
A béke és a tudomány
ÚJABB

Üzemben a Ferenc Távbeszélő Központ
Felenhelő ünnepség kereté�

ben adták á t augusztus 18- án 
fővárosiunk legújabb távbe�
szélő intézményét, a  Fe�
renc Távbeszélő Központot. 
Az új létesítm ény feldíszített 
nagyterm ét zsúfolásig megtöl�
tötték a  Postavezérigazgató�
ság, a Távbeszélő Igazgatóság, 
a  Kábelüzem, a társközpon�
tok és más intézmények tech�
nikai és adm inisztrációs dol�
gozói, valam int a  meghívott 
vendégek.

Az elnökségben helyet fog�
la lt dr. Csanádi György, a 
közlekedés-  és postaügyi m i�
niszter első helyettese, a  MÁV 
vezérigazgatója, Prieszol Jó�
zsef, Földvári László és Horn 
Dezső m iniszterhelyettes elv�
társak. Szabó János, az építés�
ügyi m iniszter helyettese, 
Pesia lAszló, a fővárosi ta�
nács vb - elnökhelyettese, dr. 
Zsuffa  Szabolcs, a postások 
szakszervezete titkára  és még 
számos m eghívott közéleti sze�
mélyiség.

Rontó Tibornak, a postavezér�
igazgató helyettesének és Csá�
szár Károlynak, a  Budapesti 
Távbeszélő Igazgatóság veze�
tőjének rövid megnyitója után 
Horn Dezső m iniszterhelyettes 
ünnepi beszéde következett.

Elmondotta, hogy ezúttal 
hazánknak a felszabadulás 
után létesített legnagyobb táv�
beszélő központját ad juk át 
a forgalomnak. A posta még 
1954- ben kidolgozta a buda�
pesti távbeszélő - hálózat fej�
lesztési tervét, m elynek súly�
ponti feladata volt, hogy fő�
városunk perem kerületeinek 
távbeszélőhelyzetét javítsuk. 
Az 1945 előtti időkben ugyan�
is a kapitalista szemléletnek 
megfelelően csak a belső te�
rületek ellátottságát biztosí�
tották. Az új létesítm ény nem �
csak ezeket a mulasztásokat 
pótolja, hanem  az ezen a te�
rületen kiépült hatalm as lakó�
telepek, új gyárak és üzemek 
telefonszolgálatát is biztosít�
ja.

A Ferenc Távbeszélő Köz�
pont három  épületből áll és 
arányai azt is lehetővé te�
szik, hogy az óbudai főiköz�
pont létesítését m ár a jövő év 
elején megkezdhessék.

Horn elvtárs rövid á ttek in �
tést adott a továbbiakban a 
második ötéves terv  időszaká�
ban fővárosunkban megvaló�
sítandó távbeszélő - fejlesztési 
tervről. A Ferenc központ 
8000 kapcsolási lehetőségén 
kívül 1963- ban ugyanitt 
ú jabb 4000 bővítést hajtanak 
végre, az óbudai központban 
egy új 8000- es központot 
helyeznek üzemibe.

A Lipót és az Erzsébet 
központ bővítésével együtt
1964-ben a budapesti egy�
séges hálózat összesen 20 
ezer állomás kapacitással 

bővül.

Ezzel a  második ötéves terv 
időszakában megvalósuló fe j�
lesztéssel óriási lépést teszünk 
előre, am ely példátlan a bu�
dapesti távbeszélő - szolgálat 
történelmében. A m éreteket 
jellemzi, hogy 

a hálózat fejlesztésére 
fordítandó beruházási hi- > 
tel összege megközelíti a 

félmilliárd forintot.
A m iniszterhelyettes a to�

vábbiakban a  Közlekedés-  és 
Postaügyi M inisztérium veze�
tősége nevében köszönetét 
m ondott az ÉM. 23. számú  
Építőipari Vállalat, a Beloian�
nisz Híradástechnikai Gyár, a 
KGM Híradástechnikai Igaz�
gatóság, a Budapesti Távbe�
szélő Igazgatóság — végül, de 
nem  utolsósorban az U VA -  
TERV, Postai Tervező Iroda 
és a Postavezérigazgatóság 
vezetőinek és beosztottainak, 
akik céltudatos m unkájukkal 
nemcsak a központ létesítésé�
nek befejezését segítették előj 
hanem  pártunk  VIII. kong�
resszusának tiszteletére m un�
kavállalásokkal és felajánlá�

A Ferenc Távbeszélő Központ külső látképe

Horn Dezső miniszterhelyettes megadja az 
engedélyt a központ üzembehelyezésére

Császár Károly, a Távbeszélő Igazgatóság 
vezetője utasítja a műszakot az üzembe- 
•' helyezésre

sokkal a határidőt jelentős 
m értékben előre is hozták.

Horn elv társ rám utato tt, 
hogy a  kongresszusi fela ján�
lások keretében kötött koope�
rációs szerződések megvalósí�
to tták  a  Távbeszélő Igazgató�
ság pártszervezetének felhí�
vásában m egjelölt célokat. 

Kitűnő kollektív munka 
hozta létre a Ferenc köz�
pont korszerű intézmé�

nyét,
am ely nem csak a  közeli időre 
biztosítja Budapest- dél terü le�
tének jó távbeszélő - szolgála�
tát, hanem

40 ezer állomásig terjedő 
bővítési lehetőséggel hosz- 
szú évekre oldja meg en�
nek a nagy ütemben fej �
lődő városrésznek távköz�

lési igényeit.
M iután a  központ üzembe 

helyezésére Horn Dezső asz en�
gedélyt m egadta, Császár Ká�
roly  az előtte elhelyezett ké�
szüléken u tasíto tta ;a műsza�
kot az üzembe helyezésre. Pil�
lanatok m úlva a  Horn elv�
tá rs előtt elhelyezett készülé�
ken vidám  csilingeléssel szó�
la lt meg a csengő és jelezte, 
hogy az engedélyt m egkapták 
és ezzel a kedves aktussal 
m egindult az új központ hiva�
talos működése.

A kedves je lenet után a  m i�
niszterhelyettes, m iniszteri és 
vezérigazgatói elismeréseket, 
pénzjutalm akat és soron kívüli 
előléptetéseket osztott szét a 
nagy m unkában élenjárók kö�
zött.

Szocialista M unkáért Ér�

dem rendet kapott Szabó János 
pöstaműszaki forgalmi igazga�
tó, a  Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóságnál és Dedek Lajos 
postaműszaki igazgató, a  Pos�
ta Központi KábelüzemnéL

M unka Érdemrenddel Har�
gitai A nta l postaműszaki ta �
nácsost, az üzem vezetőjét és 
Kiss Ferencet, a  központ fő�
gépészét tün te tték  ki.

A kiváló műszaki és adm i�
nisztrációs dolgozók sorából

számosam kaptak  még kitünte�
téseket és ju ta lm akat.

A felemelő ünnepség befeje�
zésével Horn e lv társ meleg 
szavakkal köszönte m eg a  nagy 
létesítm ény m inden létreho�
zójának tervező és kivitelező 
m unkáját. Hosszú, eredményes 
pályafutást, jó  erőt, egészséget 
és sikereket kívánva adta át 
az intézm ényt a főváros kö�
zönségének.

Molnár György

1962. augusztus 20-án tizen- 
harmadszor ünnepeljük alkot�
mányunk születésnapját.

Alkotmányunk — amelyet az 
országgyűlés 1949-ben tör�
vénybe iktatott — jelentős 
fordulópont népünk életében.

Mindaz, amit a múltban az 
akkori idők szóhasználatával 
alkotmánynak neveztek, nem 
volt más, mint a magyar ural�
kodó osztályok jogrendszere, 
a kizsákmányolás és elnyomás 
eszköze. E jogszabályok a fel- 
szabadulás előtt csupán egyet�
len egy cél szolgálatában áll�
tak: a vezető osztályok henye, 
munkátlan életét és jólétét kí�
vánták mindörökre biztosítani.

A mi alkotmányunk büsz�
kén állapítja meg, hogy Nép- 
köztársaságunk a munkások és 
dolgozó parasztok állama, ahol 
minden hatalom a dolgozó né�
pé.

Alkotmányunk azonban 
nemcsak paragrafusok rend�
szere, hanem összefoglalja
mindazt, amit elértünk. s
egyúttal hitvallás a szocialis�
ta jövendőről is, mindannak 
megteremtéséről, amelyért né�
pünk s az emberiség legjobb�
jai évszázadokon át lelkesed�
tek.

Sokat szenvedett népünk 
elvitathatatlan jogai, a társa�
dalmi felemelkedés útját járó 
felszabadult boldog emberek 
kötelességei, biztató jelenünk

Az ünnepség résztvevőinek egy csoportja

és szép jövőnk ölt testet alkot�
mányunkban.

Nem maradhatunk meg 
azonban csak a leginkább kéz�
zelfogható és szembeötlő — 
bármilyen hatalmas — külső 
változásoknál. A gazdasági és 
társadalmi átalakulásokkal 
párhuzamosan mély. forradal�
mi átalakulások következtek 
be hazánkban az emberek 
túlnyomó többségének gondol�
kodásában, életszemléletében 
is. Átalakult maga a dolgozó 
ember Is.

Nemcsak a falvak és a vá�
rosok kerültek közelebb egy�
máshoz, de közelebb kerültek 
a falvak és városok lakói Is. 
A közösségi gondolat, az egy�
másra utaltság, az igazi ember- 
szeretettől áthatott humaniz�
mus adja meg a hazánkban 
történt hatalmas átalakulások 
legmélyebb értelmét és tartal�
mát.

Második ötéves tervünk 
eredményes végrehajtásával — 
amelyért a postás dolgozók is 
szívesen és örömmel munkál�
kodnak — a Magyar Szocialis�
ta Munkáspárt VII. kongresz- 
szusa határozatainak megfe�
lelően befejezzük hazánkban 
a szocializmus alapjainak le �
rakását.

Meggyorsítjuk ezáltal a szo�
cializmus felépítését, továbbá 
emeljük a nép anyagi ellátott�
ságát és kulturális színvona�
lát. Hazánk ezáltal még erő�
sebbé és még gazdagabbá vá�
lik.

Népünk bizalmát, reménysé�
gét gyarapítja az a szüntelen 
erőfeszítés is, amelyet a leg�
utóbbi leszerelési és békevi�
lágkongresszus még hatéko�
nyabbá tett, amelyet a Szov�
jetunió s vele együtt a szocia�
lista világrendszer végez a 
jóakaraté emberiséggel együtt 
a béke megőrzése, a lefegyver�
zés és az atomveszély leküzdé�
se érdekében.

E következetes és állhata�
tos erőfeszítések nyomán egy�
re reálisabb a kilátás arrai 
hogy megőrizhető a népek bé‘ 
kéje, megvalósítható a kél 
rendszer békés együttélése.

Ezeknek a gondolatoknak i 
jegyében köszöntjük 196?t 
augusztus 20-át, alkotmányunj 
tizenharmadik születésnapját

A Vosztok 3 és a Vosztok 4. szputnyik-űrhajók Andrijan 
Nyikolajev őrnagy és Pável Popovics alezredes irányításával 

befejezték csoportos űrrepülésüket.
A Vosztok 3- és Vosztok 4 űrhajók csoportos földkörüli 

űrrepülése új, ragyogó fejezetét jelenti a világűr meghódítá- 
sánafc.

Az űrrepülések történetében először fordult elő, hogy 
nemcsak a Föld és a szputnyikok között jött létre rádiókap�
csolat, de élő összeköttetés létesült működésben lévő űrhajók 

között is.
Az emberiség rendkívül értékes tapasztalatokkal gazda�

godott olyan vonatkozásban is, hogy hogyan viseli el az em�
beri test a hosszabb űrrepülés viszontagságait. Bebizonyoso�
dott, hogy a bátor szovjet űrhajósok igen nagy, sok-sok 
millió kilométer távolság berepülésére is képesek.

Nincs messze az idő, hogy újabb diadalmas űrhajók in �
dulnak majd a naprendszer bolygóinak meghódítására.

Andrijan Nyikolajev és Pável Popovics dicsőséges vál�
lalkozása és hőstette újabb nagyszerű bizonyítéka és eredmé�
nye a szovjet gazdaságnak, tudománynak, technikának. A 
szocialista világrendszer elsőbbségét jelenti mindez.

A világraszóló esemény után közvetlenül a Szovjetunió 
kormánya újból felhívással fordult a világ népeihez. A fel�
hívás figyelmezteti a népeket és kormányokat, hogy szükség 
van arra, hogy még állhatatosakban küzdjenek azért, hogy 
a világ megszabaduljon az atom-világháború rémétől.

A világűr meghódításáért folyó nagy győzelem után a 
szovjet kormány ünnepélyesen megismételte, hogy minden 
tőle telhetőt megtesz a tartós béke biztosításáért.

A magyar dolgozó nép — s köztük a postás dolgozók is 
— örömmel és büszkén ünnepük a tudomány és béke hatal�
mas újabb diadalát.

ALKOTMÁNYUNK SZÜLETÉSNAPJÁRA
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its  líMi'2. év i te rv te lje s íté sér t
A legutóbbi központi veze�

tőségi ülés ism ertette a terv -  
teljesítés eredményeit, a  pos�
ta  fejlesztésére irányuló ter�
veket.

A  gondosam előkészített be�
számolóból megism erhettük 
egyrészt azokat a szép ered�
ményeket, am elyeket a postás 
dolgozók az elm últ időszakban 
elértek, de azokat a problém á�
k a t és hiányosságokat is, ame�
lyek m unkánkkal kapcsolat�
ban m utatkoztak.

Az egyik legfőbb hiányos�
ság, hogy amíg a  forgalmi 
m unkaterületen a tervek tel�
jesítése elm aradt, addig az 
önköltség nem csökkent ará�
nyosan.

A lem aradás túlnyomórészt

nem a postás dolgozók meg 
nem felelő m unkájának követ�
kezménye, hanem  főleg annak 
a helyes és egészséges törek�
vésnek az eredménye, amely 
a népgazdaság minden terü le�
tén a gazdaságosabb és taka�
rékosabb gazdálkodást kíván�
ja  elérni. Ez az egészséges tö�
rekvés a postai szolgáltatások 
igénybevételénél és a postai 
bevételeknél kiesést eredm é�
nyez. Ez önm agában nem je -  . 
lentene semmi b a jt a posta s 
a népgazdaság szempontjából 
— hallottuk a beszámolók�
ban — ha a  szolgáltatások 
csőikként igénybevételével egy�
idejűleg csökkenne a ,  posta 
önköltsége is arányos m érték�
ben.. Ez azonban nem így tör�
tént.

A költségek alakulását 

körültekintő; tervszerű munkával kell 
helyes mederbe terelni.

Ehhez szakszervezetünk részé�
ről is miniden segítséget és 
tám ogatóst meg kell adni. A 
helyi szakszervezeti szervek 
m inden erejükkel támogassák 
a szakvezetést a  lem aradás 
felszámolására irányuló erő�
feszítéseiben, az ehhez szüksé�
ges tartalékok feltárásában.

A tartalékok feltárása két 
területen hozhat lényeges 
eredm ényjavulást: a bevéte�
lek fokozásánál és az önkölt�
ség csökkentésénél.

Forgalmi viszonylatban  az 
egyes hivatalvezetők szerint 
annyira ki vannak m erítve a 
rendelkezésükre álló lehetősé�
gek, hogy egyes helyeken 
egészségtelen jelenségek is 
mutatkoznak.

Egy nagyobb vidéki város 
kézöesí tőhivatalának vezetője-  
például a bevétel, fokozása ér�
dekében túlzott levelezőlap -  és 
értékcikkárusításra ösztönözte 
a  kézbesítőket. Ennek az volt 
az eredménye, hogy ott a kéz�
besítési szolgálat lényegesen 
romlott. Az ilyen eljárás nem 
hoz valóságos többletjövedel�
m et a népgazdaságnak és a 
postának, s a kézbesítés rom �
lása m ellett a sok olcsó tarifá�
jú  képeslap feldolgozása és 
kézbesítése tovább nehezíti a 
posta .munkáját. Ezen felül 
akadályozza az önköltségcsök�
kentésre irányuló erőfeszítése�
ke t is, m ert a nem  jövedelme�
ző többletm unkához több 
m unkaerőre van szükség.

Nem hoz tartós bevétel�
emelkedést azoknak a
szolgáltatásoknak a propa-

a folyó évi lervleljesítésre kell fordítani 
minden figyelmünket.

gálása és erőltetése sem, 
amelyet a posta a jelenle�
gi felkészültségével meg�
felelően teljesíteni nem 

tud

(egyes viszonylatokban táv�
irat, expressz- kikötós stb.).

Milyen tartalékokat 
tárjunk fel

a bevételek tartós fo- kozasara 
— és ha erre  lehetőség nincs
—, az önköltség csökkentésé�
re: m ert a terv  törvény, am e�
lyet mindenképpen teljesíteni 
kell. Ezt a postás döigozók 
teljesíteni is akarják.

M it - tehetünk  a nehézsége.!, 
a hibáik megszüntetése érde�
kében a beszámolókon elhang�
zottak figyelembevételével?

M int ismeretes, valamely 
postai szolgálat akkor fejlődő�
képes, ha valódi szükségletet 
elégít ki, és akkor gazdaságos, 
ha a meglevő munkaerőikkel 
és berendezéssé', lényeges mi�
nőségromlás nélkül végezíhe ó 
el. Ezt az .alapelvet m ár a 
tervezésnél kell figyelembe 
venni, Tehát

a jövőben csak azoknál a 
szolgáltatásoknál kell bevé�
telfokozást előirányozni, 
ahol a népgazdaság és a 
közönség igényeinek foko�
zódását észlelik a terve�

zők.

A jövőben a  tervezési mód�
szeren is javítanunk kell. 

Addig is azonban

A hivatalok tehá t nem mond�
hatnak  le a  bevételek fokozá�
sa érdekében kifejtendő egész�
séges tevékenységről.

Van azonban néhány terület, 
ahol m ár most megkezdhet�
jük bevételfökozó és önkölt�
ségcsökkentő tevékenységük 
helyes irányba terelését.

Egyik lehetőség a távbeszé�
lővonalak és berendezések 
jobb kihasználása.

A távolsági beszélgetések, 
szám a csökkent — a  te rv �
beszámoló szerint. Közismert 
dolog azonban, hogy főleg a 
kishivataloknál igen sok be�
szélgetés lé tre  sem jön, tö�
rölni kell, m ert egyes vi�
szonylatban túlzsúfoltak a 
vonalak. Ilyen helyeken kel�
lő ellenőrzéssel, a kapcso�
lási fegyelem megszilárdí�
tásával jelentős bevételfo�
kozást lehet elérni, s  egyút�
ta l a közönség jobb kiszol�
gálását is biztosítani lehet.

Sok helyen nem  tud ják  a 
távbeszélőérm e- keresletet k i�
elégíteni, m ert nincs elegen�
dő készlet. Kellő szervezési 
m unkával ezen is lehet se�
gíteni, és így lehet a  bevé�
te lt fokozni.

A kézbesítés helyes meg�
szervezésével lehetőséget biz�
tosíthat a hivatalvezető a 
hírlapelőfizetések szaporítá�
sára, ami több szempontból 
is előnyt jelent.

A nagyobb üzemek és vál�
lalatok fiókbérlők közé tör�
ténő beszervezése nem csak 
bevételtöbblettel jár, hanem  
lényegesen könnyít a  kézbe�
sítőkön stb.

A távbeszélőjegyek és kül�
dem ények gondosabb felül�
vizsgálása á  tapasztalától; 
szerin t tetem es többletbevé�
tellel járna.

A felsőbb postai szervek 
és a  műszaki szervek is so�
k a t segítenek a  hivatalok 
bevételi te rve teljesítéséhez. 
Például a kifizetődő, kisebb 
beruházást igénylő távíró -  
és távbeszélővonalak gyors 
magiépítése, a  jelentkező és 
elfogadott távbeszélő - előfize�
tők állom ásának gyors fel�
szerelése, korszerűbb, na�
gyobb forgalom lebonyolítá�
sá ra  alkalm as berendezések 
létesítése segítené a  h ivata�
lokat a  bevételi tervek  te l�
jesítésében.

A végrehajtó szenvek az ön�
költségcsökkentés terén is 
nagy nehézségekkel küzde�
nek, m ert az egyes szolgál�
ta tásokra m egállapított d íj�
tételek  csak igen gondos 
munkaszervezés és nagy for�
galom esetén fedezik a  szol�
gáltatás ráfordításait.

Tovább kell folytatni a  ke�
zelési egyszerűsítéseket. Fő�
leg az olyanokat, am elyek 
kim utatható  gazdasági ered�
ménnyel, előnnyel is járnak;

Válasz

Különösen a kézbesítési 
és szállítási szolgálat
terén kell bátran, a 
megváltozott viszonyok�
nak megfelelő új mód�

szereket bevezetni.

A közvetett kézbesítés és 
fiókbérlés kiterjesztése, a  
szállítási szolgálat átszerve�
zése. a  felesleges helyi já �
ratok  (pályaudvari járatok) 
megszüntetése lényeges meg�
takarításokat eredményezhet, 
és m unkaerőket szabadít fel 
a további fejlődés és az 
ú jabb bevételt jelentő szol�
gáltatások számára.

A postaszolgálat term észe�
téből adódó gazdaságossá�
got csökkentő tényezők há t�
rányos következm énye (a 
gyakori és hosszantartó ké�
szenléti idők, a  k ishivata -  
Iok fogyatékos m unkaerő -  
és munkaidő - kihasználása) 
csak igen gondos m unkaszer�
vezéssel, ' és az érdekelt dol�
gozók tevékeny közreműködé-

o „Nyílt levél egy pályaudvari hírlapárushoz" 
című cikkünkre

A  Postás Dolgozó 1962. július havi számában megjelent 
,N yílt levél egy pályaudvari hírlapárushoz" című cikkben  
foglaltak alapján vizsgálatot tartottam. A vizsgálat alapján 
az érdekelt hírlapárust a vásárlóközönséggel szem beni meg 
nem engedhető udvariatlan magatartása m iatt felelősségre 
vontam.

A z  esettel kapcsolatban közlöm , hogy a rendszeres szak�
mai oktatásokon m inden alkalommal fokozottan hangsúlyoz�
tuk a közönséggel szembeni udvarias, de egyben öntudatos 
érintkezés fontosságát. Olyan esetben pedig, m int amelyről 
a cikk írója is m egemlékezik, m inden alkalom mal vizsgála�
tot tartatok és a magáról m egfeledkezett hírlapárussal 
szemben megfelelően eljárok.

A z idézett cikkből levont tanulság alapján még fokozot�
tabb m értékben kísérjük figyelem m el hírlapárusaink tevé�
kenységét. és továbbra is küzdünk a szocialista lapterjesztés 
tisztaságáért.

Ma.jtényi Ferenc
üzemvezető

sével enyhíthetek. Ezért el 
kell érni a későbbiekben azt, 
hogy az egyes kisebb hivata�
lok dolgozói anyagilag is ér�
dekeltek legyenek abban, hogy 
a helyi m unkát jobban és 
gazdaságosabban szervezzék 
meg és végezzék el.

A felszabadulás elő tt ezt a 
célt a postán igen egyszerű 
módon, a  munkaegység és 
az ehhez fűződő üzemi ju�
talékrendszerrel érték  él. A 
hivatalok a  feldolgozott m un�
kaegységek alap ján  részesed�
tek a közös üzemi ju talék�
alapból. s  m inél kisebb lé t�
szám m al sikerü lt minél n a �
gyobb munkaegyséíg- mennyi-  
séget term elni, annál na -  * 
gyobb volt az egy egységre, 
illetve dolgozóra eső üzemi 
ju talék  összege. Ilyen rend�
szer bevezetésére jelenleg 
még nincs meg a lehetőség, 
de könnyen kezelhető és egy�
szerű munkaegység kidolgo�
zásával megoldható lenne ea 
a kérdés is.

Gazdaságosabb és korszerűbb postát 
kell kialakítanunk

Ezért erőteljesebben és 
tervszerűbben kell a  célok el�
érése érdekében igénybe�
venni a postás dolgozók m un�
kaverseny -  és szocialista b ri�
gád moziga Imát is. Kellő és 
szakszerű tám ogatással fej�
leszteni kell a dolgozók len�
dületes versenymozgalmát. A 
vállalások kidolgozásénál a 
dolgozóknak m inden segít�
séget meg kell adni.

A m unkaverseny - vállalá -  
soknak legyen m indig ha�
tározott és helyes gazdasá�
gi célja is. A verseny ne 
legyen csak a hivatal belső 
ügye. Tudjon a feltételekről 
— főleg a  vállalások m i�
nőségéről — a postát igény�
bevevő közönség is. Ez fo�
kozza a posta iránti bizal�
m a t és a  posta igénybevé�
telét, és a  versenyben részt�
vevők így mintegy a postát 
igénybevevő közörtség el�
lenőrzése a la t t  állnának, am i 
segítené és gyakorlatilag hasz�
nos vállalásokra serkentené 
a dolgozókat.

E cikkben összefoglalt gon�
dolatok nem újak  a  postás 
dolgozók előtt. Sok vonatko�
zásban tö rténtek  m ár intéz�
kedések az ésszerűbb meg�
oldások bevezetésére. Ez 
azonban nem  bizonyult ele�
gendőnek.

A szórványos intézkedé�
seknek nincs erőteljes 

gazdasági hatásuk.
Jól átgondolt, a posta egész 

terü letére kiterjedő szerve�
zési m unkára van szükség, 
s arra. hogy a tervezés reá�
lisabb legyen a jövőben, s  a 
posta terveit jóval gazdasá�
gosabban teljesíthesse, m int 
a  legutóbbi félévben.

E célok elérése érdekében 
a  postás vezetők a dolgozók 
hatékony közreműködésével 
hassanak ‘ oda, hagy a ne�
hézségek és hiányosságok ki-  
küszöbölése mielőbb meg�
történhessék. Ehhez szak-
szervezetünk is m inden se�
gítségét és tám ogatást megad.

Dr. Mosonvi Ferenc 
a forgalmi szakosztály elnök«

Dr. Mosonyi Ferenc cikkében rendkívül fontos, a posta 
további sikeres munkáját akadályozó problémát és azok 
megoldására javaslatokat tárt elénk. Várjuk és reméljük, 
hogy a postás dolgozók e nagy feladatok megoldásához ész�
szerű javaslataikkal, a mulasztások és a fejlődést hátráltató 
intézkedések feltárásával, s azok nyilvánosság elé tárásá�
val messzemenő segítséget fognak nyújtani.

Szeretnénk, ha lapunk következő számaiban olvasóinkat 
tájékoztatni tudnánk arról is, hogy a szakmai vezetők mit 
tesznek vagy tettek azért, hogy e cikkben szereplő hasznos 
javaslatok minél előbb valóra váljanak. Reméljük, a szak�
mai vezetők az ilyen jellegű tájékoztatásoktól nem zárkóz�
nak el. (A szerk.)

Lengyelországban üdültünk .

A  szakszervezetek szervezése révén a lengyel és a magyar 
postások egy - egy csoportja már évek óta kölcsönös csere-  
üdültetésben vesz részt. Lengyel postás barátaink tíz napig 
üdültek Balatonalmádiban, négy napig Budapest látnivalóival 
és a postaszervekkel ism erkedtek; viszonzásul a magyar pos�
tások a Balti - tenger mellett, St- ogiban tíz napig . négy napig 
pedig Varsóban voltak a lengyel postás szakszervezet vendé�
gei.

M int az üdülőcsoport egyik tagja, néhány szem elvény�
szerű jegyzetben számolok be a lengyelországi élm ényeink�
ről.

EUROPA politikai térképén különböző színekkel jelölik  
meg az országokat. Persze, naivság volna azt hinni, hogy át�
lépve valam elyik ország halárát, a térképhez hasonlóan, a szí�
nek  is megváltoznak. És mégis utazásunk során a színekből is 
tapasztaltuk, hogy már idegen földön járunk. Nálunk és Cseh�
szlovákiában a vörös - tarka teheneket tenyésztik, Lengyelor�
szágban pedig szinte k ivé te l nélkül a bivalyszerűen tiszta fe �
kete, vagy fekete és fehér fo ltokkal tarkított szarvasmarhákat 
láttunk. A  fö ldek színe is más arrafelé. Július végére idehaza 
m ár m indenütt learattak, ott viszont, még lábon állt a gabo�
na. Északabbra vagyunk, hűvösebb az időjárás, csak augusz�
tus első hetében lehet m egkezdeni Lengyelországban az ara�
tást. Varsón túl északabbra még augusztus elején sem értek  
be a kalászos növények. M indez természetesen, más jelleget ad 
a földeknek.

Csehszlovákián át Varsóig 900 kilom étert vonaton utaz�
tunk, onnan u tu n k  végcéljáig még 370 kilom étert autóbuszon  
te ttü n k  meg. 33 órai utazás után érkeztünk meg a Balti - tenger 
m elletti postás üdülőbe.

STOG I város strandfürdője erdő szélén fekszik, a tenger�
parttól m integy 300 méternyire. A z üdülőben két -  és három�
ágyas vendégszobák, hideg - meleg folyóvíz. társalgó, televízió , 
terasz és park áll az üdülők rendelkezésére. A  beutaltak egy 
■része az üdülő m ellett fe lép ített camping házacskáiban lak it, 
csak étkezni járnak az üdülőbe.

A  szívélyes togadtatás után, az utazás fáradalmai ellenére, 
első dolgunk volt k im enni a tengerpartra. Sokunk m ost talál�
kozott először a tengerrel, és lenyűgözve néztük a legalább 100 
m éter széles és több kilom éter hosszú, homokos tengerpartról 
az elénk táruló festői látványt. A k ik  egészen közelről is meg 
akartak ism erkedni a tengerrel és a deszkajárdáról a homokba 
léptek, az első lépés után ijedten ugrottak vissza a járdára.

Magyar üdülők egy csoport.ja, középen a lengyel postás szakszer�
vezet elnöke, Sunriga elvtárs

Lábuk alatt m egindult a föld és cipővel együtt bokán f  élűiig 
sü llyedtek a puha homokba. Le kellett húzni a cipőt, de m e�
zítláb. felöltözve közelítettük meg a homoktengeren át a Balti�
tengert.

A  TFNG ERPARTI strandokon sehol sincs kabin, vagy öl�
tözőszekrény. A z igényesebbek strandkosarakat bérelnek, ez 
tölti be a vetkőző - öltöző, a napozó és a szélvédő szerepét. Szép 
idő esetén a strand hom okján százszámra láthatók ezek a je l�
legzetes kosarak.

A  szelíd Balatonhoz szokott magyaroknak szokatlan volt 
a víz 16— 18 fokos hőmérséklete, az állandó északi szél és a 
derü - ború sűrű váltakozása. Talán mondani sem kell, hogy a 
Gellert hullámfürdője csak játékos pancsolás a tenger hullám �
veréséhez képest. Ha azután a hullámok a szokottnál is job�
ban csapdostak, a strand árbocára fe lhúzták a fürdési tilalm at 
jelző feke te  zászlót. Ilyenkor nem  ritka a hullám ok által a 
partra sodort borostyánkő. A  legtöbbje gombostűfej vagy lett�
ese nagyságú, de a szerencsésebbek dió - nagyságú borostyán�
köveket is találtak. A k i nem  bajlódott a keresgéléssel, a szá�

mos ..Pamiatki” (emlék, ajándék) boltokban vásárolhatott 
szebbnél szebb borostyán - emléktárgyakat.

AZ ELSŐ HÉTEN m inden napra ju to tt egy- egy kirándu�
lás. Első u tunk  a közeli Gdanskba vezetett. A második világ�
háború után az ősrégi város 90 százaléka romokban hevert, de 
a lengyelek eredeti form ájában ism ét fe lépítették Gdanskot.

A lakásokat belülről modernizálták, de az utcák, a házak  
külseje ma. éppen olyan, m in t évszázadokkal ezelőtt, volt. 
Óriási az idegenforgalom. O tt- tartózkodásunk idején különö�
sen sokan látogatták, m ert ekkor ünnepelte Gdansk alapításá�
nak 1000 éves évfordulóját.

A  Dluga utcában megcsodáltuk a polgári lakóházak leg�
szebb épületeit. I tt  olvastuk az egyik díszes hom lokzatú házon 
a hajózó népek régi jelm ondatát: ,.Navigate necessum est. v i�
vőre non necesse’‘ (hajqzni szükséges, élni nem  szükséges). A 
gótikus városháza 82 méter magas tornyából fölséges kilátás 
nyílik  a városra, A  karcsú lakóházak közül monumentális m é�
reteivel kiem elkedik a XIV. században épült gótikus Mária-  
templom. am elynek befogadóképessége m integy 30 ezer ember. 
Nem  lehetett betelni Gdansk szépségeivel. Csaknem m inden  
nap bevillamosoztunk és jártuk az ódon utcákat.

GDYNIA modern kikötőjében éppen indulásra készült a 
lengyel hajóépítés büszkesége, a 40 ezer tonnás Batory - nevü  
óceánba jó. A dunai és a balatoni hajókhoz képest valóságos 
óriás. Állandóan a kikötőben horgonyoz a hajóm úzeumm á be�
rendezett Burza. az egykori parti őrnaszád. Arra gondoltunk, 
hogy bizony jó lenne, ha m ár a világ valamennyi csatahajója 
hasonló, békés céh  szolgálna . . .

Gdyniából a tengeren áthajóztunk a Hel- félszigetre, majd 
visszafelé, u tunkban m egtekin tettük Sopot világhírű tengeri 
fürdőjét. V oltunk Oliwában és jártunk a W ésterplatte - felszi�
geteli, am ely arról nevezetes, hogy az itten i lengyel helyőrség 
lerohanásával kezdődött meg a második világháború. A  kis�
szám ú helyőrség lőszerének elfogytáig hősiesen védekezett, 
örök dicsőséget szerezve önmagának és hazájának. Ugyaneb�
ben az időben a gdanski postások is eltöri oszolták hivatalukat, 
szem beszálltak a ném et fasiszta támadókkal. A túlerővel 
szem ben alulmaradtak s a foglyul e jte tt hős lengyel postáso�
ka t a falhoz állíiva. főbelőtték. A z akkori postahivatal épüle�
tében m árványtáblán örökítették meg az 51 lengyel postás ne�
vét. A z  épület előtti sírem léküknél virágcsokorral és tiszteleti 
adással adóztunk a hős lengyei postások emlékének.

A  FELSZABAD U LÁS után Varsót „térdig érő város^- nai 
nevezték, m ert a város 80 százaléka m egsem m isült és métereÍ 
romhalmaz borította a lakóházak, üzem ek és építészeti mű�
em lékek helyét. A z óvárost eredeti arculatában állították heht 
re. m ásutt teljesen ú j és modern lakóházakat, utcákat építet�
tek. A  város közepén em elkedik a Szovjetunió által ajándékig  
épített Kultúra Palotájának 30 emeletes hatalmas épülettömi*
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A múltban számos baleseti 
jegyzőkönyvben az előidéző 
okot így jelölték meg: „vélet�
len”. Ma már a balesetek 
okainak megállapításánál 
mind ritkábban fordul elő ez 
a meghatározás.

A baleseti jegyzőkönyveket 
tanulmányozva azonban a „vé- 
letlen '-t egy új fogalom vál�
totta fel, ez pedig „a sérült 
vigyázatlansága”. Talán nem 
is lett volna feltűnő, ha a Bu�
dapesti Postaigazgatóság jú�
lius havi üzemi baleseteinél 
zömében nem ez a meghatá�
rozás szerepel.

Íme két példa a jegyzőköny�
vekből: Való vies István laka�
tos (Bp. Postáig. Épületfenni. 
Üzem) 8—10 mm vastag vas�
lemezbe kézi villanyfúróval 
10 mm-es lyukat fúrt a rög�
zítő csavarok részére. A csa�
varok vastagsága azonban 12 
mm volt, ezért a lyukat bőví�
teni kellett. Ezt a munkát 
lyukasztóval és 3 kilogrammos 
kalapáccsal végezte. A 3 kilo�
grammos kalapács azonban az 
utolsó lyuk bővítésénél lecsú�
szott és a balkéz hüvelykujját 
megsértette, ennek következte-

A POSTÁSOKRÓL ÍR JÁK 
A MEGYEI LAPOK
Egy ésszerű javaslat megvalósítása előtt

„Véletlen" vagy „Vigyázatlanság'
érzet és az öntudat fejlesztése 
nemcsak a termelékenységet, 
a jobb munkát, hanem a 
munkabiztonságot is növeli.

Eitert a balesetek valódi 
okainak megállapításánál eze�
ket a körülményeket feltétle �
nül figyelembe kell venni, és 
a vétkesekkel szemben a fe�
gyelmi úton történő felelős- 
ségrevonást ilyen esetekben is 
alkalmazni kell.

Ezért felhívjuk a figyelmet 
ezekre a jelenségekre. Megál�
lapításunk szerint ugyanis 
balesetek vizsgálatánál és a

felülvizsgálatnál is ezeket a 
körülményeket igen gyakran 
figyelmen kívül hagyják. 
Helytelen az a gyakorlat, ami�
kor a baleset okát esak egy�
két szóban határozzák meg. 
Törekedni kell arra, hogy a 
baleset összes köaülményei 
alapján annak valódi okát 
pontosan meghatározzák. Min�
denre kiterjedő, alapos vizsgá�
latnál így nem lesz ellentmon�
dás a baleset körülményei és 
annak oka, meghatározása kö�
zött.

Maur Emil

Ifjúsági találkozó 

a VIII. VIT szellemében

zavar van a fogalom helyes értelmezése körül

Nem nevezhetjük vigyázat�
lanságnak azt, ha a dolgozó 
nem vesz észre olyan dolgokat, 
amelyek ba lesetet idézhetnek 
elő. de amelyeknek felülvizs�
gálása, ellenőrzése, kiküszö�
bölése nem a® ő feladata.

Nem nevezhetjük vigyázat�
lanságnak azt sem. ha a dol�
gozó erős, figyelemelterelő ha�
tás következtében valamit 
rosszul csinál, elvét egy moz�
dulatot.

Ezekért a munkaszervezést 
és a munkabiztonságot ellen�
őrző vezetőket, illetve azokat 
a személyeket terheli a fe�
lelősség. akik meggondolatlan 
beavatkozásukkal a dolgozó 
figyelmét elterelték munkájá�
ról. Ez utóbbi esetben a sérült 
dolgozó csak abban az esetben 
mentesíthető a vigyázatlanság 
vádja alól, ha a külső hatás 
(rákiáltás, dörej stb.) váratla�
nul érte.

Vigyázatlan 
a dolgozó akkor, 

ha:
a) munka közben másra 

gondol, figyel vagy beszélget 
stb.;

b) meggondolatlanul (túlsá�
gosan lassan vagy gyorsan) 
mozog, vagy cselekszik, tehát 
nem alkalmazkodik a munka 
követelményeihez;

c) bármilyen okból kifolyó�
lag elmulasztja az előírt védő�
berendezések. illetve felszere�
lések használatát.

A dolgozó vigyázatlansága 
két ckból adódhat: egyrészt,
ha nem ismeri a munka kö�
vetelményeit. másrészt, ha 
nem teszi magáévá azokat, te�
hát a biztonsági előírásokat 
tudatosan megszegve végzi 
munkáját.

A vigyázatlanság felszámo�
lására az egyik legfontosabb 
eszköz, a dolgozó szakismere�
teinek fejlesztése (a baleseti 
veszélyek időben való felis �
merése és az ellene való véde�
kezés). továbbá a biztonsági 
előírások betartásának a hely�
színen való rendszeres ellen �
őrzése és .megkövetelése.

Az ellenőrzésnek azonban 
nemcsak a védőeszközök hasz�
nálatára. más egyéb biztonsági 
előírások betartására kell irá�
nyulnia. hanem a dolgozók 
magatartására is.

Köztudomású ugyanis, hogy 
a fegyelmezettség, a íelelősség-

A nem zetközi ifjúsági ta tá ikozó  rész tvevőinek  egy cso p o rtja

i Lengyel, bolgár, 
[ ném et és buda-  
| pesti postás ifjak  
[ találkoztak au-  
[ gusztus 17- én a 

Postás MűvelődS2 
[ si Ház kerthelgi-  
I ségében. Valósá-  
[ gos ..fesztivál” 
l hangulat uralko -  
[ dott a fiatalok kö-  
I zött.

A  külföldi fia -  
[ talok egy része az 
[ elm últ napokban  

Balaton és kör-  
[ nyékével, másik 
\ része pedig fővá�

rosunkkal ism er�
kedett.

A  budapesti 
postás fiatalok  
m indent m egtet�
tek annak érde�
kében. hogy ven�
dégeink jól érez�
zék magukat. Fá�
radságuk nem  volt 
hiábavaló! Elein�
te lassan indult 
meg a „beszélge�
tés”, mivel nem  
volt könnyű fe l�
adat egymás sza�

vait megérteni. A  
tánc, a jó  hangu�
lat azonban á th i�
dalta a nehézsé�
geket.

A  csoportok idé�
zet ói meleg han�
git szavakkal
mondtak köszöne�
tét a fogadtatá�
sért, és m in t 
mondották: visz -
szatérve országa�
ikba, sokáig m eg�
őrzik em lékeze�
tükben a buda�
pesti postás fia�
talokat.

„Salgótarjánban a vásárté�
ri és a  megyei tanács mögöt�
ti  új 3—4 emeletes bérházak 
nagyobb részében még az idén 
közel ezer töm bszekrényt he�
lyeznek el, am elyekben — a 
földszint kivételével — az 
em eleti lakók részére névre 
szóló, külön - külön fiókok lesz�
nek. M inden lakó kulcsot 
kap hozzá, m unkából vagy a 
piacról hazatérve magához 
veheti a postai levélküldem é�
nyeket.’*

í í  .„Számtalan előnye kö-

Le»élszekrényeket szerelnek fel 
a lépcsőházakban

A posta dolgozóinak — el�
sősorban a  kézbesítőknek — 
sok fáradságba kerül, am íg a 
postai küldem ényeket váro�
sunk többemeletes lépcsőhá�
zasban a lakókhoz elju tta tták . 
Ezért olyan javaslatta l for�
du lt a  posta a  Városi Tanács 
Végrehajtó Bizottságához, 
hogy engedélyezze a  Buda�
pesten m ár néhány helyen 
bevált központi falbasüllyesz -  
te tt levélszekrények elhelye�
zését a  lépcsőházak földszint�
jén. Ezek a kis, egym ás mel�
lé helyezett fém ládák a lép�
csőhöz valam ennyi lakó ját 
külön - külön feltüntetik  és 
minden egyes szekrénykéhez 
a  tulajdonosoknak saját kul�
csot adnak.

A tanács végrehajtó b izott�
sága hozzájárult, hogy a pos�
ta  ezeket a  központi levél-  
szekrényeket a  m ár lakott 
lépcsőházakban felszereltes�
se. egyben javasolta a beru�
házási osztálynak, hogy az 
építés a la tt álló lakóházakat 
m ár ilyen központi levél-  
szekrényekkel felszerelve ad�
ják  át.

D u n aú jv áro s ISS?. VI. 20.

zött a  legjelentősebb az, hogy 
a munkával járó fáradság lé�
nyegesen csökken, megelőzi a 
kézbesítők különböző ízületi 
és lábbetegségét, a lépcsőzés 
okozta szívbetegségeket.
Em ellett a gyorsan épülő új 
házak lakói szám ának roha�
mos növekedése sem igényli 
új kézbesítők m unkába állí�
tását, m ert a levélszekrény�
rendszerrel egy- egy dolgozó 
kézbesítési terü lete növelhe�
tő.

Nógrádi Népújság 19* *2. VI. 3*.

A képeslap megérkezett

Ma reggel a kecskem éti 
postára egy címzés nélküli 
veszprém i képeslap érkezeti, 
rajta az alábbi versike: 
Országunkban Hírős Város 
Van egy öreg temploma. 
M ellette épül a nagyszálloda. 
Utána egy vállalat.
V illanyt szerel, vizet ha kell, 
Ott is szeretik ám a kadart. 
Itt dolgozik egy asszony, anya 
Baba is. meg nagymama.
Ök a címzett, postás pajtás 
Add e lapot neki oda!

Veszprém ben az irányító  
postás bizonytalankodva csak 
annyit ír t a lapra — Talán 
Kecskem ét. Mégis, akinek a 
képeslap szóit, megkapta.

A  képeslap szövegét ugyan�
is fe lolvasták a kézbesítők�
nek. akik közül Barna Imre, 
a Széchényi tér kézbesítője 
azonnal jelentkezett, hogy ő 
rendeltetési helyére ju tta tja  a 
lapot. Egy óra m úlva Nagy 
Fqrencné. az Épületszerelő 
Ipari Vállalat dolgozója meg�
kapta trésfáskedvü férjének  
Veszprém ben feladott képes�
lapját.

Tréfa ide. tréfa oda. a 
gyors kézbesítésért dicséret 
illeti a leleményes postáso�
kat. ,

Petőfi Népe 19*2. VI. 14.

Még pontosabb, jobb munkát vállaltak a postások

címmel a komlói postások Si�
mon Imre és Szuprics Mi�
hály kézbesiiőbrigádjának és 
a távbeszélő központ dolgo�
zóinak kongresszusi verseny- 
vállalásait és eredményeit 
közli a lap. „Az említett bri�
gádok eddigi jó munkája je�
lentősen hozzájárult ahhoz, 
hogy az 1-es postahivatal má�

sodik negyedéves tervét 103,8 
százalékra teljesítette.” . . .  „A 
munkavállalásokból, az ered�
ményből arra következtethe�
tünk. hogy a postások siker�
rel zárják majd a V ili. párt- 
kongresszus tiszteletére indí�
tott munkaversenyt.”

t!j Kom ló 1962. VU. Sí.

SIKEREK ÉS FELADATOK
a székesfehérvári rádióállomáson

képp nézett ki. és csupán az 
adóépület és tőle vagy 300 lé�
pésre felépített lakóépületek 
jelentették  az egyetlen jelen�
tősebb települést a környéken.

— Az állomásinaik — ma m ár 
ez természetes, de akkor r it�
kaságszám,ba m en t — legény�
szállása is volt.

— Az állom ás négy évtize�
des történelm e folyam án — 
szakmai vonatkozásban talán 
szerencsés adottságai m iatt 
is —

értékes vezető és irányító szakembereket adott

Értékes felajánlásokat 
tettek

például az önköltségcsökkentés 
terén, amely műszaki vonatko�
zásban nagy összegű m egtaka�
rítá s t je len t az állomásnak. Ez 
az adott esetben a 3,40 forin�
tos kW - ra eső anyagköltség 
helyett 3,23 forint, ami csupán 
az első negyedévben közel 50 
ezer forintos m egtakarítást 
eredményezett. Az állom ás

üzemzavara 0.003 százaléknál 
kisebb. Ez értékes szám. A 
vállalt feladatok egy részét 
határidő előtt teljesítették. A 
későbbi vállalások végzése fo�
lyamatos.

Többek között elkészült fi 
darab  8 ezer V- os nagy telje�
sítm ényű szürőkondenzótor 
felújítása, amely külföldi 
gyártm ány lévén, m egjavításé�
ra egyetlen hazai üzem sem 
vállalkozott. De felújítottak 
még 2 darab  10 ezer V- os kül�
földi gázkondenzátort is. A z  
ilyen term észetű m unkáknál

ségek adódnak, m ert a fi-  
talok gyorsabb lendületet dik�
tálnak; ilyen az alapadottsá�
guk és em iatt gyakori a tü rel�
m etlen szó. Az idősebbek vi�
szont m ár koruknál fogva is 
m egalapozottabban és reáli�
sabban igyekeznek eleget ten�
ni a feladatoknak. Köztudott 
dolog, hogy az elektromos 
szakm ában nem lehet kapkod�
ni, egy rossz fogás, egy elha�
m arkodott kapcsolás esetleg 
több ezer forintos kár eredője 
lehet. Esetleg halálos baleset 
oka is. I tt  kötelező a tárgyila�
gos szemlélet.

Az állomás dolgozói évek óta 
igen jelentős feladatokat h a j�
tanak végre. Ez év feb ruárjá�
ban 4 brigádot alakítottak a 
szocialista cím elnyeréséért.

gének pedig több megértéssel 
kellene az évek óta vajúdó 
problém ák megoldásához se�
gítséget nyújtani és akkor még 
eredményesebb m unkát tud�
nának végezni az állom ás jól 
képzett, lelkes dolgozói.

A szakszervezeti bizottság 
legutóbbi vezetőségi ülésén 
m ind bővebben esett erről szó 
Az elhangzottak érteimébeil 
kellene m unkálkodni az üzeni 
minden dolgozójának olyal 
szocialista szellemű és szaktár1 
si kapcsolat kialakítása érd'5* 
kében, amely alapja lehetne I 
jó  közösségi szellemnek.

— sziget —

ben 24 munkanapon át kere�
setképtelenné vált.

Szabó Tiborné (Bp. Postáig. 
Épiiletfennt. Üzem), dekoráció�
készítés közben PVC szigete�
lésű alumíniumhiizúlról borot�
vapengével akarta a szigetelőt 
lefejteni. A borotvapenge 
megcsúszott és a balkéz hü �
velyk- és mutatóujján majd�
nem csontig hatolt. A követ�
kezmény 8 munkanap kiesés. 
A baleset oka mindkét esetben 
a jegyzőkönyv szerint: „A sé�
rült vigyázatlansága”.

Könnyen megállapítható, 
hogy mindkét esetben a bal�
eset oka nem a sérült vigyá�
zatlansága, hanem a megtűrt 
helytelen munkamódszer volt. 
Ezt a meghatározást azonban 
egyetlen baleseti jegyzőkönyv�
ben sem lehet megtalálni. Ért�
hető. hiszen ez a meghatározás 
az ellenőrzésre hívatott szak�
mai vezetők felé is felveti a 
felelősség kérdését, másrészt, 
úgy véljük

je. A többi között két színház, a kongresszusi terem, a techni�
kai m úzeum  számos egyéb kulturális létesítm ény  és a tele -  
vizió- adó foglal, benne helyet. Varsó épületei és a még fo lya�
matban levő építkezései a felszabadult lengyel nép nagyszerű 
életerejéről tanúskodnak.

A  LEN G YEL POSTA alapos tanulmányozása nem  lehetett 
fő  célunk és idő sem volt elég hozzá. De am it láttunk belőle, 
minden dicséretet megérdemel. Nagy gondot fordítanak hiva�
talaik csinosságára, ahol megfordultunk, m indenütt új, m o�
dern postahivatalokat láttunk. M egfigyeltünk néhány kezelési 
érdekességet is. Gdanskban éppen alkalm i bélyegzőt használ�
lak. M eglepetésünkre a bélyegzők a közönség részére fenn �
tartott helyen voltak kitéve, m indenki maga bélyegezhetett, 
azt, és annyit, am it és am ennyit akart. Előzékenységből még 
tiszta papírt is k ite ttek  a bélyegző - lenyomatok számára.

A z ajánlási ragjegyeket nem  ívekben, hanem tekercsalak�
ban állítják elő. Kétségtelen hogy ez meggyorsítja a kezelést.

A  táviratokat úgy naplózzák, m in t régen ná lunk az aján�
lott leveleket, s a táviratról a feladó díjm entes vevényt kap. 
Kezelésgépesítésük fejlett. Varsó 1- ben például a 13 pénzfel�
vételi m unkahely m indegyikén elektromos összeadógépet hasz�
nálnak. A  scsoti (szám vető) ná lunk nem tudott meghonosodni, 
a lengyel postások azonban sok m unkakörben használják, ahol 
nincs elektromos összeadógép.

A LENGYEL POSTÁSOK és a lengyel nép vendégszerete�
téről elég annyit mondani, hogy egész idő alatt úgy éreztük 
magunkat, m intha otthon lennénk. Nagy szeretettel és figye�
lemm el vettek bennünket körül, m inden igyekezetükkel azon 
voltak, hogy a kedvünkbe járjanak.

Néhány példa a sok közül: A lengyelek nem élnek piros-  
paprikával. de a m i asztalunkon m indig ott volt a magyaros 
fűszer. A  lengyelek reggeli m egszokott tésztás tejlevese se-  
hogysem ízlik a magyar gyomornak. Lengyel barátaink nem  is 
erőltették, hanem szám unkra gépsonkát, felvágottat, ke�
ménytojást, rántottát, sajtot, vajat, dzsem et és teát vagy kávét 
szervírozta < reggelire. A k i pedig a pompás ízű tengeri haléte�
lekkel sem tudott megbarátkozni, kérhetett mást helyette.

Stogiban és Varsóban felbélyegzett képeslapokat kaptunk, 
fedezték a kirándulások költségeit. Varsóban színházba .vit�
tek, em léktárgyakkal kedveskedtek  és így tovább. K ifogyha�
tatlanok voltak a szeretet és a figyelem  megnyilvánulásaiban.

Felejthetetlen em lékkel búcsúztunk Lengyelországtól, a 
lengyel postás barátainktól. Örökre a szivünkbe zártuk kedves 
lengyel ismerőseinket. A z élm ényekben gazdag üdülésért hálás 
köszönet illeti meg a magyar és a lengyel postások szakszer�
vezetét.

Kindzierszky Emil

• Ha Balaton-  felé halad az 
jutás, a  történelmi hagyom á�
ny o k b an  gazdag ősi város el-  
ihagyása után óhatatlanul is 
íszem beötlik a két 150 m éter 
; magas óriási acéltorony. Szé-  
j kesfehérvárról van Szó, annak 
■is a Sóstó lapályán vagy négy 
«évtizede létesített rádióállo -  
! másról.

j A 20- as évek elején erre a 
j vizes ta lajú  terü letre  esett a 
! választás — m ondja Burján  
: Lajos üzemvezető. — Akkor
!persze még sók m inden más-
•

i nemcsak a posta rádió - műsza -  
I ki szolgálatának, de a  népgaz-  
jdaságnak is.

i — Sok em ber dolgozott az 
; állomáson a megindulás óta 
j— folytatja B urján szaktárs. 
j— Innen kerültek ki a  diósdi 
;és balatonszabadi állomások 
: vezetői. A televízió adója is 
; már a meginduláskor 3 műsza-  
: k it kapott.

j — Műszaki dolgozóink zöme 
im a m ár technikum ot végzett 
j vagy végez, de m ár mérnökö -  
jket is neveltünk a népgazda-  
j ságnak. A dolgozók összetétele 
j ezért'm űszakilag, de korban is 
í elég szélesskálájú. Az időseb-  
jbek tapasztalatukkal, a fiata -  
; lók lendületükkel segítik elő az 
«állomás jó  m unkáját.

! — Akad azért javítani való
ínálunk  is. Véleménykülönb -

az elmúlt évben több tízezer forint 
a kimutatható megtakarítás

Részt vesznek az állom ás 
dolgozói szakmai és politikai 
fejlődésük érdekében külső és 
belső rendezésű tanfolyamo�
kon is.

Ezek u tán  önként adódik a 
kérdés, és egyben a felelet is: 
m inden azért ilyen szép és 
eredm ényekben gazdag, m ert a 
szakvezetés, a párt -  és szak -  
szervezet a legnagyobb egyet�
értésben dolgozik.

Sajnos, nem  ez a  teljes igaz�
ság. A szakvezetésnek nem 
szabad túl engedékenynek 
lenni. Nem ártana, ha sok 
esetben kem ényebb kézzel irá �
nyítaná az állom ás ügyét. A 
két társadalm i szerv vezetősé-
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Nagyobb gondot fordítsunk 
az évi szabadságolási terv betartására
A dolgozók évi rendes sza�

badságának kiadásáról a  Mun�
ka Törvénykönyv 55. paragra�
fusa intézkedik, s  kim ondja: 
„A rendes szabadságot az 
egész évre előre elkészített 
szabadságolási te rv  szerint kell 
kiadni”.

Ennek alapján — az elm últ 
évekhez hasonlóan — a posta -  
szervek 1962. évre is elkészí�
tették  a  szabadságolási ütem �
tervet. Az ütem tervek össze�
állításánál ma m ár m indjob�
ban érvényesül az Mt. V. 100. 
§ (3) bekezdésének az a ren�
delkezése is, hogy: „A szabad�
ság beosztása előtt a  dolgozót 
meg kell hallgatni és kívánsá�
gait lehetőség szerint figye�
lembe kell venni”.

A Postavezérigazgatóság ér�
tékelése szerint az I. félévi 
ütem tervet a  postaszervek or�
szágos viszonylatban 89 száza�
lékra telj esií tették.

A szabadságnapok kiadá�
sánál tehát 11 százalékos 
lem aradás mutatkozik.

Ha az eredm ényeket részle�
teiben vizsgáljuk, akkor meg�
állapíthatjuk, hogy a  központi 
postaszervek az igazgatóságok 
stb. közül a tervhez viszonyít�
va mindössze 7 postaszerv te l�
jesítette tú l a tervét, am elyért 
elism erést és dicséretet érde�
melnek.

Szembetűnően nagy a  lema�
radás a  Pécsi Postaigazgató�
ságnál (22,3 százalék), a  Buda�
pest Vidéki Postaigazgatóság�
nál (17,3 százalék), Budapesti 
Távbeszélő Igazgatóságnál 
(21,6 százalék), és a  Központi 
Kábelüzemnél (32,8 százalék). 
Nem menti a Jogügyi H ivatalt 
sem a sajátos helyzete ahol 
indokolatlanul magas a  lem a�
radás (43,3 százalék).

Ism eretes előttünk is, hogy a 
lem aradást különösen az I. ne�
gyedév végén, illetve a  II. 
negyedév elején a járványsze -  
rűen jelentkező influenza 
megbetegedések okozták.

így a beteg dolgozókat he�
lyettesítő új m unkaerők be�
állítása a jóváhagyott tervlét�
szám túllépésének veszélye 
nélkül nem  volt lehetséges. Az 
is igaz, hogy év közben a terv�
számok is m ódosultak az idő�
közi fluktuáció (nyugdíjazás, 
új felvétel stb.) következté�
ben.

Az elfogadható indokok el�
lenére azonban 

egyes posíaszerveknél nem 
fordítottak kellő' figyelmet 
az ütem terv szerinti sza�

badságnapok kiadására 
és belenyugodtak, hogy a dol�
gozók sok esetben elaprózva 
— egy - két naponként — ve�
gyék igénybe szabadságukat.

Ünnepi taggyűlési tartottak

a Veszprém 1. sz. postahiva�
talban. A  taggyűlésen részt 
ve ttek  a hivatal dolgozói, és a 
már nyugdíjban levő szaktár�
sak is. Nagy szeretettel fogad�
ták a hivatal régi dolgozóit, 
akikének legtöbbjét szem élye�
sen is ismerték.

Szamosi Károly szb - titkár 
köszöntötte a kedves vendége�
ket, majd <Kállai Károly m e�
gyei hivatalvezető ism ertette  
a hivatal jelenlegi életét, 
m unkáját, összehasonlítva a 
20 év előtti helyzettel.

A  nyugdíjasok hozzászólá�
saikban felidézték a m últ idők 
emlékeit. A  taggyűlés után  
a hivatal helyiségeinek és 
m unkahelyeinek m egtekintése 
során többször is hangot ad�
tak annak a vélem ényüknek, 
hogy örömmel látják azt a fe j�
lődést, am it az elm últ évek 
alatt a hivatal elért.

Győré Károly, a szakszerve�
zet megyebizottságának titká�
ra. arra kérte az idős szaktár�
sakat, hogy máskor is jö jje�
nek hozzájuk, vegyék igénybe 
m indazokat a kulturális lehe�
tőségeket, am it a hivatal és a 
szakszervezet részükre n yú j�
tani tud: a könyvtárat, te leví�
ziót, rádiót, a közös kirándu�
lásokat és rendezvényeket. 
M indig szívesen látott vendé�
gei lesznek a hivatal dolgozói�
nak.

Sándorfy Aladár
levelező

Az igaz, hogy az Mt. V. 100.
§ (4) bekezdése alapján  a  dol�
gozók kérelm ére a  szabadsá�
got több részletben is ki lehet 
adni. Ilyen esetekben egyeztet�
n i kell a  posta és dolgozó ér�
dekeit és erre  az ü tem terv el�
készítésénél van lehetőség. Et�
től eltérni csak indokolt, ille�
tőleg rendkívüli esetekben le�
het.

A feladat m ost az, hogy a 
postaszervek m érjék fel az év 
hátralevő időszakára a kiadat�
lan szabadságnapok számát, s 
ezt úgy ütem ezzék be, hogy
1962. december 15- ig (az év�
vég! csúcsforgalomra való te�
kintettel) m inden dolgozó ve�
gye k i megérdemelt szabadsá�
gát!

Ezt a  szakszervezeti bizott�
ságok is segítsék elő a  szabad�
ságolási tervek ellenőrzésével. 
Meggyőző módon m agyaráz�
zák meg a dolgozóknak, hogy 
akkor cselekszenek helyesen, 
ha nem  elaprózva, hanem  a 
beütem ezett időben veszik 
igénybe szabadságukat.

M. E.

Széleskörű tájékoztatást biztosítanak 
a szakszervezeti politikai iskolák
Ez év őszén — hosszú évek 

után újból — szakszervezeti 
bizottságok politikai iskolákat 
szerveznek egyes üzemekben 
és hivatalokban. Az iskolára 
való jelentkezések során — ez 
most tö rténik  az alapszervek�
nél — felvetődik a  kérdés: 
M iért van szükség erre az új 
oktatási formára? M it fognak  
ott oktatni? K i vegyen részt 
az iskolán? stb.

A szakszervezeti politikai 
iskoláknak az a célja, hogy 
az aktuális kül-  és belpoliti�
kai kérdéseket, valam int 
m indazokat a problém ákat és 
eseményeket, am elyek a dol�
gozókat és elsősorban a postá�
sokat foglalkoztatják, az is�
kolán m egvitassák és bizto�
sítsák a  hallgatóknak e kér�
désekben való tájékozódását.

Az iskolán nem  „tanítás”, 
hanem  beszélgetés folyik a 
legkülönbözőbb problémákról. 
Em ellett a szakszervezet 
m unkájával és tevékenységé�
vel is m egism erkednek a 
hallgatók.

Az utóbbi időben sokan for�
dultak hozzánk olyanirányú 
panasszal, hogy a  továbbtanu�
lók kedvezm ényeit biztosító 
jogszabályokat nem  ta rtják  
be.

Több esetben előfordult, 
hegy a  továbbtanuló dolgozót 
más m unkakörbe osztották be, 
illetőleg m ás szervhez helyez�
ték át, ahol a tanulásban aka�
dályozva voltak.

A M unka Törvénykönyve 
V égrehajtási U tasítása 213. §. 
a következőképpen rendelke�
zik.

® A továbbtanuló dolgozót 
nem  szabad éjszakai m ű�

szakba, továbbá olyan m un�
kakörbe beosztani vagy áthe�
lyezni, amely tanulm ányai 
folytatásában gátolná.

O A tan ítási napokon, ille�
tőleg hónapokban — a 

tanulás érdekében — a  to�
vábbtanulókat a  napi rendes 
m unkaidő befejezése u tán  sem 
túlm unkával, sem  m ás feladat�
ta l megbízni nem  szabad. A 
továbbtanuló dolgozót a tanu l�
m ányok befejezésétől a  vég�
szigorlat, illetőleg az állam �
vizsga letételéig, legfeljebb 
azonban az utolsó egyetemi 
félévtől .számított 6 hónapig 

nem  szabad rendszeresen tú l�
m unkára vagy az állandó 
m unkahelyén kívül hosszabb 
ideig ta rtó  m unkára (kikülde�
tésre) igénybe venni.

© Továbbtanuló dolgozót 
fegyelmi határozattal sem 

lehet tanulm ányai folytatását 
akadályozó m unkakörbe á the�
lyezni.

Dr. Jankovich Lajos

AZ EGYEZTETŐ BIZOTTSÁGOK 

GYAKORLATÁBÓL
B. S. m unkaviszonyát a hi�

vatal folyó évi július 31- ére 
oly módon szüntette meg, hogy 
a m unkakönyvét „nyugdíja�
zás” bejegyezéssel lá tta  el.

Az I. fokú egyeztető bizott�
ság a m unkaviszonyt helyreál�
lította, m ert m egállapította, 
hogy előzőleg írásban a m un�
kaviszonyt a m unkáltató nem  
m ondta fel. Jogszabály, hogy 
a m unkáltató a m unkaviszonyt 
kellő indokkal csak írásban 
m ondhatja fel. M egállapította 
az egyeztető bizottság a m un�
kakönyvi bejegyzés helytelen�
ségét is.

Az érdem i rendelkezésben 
az egyeztető bizottsági hatá�
rozat akkor le tt volna kifogás�
talan, ha azt állapíto tta volna 
meg, hogy a v itás m unkajog -  
viszony érvényes felmondás 
h íján változatlanul fennáll.

A munkakönyv kiadásá�
nak önmagában nincs
munkaviszonyt megszün- 

. tető hatása.

Nem végződött ilyen ered�
m énnyel F. M. m unkaügyi vi�
tája. M unkaviszonyát a m un�
káltató a Munka Törvény -  
könyve 29. (1) bek. c. pontja 
alapján felm ondta. Az egyez�
tető bizottság a felmondás el�
leni panaszt nem ta lálta  a la �
posnak. M egállapította, hogy 
a dolgozó sorozatosan követett 
el szolgálati szabálytalanságo�
kat. Szóbeli, írásbeli figyel�
meztetések, sőt fegyelmi bün�
tetés után sem javult meg a 
munkája. A felm ondás ezért 
nem  volt törvénysértő.

Személyes körülm ényeire h i�
vatkozva m ondta fel F. A. 
munkaviszonyát az M. T. 30. 
§ (1) bek. alapján. Az igazga�
tó a felm ondást nem fogadta 
el. Az I. fokú egyeztető bizott�
ság a panaszt elutasította.

A határozat ellen a  dolgozó 
fellebbezett. A posta II. fokú 
egyeztető bizottsága a felleb�
bezést elutasította, azonban az 
I. fokú egyeztető bizottság in�
dokolását helyesbítette. Ez 
utóbbi ugyanis azt a  megálla�
p ítást tette, hogy az igazgató 
elutasító határozatát azért 
nem lehet megváltoztatni, 
m ert n incs olyan rendelkezés, 
amely az igazgatót kötelezné 
a felm ondás elfogadására. Ez 
a m egállapítás téves, m ert az 
M. T. 30. § (3) bek. éppen 
azért ad jogorvoslati lehetősé�
get, hogy a törvényes feltéte�
lek fennforgásakor az egyezte�
tő bizottság az igazgatóval el�
lentétes határozatot is hoz�
hasson. Ez a jogerős határozat 
viszont kötelezi az igazgatót 
megfelelő eljárásra.

Ezt bizonyítja a  következő 
eset is. S. I. ugyancsak fontos 
érdekeire tek in te tte l m ondta 
fel munkaviszonyát. Az igaz�
gató a felm ondást nem  fogad�
ta  el. A panasznak az egyez�
tető bizottság helyt adott. 
M egállapította, hogy a dolgo�
zó személyi körülményeiben 
több olyan ok is van, am e�
lyek m egterem tik a felmondás 
kötelező elfogadásának törvé�
nyes alapjait.

Az igazgatóság vezetője fel�
lebbezett a határozat ellen. A 
posta II. fokú egyeztető bi�
zottsága a fellebbezést elu ta�
sította. Ugyanis bizonyított�
nak látta, hogy a postai m un�
kaviszonya megszüntetéséhez 
a dolgozónak rendkívül fon�
tos érdeke fűződik. Népgazda�
sági érdek is a m unkahely�
változtatás m ellett szólt, m ert 
az új m unkahelyen képesíté�
sének megfelelő m unkakört 
tölthet be. Az ilyen körülm é�
nyek pedig alapjai a felmon�
dás kötelező elfogadásának.

J. L.

Egy- egy iskola létszám a 25 
főnél több nem  lehet, hogy a 
beszélgetés és a  v ita  szaba�
dabban és zavartalanabbal 
kibontakozhasson. Az iskolák 
szervezésénél m inden terüle�
ten érvényesülnie kell annak 
a  célkitűzésnek, hogy nem  a 
mennyiségre, hanem  a . minő�
ségre kell törekedni. Keveset, 
de azt jól, a hallgatók m eg�
elégedésére.

Az a törekvés, hogy az is�
kola résztvevői azok legye�
nek, akik semmilyen m ás ok�
tatásban nem  vesznek részt.

A havonta egyszeri legfel�
jebb 2 órás foglalkozások le�
hetővé teszik, hogy azok is 
látogathassák az iskolát, akik 
különböző családi vagy egyéb 
elfoglaltságuk m ia tt eddig 
nem  tud tak  szervezett ok ta�
tásban részt vern i.

Az eddigi előkészületeket 
figyelemmel kísérve az t ta �
pasztaljuk, a  szakszervezeti 
bizottságok nagyon gondosan 
ügyelnek arra, hogy az egyes 
előadások és foglalkozások 
valóban érdekesek és tanu l�
ságosak legyenek, s biztosít�
sák az iskolák barátságos, 
vonzó légkörét. A szakszerve�
zeti bizottságok olyan kiváló 
előadókra bízzák az iskolákat, 
akik megfelelő politikai, szak -  
és egyéb képzettséggel ren �
delkeznek, akik képesek ki�
elégíteni a hallgatók érdeklő�
dését.

Ezt az évet kísérleti évnek  
tekin ti a szakszervezet. Ezért 
csak korlátozott számú isko�
lá t ind íthatnak az alapszer�
vek. Az eddigi tapasztalatok 
szerin t az igények m áris jó �
val m eghaladják a  lehetősé�
geket, de jelenleg még nincs 
mód arra, hogy az iskolák 
szám át növelhessük. Igen sok 
hivatal és üzem dolgozói csak 
a következő években ism er�
kedhetnek meg a szakszerve�
zeti Dolitikai oktatásnak ezzel 
az új form ájával.

Kuklis István

Az Atlétikai Társadalmi Bizott�
ság eddig hat alkalommal rende�
zett versenyt,hogy a Kilián könyv�
vel rendelkező postás dolgozók�
nak pontszerzés! lehetőséget bizto�
sítsanak. Sajnos az üzemek és 
hivatalok soprtvezetői néni fordí�
tottak kellő gondot a mozgósítás�
ra, Illetve-  a versenyeken való 
részvételre.

Labdarúgás

Harminc brigád küzd

a szocialista címért

A  Posta Központi Javító 
Üzemben nagyaktíva ülésen 
értékelték a kongresszusi ver�
seny helyzetét és m egvitatták 
az üzem második félévi terv�
feladatait. Élénk vita — 34
hozzászólás — után  úgy dön�
töttek, hogy az eredetileg 558 
m /Ft teljesítm ényi terv  tú ltel�
jesítését 2800 m /F t - ra  emelik 
fel.

Az üzemben 30 brigád 207 
fővel küzd a  szocialista brigád 
címért. A szocialista m űhely 
cím ért folyó versenyhez 6 m ű�
hely csatlakozott. Érdekes 
megfigyelni az üzemben a 
szocialista brigádmozgalom 
fejlődését.

1959-  ben 1 brigád 6 fő
1960-  ban 8 brigád 59 fő
1961-  ben 23 brigád 158 fő
1962-  ben 30 brigád 207 fő 

a versenyző brigádok és b ri�
gádtagok száma.

Nagy István
levelező

A nagypályás labdarúgó bajnok�
ság tavaszi fordulóját pályahiány 
miatt nem fejezték be. A bajnok�
ság jelenlegi állása:

1. Teréz központ
2. Krisztina központ
3. Bp. 72. sz. posta
4. Bp. 70. sz. posta

A kispályás bajnokság tavaszi 
fordulója befejeződött/ Jelenleg az 
élen állnak:

„A” CSOPORT .

1 . Televízió adóállomás
2 . Erzsébet központ
3. Helyközi ig.
4. Oktatási közp.

„R** CSOPORT

1. Krisztina központ
2. Bp. 62. sz. posta #
3. Bp. 4. sz.posta
4. Járműtelep

*C” CSOPORT

1 . Anyagszertár
2 . Alközpont
3. Lágymányos
4. Üjpest 1. sz. posta

„ÖREG FIÜK” CSOPORT

1. Bp. 62. sz. posta
2. Hírlapüzem
3. Alközponti Üzem
4. Bp. Igazg.

Röplabda

A tavaszi forduló végeredménye: 

FÉRFIAK:

1. Távlróhivatal
2 . Javítóüzem
3. Járműtelep
4. Oktatási központ
5. Helyközi lg.
6 . Posta lg.
7. PESH
8 . Bp. 62. sz. posta

NŐK:

1. Közp. Hírlap Iroda
2. Alközponti Üzem 
3 .. Távlróhivatal
4. Helyközi lg.
5. Bp. 62. sz. posta
6. Távbeszélő lg.
7. Bp. 72. sz. posta
8 . PESH (visszalépett)
9. Javítóüzem (törölve)

Sakk

FÉL ÉV ÓTA 

BALESET NÉLKÜL
A Budapest 4. sz. postahi�

vatal szakszervezeti bizottsá�
gának kezdeményezésére a 
rendőrség közreműködésével 3 
filmvetítéssel egybekötött bal�
esetelhárítási előadást tartot�
tak a hivatal részére. A 3 elő�
adáson összesen 600-an vettek 
részt.

A hivatal és a szakszerve�
zeti bizottságnak a baiesetcl- 
hárítás terén végzett jó mun�
káját igazolja, hogy 40 moto�
ros kézbesítőjük közül ez év �
ben még egy sem okozott bal�
esetet. A kerékpáros kézbesí�
tők baleseteinek száma is lé �
nyegesen csökkent az elmúlt 
negyedévben.

A tavaszi forduló végeredménye:

1. PÉKÜ I. csapata
2 . Lipót központ
3. Belvárosi központ
4—5. Rádió és TV Műsz. ív
6 . Erzsébet központ
7. Távíróhivatal
8 . Bp. 1 1 2 . sz. posta
9—10. Bp. 4. sz. posta 
9—10. PÉKÜ n.

OLVASD

TERJESZD

a Postás Dolgozót

POSTAS DOLGOZO
Kiadja a Postások szakszervezete 

Felelős kiadó:
Besenye! Miklós 

főtitkár 
FOszerkesztd:

Horvatn István 
Felelős szerkesztő:

Dudás János
szerkesztőség: Budapest Jírv 

Cházár András o. is. sz 
Telefon: 428—777 

Megjelenik havonta 
20 900 példányban

Szikra Lapnyomda, Budapest

Fejes Péter, a Postás Repülő Klub versenyzője, aki tagja volt a 
' világbajnokságot nyert magyar műrepülő csapatnak

Atlétika

Havasi István, a Postás S. E. 
gyaloglója verseny közben, aki 
ez év június 3- án 50 kilométeres 
gyaloglásban megjavította az or�
szágos csúcsot 4;18;04.8- ra (régi 
4;28;24.8 Somogyi 1955.) Havasi 
tagja volt a 20  kilométeres gya�
loglásban országos bajnokságot 
nyert postás csapatának is. Válo�
gatottként részt vesz a belgrádi 
európa bajnokságon.


