
A kongresszusi verseny kiemelkedő
eredményei

A p árt VIII. kongresszusa 
tiszteletére — a szocialista b ri�
gádvezetők tanácskozásának 
felhívására — a  budapesti pos�
taszerveik is  az éves vállalásai�
kat kiegészítették, módosítot�
ták.

Az I. félévi eredm ények érté�
kelésénél m egállapítható, hogy 
a dolgozók kongresszusi válla�
lásaik teljesítésével jelentősen 
hozzájárultak a  te rv  teljesí�
téséhez, illetőleg tú ltel j esetésé�
hez.

géig 104- et m egjavítanak. Eb�
ből július végéig m ár 56 da�
rabot adtak  á t  a  forgalomnak, 
és ezzel lehetővé tették  az új

távbeszélő előfizetők bekapcso�
lását.

A Kábelüzemnél a  kongresz-  
szusi versenyben 75 brigád 
vesz részt. A brigádok közül 
kimagasló teljesítm ényt értek 
el a  Farkas. Szanyi, Hanák, 
Tolvaj, Fücsök és Dóra brigá�
dok. Eredm ényeiket a  m unka�
folyam at jobb megszervezésé�
vel, az  állásidő csökkentésével 
és az anyagmozgatási távolság 
lerövidítésével érték  el.

A Budapesti Távbeszélő Igazgatóság

A Helyközi Távbeszélő Igazgatóság

forgalmi teljesítm ényeinek nö�
velése érdekében a belföldi ke�
zelési osztályon 23 szocialista 
címért küzdő, illetőleg a  címet 
m ár elnyert brigád te tt kong�
resszusi vállalást.

Baracsi Pálné 20 tagú brigád�
ja a  kongresszus tiszteletére 
többek között — vállalta, hogy 
a  helyközi beszélgetések sürge�
tésékor a felm inősítés ajánlásá�
val az I. félévben 37 000 Ft 
többletbevételt ér el. A ver�
seny során ezen a  téren eddig 
51 458 F t többletbevétel a  b ri�
gád eredménye.

A IX. brigád — Solym ár 
György né szaktársnő vezetésé�
vel — a minőség jav ítására vo�
natkozó vállalások teljesítésé�
ben érte  el a legjobb ered�
ményt: a hibás előjegyzések á t�
lagos havi darabszám át 25- ről 
10 db - ra  csökkentették. Az I. 
negyedévben 200, míg a II. ne�
gyedévben 256 üzenet közvetí�
tésével növelték a posta bevé�
telét.

A nemzetközi osztályon 
Naudl M ihályné 9 tagú bri�
gádja vállalta, hogy az általuk  
kezelt nemzetközi átm enő be�
szélgetéseket 11,5 percen belül 
lebonyolítja. Felajánlásukat á t�
lagosan 4 percre teljesítették, 
ugyanakkor a többi, a minőség 
m egjavítására te tt vállalásaikat 
is eredményesen teljesítették.

A Kábeltizein
dolgozói a kongresszusi fel�
ajánlások során 22 000 m unka�
ó ra  m egtakarítását vállalták, 
m elyet m ár ez ideig 23 791 
m unkaórára teljesítettek. En�
nek értéke m eghaladja a  3 
millió forintot.

Az üzemnél a balesetek szá�
m a jelentősen csökkent az elő�
ző év azonos időszakához vi�
szonyítva.

A szerelőbrigádok felaján�
lották, hogy a  hosszú idő óta 
használaton kívül helyezett hi�
bás érpárok közül az év vé-

A taggyűlés a tagság 
fóruma

Ez év tavaszán 391 újonnan 
választott szakszervezeti alap�
szervnél hangzott el a vezető�
ség tagjai részéről: „Megkö�
szönjük a tagság bizalmát, ké�
pességeinkhez és tudásunkhoz 
m érten igyekszünk is ennek 
eleget tenni.” A köszönetnyil�
vánítások form ája lehete tt e t�
től eltérő, a lényeg azonban 
nem változhat. Az újonnan 
választott vezetőség tagjai 
örültek, hogy a választók bíz�
nák bennük, képeseknek ta r t�
ják  őket a közösség és az 
egyén érdekeinek képviseleté�
re.

A választások után  a legtöbb 
alapszerv vezetősége serényen, 
céltudatosan hozzáfogott a 
munkához. A tisztségviselők a 
vezetőségválasztó taggyűlések 
és felsőbb szakszervezeti szer�
vek határozata alapján igye�
keznek m unkájukat ellátni. 
A végzett m unkáról azonban a 
tagságnak is számot kell adni. 
E kötelezettségének m ár nem 
m inden alapszerv választott 
tést.ülete te tt eleget.

A m agyar szakszervezetek 
alapszabálya ezzel kapcsolat�
ban a következőket tartalm az�
za: „A szakszervezeti alap�
szervezet legfelsőbb szerve a 
taggyűlés, am elyet rendszere�
sen, de legalább negyedéven�
ként kell megtartani.”

Hogyan tettek  eleget az 
alapszabály ezen részének az 
alapszervek?

Az I. félévben 660 taggyű�
lést kellett volna ta rtan i az 
alapszervéknek. Ezzel szemben 
csak 552 taggyűlést tarto ttak , 
108 taggyűlés elm aradt. A tag�
gyűléseken való részvétel 
sem kielégítő, m ert az összes 
szakszervezeti tagoknak csak 
alig több m in t a  fele vett részt.

A taggyűlések színvonala és 
ta rta lm a számos helyen 
ugyancsak kívánni valót hagy 
maga után. Előfordult, hogy a 
taggyűléseken csak tájékoztató 
jellegű beszámolót tartottak, 
bem ism ertették a sok irányú 
szakszervezeti munkát, az 
eredményeket, a hibákat, nem 
terjesztettek be határozati 
javaslatokat sem.

A feladat tehát: az alapszer�
vek változtassanak a taggyű�

lések tartalm i és számszerű 
eredményein. E m eljék a be�
számolók színvonalát és rend�
szeresen tartsák meg a taggyű�
léseket.

Hogyan érhetik  ezt el?
Az alapszabályból világosan 

kitűnik, hogy 
a  szakszervezeti m unka 
legfelsőbb szerve a  tag�

gyűlés.
Ebből következik, hogy a tag�
gyűlés rendszeres megtartása 
m inden alapszerv elemi köte�
lessége. Értékeljék, hogyan 
hajto tták  végre az előző tag�
gyűlésen hozott határozatokat. 
A tartalm as, a határozatok 
végrehajtását elemző részletes 
beszámoló lehetőséget ad arra, 
hogy a tagság érdemiben b írá l�
ja  a végzett m unkát, cselek�
vésre késztesse a  tagságot. 
Törekedjenek arra , hogy a be�
számoló beható m egvitatása 
után a taggyűlés határozatok�
ban rögzítse a következő tag�
gyűlésig az alapszerv felada�
tait.

Sok alapszervnél probléma 
a taggyűlés napirendjének 
megállapítása. E feladat az 
alapszervekre hárul, a felsőbb 
szervek irányelveit a helyi vi�
szonyokra kell alkalm azniuk.

A szákszervezeti taggyűlé�
sek sikerének nélkülözhetet�
len előfeltétele, hogy azokon a 
tagság minél nagyobb szám�
ban megjelenjen. Ennek eléré�
séhez széleskörű mozgósítás 
szükséges. A mozgósítás leg�
fontosabb része a bizalm iakra 
hárul. Előzzék m ega  taggyűlé�
seket szakszervezeti csoportér�
tekezletek, m elyeken ism erte�
tik  a taggyűlés beszámolójá�
nak vázlatát. A  csoportérte�
kezleteken vitassák meg azt is, 
hogy a csoport nevében m ilyen  
kérdéseket terjesztenek a tag�
gyűlés elé.

Ha az alapszervek gondo�
sabban, alaposabban készítik 
elő a taggyűléseket, az ered�
m ény nem  m aradhat el.

A bizalm at a  szakszervezeti 
alapszervek választott vezető�
ségei - megkapták. Ezt a bizal�
m at a taggyűlések rendszeres 
m egtartásával is erősíteni kell.

P. I.

kiemelkedő eredm ényt é r t el a 
Ferenc Távbeszélő Központhoz 
csatlakozó állomások szerelé�
se, valam int a  termelékenység 
növelésére te tt kongresszusi 
vállalásainak teljesítésével.

Jelentősen segítették a  köz�
pont bekapcsolási határidejé�
nek augusztus 18- ra történő 
előbbrehozását. Az igazgatóság 
dolgozói, a  6 héttel lerövidí�
te tt idő ellenére is, 1076 új ál -  
iom ást szereltek fel. Különösen 
k itűn t ebben a  m unkában a 
Teréz - üzem építési osztálya, 
am ely 705 állom ást szerelt fel.

A vállalás teljesítésének se�
gítésében dicséret illeti Ko�
vács M ihály 14 tagú brigádját, 
akik  a hálózat szerelésében is 
részt vettek.

A brigádok kongresszusi vál�
lalásainak végrehajtása segí�
te tte  elő, hogy az igazgatóság 
féléves műszaki .teljesítm ényi 
tervét, a  term elékenység em e�
lésével, 108,9 százalékra te lje�
sítette.

A brigádfelajánlások össze�
sítése alap ján  az 1 órára  eső 
termelési értéket 31,05 Ft- ról 
eddig 33,90 F t - ra  emelték. Kü�
lönösen k itűn t az Erzsébet 
Távbeszélő Üzem, m ely a  vál�
la lt 39,10 F t - ta l szemben 42,07 
Ft- o t é r t el. Az Erzsébet Táv�
beszélő Üzemtől Nagy Albert

és Sógor Péter m unkabrigádjai 
például az egységáras mun�
kák során 2100 m unkaórát ta�
karíto ttak  meg.

Az ism ertetett eredm ények is 
bizonyítják, hogy a kongresz-  
szusi verseny közüggyé vált. 
A dolgozók vállalásai m egala�
pozottak, a  posta és a népgaz�
daság érdekeinek megértését, a 
szocialista tudat erősödését 
tükrözik.

K. J.

Á  V Á S Á R I  P O S T A

képeslap árusító autom atái nagy sikert ara ttak  a Mezőgazda-  
sági K iállításon.

Postás dolgozók
a párt kongresszusi irányelveiről

A m ikor a  dolgozók olvasták ezt a fontos pártdokum entu�
m ot azt gondolták: még visszatérünk rá, még el kell mélyedni 
a részletekben. De azt egyszeri átolvasáskor is m egértették, 
hogy az irányelvek az MSZMP eddigi helyes politikáját fe�
jezték k i és az a  céljuk, hogy az elkövetkező időkben még 
egyértelm űbb, még határozottabb legyen ez a  széles néptö�
megek á ltal helyeselt és tám ogatott politika. Az is érthető, 
hogy a  tézisből egy kicsit m indenki az t a  kérdést ragadta ki, 
am i őt személyében a leginkább érdekli.

CSÖMÖR LÁSZLÓ, a  Posta 
Központi Távíróhivatal szb-  
titk á ra  az irányelvekről szólva 
önkéntelenül is összehasonlí�
tá s t tett.

— A z  50- es éveikben kiala -

Hasznos ú jítás i 
tapasztalatcsere

A Távbeszélő Igazgatóságon 
dr. Kubinyi István szaktárs 
volt a  vendéglátó, aki 1951 
óta eredm énnyel végzi felada�
tát. M unkájában a szakérte�
lem  párosul az ügyek pontos 
vizsgálatával. M int m ondotta: 
— Ebben a  „szakmában” é r �
teni kell az em berekkel való 
foglalkozáshoz is. Nem köny -  
nyű megmagyarázni, hogyegy -  
egy javaslat m iért kerü lt e l�
utasításra. Szeretni és megbe�
csülni a  legkisebb erőbefekte�
tést igénylő javaslato t és az 
em bereket — ezt a  fő elvet — 
igyekszik érvényesíteni m un�
kájában. Az újítási előadók 
között m unkája közism ert és 
megbecsült.

A látogató dr. Rébai Lajos 
volt, aki 1961 évben vette á t 
az újítási ügyek intéziését 
a Központi Kábelüzemnél. 
M int elmondotta, Kubinyi 
szaktárssal kapcsolata 1961- re 
vezethető vissza. Abban az 
időben m ár egy - két esetben 
távbeszélőn k ért m unkája vég�
zéséhez segítséget, javaslatot.

— Kubinyi szaktárs m indig 
szívesen segített problém áink 
megoldásában — jegyezte 
meg —. és segítségemre volt 
kezdetben az újítási statiszti�
ka pontos, rendszeres elkészí�
tésében. Közreműködésével si�
kerü lt fedél a lá  hoznunk egy 
bennünket közösen érintő, 
hosszabb ideje húzódó újítási 
javaslatot (kiegyenlítő pane�
lekhez vasház készítése).

M egragadta Rébai szaktársat 
a  Távbeszélő Igazgatóságon 
lá to tt igen eredm ényes újítási 
propaganda is. Az újítók fény�
képei az újítási híradóban, a 
feladattervek tudatosításának 
módszere, a bevezetett javas�
latok fényképeken történő 
propagálása m ind megannyi jó 
ötlet, javaslat, am elyeket „ott�
hon” igyekszik megvalósítani.

Az eddig eltelt időben az a

tapasztalatunk, hogy Rébai 
szaktárs személyében jó gaz�
d ára  ta lá lt az ú jítási m unka a  
Központi Kábelüzemben. Van 
még tennivalója bőven, de a 
kezdeti eredm ények biztatóak. 
Tudom ásunk szerin t az elm últ 
fél év a la tt m ár több esetben 
fordultak  segítségért hozzá ja �
vaslatuk megvalósításában 
olyanok, akik  azelőtt nemigen 
gondolkodtak a  javaslatok 
megtételén.

Hasonló tapasztalatcsere - lá�
togatást szerettünk volna 
szervezn i a  Központi Távíró�
hivatal, valam int a  Rádió és 
Televízió Műszaki Igazgatóság 
ú jítási előadói között is. Nem 
ra jtu n k  és nem  a  Központi 
Távíróhivatal illetékesein m ú�
lott, hogy elgondolásainkat 
eddig nem  sikerü lt megvaló�
sítani.

Reméljük, hogy az első ta �
pasztalatcsere - látogatást még�
is követni fogja a  többi. Az 
újítási m unka végzésében ez�
zel is kölcsönösen segíteni tud�
juk egymást.

Kiss György

Jcult helyzettel szem ben ma 
őszintén beszélgettünk m in �
denről — jegyezte meg. A z  
őszinteség, a bizalom m ellett 
egy m ásik, postás szempontból 
fontos körülmény, hogy m eg�
szűnt; az az egyébként telje�
sen alaptalan m egkülönböz�
tetés, am ely a postásokat az 
„alkalmazott és egyéb” kate�
góriába sorolva hátrányosabb 
helyzetbe hozta egyes vonat�
kozásokban, A z  em bereket ma  
m unká juk u tán  íté lik  meg. és 
ez nagyon jó  dolog. N ékünk, 
postai vezetőknek m egkönnyí�
tette ez a helyzetünket és 
m unkánkat, am it a dolgozók 
körében kell végeznünk, m ind  
szakmai, m ind politikai téren.

— Még valami, am i engem  
személy szerint érint: 1928- ban 
születtem , tehát a negyvenes 
években és az ötvenes évek  
elején  a lakult ki a jellemem, 
a m unkastílusom  és a szoká�
saim. Bizony nem  volt olyan 
egyszerű áttérni arról a bizo�
nyos, csak vatkfegyelmen ala�
puló, kicsit parancsolgató, ka�
tonás munkastílusról, am it fe l�
vettem . Sokkal helyesebb, jobb  
az, ha az em berekkel a meg�
győzés alapján dolgozunk
együtt. És ez is nagyon jó, 
hogy összehasonlíthatatlanul 
közvetlenebb le tt a kapcsolat 
a párt, a szakszervezet, a sze�
m élyzeti osztály és a dolgozók 
között. Párttitkárunkat m a  
közvetlenül és barátian szólít�
ják  a dolgozók, és ügyes- bajos 
gondjaikkal, személyes prob�

Értesítjük a hivatalok, 
üzemek szakszervezeti bi�
zottságait és gazdasági ve�
zetőit, hogy a  MT—SZOT

1022/1961. (XI. 15.) sz. ha�
tározata alap ján  a  szocia�
lista  brigád jelvények és 
zászlók elkészültek.

A jelvényeiket és zászló�
k a t kizárólag a  Fővárosi 
K ultúrcikk Kiskereskedel�
m i V állalat Dekorációs 
Á ruházában (Budapest, V., 
Fehérhajó u. 12.) lehet be�
szór e- rii. Az igényeket 1962 
szeptemberétől, a  posta�
szerv illetékes vezetője és 
szakszervezeti bizottsága 
á ltal a lá írt megrendelés 
alap ján  hatóságilag jóvá�
hagyott áron elégíti ki az 
áruház.

lém áikkal bátran benyitnak a 
szem élyzeti osztályra is.

— A z em berekben m egnőtt 
az érdeklődés a politikai kér�
dések iránt. A z őszi beiskolá�
zások folyam án 265- en je len t�
keztek szakszervezeti, 100- an 
párt, 70—80- an K lSZ - szem iná -  
riumakra. A  jelentkezők, kö�
zö tt sok a gyerm ekes anya, 
akiknek bizony nem  sok ide�
jü k  ju t a mindennapi újságol�
vasásra, de az előadássorozatot 
az Időszerű Kérdések tanfo�
lyamán szívesen meghallgat�
ják. K icsit fő a fe jünk, hová 
osszuk be a sok jelentkezőt, de 
nagyon örülünk neki,

OLÁH ISTVÁN, a táviró -  
műszerészek csoportvezetője 
a rra  a  fejezetre, figyelt fel, 
am elyik az elkövetett törvény�
telenségeikkel foglalkozik. 
1953- ban huszonkilenc eszten�
dős volt, am ikor az édesapja 
m ia tt egyszeriben leváltották. 
Hiába bizonyította be tények�
kel. hogy az édesapja é lé tra j -  
zában kifogásolt dolgok nem 
felelnek meg a  valóságnak, 
nem  hallgatták  meg. Egy ideig 
megbélyegzettnek érezte m a�
gát. Közvetlenül ötvenhat előtt 
tisztázták az ügyet. M ost meg�
becsült em ber, szereti a mun�
káját, a  kollégáit. Ügy érzi, 
hogy a helyén van, de jó a rra  
gondolni, hogy gyermekeinek 
életében m ár nem  fordulhat�
nak elő ilyen kisiklások. A 
VIII. pártkongresszus tézisei 
is ezt bizonyítják.

DOBOZY ZSIGMOND 23 
éves fiatalem ber, egyike a  
legjobb műszerészeknek. Neki 
term észetes az, hogyha jövőre 
m egkapja a hivatal beleegye�
zését, és a  felvételi vizsgán is 
m egállja a  helyét, felveszik 
m ajd  a  felsőfokú technikum ba. 
És az e lért pontszám okat az a 
körülmény, hogy a szülei pos�
tások, nem  fogja lerontani.

Hogy az ő generációját ki�
zárólag a  m unka, a  m agatar�
tás u tán  ítélik meg, neki ter�
mészetes.

M int vőlegény, leginkább a 
lakásépítési program m al kap�
csolatos kérdések érdeklik, és 
az, hogy a  jövőben fokozat�
tanban érvényt szereznek 
m ajd annak a  rendelkezésnek,

. am ely a szabad lakások egy 
részét a  fiatal házasoknak ju t�
tatja.

Ö is jelentkezett politikai 
oktatásra. Nemcsak azért* 
m ert ez így illik egy szocia�
lista brigádtagihoz, hanem  
azért is, m ert az oktatás kere�
tében részletesebben mégis- ' 
m erkedhet m ajd a szeminá�
rium i beszélgetések és előadás 
sok keretében a  p árt VIIIJ 
kongresszusának anyagával isi

P. H. !



7 DOSTAS DOLGOZÓ 1982. SZEPTEMBER

A forgalm i dolgozók többsé�
ge kellő gazdasági szemlélet�
te l rendelkezik, és a jövőben 
is m indent elkövet a kitűzött 
feladatok végrehajtása érdeké�
ben. Szükséges azonban, hogy 
ennek előfeltételeit is megte�
remtsük. Az előfeltételek azon�
ban nem  mindig és nem  min�
denütt vannak meg. Ezenkívül 
hiba van a forgalmi bevételek 
tervezésében is. Főleg két té�
nyező hatásaként jelentkeztek 
azok a nehézségek, am elyeket 
a cikkíró felvetett.

A tervezésnél nem vették 
megfelelően figyelembe azt a 
körülm ényt, hogy a forgalom 
nem  ipari term elő üzem, ha�
nem  szolgáltatásokat nyújtó, 
'kiszolgáló üzem. Ennek foly�
tán figyelmen kívül hagyták, 
hogy a szocializmus alap ja i�
nak  lerakásával népgazdasá�
gunk szerkezete megváltozott. 
Nagy eltolódások 'keletkeztek a 
városi, ipari és mezőgazdasági 
területek között, am i a forga�
lom  irányát és bevételeit mó�
dosította. A legutóbbi nép -  
szám lálás statisztikai adatai is 
ezt bizonyítják.

A forgalom nak az utóbbi 
években új súlyponti üzletágai 
alakultak  ki. Ezek a távbeszé�
lő -  és hírlapszolgálat. A pos�
ta  jelentős bevételeit ezek ad�
ják.

A hírlapszolgálat terén tö r�
téntek a legkomolyabb fejlesz�
tési intézkedések, am it azon�
ban gyakran zavart a laphiány. 
Ennek ellenére - a jelentkező 
igényeiket eléggé ki tudtuk elé�
gíteni. Előfordultak azonban

Az 1962. évi terv teljesítéséért
Hozzászólás dr. Mosonyi Ferenc cikkéhez

meg nem  engedett terjesztési 
módszerek is, ami némi torzí�
tá st okozott.

Másik súlyponti üzletágunk�
ban — a  távbeszélőszolgálat 
terü letére — a  kielégítő fej�
lesztési intézkedésekre nem 
volt mód. A technikai fejlő�
dés, á népgazdaság és a kö�
zönség igénye nagyobb ütem et 
k íván t volna meg. Ehhez 
azonban a  posta a kellő anya�
gi előfeltételekkel nem  ren�
delkezik. Tudjuk, hogy a 
nem zeti jövedelemből a  be�
ruházást nem  lehet túlzottan 
növelni, m ert ez hátrányos 
lehet egész fejlődésünkre. Je �
lenleg az igényeknek csak egy 
részét lehet kielégíteni, bár 
ezen a téren bevételeinket nö�
velni tudnánk.

Azonban a  meglevő te líte tt 
vagy m ár elavult berendezé�
seinkre olyan arányú bevételt 
terveztünk, am i nem  folyha�
to tt be, m ert ennek reális elő�
feltételei hiányoztak. Sok az 
elavult hálózat és felfúzős 
áram kör stb. Az autom atizálás 
lassan halad, pedig a  forgal�
mi te rü le te t ezen a  részen le�
hetne legjobban gépesíteni, 
am i a term elékenységet is 
emelné.

tételeket alkalm azhassanak. 
Az így jelentkező összegek 
igen jelentősek az erős forga�
lomban, főleg a  sürgős és ma�
gasabb d íjú  beszélgetéseknél. 
Még torlódás esetén sem kor�
látozták a  beszédidőt, ami a 
beszélgetések darabszám ának 
csökkenésével járt.

Ezt a kérdést vizsgáltuk és 
m egállapítottuk, hogy a  be�
szélgetések szám ának em elke�

dése a d íjak  emelkedésének 
csak 10 százaléka. Mai szem�
léletünknél fogva a hosszú 
beszélgetések a  jellemzőek, 
m ert az a  gazdaságos. Nem 
lehet azonban célunk az á lla�
mi szervek és vállalatok költ�
ségeinek növelése. Ezzel ön�
költségünket növeljük, term é�
keinket és szolgáltatásainkat 
drágítjuk. Ez pedig torzítást 
okoz népgazdasági szinten.

Önköltségcsökkentési lehetőségeink

Tervteljesitési tartalékaink

A  bevételek fokozása terén 
a  hivatalok többsége m indent 
elkövetett, s  a tervek tú lte lje - ' 
sítésében élenjárnak a  nagy�
hivatalok. A kishivatalok is 
felfejlődtek. A bevételek fo�
kozásában — am int a cikk 
m egállapítja — az  utóbbi idő�
ben káros jelenségek m utat�
koztak. Ez így is van. Ennek 
egyik oka a  tervek túlfeszíté -  
se és a mennyiségi szemlélet. 
A tervek m indenáron való 
teljesítése háttérbe szorította 
sok helyen a m unka minősé�
gének javítását, ami pedig a  
forgalom súlyponti feladata 
lenne.

Az év hátralevő részében az 
utolsó negyedév a  döntő, am i�
kor a  forgalom felfut. I tt  kell 
kihasználni még lehetőségein�
ket. A hírlapszolgálat fejlesz�
tésére, a  küldem ények díjazá�

sának pontosságára és alapos 
ellenőrzésére gondolok. A cso�
magok felvételénél igen gyak�
ran nem  veszik figyelembe a 
terjedelm es kezelést, am i a 
d íjak  50 százalékos elveszté�
sével jár. Ugyancsak hiba még 
igen sok hivatalunknál, hogy 
a  beszélgetéseket nem  ponto�
san m érik és nem  ism ernek 
3 percesnél nagyobb beszélge�
téseket. I t t  még sok pénz el�
folyik.

A cikknek azzal a m egálla�
pításával, hogy a  beszélgeté�

sek szám ának csökkenését 
összefüggésbe hozza a  bevéte�
lek csökkenésével, nem telje�
sen értek  egyet.

A bevételek fokozására tö�
rekvő hivatalok éppen á  be�
vételek növelése érdekében 
em elték a  beszélgetések idő�
tartam át, hogy magasabb díj-

M ivel tervünket a  forgalom 
terü letén  nem  teljesítettük, 
így ennek megfelelően csök�
kenteni kell önköltségünket, 
hogy az arány t helyreállítsuk. 
Ez nem  könnyű feladat, de 
még vannak lehetőségeink. 
Ilyenek pl.:

Városi, ipari területeken a

bérházi levélszekrények 
felszerelése.

Ez lehetővé teszi ,a kézbesítők 
szám ának csökkentését. Lehe�
tőséget ad  arra , hogy megnö-  
vekedett lakóterületeken nem 
kell ú jabb  kézbesítőket be�
állítani, hanem  átszervezéssel 
a meglevő létszám  elvégzi a 
kézbesítést.

Anyag-  és
pénzgazdálkodásunk

átszervezése

terén: A szabványanyagok ki�
vételével m inden m ás anyag 
beszerzését a hivatalok hatás�
körébe kell utalni. Ezzel je�
lentős adm inisztráció szaba�
dulna fel az  igazgatóságoknál 
és az anyaghivatalnál. Az ed�
digi gyakorlat, és a  norm ák 
m ár úgyis k ialakíto tták  a  h i�
vatalok rendszeres fogyasztá�
sát. A mostani rendszer fenn�
ta rtása  m ár nem  indokolt.

A cikk felveti a  'kishivata�
lok készenléti idejének vala�
m i úton- imódon való csökken�
tését is. Véleményem szerint 
erre  egyelőre lehetőségeink 
.alig vannak.

Ezt a kérdést csak a távbe�
szélő fejlesztése, az autom ati�
zálás u tán  vehetjük  elő, am i�
kor lehetőség nyílik  a kisebb 
központok megszüntetésére.

Ma, e kishivatalokat főleg a 
távbeszélő m ia tt kell fenn tar�
tani, m ég ha idejük egy részét 
készenlétben is töltik. A k i�
sebb forgalm ú helyek távbe�
szélő problém ájának megoldá�
sával — ott ahol szükséges 
gazdaságossági szempontból 
— á t lehet kisebb hivatalokat 
és fiókpostákat szervezni és a 
felvétellel, kézbesítéssel a  kü l�
területi kezelőket lehetne 
megbízni.

A kezelést is egyszerűsí�
teni és kisgépcsíteni kel�

lene.
Ez főleg a  nagyhivatalok 

m unkáját csökkentené. Űjabb 
m unkaerők beállítására átm e�
netileg nem lenne szükség.

A kezelés további egyszerű�
sítésének m unkáját szervezet�
ten kellene folytatni, mivel 
abbam aradt. Külső szemlélő�
nek úgy tűnik, m intha a  ve�
zérigazgatóság ezzel a  kérdés�
sel nem  foglalkozna, m ert leg�
utóbbi időben nem  lá ttunk  
komolyabb egyszerűsítési in�
tézkedéseket. Pedig még itt is 
vannak tartalékaink.

A kisgépesítéssel is elérnénk 
annyit, hogy a nagyhivatalok 
dolgozóinak m unkáját meg-

könnyítenénk, s a feladatokat 
jobban el tudnák végezni.

E két kérdéssel kapcsolat�
ban m ár igen sok szó elhang�
zott, de kevés intézkedést lá t�
tunk. Időszerű lenne a kérdé�
sek megoldásához hozzáfogni. 
Ez nagym értékben fokozná a 
forgalom gyorsabbá és korsze�
rűbbé tételét. M int ahogy a 
cikkíró m egállapítja „gazdasá�
gosabb és korszerűbb postát 
kell k ia lakítanunk”, de ennek 
m egvalósítása érdekében cse�
lekednünk kell. Jó llehet a 
kisgépesítéshez jelentős anya�
gi befektetésre van szükség. 
Az egyszerűsítések további 
megvalósítása azonban kizáró�
lag ra jtunk  múlik.

A fennálló nehézségek egy 
részét m agunknak, az egyéb 
anyagi előfeltételeket pedig 
felsőbb vezetésünknek kell 
megoldania. Az olyan tisztes 
hagyományokhoz való ragasz�
kodás, am it az idő m ár tú l�
haladott, csak fejlődésünket 
gátolja és állandó nehézsége�
ket okoz.

Módosítani kell tervezésünket
és tudomásul kell venni, hogy 
kiszolgáló üzem  vagyunk. Eh�
hez kell szabni tervezésünket, 
— és az torzításm entesen ér�
vényesüljön.

Régi szem léletünk megvál�
toztatásával sok olyan feles�
leges m unkától és problém ától 
szabadulunk meg, am i eddig

nagyon sok erőnket igénybe 
vette. Most olyan űj felada�
tok kim unkálására kell erőn�
ket összpontosítani, amellyel 
közös erőfeszítéssel megvaló�
síthatjuk  szocialista postánkat.

Németh J. Jenő 
Salgótarján 1.

A szállítási szolgálat átszervezése 
lényeges megtakarítást eredményezne

„Az 1962. évi tervtelje síté -  
sért” cím ű cikk egyebek között 
u ta l arra, hogy tovább kell 
folytatni, főleg az olyan keze�
lési egyszerűsítéseket, am elyek 
kim utatható  gazdasági ered�
ménnyel. előnnyel is járnak.

A m egváltozott viszonyok�
nak megfelelően új módszere�
ket kell bevezetni.

A szállítási szolgálat át�
szervezése, a felesleges pá�
lyaudvari járatok meg�
szüntetése is lényeges 
megtakarításokat ered�
ményezhet és munkaerő�

ket szabadít fel.

A szállítási költségek csök�
kentése, a szállítás biztonságá�
nak fokozása, az érdekelt dol�
gozóknak a  nehéz fizikai m un�
kától való mentesítése, a falu 
és a  város között a  postaszál�
lítás szem pontjából is fennálló 
különbségek felszámolása, és 
nem  utolsósorban a  szállítás 
menetrendszerűségének, s  a 
szolgáltatás m inőségének jav í�
tása a  postaszállítés legfőbb 
célkitűzései közé tartozik.

E célok megvalósítása érde�
kében több tervezetet dolgoz�
tunk k i és vezettünk be. En�
nek alátám asztására egyné�
hány tényt közlök:

1937- ben 232 gépkocsival lá t�
ta  el a  posta a  feladatá t; 1961-  
ben 795 gépkocsi á llt a  posta -  
szállítási féladatok lebonyolí�
tására. 1937- ben a  232 gépko�
csi évi teljesítm énye 2 800 000 
km, 1961- ben a  kilom étertelje�

sítm ény kerek számban 14 
m illió volt. A gépkocsipark va�
lamivel több m in t háromszo�
rosára növekedett, ugyanakkor 
a  gépkocsik teljesítm énye öt�
szöröse az 1937. évinek. Ez a 
gépkocsik előnyösebb foglal�
koztatását m u ta tja  az 1937. 
évivel szemben, tehát a  gépko�
csiszállítás önköltségének a la�
kulása kedvező.

Jelentős önköltségcsökken�
tést eredményezett és
eredményez a közúti szállí�
tás terén a MÄ VAUT- já�
ratoknak postaszállításra 
való fokozottabb mérvű

felhasználása.
M ÁVAUT - járat ú tján  indítja, 
illetőleg k ap ja  a  napi posta�
anyagát hivatalaink csaknem 
egyharm ada, több m in t 900 
postahivatal, fiókposta. E já �
ratok nem  kis számban olya�
nok, am elyek a postahivatal 
elő tt vagy annak közelében 
kezelnek. Ez m ind népgazda�
sági vonatkozásban, m ind a  
posta gazdaságossága szem�
pontjából előnyös. Ezenfelül 
sok dolgozót m entesít a  ko�
rábbi te rhes gyalogos, kerék�
páros zárlatszállítás alól.

önköltségcsökkentést is 
eredm ényezett egyebek között 
az autómozg,óposták, jegyzé-  
kelőjáratok berendezése is.

1960. évben pl. 21 viszony�
latban, illetőleg nagyobb vidé�
ki helyen gépesítettük a pos�
taszállítást; ezek évi egymillió

forintos szállítási költségmeg�
takarítást, 1961- ben 11 vi�
szonylatban évi 400 000 forin�
tos, és a folyó évben eddig 4 
helyen évi 68 000 forintos szál�
lítási költségm egtakarítást 
eredményeztek. E gépkocsijá�
ratok á ltal számos helyi, ille�
tőleg pályaudvari já ra t is fe�
leslegessé vált. m ert a postai 
járatok a postahivatalok előtt 
kezelnek.

Feldolgozási és irányítási 
rendszerünk a jelenlegi 
formájában eléggé bonyo�

lult.

Ez lassítja  a feldolgozás üte�
mét.

A levélpostai küldem ények 
feldolgozásánál a  term elékeny�
ség emelése, a  m unkam enetek 
egyszerűsítése érdekében irá �
nyítási, feldolgozási rendsze�
rünk  átdolgozás a la tt áll.

A term elékenység növelése, 
dolgozóinknak a nehéz fizikai 
m unka alól való mentesítése, 
nem  utolsósorban a  MÁV ama 
törekvése, hogy a vasúti közle�
kedést meggyorsítsa, a  menet-  
és tartózkodási időket az állo�
másokon csökkentse, a  jelen�
legi mozgópostakezelésnek és 
a vasúton történő postaszálli-  
tásnak korszerűsítését köve�
teli meg. Ennek egyik módja 
a csomagoknak nagy egysé�
gekben, tartályokban történő 
szállítása vasúton.

Megfelelő k im unkálás után 
egyelőre a budapesti pályaud�
varok közötti viszonylatokban 
folyik kísérletképpen a  ta rtá �
lyos szállítás. Tervezzük egye�
bek között a budapesti, nagy 
feldolgozó hivatalainknál a  
belső anyagmozgatás gépesíté�
sének fejlettebb, korszerű tech�
nológiáját is.

Dr. Vadász József.
9 Postavezérigazgatóság szállítási 

ügyosztálya vezetőie

Emeljük a vezetés színvonalát 
a végrehajtó szolgálatban is!

Sajtóban, rádióban, de egyes 
értekezleteken vagy megbeszé�
léseken nálunk  is sok szó 
esett, különösen az utóbbi idő�
ben a  vezetés színvonalának 
emeléséről. Akad olyan véle�
mény, hogy a  vezetés színvo�
nalának  em elésével a végre�
hajtó  szolgálatban nem  érde�
m es behatóbban foglalkozni, 
m ert hiszen ott a  szabályzatok 
és egyéb előírások részletesen 
m eghatározzák a  tennivaló�
k a t stb.

Véleményem szerin t a  veze�
tés színvonalának emelése — 
figyelembe véve a technika és 
a  társadalom  gyors fejlődését 
— éppen olyan fontos fel�
ad a t forgalm i és a  műszaki 
végrehajtó szolgálatban, m in t 
a  felső vagy a  középfokú ve�
zetésnél.

A végrehajtó  szervek jó 
vagy rossz m unkája, avagy 
vezetési módszere hatással 
van az eredményekre. Ezért 
célszerű e kérdéssel behatóan 
és részletesen foglalkozni.

A m agas színvonalú vezetés 
a  vezetőktől sokoldalú ism ere�
teket követel. Ennek érdeké�
ben a  vezetőknek szakadatla�
nu l gazdagítaniuk kell szak�
mai, ideológiai tudásukat és 
általános m űveltségüket.

A szabályzatok és utasítások 
előírásainak végrehajtása so�
rán  nem  kis jelentősége van a 
rugalm asságnak, a határozott�
ságnak, a  felelősségérzet foko�
zásának. A helyes vezetés m el�
le tt nincs helye az olyan tö�
rekvésnek, am ely a felelősség�
tő l m eghátrálva igyekszik a 
felsőbb szerveket „elvi állás -  
foglalásra” kényszeríteni egy-  
egy esetleg kényesebb ügyben.

A felm erült problém ákat

ott kell megoldani, ahol 
azok előfordulnak,

am ennyiben a végrehajtó szerv 
illetékessége a vonatkozó ügy�
re  kiterjed.

ö rvendetes az a szemlélet, 
am ely az utóbbi időben a vég�
reha jtó  szerveknél kialakult, 
különösen a gazdaságosságot 
illetően. Az egyes végrehajtó 
szervek vezetőinek az igazga�
tóságokon ta rto tt tervism ertető 
előadások, valam in t a  m érleg -  
beszám olókra való m eghívása 
m ind azt eredményezték, hogy 
most m ár e szervek vezetői 
m indegyre többet foglalkoznak 
gazdálkodási kérdésekkel (tel�
jesítm ényi tervek értékelése, 
állóeszközgazdálkodás, béralap 
és létszám gazdálkodás stb.).

M a m ár a végrehajtó  szol�
gálat vezetői tisztában van�
nak  azzal, hogy

ha jól gazdálkodunk a 
végrehajtó szolgálatban, 
úgy a dolgozók anyagjlag 

is érzik ennek hatását 
(üzemi jutalom , év végi ju ta �
lom  stb.).

A m unka helyes megszerve�
zése és ellenőrzése, az ellenőr�
zés m inden terü letre  való ki-  
terjesztése és annak  hatékony�
sága a jó  vezetés alapvető 
biztosítéka. E területen a for�
galmi végrehajtó szervek ré �
szére kevés forrásm unka áll 
rendelkezésre. Helyes lenne, 
ha szaklapunk — a  Szocialista 
Posta — hasábjain keresztül a 
szocialista országok gazdag 
tapasztalataival is megismer�
kedhetnénk. Különösen olyan 
cikkek közlését vennénk jó 
néven, amelyek a m unkaszer�
vezéssel és a  vezetés kérdései�
vel fogllkoznak.

Nem lenne érdektelen az

sem, h a  a  végrehajtó  szervek 
vezetői (V—VI. osztályú posta -  
h ivatalok és fenntartási üze�
mek) részére összehívnának 
egy néhány napos tanácskozást 
(vagy rövid tanfolyamot), ahol 
a  vezetés kérdéseit (munka-  
szervezés. ellenőrzés, gazdál�
kodás stb.) alaposan m eg le�
hetne tárgyalni. Ez a költség 
és fáradozás a  gazdaságosabb 
vezetés m egvalósítása nyomán, 
úgy hiszem, m egtérülne.

Kállai Károly
megyei hivatalvezető 

Veszprém 1.

A ma em berének jellemző  
vonása, hogy meg akarja is�
m erni és érteni a világot. Ez 
a törekvés — a technika, a tu �
dom ány és m űvészetek szédítő  
fejlődésének korában — nem  
is olyan egyszerű dolog. K ülö�
nösen azok számára, akik már 
régebben elhagyták az iskola 
padjait, a napi m unká juk köz�
ben akarják elsajátítani, rend�
szerezni az ú j ismereteket.

A  dolgozók általános és 
szakm ai m űveltségének em elé�
sében nagy jelentősége van  
a fejlődő szabadakadémiák 
rendszerének, ahol egy vagy 
több évre tematikailag is meg�
tervezett, egy - egy tudom ány�
ágat érintő ism eretek rendsze�
res közlése folyik.

A  postás dolgozók m űvelő�
dési vágya hívta életre 1959-  
ben a postás szabad- akadémiát, 
amely ez év őszén negyedszer 
nyitja  meg kapuit a tanulni 
vágyó szaktársak előtt. A há�
rom évfolyam  alatt a budapes�

ti postások m egszerették a jó 
hírnévnek örvendő akadémiát.

A z  akadémia eddigi évfolya�
m ainak eredm ényeit és tapasz�
talatait figyelem be véve állí�
to ttuk  össze az 1962/63- as év�
folyam  terveit.

A z  előadásokat ez évben is 
a Tudományos Ism eretterjesz�
tő Társulat közrem űködésével 
egyetem i és főiskolai tanárok, 
tudományos kutatók, az egyes 
szakágak kiváló ismerői tart�
ják. A  különböző tagozatokat: 
társadalomtudományi, term é�
szettudományi, képzőm űvésze�
ti és irodalmi, film esztétikai és 
zenei, szülők akadémiája, i f �
júsági tagozat, színvonalas 
szemléltetés, m űvészi illuszt�
rációk gazdagítják. Rendszere�
sebbé válnak a tanulm ányi ki�
rándulások, kulturális — és 
egyéb intézm ények látogatásai. 
A posta legjobb szakemberei 
időszerű szakmai kérdésekről 
tartanak m ajd ankétokat.

Űjdonság lesz a következő  
évadban a szülők akadémiája,

am ely a gyerm ek és szülő, 
gyerm ek és az iskola, valam int 
a szülő és az iskola kapcsola�
tának legégetőbb kérdéseivel 
foglalkozik.

A  postás szabad- akadémia 
gazdag és változatos program�
jával a korszerű m űveltség  
terjesztését kívánja segíteni, 
szolgálni akarja a dolgozók tu �
dományos és m űvészeti érdek�
lődésének kielégítését.

A z  akadémia 1962/63- as év�
folyam ának anyagát ismertető  
fü ze tek  a dolgozók kezébe ke�
rültek, s m indenki kiválaszt�
hatja az érdeklődésének meg�
felelő sorozatot.

M inden rem ényünk megvan  
arra, hogy a nagy m unkával 
és kom oly anyagi áldozattal 
szervezett akadémia negyedik 
évfolyam a is — a szakszerve�
zeti bizottságok jó  szervező 
m unkája és a szakm ai veze�
tők segítségnyújtása eredm é�
nyeképpen  — legalább olyan 
sikerrel indul és folytatódik, 
m int az előzőek, k . Gy.- né

A Postás Szabadakadémia új tanéve elé

OLVASD

TERJESZD

a Postás Dolgozót
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Csöndes vasárnap délután  
volt, amikor felkerestük  

Csajbók Ernő segédellenőrt, a 
tiszavárkonyi postahivatal ve�
zetőjét.

Halk szavú, vékony férfi. 
Kedvesen tessékel a szobába.

Ragyogó, példás rend m in�
denütt. M odern . városiasán be. 
rendezett lakás. A z  asztalon 
vonalazott papírlapok, számo�
lócédulák.

— Tegnap feste tték a hiva�
talt, nem, tud tam  elkészíteni a 
kimutatásokat, a rendeléseket, 
. • statisztikát. Így aztán va�
sárnapra maradt a m unka  — 
jegyezte meg.

— Szereti a mesterségét? — 
kérdezem.

r- dneveti magát.
JOj  Ha nem  szeretném, nem  

csinálnám! Apám , testvéreim

Beszélgetés a tiszavárkonyi 
postahivatalban

is postások. Am olyan tözsgyö-  
keres postáscsaládból szárma�
zom. Nem csoda hát, ha én is 
erre a pályára léptem. 1951 
óta dolgozom itt. Feleségem  
ugyancsak postás vo lt. csak
most m ár a gyerekek m iatt 
nem  tud dolgozni.

— így  is kijönnek a fizetés�
ből?

— Beosztással. 1500 forin t a,
fizetésem , ehhez még itt  van  
a kert, az aprójószágok, ezek 
is lendítenek rajtunk.

— Szereti a falut?
— Elhiheti, nagyon! Sem m i

Huzavona egy szakmai tanfolyam körül
Az elm últ évelőben a Buda-  

pest- vidéki Postaigazgatóság 
segédtiszt képző tanfolyam á�
nak a  Posta Oktatási Központ, 
a  Váci utca 34., a  Csepel 1. 
postahivatal kultúrterm e, 
m ajd ism ét a  Posta Oktatási 
Központ volt a színhelye. 
Minden esztendőben csak szí�
vós harc árán  tudták  a  tan�
folyam hallgatói részére a 
szállást biztosítani, és mo6t 
m egint nincs helyük.

A Postavezérigazgatóság ok�
tatási osztálya, a  Szociális 
H ivatal érdi gyermeküdülőjét 
a ján lja  a tanfolyamhallgatók 

elhelyezésére. Az igazgatóság 
viszont ezt a megoldást nem 
ta lá lja  megfelelőnek.

Megnéztük az érdi gyermek-  
üdülőt, Szimplák az ablakok. 
A cserépkályhák fűtőfelülete 
a helyiségek átfűtáséhez nem 
elegendő. A mosdók és mellék-  
helyiségek berendezése és fel�
szerelése gyermekek szám ára

pénzért sem m ennék városba. 
Csak csodálkozni tudok azo�
kon, akiknek vágyaik ne�
továbbja a város, különösen  
Pest! Igaz, hogy a városban 
több a lehetőség, de a falunak  
is megvan a maga szépsége. 
Mozi, televízió, kultúrház, 
könyvtár, m inden  van, am it 
akar az ember! Én nagyon 
szeretek olvasni, a legjobb ba�
rátom  a könyv.

T/ alaki jön. Levélpapírt és
V bélyeget kér. Szabadko�

zik. Tudja, hogy vasárnap 
van, de neki m ost van csak 
ideje írni.

— Ez - már ezzel jár! — ü l 
vissza a helyére. Igaz, hogy 
kevés a szabad időm , hiszen  
nem  csinálhatom azt, hogy be�
zárok. aztán nincs tovább. 
M egteszek, am it tudok a falu  
népének, az én „ügyfeleim�
nek”. És a köszönet és a m eg�
becsülés is ér annyit, sőt, n é �
ha többet is, m in t a pénz!

— M ilyen m inősítést kapott 
a hivatal?

— Általános négyes m inden  
évben. A  legjobb a környéken  
— hogy egy kicsit dicsekedjek  
is — mosolyogja el magát. A  
m unkám m al nem  akarok szé�
gyent vallani soha.

— Persze, azért nem  m inden  
ra jtunk m úlik . B ennünket pél�
dául soha nem  hívnak sem m i�

A Szegedi Postás M űvelő�
dési Otthon színjátszó csoport�
ja, hosszú és fáradságos m un�
ka eredm ényeként szeptember 
15- én bemutatta „Az asszony 
többet keres” című 3 felvo -  
násos zenés vígjátékot.

A z  eddig is igen szép ered�
m ényt elért színjátszó csoport 
—•, am elynek többek között az 
a törekvése, hogy a Szeged 
Ikörnyéki falvak, főleg mező�
gazdasági dolgozóinak egyre 
növekvő kultúrigényeit kielé�
gítse — m inden dicséretet 
megérdemel. A  csoport tagjai 
önzetlenül, a napi m unka után  
igen sok időt áldoztak a közös 
cél érdekében.

készült. Az étkeztetés is igen 
nehezen oldható meg. Az elő�
adó kiutazása esetén sok a  ki�
esett m unkaórák száma, a  tan �
folyam  hallgatóinak Budapest�
re  u tazta tása lényeges többlet-  
költséggel jár. A tanfolyam 
hallgatóinak az érdi gyermek-  
üdülőben való elhelyezését mi 
sem ta rtju k  megfelelőnek.

A tanfolyam  kezdete még 
m a is bizonytalan. A Vezér-  
igazgatóság oktatási osztálya 
tájékoztatása szerint a POK-  
ban csak akkor tudna helyet 
biztosítani, h a  valam elyik m ű�
szaki tanfolyam  elm arad. A 
tanfolyam  hallgatóinak csak 
jan u ár végéig van szerződésük. 
Erre az időpontra csak a tan�
anyag rövidítésével leh®* ;  
tanfolyam ot betejezm — Véle�
m ényünk szerin t öt hónap is 
elég rövid ahhoz, hogy a te r�
jedelm es postai szaktárgyakat 
a  hallgatók kifogástalanul el�
sajátítsák.

Senki szám ára sem  lehet 
közömbös, hogy a  posta — a 
tanfolyam  esetleges elm aradá�
sa esetén — újabb 30 szakkép�
zett dolgozót nélkülözzön a 
következő években. A BUVIG 
területén ugyanis még m a is 
akadnak olyan I—II. osztályú 
hivatalok, ahol a  h ivatal ve�
zetője megfelelő szakmai kép�
zettséggel még nem  rendelke�
zik.

önkénytelenül vetődik fel a 
kérdés: a POK - ban tervezett 
tanfolyam oknál m iért nem  ve�
szik figyelembe m inden évben 
a BUVIG igényét? M iért ez a 
huzavona évek óta?

30 jövendő postás a tanfo�
lyam ra való behívását várja. 
Most m ór sürgősen intézkedni 

' kellene! Sz. K.

féle termelési értekezletre, ta�
pasztalatcserére, m unkam ód�
szerátadásra. M agunkra hagy 
az igazgatóság, csináljuk, 
ahogy tudjuk. Ez pedig — ír�
ja m eg csak nyugodtan  —, 
szerintem  nem  helyes.

— Még szakszervezetünk  
lapja sem  ju t el hozzánk! Fél 
éve lassan, hogy nem  láttam a 
Postás Dolgozót és a Képes 
Postást. Egyszerűen nem  küld  
a szolnoki járási szakszerve�
zeti csoport. Igaz, hogy abban 
sem volt semm i köszönet, am i. 
kor m ég küldték. Úgy csinál�
ták, hogy összegyűjtötték több 
havi számot, s volt am ikor 
augusztus húszadikán kaptuk  
meg a m ájusi számot. Pedig 
szeretnénk m i is tudni, itt a 
fa lukban  is hogy m i hír van  
a postásvilágban!

a zt hiszem, ehhez az eset�
é s  hez nem  kell bővebb 

kom m entár. És nem  kell sok 
erőfeszítés ahhoz sem, hogy 
Tiszavárkony és a többi fa lu  
postásaihoz is eljusson szak -  
szervezetünk lapja! De v i�
szont az kell, hogy a m egyebi�
zottságok, a helyi csoportok 
több gondot fordítsanak a kis -  
hivatali dolgozókra.

Végül pedig kérés a debre�
ceni igazgatósághoz: Ne feled�
kezzen el a kis fa luk  postásai�
ról sem! H ívja őket m eg időn�
kén t ankétra, term elési érte�
kezletre, tapasztalatcserére, 
hiszen ez m inden bizonnyal a 
még jobb postai m unká t segí�
tené elő!

S. M.

Bár volna vegyszer, am ivel édes anyanyelvűnk virágos 
k e rtjé t m egtisztíthatnék a gaztól. De nincs. A nyelvművelés 
nem  rendelkezik olyan eszközökkel, m in t a kertészet. Sokat 
segítenek a  rádióban elhangzó nyelvművelő előadások, nagy 
segítség a  M agyar Nyelvőr is. De nyelvünk tisztaságáért szí�
vós harcra van szükség m unkaterületünkön is.

Tallózzunk ennek igazolására egyik értekezletünk sivár 
nyelvi ug arán :

Az előadó bűvész ügyességével használta egész garm a�
dájá t a gyomszavaknak és gyomkifejezéseknek.

Bizony nagyon rosszul hangzott: „Hogy m ennyit t e s z  
k i a szolgálatból kiváló hivatalvezetők szám a”, a helyes: 
„Hogy hány hivatalvezető válik ki a  szolgálatból” helyett. 
Ez csak bevezetés volt.

Ezután jö tt a java.
A „le” igekötővel képzett, de jelentésétől eltérő értelem �

ben használt szavak közül a  lehívás, leterhelés & lemaradás 
kifejezéseket ragadom  ki. A leterhelés, sőt leterheltség! sza�
vaknál a m egterhelést akarták  kifejezni. Valakinek, vagy va�
lam inek a  m egterhelését. Szó szerint kell idéznj viszont ezt 
az elhangzott „m andatrem eket” : „A l e m a r a d á s  b e h o �
z á s a  a  III. negyedévben sikerülni fog, akkor tud juk  m ajd 
b e h o z n i”. A „le” igekötőnék nem  „be” hanem „fel” ige�
kötő az ellenpárja. Az esett>en; ha helyes kifejezés a lem a�
radás; ú g y  felhozással volna orvosolható. M agyarul viszont 
a m ondat így hangozhatott volna; „Az elm aradást m ajd  a 
III. negyedévben sikerül m egszüntetnünk”.

De nem csak „behozott", hanem  „kihozott” is a szónok: 
, ó  van. m ost itt ;  őt h o z o m  k i ”.-  Pedig m ennyivel kisebb 
erőkifejtésre le tt volna szükség, ha nem  „kihozza” hanem 
csak „m egemlíti” a szegény szapultat, ak it különben testvé�
rek  között is, legalább 80 kilósra becsültem.

Látszott, hogy élvezi, m ert jóízű csámcsogással e jte tte  ki 
a  következő m ondatban a fülsértő szódudvát: „a m últkor 
k i g y ű j t ö t t e m  és lá ttam ”. Ez a nyelvi gaz a  helyes ösz-  
szegyűjtés szót szorítja ki a  használatból.

Túlságosan elterjed t a „felé" szó használata a megfelelő 
ragok helyett.

Nem vallo tt szégyent szaktársunk ennek használatában 
sem. Imigyen szóla: „M ondjon példát a felszólaló és m ajd  el�
megyek a  bereis zá mol ás f e l  é ”. M ajd később: „M entünk az 
igazgatóság f e l é ,  az igazgatóság a vezérigazgatóság f e l é ,  
de eredm énye nem  volt”.

Bizonyára több eredm ényről szám olhatott volna be, ha 
nem  elégszik m eg azzal, hogy csak az em lített szervek f e l é  
megy, hanem  el is m ent volna azokhoz, az igazgatósághoz, a 
vezérigazgatósághoz.

Ezekkel azonban még nem  m erü lt ki a  beszélő zsargon-  
szótára. Egész bozótra való hangzott e l még a kitárgyalás, 
kiértékelés, hozzáállás, viszonyulás és  e g y  s o r  (ez sem á r�
ta lm atlan  figura) m ás ilyen és hasonló szavakból és kifeje�
zésekből. Ezeket azonban jegyezni m ár nem tudtam , m ert a 
kezem görcsöt kapott.

Jel.

Gyorsabban nem lehet határozni?

Augusztus 31- én, a Postavezérigazgaíóság nagy tanácstermé�
ben ünnepélyes keretek között búcsúztak a több évtizedes 
postai szolgálat után nyugállományba vonuló dolgozóktól. 

Az ünnepségen megjelent Horn Dezső közlekedés-  és posta�
ügyi miniszterhelyettes, Kövesi Béla postavezérigazgató, 
Besenyei Miklós, szakszervezetünk főtitkára és Sipos Sándor, 

a Posta vezérigazgatóság MSZMP szervezetének titkára.
A nyugállományba vonulók közül számosán kormány-  és 

miniszteri kitüntetésben részesültek.
Képünkön: Horn Dezső miniszterhelyettes az ünnepeltek 

társaságában.

A kőszegi postahivatalnál két és 
fél év óta üresen áll egy helyiség, 
amiben két üres szekrény és ro�
zoga asztalok találhatók, bár hi�
vatalosan „vonalfelvigyázói irodá�
nak” nevezik, holott erre ilyen 
formában nincs is szükség.

A kőszegi szaktársak a megye�
bizottság segítségével ebben a he�
lyiségben klubszobát szeretnének 
berendezni. Olyat, amit csak a 
munkaidő befejezése után veimé�
nek igénybe, napközben pedig, ha 
szükséges, a vonalfelvigyázók 
használnák irodának.

Ez év június 18- án az igazgató�
ság vezetője Ígéretet tett, hogy 
megnézik a kérdéses helyiséget, 
és ha az valóban üres és senki 
sem használja, akkor klubszobát 
fognak berendezni, ahol pl. tag�
gyűlést, termelési tanácskozást is 
tudnának tartani.

A megbeszélés alapján, az igaz�
gatóság műszaki helyettese a 
helyszínen meggyőződött a való�

ságról, ám a személyes intézke�
dés helyett a megyei műszaki 
üzem vezetőjére bízta a döntést» 
mondván: — vele tárgyalja meg 
a megyebizottság.

Véleményünk szerint, nemcsak 
szakszervezeti szerveinknek, ha�
nem a szakmai vezetőknek is kö�
telességük arról gondoskodni, 
hogy egy- egy hivatalnál, üzemnél 
a közösségi élet kialakítását — 
különösen ha arra lehetőség van» 
és itt van — elősegítsék.

Szeretnénk, hogy az illetékes 
szakmaközi vezetők e kérdésben 
minél előbb döntsenek, segítsék 
hozzá a kőszegi postásokat klub�
szobájukhoz. a  két vonalfelvigyá�
zó szaktársat pedig ahhoz, ameny-  
nyiben szükségük van erre az 
irodára, akkor emberibb körül�
mények között — villannyal és 
ülőhellyel is ellátott irodában 
dolgozhassanak.

Török Mihály

Tizenegy nagyiváni távírómunkás

egy napja

Reggel fel hét. a  PF - jelzésű tehergépko�
csi megáll Salgótarján Május 1. úton levő 
távírómunkás szálláshely előtt. A  gépkocsi 
dudája élesen harsan. Jókedvű, napbarnított 
arcú fiatalok, cserzett arcú öregek szállnak 
gépkocsira. A  Budapest - vidéki Postaigazgató-  
tóság HÁLÉP üzem ének 173- as szám ú bri�
gádja munkába indul.

6 óra 50. Készen állnak a m unka  m egkez�
désére. Nagy István szaktárs, a brigád fia �
tal vezetője kettéosztja a csoportot. Ólomká�
bel behúzás és kábelakna - építés a mai fe l�
adat.

Rekkenő a hőség. A z ingek lekerülnek. 
Kábeldobot gördítenek az akna szájához. 
Csúszik az ólomkábel a betoncsőben. Bővül 
a város földalatti idegrendszerének újabb 
szalcasza.

A z  út betonján elhaladó járm ű nyomában  
leheletszerű porfelhő az izzadó testekre ta�
pad. A  forróságtól és a portól kiszáradt tor�
kokból rekedt m unka - vezényszavak hangza�
nak. Ütemesen fo ly ik  a kábel behúzása.

Kissé távolabb m ásik csoport betonhabar�
csot készít. A  zsákból kiömlő szürke cem ent�
por felcsapódik. Messziről hordják a vizet. 
A z  így beálló kisebb szüneteket használjuk  
fel, hogy munkájáról beszélgessünk.

Ezelőtt Sárbogárdon, leges távolsági áram �
körök felújításán dolgoztak. 3 hete vannak  
Salgótarjánban. Eddig 1800 m éter 26/4- es 
páncél és 1000 m éter 26/4 - es ólom�
kábelt helyeztek el a föld alá. A  közigaz�
gatásilag Salgótarjánhoz csatolt Bagjasalja 
és Zagy vapálfalva előfizetőinek vonalai ke�
rülnek a m unka befejezésével a város auto�
mata központjához. A  kábelbővítéssel egy�
idejűleg az irány - kábelkapacitás hiányát is 
megoldják.

A brigád munkateljesítménye után ér�
deklődünk.

M últ év decemberében m egkapták a szo�
cialista brigád címet. Célkitűzésük m unka�

óramegtakarítás és a minőség javítása. Ezek 
egybeesnek az üzem  versenyvállalásával is. 
Célkitűzéseiket sikerült teljesíteni. Arra tö�
rekednek, hogy a teljesítm ény és a minőség  
terén eddig elért kedvező eredm ényeiket 
megtartsák.

— Hogyan állnak m ost a brigádfeladatok 
teljesítésével?  — kérdezzük.

— Sajnos, kisebb lemaradásunk van a 
m unkaóránál — m ondja Nagy szaktárs. Rét -  
szitáson néhány m unkaigényes feladatunk  
volt. Többek között 280 betongyámot kellett 
kirakni. Sajnos, kézi erővel és szabálytala�
nul. Egy betongyám súlya: 280 kg. A  kira�
kásnál csak négyen tudnak hozzáférni. Pe�
dig az egy főre eső terhelés az 50 kg - ot nem  
haladhatja meg. Ideje lenne e m unkák gépe�
sítését végre megoldani.

M egszakad beszélgetésünk. A  vízhordók  
érkeztek meg. A z  öntözőkanna rózsájából 
szóródó víz csábító a forróságban. Erre 
azonban m ost nincs idő. Élesen csikorog a 
lapátok alatt a sóder kavicsa. Sietni keU a 
keveréssel, a v íz  kimossa a cementet.

— Hogyan állnak a brigád egyéb célkitű�
zéseinek teljesítésével?

— M ozgókönyvtárral van a brigád ellátva. 
M unkaidő után legtöbb esetben közös mozi, 
ha lehetőség van, színházlátogatás a prog�
ram. A z  Élet és Tudomány kedvelt olvasmá�
nyunk. Napilap sajnos, nincs biztosítva a bri�
gád részére.

Legnagyobb problém ájuk a 8 általános is�
kolai végzettség megszerzése. A  brigád több 
tagja nem  rendelkezik a szükséges iskolai

végzettséggel. A változó m unkahelyük nehe�
zíti ennek m ielőbbi megoldását.

— M ilyen problém áik vannak m unká juk  
végzése közben?

— Legégetőbb volna a gépkocsival való 
rendszeres ellátás. R endkívül hátráltatja  
m unkánkat, hogy sok esetben huzamosabb 
ideig kell várakozni, amíg a fenntartási 
üzem  gépkocsija m egérkezik. Ez a körül�
m ény m unkánk folyamatosságát veszélyezteti 
és gátolja — m ondja  a brigád vezetője.

Többen szólnak közbe. A  m unkaruha  
gyenge minőségét kifogásolják. M unkájuk je l�
legéből következően idő előtt tönkrem ennek  
a m unkaruhák.

A brigád hangulata jo. Valam ennyien  
Nagyivánból jö ttünk  — veszi á t a szót Nagy 
István brigádvezető. A  brigád tagjai becsüle�
tesen helytállnak a m unkában. A  problémákat 
közösen m egbeszéljük. A z  idősebb, tapasztal�
tabb szaktársak a fiatalok magánéletének 
gondjaiban is segítenek.

Jókedvű, vidám  ez a kis kollektíva. M un�
kaidő után egy - két pohár sör m ellett beszél�
getnek terveikről, elképzeléseikről. Jól ér�
zik  m agukat, szeretik m unkájukat.

A  hőség fokozódik. Dél m últ. Rövid pihe�
nőre árnyékba gyűlnek össze a brigád tagjai. 
A táskából előkerül a szalonna, kenyér és a 
zöldpaprika.

— M ikor esznek fő tt ételt?
— Csak este — m ondja a brigád egyik tag�

ja. Rendszeresen főzünk. Nyáron könnyű a

helyzetünk. Sok a zöldféle. Télen m ár na�
gyobb gond a főzés.

Farkas László szaktárs mellé telepedünk. 
20 éves. 3 éve távírómunkás. Azóta ebben a 
brigádban dolgozik. Nála is égető a 8 álta�
lános iskolai végzettség megszerzése. Egyéb�
kén t megelégedett.

Megszokta a vándoréletet Fiatal, de 
m ár sokfelé já rt, sokat tapasztalt, ősszel be�
vonul tényleges katonai szolgálatra. I tt ter�
vezi a hiányzó iskolai végzettséget megsze�
rezni. Leszerelés után vissza szeretne jönni a 
brigádhoz. És utána talán megnősül — mondja.

Kovács bácsi, a brigád legidősebb tagja 
szól közbe.

— Egész más az életük a m ai távíró�
m unkásoknak, m in t a m iénk volt. Sokat be�
szélek n ek ik  arról az időről, de talán már 
m eg sem  tud ják érteni.

Kovács bácsi 60 éves. M ély redőkkel át�
szőtt homloka és arca sok éven át a szabad�
ban végzett m unkáról árulkodik. November�
ben készül nyugdíjba. 1928 óta távíróm un�
kás. Soproni Igazgatóság, Győr, Építési Osz�
tály. Kolozsvár, fron t voltak az állomásai. 
1945- ben Székesfehérvárott kezdte az ú jjá �
építést. Azóta a Bu - vig területén dolgozik. 
Felelősséget érez a fiatalok neveléséért. Sze�
reti m unkáját, változatosnak és érdekesnek 
tartja. — Csak az a baj. hogy sokat vagyok tá�
vol a családtól — mondja.

Véget ért az ebédidő. Forog a kábeldob, 
sablonok kerülnek a k ivá jt akna gödrébe. 
Tervszerűen fo ly ik  tovább a m unka. Bővül 
egy város távbeszélőhálózata. Járókelők 
m ennek el m ellettük. Egy pillanatra megáll�
nak. Érdeklődéssel figyelik a felbontott ká�
belvég szétálló érpárjait. Talán nem  is gon�
dolnak. arra, hogy a fárasztó m unka az ö 
kényelm üket biztosítja.

Szlovatsik Károly

VEGYSZERTELEN GYOMIRTÁS

anyanyelvűnk virágos kertjében
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Tanácskoztak a postás 
szociális ta brigádvezetők

A szocialista brigádvezetők 
országos tanácskozásának ta �
pasztalatait és iránym utatását 
hasznosítva a  postás szocialis�
ta brigádvezetők megyénként, 
néhol igazgatóságonként, a 
központi postaszervek pedig 
Budapesten értekezleten be�
szélték meg a  tennivalókat.

A tanácskozásokon közel 
TOO, munkatársai bizalmát 
élvező brigádvezető vett 

részt,
közülük csaknem 200- an 
m ondtak vélem ényt a mozga�
lommal kapcsolatos kérdések�
ről, cserélték ki gondolataikat, 
tapasztalataikat brigádjuk 
m unkájáról.

Beszámoltak arról, hogy mi�
lyen eredm ényeket értek  el. 
De nem csak a  tervteljesítés 
eredm ényeiről esett szó, ha�
nem  arró l is, hogy a posta 
más egyéb területén  milyen 
nehézségek gátolják a  brigád�
mozgalom fejlődését.

A Budapest- vidéki igazgató�
ság megyéinek tanácskozásain 
az igazgatóság vezetője, Nagy

Baranya megyei 
mozaik

A megyében közel hétezer a 
postás dolgozók száma. Ezek 
ügyes- bajos dolgaival 22 szak-  
szervezeti alapszervezet, a  me�
gy ebizottság tevékeny segítsé�
gével, foglalkozik.

A szakszervezeti aktivisták 
nap nap után újabb és újabb 
ügyek elintézésével segítik a 
tagság gondjait. Nem nagy 
ügyek ezek, de egy- egy szak-  
társ, a kollektíva életében je�
lentősek. Természetesen, a 
munka során vannak az ered�
mények mellett hibák is. El�
mondunk ezek közül néhá�
nyat:

•k
A mohácsi távbeszélőközpont 

szellőzésének megoldása évek óta 
húzódik. A pécsi Igazgatóság nagy�
teljesítményű szellőzőberendezést 
tervezett. De a pénzügyi előfelté�
telek nem voltak biztosítva. Az 
szb látva a helyzetet, ideiglenes 
megoldást javasolt. Az igazgatóság 
gazdasági hivatalának engedélyé�
vel 2 db asztali ventillátort sze�
reztek be. Látni kellett volna a 
távbeszélőkezelő elvtársnők örö�
mét, amikor egy 33 fokos meleg 
napon az szb- tltkár megjelent a 
hóna alatt hozva a „szellőzőberen-  
dezést”.

★
A pécsi járási csoport augusz�

tus 20- án tartotta szakszervezeti 
taggyűlését. A 112 dolgozó szak-  
szervezeti tag közül 80- an vettek 
részt, utána közös kirándulást r _i-  
deztek.

•k
Jól dolgoznak a pécsváradi járás 

postásai. A megyében elsőnek ér�
tékesítették a VIT sorsjegyeket és 
már IX. 5- ig a MABEOSZ sorsje�
gyeket Is eladták és elszámolták.

★
A megyebizottság a helyszínen 

rendszeresen segíti az alapszerve�
zetek munkáját. Az mb instrukto�
rai jó szakmai munkájuk mellett 
július, augusztus hónapban 6 tag�
gyűlésen, 31 vezetőségi, 5 összbi-  
zalmi, 19 termelési és 16 egyéb 
értekezleten vettek részt az alap-  
szervezeteknél. Ezeken a helye-  
ke.n felmerült kérdéseket az ille�
tékesekkel megbeszélték és elin�
tézték. Ennek a rendszeres mun�
kának is az eredményeképpen eb�
ben az évben csak 49 munkáslevél 
érkezett az mb- hez, amelyekre vo�
natkozóan — példamutató lelkiis�
meretességgel — 8 napon belül in�
tézkedés történt.

★
Az igazgatóság önsegélyző és 

biztosító csoportja a pécsi szb- kkel 
közösen szeptember 2- án jól si�
került mohácsi kirándulást szer�
vezett 120 jól dolgozó szaktárs ré�
szére. A változatos programban 
hajókirándulás, városnézés, ta�
pasztalatcsere és közös ebéd tette 
a résztvevők számára emlékezetes�
sé e napot.

★
A Pécs I. Fenntartási Üzemnél 

dolgozó Nyers József vonalfelvi�
gyázó OTP- kölcsönnel családi há�
zat épít. A kábelszerelő szocialista 
brigád teljes létszámával és a 8 
vonalfelvigyázö felváltva szomba�
tonként segédkezett, hogy gyor�
sabban és kevesebb költséggel ké�
szüljön el a Nyers- család új ott�
hona.

k
A választások során 78 űj bi�

zalmi került tisztségbe. Az mb, 
hogy a bizalmiak megismerjék fel�
adataikat, június 3l- ig 44 új bi�
zalmit oktatott.

ár
Több mint 2 éve húzódik a pécs�

váradi hivatal elhelyezési problé�
mája. Több ízben kézenfekvő volt 
a megoldás, de a bürokrácia út�
vesztőjében rendre elakadt. Jel�
lemző, hogy pl. az 1962. jtílius 5- én 
Budapesten a pécsváradi tanács�
nak átutalt bevétel még szeptem�
ber 5- én sem érkezett meg ren�
deltetési helyére. Vajon miért?

T. M.

B eláné beszámolójában el�
mondta:

— Ma már, ahol a brigádok 
jól dolgoznak, — kuta tják és 
alkalmazzák is a jó m unka -  
módszereket —, ott a posta�
szerv a tervét . m indig tudja  
teljesíteni.

A tanácskozások m inden 
egyes hozzászólóját a  mozga�
lom iránti felelősségérzet és 
az eredményesebb tevékeny�
kedésre való törekvés jelle�
mezte. A sok hozzászóló bri�
gádvezető közül csak néhányat 
em lítünk.

Cegléd 1. sz. posttalhivatálból 
Bogdán szaktárs hozzászólásá�
ban kifejtette, hogy m ióta a 
szocialista brigád cím elnye�
réséért küzdenek, a  régi havi 
50—80 Ft- os értékcikk árusítás 
m a m ár 400—800 F t - ra  em el�
kedett. A rádiódíj beszedés pe�
dig a  korábbi 90 százalékról 
98 százalékra em elkedett. B ri�
gádjuk m ár több ízben a  te r�
melőszövetkezetnek is nyú jto tt 
gyakorlati segítséget. A ktív 
kultúrtevékenységet is fo lytat�
nak.

Morvái Ferenc, a  Bp. 72. sz. 
postahivatal brigádvezetője 
azt em elte ki, hogy akik  ré�
gebben nem  érdeklődtek sem�
m i iránt, közömbösek voltak, 
m a m ár — éppen a  brigád -  
mozgalom hatására aktívan

tevékenykednek. A fiatalok 
egyénileg küzdenek a szakma 
ifjú  m estere cím elnyerésé�
ért.

Inhoff Lajos, a  Szeged fenn�
tartási üzemtől megemlítette, 
hogy szakmai és politikai to�
vábbképzésükre m aguk szer�
veztek szabad idejükben elő�
adásokat. Nem várták , hogy 
a szakm ai és mozgalmi veze�
tők gondoskodjanak előadók�
ról, hanem  öntevékenyen irá �
nyíto tták  a kis kollektíva éle�
tét. Több tapasztalatcsere lá�
togatáson is resztvettek.

A tanácskozáson felm erült 
az is, hogy az egyes működő 
brigádok a  szakmai áthelyezé�
sek következtében megszűn�
tek, feladták  a további küz�
delmet. A k ivált brigádtag 
vállalását nem tud ták  telje�
síteni. Véleményünk szerint 
ezért szükséges, hogy 

a brigádon belül a kollek�
tív vállalás mellett le�
gyen egyéni vállalás is, 

így az áthelyezett brigádtag 
vállalásával csökkenteni lehet 
a  közös vállalást.

A hozzászólóktól m egtud�
tuk, hogy még akadnak brigá�
dok, .ahol nem  vezetik rend�
szeresen a brigádnaplót. De 
többen ism ertették  — és a 
szünetben kézről- kézre ad ták  
— a  brigádnaplójukat. El-

SZOLGALATI UT
Kezdetben vala a szolgálati 

út. Ez azt jelentette, hogy a  
postán m inden em berfia b á r�
milyen ügyében csak a közvet�
len feletteséhez fordulhatott. 
Az terjesztette aztán a  további 
felettesekhez. A felszabadulás 
u tán  lé tre jö tt szakszervezeti 
szervekhez m ár m inden dolgo�
zó a szolgálati ú tra  való tekin�
te t nélkül is fo rdulhatott bár�
m ilyen problém ájával

H ivatalosan azonban először 
az 1954. évi I. törvény változ�
ta to tt a  renden, am eiy módot 
adott m inden polgárnak, így a  
postás dolgozóknak is, hogy 
sérelem  esetén panaszukkal a 
szolgálati u ta t megkerülhes�
sék.

További fejlődési eredm ény 
volt az, hogy 1957. decem ber 
1- től a m unkaügyi v iták  elin�
tézése is elkerült a  szolgálati 
útról, m ert azóta az ilyen vi�
ták a t az egyeztető bizottságok 
döntik el.

Ezeket a változásokat egyes 
postai bürokraták  még m a sem 
vették tudom ásul. Az új idők 
új dalai m ég nem  ju to ttak  
hozzájuk. Ezért lehet még né�
ha a  munkaügyi intézkedése�
ken olyan felvilágosítást ol�
vasni: „Ha nem  é r t egyet ez�
zel az intézkedéssel, ennyi és 
ennyi napon belül az egyez�
te tő  bizottsághoz fordulhat. 
Panaszát azonban szolgálati 
úton kell előterjesztenie."

Ez viszont nem  igaz. Az 
egyeztető bizottsági eljárásról 
szóló jogszabályokban sehol 
sincs rendelkezés a  szolgálati 
útra. Ez a  m últ időkből visz-  
szam aradt homályos emlékezés 
k ísértete csupán.

M inden dolgozó közvetlenül 
fordulhat, m unkaügyi kérdé�
sekben az egyeztető bizottság�
hoz, nincs szükség a szolgálati 
útra!

Dr. Jankovich Lajos

Az egyeztető bizottságok 
gyakorlatából

M. GY. MUNKAVISZO�
NYÁT az M. T. 30. §. (1) bek. 
a) pontja alap ján  felm ondta, 
m ert új m unkahelyén a  je len�
leginél nagyobb fizetést kap�
na. Az igazgató a  felm ondást 
nem  fogadta el és erről a  dol�
gozót kellő időben értesítette.

Ezután a  dolgozó m unkahe�
lyén nem  jelent meg. A m un�
káltató  a m unkakönyvét „ön�
kényesen k ilép e tf’ bejegyzés�
sel ad ta  ki.

A m unkakönyvi bejegyzés 
m egváltoztatása végett az 
egyeztető bizottsághoz panasz -  
szai fo rdult a  dolgozó. Az 
egyeztető bizottság a panaszt 
elutasította. In d o k o lásb an  
megállapította, hogy a fel�
mondás el nem  fogadásával az 
igazgató nem  követett el tö r�
vénysértést, m ert a  felm ondás 
egyedi oka a jobb kereseti le�
hetőség volt.

A panasz nem  a  felm ondás 
el nem  fogadására irányult, 
hanem  a m unkakönyvi bejegy�
zés megváltoztatására. A m un�
kakönyvi bejegyzés viszont 
helyesen tükrözi a  m unkavi�
szony megszűnésének módját, 
annak m egváltoztatására az 
egyeztető bizottság nem  adha�
to tt utasítást.

A dolgozónak nem  az önké�
nyes kilépés után kellett volna 
az egyeztető bizottsághoz for�

dulnia a bejegyzés módosítása 
végett, hanem  a felmondás el 
nem  fogadása m iatt — a m un�
kaviszony önkényes megszün�
tetése előtt.

NEM HATÁSKÖRÉBE
TARTOZÓ ügyben hozott 
helytadó határozatot az egyez�
tető bizottság Cs. Gy. áthe�
lyezési ügyében.

Cs. Gy. postaforgalmi m un�
kakörben dolgozva gépkocsi-  
vezetői képesítést szerzett és 
ahhoz a  postaszervhez kérte 
áthelyezését ahol ezt a  szak -  
képesítését hasznosíthatja.

K érését az igazgatóság el�
utasította. Ezellen fordult az 
egyeztető bizottsághoz a dol�
gozó. Az egyeztető bizottság a 
panasznak helyt adott, m ert az 
áthelyezést szükségesnek és 
indokoltnak látja.

Az egyeztető bizottság ezzel 
a  határozatával tú llépte h a �
táskörét. Az áthelyezésekkel 
kapcsolatban csak azok a jog�
viták tartoznak hatáskörébe, 
am elyek a  dolgozónak a  m un�
káltató  részéről tö rtén t á the�
lyezési intézkedésével kapcso�
latosak. Az ilyen kérelmek 
nem  teljesítése m iatti panasz 
most is csak szolgálati úton in �
tézhető el. A dolgozó panaszá�
val a  Postavezérigazgatóság -  
nak  kellett volna foglalkoz�
nia. J. L.

m ondták, m it rögzítettek a 
naplóban, hogyan értékelték 
a  vállalások teljesítését.

Több hozzászóló hiányolta, 
hogy

a helyi szakvezetés és 
szakszervezet nem nyújtott 

megfelelő segítséget
munkájához. V árják tehát a 
brigádok a  segítséget és .azt 
nem szabad elhanyagolni. De 
ne csak várják, hanem  kér�
jék is problém áik megoldásá�
hoz a szakvezetés támogatását. 
A szakvezetés részéről pedig 
az a helyes, ha nem csak ké�
rés esetén nyújtanak  segítsé�
get.

Sok helyen problém a az is: 
ki értékelje a vállalások 

teljesítését?
A brigádvezetők többsége he�
lyesen nyilváníto tt véleményt. 
A SZOT irányelvei is kim ond�
ják : a legjobb módszer, ha a 
brigád elsősorban m aga végzi 
el az értékelést a havi brdgád-  
értekezleten, — term észetesen 
a  szakmai és mozgalmi veze�
tők jelenlétében.

A tanácskozásokon általá�
ban kevés szó esett a  szocia�
lista gondolkodásmód form á�
lásáról, a  közös társadalm i te�
vékenység problém áiról, az 
elvtársi segítségnyújtásról. In�
kább szakm ai feladatokra te tt 
vállalások teljesítésével és 
azok gátló tényezőivel foglal�
koztak a  hozzászólók.

E hiányosságok m ellett 
mégis hasznos volt a  brigád�
vezetők tanácskozása, m ert 
őszintén, szépítés nélkül 
m ondták el azokat a  problé�

m ákat, am elyek megoldása 
nehézségibe ütközik. A vitában 
felszólalók, szinte kivétel nél�
kül, ism ertették  m unkájuk 
módszereit. így 

egyes brigádvezetők a pa�
naszaikra, problémáikra a 
helyszínen kaptak taná�
csot, jó munkamódszere�
ket más brigádvezetőktől. 
M egtudtuk, hogy éppen a 

szocialista brigádvezetők o r�
szágos tanácskozása után 
újabb kollektívák alakultak, 
és tűzték m aguk elé, hogy 
küzdenek a  szocialista brigád 
cím megszerzéséért. Nem is 
lehetne méltóbban készülni a 
p árt VIII. kongresszusára, 
m in t a brigádokban közös 
erővel dolgozni a  tervek telje�
sítéséért, fejleszteni, erősíteni 
a szocialista gondolkodásmód 
és elvtársi segítségnyújtás ne�
m es eszméit.

Szilasi Gyula

Izgalmas jelenet a Postás Kulturális és Sportnap keretében megren�
dezett Postás SE—VM Közért NB Il- es férfi kézilabda mérkőzésén.

ÜZEMI SPORT

A budapesti bizottság l%a. au�
gusztus 19- én rendezte meg a már 
hagyományos postás kulturális' 
és sportnapot, az Egressy üti pos�
tás sporttelepen. A sportolók 
igen szép számban vettek részt a 
versenyszámokban. Atlétikában 
200 fő, labdarúgásban 16 csapat 
150 fővel, röplabdában 17 csapat 
170 fővel, tekében pedig 52 fő vett 
részt.

Az üzemi sportolókon kívül a 
Postás SE NB I- es női kézilab�
da, NB II.es férfi kézilabda, va�
lamint a labdarúgó- csapat játszott 
bajnoki mérkőzést . A tornászok 
pedig bemutatót tartottak.

A sportnapon nyújtott teljesít�
mények alapján, a legjobb sport�
munkát végző hivatal üzem cím 
elnyeréséért kürt versenyt ismét 
a Központi Táviróhivatai nyerte 
meg. A Távíróhivatal eredményeibe 
beszámítottak a belváros és a Bp. 
4- es postahivatal eredményeit is, 
mivel az épületben levő szervek 
a Táviróhivatai Sportkörhöz tar�
toznak.

NŐI KÉZILABDA

A Postás- lányoknak úgy látszik 
jót tett a francia túra. mert jó 
rajtot vettek az őszi fordulóban. 
Eredményeik: Postás—BRSC 9:2,
Postás—MTK 8:4, postás—V. M e�
teor 11:3, Postás—FTC 6:8, Pos�
tás- Győri ETO 5:4.

A női kézilabda- csapat jelenleg 
a magyar bajnokság 3 . helyén áll.

FÉRFI KÉZILABDA

Férfi kézilabdázóink néhány sé�
rülés és eltiltás következtében, 
vereséggel kezdték az őszi sze�
zont. és bizony most a kiesési 
zónában vannak. Reméljük, hogy 
a sérültek rendbejövetelével ismét

a tavaszi, ütőképes állapotban lesz 
a csapat és megszerzi a szükséges 
pontokat a jobb helyezéshez. 
Mindenesetre nagyobb súlyt kell 
helyezni az önfegyelem kialakí�
tására, mert az eltiltásokkal is 
erősen gyöngült a csapat játék�
ereje.

LABDARÜGÄS
Labdarúgóink a Budapest I. 

osztály IH. csoportjában kezdték 
meg az 1962—63. bajnoki évet. 
Már a tél folyamán komoly ed�
zésekkel készültek az új bajnoki 
idényre, és a szorgalmas, terv�
szerű munka eredményéként, so�
kat ígérőén kezdték meg a szezont. 
Jelenleg, az 5. forduló után. az 
első helyen állnak 1 0 :3- as gó- i-  
aránnyal. Reméljük, hogy a jó 
kezdetet jó folytatás követi.

Kalózaink

Csiky Zoltán m. főfel. 
Távb. lg ; Csomány István
felügyelő Bpest, lg ; Fiser 
József vez. kezelő Kispest 
1.; Hosszú Lajos m. szak -  
kez. József Távb. Uz; Mé�
száros János kéz. gyak. So�
roksár; Mészáros Mihály 
hd. Szederkény; Molnár 
István ny. m. vez. kéz. Já r�
m űtelep; Sipos István m. s. 
tiszt, Helyk. Távb. lg ; Solti 
Antal m. szakkez. Járm ű�
telep; Szilágyi József hd. 
Hálép Üz. Debrecen; Szűcs 
Sándor m. ellenőr, Komió 
Fennt. Uz. Vaska Jánosné 
s. tiszt. Budapest 62.

Em léküket megőrizzük!

Még több dolgozó sportoljon 
a Kilián Testnevelési Mozgalomban

A dolgozóknak a  szabad idő 
kulturált, egészséges, célszerű 
kihasználása irán t m egnyilvá�
nuló igénye, az ifjúság és a 
felnőttek egészségének, edzett�
ségének, erkölcsi nevelésének 
feladatai azt a  követelm ényt 
állíto tták  a  sportmozgalom elé, 
hogy sokrétű, változatos, egy�
séges rendszerbe kapcsolódó 
sportfoglalkoztatási a lkalm at 
teremtsen.

A K ilián Testnevelési Moz�
galom keretében lehetőség nyí�
lik  m inden dolgozó szám ára 
igényeinek, érdeklődésének 
megfelelő aktív  kikapcsolódás�
ra. Ez az egységes rendszer 
elősegíti a  dolgozók sportfog�
lalkoztatási alkalm ainak alap�
fokon történő k’szélesítését, fi�
gyelembe véve a  sportágak, 
terü letek  sajátosságait.

Szeptem ber hónappal kezdő�
dően elm úlik az igazi nyári 
időszak, s az eltelt időszak a l�
kalm at ad  néhány tapasztalat 
levonására és arra, hogy sport�
vezetőink tovább ösztönözzék 
m unkatársaikat az egészséges 
életm ódra és a nem es szórako�
zásra.

Most még nagyrészt csak 
eredm ényeket ism erünk a 
sportelnökségeink, sport�
vezetőink KTM - munkáiról, 
de m ár ez is képet ad a r�
ról, hogy a  nyáron m ennyire 
já ru ltak  hozzá a mozgalom 
alapvető célkitűzéseihez: „a
testnevelés és sport ú tján  is 
segíteni a  sokoldalúan képzett 
em ber k ia lak ítására való tö�
rekvést”.

A lelkesedés és a rportszak -  
értelem  párosult —, hogy csak 
a  két legutóbbi példát em lít�
sük — a kiskúnhalasi és a  bu�
dapesti postás kulturális és 
sportnap versenyszám ainak 
összeállításánál és lebonyolítá�

sánál. Egyetlen jól szervezett 
sportnapon, m ely több sport�
ágban pontszerzést lehetőséget 
biztosított. — kb. 400 dolgozó 
részteljesítm ényt é r t el, 58 
postás dolgozó pedig elért 
eredm ényeiktől függően a K i�
lián Testnevelési Mozgalom 
jelvényeinek tulajdonosa lett.

A szép őszi napokon még 
sok örömet szerezhetünk a 
sportban résztvevőknek. Né�
hány gondolat és tanács ahhoz, 
hogy ebben az időszakban is 
eredményes m unkát végezhes�
sünk:

A népszerű sportágakban, a  
labdarúgásban és labdajá té�
kokban, a helyi jellegű baj�
nokságok és kupák szer�
vezését, befejezését ta r t�
suk szem előtt és ilyen 
irányba végezzünk szervező 
m unkát. Vidéki hivatalaink�
nál, üzemeinknél az osztályok, 
üzemrészek között szervezzünk 
házi bajnokságokat. A közsé�
gekben is törekedjünk arra, 
hogy a  községi bajnokság ke�
retében mérkőzzenek csapa�
taink. E sportágban az egy-  
vagy kétfordulós bajnoki jel�
legű vagy bajnoki mérkőzésso�
rozatok biztosítják leginkább 
a mozgalom résztvevőinek, a 
kezdő sportolóknak a rendsze�
res, állandó foglalkoztatást.

Az atlétika, úszó sportágak�
ban érdekes és izgalmas ver�
senyszámokban írjunk  ki ver�
senyt a  Kilián - mozgalomban 
résztvevők számára. A rövid�
távú úszó- futószámok, a  távol�
ugrás, magasugrás, a futó ési 
úszó váltó kedveltebbek a  még 
nem aktív  sportolók körében 
is. Nagy létszámú induló ese�
tén ne időfutam okat rendez�
zünk, hanem  a  futam győztesek 
jussanak tovább a középfuta�

mokba, illetve a döntőkbe. 
Így gyorsabban és könnyebben 
tudjuk lebonyolítani a  ver -  
senyszámokat, nincs v ita  az 
időméréssel sem, ugyanis nem 
valószínű, hogy m indenütt 
megfelelő számú stopperórát 
és időm érőt tudunk biztosíta�
ni.

A term észetjárásnak m int 
sportnak a sajátosságából kö�
vetkezik, hogy tú rák a t minden 
időszakban szervezhetünk. 
Minden időszaknak megvan a 
maga sajátos varázsa. Legfel�
jebb az t kell figyelembe ven�
nünk, hogy az egyes évszakok 
különleges tú rák ra  alkalm a�
sabbak,

Sportvezetőink, edzőink, tú �
ravezetőink szoktassák hozzá 
a  résztvevőket, hogy m inden 
sportm egm ozdulásra hozzák 
m agukkal Kilián - könyvecské -  
jüket. Ugyanis a  megszerzett 
pontokat a versenyek, a  m ér�
kőzések, a  tú rák  helyszínén 
a  legcélszerűbb igazolni. Jó 
módszer, ha m ár a versenyek, 
m érkőzések megkezdése elő tt 
a  versenybíróságok, illetve a  
sportvezetők bekérik a részt�
vevők igazolványait.
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