam . Nevét 
mondja annak, akit keres, ta �
lán többre ju tunk .

— Zséli Sándort keresném
— válaszoltam.

— A z öreg postást, aki 
nyugdíjba vonult? A  minap  
kapott szívküldit.

— Ismeri, bácsikám?
— Én ne ismerném?
A z  ism eretlennel szemben  

való udvariasság, vagy a Zsé- 
liéknek kijáró tiszteletadás 
késztette arra, hogy egész há�
zukig, a zöldre fe ste tt drótfo- 
natos kapujukig kísért.

Egyszerű, tiszta, meleg ott �
hon fogadott. A  bemutatkozás 
sem volt m esterkélt. Zséli pa�
pa egy sámlin kuporgott, apró 
bőrdarabkák, spárga, gum i az 
ölében. Csúzli készítésével 
mesterkedett. Rám mosoly �
gott.

— Csodálkozik? Sok i t t  a 
varjú. A  kertből ki akarom  
zavarni őket.

— Tizenhárom éves voltam, 
am ikor a 70-es postához ke �
rültem  — fo ly t a beszélgetés.

— Gondrágta, kis nyápic 
gyerek. Vagonkirakás vo lt a 
feladatom. Morgott rám  m in �
denki. A kad t olyan, aki az 
anyám szoknyája mellé pa�
rancsolt vissza. K ilencen vol�
tunk testvérek. Abból hét ap �
ró. Keresni kellett rájuk. A  
szőrösszívűek m ind megeny �
hültek, m ikor beszélni kezd �
tem  rólunk. Boldog és megelé �
gedett lettem. Mert ha gyer�
m ek is voltam, nem  váltam  
kolonccá nyakukon. Négy esz�
tendőt dolgoztam a mozgópos�
tán.

Ipari foglalkozás után vágy �
tam. Szobafestésért rajongtam, 
t titokban piktorkodtam .

Tizenkilenc márciusában bú�

csút m ondtam  a mozgásoknak. 
A  főpostához kerü ltem  a Vá �
rosház utcába, a tizennyolcas 
festőm űhelybe. N em  győztem  
betelni a gazdag színekkkel, 
gyönyörködtem  a hengermin �
ták játékos rajzolatában. Ez a 
szakm a olaj és terpentin  sza�
gával úgy átitatott, hogy örök �
re rabja lettem.

A z  egész országot betopog�
tam  festékes létrámmal. Ügy 
érzem, megérte a fáradságot. 
A  becsületes m unkának a ju �
talma, hogy az ú t végén fe l �

em elt fővel, elégedetten néz �
het vissza az ember.

T itokban feleségére sandí�
tottam, tudván tapasztalatból, 
hogy az asszonyoknak m indig  
és m indenről van külön véle �
m ényük. Mosolygós, kedves, 
piros arcú  néni, keze csípőjén 
pihen, s am int láttam, szó nél�
kül nem  is tudja megállni:

— Azf elhiszem  — vágja 
ketté férje szavát. — N ekem  
ju to tt a gond, a család, a gye �
reknevelés, a pénzt beosztani. 
Nem utolsósorban a féltés, az 
aggodalom. A  m ásodik világ �
háború után, szombat-vasár �
nap teherautóval m ent vasútat 
építeni. Dormándon iskolaúj�
jáépítés. A ztán szalmán hált, 
megfázott. N ekem  gyűlt meg 
a bajom vele. A nnyi fáradsá �
got sohasem ve tt magának, 
hogy orvoshoz m enjen.

— Hagyd már, any juk  —  
in te tte  le sértődés nélkül. — 
M egmondtam én ezt még m e �
nyecskeidőben, te három fe l �
cserrel felérsz.

Ez bizony ritka  elismerés, 
bólintok. Nincs is i t t  szóra 
szükség, a puha, meleg tekin �
tet beszél szavak nélkül. A

belső értelem  fonódik össze, 
tökéletesen egybeolvad, össz�
hang lesz belőle.

A  negyvenhat esztendő alatt 
egy kezem en meg tudnám  szá�
molni, hogy hányszor voltam  
betegállományban. Mokányan, 
büszkén kihúzza magát a kis 
öreg.

— Szeretek dolgozni, rem é �
lem, még tudomására hozha�
tom  a vállalatnak, akárcsak 
1956 októberében, m ikor Pes�
ten dúlt az ellenforradalom. 
Én másodmagammal Domony- 
ban dolgoztam, postahivatalt 
feste ttünk. A  kapcsolatunk 
teljesen megszalcadt az üzem �
mel, a családunk felől sem  
tud tunk többet. Tanakodtunk, 
terveztünk, aztán nekilá ttunk  
a m unkának, úgy istenigazá �
ból. K ét nap alatt le ttünk  kész 
az egésszel. A ztán  irány haj�
nalban Domony-Iklad határá �
ba, ahol fegyveres alakok állí- i 
tottak le, isten tudja, m inek  i 
nézték a postás egyenruhán-1 
kát. Dühösek voltak, hogy ] 
nem  vo ltunk hajlandók csatla- \ 
kozni a bandájukhoz. Aszó- i 
dón, Gödön, lsaszegen óvato �
sabban jártunk, kerü ltük az ] 
em berlakta helyeket. Erdőkön, ] 
m ezőkön, latyakos esőmosta ] 
helyeken haladtunk, bokáig i 
érő sárban. Cudar időt fogtunk  i 
ki, szakadt az eső s bőrig dz- i 
tunk. Izzadtam , fáztam . Késő] 
este már csak úgy derengett] 
előttem  minden, azt hittem , ] 
hogy soha nem  lesz vége. , 
Erőm fogytán volt, s akkor  
m egláttam  Csaba apró villa �
nyainak sárga fényét. Ügy 
húztam  lábaimat, m intha nem  
is az én tulajdonomban állna. : 
Elgyötörtén, hullafáradtan ér�
tem  be az ajtón.

Jegyzetem et összecsuktam. 
Felálltam, s úgy éreztem, rég �
ről ism erem  ezt az embert. 
Pedig csak pár perc köt össze 
bennünket. A z akarást, a küz �
dést, a m unkaszeretetei, a be�
csületet jól ismerem, s kiben  
ez a szellem  él, az nem  lehet 
idegen soha. Sok ilyen  Zséli 
Sándor öregbítse a Magyar 
Posta jó hírnevét. 46 esztendő 
fáradságos szolgálata után, jó 
erőt, egészséget kívánunk Zsé �
li Sándornak, a PEKÜ nyug �
díjba vonult dolgozójának.

Kántor Zoltán

HALOTTAINK
Bányai Lajos szakkez. 

Sárbogárd 2., Gyóni László
p. alk. Belváros Távb. Üz., 
Hidasi Albert vez. főkez. 
B aja 1., Horváth József vez. 
kéz. B pest 78., Kovács Ist�
ván vez. főkez. Szeged 1., 
Kovács István kéz. H atvan
1., özv. Müller Lajosné hd. 
alk. Rátka, Nagy Mártonná 
hírlapkézb. Rákospalota, 
Németh Ferenc vez. kéz. 
Budapest 70., Németi Zol�
tán hd. alk. H. T. I., Puskás 
András fp. vez. Kisnémedi, 
Somogyi István ny. vez. 
kéz., Szabó György műsz. 
ff lő Bp. Vid. lg., Tőkés 
László hd. alk. Kecskemét. 

Em léküket megőrizzük!

Köszönetét mondok
a Budapest- vidéki Posta-  
igazgatóságnak és azoknak 
a fenntartási üzemeknek, 
postahivatalok dolgozói�
nak, akik szeretett férjem  
tragikus körülmények kö�
zött beállt halálával velem  
és gyermekeimmel együtt 
éreztek.

Köszönetét mondok mind�
azért az erkölcsi és anyagi 
támogatásért, amellyel a 
váratlan özvegységet és 
gyermekeim árvaságát igye�
keztek elviselhetőbbé tenni.

özv. Erdő Jánosné 
és gyermekei

Dunakeszi
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Az idei május elseje a postás dolgozók és sportolók részére 
kettős ünnep volt. Ünnepeltük a 18. szabad május elsejét, a  világ 
dolgozóinak nagy ünnepét, és ünnepeltük a sporttelepen felépült új 
öltözőépület megnyitását.

Államunk gondoskodásának bizonyítéka ez az új létesítmény, 
mely méltó a sporttelepet övező Kerepesi úti és Nagy Lajos király 
úti lakótelephez.

A postás sportolók régi vágya teljesült ezzel, és most rajtuk a 
sor, hogy jól kihasználják a dolgozók egészségének fejlesztése, az 
ifjúság nevelése érdekében.

Létesítményünket megtekintette néhány külföldi postás szaktárs, 
akik a május elsejei ünnepségekre a SZOT vendégeként hazánkba 
érkeztek. Valamennyien elismerően nyilatkoztak, és bizony a torinói 
Boreo Franco szaktársunknak könnybelábadt a szeme, mikor el�
mondotta, hogy náluk csak hatan sportolnak és semmi kulturális 
létesítmény nem áll rendelkezésükre.

Miből áll az új postás létesítményünk?
Korszerűen berendezett öltözőkből, a hozzá szükséges fürdőkből, 

orvosi szobából, ahol hetenként kétszer rendszeres orvosi tanácsadás 
és ellenőrző vizsgálatok folynak. A központi szertárból, ahol az üzemi 
sportolók felszerelést kaphatnak, az üzemi bajnoki mérkőzésekre. 
A szépen berendezett társalgó, a szakosztályi értekezletek megtar�
tására szolgáló egyéb helyiségek teszik teljessé a sportkombinátot.

Mindezek együttesen a postás üzemi és minőségi sport érdekeit 
szolgálják. Biztosak vagyunk abban, hogy ezután még több postás 
dolgozó fog bekapcsolódni a rendszeres testedzésbe, egészségének 
fejlesztése érdekében.

Asztalitenisz
Az NB kivételével befejeződtek 

a bajnoki küzdelmek. Szakosztá�
lyunk hét csapattal szerepelt a 
különböző osztályok bajnoki ren�
dezvényein. Közülük a Bp. I. o. 
férfi felnőtt csapat, az ifjúsági 
II. o. csapat és a serdülő B- csa-  
pat végzett első helyen. Rajtuk 
kívül az NB I. ifjúsági csapa�
tunk is bajnokságot nyert — bár 
még három mérkőzése van, de 
pontelőnye már olyan nagy, hogy 
a második helyezett nem tudná 
utolérni. Az NB I- ben szereplő 
felnőtt csapatunk a hátralevő 
mérkőzések megnyerésével esé�
lyes a 4. helyre, de 5. helynél 
rosszabb helyezést a legkedvezőt�
lenebb körülmények közölt sem 
érhet el.

Kézilabda
Férficsapatunk jól kezdett az 

NB II- ben; az első két mérkő�
zést megnyerte. Utána azonban 
egy döntetlen eredménnyel vég�
ződő mérkőzés következett, majd 
a MARTFŰ és a BEAC csapatai 
ellen vereséget szenvedett.

Női csapatunk sorsolása nem 
éppen kedvezően sikerült, mert az 
első három mérkőzésen az elmúlt 
bajnokság első három helyezettjé�
vel került össze. Sajnos, ezektől 
csapatunk vereséget szenvedett, de 
lényegesen szorosabb volt az ered�
mény, mint az elmúlt évben, ami 
arra enged következtetni, hogy 
jelenleg csapatunk játékereje fe�
lülmúlja az elmúlt évit. A há�
rom nehéz mérkőzés után csapa�
tunk legyőzte a Makói Vasutast: 
a Vörös Meteor KÖZÉRT- et és a 
BRESC csapatát, és döntetlenül 
játszott az MTK- val.

Labdarúgás
A tavaszi idényben labdarúgó�

csapatunk lényegesen jobb telje�
sítményt nyújt, mint az ősszel. 
Az eddig játszott mérkőzések kö�
zül mindössze egyszer szenvedtek 
vereséget, a többi mérkőzésen 
győztek, illetve döntetlen ered�

ményeket értek el. A jó ered�
mények következtében csapatunk 
elkerült a kieső zónából, remél�
jük, a további meccseken is ilyen 
igyekezettel játszik majd.

Sakk
Befejeződtek a sakk- csapatbaj�

nokság küzdelmei az NB I- ben. 
Csapatunk újoncként kezdte az 
évet, és elsősorban a bentmara-  
dás volt a cél. Ezt csapatunk el�
érte és igen jó eredménynek 
számító 10. helyre került a 14 csa�
pat közül* Reméljük, hogy a 
versenytapasztalatot most meg�
szerezve csapatunk jól felkészül 
a következő évre és akkor már 
egy- két hellyel előbbre is tud ke�
rülni.

Torna
Befejeződtek az országos egyé�

ni bajnokságok. Tornászaink, kü�
lönösen a nők, ismét kitűnően 
szerepeltek; mivel az ifjúsági I.
o. bajnokságon és a mesterfokú 
bajnokságon — az elmúlt évben 
megszerzett szerenkéntl bajnok�
ságaikat ez évben is megvédték. 
Sajnos, Papp Jutka sérülése miatt 
nem tudott Indulni, és Pálinkás 
Ildikót Is nagyon zavarta a fel�
készülésben a korábbi kellemet�
len sérülése.

Röplabda
Az NB n- ben szereplő röplabda-  

csapatunk a tavaszi fordulóban 
eddig minden mérkőzését meg�
nyerte és a rangadónak számító 
második helyezett Danuvia elleni 
mérkőzésen biztos, 3:1 arányú 
győzelmet aratott. Ezzel csapa�
tunk egy pont ejőnnyel a  táblá�
zat élére került.

A Postás Sport Egyesület áp�
rilis hó 15- én tartotta évi beszá�
moló küldöttközgyűlését. A be�
számoló, majd az ezt követő vita 
során értékelték a szakosztályok 
munkáját és az egyesület tevé�
kenységét. A közgyűlés elfogadta 
az 1962. évi programot és az 
egyesület költségvetését.

Ü Z E M I  S P O R T

Asztalitenisz
Befejeződött az 1961/62- es pos�

tás üzemi bajnokság. Szépséghi�
bája volt a bajnokságnak, hogy 
Igen sok üzem csapata vissza�
lépett, vagy ki nem állásért a 
bajnokságból törölni kellett.

A bajnokság végeredménye 
Nők

1. Központi Hírlap Iroda 8  pont
2 . Posta Elszámoló és Sta�

tisztikai Hivatal 4 s
3. Kábel, Igazgatás 0 „

Visszalépett: Lágymá�
nyos Távb. Üzem

Férfiak „Igazoltak”-

1. Kísérleti Intézet 6 pont
2 . Krisztina körüti Posta�

szervek 4 - -
3. Teréz Távb. Üzem % „

Visszalépett: József
Távb. Üzem

A világ minden aranya
FRANCIA—OLASZ FILM

René Clair új filmje sziporkázóan szellemes szatíra a fran�
cia üzletemberekről. Középpontjában a kiváló komikus Bourvil 
ál] ragyogó hármas szerepben. (Bourvilt utoljára az Újra egye�
dül című film főszerepében láttuk. Emlékezetes alakítást 
nyújtott még a hazánkban bemutatott filmjei közül A három 
testőr régi változatában, valamint a Huszárok, az Átkelés Pá�
rizson és a Nyomorultak című filmekben.)

Bizet: Djamileh c. darabjának jelenetében 
Korondy György, Kocsis Kati és Kuti Tamás

Sikeres bemutatók 
a Postás Opera- stúdió színpadán

Férfiak I. csop. „Igazolatlan”

1. Helyközi Távb. Igazg. 26 pont
2. Kábel Igazgatás 2 2  „
3. Bp. 78- as (Mozgóposta) 18 „
4. Lágymányos Távb. Üzem 12 „
5. József Távb. Üzem 12 „
6 . Krisztina körúti Posta�

szervek I. 10  „
7. Bp. 70- es postahivatal 8  „
8 . Kísérleti Intézet 4 „

Visszalépett: Belváros
Távb. Üzem 
Törölve: Bp. 72- es pos�
tahivatal

Férfiak n. csop. Igazolatlan”

1. Helyközi Távb. Igazga�
tóság II. 12  pont

2. Krisztina körúti Posta�
szervek H. 6  *»

3. Anyaghivatal 6  „
4. Rádió-  és Televízió�

műszaki Igazgatóság 0 a 
Törölve: Bp. 4- es, Bp.
62- es és Távíróhivatal 
csapatai.


