
Üzenet
a világ népeihez

A közelmúltban fejezte be ■ 
a béke-világpariamentje'
moszkvai ülésszaka tanácsko- 
zását Moszkvában. E nagy- ] 
fontosságú kongresszuson 
adott találkozót egymásnak a 
szovjet fővárosban az egész 
békeszerető emberiség.

A szocialista országok, Eu�
rópa államainak békeharcosai 
mellett ott voltak az egész 
földkerekség népeinek kép�
viselői. Nemcsak a felszóla�
lók személye, de a felszólalás 
nyelve, mondanivalója, tar�
talma is különbözött egymás�
tól.

E találkozás valóban olyan 
fórum volt, amelyen bátran 
hihetjük, hogy eredményesen 
küzdöttek a harmadik világ�
háború elhárításáért.

A népeknek a leszerelésért 
vívott küzdelmében történel�
mi helyet foglal el ez a vi�
lágkongresszus és annak ha�
tározata, amely korunk egyik 
legkiemelkedőbb eseménye.

A legszélesebb néptöme�
gek szervezett, határozott, 
energikus cselekvéseire van 
szükség, hogy lefogják azo�
kat a bűnös kezeket, amelyek 
még egy atomvilágháborút is 
kirobbantanának a maguk 
pusztulásra ítélt osztálytársa�
dalma érdekében.

A kommunizmust és a szocia�
lizmust építő országok népei 
megfeszített, nehéz alkotó�
munkával vannak elfoglalva. 
A béke és a szocializmus 
édestestvérek, szorosan ösz- 
szeíüggenek egymással. A mi 
országúink népei erkölcsi kö�
telességüknek tekintik, hogy 
teljes erejükkel harcoljanak a 
békéért, az újabb világháború 
ellen.

A szocialista országok né�
peinek békeakaratához a vi �
lág minden részén élő néptö�
megek tettei, százmilliók er�
kölcse, politikai ereje csatla�
kozik.

A jóakaratú emberek mil�
liói szívből üdvözlik a kong�
resszus határozatát és egyetér�
tenek vele. A leszerelési és 
béke-világkongresszus hatal�
mas figyelmeztetés volt a 
nagyhatalmak felé, hogy 
azok minél előbb megegyez 
zenek az általános, teljes és 
ellenőrzött leszerelés megva�
lósításában.

Ha mindannyian magun�
kévá tesszük a tanácskozás ha�
tározatát. leküzdjük a még he�
lyenként f l ’elhető káros és 
felelőtlen cinizmust, közönyt: 
a leszerelés ügye végül is ki 
fog mozdulni a mostani holt 
pontról, jobb belátásra fog�
ja kényszeríteni az érdemleges 
tárgyalások makacs és konok 
ellenzőit.

A világkongresszus állásfog�
lalásaival teljesen egyértel�
műen ítélik el a világ dolgo�
zói az Észak-Amerikai Egye�
sült Ál’amok legújabb ma- 
gaslégköri nukleáris robban�
tásait, mint háborús provoká�
ciókat. A becsületes közvéle�
mény az egész földkerekségen 
azt követe!i. hogy az Egyesült 
Nemzetek Szövetsége intéz�
kedjék az atomkísér-letek ha�
ladéktalan beszüntetése ügyé�
ben.

A magyar nép — köztük a 
postás dolgozók is — őszinte 
meggyőzéssel vesz részt ab�
ban a megújuló békeharcban, 
am-ly a kongresszus tanácsko�
zása és határozata nyomán 
még szebb és felemelőbb táv�
latot nyitott.

Tudjuk, hogy a háborús 
uszítok megfékezéséért folyó 
küzdelemben a leszerelési — 
és a béke-világkongresszus 
üzenete a kétkedőknek és 
csüggedőknek új hitet, a béke�
szerető millióknak reményt 
adott azon a nehéz, de biztos 
úton, amelynek erélyes, ön�
feláldozó harcai végül is a tar�
tós békéhez vezetik el majd az 
emberiséget.

Egy jelentős kongresszusi felajánlás teljesítése

Hat héttel előbb adják át a forgalomnak
a Ferenc Távbeszélő K özpontot

Befejezéshez közeledik a  Fe�
renc Távbeszélő Központ épí�
tése, am ely a  posta második 
ötéves tervének egyik kiemel�
kedő beruházása. Az első lép�
csőiben 8000 kapacitású beren�
dezés működik.

Egy- egy tervfeladat (határ�
időre történő megvalósítása 
rendszerint több szerv szoros 
égj üttm űködését feltételezi. 
Ebben az esetben a Távbeszélő 
Igazgatóságnak, m int beruhá�
zónak —i kellett összehangolnia 

az építőipari, híradástechnikai 
és hálózatépítő szervek m un�
káját. Ugyanakkor a  gazdasági 
és a  mozgalmi szervek vezetői 
szakszerű irányításának páro�
sulnia kell a dolgozók m unka�
kedvének fokozásával, a  he�
lyes kezdeményezések támoga�
tásával, m ivel gyakorlatilag az 
ő m unkájukkal válnak való�
sággá a  tervben kitűzött fel-  
auatok. Ez tükröződik a Táv�
beszélő Igazgatóság dolgozói�
nak az MSZMP VIII. kong�
resszusa tiszteletére te tt  szo�
cialista munkaverseny vállalá�
sában és azok teljesítésében.

A bekapcsolási határidő 
előbbre hozatala érdekében a 
Távbeszélő Igazgatóság gazda�
sági és mozgalmi vezetői koo�
perációs szerződést kötöttek az 
építőipari vállalattal, a  Belo�
iannisz Híradástechnikai Gyár�
ral és a Posta Központi K ábel�
üzemével. Ezután a  kooperá�
ciós szerződés megvalósítása 
éroekében történtek a Távbe�
szélő Igazgatóság dolgozóinak 
vállalásai.

Vállalták, hogy a kábelüzem 
által kiépített föld alatti háló�
zathoz csatlakozó föld feletti 
hálózatot is elkészítik. A m un�
ka értéke több m int 800 ezer 
forint.

A BHG határidőre történő 
* szerelését segítette elő az a 
| vállalás, hogy a  TIG legjobb 
■ technikusai és műszerészei kö-  
| zül július 1- e óta naponta á t�
lag 20 fő vállalta másodállás�
ként a  BHG szerelési m unkái�

nak segítését. Ez naponta átlag 
120—130 m unkaórát jelent.

A Ferenc Távbeszélő Üzem 
dolgozói felajánlották, hogy 
egyéni, illetőleg brigádm unká�
val — a szereléssel egyidőben 
— elvégzik a  gépek műszaki 
átvételét, s ezzel is biztosítják 
a  központ üzembe helyezését.

Az építési osztályok brigád�
jai vállalták, hogy a  központ 
m egindulásakor 1000 új tele�
fonállom ást bekapcsolnak. Eh�
hez az szükséges — és válla�
lásuk erre  is k iterjed t —, hogy 
a  k ijelölt új előfizetők vona�
lait a konnektorig kiépítik.

A bekapcsolás 7800 meglevő 
telefonszám változását igényli. 
Az igazgatóság forgalmi dolgo�
zói. üzleti előadói, valam int a  
Tudakozó dolgozói vállalták  a 
számváltozás összeállítását és 
nyomdai előkészítését, az érin�
te tt előfizetők értesítését és a 
vonatkozó nyilvántartások he�
lyesbítését

Ennek keretén belül a  Tuda�
kozó és Névsorszerkesztő Hiva�
ta l nyilvántartásaiban 640 ezer 
adatváltozást kell keresztül 
vezetni. Ennek végrehajtását a 
Távbeszélő Igazgatóság külön�
böző m unkaszervezési és egyéb 
intézkedésekkel segíti.

Jellemző adat a kongresszusi 
vállalások m ár eddig is lem ér�
hető eredményeire például az. 
hogy a  II. negyedévben a  Táv�
beszélő Igazgatósáig egy m un�
kaórára eső anyagköltség nél�
küli teljesítm ényi értéke a ter�
vezett 31,05 forintról 34,68 fo�
rin tra  em elkedett. A központ 
bekapcsolásában legközvetle�
nebbül érdekelt Ferenc Távbe�
szélő Üzem dolgozói á lta l el�
é rt eredmény a tervezett 29,97 
forintról 34,40 forin tra  em el�
kedett az em lített negyedév�
ben

A vállalások teljesítését és 
az illetékes szervek együttm ű�
ködését hatásosan segítették a 
TIG vezetősége által kidolgo�
zott különböző ütem tervek, s 
ezek végrehajtásának állandó 
figyelemmel kísérése.

Az ország legkorszerűbb hivatala

Július elsején adták át a forgalomnak az ország legkorszerűbb 
postahivatalát a József Attila lakótelepen. Képünk a 98. sz. ph. fel�

vételi termét mutatja be.

A nyagellátás és m ás téren 
is nagy segítséget adott a Ve�
zérigazgatóság 10. szakosztálya 
a  tervszerűség biztosítása érde�
kében. Segítséget je len tett a 
szakszervezeti bizottságok sok�
ré tű  m unkája is, mely a gaz�
dasági feladatokra történő 
mozgósításban nyilvánult meg. 
A kongresszusi verseny idő�
szakában előtérbe kerü lt és fo�
kozottabban érvényesült a  tá r�
sadalm i szervek ellenőrző, se�
gítő tevékenysége.

Az em lített példák szemlél�
te tik  és bizonyítják, hogy jó 
szervezéssel, együttműködéssel, 
a  dolgozók odaadó m unkája 
révén határidő előtt biztosít�
ható egy olyan fontos létesít�
mény üzembe helyezése is, 
m in t a Ferenc Központ.

Nem közömbös sem gazdasá�
gi szempontból, sem a főváros 
lakossága számára, hogy 1962. 
szeptem ber 30 - a  helyett — 6 
héttel korábban — m ár 
augusztus 18- tól lényegesen 
m egjavul Budapest déli terü�
letének távbeszélő ellátottsága.

K. i .

W e d e r  és tanítványa

A képen Hidegkúti Jolán. látjuk, akinek gyakorlatát dr. Kovács 
Lászlóné mesteredző javítja. Az eredmény a világbajnokságon elért 

kitűnő helyezésben mutatkozott meg.

Bővítik a Lipót Távbeszélő Központot. Az emeletráépítés ötletes 
megoldását láthatjuk a képen: a tetőszerkezet megemelése lényege�

sen csökkentette az építkezés költségeit.

Az újítómozgalom a Miskolci Postaigazgatóságon
A Postás Központi Újítási 

Tanáé* (KÚT) kiküldöttjeiként 
vettünk  részt a  Miskolci Pos�
taigazgatóság újítóm ozgalm á�
nak  ellenőrzésében.

Minthogy kíváncsiak vol�
tunk, a  beszámoló u tán  né�
hány kérdést te ttünk  fel Al�
bert Lászlónak, az igazgatóság 
vezetője műszaki helyettesé�
nek, aki készséggel tájékoz�
tatott.

Az. újítómozgalom helyze�
té t hogyan értékeli? Milyen 
a szakvezetés kapcsolata a 
szakszervezeti és műszaki bi�
zottsággal, az újítókkal, s  az 
ú jítási előadóval? M ennyire 
befolyásolják az elfogadott 
ú jítások az igazgatóság te rv �
teljesítését? — hangzott a 
kérdés.

— Az újítási mozgalommal 
soha nem volt baj a kerület�
ben. Az ú jítási m unka is jó 
ütem ben folyt.

Az újítási előadó szívén 
viselte minden újítás sor�
sát az ötlet keletkezésé�
től az újítás megvalósí�

tásáig.

A statisztika szerin t rend�
ben is m ent a szépszámú ja �
vaslat ügyintézése; az újítási 
rendeletnek még a határidők 
betartásában is eleget tettek.

Egy gyengéje mégis volt a 
m unkánknak; a szakvélemé�
nyezések egyoldalúsága gyak�
ran szélsőséges döntést ered�
ményezett. Em iatt az ú jítás 
újratárgyalásánál

nehezen feloldható fe �
szültség támadt az újítók 
és az ügyeket intézők kö�

zött.

Ezt néhány eset után rendez�
tük  azzal, hogy a kedvezőtlen 
döntés előtt lehetőséget ke�
restünk a szakvéleményben 
foglaltaknak az újítóval való 
megbeszélésre. Kétes esetek�
ben egymástól függetlenül 
több szakvélem ényt kér�
tünk be. s az ellentmondások 
feldolgozásával a helyes ál-  
’asoontot jelentő határozatok 
száma növekedett.

Segített a feszültség el�
oszlatásában az is. hogy az 
úiítási ügvintéző szemé�
lyében változás történt. 

Tóth János, a jelenlegi újí�
tási előadó, régi szakszerve�
zeti mozgalmi ember. Széles 
és jó kapcsolata van a dolgo�
zókkal, é rt az em berek nyel�
vén, segíti az újítókat, a  szak�
véleményezőknél „megvédi” 
az újítást, figyelemmel kíséri,

sokszor cselekvőleg is segíti a 
megvalósítást. Jó m unkáját 
igazolja az is, hogy a postás 
újítási előadók 1961. évi ver�
senyében III. helyezést é r t el. 
Ezért a Postaveaérígazgatóság 
400 forin t jutalom ban része�
sítette.

Az újítómozgalmi eredmé�
nyek fejlődéséhez hozzájárult 
a KÚT részéről történt ko�
rábbi két ellenőrzés is, mely�
nek során a KUT - küldöttek 
rám u ta ttak  a hibák felszámo�
lásának és kiküszöbölésének 
lehetőségeire.

Tapasztalatom , hogy keve�
sebb a panasz, ha többen hoz�
zászólnak egy- egy ú jítás el�
bírálásához. Éppen ezért gya�
kori eset, hogy

több helyről is kérek szak- 
véleményt.

Az elutasításra u ta lt javasla�
toknál is m egfontoltak va�
gyunk, m ert ilyen esetekben a 
végleges döntés előtt — a pa�
naszok elkerülése végett —,

kikérjük a szakszerveze�
ti bizottság és a műszaki 
bizottság véleményét is.

Ilyen alapos m unka m ellett 
szinte k izárt a javaslatoknak 
felületesen történő elb írálá�
sa. Az újítók pedig megnyu�
godva veszik tudomásul ú jí�
tásuk sorsát.

Megváltozott tehát az újí�
tási légkör, ami a benyúj�
tott javaslatok számának 
és a népgazdasági ered�
mények növekedésében 

mutatkozik meg.

M indent elkövetünk annak 
érdekében, hogy mind a szak -  
szervezeti bizottsággal és a 
műszaki bizottsággal, mind 
pedig az újítókkal, és az ú jí�
tási előadóval a  kapcsolat 
gyümölcsöző legyen. Éppen 
ezért az újítómozgalomban je�
lentkező feladatok megoldá�
sát mindig közösen beszéljük 
meg. 1

Mint érdekességet említem 
meg, hogy az utóbbi időben és 
különösen

mióta a Postavezérigazga�
tóság összesíti az egyes 
postai szervek újítási fel�
adatterveit, azóta a Mis-
kol',i Pns*ai»a*!;atós'ii» újí�
tási feladatterveinek meg�
oldására más szervektől is 

számos javaslat érkezik.
Ezeket igyekszünk megvaló�
sítani. A javaslatok mintegy 
80 százaléka kis jelentőségű, 
de ezeket is  megbecsüljük,

m ert valam ennyi a népgazda- i 
ság érdekeit, a postás igény�
bevevők jobb ellátását és a 
postás dolgozók m unkakörül�
ményeinek megkönnyítését 
eredményezi.

A közelmúltban a Posta 
Központi Javító  Üzemtől ta�
pasztalatcsereként á tve tt He�
rendi Ferenc - féle „2/5- ös ver�
tikális kapcsoló bővítése” tá r�
gyú javaslat bevezetésével 
97 467 forin t m egtakarítást ért 
el az igazgatóság.

Egy másik, a Nagyhajú Fe�
renc, Csernyi József és társaik  
„Oszlop kiemelés földm unka 
nélkül” tárgyú javaslat, mely 
azonkívül, hogy a postás dol�
gozók m unkáját megkönnyí�
ti, az első gazdasági évben 
123,321 forin t m egtakarítást 
eredményezett.

A bevezetett javaslatok ha�
tásosan segítik az igazgatóság 
önköltségének csökkentését. 
Ú jításainkat elsősorban az 
jellemzi, ■ hogy a tervteljesítés 
érdekében a m unka egyszerűb�
bé tételére vagy a nehéz fizi�
kai m unka kiküszöbölésére 
irányulnak.

Végül meg kell mondanom, 
tisztában vagyunk vele, hogy 
az újítómozgalom csak akkor 
érheti el a célját, ha biztosít�
juk szám ára a nyilvánosságot, 
ha az elfogadott újítások is�
m ertetése és alkalm azása a 
legszélesebb körben megtör�
ténik.

Ennek érdekében közre�
adunk egy újítási híradót, mely 

negyedévenként jelenik meg. 
Ebben megírunk mindent, ami 
az újításokkal kapcsolatos. Az 
igazgatóság dolgozói nagy ér�
deklődéssel olvassák a hír�
adót, melynek megjelenésével 
és tartalm ával, úgy hisszük, 
sok hívet szereztünk m ár az 
újítómozgalomnak.

Ezenkívül m inden lehetősé�
get (faliújság, term elési ta�
nácskozás) felhasználunk á r �
ra. hogy az újítómozgalmat a 
tömegek mozgalmává tegyük. 
A jövőt illetően pedig kere-  
sünk rá  lehetőséget, hogy az 
újítási eredmények ism erteté�
se az eddiginél is jobb megol�
dással történjen — fejezte be 
tájékoztatását A lbert László.

A fentiekből is kitűnik, hogy 
az igazgatóság újítómozgalma 

az elm últ évek eredményei�
hez viszonvftva is — minden 

vonatkozásban eredményeseit 
fejlődik. Ehhez további sp 
kereket kívánunk.

Havas István
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Milyen legyen a szocialista üzem?

Ma m ár a postán — nem  
utolsósorban a szakszervezet 
kezdeményezése nyom án — 
egyre rendszeresebben foglal�
koznak a fejlettebb kezelési 
módszerek kidolgozásával, a 
kezelés e rre  alkalm as terüle�
teinek gépesítésével. Az ilyen 
irányú fejlesztés a lap ja a gyor�
sabb kezelésnek, a minőségi 
javításnak, a kézi, és nehéz 
testi m unka gépesítésének, a 
postás dolgozók szellemi igény-  
bevétele csökkentésének.

Vajon, milyen eredm ényeket 
értünk  el e  téren? Az elvek�
ből, elképzelésekből m it való�
sítottunk meg? Hogyan váltak 
be azok a  gyakorlatban?

Ilyen gondolatokkal és kér�
désekkel indultunk el a Pos�
ta  K ísérleti Intézet telepén 
működő forgalmi kutató  osz�
tályra, ahol Istenes Gusztáv 
osztályvezetővel beszélget�
tünk.

— M ilyen tém akörökkel fog�
lalkozott és foglalkozik az osz�
tály?

— A tém ák 3 csoportra; a 
postakezelésre, a szállításra és 
a  hírlapkezelésre oszthatók. A 
postakezelés területén elsősor�
ban a  felvétel m anuális keze�
lésének gépesítésével foglal�
kozunk még ma is a legtöb�
bet. Az aján lo tt küldem ények 
felvétele gépesítésének kísér�
letei most fejeződtek be ered�
ményesen a Budapest 62. sz. 
postahivatalban. Egy bérmen�
tesítő gépet a lakíto ttunk át 
egyelőre díjelőleges ajánlott 
küldemények gépi felvételére. 
A kísérleti idő végén a  közre�
működő dolgozók kedvezően 
nyilatkoztak. A számítások 
szerint csak egy bizonyos szá�
mú aján lo tt küldem ény fel�
adása esetében gazdaságos a 
gép használata és csak ilyen 
esetben csökken az egy a ján �
lo tt felvételre fordíto tt gépi 
idő a  m anuális felvétel ideje 
alá.

— A felvételi szolgálat gé�
pesítése érdekében m ilyen kí�
sérletek fo lynak még?

— Á csehszlovák postaigaz�
gatás egy utalványfelvevőgép 
prototípusának kipróbálását 
most ajánlotta fel. A felvevő�
gép az utalvány felvételével 
kapcsolatos valam ennyi m ű�
veletet elvégzi.

— Ugyancsak a felvétel gé�
pesítésével kapcsolatos tém ánk

— m elynek megoldása lénye�
gesen m egkönnyítené a ma 
még túlnyom órészt kézzel vég�
zett m unkát — a feladásra ke�

rü lt küldem ények bélyegzésé�
nek gépesítése. O lyan gépi bé�
lyegzési mód, illetve beren�
dezés megvalósítása a feladat, 
am elynek teljesítm énye a na�
gyobb és közepes forgalmú 
postahivatalok á ltal felvett 
levélpostai küldem ények gé�
pi bélyegzésére alkalmas.

— Postai szállítás gépesíté�
sénél m ilyen kérdésekkel fog�
lalkoznak?

— M ár a konténeres (ta rtá �
lyos) szállítás kísérleteinél ta r�
tunk.

H at konténer és az ebhez 
szükséges szállító, em elő ta r �
goncák elkészültek. Jelenleg 2 
budapesti pályaudvari hivatal 
közötti forgalomban alkalm az�
zuk. A kísérleti időszak után  
a  tapasztalatok alapján  alak ít�
juk  k i a  végleges konténeres 
rendszert. Végleges alkalm a�
zásra elsősorban a budapesti 
pályaudvarok közötti forga�
lom ban kerül sor.

— Nagyobb vidéki városok 
és Budapest közötti konténeres

szállítások m egvalósításának 
feltételeit tanulmányozzuk. 
M ár most m egállapítható, 
hogy a konténeres szállítás kü�

lönösebb m egtakarítást nem  
eredményez. Növekszik a ko�
csifordulók és a kilom éterek 
száma, ugyanakkor csökken az 
állásidő. A konténeres szállí�
tásnál ugyanis a célkitűzések: 
a kézzel végzett és a nehéz tes�
ti m unka megszüntetése, a  cso-  
m agsérüiések csökkentése, a 
biztonságosabb szállítás meg�
teremtése.

— Talán még néhány szót 
a posta m űszaki fejlesztési ter�
vének 1962. évi legfontosabb 
feladatairól.

— A legfontosabbak? — 
m ondja elgondolkozva — talán 
a  postás dolgozókat leginkább 
érintő, a  tömegesen feladott 
levélpostai küldem ények kér�
dése, s a  házhoz kézbesítő 
szolgálat gépesítése.

Beszélgetés közben alkal�
m unk volt betekinteni egyes 
tém ák anyagéiba. M egállapít�
hattuk, hogy azok alapos, 
elemző s m inden részletre ki�
terjedő felm éréseket ta rta l�
maznak. Csak az az érzésünk, 
hogy az osztály .m unkatársai 
elszigetelten végzik m unkáju�
kat.

Miből vontuk le ezt a követ�
keztetést?

O tt tartózkodásunk közben 
érkezett meg a Postavezérigaz�
gatóság részéről az osztály fel�
ügyeleteiét ellátó dr. Vadász

József szaktárs. Amikor tá jé�
koztattuk őt jövetelünk cél�
járól, kérdéseinkre kapott vá�
laszoknál gyakran fejezte ki 
aggályát, hogy az egyes té�
m ákról ne tegyünk még a  saj�
tó nyilvánosságán keresztül 
em lítést. Távlatiak még ezek 
— mondotta.

Nem értü n k  egyet ezzel az 
elzárkózottságigal.

A posta műszaki fejlesztésé�
nek — értjü k  ez a la tt a  keze�
lés gépesítését és korszerűsí�
tését — távlati feladatait, vé�
lem ényünk szerint, a  postás 
dolgozóknak is meg kell is�
merniük. Nem lehet e problé�
m ák megoldása csak egy kis 
létszámú osztály m unkatár�
sainak feladata.

Az elm últ másfél évtized 
a la tt a  posta dolgozói számos 
tanújelét ad ták  annak, hogy 
a  szolgálat ellátásán túlm e�
nően, részesei k ívánnak lenni 
a  szocialista társadalm i viszo�
nyoknak megfelelő posta ki�
alakításában. A dolgozók újí�
tási javaslatai eddig is lén j^ -  
ges m egtakarításokat eredm é�
nyeztek. Kezelés korszerűsíté�
sére te tt számos javaslatuk  az 
egész postás társadalom  mun�
kakörülm ényeinek javítását, a  
m unka m egkönnyítését céloz�
ták. A djuk közkinccsé a  posta 
műszaki fejlesztésének prob�
lémáit. A kkor a  közel 45 ezer 
postás dolgozó segítségével, 
vélem ényének figyelembevé�

telével végzett kutatóm unka 
biztosan sokkal nagyobb és 
gyorsabb eredm ényekhez ve�
zet. Szlovatsik Károly

Júniusi szám unkban közöl�
tük  H ári Jánosnak, a  keszthe�
lyi műszaki fenntartási üzem 
vezetőjének cikkét, melyben 
ism ertettük, hogyan, milyen 
feltételek teljesítésével sze�
retnék  a  szocialista üzem cí�
m et elnyerni.

H ári szaktárs közlendőit 
vitacikknek szántuk, arra  
gondoltunk, hogy a posta m ű�
szaki dolgozód és a  szakszerve�
zet tisztségviselői elm ondjak 
m ajd vélem ényüket és továb�
bi javaslataikat, am elyekkel 
a szocialista üzem cím ért fo�
lyó versenyt továbbfejleszthet�
jük.

Várakozásunknak megfe�
leljen , több levelet kaptunk 
üzemektől és dolgozóktól is, 
am elyekben számos hasznos 
tanáccsal és javaslatta l for�
dultak  lapunkhoz és a közvé�
leményhez.

A levelek kökül m ost a 
Győr 1. sz. postahivataltól é r�
kezettel szeretnénk foglalkoz�
ni.

A győriek — helyesen —, 
kifogásolták, hogy a forgalmi 
ágazatról nem te ttünk  em lí�
tést a v itaindító  cikkünkben. 
Pedig — m int ezt az ő pél�
dájuk  is m u ta tja  — a  szo�
cialista üzem cím ért folyó 
verseny a  forgalom nál is le�
hetséges.

Az alábbiakban ezért kivo�
natosan, a  lényegesebb része�
ket kiemelve —, ism ertetjük 
a  Győr 1. sz. postahivatal dol�
gozóinak versenyvállalását. Ök 
összekapcsolták a  kongresszu�
si versenyt a  szocialista hi�
vatalért folyó versennyel:

„Győr 1. sz. postahivatal 
dolgozói pártunk  V III. kong�
resszusának tiszteletére vál�

saik közül újszerűsége m ia tt 
em lítésre méltó:

„A h ivatal dolgozói ideoló�
giai tájékozottságuk növelé�
se, a  szocialista em bertípus 
kialakítása érdekében 2 ha�
vonként Hans Boeck: A m arx�
ista etika és szocialista er�
kölcs c. könyvéből folytatóla�
gos előadásokon vesznek részt.'

TIT előadássorozatot szer�
vezünk, mely tudományos, 
valam int az általános m űvelt�
ség körébe tartozó kérdések�
ről szó l”

Tapasztalatszerzés és ta �
pasztalatcsere érdekében:

„A brigádmozgalom kiszéle�
sítése, más hivataloknál való 
segítése és fejlesztése végett 
az érdeklődő postahivatalok�
nak betekintés és tanulm á�
nyozás céljából néhány nap ra  
á tad juk  brigádnaplónkat.

Tapasztalatszerzés céljából 
az egyes hivatalok jól műkö�
dő brigádjaitól mi is kölcsön�
kérjük brigádnaplóikat.”

★
A Győr 1. sz. postahivatal 

vállalása között számos olyan 
akadt, am elyeket máshol is le�
het alkalm azni. K érjük to�
vábbra is olvasóinkat, közöl�
jék velünk azokat a vélem é�
nyeket, javaslatokat és ta �
pasztalatokat, am elyekkel a 
postán a  szocialista üzem 
cím ért folyó versenymozgal�
m at segíthetjük.

Hírek Debrecenből

A SZOT Üdülési és Szanatóriumi Főigazgatósága a dolgozók üdülésé�
nek fokozottabb biztosítása érdekében július 12 - én megnyitotta a 
zirci postás üdülő területéhez tartozó erdőben 80 személyes camping-  

táborát. íme egy a campmglakók közül

A Pánafrikai Szakszervezeti Szövetséghez tartozó Mali Dől.  
gőzök Általános M unkás Szövetsége meghívására alkalmam  
volt a SZOT képviseletében m egismerni a m ali dolgozók hely�
zetét, életkörülm ényeit és tanulm ányozni a m ali szakszerveze�
tek tevékenységét.

A  m i iskolás könyveinkben nem  szerepelt még a Mali Köz�
társaság, nem  tanultunk róla, hiszen ez a terület 1893- tól fran�
cia gyarmat volt, és Francia - Szudán néven szerepelt. A z  ország 
csak 1958 szeptemberében m egtartott népszavazás után lett 
független. A függetlenségért az ország egyetlen politikai pártja 
a Szudáni- Vnió. a szakszervezetekkel karöltve folytatta  a har�
cot.

A  francia gyarmatosítók alaposan kizsákm ányolták az or�
szágot. Tökét egyáltalában nem  v ittek  be az országba. Csak ka�
tonailag fontos épületeket építettek és olyan épületeket, ame�
lyekben a kizsákm ányolást biztosító francia katonák és tiszt�
viselők laktak.

A  lakosságot a legkím életlenebbül dolgoztatták, de m un�
kájukat nem  fize tték  meg, vagy csak éhbért fizettek. A z ország 
term elvényeit — földimogyorót, rizst és gyapotot — ellenszol�
gáltatás nélkül Franciaországba szállították.

A z  úthálózattal egyáltalában nem  törődtek. A zt a 600 kilo�
méteres u ta t is, am ely a term ékeknek a tengerpartra való szál�
lítására szolgált kényszerm unkával építették és tartották kar�
ban. A z ország lakosainak igen sok állata van. főleg szarvas�
marha. birka és kecske. Ezeket az állatokat a gyarmatosítók 
erőszakkal elvették és az anyaországba szállították. Nem  volt 
érdekük, hogy a dolgozók életszínvonala javuljon, hogy tanul�
janak. fejlődjenek, olcsó, tudatlan m unkaerőre volt szüksé�
gük. .Jellemző például, hogy a lakosság 98 százaléka analfabéta.

A felszabadult ország azonnal hozzákezdett, hogy gazda�
ságilag és politikailag megerősödjön. Módibó Keita, a köztár�
saság elnöke, ezt így fogalmazta meg: ..Gondolnunk kell arra. 
hogy meghatározzuk a szocialista tervgazdálkodás ú tja it és 
mód ja i t . . . ”

Ezért

1961- ben 5 éves terv végrehajtását kezdték meg
A z 5 év alatt a belső nyerstermelés növekedésének ütem ét 
évente 8 százalékban állapították meg. A z 5 év alatt m integy  
54 m illiárdot kívánnak beruházni, m elyet külföldi kölcsönök�
ből és a belső erőforrások jobb kihasználásával akarnak előte�
remteni.

A terv főbb célkitűzései között szerepel a mezőgazdaság 
modernizálása, az energiahálózat megteremtése, a Niger- folyó 
hajózhatóvá tétele, valam int a belső élelmiszerfogyasztás fe l�
emelése. Ezenkívül a kormány célul tűzte ki: az országban szét�
szórtan élő lakosságot nagyobb településekre vonja össze, hogy 
igy állami üzleteket hozhassanak létre, m ert ezáltal m egfékez�
hetik a spekulációt. Ezeket a településeket választott vezetők 
irányítanák. El szeretnék érni. hogy az ötéves terv végére a 
családok falvakban éljenek, közösen m űveljék a földeket. A

Három hét egy (elszabadult 
afrikai ország földjén

faluba való tömörítés önkéntes jellegű, ezért rendkívül nagy 
erőfeszítéseket követel és csak nagyon lassan haladhat.

A  Mali Köztársaság

külpolitikáját az imperializmus- ellenesség jellemzi,
de üzleti kapcsolatai a volt gyarmattartó Franciaországgal to�
vábbra is jelentősek. Gazdálkodását azonban egyre inkább a 
szocialista országokkal való együttm űködés jegyében fejleszti, 
ennek érdekében jó kapcsolatai vannak, különösen a Szovjet�
unió, Kína, Csehszlovákia és Bulgária kormányaival.

Ott tartózkodásunk alatt tanulm ányoztuk a szakszerveze�
tek életét is. A  Mali Köztársaságban 31 szakszervezet van, am e�
lyek  a AíaZí Dolgozók Általános M unkásszövetségéhez tartoz�
nak. A z  afrikai szakszervezeti mozgalom helyzetéhez viszo�
nyítva a leghaladóbb politikát folytatja, létrehozója és tagja a 
Pánafrikai Szakszervezeti Szövetségnek, híve a Szakszervezeti 
Világszövetség politikájának és éles ellentétben áll az osztály�
áruló. az im perialistákat támogató Szabad Szakszervezetek 
Nem zetközi Szövetségével.

A z ország gazdasági helyzetének megfelelően

a munkásosztály csak most van kialakulóban,

ezért a szakszervezeti tagság összetétele főleg alkalmazottakra 
(köztisztviselők, postások, vasutasok stb.) korlátozódik. Maliban 
a bérből és fizetésből élők száma m integy 50—60 ezer.

A malii szakszervezetek a gyarmatosítás elleni harcban 
nőttek és erősödtek meg. A  függetlenség elnyerése előtt nagy 
harcot fo ly ta ttak a gyarmati igazgatás, az európai tőkések ei�
len. A z egyik legharcosabb szakszervezet a Mezőgazdasági Dol�
gozók Szakszervezete volt, tagjai a volt 6 nagy francia ü lte t�
vényen dolgoztak.

Ilyen feltételek m ellett a szakszervezetek tevékenységét a 
függetlenség elnyerése előtt a m unkaidő csökkentéséért fo ly ta�
to tt harc, és az ország egyetlen nagyobb üzemében, a vasúti 
javítóm űhelyben lefolyt sztrájkok jellemezték.

A  függetlenség elnyerése után a szakszervezetek a m egvál�
tozott helyzetben újjászervezték szervezeteiket. Megye és helyi 
szerveket hoztak létre. Támogatják az ötéves terv célkitűzé�
seit és a dolgozók közvetlen érdekvédelm ével foglalkoznak.

A  szakszervezetek legfőbb célkitűzései közé tartoznak a 
munkás ellenőrzés megteremtése, társadalombiztosítás és csa�
ládvédelem megszervezése, irányítása, a fogyasztási szövetke�
ze tek szervezése, árellenőrzés.

A  francia gyarmatosítók kizsákm ányoló politikája folytán  
az ország területén élő m integy 4.5 m illió em ber életszínvonala  
igen alacsony. Azonban m ár számos olyan ú j vonás található 
a m ali nép életében, am ely biztosíték arra, hogy az ország tör�
ténelm ileg rövid idő alatt felszám olja az elmaradottságot, a 
gyarmatosítók bűneit.

A z  ország legnagyobb problémája jelenleg az ipar hiánya. 
A szocialista országok m ind ipari, m ind a szakmai oktatás te�
rén jelentős segítséget adnak. Igen fontos számukra, hogy m i�
nél előbb talpraálljanak. elsajátíthassák a gépek kezelését és 
szaktudásra tegyenek szert, hogy a saját m aguk m ódján irá�
nyíthassák az egyes gazdasági egységeket.

Néhány szót a postáról: A lkalm am  volt rövid időt a postá�
nál tölteni és különböző postaszerveket meglátogatni. így köze�
lebbről m egism erhettem  a pasta m unkáját, a postás dolgozók 
élet-  és m unkakörülm ényeit.

A  postás szakszervezet és a posta vezetőivel is m egismer�
kedtem  és igen szívélyes beszélgetés keretén belül cseréltük 
ki vélem ényeinket a legkülönbözőbb politikai, gazdasági és 
szakm ai kérdésekről.

Ma már a posta irányítását kizárólag az afrikaiak 
végzik.

A z egész postaszolgálat term észetesen sokkal kevesebb szolgál�
tatást biztosít, m in t általában, lényegében csak a legelemibb 
igényeket elégíti ki. Főleg a náluk hagyományos szolgáltatá�
soknak szám ító m unkát végzik. A  távbeszélő, távíró- , rádió- , 
levél-  és csomagszolgáltatás egészen más, m in t nálunk.

A  postahivatalok csak a városokban és nagyobb települé�
seken vannak, és igy szám uk rendkívül csekély. A  gyarmatosí�
tás alatt a franciák csak ott szerveztek postát, ahol az ré�
szükre szükséges volt. M ivel csak egyetlen egy vasútvonaluk 
van, könnyű elképzelni, hogy a postai szállítás sem lehet vala�
m i szerteágazó.

Mindössze 1100 dolgozója van a postának. A  postás dolgo�
zók a legfőbb feladatukat a posta általános fejlődésében, a 
szakem berek, különösen m űszakiak képzésében látják.

Igen szép és megbecsülendő elképzeléseik vannak a pos�
ta hálózatának kiszélesítése, a postai fe lvevőhelyek telepítése 
és a m űszaki fejlesztés terén.

Postai ötéves tervük maradéktalan végrehajtását a postás 
dolgozók és vezetők egyform án fontos feladatnak tekintik.

A  mali posta dolgozói lelkesen dolgoznak célkitűzéseik 
végrehajtásán. Szeretnének nagyon sokat tanulni a szocialista 
országok postásaitól, hogy hasznosítani tudják és elősegítsék 
az egész ország előrehaladását.

Végül ezúton is átadom azt a sok- sok szívből jövő üdvözle�
tei, am it a magyar postás dolgozóknak küldenek a mali postá�
sok. Erőt, egészséget és eredm ényes jó m unkát kívánnak.

BESENYEI MIKLŐS

Ahol a postakezelés gépesítésének, 
korszerűsítésének kutatómunkája folyik

Beszélgetés Istenes Gusztávval, a Posta Kísérleti Intézet osztályvezetőjével

lalják és célul tűzik ki, hogy
1963. m ájus 1- ig igyekezni 
fognak kiérdem elni a  szocia�
lista hivatal címet.”

A következő sorok azt iga�
zolják, hogy a  hivatal dolgozói 
megértették a  szocialista bri�
gádvezetők áprilisban meg�
ta rto tt országos értekezletén 
elhangzottakat.

„Az elm últ 2 éven á t a  hi�
vatal szocialista és a  szocialis�
ta  cím ért versenyző brigádjai, 
továbbá az egyéni verseny�
zők olyan eredm ényeket é r �
tek el, hogy az összesség ne�
vében vállalhatjuk  ezt a  m a�
gasabb versenyform át.

Az az alapelv vezet ben�
nünket, hogy az egész tá rsa�
dalom  fejlődése m egkívánja; 
ne legyünk közömbösek sem a 
társadalom , sem egymás prob�
lémái. gondjai, hibái és ered�
ményei iránt. Segítőkészség�
gel igyekezzünk javítani egy�
m ás m agatartásában, jellem é�
ben m utatkozó helytelensége�
ken.”

A szakm ai m unkára vonat�
kozó vállalásban az élüzem 
feltételek teljesítéséből, tú l�
teljesítéséből indultak  ki, s 
ennek érdekében még a  kö�
vetkezőket tervezik:

„Szakmai képzettségünk nö�
velése érdekében vállaljuk  a 
több m unkakör ellátásához 
szükséges szakm ai ism eretek 
elsajátítását.

A szocialista brigádok szak�
képzett tagjai, az élenjáró ver�
senyzők segítik a  kezdő és 
szakképzetlen dolgozók tanu�
lását.

A hivatal dolgozói vállal�
ják, hogy a  m unkahelyükre 
vonatkozó üzletszabályzatok�
ból és utasításokból tovább�
képezik m agukat, s a  tanu l�
takból havonta 1963. m ájus 1-  
ig beszámolnak a  szakvezetés�
nek. A táviratkézbesítók ez év 
végéig további egy- egy kerü�
letből vizsgát tesznek, hogy 
egymást helyettesíteni tudják.

Az osztályok közötti jobb 
kapcsolat érdekében a  b ri�
gádértekezletekre m eghívjuk 
a többi brigádok vezetőit. A 
brigádok jó  együttműködése 
és a  szakmai m unka megse�
gítése végett az összes m ű�
ködő brigádok vezetői külön 
kom plexbrigádot alakítanak.

Célul tűzzük ki, hogy hiva�
talunk létszám ának legalább 
60 százaléka brigádverseny�
ben, illetve egyéni verseny-  
vállalások ú tján  segíti fel�
adatunk teljesítését.”

Az általános műveltség eme�
lése érdekében te tt vállalá -

A VIII. pártkongresszus tisz�
teletére a postás szakszervezet 
debreceni járási csoportjának 
vezetősége felajánlotta, hogy 
a  körzetében levő középhiva�
talok dolgozói körében „szo�
cialista brigád” cím ért ver�
senyző brigádokat hoz létre. 
H ajdúhadház és Nagyiéta h i�
vataloknál meg is alakultak  
ezek a brigádok. Tagjai vál�
lalták, hogy jó m unkájukkal és 
a  tervek m aradéktalan te l�
jesítésével érdem lik ki a  szo�
cialista brigád címet.

Felhívjuk a többi járási cso�
port vezetőségét, hogy kő�
vésse e példát.

Szeptem berben újabb ki�
rándulást tervezünk Sáros�
patakra. Reméljük, az előbbi�
hez hasonlóan sikerül. A ki�
rándulások megszervezésével 
akarjuk  elérni, hogy» dolgo�
zóink megismerjék hazánk 
szép tá ja it és kirándulóhe�
lyeit, s jól töltsék el pihenő�
idejüket.

Kutszegi Józsefné
levelező
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Ötven évi szolgálat után...

ly je m  örült a riportnak. — M iért éppen ró-  
l  *  lám akarnak írni — m ondja  —, mással 
is megesik az, am i velem  történt: él, dolgozik 
az ember, aztán elm úlnak fölötte az évek. 
Ezért még nem  kell az újságban írni valaki�
ről.

Vagy másfél óra hosszat beszélgettünk, fag�
gattam, kérdezősködtem. De csak egyetlen�
egyszer figyelm eztetett: — ezt tessék ponto�
san feljegyezni —, am ikor arra válaszolt, ho�
gyan került annak idején a szakszervezeti 
mozgalomba. ,

— A  Központi Távíró H ivatalban kezdtem  
el dolgozni. Ott volt m űszerész K lich Ferenc, 
ő szólt nekem , ő hívott és v itt el m agával a 
Közalkalmazottak Szakszervezetébe. Éppen 
m ájus 1- én, 1912- ben.

— Ahogy m entem  be a városba — Pester�
zsébetről, ahol laktunk  —, a budapesti m un�
kásság m indenütt m ájus elsejét ünnepelte. 
Furcsa így visszagondolni rá — mosolyodik 
r.i —, álltak az emberek, és hatalmas korsók�
ból itták a sört, óriáskiflit e ttek hozzá és azt 
énekelték, hogy „Részünk m inden nyomor.’’ 
Tragikomikus látvány volt, m ert e ttek  és i t�
tak, mégis igazat énekeltek. Nyomorúságos 
volt akkor az életünk. A z  én apám  jó szak�
m unkás volt, nekem  mégis gyalog kellett be�
járnom  m indennap Pestre az iskolába, még 
villamospénzre sem tellett.

M i történt azután, hogy bekapcsolódtam a 
mozgalomba?

A  legnagyobb gondossággal em lékszik visz -  
sza. Neveket sorol, a közalkalmazotti és a pos�
tás szakszervezeti mozgalom ism ert és név�
telen katonáinak nevét. Olyan, m in t egy élő 
lexikon. De a harcostársak iránt érzett szere�
te t melege átforrósítja a  hangját. Es ahogyan 
hozzáteszi: eltűnt szegény . . .  M egha lt. . .  N em �
régen találkoztam  még vele, m ost nyugdíjas, 
egész jó l tartja még magát — akkor érzi az 
ember, hogy nem csak élő lexikon, hanem  
hűséges barát, elvtárs, ak i sorsukat még ma 
is szívén viseli.

ö t  évtized harcát, esem ényeit nem  lehet 
még röviden sem teljes egészében felelevení�
teni. Csupán epizódókat, em lékfoszlányokat, 
az ú t egy - egy jelentősebb állomására való 
visszaemlékezést idézünk fel.

A  Tanácsköztársaság idején vidéken még 
bonyolultabb volt a helyzet, m in t Budapesten. 
A  m unkások közül sem értette m eg m indenki 
eléggé azt, hogy hol is van a helye. Ot Szé�
kesfehérvárra küldték  — 26 éves korában. A

feladata az volt. hogy biztosítsa a székesfehér�
vári távíróhivatal és telefonközpont zavarta�
lan m űködését. A  Tanácsköztársaság buká�
sáig — amíg ő felelt a hivatalért — m indenki 
jó l dolgozott. A  távíró -  és telefonközpont m ű�
ködött.

.  Tanácsköztársaság bukása után, am ikor 
a  budapesti lakására hazaérkezett, rá is 

detektív várt. A kkor még hiányzott a forra�
dalm i tapasztalat, nem  bújkáltak, nem  érez�
ték  bűnösnek magukat.

A  főkapitányságon, ahová bekísérték, sok 
századmagával már csak egy keram itkockák -  
kal kikövezett kapualjban tudták őket bezsú�
folni. O tt voltak három hosszú hétig. De vol�
taik olyanok is, akiket közben e lv ittek  és senki 
sem  tudta meg soha, hogy m i történt velük. 
A zu tán  a tárgyalás, az ítélet, m ajd a szegedi 
Csillagbörtön.

1921- ben, am ikor kiszabadult, már nem  
hiányzott a forradalmi tapasztalat. A  hazaté�
rés helyett, négy elvtársával együtt az azon�
nali emigrációt választották. Csehszlovákiába 
szöktek át. Gyalog gázoltak át az Ipolyon. 
Pénzük sem  volt, azt sem  tud ták hová m en�
jenek. A z első éjszakára egy öreg kőműves 
házaspár fogadta be őket. A zu tán  fo lyta tn i 
ke lle tt az u ta t Érsekújvár, m ajd Pozsony, az�
után Bécs felé.

K enyér nélkül, m unka nélkü l voltak.
Megint mosolyog, am ikor elmondja, ho�

gyan ü ltek  a kis bécsi kávéházban, hogyan 
beszélték meg, ki tudja hányadszor, a Tanács-  
köztársaság alatt elkövete tt „ taktikai hibá�
kat”. Hogyan m ondták a pincérnek, hogy 
„Schwarz ohne” — feketét, m inden nélkül, 
m ert erre sem tellett, de valam it rendelni kel�
lett. Es valahol találkozni kellett emigráns 
társaikkal, meg a bécsi, Bécs környéki m un�
kásokkal.

M ajd Nagyvárad következett, m ert valaki 
'o tt ígért m unkát. Hiszen valamiből élni ke l�
lett.

A zu tán  úgy a lakult a helyzet, hogy haza�
jöhetett Budapestre. De mindvégig, 1945- ig 
rendőri felügyelet alatt élt, és nem  vették  
vissza régi m unkahelyére, a postára.

Túl az ötödik X - en  érte meg a felszaba�
dulást. Még 1945 február végén történt, hogy 
je len tkezett a pártközpontban. M unkát kért.
a z  első postás, üzem i bizottság már 1945 

z l  február végén megtartotta Ülését, és meg�
alakult a postás szakszervezetis. Ekkor nagy 
feladatot kapott: meg kellett szervezni a posta 
újjáépítését. Es am i még nehezebb volt, meg 
kellett találni a nehéz feladathoz a m unka�
társakat.

1952- ig a Budapesti Postaigazgatóság veze�
tője volt. O csak annyit m ond erről az idő�
szakról, hogy írásbeli utasítások helyett, aho�
vá csak lehetett, szem élyesen m entek el, ö is, 
meg a m unkatársai is, pedig akkor még csak 
egy fo lyton elalcadó rozoga kis gépkocsija 
volt az igazgatóságnak.

1952- ben a Posta Kísérleti Intézet gazda�
sági vezetőjévé nevezték ki. Erről ugyanolyan  
szűkszavú tárgyilagossággal beszél, m in t éle�
tének többi eseményeiről. Ez az áthelyezés 
hozzátartozik ahhoz az időszakhoz, amelyben  
akkor élt. A z  50- es években nem  ő volt az 
egyetlen, akinek ilyen  változás kö vetkezett 
be az életében. 1956 után a Posta Kísérleti 
Intézet igazgatóhelyettese■ lett, innen m en t 
nyugdíjba 50 évi szolgálat után.

Otthonában, három zsúfolásig m egrakott 
könyvszekrényt láttam. A z asztalon ott tor�
nyosultak a legújabb könyvek: minden, am i 
az idei könyvhéten  megjelent. Pápai László 
elvtársnak, szakszervezetünk elnökének ér�
deklődése napjaink dolgai iránt m a is válto�
zatlan, friss és eleven.

Pusztai Hédi

Baráti találkozó
Bensőséges, kedves ünnepség 

színhelye volt július 15- én este
a Postások szakszervezetének  
debreceni művelődési otthona, 
ahová a Szovjet— Magyar Ba�
ráti Társaság észt tagozatának 
hazánkban tartózkodó kü l�
döttsége ellátogatott.

Színjátszók, énekesek, ze�
nészek, a postások öntevékeny  
m űvészeti együttesének tag�
ja i m utattak be ezután ked�
ves, ízlésesen válogatott s 
előadott m űsort a vendégek 
tiszteletére.

Felléptek a műsor második 
fe lében az észt m űvészek is.

Műsor után a postás m űvé�
szeti csoportok és a m űvelő�
dési ház nevében ajándékokat 
adtak át a vendégeknek. A z  
egyik ajándék a békét ábrázo�
ló ízléses zászló volt, am ely  
jelképesen kifejezte a találko�
zás eszmei tartalmát.

ÚJÍTÁSI ANKÉTON
beszélték meg a Postai Köz�
ponti Javító  Üzem újítói, 
szakvéleményezői, az üzem
újítóm ozgalm ának eredm é�
nyeit, h ibáit és a  mozgalom 
fejlesztésének irányelveit.

A szakszervezet és a szakve�
zetés közös beszámolóját Gaál 
Balázs, a  műszaki fejlesztési 
osztály vezetője ism ertette, 
mely szerint — az üzem leg�
utóbbi öt év újítómozgalmát 
mérlegelve — az 1961- es év 
volt a  legeredményesebb. 
Ugyanis a  benyújtott 195 ja �
vaslatból 140- et fogadtak el 
és 140- et vezettek be. Az el�
fogadási arány 71, a  beveze�
tési arány  pedig 100 százalé�
kos volt.

Az üzem 74,600 forin t meg�
takarítást é r t  el, a  bevezetett 
javaslatok által. Ezenkívül 
több százezer fo rin t m egta�
karítást eredményeztek az ú jí�
tások. melyeket, m in t orszá�
gos jellegűeket, a  Postavezér�
igazgatóság elfogadott.

, Á mozgalom a  javító  üzem�
nél sem hibamentes. A leg�
több baj a  szakvélemények

körül mutatkozik, amelyek 
nem egy esetben hiányosak, 
ami pedig sem az újítókra, 
sem a mozgalomra nincs jó 
hatással.

Foglalkozott a beszámoló 
az üzem 1962. évi tapasztalat -  
csere -  és propagandatervével 
is, mely a  terv  szerint nyolc 
üzem gyártási technológiáját 
fogják megtekinteni. Ezek kö�
zött szerepel a nyergesújfalu -  
si M űanyaggyár is.

A beszámolót több hozzá�
szólás követte, m ajd  a jól si�
került ankét végén a  legjobb 
szakvéleményezők — az élen 
Stéhli Im re többszörös újító�
val — és az  újítók között 
m integy 3000 forin t összeg�
ben pénz -  és könyvjutalm at 
osztottak ki.

Pénzjutalom ban részesült 
Gyömörey János újítási elő�
adó, aki a postás ú jítási elő�
adók 1961. évi versenyében II. 
helyezést é r t el. Konczor Má�
ria  a legeredményesebb női 
újító, valam int Csabai Ist�
ván és Fehérváry János KISZ -  
újítók szakkönyvet kaptak.

H. I.

A szakszervezeti tagkönyvcseréről
A szakszervezeti mozgalom�

ban egységes tankönyvek el�
sőízben 1951- ben kerültek  ki�
adásra, m elyeket m indenütt 
szívesen fogadtak. Ezek a tag -  
könyvek 1959. év végével be�
telték, azóta betétlapokon tör�
ténik a  tagbélyegek lerovása. 
A tagkönyvek kicserélése te �

há t m ár 1959. óta esedékes lett 
volna.

A SZOT elnöksége 1961. 
február 25- én határozatot ho�
zott, am elynek értelm ében 
m inden szakszervezeti tag 
tagkönyvét 1962. utolsó ne�
gyedében ki kell cserélni.

zaloml megértő szava, gondos�
kodása.

A tagkönyvcserét megelőző 
beszélgetéseket az őszinte em�
beri hang jellemezze. Min�
denkinél meg kell keresni és 
meg kell ta láln i az t a  hangot, 
amellyel közelebb hozhatjuk 
a szakszervezeti mozgalom�
hoz.

» E beszélgetéseken kívül az 
előkészítő időszakot használ�
juk  fel a rra  is, hogy

a  hiányosságokat pótolják.
Most foglalkozzunk azokkal 

a  tagokkal is. akiknek egy 
vagy több havi elm aradásuk 
van. Ezekkel állapodjunk meg, 
hogyan kíván ja hátra léká t 
rendezni. É rjük  el, hogy a  tag -  
könyvcsere időpontjára a ta �
goknak egyetlen havi elm ara�
dásuk se legyen, hiszen a  h á t�
ralékosok tagkönyvét nem  
lehet kicserélni.

Az új tagkönyvbe — am ely�
nek á ra  egységesen 3 forin t 
lesz — az első bélyeget 1963. 
január hóban kell beragaszta�
ni.

A tagkönyvek átvizsgálása 
során gondoskodjunk a  hiány�
zó adatok pótlásáról, a válto�
zások átvezetéséről. Rend�
szerezzük a régi tagok nyil�
ván tartását. A SZOT elnök�
ségi határozat értelm ében 
ugyanis m indazoknak a  szak -  
szervezeti tagoknak, akiknek

tagsága a  25., 40., 5'0. évet el�
éri, illetve meghaladja, a  ju �
bileumok alkalm ával díszes ki�
vitelű bőrborítólapot kapnak.

Most kell gondoskodniuk az 
alapszerveknek arró l is, hogy 
a  régi szakszervezeti tagok 
okm ányait felülvizsgálják, s 
amennyiben azok a felsőbb 
szervek által nincsenek iga�

zolva, megfelelő javaslattal 
ellátva, a  tagságuk folyama�
tos elismerése érdekében az 
elnökséghez felterjesszék.

Fontos a  határozatnak az a 
része is, am ely szerint 
azoknak a  dolgozóknak, 
akik 1962. utolsó negye™ 
dében. tehát október 1-  
tői a  tagkönyvcsere lebo�
nyolításának időszakában lép�
nek be a szakszervezetbe, nem  
kell m egvásárolniok a  most 
használatos tagkönyvet. Ezek 
a dolgozók csak betétlapot kap�
nak. hogy ne terhelje  őket a  
két tagkönyv térítési díja. Az 
ilyen új tagok tagkönyvüket 
a tagkönyvcsere során kap�
ják  meg, s az év végéig meg�
vásárolt tagdíjbélyegeket a  be�
té tlap ra  ragasztják rá. Belé�
pésük időpontjaként az új 
tagkönyvbe term észetesen á  
tényleges belépés időpontja 
kerül.

Az új tagsági könyv igen 
fontos okm ánya lesz m inden 
szakszervezeti tagnak, ezért 
kívánatos, hogy az alapszer�
vek és a  tisztségviselők az 
előkészítés időszakát okosan 
használják fel. A tisztségvise�
lők, az aktivisták úgy fogja�
nak e feladat megoldásához, 
hogy a  tagkönyvcsere nem�
csak adm inisztratív  és techni�
kai feladat, hanem  az egész 
alapszerv politikai ügye is.

Aranyi Lajos

A kötelességét teljesítő postás 
vezette a rendőrséget a betörő nyomára

Kedves Szaktárs!
Tudom, hogy a  nap külön�

böző szakában a pályaudvaro�
kon hírlapokat árulni nem 
könnyű dolog. T isztában va�
gyok azzal is, hogy ö n  a pá�
lyaudvarról Induló vonatokat 
nem  azért já rja , hogy Nők 
Lapját, Ország Világot, Esti 
H írlapot — és bocsásson meg 
— esetleg Ludas Matyit, ha�
nem  inkább kevésbé keresett 
lapokat áruljon.

Ne értsen félre, nem  kifo�
gásolom ezt az ügyeskedést.

A felszállás előtti izgalmuk�
ban olvasnivalóról megfeled�
kezett utasok a  hosszú éjsza�
kai ú t fáradságának, unalm á�
nak  elűzése érdekében mo�
hón kapnak a kevésbé ked�
velt sajtóterm ékek után is.

Azt is tudom, hogy a  ke�
vésbé keresett lapoknak az 
elhelyezése — jóllehet a ter�
jesztésük nem könnyű — ö n �
nek sem közömbös, hiszen ma�
gasabb hírlapárusítási ju ta lé�
kot kap érte.

Eszembe ju to tt az az időszak 
is, am ikor még nem a postai 
hírlapterjesztés keretében áru �
síto tta a lapokat, nem sza�

bályozták a munkaviszonyát a  
M unka Törvénykönyve ren �
delkezései. A fárasztó és sok 
esetben számos kellem etlen�
séggel járó  m unkáját nem  
követte törvényesen biztosí�
to tt szabadság, sem a  jól meg�
érdem elt nyugdíj, m in t nap�
jainkban.

Bizonyára felvetődik ö n -

végigmért. Majd gúnyos 
kacajjal vezette be azt a  szó�
áradatot, melyet az én együ�
gyű, de mégis szemtelen és 
felháborítóan pimasz kérdé�
sem válto tt ki Önből. Nem 
kívánom  teljes terjedelm ében 
részletezni az ö n  által e l�
mondottakat.

Szeszszaggal vegyült mon-

Nyílt levél

egy pályaudvari hírlapárushoz

ben, hogy m indezeket m iért 
m ondtam  el?

Nos, am ikor ö n  július 18-  
án a  Nyugati pályaudvar csar�
nok I. vágányáról 17,31 óra�
kor induló 1706. sz. gyorsvo�
n a t másodosztályú kocsiján 
végigment, az egyik fülkében 
bátorkodtam  megkérdezni, 
hogy Ludas M atyit tudna - e 
adni?

B ár ne kérdeztem  volna.
Kérdésem u tán  megvetően

danivalójának lényege az volt, 
hogy ne zaklassák ö n t  ilyen 
kérdésekkel. Nem azért hírlap�
árus Ön, hogy a vásárolni k í�
vánók balga érdeklődéseire 
választ adjon. Helyes lenne, 
ha a Ludas Matyi iránti m ér�
hetetlen szomjamat a standos 
h írlapárusnál elégíteném ki.

Megmondom őszintén, rend�
kívül meglepett e kifakadása, 
m ert m int h írlapárusnak 
egyébként is maxim álisan

igénybe vannak  véve hangszá�
lai. Ahelyett, hogy arcátlan 
kérdésem re üzleti hidegvérét 
megőrizve egy udvarias, „saj�
nos elfogyott”- tál válaszolt 
volna, közel két percig sza-  
pult engem.

Oktató és rendreutasító  fed�
dése időtartam a a la tt piron�
kodva néztem  a  fülke u tasai�
ra, akiktől dorgáló szavai 
u tán  joggal további megrovást 
vártam . Időközben beláttam, 
ugyanis, hogy oktalan kérdé�
semmel ö n t  kizökkentettem  
lelki egyensúlyából és ez m un�
kájára  talán  m unkaidejének 
további részében is kihatással 
lesz. Csak am ikor u tastársaim  
részvétteli pillantásait érez�
tem, és akik az ö n  távozása 
u tán  elmondták, hogy nem  én 
vagyok az első, hanem  sokak 
u tán  az újabb áldozat, akkor 
kezdtem  megnyugodni.

Csupán az m arad t kétséges 
a szám om ra ezután, hogy a 
Posta Hírlapüzem  vezetői és 
többi dolgozói is nyugodtak - e, 
ha egyesek ilyen „érdemek�
kel” öregbítik üzemük hírne�
vét. Sz. K.

A Váci Hajó -  és 
Darugyár elkészí�
tette a m ájus ele�
jén  kifizetésre ke�
rülő m unkabére�
ket. A  borítékokat 
— m elyekben ösz-  
szesen 351 ezer fo�
rin t volt — a 

pénztárhelyiség�
ben levő szekrény�
be helyezték el. A  
borítékok pénzzel 
együtt, reggelre 
eltűntek. A z egy 
hónapig tartó nyo�
mozás során m ind�
össze annyit álla�
pítottak meg; a 
betörést a helyzet�
tel ismerős egyén 
követhette el.

A  nyomozás to�
vább folyt, de 
sem m it sem talál�
tak addig, amíg 
K ertész János kéz�
besítő kötelesség�
teljesítésével rá 
nem vezette a 
rendőrséget a be�
törő nyomára.

K ertész János 
postás kézbesítő  
34 éve teljesít szol�
gálatot. Már erő�
sen őszül, de 
mindig jókedvvel 
végzi a munkáját. 
Fütyörészve, jó�
kedvűen járja a 
kerületét, megy 
házról házra, ko�
pogtat ablakokon,

ajtókon és vidá�
man szokott be�
köszöntem :

— Itt a Jancsi�
ka! Pénzt hozott a 
Jancsika!

Közism ert Vá�
cott arról, hogy 
pontosan teljesíti 
kötelességét.

Június elején is 
járta az utcákat. A  
M úzeum utca 22-  
be szólt egy 1000 
forintos utalvány. 
Szabó Teréz ne�
vére. Szabó Teréz 
éppen ott volt az 
apjánál a M úzeum  
utcában, m ikor 
Kertész kézbesítő 
hozta az utalványt.

— Terikém , itt 
van egy ezer fo�
rintos utalvány  
Szabó Teréz ne�
vére.

— A z vagyok.
— Nem! Te, 

Tanko R ichárdné 
vagy m ár és az 
Attila  utcában  
laksz. Lehet, hogy 
az utalvány ne�
ked szól, de a cím�
zés helytelen. 
Nézd, ez a feladó 
címe. Kérjed a 
cím helyesbítését.

Szabó Teréz 
m éltatlankodott és 
am ikor a postás 
nem engedett, lát�
szólag beleegye�

zett az utalvány  
ilyenform a elin�
tézésébe. Később 
mégis a rendőr�
ségre m ent pana�
szával.

A  rendőrség fe l�
hívta a kézbesítőt, 
aki jelentette, 
hogy az utalványt, 
m int téves címzé�
sű és kifize thetet�
len utalványt le�
adta a hivatalnak.

A  további rész�
letek már nem  
tartoznak a postá�
ra. Végül kiderült, 
hogy az 1000 fo�
rintot Szabó Te�
réz férje, Tankó  
Richárd küldte  
Budapestről fe le�
sége leány nevére 
az apósa címére, 
hogy ezzel magá�
ról elterelje a gya�
nút. Azóta a nyo�
mozóhatóság előtt 
már beismerte a 
betörést.

A postás kézbe�
sítő ébersége és 
példás kötelességr 
teljesítése vezette  
rá a rendőrséget a 
310 ezer forintos 
betörő kinyom o�
zására.

Kertész János 
példaadóan telje�
sítette kötelessé�
gét.

Gratulálunk!
Babócsay János

A tagkönyvcserét „nagy beszélgetésnek" kell 
megelőznie.

az alapszervek hozzák rendbe tagnyilvántartásukat.

am elynek során a  szakszerve�
zeti tisztségviselőknek m inden 
taghoz el kell, jutniok. A 
tagságnak éreznie kell a  vele 
való törődést, éreznie kell, 
hogy a  szakszervezet egész 
életén keresztül m ellette van, 
segítségére siet jogos problé�
m áinak megoldásában.

A tagsággal való elbeszél�
getést kövesse a felm erült jo�
gos problém áknak az elin té�
zése. Sokszor még nem  is a  
titk ár kell hozzá, hanem  a  bi-
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Versenyben a szocialista osztály cím elnyeréséért
TÁVGYALOGLÁS

A július 11- én megrendezett 
50 kilom éteres országos gya�
logló - bajnokság kedvezőtlen 
időjárási viszonyok közepette 
került lebonyolításra. A pá�
rás, rendkívül meleg idő igen 
sokat rontott az időeredmé�
nyeken. A nagy hőség követ�
kezménye volt. hogy sokan 
feladták a versenyt és sajnos, 
közöttük szerepelt egyesüle�
tünk kitűnő versenyzője, Ha�
vasi István, éiki nemrégiben 
pompás országos csúcsot állí�
to tt fel ezen a távon. Az ő 
kiválásával lényegében eldőlt 
a bajnoki cím sorsa és egyút�
ta l elm aradt a v á rt nagy pár�
harc klubtársa. Dinesz Bélá�
val, aki biztos fölénnyel nyer�
te a  bajnokságot. Igen jó l sze�
repeltek Deák Ferenc és Ste-  
fanik Pál, akik az ötödik és 
a hatodik helyet, s  ezzel a csa�
patbajnokságot biztosították. 
G ratulálunk a bajnokoknak és 
köszöntjük őket e szép siker 
alkalm ával. .

TORNA

A világ legjobb tornászai ta �
lálkoztak egymással a  prágai 
stadionban, hogy eldöntsék a  
világbajnoki címet. A techni�
ka jóvoltából televízión ke�
resztül mi is rtszesei lehet�
tünk ennek a nagyszerű sport -  
eseménynek.

A magyax-  csapat 4. helyezé�
se ebben a  magas színvonalú 
küzdelemben várakozáson fe�
lüli szép eredmény, melyhez 
a postás tornászaink közül 
Hidegkúti Jolán és M akrai K a�
talin jelentős m értékben já �
ru lt hozzá. A bem utatott sza�
badon választott gyakorlataik 
m éltán válto tták  ki a szakem �
berek elismerését.

M akrai Katalin az egyéni 
versenyben is kitűnő ered�
ményt é r t  el és a korláton be�
m utato tt gyakorlatával beke�
rü lt a  szerenkénti döntőbe, 
ahol a  világ tornászai között, 
megelőzve a  korábbi évek vi�
lágbajnokait, hatodik helyen 
végzett.

KÉZILABDA

Befejeződtek a bajnoki for�
dulók a  labdajátékokban. Női 
kézilabda - csapatunk a  tava�
szi fordulóban a harm adik he�
lyen végzett. Reméljük, hogy 
ezt a kitűnő helyezést a baj�
nokság végére is m egtartják. 
A téli terem bajnokság és a 
tavaszi jó szereplés alapján 
az MTSH engedélyt adott a r�
ra, hogy a csapat viszonoz�
hassa az 1960- ban itt  já rt 
francia kézilabdázók látogatá�
sát. m elyre előreláthatólag 
augusztusban kerül sor.

LABDARÚGÁS

Labdarúgóinknak nem  se* 
esélyük volt a tavaszi forduló 
m egindulásakor, m ert m ind�
össze 7 ponttal az utolsó előt�
ti helyen álltak. Most. hogy a 
bajnokság befejeződött, a csa�
pat végül az igen értékes 
nyolcadik helyet é rte  el 27 
ponttal.

RÖPLABDA

Röplabdázóink az első he�
lyen fejezték be az NB Il- es 
bajnokságot, ezzel ismét be�
ju to ttak  a legjobbak közé. Re�
méljük, hogy ottm aradósuk 
tartós lesz. Ehhez elsősorban 
a jó felkészülés szükséges és 
az, hog ■ a csapatnak sok fiatal 
játékosból álló utánpótlás - gár�
dája legyen.

Konc* Sándor

J o g i tan  ácsát! á s
• •
Özvegyi nyugdíi

a férj 60. életéve után kötött házasság esetén
Az az özvegy, aki férjével 

annak 60. éve betöltése után 
kötött házasságot, csak akkor 
kaphat özvegyi nyugdíjat, ha 
a házasságból gyermek szü�
letett vagy. ha a házasságból 
gyermek-  nem született, de a 
házasság megkötése után, 
legalább 5 évig együtt éltek.

Az előírt 5 évi házastársi

együttélés h íjján  is jogosult 
az özvegyi nyugdíjra az. aki 
a házasság megkötése előtt 
együtt é lt férjével és ez az 
együttélés a férj haláláig el�
érte  a 10 évet. A 10 évben 
az együttélésből be kell szá�
m ítani m ind a házassági kö�
telékben, mind az azon kívüli 
együttélés tartalm át.

Élettárs özvegyi nyugdíjra való jogosultsága

A feleséggel azonos feltéte�
lekkel özvegyi nyugdíjat kap�
hat az az élettárs, aki a meg�
halt férfival, annak halálát 
közvetlenül megelőző egy 
éven át együtt élt, az együtt�
élésből gyermek született és 
a férfi az apaságot elismerte 
vagy azt jogerős bírói ítélet 
megállapította.

Ha az együttélésből gyer�
mek nem született, az élettárs 
csak akkor szerez jogosultsá�
got özvegyi nyugdíjra, ha a 
m eghalt férfival annak halá�
láig legalább 10 éven á t  élt 
együtt. Ez a jogosultság is 
csak az 1959. január 1. után 
m eghalt dolgozó élettársát il�
leti meg.

Munkaképtelen férjnek járó özvegyi nyugdíj
Nyugdíjra jogosult feleség 

elhalálozása folytán a férj is 
kaphat özvegyi nyugdíjat, ha:

a) a férj m unkaképtelen és
b) felesége a halálát meg�

előzően legalább egy évig a 
(térje1 sa já t háztartásában, tú l�
nyomórészt saját keresetéből 
ta rto tta  el. vagy ha a bíróság 
ti férj részére ta rtásd íja t al�

apított meg.
c) a felesen « haláláig rok-  

fantsági nyi’PrfMtm» szükséges 
izolgálati időt megszerezte

vagy enélkül is. ha üzemi 
baleset, illetve foglalkozási 
betegség következtében halt 
meg.

Az a férj tekinthető ebben 
a vonatkozásban m unkakép�
telennek, aki munkaképessé�
gét minden foglalkozásban 
te jesen  elvesztette A munka -  
képtelenséget a M unkaképes�
ségcsökkentést Véleményező 
Orvosi bizottság állapítja 
meg.

Dr. Jankóvich Lajos

Az egyeztető bizottságok gyakorlatából
Az igazgatóság dr. Z. A - nét 

m ás üzem be helyezte á t gaz-  
dászati m unkakör ellátására. 
Az áthelyezés előtt a dolgozó 
tájékozódott új m unkaköré�
ről, s  tudom ásul vette, hogy a 
gazdászati teendők m ellett 
egyéb adm inisztrációs felada�
tokat is el keli látnia.

Egy idő u tán  azzal fordult 
az üzem vezetőihez, hogy a 
többféle m unkakör ellátásá�
é r t  nagyobb bért adjanak és 
tú lórad íjat fizessenek neki, 
m ert a m unkáját sokszor csak 
a rendes munkaidő után tudta 
elvégezni.

Panaszát a vállalati egyez�
tető bizottság elutasította, 
amely indokolásában kifejtet�
te, hogy a panaszos bérkate�
gória szerinti besorolása meg�
felel a törvényes előírásoknak. 
Szabály ugyanis az, hogy a 
több m unkakörben dolgozó 
besorolását annak a m unka�
körnek figyelembevételével 
kell m egállapítani, amelyben 
m unkaideje nagyobb részét 
tölti. A tényállás szerint a pa�
naszos besorolása ennek meg�
felelően történt. Az alsó -  és 
felső bérhatárok közötti beso�
rolás az illetékes szakszerve�
zeti szerv m eghallgatása után 
a m unkáltató kizárólagos jo�
ga, ezt az egyeztető bizottság 
nem változtathatja meg.

A panaszt ebben a vonatko�
zásban el kellett utasítani.

E lutasította az egyeztető 
bizottság a túlm unka díjazá�
sára irányuló panaszt is. Túl�
m unkát az M. T. 68. § (1) bek, 
alapján — a szakszervezeti bi�
zottság előzetes hozzájárulásé�

val — csak túlórabizonylat�
tal lehet elrendelni. A pana�
szost az üzem vezetője soha 
túlm unka végzésére nem  u ta�
sította, következésképpen ré �
szére túlórabizonylatot sem 
adtak ki. Nem szerzett jogo�
sultságot tú lm unkadíjra  a 
dolgozó azzal, hogy a  ren �
des m unkaidő után  sokszor 
m unkahelyén m aradt és ez 
a la tt az idő a la tt állítólag 
m unkáját végezte. Az ilyen 
önkéntes m unkák — m ár a 
munkavégzés ellenőrizhetet�
lensége m iatt is — túlóra�
díjazásra jogosultságot nem 
adnak.

A Posta II. fokú egyeztető 
bizottsága a fellebbezést rész�
letesebb indoklással, de lénye�
gében az I. fokú határozat 
helyes indokainál fogva elu ta�
sította. J. L.

C.Krmiiműsor a Benczúr-ltertben
Július óta m inden vasárnap 

délután vidám gyerm ekkaca�
gás tölti be a Benczúr - kertet, 
ahol a Művelődési Ház tart 
előadást a postások és kör�
nyékbeli lakók gyermekei ré�
szére. A műsorban ifi. Lata-  
bár Kálmán , Csengery Judit 
és a Postás Irodalmi Szín�
pad tagjai szerepelnek. Külön 
örömet okoz az apró közön�
ségnek az előadáson szerep�
lő két „kis óvodás”: Zsuzsi,
a gyermekoroszlán és Bara�
bás, a medvebocs, „akiket” 
Huszár bácsi kísér át m in�
den vasárnap az állatkerti 
óvodából a Benczúr utcába.

Csarankó An tál né és Pintér Ferenc rovatolók, ha tehetik, 
egymásnak is segítenek

„A példás közösségi szellem, 
a dolgozók több évtizedes 
szakmai tudása, a szocialista 
brigád címért küzdő brigádok, 
a szakma ifjú mestere mozga�
lomban részvevők sikerei, a 
brigádon kívüli egyéni ver�
senyzők eredményei tettek le �
hetővé a szocialista osztály 
cím elnyeréséért való munka�
verseny megindítását" — ol�
vastuk a  Bp. 72. hivatal indí�
tási osztályának vállalásait 
rögzítő okmány bevezetőjében.

Hogyan ju to ttak el idáig? 
A z ú j versenyforma kialakítá�
sa közben m ilyen problémák 
m erülnek fel? — ezekről a 
kérdésekről beszélgettünk a 
hivatal szakmai és társadalm i 
szerveinek vezetőivel.

Kiss Lajos, a  hivatal párt�
titkára  az előzményekről tá �
jékoztat:

— A szocialista osztály cím 
elnyeréséért folyó versenyt a 
hivatal dolgozói m ár koráb�
ban szerették volna elindíta�
ni. Ügy érezzük. most m ár 
megterem tődtek ehhez a 
szükséges előfeltételek és ami 
a legfontosabb: a dolgozók
még többre is képesek, m int 
am it eddig nyújtottak. Pedig 
az utóbbi években tetemesen

megnövekedett a  forgalom, a 
létszám azonban változatlan 
m aradt.

— A brigádverseny kezde�
tén honosodott meg az a  szo�
kás, hogy aki tehette, segített 
a másiknak. Ennek a szép szo�
kásnak köszönhetők a jó ered�
mények, s  ez a  közös, az egy�
m ás ügyéért való törődés 
nagyban hozzájárul a  szocia�
lista osztály cím ért indított 
verseny kibontakozásához.

A dolgozókkal való beszél�
getés során tapasztaltuk, hogy 
a  vezetőiket szeretik és n a�
gyon bíznak bennük. M unká�
jukat valam ennyien nagy 
kedvvel és lelkesedéssel vég�
zik.

M inek köszönhető ez aZ 
igen jó közhangulat?

— A hivatal szakmai és tá r�
sadalm i szerveinek vezetőd 
m indent megtesznek azért — 
veszi á t a szót Oszlánczi Ist�
ván  szb - titkár —, hogy a  dol�
gozók szám ára a  lehető leg�
jobb m unkakörülm ényeket 
biztosítsák, és az ügyes- bajos 
dolgaik rendezéséhez a  leg�
messzebbmenő segítséget meg�
adják. A dolgozók hálásak 
ezért a gondoskodásért, s az�
zal viszonozzák, hogy a mun�

ka során a  képességeik m axi�
m um át nyújtják , és ha szük�
ség van rá, egymásnak is 
mindenben segítenek.

Sidó János, a  levéltovábbító 
osztály vezetője arról számolt 
be, hogy más osztályok dolgo�
zói körében milyen hatást 
váltott ki az indítási osztály 
kezdeményezése.

— Az osztályunkon az az 
elhatározás, hogy „mindenki 
tegyen valam it a napi szak�
mai m unkáján felül", máris 
szép sikereket é r t el. A m un�
kaidőn tú l vizsgákra készül�
nek és más m unkakörrel is�
merkednek. A berendezések 
portalanítását, a munkahely 
lefestését, a fotószakkör be�
rendezését stb. önként vállal�
ták, és kifogástalanul elvé�
gezték. Az osztály dolgozói 
m áris szívesen bekapcsolódná�
nak a  szocialista osztály cím 
elnyeréséért indított verseny�
mozgalomba.

A vállalások kidolgozását — 
jegyzi meg Kovács Ferenc, 
az indító osztályvezető helyet�
tese — a dolgozókkal igen 
alaposan megbeszéltük. A vál�
lalás, lényegét tekintve a  szo�
cialista brigádokéhoz hasonló. 
Főbb pontjai: a szakmai to�
vábbképzés minél szélesebb 
körben, új m unkakörök elsa�
játítása, selejtcsökkentés, zár�
la t lem aradás csökkentés, s 
ezen túlm enően pedig az egyé�
ni m űveltség kiszélesítése.

Hogyan vélekednek az új 
versenyről?  — kérdeztük meg 
.íz osztály néhány dolgozóját.

Varga A nna  külföldi indító 
egy új szaktársnő betanítását 
vállalta, aki m áris hetek alatt 
le tt tökéletes indító. Vállalá�
sának m ásik részét, hogy a 
2- es m unkahely ism eretét elsa�
já títja , ugyancsak teljesítette.

— Amióta a szocialista osz�
tá ly  cím ért m egindult a  ver�
seny — válaszolja kérdé�
sünkre —, azóta személy sze�
r in t is nagyobb felelősséget 
érzek. Hiszen, ha én, az osz�

tály  egy dolgozója nem  telje�
sítem a vállalásom at, akkor az 
egész osztály m unkájának 
eredm ényét leronthatom . Ügy 
érzem, hogy az új verseny 
megindulása óta jobban ösz-  
szekovácsolódtunk.

Csarankó Antalné  légi, és 
P in tér Ferenc külföldi rova-  
toló régóta egymás m ellett 
dolgoznak. Amióta a verseny 
megkezdődött, felismerték, 
hogy egym ásnak is sokat tud�
nak segíteni. M unkájuk azóta 
sokltal eredményesebb, hiba -  
mentesebb lett.

Zsámboki Lajos központi in�
dító a következőket mondotta:

— Állandóan délelőttös szol�
gálatban vagyok. M int egyéni 
versenyző, szakm ai tovább�
képzést és a selejt m inim ális�
ra  csökkentését vállaltam . 
M indent megteszünk azért, 
hogy a szocialista osztály cí�
m et elnyerjük — rem élem  si�
kerülni fog.

K ívánjuk, hogy valóban így 
legyen!

Varga Anna külföldi Indító munkában

A Postások Szakszervezete Budapesti Bizottsága ez évben is, 
augusztus 19- én megrendezi a már hagyományos Budapesti Postás Ta�
lálkozót, melynek keretében villámtornát, illetve bajnokságot rendez�
nek a következő sportágakban: atlétikában, kispályás labdarúgásban, 
röplabdában és tekében.

A műsorban gyermek-  és vidám versenyek is szerepelnek.
A versenykiírásokat augusztus 1- e előtt az összes sportvezetőknek 

és szakszervezeti bizottságoknak megküldjük.

A nyugdíjazások jó előkészítéséért
Az utóbbi években a  legtöbb 

postaszervnél igen gondosak 
és figyelmesek a nyugdíjba 
menő m unkatársak iránt. 
Ajándékozással összekötött kis 
búcsúünnepségeket rendeznek, 
am elyek hosszú ideig emléke�
zetesek m aradnak  m ind a bú�
csúzónak, mind a búcsúztatók�
nak.

Azonban számos helyen en�
nél többet nem  tesznek. Nem 
segítik elő, hogy a jól megér�
dem elt nyugdíjazást egysze�
rűbben, gyorsabban hajtsák 
végre.

V annak viszont olyan pél�
dák is, am ikor a szakszerveze�
ti bizottságok m ár nyugdíj�
előkészítő bizottságokat hoz�
tak létre, am elyeknek felada�
ta; m ár a nyugdíjazás előtt 
foglalkozzanak a nyugdíjba 
menők problém áival, a  nyűg�
ein jazandók m unkaviszonyának 
rendezésével, igazoltatásával. 
Továbbá szükség van a rra  is, 
hogy a nyugdíjazandó sze�
mélyek kijelölésében is részt 
vegyen a szakszervezeti bizott�
ság. Ezért az igazgatóság vagy 
a postaszerv vezetőjével ve�
gyék , fel a kapcsolatot és kö�
zösen bírálják  el azokat, akik 
a tárgyévben nyugdíjba m ehet�
nek. A nyugdíjazásra kiválasz�
to tt személyekkel beszéljék 
meg a várható  nyugdíjazást, 
vizsgálják meg azokat a m un�
kaviszonyokat. am elyeket nem 
a postán töltött el. Meg kell 
arról is győződni, hogy a pos�
tán kívüli munkaviszony be-  
szám ítható - e a nyugdíjba, 
nincs- e olyan kizáró feltétel, 
amely a nyugdíj m egállapítást 
nem tenné lehetővé.

A nyugdíj előkészítés során 
gondoskodni kell arró l is. hogy 
a nyugdíj alapot képező mun�
kabér úgy van - e megállapítva, 
ahogy a rendelkezések előír�
ják. V izsgálják meg azt is. 
hogy a nyugdíjba menőknél 
nem lenne - e kedvezőbb a fér�
fiaknál az 55, a  nőknél pedig 
az 50 évet megelőző átlagkere�
set beszámítása. Legyenek a r�
ra is figyelemmel, hogy a 
nyugdíjazandó nem részesült- e 
baleseti járadékban abban az 
idősz'akban. am elyben a m un�
kabér átlagot kiszám ították. 
Erre ugyanis azért van szük�
ség, m ert a baleseti járadék

összege a nyugdíj alapot ké�
pező m unkabér összegébe be�
számítható.

A nyugdíj előkészítést csak 
akkor tud ják  megnyugtató 
módon elvégezni, ha a rra  terv�
szerűen felkészülnek. A leg�
több helyen tudják, hogy hány 
olyan dolgozó van, aki a nyug�
díj ko rhatá rt m ár betöltötte, 
vagy a tárgyévben be fogja 
tölteni.

A nyugdíj előkészítő m un�
ka nemcsak könnyebbséget és 
segítséget je lent a nyugdíjba  
m enőknek, de a jól előkészí�
tett nyugdíjigény felvétel az 
SZ TK  m unkáját is megköny -  
nyíti és a nyugdíj ügyek el�
intézését is nagym értékben  
meggyorsítja. Tapasztalataink 
szerint a jó előkészítés lénye�
gesen csökkenti a határozat-  
hozatal idejét. Ez pedig azt is 
jelenti, hogy a nyugdíjas, rö-  
videbb idő a la tt kapja meg a 
nyugdíját, m int azok. akiknél 
szakszervezeti nyugdíjelőké�
szítés a nyugdíjazást nem 
előzte meg.

A szakszervezeti szerveknek 
joguk van ahhoz, hogy a nyug�
díjelőkészítés érdekében ön�
állóan levelezést folytassanak 
kereset, munkaviszony igazo�
lás stb, ügyekben azokkal a 
vállalatokkal, intézményekkel, 
amelyeknél a postai szolgálat 
előtt az illetékes szaktárs dol�
gozott.

A nyugdíj előkészítő munka 
szükségessége és az eddigi 
kedvező tapasztalatok feltét�
lenül indokolják, hogy az ed�
diginél több helyen és nagyobb 
m értékben gondoskodjanak a 
nvugdíielőkészítés szakszerve�
zeti megszervezéséről, hogy 
ezzel is elősegítsük szaktár�
sainknak a megérdemelt, nyu�
godt nyugdíjas életet.

Orbán Sándor
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