
Megkezdte üzemét hazánk harmadik 
nagy teljesítményű televízióadója

Kossá István miniszter elvtárs ünnepélyesen átadja a televízió adót
MTI foto: Lajos György felvétele

1962. november 2-án délután  
3 ó.akor a vevőkészülékek  
ernyőjén m egjelent Lénává 
Judit, a televízió népszerű 
be mondónője és bejelentette a 
nézőknek, hogy a Kab-hegyen  
megkezdte rendszeres üzem ét 
hazánk harmadik nagy telje �
sítm ényű televízióadója. A z  
örvendetes híradást a Kab- 
hegyi adóállomás építkezését 
bemutató film közvetítés kö �
vette. Képzeletben pergessük 
le miég egyszer azt a film et, 
am ely a társadalmi összefogás 
nagyszerű dokumentuma.

1960 tavaszán Veszprém, 
Zala és Vas megye lelkes fia �
taljai társadalmi m unkában  
vállalták az A jkától Kab-hegy- 
re vezető 5,3 kilom éter hosszú 
út megépítését. A z ifjúsági 
tábor lalcói — ifjúmunkások,

vájár és ipari tanulók, gimna �
zisták  — a kijelö lt nyomvona �
lon irto tták az e.döt, egyen �
g ették a talajt, követ szállí �
tottak. alapozták, s ősszel az 
általuk ép ített ú ton már m eg �
indulhatott a forgalom. A  
nagyszerű társadalmi össze�
fogásban m egépült ú t volt az 
előfeltétele annak, hogy a  Kab- 
hegyre tervezett adóállomás 
megvalósuljon. A  fiatalság 
derekas m unkájának elismeré�
seként az illetékes szervek ezt 
az utat, a szokástól eltérően  
nem  számmal je lö lték meg, ha�
nem  nevet adtak neki: az A j �
kától a Kab-hegyre vezető ú t 
hivatalosan is a kitüntető. 
Ifjúság útja  nevet viseli.

Szeptem berben az Ifjúság  
útján o. Veszprém  Megyei 
Építőipari Vállalat fe lvonult

a Kab-hegyre, hogy megkezdje  
az adóállomás építését. A  
m unkálatok olyan  jó ü tem ben  
haladtak, hogy 1961. áprilisá �
ban a Ganz-M ÁVAG  hídépítői 
m ár a 220 m éter magas 
antennatartó tornyot szerel�
hették. Ebben a m unka- 
szakaszban ism ét társadalmi 
erőket ke lle tt igénybe venni. 
A  Veszprém  m egyei Párt- 
bizottság szervezésével 360 
környékbeli dolgozó segített a 
toronyfeszítő súlyos acélköte �
leket a helyes irányba beállí�
tani. A z  év végére a torony el�
készült és a tetejébe felszerel�
ték  a 20 m éter magas rácsos 
szerkezetet is, am ely a Posta 
Központi Javítóüzem e által 
gyártott antenva-elem ék e l �
helyezésére szolgál.

A m íg a Kab-hegyen a külső

m unkálatok fo lytak, az 
Elektromechanikai Vállalat 
laboratóriumában és m űhelyei�
ben szotgalmasan építették az 
első hazai gyártm ányú, nagy 
teljesítm ényű adóberendezést, 
m ajd elkészülte után megkezd �
ték a helyszíni szerelést. 
Augusztus 20-ra, alkotmá �
n yunk ünnepére az új adó a 
kísérleti adásokra készen állt.

Nagy vonalakban erről szólt 
az em líte tt film . November 
2-án este a televízió híradója 
már közvetítette az adóállomás 
ünnepélyes megnyitójáról ké �
szíte tt film e t is. A  Kab-hegyi 
adóállomás adótermében o tt 
lá ttuk Kossá István m iniszter  
elvtársat, aki ünnepi beszédé�
ben a többek Iközött elmon �
dotta, hogy a Magyar Szocia �
lista M unkáspárt és a fo \ra- 
dalm i m unkás-paraszt kor �
m ány nagy gondot fordít 
hazánk és népünk kulturális 
színvonalának gyors em elke �
désére. A  sok egyéb in tézm ény  
m ellett ennek a célnak a szol�
gálatában áll a televízió is. 
Ezért sze.epel a m ásodik 5 
éves terv feladatai között az 
ország te rű id én ek  nagy részét 
besugárzó adóhálózat kiépí�
tése.

A  nagyszabású m unka  vég �
rehajtása során 1962. Kövem �
be, 2-án elérleeztünk az ország 
harm adik nagy teljesítm ényű  
adóállomásának üzem be helye �
zéséhez. Ezzel együtt m ost m ár  
összesen nyolc televízió adó�
állomás m űködik , am elyek  
hazánk területének m integy 70 
százalélcát besugározzák a 
budapesti műsorral. Kormá �
n yu n k  hatás ozatának végre�
hajtásában a m ai napon egy 
jelentősei léptünk előre és 
további erőfeszítéseket teszünk  
— m ondotta Kossá elvtárs —, 
hogy hazánk m inden lajtosának 
módja legyen a televízió n yú j �
totta kulturális és szórakozási 
lehetőségeket élvezni.

K. E.

A  postás dolgozók szeretettel és lelkesedéssel Kö�
szöntik a Magyar Szocialista M unkáspárt közeli na�
pokban összeülő VIII. kongresszusát.

Ü gy véljük, túlzás nélkül állapíthatjuk m eg azt, 
hogy a párt legutóbbi VII. kongresszusán kitűzött 
legfőbb célk itűzések  m egvalósultak, s az azóta eltelt 
időszak a párt helyes politikáját igazolta.

A  közzétett kongresszusi irányelvek tanulm á�
nyozását, a postás dolgozókkal történő őszinte és 
közvetlen  eszm ecserét seg ítette  elő szakszervezetünk  
legutóbbi központi vezetőségi ü lése is, am ely ele�
m ezte a kongresszus előkészítéséből a postásszakszer�
vezetre, a szakszervezeti tisztségviselőkre és a dol�
gozókra háruló legfontosabb tennivalókat.

Szakszervezetünk tisztségviselő i szívesen  vettek  
részt abban a nagy m unkában, am elynek során a 
postás dolgozók ezreivel ism ertették  m eg a kong�
resszus legfőbb célk itűzéseit, s m eghallgatták a dol�
gozók vélem ényét és javaslatait.

A  postás dolgozók —  csakúgy, m int az ország 
többi dolgozói —  az irányelvekben, s majd a kong�
resszus m unkájában is  saját m unkálkodásuk és fá�
radozásaik gyüm ölcseit is látják. M egelégedéssel, de 
elbizakodottság nélkül veszik  tudom ásul elért eredm é�
nyeinket, felelősséggel és egészséges derűlátással 
vállalják az új feladatokat.

A  postás dolgozók m egértették, hogy további 
előrehaladásunk legfőbb feltétele  a gazdasági építő�
munka m egjavítása és magasabb szintre em elése. Ez 
az alapja a postás dolgozók életszínvonal- em elkedé�
sének, anyagi és kulturális ellátottsága javításának  
is .‘A  kongresszusi m unkaverseny során elért k iem el�
kedő sikerek m indezt igazolják.

A postás dolgozók m egértik és m agukévá teszik  
a kongresszusi irányelveknek azokat a célkitűzéseit, 
a m ely e t a szakszervezetek egyre növekvő szerepét 
és feladatát hangsúlyozzák olyan területeken, am e�
lyek  ellátása ez ideig nagyrészt állam i feladat volt, 
de erősíteni kívánják a szakszervezetek részvételét a 
gazdasági építőm unkában, a népgazdasági tervek ki�
dolgozásában és ellenőrzésében is.

Am ikor ezt a dolgozók és a szakszervezeti tiszt�
ségviselők  nagy tábora öröm m el és m egelégedéssel 
veszi tudom ásul, egyúttal azt is tudnunk kell, hogy  
az új feladatok ellátása egyszersm ind m egnöveke�
dett felelősséggel is jár. M indez egyre inkább a 
szakszervezet vezetése színvonalának további em elé�
sé t k öveteli m eg tőlünk.

A  párt helyes politikája nyom án egyre előnyö�
sebben m egváltozó jó légkör a szakszervezeti mozga�
lom  fejlődése számára is m indinkább előnyösebb  
fe ltéte lek et terem t.

A  postás dolgozók tízezrei, a szakszervezet ösz -  
szes tisztségviselő i nevében ígérjük: pártunk kong�
resszusa célk itűzéseinek  m egvalósítását, népünk fel -  
em elkedésének  nagy m űvét m inden erőnkkel és képes�
ségünkkel elősegítjük.

Mikor adományozhatok 
a szocialista brigád zászlók és jelvények?

Amire a központi vezetőségi ülés 
beszám olójából . . .

A m agyar forradalm i m un�
kás - paraszt korm ány és a 
Szakszervezetek Országos Ta�
nácsa elnökségének 1022/1961. 
(XI. 15.) sz. együttes határoza�
ta  III. fejezet B. 2/e pontjá�
ban foglalt rendelkezés szerint 
a „Szocialista brigád címet el - . 
nyert brigádot és annak tag�
ja it oklevéllel, a cím újólagos 
elnyerése esetén oklevéllel és 
zászlóval, a brigád tagjait ok �
levéllel és jelvénnyel kell ki�
tüntetni. A  brigád tagjainak  
eg ;éni kitüntetésé: 61 (oklevél, 
jelvény) a brigád kollektívája  
d ö n f’. '

Az MT—SZOT - határozstnak 
ez a rendelkezése csakúgy, 
m int az 1022- es határozat,

1962. I. 1- én lépett hatályba. 
Az idézett rendelkezés végre-  
rehajtása ^apósán a zászlók és 
jelvények adományozása te�
kintetében számos helyen ne�
hézség m erü lt fel. Ezért a 
SZOT term elési osztálya 
szükségesnek ta rtja  a válla�
latok szakszervezeti bizottsá�
gainak és a vállalatok gazda�
sági vezetőinek a figyelmét 
felhívni arra. s egyben a szo�
cialista brigádok és azok tag�
ja it is tájékoztatni arról, hogy 
a zászlók és .a jelvények ado�
mányozásánál' ma legyen az el�
já rás  m ódja a  vonatkozó kor�
m ány -  és SZOT - határozatnák 
megfelelően'.

A posta a VIII. pártkongresszus tiszteletére ünnepi bélyegkiál-  
lilást rendezett a Bélyegmúzeumban „Lenin a bélyegen’’ cím�
mel. A gyűjteményes motívumkiállítás a szocialista- kommu�
nista eszmék nagy tanítójának, a szovjet állam megalapítójának, 
Leninnek életével foglalkozik közel 40 év bélyegkiadásai alap�
ján. Képünkön a kiállítás ünnepélyes megnyitójának részvevői.

0 \ z  a brigád, amely 1962. < 
évben első Ízben nyerte 
el a szocialista brigád 

címet, a  jelenleg érvényben le�
vő határozat szerint brigádok�
levelet (nagy alakú oklevelet) 
kap, és azok a brigádtagok, 
akiket a brigád arra méltónak 
tart, egyéni (kis alakú) okle�
velet kapnak.

© Az a szocialista brigád, 
amelyik első ízben 1362-  
ben nyerte el a címet 

(oklevelet) és 1963- ban is (újabb 
kötelezettségvállalásainak tel�
jesítése alapján) újra elnyeri, 
Sietve megtartja a szocialista 
árigád címet:

a) a brigád ismételten nagy 
alakú oklevelet (brigádokleve�
let) és egyúttal szocialista bri�
gádzászlót.

b) a brigádtagok (akiket *r-  
ra a brigád kollektívája mél�
tónak tart)) egyéni, azaz kis 
oklevelet és egyúttal szocia�
lista örigádjeivényt kapnak.

©Azok a brigádok, amelyelt 
már elnyerték a szociali ;ta 
brigádzászlót a cím meg�

tartása. illetve ismételt elnye�
rése , esetén — amennyiben a 
szocialista brigád cím folyama�
tos birtokosai — ismételten 
brigádoklevelet és zászlót kap�
nak minden egyes esetben 
(196 3 - ban és az azt kővető 
években). A brigádtagok ez 
esetben ugyancsak megkapják 
a kis alakú oklevelet, és a 
szocialista brigádjelvény viselé�
sére továbbra is jogosultak 
maradnak. (Ugyanis a szo�
cialista brigádjelvényt a bri�
gádtagok mindaddig viselhetik, 
amíg a brigád kollektívája jo�
gosult a szociaUsta brigádzász�
lóra, illetve a jelvényt érdem�
telenség miatt a kollektíva 
meg nem vonja tőlük.)

© Az. 1—3 pontokban foglal�
tak olyan esetekre vonat�
koznak, amikor az egyes 

brigádok nem a naptári év be�
fejeztével hanem évközben, pl. 
1962. novemberében vagy 1963. 
júliusában stb. nyerték el a 
szocialista brigád címet.

(Folytatása a 2. oldalon)

Központi vezetőségünk októberi ülése a párt 
kongresszusi irányelveinek szellemében é rté �
kelte  szakszervezetünk eddigi tevékenységét; 
és vázolta az előttünk álló feladatokat — kö�
zöltük lapunk legutóbbi számában.

Milyen gondolatokat ébresztett a központi 
vezetőségen elhangzott beszámoló, hogyan lát�
ja  az abban k ife jte tt problém ákat a saját te �
rületén? — te ttü k  fel a kérdést három  szak -  
szervezeti tagnak.

A kongresszusi/ versenyben elért eredm é�
nyekhez jelentősen hozzájárult a szocialista 
cím elnyeréséért küzdő, illetve a m ár szocia�
lista cím et e lért brigádok tevékenysége — 
hangzott el a beszámolóban.

Ezzel kapcsolatban a következőket jegyez�
te  meg REJTŐ LÁSZL.Ö, a Budapest 72. sz. 
h ivatal levéltovábbító osztályának vezetője.

— A  hozzám tartozó területen azt tapaszta �
lom, hogy a dolgozók egyéni versenyvállalá �
sainak teljesítésével jelentősen hozzájárulnak 
a hivatal eredm ényeinek eléréséhez. Osztá �
lyunkon az utóbbi időben, de különösen a 
kongresszusi m unkaversenyben, rendkívül 
széles körű versenymozgalom  bontakozott ki. 
A  dolgozók 80 százaléka pl. letette a szétoszló 
vizsgát. S ahhoz, hogy valaki ezt sikerrel el�
végezze. legalább kéthónapi kem ény munka  
és tanulás szükséges. Ez a vizsga nem  jár f i �
zetésemeléssel. de aki leteszi, az feltétlenül 
jobb m unkát tud  végezni.

A  m unkában elért eredm ények m ellett na �
gyon jelentős a brigádmozgalomnak a dolgo�
zókra gyakorolt nevelő hatása is. Van az osz�
tá lyunkon két fiatal lány, Tóth Teri és Tóth 
Juli — nem  testvérek, csak névrokonok  —, 
a kik  abban is „rokonok” voltak, hogy féltek, 
a szétosztó vizsgától. Sehogyan sem  akarták  
letenni.. A m ióta  ők is brigádtagok lettek, s 
osztályunk a szocialista osztály címért küzd, 
ők is je len tkeztek  vizsgára — hogy a számos 
példa közül csak egyet em lítsek meg.

JÁRFÁS GYÖRGY 33 éve dolgozik a pos�
tánál, ebből csaknem három  évtizedet levél�
kézbesítőként.

— Szám om ra a központi vezetőségi ülésen 
elhangzott beszámolóból az volt a legfigye�
lemreméltóbb, am it a dolgozókkal való bá�
násmódról mondott. Én azt tapasztaltam, hogy 
mostanában nálunk helyileg is m indjobban  
megvalósul a párt helyes politikája és gon�
doskodása. Ha elintézni valónk vagy jogos 
kérésünli van, akkor nem  kell szobáról szo �

bára kilincselni. Nemrégen például saját ké �
résemre más m unkakörbe helyeztek, s eh �
hez csak egy pársoros írásbeli kérelemre 
volt szükség.

A zt a dolgozót, aki becsületesen elvégzi 
m unkáját, megbecsülik és törődnek vele, még 
a szem élyes ügyeiben is.

ARTNER KLÁRA, a POTI fiatal építész-  
mérnökével először arró l szerettünk volna be�
szélgetni: hogyan lá tja  a problém ákat m int 
nő. E rre a következő választ kaptuk:

— M ivel a PÓT 1-nál- sehol sem tapasztal�
hatok megkülönböztetést, am iért nő létemre 
m érnök vagyok, ezért csak általában m int fia �
tal szakember szólhatok hozzá a beszámoló�
hoz.

— A z  önállóság növelésére törekszünk — 
olvastam a beszámolóban. Ezt magam  és a 
többi hozzám hasonló fiatal szakem ber ese�
tében is tapasztalhatom.

1957-ben végeztem  az egyetemen,, de méQ 
azt megelőzőleg, m int utolsó éves építész �
mérnök-hallgató heti 18 órásként a POTI-nál 
dolgoztam. Mi, fiatal szakem berek' önállóan 
tervezhetünk és tárgyedhatunk is. Hogy csak 
példát em lítsek: amióta a POTI-nál vagyait, 
önálló tervem  szerint épült a sarkadi posta- 
hivatal, a fóti posta, a keszthelyi posta épü �
lete és a pestimrei postaépület.

Kezdetben bizonyára kö -e ti.iúk  el hibá�
kat — ez gyakorlatlanságból ered —, de az �
által ,hogy önállóan dolgozhattunk, hamarabb 
szerezhettük meg a m unkához szükséges ta �
pasztalatokat.

A  postás dolgozók életszínvonalénak em e�
lése kérdésével kapcsolatos problémákat is 
nagy érdeklődéssel olvastam. Mi, a POTI 
fiatal szakemberei állandóan érezzük azt, 
hogy törődnek velünk. Soha sem kértem, 
mégis többször kaptam  fizetésem elést, am int 
egyre eredményesebbé vált a m unkám. A n �
nak idején, am ikor a gyakorlati időm letelt, 
ugyancsak kérés nélkül soroltak át.

A  három, találomra megkérdezett pos�
tás dolgozó az eredményekről beszélt. S ez 
örvendetes, De amint az a beszámolóból 
is kiviláglott, még sok a tennivalónk an�
nak érdekében, hogy mindenütt hason�
lóan kedvező helyzetben legyenek a pos�
tás dolgozók, és hasonló szellemben dol�
gozzanak minden postai intézménynél.

P. H

p á rtu n k  Vili. kongresszusát
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A szakma ifjú mestere cím elnyeréséről
Szakszervezetünk elnöksége 

októberi ülésén tárgyalta  és 
jóváhagyta a  szakma ifjú mes�
tere cím elnyeréséért folyó 
versenymozgalom helyzetével, 
szervezésével és értékelésével 
foglalkozó KISZ KB- a, szak�
szervezetünk elnöksége és a 
Postavezérigazgatóság közös 
határozatát.

A posta területén a szakma 
ifjú  m estere cím elnyeréséért 
jelenleg több m int 500 fiatal 
küzd. Eddig több m int, 150- en 
szerezték meg e címet.

Mi te tte  szükségessé 
a közös határozat 

megjelenését?

A cím elnyeréséhez a célki�
tűzéseket és a szakmai to�
vábbképzéshez szükséges te�
m atika vizsgaanyagát eddig a 
postaigazgatóságok és a pos�
taszervek saját maguk dolgoz�
ták ki. Így előfordulhatott, 
hogy egyes igazgatóságok te�
rü letén  azonos m unkakörben 
kevesebb felkészültséggel is el 
lehetett nyerni a kitüntetést.

Ezért vált szükségessé a pos�
ta  terülefén is — más ipar�
ágakhoz hasonlóan — m unka�
körönként azonos célkitűzése�
ket megjelölni. A jövőben a 
cím elnyeréséhez általában 
m inden m unkakörben megkö�
zelítőleg azonos szaktudás, 
szorgalom és m unkatevékeny�
ség szükséges.

A közös határozat segítséget 
nyújt azoknak a postaszervek�
nek is, ahol eddig még nem 
ta lálták  meg á  módot a fiata�
lok e nem es versengésének 
megszervezéséhez.

A határozat kim ondja: a
szakma ifjú  mestere mozga�
lomban való részvétel a kiváló 
dolgozó cím elnyeréséért fo �
lyó verseny előislcolája, és a 
szocialista brigádok m unkájá �
ban való tevékenység egyik 
hatékony módszere. A  szakma  
ifjú  mestere cím elnyeréséért 
indított versenymozgalom a 
szocialista m unkaverseny szer �
ves része.

A versenyben m inden fia�
tal részt vehet, függetlenül a t�
tól, hogy KISZ - tag - e vagy sem, 
am ennyiben 30. életévét még 
nem töltötte be. Jelentkezés a 
KISZ - alapszervnél történik. 
Ahol nincs KÍSZ - alapszerve -

zásuknál a helyi sajátosságok 
m indenkori figyelembevétele 
elengedhetetlen követelmény.

Lehetőséget ad a határozat 
a rra  is, hogy a későbbiek so�
rán  a postaszerv vezetője, az 
illetékes KISZ - bizottsággal és 
szakszervezeti szervvel egyet�
értésiben újabb m unkakörökre 
is kiterjessze a fiatalok verse�
nyét.

A szakma ifjú  mestere moz�
galommal 'kapcsolatos közös 
határozat ham arosan füzet 
form ájában is m egjelenik és a 
postaszeivek rendelkezésére 
áll. amely a fiatalok e nemes 
vetélkedésének segítéséhez sok 
hasznos ú tm utatást ad.

Szilasi Gyula

A szakma ifjú  m estere ver�
senyben a 'v izsgán  elért ered�
ménytől függően arany - , 
ezüst-  vagy bronzfokozatú jel�
vényt kaphatnak a fiatalok. 
Azok, akik a  jelvény egyik fo�
kozatát . sem nyerték el. okle�
velet kapnak. A  vizsgára 
azonban csak azok jelentl-cez- 
hetnek. akik a szakmai kon �
zultációkon rendszeresen részt 
ve ttek  és a m unkakörükre elő�
írt általános célkitűzéseknek  
eleget tettek. Ezek a célkitű�
zések a következők: Munka-  
fegyelem terén példamutató* 
m agatartás, a m unka közmeg�
elégedésre való elvégzése, az 
állandó m unkakörön kívül 
még egy — a munkakörhöz 
kapcsolódó — m unkaterület 
megismerése, továbbá szakmai 
vagy szervezett politikái ok�
tatásban való eredményes 
részvétel.

Lehetőséget ad a határozat 
arra , hogy a  szakma ifjú mes�
te re  jelvényt elnyert ifjú dol�
gozókat a postaszerv vezetője 
jutalom ban részesítse. Ez le�
het pénz, tárgy, jutalomüdülés, 
sorankívüli előléptetés, maga�
sabb m unkakörbe való soro�
lás, szakmai tanfolyam ra vagy 
állam i oktatásra való küldés 
stb. Ezenkívül még az 
1022/1961. sz. m unkaver�
seny ® határozat lehetősé�
get ad arra, hogy a szak�
m a ifjú  m estere címet el�
nyert ifjú  dolgozót a kiváló 
dolgozó kitüntetéssel ju ta l�
mazzák.

Az elfogadott közös határo�
zat m elléklete tartalm azza az 
egyes m unkakörökre vonatko�
zó részletes célkitűzéseket, az 
elméleti és gyakorlati vizsgák 
anyagát. Ezek azonban első�
sorban irányelvek. A lkalm a-

Hogyan készültünk fel a té li hónapokra?
A  Postavezérigazgatóság 

1958/59 évben általános érvé�
nyű u tasítást adott ki, mely�
ben m eghatározta a télre való 
felkészülés legfontosabb tenni�
valóit. Szakmai és szakszerve�
zeti szerveink

hogyan jártak el e határozat 
megvalósítása érdekében?

A budapesti bizottság szep�
tem berben külön tájékoztatót 
adott ki a szakszervezeti bi�
zottságok részére a téli fel�
készülés ellenőrzésére. Az el�
lenőrzés tapasztalatai azt bi�
zonyítják, hogy a postaszer�
vek számos helyen intézked�
tek a m unkakörülm ények
m egjavítására, a téli időszak�
ra való jó felkészülés érdeké�
ben.

A Budapesti Postaigazgató�
ság például 20 kazánjavítási 
m unkát végeztet el, közel 900 
ezer forint értékben. Ugyan�
akkor érthetetlen, hogy a Pé�
csi , Postaigazgatóság épületé�
nek kazánjavítási m unkáit
csak szeptemberben kezdték 
meg, és október végén a ka�
zánokat még nem tudták  üze�
meltetni.

A Budapesti Postaigazgató�
ság gondoskodott arró l is,

Mikor adományozhatok a szocialista brigádzászlók és jelvények ?

hogy 25 postahivatal korsze�
rűsítésének m unkálatai szep�
tem ber elejére befejeződjenek. 
Erre a célra 3 millió forintot 
fordítottak. Gondoskodtak 40 
h írlapárus pavilon fűthetősé -  
géről is.

A Debreceni Postaigazgató�
ság magasépítési osztálya Deb�
recen 1., Szentpéterszeg, Ko-  
nyár, F úrta  stb. postahivata�
loknál ablakjavítási, üvege�
zése, Mezőpsterd, Derecske, 
B iharnagybajom  postahivata�
loknál pedig tetőjavítási 
m unkálatokat végeztetett el.

A postaszervek részére je�
lenleg 7 millió forint értékű 
tüzelőanyag áll rendelkezésre. 
Eddig a tüzelőanyag három ne�
gyed részét a postaszervek 
megkapták. A tüzelőanyag 
minősége is jobb ebben az 
évben.

M unkásszállásainkon általá�
ban rend és tisztaság tapasz�
talható, ellátottságuk - a körül�
ményekhez képest kielégítőnek 
mondható.

M unkásszállásainkon csak 
azokon a helyeken van még 
nagyobb probléma, ahol az 
épület nem  a  posta tulajdona, 
s ezért a szükséges javítási 
m unkák a tulajdonos részéről 
késnek vagy el is m aradnak. 
Ezeken a helyeken az igazga�
tóságoknak határozottabban 
kell szorgalmazniuk a szüksé�
ges karbantartási, javítási m un�
kák elvégeztetését.

A Postavezérigazgatóság a 
posta magasépítési szerveit 
m ár évekkel ezelőtt utasította 
a téli időszak előtt a  szüksé�
ges javítási m unkák (tető, 
ajtó, ablak, fűtőberendezések 
stb.) elvégzésére. Ezen a téren

több helyen van még probléma.

Hajdúszoboszló postahiva�
ta lnál például a rossz ajtó 
m iatt a  kézbesítők helyiségé�
ben nem lehet a megfelelő hő�
m érsékletet biztosítani. Nád�
udvar postahivatalnál na�
gyobb esőzéskor a dolgozók 
az esővizet mosdótárban fog�
ják  fel. Ugyancsak ez a hely�
zet H ajdűdörbg postahivatal�
nál is, ahol az épület tetőszer�
kezetének esővízgyűjtő csa�
tornái annyira rossz állapot�
ban vannak, hogy a kézbesítő

helyiség és a távbeszélő köz�
pont az esőzés következtében 
beázik. Nagyiéta postahiva�
talnál a cserépkályha fűtésre 
nem alkalmas. Nem történt 
gondoskodás időben a debre�
ceni igazgatóság épületén a  
rossz ablakok m egjavításáról 
sem. U gyanitt a  futó - javító�
műhely több éve nem volt 
meszelve, falai elszennyeződ�
tek. Az itt dolgozóknak meg�
felelő mosdási lehetőség sincs 
biztosítva.

Az ország területéről még 
számos hasonló példát em lít�
hetnénk. Vagyis akad ‘ még 
bőven tennivaló.

Reméljük cikkünk nyomán 
postaszerveink,. ha kissé kés�
ve is, de megteszik a  szüksé�
ges intézkedéseket a még meg�
lévő hibák megszüntetésére. 
Természetesen

a mulasztások miatt 
felelősség terheli 

szakszervezeti szerveinket is,
m ert nem figyeltek fel időben 
e jelenségekre és eltűrték, 
hogy a dolgozók jogos kíván�
ságaiknak teljesítése elsikkad�
jon, azokat sémmibe vegyék.

A postaszervek tájékozatlan�
sága Sok esetben csak nehezíti . 
a  fennálló hibák megoldását, 
m ert olyan esetben is a  felet�
tes szervek intézkedését és 
segítségét várják, am ikor lehe�
tőségük van sa já t hatáskörük�
ben is kisebb javítási m unká�
kat elvégeztetni. Így történhe�
te tt meg, hogy a Pécsi Posta -  
igazgatóság magasépítési osz�
tályán 9 olyan ügyiratot nem 
intéztek el, m elyekben a felso�
ro lt h ibákat az érdekelt posta�
szervek sa já t hatáskörükben 
is m egoldhatták volna. A ma�
gasépítési osztály ezekre nem 
válaszolt. A szükséges intéz�
kedések elm aradtak.

A kongresszus irányelvei' a r�
ra  is figyelmeztetnek mindeh 
vezetőt, hogy a dolgozók szo�
ciális, kulturális és egészség-  
ügyi szükségleteinek kielégíté�
se, a  m unka megkönnyítése, a 
jó.m unkaikörülm ények biztosí�
tása érdekében m indent kö�
vessenek el.

Ne fe ledkezzünk meg erről!
Maur Emil

50 éves a Posta 
Központi Kábelüzem

jelenlegi teljesítm ény kb. há�
romszorosát irányozza elő. A  
hírközlő hálózat tervezett 
fejlesztése olyan feladatokat 
ró a Kábelüzem  dolgozóira, 
am it csak körültekintő üzem- 
szervezéssel és műszaki fe j �

lesztéssel, képességeik és ere�
jü k  teljes m egfeszítésével old �
hatnak meg. A rendkívül nagy 
feladatok szívós és szakszerű 
m unkát, az üzem  dolgozóinak 
nagyfokú összműködését
igénylik.

A félévszázados évforduló kínálkozó alkalom arra, hogy 
rövid visszapillantást tegyünk az elmúlt 50 év küzdelmeire, 
emlékezzünk a rossz és jó dolgokra, amelyekben az üzem 
dolgozóinak részük volt.

—  1897-ben húzták be a 
posta dolgozói az első távbe �
szélő kábelt a volt Szerecsen 
utcai tömbhálózatba, közvet �
lenül azután, hogy a posta a 
Puskás-féle távbeszélő üzemet 
átvette.

...1912-ben megalakult a 
kábelfenntartó csoport. Ekkor 
már rendszeresen végzett ká �
belszerelést, főleg hibaelhárí�
tást.

. . .  1913-ban a „Szent Lászlá- 
kábel” építésével és szerelésé�
vel a kábelosztály dolgozói 
már kom oly felkészültségről 
te ttek tanúságot. Ebben az év �
ben jelent meg a városi táv �
beszélő vonalak tervezésére és 
építésére vonatkozó m űszaki 
utasítás is.

. . .  A z első világháború alatt 
megakadt a fejlődés. Ez idő�
ben a műszaki főfelügyelőség  
keretében m űködő kábelrész�
leg alig végzett kábelépítési és 
szerelési m unkákat, csupán 
hibaelhárításokra kerü lt sor.

. . .  1924-^en a központok gé�
pesítését megelőző hálózatfel�
ú jítási m unkákat a kábelépí�
tési és kábelfenntartási cso�
port már 60 fős szerelő és 
építőgárdával látta el.

...1925. évtől kezdve már 
nem  a gyárak és vállalkozók 
végezték a helyi kábelépítési 
és szerelési m unkákat, hanem  
a Távíró és Távbeszélő Igaz�
gatóság . / / I  építési és IV12 
fenntartási csoportja elneve �
zés alatt, a volt kábelosztály.

Ez az időszak m élyen bele- 
vésődött a kábeles dolgozók 
emlékezetébe. Éjjel-nappal 
folyt a munka, egymásután  
Helyezték üzembe a Krisztina,

a Teréz, József, Belváros auto �
mataközpontokat. M ajd a 
Lipót és Lágymányos központ 
készült el. Utoljára pedig az 
Erzsébet központ üzembe he �
lyezésére került $or.

A  gyorsiramú hálózatépítő 
m unka nagy szaktudást és 
m unkabíró dolgozókat köve �
telt. A kkor alakult ki a „ká �
beleii” törzsgárda, am elynek  
tagjai ma is szilárd oszlopai 
az egyre nagyobb feladatok 
megoldására hivatott portai 
kábelépítö és szerelő appa�
rátusnak.

. . .  A harmincas évek ele �
jén  beköszöntő gazdasági vál �
ság idején a hálózatfejlesztési 
m unkák is szüneteltek. Nagy 
visszaesés követte az előbbi 
lázas iramot. Ebben az idő�
ben a posta kábeles részlege 
kidolgozta a Kísérleti Állomás 
segítségével a távkábelszerelé �
si m unkam ódszereket; ú j ká �
belelosztórendszert, végelzá �
rókat stb. tervezett és o,lkal- 
mazott. B iztosította a buda�
pesti helyi és országos távká �
belhálózat üzemképességét és 
állandó fejlődését.

. . .  A z  egyre bővülő felada �
tok megoldására 1940. február 
1-én Kábelhivatal név alatt 
egyesítették a kábelcsoporto �
kat a Távbeszélő Igazgatóság 
felügyelete alatt.

Ilyen maradt a szervezet 
1947. február 1-ig, am ikor a 
Kábelhivatal a Posta Kábel- 
hivatal. néven központi hiva �
tal lett.

. . . A  felszabadulást követő  
időkben a Kábelhivatal dolgo�
zói hősi m unkát végeztek a 
budapesti és létfontosságú

távkábelhálózat helyreállítá �
sa terén. Rossz, hiányos ruhá �
sa. -an, sokszor éhezve, élet �
veszélyben látták el a hírköz �
lő hálózat helyreállítási és 
építési m unkáit. A  k is  időkö �
zökben egymást követő, nem  
eléggé átgondglt átszervezé �
sek nagy m egterhelést je len �
te ttek  az üzem  kollektívájá �
nak. N em  ju to tt elég erő és 
idő a m unkaszervezés, a m ű �
szaki színvonal nagyobb ira �
m ú fejlesztésére, a szükséges 
m unkafegyelem  megszilárdí�
tására.

. . .  A legutóbbi nagyobb». át�
szervezés óta eltelt 8 év alatt 
lendületes fejlődés követke �
zett. A z  üzem  te ljesítm ényi az 
1955. évihez viszonyítva 66 
százalékkal em elkedett. A  m á �
sodik ötéves terv végére elő �
irányzott em elkedés 107 szá�
zalék Fejlődtek a m unka- 
m ódszerek és a technológia is.

. . .  Az egyenletes fejlődés �
ben megtorpanást és ném i 
visszaesést okoztak az ellen- 
forradalom pusztításai. A z  
üzem  dolgozói olykor életük  
veszélyeztetése árán m unká l �
kodtak a rongálások gyors 
helyreállításán és a normális 
távbeszélőforgalom biztosítá �
sán.

. . .  A z  egyre alaposabbá vá �
ló szervező m unka meahozta 
a gyümölcsét. A  legutóbbi 8 
év alatt a Kábelüzem. m in t a 
posta egyik legnagyobb ter �
melőüzeme, 10 esetben volt 
élüzem, kétszer nyerte el a. 
M inisztertanács és a SZOT  
vándorzászlaját és a legutóbbi 
pártkongresszus tiszteletére 
rendezett m unkaversenyen el�
nyerte az M SZMP Közvonti 
Bizottságának dicsérő okleve �
lét.

. . .  Az üzem  vezetősége nagy

gondot fordított a felszabadu �
lás után a dolgozók szociális 
ellátására. Védőfelszereléssel, 
m unka- és védőruhával látja 
el őket, gondoskodik m egfele �
lő elszállásolásukról, étkezte �
tésükről. A  munkásszálláso �
kon televízió, rádió, könyvtár  
biztosítja a dolgozók kulturá �
lis szükségleteit. Zuhanyozók, 
mosdók és mosógépek stb. 
biztosítják a dolgozók tisztá l �
kodási lehetőségeit. Az üzem  
párt- és szakszervezeti bizott�
ságai állandóan foglalkoznak 
a dolgozók szociális és egyéb 
problémáival, tám ogatják és 
segítik a szakvezetést ezek 
megoldásában.

Ha az üzem  régi dolgozói 
összehasonlítjuk a kábelm un �
kások felszabadulás előtti 
szociális helyzetét és m unka- 
körülm ényeit jelenlegi hely �
zetükkel, könnyen megayőződ- 
hetnek arról az óriási hala �
dásról, ami a felszabadulás 
óta javukra történt. Régen, 
hosszú ideig nem  tfölt sok 
m unkakörnél munkaruha  
rendszeresítvé, szállásként va �
lam elyik pincében egy szal�
m azsák szolgált, rendszeres 
ellátásról sem lehetett szó stb.

Ma a dolgozók által kezde �
m ényezett, jól szervezett m un �
kaverseny és szocialista bri�
gádmozgalom hathatósan se �
gíti a term elést. A  jól doloo- 
zó brigádok az erkölcsi elis �
merésen kívü l lényeges anya �
gi ju tta tást is élveznek a jól 
végzett, nehéz fizikai m unká �
ju k  jutalm aként.

A  Kábelüzem  dolgozói a 
küzdelm es m últ nem  mindig  
derűs em lékei és a jelen gond�
jai m ellett szem üket m ár a 
jövő feladataira fordítják.

A  harm adik ötéves terv a

A fél évszázados évfordulón az üzem dolgozóinak van 
mit ünnepelniük. Az eredményekben és küzdelmekben gaz�
dag ötvenéves jubileum alkalmából a Kábelüzem dolgozói 
fogadják a postás társadalom őszinte elismerését és üdvöz�
letét.

Tömb- befektetés az Elnök utcában

(Foto: Molnár István)

A versenyzők munkájának értékelése, jutalmazása

zet, ott a  helyi szakvezetés�
nél, vagy a  szakszervezet he�
lyi alapszervezeténél lehet je�
lentkezni.

A határozat jelentős felada�
to t bíz a  szakvezetésre is, am i�
kor hangsúlyozza: gondoskod�
ni kell arról, hogy a verseny �
ben részt vevő fiatalok számá �
ra tartsanak rendszeres idő �
közökben szakmai konzultáció �
kat, és egyéni foglalkozás for �

májában is adjanak szakmai 
tanácsokat.

Tehát nem elég csak a fia�
talok jelentkezését elfogadni, 
és a versenyidőszak végén  az 
Ifjú versenyzőit a vizsgán be�
számoltatni. Időközben figye�
lemmel keli kísérni a  fiatalok 
tevékenységét, elméleti felké�
szültségét, és segíteni kell a 
vizsgaanyag minél jobb elsa�
já títása  érdekében.

és jelvények adom ányozásá�
nál! Vagyis am elyik brigád pl.
1962- ben elveszíti a  megtisz�
telő cím re való jogosultságát 
(nem teljesíti kötelezettségvál�
lalásait), hiába nyert az előző 
években okleveleket, szocialis�
ta  brigádzászlót és tagjai 
jelvényt, csak ké t év múlva 
kaphatnak, ahogyan ezt az 
1022- es MT—SZOT - határozat 
előírja. Ez az elv visszamenő�
legesen és a jövőre vonatko�
zóan egyaránt érvényes.

A SZOT term elési osztálya 
felh ív ja a  figyelm et arra, 
hogy a jövőben kizárólag a 
SZOT által rendszeresített 
szocialista brigédzászlók és 
jelvények adömányozhatók, 
illetve tarthatók meg k itün te�
tésként.

SZOT termelési osztálya

(Folytatás az 1. oldalról)

Az . 1022- es MT—SZOT-
határozatból értelem szerűen 
következik, hogy rendezni kell 
a szocialista brigádzászlók és 
jelvények adom ányozását visz-  
szamenőleges hatállyal is. En�
nek megfelelően 1982- ben el�
sőízben azok a brigádok kap�
hatják  meg a szocialista b ri�
gádzászlót, és tag jaik  a  szo�
cialista brigádjelvényí, akik 
1962. jan u ár 1 .'és decem ber 
31. között bárm ely időpontban 
ism ételten elnyerték a szo�
cialista, brigád cím et és folya�
m atosan m ár legalább 2 okle�
véllel rendelkeznek.,

A szocialista brigád cím 
folyam atos elnyerése, illetve 
m egtartása az alapvető felté�
tel a szocialista brigádzászlók
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Szép eredménnyel zárult 
az országos irányítási verseny

N ovem ber 15-én a Budapesti Postaigazgatóság kultúrter �
mében rendezte meg a Postavezérigazgatóság az 1962. évi Or�
szágos Irányítási Verseny döntőjét.

A z  országos döntőt — a versenykiírásnak megfelelően  — 
kerületi selejtező versenyek előzték meg. Ezek során a legjobb 
eredm ényt elértek kerü ltek a döntőbe.

A  versenyekre 332 postás dolgozó nevezett be. A  döntőbe 
67 versenyző juto tt. '

A  versenyen  — am elyet dr. Vadász József, a szállítási ügy �
osztály vezetője nyito tt meg  — nagyon sok érdeklődő postás 
dolgozó je len t meg.

A  versenydíjakat Horn Dezső m iniszterhelyettes adta át, 
és elismerését fe jezte k i az elért szép eredményekért.

A  versenyen m egjelent Kövest Béla vezérigazgató és Búza 
Mártonná dr. vezérigazgatóhelyettes is.

A z első helyezettek eredm ényeit az alábbiakban ism ertet �
jük:

Szétosztó és irányító  verseny

1—11. szakcsoportból Béres Károly Bp. 72. összetett ideje 31 
pere 12 másodperc

IV —V. szakcsoportból Nagy József Bp. 72. 41 perc.

Szétosztóverseny

.A ” csoport I—III. szakcsoport M olnár László Bp. 72. 24 
perc 48 másodperc.

„A” csoport IV —V. szakcsoport Aranyosi István Bp. 72. 29 
perc 30 másodperc.

„B” csoport I—III. szakcsoport P irinczky Györgyné Bp. 72. 
28 perc 30 másodperc.

„B" csoport IV—V. szakcsoport Szép M ihály Bp. 78. 37 perc 
30 másodperc.

Belföldi postahelyek fekvésének m eghatározása című verseny

Kaszap Dezső Bp. 78 hibapont nélkül I—111. szakcsoport. 
Zelenák András Debrecen 2. hibapont nélkül IV —V. szak �

csoport.
Kertész Pál

500 ,000  forintos szocialista brigádvállalás 
a budapesti TV adóállomáson

A Posta. Rádió -  és Televízióműszaki Igazgatóság ver�
senyvállalásai között szerepel a  budapesti tv  adóállom ás dol�
gozóinak brigádvállalása.

Hetényi László, Villányi Ottó, Gubányi Mihály és Presits 
Emil vezetésével szocialista brigád célkitűzéssel 4 brigád a la�
kult. A brigádok műszaki vonatkozású vállalásaikkal egyrészt 
az adó üzembiztosabb működését k ívánják  fokozni, másrészt 
célul tűzték ki, hogy im portanyagok helyett hazai anyagok fel-  
használásával devizaforint m egtakarítást érnek el. A vállalások 
harm adik nagy csoportja a  hiányos m űszerpark kiegészítése.

A garanciális javítások, valam int a hiánypótlási m unkák 
elvégzése 500 000 forin t teljesítm ényi értéknövelésen felül 
50 000 devizaforint m egtakarítást is eredményez.

B. É.

A Bp. 70. sz. postahivatal Rigó István csomagkézbesítő bri�
gádja m ár két ízben elnyerte a  szocialista brigád címet. A 
kongresszusi versenyben a kézbesítésnél az egy csom agra eső 
kilom éter felhasználást a tavalyihoz képest több m int egy szá�
zalékkal csökkentették. Ez naponta 25—30 kilom éter m egtaka�

rítá s t jelent
Foto: Halmi Sándor

A szegedi postásfiatalok kez�
deményezésére — a budapesti 
példa nyomán — kerületünk�
ben is életre  keltettük  ezt a 
mozgalmat.

Célkitűzéseinket m ár az 
első év folyam án megvalósítot�
tuk; kerületünk fiatal dolgo�
zói rendszeresen foglalkoztak 
a feltételekként megjelölt sza�
bályzatokkal, elméleti, gya�
korlati téren tökéletesítették 
tudásukat.

Tévedtek, akik nem  tulajdo - , 
Tiltottak jelentőséget e moz�
galomnak. Az eredmények 
igazolták, hogy 

a Szakma ifjú  mestere 
mozgalom a  szakmai to�
vábbképzés célszerű mód�

szere.
Az elkövetkezendő időkben

népgazdaságunk hatalm as fel�
adatokat állít a  posta dolgo�
zói elé. Ezeket a  feladatokat 
csak úgy tud juk  m aradéktala�
nul teljesíteni, ha állandóan 
növeljük szakképzettségünket. 
Ism eretes az, hogy a  tovább�
képzés intézm ényesen történő 
megoldása a szükséges előfel�
tételek korlátozott volta m iatt 
jelenleg még nem  valósítható 
meg. Nem áll rendelkezésünk�
re  kellő számú tanterem , nincs 
elég oktató, stb.

A Szakm a ifjú  m estere moz�
galom jelentősége éppen ab�
ban van, hogy a  mozgalom 
keretében biztosítva látszik a 
továbbképzés. Legfőbb érté �
ke azonban a továbbtanulás 
önkéntes jellege. Semmiféle 
rendelkezés nem  írja  elő azt,

hogy kötelesek a fiatalok részt 
venni ebben a  mozgalomban. 
Mégis azt tapasztaljuk, hogy 

a  fiatalok nagy számban 
jelentkeztek m ár az első 
évben is, és a  beszámoló�
kon sikeresen helytálltak. 
Örvendetes tény, hogy a sze�

gedi igazgatóság terü letén  dol�
gozó fiatalok elsőiként szervez�
ték meg a mozgalmat, és jó 
példával já rtak  elöl. B ár a  Bu�
dapesti Fostaigazgatóság által 
követett úton indultunk el mi 
is, de egy sereg olyan problé�
mával kellett megküzdeni, — 
éppen a  budapestitől eltérő te �
rületi sajátosságaink m iatt, — 
melyek a  fővárosban nem  je�
lentkeztek. Például az igaz�
gatóság 3 megyéjére kiterjedő 
mozgalmat nehezebb volt egy�

ségesen irányítani és összetar�
tani, m int Budapesten, ahol az 
egyes szervek könnyebben el�
érhetők.

A beszámolók légkörét igye�
keztünk közvetlenné és bará t�
ságossá tenni azáltal, hogy a 
jelentkezőket szendviccsel, fe�
ketével, hűsítőkkel yendégel-  
tük meg, a  helyiségekben ün�
nepélyes külsőt biztosítottunk 
a vizsgák idejére. A beszámo�
lókon Fodor elvtárs, az igaz�
gatóság vezetője, illetőleg he�
lyettesei minden alkalom m al 
jelen voltak. A beszámolókat 
a megyszékhelyeken ta rto t�
tuk, ahol az érdekelt h ivata�
lok vezetői közül is többen 
megjelentek, akik érdeklődés�
sel figyelték fiatalja ink  fejlődé�
sét.

A forgalm i ágazat területén 
összesen 6 arany, 23 ezüst és 
17 bronzérem, míg a  műszaki 
szakágazat terü letén  1 arany, 
5 ezüst, 1 bronzérem  kerü lt k i�
osztásra.

K ét aranyérem m el kitünte�
te tt dolgozót a  szakszervezet 
megyebizottsága kéthetes ju -  
talom üdülésben' részesített.

A beszámolókon részt vett, 
szakszervezeti és KISZ kikül�
döttek elismerően nyilatkoz�
tak a fiatalok gyakorlati és 
elméleti tudásának színvonalá�
ról.

Köszönetét kell m ondani az 
oktatótiszteknek, hivatalveze�
tőknek, akik  rendszeresen fog�
lalkoztak a  fiatalokkal és elő�
készítették őket a beszámolók�
ra, s  m indazoknak, akik a  
mozgalom érdekében eredm é�
nyesen működtek.

Szeretnénk, ha az elkövetke�
zendő év folyam án még több 
követője akadna e  mozgalom�
nak, és az újabb beszámolókon 
még több érem  kerülne kiosz�
tásra, hogy minél több fiatal 
váljék m unkájának mesterévé.

Dr. Csépi Lajos
levelező

A Szolnok 1. sz. postahivatal I. 
sz. szocialista brigádjának tagjai 
munkavállalásukat rendszeresen 
teljesítik. A múlt évben eredmé�
nyes munkájukért 1000 forint ju�
talomban részesültek. Legutóbb 
közös kiállítást és mozilátogatést 
szerveztek. Ezenkívül 28 óra tár�
sadalmi munkát Is végeztek város�
fejlesztési munkán.

Dunaújvárosi tapasztalatcserén

A  szakszervezet 
Fejér megyei bizott�
sága meghívására a 
szakszervezet Bács 
megyei bizottsága 
szervezésében szocia�
lista brigádvezetők�
ből, hivatalvezetőkből 
és szakszervezeti ve �
zetőkből álló csoport 
látogatta meg a du �
naújvárosi postahi�
vatalt. Nagy Béla, a 
kiskunhalasi szak- 
szervezet titkára a 
következőkben szá�
molt be erről a láto �
gatásról:

15 tagú csoportun �
kat a barátságosan 
berendezett klubszo �
bában fogadták. Kug- 
l'er Viktor, a hivatal 
szakszervezeti titkára  
ism ertette velünk a 
hivatalban működő 
szocialista brigádok 
munkáját.

A  hivatalnál jól 
dolgoznak a szocia�
lista brigádok. Fel�
ajánlásukban szere�
pelnek a bevételi terv 
teljesítését előmoz�
dító feladatok: a fe l �
vételi brigádnál pél�
dául a különszolgál�

tatások propagálásá�
ra a távbeszélő bri�
gádnál a munkaidő  
hasznos kihasználá �
sára te ttek  vállalást. 
M indezekkel hozzá�
járulnak a hivatal jó 
munkájához, a hiva �
tal tervének teljesíté �
séhez.

A  brigádtagok köl�
csönösen segítik egy�
mást, hogy a gyen �
gébb m unkát végző 
dolgozók is elérjék 
az átlagot, m ely a 
brigád tervteljesíté �
séhez szükséges. A  
brigád tagjai politi �
kai továbbképzésen  
rendszeresen részt 
vesznek. A  közösen 
végzett m unka után  
közösen szórakoznak, 
kellemesen tö ltik  el

szabad idejüket. 
M indezekről ötlete �
sen számolnak be 

brigádnaplójukban, 
m elyben a brigád 
m inden megmozdulá �
sa, fontosabb esemé�
nye rajzokban, fény �
képekben, szellemes 
karikatúrákban meg 
van örökítve. A szí�
nes, rajzos faliújság

is hozzájárul ahhoz, 
hogy ébren tartsa az 
érdeklődést a brigád 
m unkája iránt.

Nagyon hasznosnak 
találtam, hogy a bri�
gádtagok naponta 
m aguk értékelik
m unkájukat. Ez ösz�
tönzőleg hat az eset�
leg lemaradtak szá�
mára.

A  hivatalban m in �
denütt láthatók a 
brigádok m unkáját 
m utató táblázatok: a 
brigádok egymás kö �
zö tt folyó versenyé �
nek ötletes grafikon �
jai, a m unkahelyeken  
kifüggesztett brigád�
felajánlások m unka �
helyekre bontott ter �
vei segítségével a 
dolgozók állandóan 
m aguk előtt láthat�
já k  feladataikat. 
Hasznosnak bizonyul�
tak még a felvételi 
terem ben a külön �
böző, különszolgálta �
tásokat propagáló 
feliratok, m elyeket 
más hivataloknál is 
megvalósíthatónak' 

tartok.

Délután a vendég �
látóink körülvezettek  
bennünket a város�
ban. Sokan most jár �
tunk  először Dunaúj�
városban, így nagy 
élm ényt jelentett 
szám unkra az állan �
dóan fejlődő szocia�
lista városunk. Meg�
néztünk egy szép 
modern m unkásszál�
lót, lá thattuk m ilyen  
jó körülm ények kö �
zö tt élnek dolgozóink. 
Szép és hasznos láto �
gatás élményével 
gazdagodva térhet�
tünk haza.

A  tapasztalatok _ 
felhasználásával 

igyekszünk saját hi�
vatalunk m unkáját 
jobbá tenni. A z ott 
látott és hasznosnak 
bizonyult dolgokat 
hivatalunknál is meg �
valósítani.

M indent összegez�
ve: ez a tapasztalat- 
csere hasznos volt. 
Köszönjük a szak- 
szervezet Bács megyei 
bizottságának.

Szalay László

Jövő év márciusára összehívják 
szakszervezetünk VII. kongresszusát

Szakszervezetünk központi 
vezetősége 1962. október 18- i 
ülésén határozatot hozott, 
mely szerint a  szakszervezet 
VII. kongresszusát 1963. m ár�
cius 2—3- ra össze kell hívni.

A  központi vezetőség felhív�
ta  a szakszervezet elnökségét, 
hogy a VII. kongresszus elő�
készítését haladéktalanul kezd�
je  meg.

Jelentős esemény lesz szak -  
szervezetünk életében a  VÍI. 
kongresszus, am ely több m int 
45 ezer postás dolgozó nevé�
ben tanácskozik majd.

Amikor az összeülő VII. 
kongresszus összegezi m ajd az 
elm últ évek m unkáját, nem 
szabad megfeledkeznünk arról 
sem, hogy a párt helyes politi�
k á ja  milyen kedvező feltétele�
ket terem tett a  szakszervezeti 
m unka számára.

A kongresszus m egvitatja a 
központi vezetőség jelentését

és megvizsgálja: hogyan töl�
tö tte  be a  postás'szakszervezet 
az utóbbi három évben a szo�
cializmus felépítéséből reája 
háru ló  feladatokat, hogyan se�
gítette a  dolgozók élet -  és 
m unkakörülm ényeinek alaku�
lását. A VI. kongresszus óta 
eltelt időszak a latt a szakszer�
vezet központi vezetősége igye�
kezett a lehetőségeket m inél 
jobban kihasználni.

A kongresszus azt is meg�
vizsgálja majd. hogy szakszer�
vezetünk választott szervei és 
a tagság együttesen, hogyan 
já ru lt hozzá a maga m unká�
jával a feladatok végrehajtá�
sához.

Amikor VII. kongreszusunk 
elb írálja  az elm últ évek szak-  
szervezeti tevékenységét, ha�
tározatai előrem utatóan meg 
fogják szabni szakszervezetünk 
további feladatait is.

Jól halad az új tagsági könyvek kiadásának 
előkészítése

Amikor megjelent a SZOT 
elnökségének határozata az új 
tagsági könyvek kiadásáról, 
azzal a felhívással fordultunk 
az alapszervekhez, hogy az 
előkészítő munkához időben 
fogjanak hozzá, s ezt az idő�
szakot a tömegkapcsolatok ja�
vítására használják fel.

Azóta néhány hónap eltelt. 
Készítsünk m érleget az elvég�
zett munkáról.

Középszerveink jó része me�
gyebizottsági ülésen tárgyal�
ta, s  határozta meg a felada�
tokat. Győr- Sopron MB pél�
dáu l 6- fős aktívacsoportot ho�
zott lé tre  a helyszíni segítség -  
nyú jtás biztosítására, máshol 
az m b tagjai rendszeres m un�
kájuk  mellett -  vállalták  a se�
gítő ellenőrzést. Több helyen 
titkári és gazdasági felelős ér�
tekezleteken ism ertették a te�
endőket.

Az alapszervek vezetőségi 
ülésén, aktivista értekezlete�
ken, bizalmi csoportértekezle�
teken foglalkoztak az új tag�
sági könyvek kiadásával.

Az alapszervek időben meg�
kapták  a m unkához szükséges 
tájékoztatókat, nyom tatványo�
kat és tagkönyveket. Első fel�
adat volt a  régi tagsági köny�
vek felülvizsgálása, a hátra lé�
kok ny ilvántartásba vétele és 
hátralékok rendezése. Á ltalá�
ban m indenütt m egalakultak 
az operatív bizottságok, am e�
lyek segítséget jelentenek az 
alapszerveknél.

A helyszíni tapasztalatok 
alap ján  úgy látjuk, hogy a 
hátralékok rendezése az év 
végéig m indenütt befejeződik. 
Több alapszervnél felm erül az 
1960. jú lius 1. u tán  vásárolt,

de hiányzó bélyegek ügye, 
am elyet a  szakszervezeti tag 
valóban kifizetett, s ennek té�
nyét az alapszerv szám adásai�
ból kétséget kizáróan meg le�
het állapítani. Bár a bélyeg�
vásárlást kizárólag a beragasz�
to tt bélyeg igazolja, azt java�
soljuk, hogy az alapszervek 
vezetőségei kellő igazolás és 
gondos megvizsgálás u tán  a 
tagok javára  döntsenek.

Felhívjuk azonban az alap�
szervek figyelmét, hogy az 
1960 előtti hátralékok rende�
zését nagyobb körültekintéssel 
végezzék. Néhány alapszervnél 
túlzott liberalizmussal ta lál�
koztunk.

Pest megye területén a já rá �
si csoportoknál az előkészítő 
m unkát helyesen összekötöt�
ték a tagdijbesorolással. Az 
aszódi járási csoport titk á ra  és 
gazdasági felelőse a hivatalo�
kat végiglátogatták és a hely�
színen nyújto ttak  segítséget. 
Követendő példák ezek!

Helyesen já rtak  el azok az 
alapszervek, amelyek a  tag�
gyűléseken az előkészületek 
helyzetéről a tagságot megfe�
lelően tájékoztatták, s  a vitás 
kérdésekben — m int például 
1960. július 1. előtti elm aradá�
sok rendezése ügyében — ki�
kérték  a tagság véleményét és 
a  taggyűlésen úgy hoztak ha�
tározatot.

Az előkészületek a la tt lé�
nyegesen javult a  tagsággal 
való foglalkozás, a közös prob�
lém ák megbeszélése, ami 
újabb lendületet adott a szak -  

szervezeti m unkának.

Aranyi Lajos
Főkönyvelőség vezetője

Kongresszus előtti számvetés 
a Budapest 62 postahivatalnál

A dolgozók hozzászólásaiból, 
egyéni, csoportos és a  brigádok 
á lta l a  kongresszus tiszteletére 
te tt felajánlásaikból kitűnt, 
hogy magukévá te tték  az 
irányelveket és sa já t m unka -  
területükön vállalásaik m ara�
déktalan teljesítésével kíván�
nak  hozzájárulni a  k itűzött 
célok mielőbbi m egvalósításá�
hoz.

H ivatalunk az elm últ évben 
a jó m unka eredményeképpen 
elnyerte az élüzem  címet. Ezt 
a  k itün tetést a  hivatal dolgo�
zói továbbra is meg akarják  
tartan i. Ezért ebben az évben 
is m indent elkövetnek, hogy 
az ez évi te rvüket teljesítsék, 
sőt, túlszárnyalják. Az eddig 
elért eredmények alapján re�
m ényünk lehet arra , hogy a  
büszke címet továbbra is meg�
tarthatjuk . Ehhez a kongresz -  
szusi verseny is nagyban hoz�
zájárult.

Postai bevételi tervünket az 
1962. 1—111. negyedévben
112,03 százalékra teljesítettük.

Az önköltségcsökkentésre 
vonatkozó vállalásaink teljesí�
tése eredményeképpen eddig 
19 000 forintot takarítottunk  
meg.

H ivatalunknál , 49 brigád 
működik 415 dolgozóval. Leg�
utóbb két brigád nyerte el a

szocialista címet. A z irányító  
osztály dolgozói a kongresszus 
tiszteletére mozgalmat indítot�
tak a „szocialista csoport" cím  
elnyerésére, valam int együttes 
jó m unkájuk alapján a „szo�
cialista osztály” cím elnyeré �
séért.

A m unkaversény - m ozgalm at 
a hivatal szakszervezeti bizott�
sága hathatósan tám ogatja. 
Szervezi, ellenőrzi a verse�
nyeket és biztosítja a ver�
seny nyilvánosságát. A szak-  
szervezeti tisztségviselők, bi�
zalmiak, főbizalm iak figyelem�
mel kísérik és segítik a brigá�
dokat.

A kongresszus tiszteletére 
te tt felajánlásaikat a brigádok 
többsége teljesítette, sőt tú l�
teljesítette. Az a meggyőződé�
sünk, ha a szakvezetés, a  szak-  
szervezet a versenyben álló 
csoportok, brigádok vezetőivel 
közösen tanulm ányozzák a 
felajánlásokból a IV. negyed�
évre eső részt, és megbeszélik 
a  brigádok tagjaival, akkor az 
év végéig a kongresszusi ver�
senyben te tt m inden felaján�
lásunknak, valam int az élüzem 
cím feltételeknek eleget * te�
szünk. Így ismételten esélye�
sek lehetünk az élüzem cím 
elnyerésére.

Kerner Tibor
levelező. Budapest 62.

A szakma ifjú mestere mozgalom eredményei 

a Szegedi Postaigazgatóság területén
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A postás szakszervezeti 
könyvtárakban jelenleg közel 
140 000 darab könyv áll az 
olvasók rendelkezésére. Év�
ről évre jelentős összegeket 
fordít a  szakszervezet, hogy 
fninéi több , és minél jobb 
könyvek közül válogathas�
sanak az olvasóit. Az el�
m últ év bei! ís  m integy 10 000 
új könyvvel gyarapodtak a 
könyvtárak. Az utóbbi évek�
ben a világ -  és a m odem  iro�
dalom legkiválóbb alkotá�
sa it gyors ütem ben adták  ki 
a  kiadók. Ezek, a  népszerű 
tudományos m űvekkel együtt, 
nagy számban kerültek  a 
könyvtárakba.

Az olvasók örömmel fogad�
ták  a  könyvtárak gyarapo -

AMIT ÉRDEMES SZÓVÁ TENNI:
Miért szorult háttérbe 

a szakszervezeti könyvtármunka ?

dását. Mind többen felkere�
sik és igénybe veszik a  szak -  
szervezeti könyvtárakat, köl�
csönzőhelyeket.

Látszólag tehát m inden jól 
megy a  szakszervezeti könyv�
táraknál. Akad azonban egy�
két olyan körülmény, am it 
érdem es szóvá tenni.

Például m i lehet az oka 
annak, hogy egyes hivatalok �
nál nagyon kevés az olvasók 
száma? Olyan nagy hivata -

A fegyelmi vizsgálatok jegyzőkönyve

A Fegyelmi Szabályzat 43. 
i - a  előírja, hogy a  dolgozók 
elleni fegyelmi eljárás során 
közölni kell azokat a  körül�
ményekét, am elyek m iatt a fe�
gyelmi eljárás megindult. Fel 
kell hívni a  dolgozót arra, 
hogy védekezését írásban vagy 
szóban ad ja  elő, bizonyítékait 
jelölje meg.

Ezeknek az előírásoknak 
ellenére előfordul az olyan 
eset is, am ikor a vizsgálatot 
végző nem  ta rt ja  meg az elő�
írtakat, hanem  olyan jegyző�
könyvet szerkeszt, amelyben 
sem  a  felm erült kifogásokról 
nincs szó, sem pedig nincs 
benne semmi a  dolgozó véde�
kezéséről. Ezeket a jegyző�
könyveket a vizsgáló az el�
gondolásának megfelelően 
szerkeszti. Néha olyan dolgok 
kerülnek bele, am elyeket a 
dolgozó egyáltalán nem  m on�
dott és nem  is m ondhatott.

Iskolapéldája volt az ilyen 
konstruált jegyzőkönyvnek az, 
am elyben a  dolgozó a  teljes 
beismerésen kívül még fel�
sorolta a m agára nézve súlyo�
sabb elb írálást jelentő minő�

sítő körülményeket. Sőt, a 
dolgozó azt is kijelentette — a 
jegyzőkönyv szerint —, hogy 
ilyen tényállás m ellett m agát 
további postai szolgálatra a l�
kalm atlannak ta rtja .

M indezeket a  kijelentéseket 
az egyszerű dolgozó olyan k i�
fejezésekkel „tette meg”, am e�
lyekkel életében sohasem ta �
lálkozott.

A  „jól sikerült" jegyző�
könyvnek elbocsátó határozat 
volt a  következménye. A fel�
lebbezési eljárás során viszont 
az ügy visszakerült az igazga�
tóság vezetőjéhez, aki szemé�
lyesen vizsgálta meg az ügyet 
és azonnali hatállyal vissza�
állíto tta a m unkába a  dolgo�
zót. M inden elism erést megér�
dem el az ilyen vezető és az 
ilyen vezetői intézkedés.

Tanulság: a vizsgálati jegy�
zőkönyvekbe csak az kerü l�
jön, am it a  vizsgált dolgozó 
mondott.

A dolgozót m egilleti az a 
jog, hogy aláírás előtt a  jegy�
zőkönyvön rögzítse esetleges 
ellenkező véleményét.

Dr. Jankovieh Lajos

i t s  etffje&teiö bizottságok  
g g o k o r l o t á  b o t

B. Z.- né munkaviszonyát az
igazgatóság vezetője nem meg�
felelő munkavégzés m iatt, az 
Mt. 29. §. (1) bek. c) pontja 
alapján  felmondta

A dolgozó panaszát az egyez�
tető bizottság elutasította. Meg�
állapította határozatában, hogy 
a felmondás törvényszerű volt.

A felmondás is, az egyeztető 
bizottsági határozat is. érdem �
ben megfelel az előírásoknak. 
Az indokolás azonban kifogá�
solható:

Az indoklás a többi között 
megemlíti, hogy a korábbi fe�
gyelmi büntetések nem vezet�
tek eredményre. Majd felsorol�
ja: két fegyelmi határozatot 
kapott a dolgozó. Az elsőt 1958-  
ban. a másodikat 1961- ben. A 
korábbi sem m iesetre sem szol�
gálhat felmondási alapul, a  ké�
sőbbinek a kelte nincs feltün�
tetve a határozatban. így lehet�
séges annak jogszerű figyelem -  
bevétele. A fegyelmi vétségek 
ugyanis 1 év a latt elévülnek, 
ezért a dolgozó kifogásolható 
m agatartása is csak eddig az 

. ideig szolgálhat felmondási 
okul a jogorvoslat alapján.

Fiégséges le tt volna csupán 
az 1962- es kifogásokra h ivat�
kozni. amelyek önmagukban is 
ke’lő alánul szolgáltak volna a 
felmondáshoz.

Kerülni kell azokat a  kifeje�
zéseket, amelyek más ioesza-  
bályzatban használatosak, de a 
m nnkaiog területén ism eretle�
nek. Az egyeztető bizottsági 
határozat ugyanis m egállapítja 
azt is. ho«v a dolgozó a terhé�
re rótt rp űekm ényeket „hal-  
rnazatbnn” követte el Bárm i�
lyen jól és tudományosan 
hangzik ez a szó. nem való 
ilyen határozatba. Ez kizárólag 
büntetőlogi fogalom, amelvet 
nem lehet átü ltetn i a m unka�
jogi viták területére.

★
M. I. - né nénnazdasávi érdek�

ből történt áthelyezése m iatt 
le tt panaszt, az egyeztető b i -  
totfságnál. .

Az egyeztető bizottság a na�
hes znak helyt adott, az áthe�
lyezést hatálytalanította.

Ennek a határozatnak az volt

az alapja, hogy az áthelyezés 
rendkívül nehéz családi helyze�
te t terem te tt volna a  dolgozó 
számára. A dolgozó férje 
ugyanis súlyos beteg, ápolása 
pedig m egkívánja a  házastárs 
közellétét. Az áthelyezés ennél�
fogva aránytalanul sújtotta 
volna a dolgozót.

Alig hihető, hogy az esetle�
ges m unkáltatói fellebbezés 
eredm ényes lehetne ebben az 
ügyben.

★
Említésre méltó egyeztető bi�

zottsági ügy a következő is: V. 
A. 211 forintos kártérítési ha�
tározat ellen fordult az egyez�
tető bizottsághoz.

Az egyeztető bizottság az el�
já rást m egszüntette

Megszüntető határozatát az�
zal Indokolja az egyeztető bi�
zottság, hogy a  panaszos a  tá r �
gyalás során  több alkalom m al 
is kijelentette, hogy a k árté rí�
tést megfizeti, ezekután azon�
ban m inden továbbá indok 
nélkül eltávozott a tárgyalás�
ról.

Az egyeztető bizottság ezt a 
panaszosi e ljárást a panasz, 
visszavonásának tekintette és 
az eljárást megszüntette. Ed�
dig nincs is semmi baj. A ha�
tározat mégis sántít. Ugyanis a 
tényállás egyáltalán nincs 
megállapítva. Néni derül ki a 
határozatból, hogy miből kelet�
kezett az igazgatóság követelé�
se. Mikor fedezte fel azt, hogy 
kára  van? M ajd k ijelenti: „E 
határozat ellen fellebbezésnek 
helye nincs *

Ez a megállapítás téves, 
m ert m inden vállalati egyez �
tető bizottsági határozat ellen 
van helye fellebbezésnek. Még 
az ellen is, am elyet a panaszos 
kifejezett állásfoglalása alap�
ján hoznak. Nem más a jogi 
helyzet itt. m int a peres eljá�
rásban lé tre jö tt egyezségnél, 
ahol a  bíróság végzéssel tudo�
másul veszi az egyezséget, 
mégis van helye a fellebbezés�
nek. A megszüntető határozat 
Után is m erülhetnek fel olvan 
körülmények, amelvek szüksé�
gessé teszik a fellebbezést.

-  j —

lók, m in t Győr 1., Békés �
csaba 1., Szeged 1., az ol�
vasók szám a miég a  20 - at 
sem éri el. A járm űtelep  
ezernél több dolgozója közül 
mindössze 80 az olvasók szá�
ma. Ehhez hasonló a  helyzet 
a  Győr 2., Pápa 1., és a PÉKU- 
nél is.

Egy bizonyos, ezeknél a hi�
vataloknál sem a dolgozók�
ban keLl keresni a  hibát. I tt 
is ugyanolyan, postások dol�
goznak, m int pl. Cegléden, 
Nagykanizsán vagy Sopron�
ban, ahol szinte m indenki 
rendszeresen igénybe veszi a 
könyvtárat.

A tagság m indenütt szíve �
sen olvas, ha ehhez a lehe�
tőségeket és a feltételeket 
biztosítják. Ha például meg�
felelő mennyiségű és  m inő�
ségű könyv között lehet vá�
logatni, ha olyan a  könyvtá�
ros, aki segít az olvasók�
nak a  könyvek kiválasztásá�
ban és gondoskodik a  hozzá�
fordulók könyvigényének ki�

elégítéséről, s  ha megfelelő 
könyvtárhelyiségről vagy köl-  
csönzőhelyről gondoskodnak 
stb. Egyik helyen ez, a m á�
siknál az n incs meg. A 
szakszervezeti bizottság és a 
szakvezetés gondoskodása, tö�
rődése azonban ilyen helye�
ken  m ajd m indenütt hiány�
zik.

A szakszervezet m inden év�
ben jelentős összegeket fordít 
a könyvtárak fejlesztésére. 
Ezek a lap ján  a dolgozók jo�
gosan elvárhatják , hogy ol�
vasási igényüket megfelelően 
kielégíthessék. A  tagság az 
eddiginél erélyesebben kö�
vetelje, hogy a szakszerve �
zet, a szakszervezeti bizott�
ság és a körzeti könyvtár te �
gye lehetővé, hogy hozzá�
juthassanak a jó  könyvek �
hez.

Az egyéb szakszervezeti fel�
adatok m ellett, jóllehet, e l�
törpülnek a könyvtári p rob�
lémák, azonban bárm ilyen 
jelentéktelennek is látsza�
nak, ezek is hozzátartoznak 
a dolgozók jobb és szebb 
életkörülm ényének k ia lak ítá�
sához. T ehát ezek is olyan 
szakszervezeti feladatok,
am elyek elvégzését jogosan 
v árh a tják  a dolgozók a 
szakszervezeti szervektől.

K uklis István

Milyen ügyeket tárgyalhatnak 
a társadalmi bíróságok?

1963. január 1- től m integy 25 
postai szervnél kezdik meg 
m űködésüket a  társadalm i bí�
róságok az 1962. évi 24. sz. tör�
vényerejű rendelet, illetőleg a  
SZOT Elnöksége 56/1962. (X. 
21.) sz. határozata rendelkezé�
sei alapján.

Egyelőre — a  kijelölendő 25 
szerven kívül — a  többi szer�
veknél, ahol év közben válasz�
to ttak  is tagokat, a társadalm i 
bíróságok még nem  kezdik meg 
m űködésüket. E rre csak a  ké�
sőbbiek során, a  szerzett ta�
pasztalatok alap ján  kerül m ajd 
sor.

M ilyen ügyekben tárgyalnak 
m ajd a társadalmi bíróságok?

A  szakszervezeti' bizottság 
előterjesztése alap ján  a  m un�
kafegyelem és a  szocialista 
együttélés szabályainak meg�
sértése, á  m unkahelyen elköve�
te tt egyes szabálysértések, az 
ügyész vagy a  bíróság által 
á tte tt kisebb jelentőségű bűn�
tettek, a  dolgozók között felm e�
rü lt becsületsértés, rágalmazás 
és könnyű testi sértés és a dol�
gozók között felm erült anyagi 
term észetű vitás ügyekben.

A társadalm i bíróságok te�
hát egyrészt fegyelmi hatóság�
ként, m ásrészt — m int a  bíró�
ságok — büntető és polgári pe�
res ügyekben já rnak  el.

A társadalm i bíróságok a 
vállalat bárm elyik dolgozójá�

nak ügyében eljárhatnak. Ez 
azt jelenti, hogy ha ennek 
szüksége felm erül, a  szerv ve�
zetője ügyében is.

Fegyelmi ügyben az eljárás�
hoz a  fegyelmi hatóság hozzá�
já ru lása  szükséges. Nincls szük�
ség e rre  ha iszákos, züllött 
életmód, családjának elhanya�
golása m ia tt kell a dolgozó el�
len e ljárást indítani.

A társadalm i bíróságok h a tá �
rozatai ellen kétféle jogorvos�
lati lehetőség van. Egyik: pa�
nasz a szakszervezeti bizottság�
hoz, am ely ha egyetért a  p a�
nasszal, az ügy újbóli tárgya�
lásét kérheti. A másik: felül�
vizsgálat kérése a  járásbíróság�
tól. Az utóbbi döntése végleges.

A jogerős határozatokat a 
vállalat köteles végrehajtani.

A törvényerejű rendelet je�
lentős hatáskörrel ruházza fel 
a társadalm i bíróságokat, am e�
lyek megerősödésük után bizo�
nyára olyan fontos szerepet 
fognak betölteni a postán is, 
akárcsak az igen jó l működő 
egyeztető bizottságok.

Helyszűke m ia tt csak vázla�
tosan ism ertettük a  társadalm i 
bíróságok szerepét. A tá rsadal�
mi önigazgatásban e nagy sú�
lyú intézm ény működésével és 
a vele kapcsolatos kérdésekkel 
azonban a  jövőben gyakran fo�
gunk foglalkozni

J. L.

Kulturális hírek
Novem ber 10-én a M űvelő �

dési Ház műsoros esttel egy�
bekötött divatbem utatót ren �
dezett a Cházár András utcai 
Postás Színpadon. A  műsorban  
Salamon Béla, Záray Márta, 
Vámosi János, Balassa Tamás 
és tánczenekara szerepeltek. 
Konferált Sarm ándy Pál. A  
műsor és a divatrevü egyaránt 
nagy sikert aratott.

★
N ovem ber 7-én ebben az év �

ben is megrendezte az Erzsé�
bet Távbeszélő Üzem im m ár 
hagyományossá vált Erzsébet- 
bálját. A  sikeres m űsor után  
jó  hangulatban szórakozott a 
vendégsereg a kora reggeli 
órákig.

i ★
A Postás M űvelődési Ház 

Benczúr utcai helyiségeiben 
rendezte meg a Posta Köz �
ponti Kábelüzem  jubileum i 
ünnepségét, fennállásának 50. 
évfordulója alkalmából. A z  
ünnepély műsorán a Postás 
Opera Stúdió és a Postás Iro�
dalm i Színpad tagjai szerepel�
tek szép sikerrel.4

★
December 1-én „Hotel Ope�

re tt’’ címen kétrészes, zenés 
já tékot adnak elő a Krisztina  
Távbeszélő Üzem szakszerve �
zeti bizottságának rendezésé �
ben a Vezérigazgatóság ku l �
túrtermében. A  műsor fén y �
pontja Házy Erzsébet fellépése 
lesz. A z  előadást reggelig tartó 
táncmulatság követi. Jegyek a 
Krisztina Üzem SZB-nál vált �
hatók.

•k
Novem ber 22-én, Kodály 

Zoltán 80. születésnapja tiszte �
letére Művelődési Házunk ün �
nepi hangversenyt rendez a

Postás Kamara Színpadén. A  
műsorban a Szocialista M un �
káért érdeméremmel k itün te �
te tt Vándor-kórus, a Postás 
Opera Stúdió és a Postás Iro �
dalmi Színpad tagjai szerepel�
nek. Belépődíj nincs.

HALOTTAINK

Bakonyi A ntal vez. főkez. 
(Nyíregyháza 1.), özv. Ben�
ézik Istvánná h írlapárus 
(Kispest 1.), özv. Csorba 
Im réné s. kéz. (Jánoshal�
ma), Béli György hd. alk. 
(Kábelüzem), Darvas Elek 
műsz. főfel. (Postáig. Deb�
recen). Füleki A ntalné s. 
tiszt (Őzd-  6.), Galasi Péter 
postaalk. (Szoc. Hiv.), Hor�
váth  Józsefné ell. (Fájsz), 
K ántor József v. főell. 
(Bódva), Keresztes K álm án�
ná éli. (Szombathely 1.), 
K reiner A ndor hírlapárus 
(Hírlapterj. Üzem), Krém 
M átyás hírlapkézbesítő 
(Igazig. Budapest), Leveleki 
András vez. kéz. (Nyíregy�
háza 1.), M ariczka Lászlóné 
főell. (Csongrád 1.), Nyitrai 
Andorne ell. (Mezőberény), 
Paviza János postaalk. (PE-  
KÜ), P in tér Gábor szak. 
kéz. (Bp. 70.), Pulai Gyula 
felügyelő (Bp. 78.), Polányi 
M argit ell. (Keszthely 1.), 
Szálai Gézáné eil. (II. fenni, 
csop. Bp), Szopkó János 
postaalk. (Vámosújfalu), 
Tábi Lajos postaalk. (Kis�
kunfélegyháza 1.).

Em léküket megőrizzük!

Hidegkúti Jolán a  gerendán
Foto: M érai Ferenc

NŐI TORNA

A Postás Sport Egyesület leg�
eredményesebb szakosztálya ebben 
az évben is a női tornaszakosz�
tály. A tornászlányok a íelnőtt IX. 
oszt. Budapest bajnokság megnye�
rése után a felnőtt I. oszt. Buda-  
pest- baJno,kság I, fordulójában 3.5 
pontos előnyt szereztek. Ezt a  'baj�
nokságot, a rövidesen sorra kerülő 
2. fordulóban biztosan megnyerik 
a postás lányok.

A szakosztály erősségei elsősor�
ban a válogatott Hidegkúti Jolán, 
Makray Katalin és Pálinkás Ildi�
kó, de Marton Vera, Tőthné Hor�
váth Zsuzsa és Bátor vilmosné is 
részesei a sikernek. A fiatal és te�
hetséges Papp Judit izületi bántal-  
mai miatt sajnos hosszabb pihenő�
re kényszerül.

Hidegkúti Jolán, akit tavaly a 
Televízió az 1961. év legeredmé�
nyesebb Ifjúsági sportolója cím�
mel tüntetett ki. ebben az évben 
is sikerrel szerepelt mind a válo�
gatott, mind az egyesületek kö�
zötti versenyeken. Megnyerte az 
országos egyéni bajnokságot ifj. 
I. oszt- ban összetettben. A szeren�
ként! versenyben lóugrásban, tala�
jon és gerendán lett első. A prá�
gai világbajnokságon a 1. helyezést 
elért magyar csapatnak is tagja 
volt. Legutóbb az NDK—Magyar-  
ország női ifjúsági tornászverse�
nyen összetettben, valamint ge�
rendán és talajon az első helyen 
végzett. -

Makray Katalin* a prágai VB- n 
érte el eddigi legnagyobb sikerét. 
A világ legjobb tomásznői között 
korláton a 6. helyen végzett.

Sok ilyen szép sikerrel dicse�
kedhet a női tomaszakosztály és 
er. elsősorban dr. Kovács László�
né mesteredző szakavatott és lelkes 
munkájának, valamint a tehetsé�
ges fiatal lányok szorgalmának 
köszönhető.

KÉZILABDA *

Női kézilabdázóink az 1962. évi 
NB I- es bajnokságban a 6. he�
lyen végeztek. Ez az első év, 
amikor kispályán végre nem a ki�
esés ellen küzdöttek a postáslá-  
nyok. A nagy pályán annyi si�
kert elért szakosztály úgylátszik, 
kezdi megszokni a kis pályás lég-  
kort, a megváltozott feltételeket.

Technikában, taktikában is egyre 
jobban alkalmazkodik a számukra 
eleinte szokatlan körülményekhez.

A legörvendetesebb javulás a 
védekezés terén következett be. 
Amíg tavaly 122 adott gólra i&l 
kapott gól esett, addig az. idén a 
122 adott gólra csak 106 kapvott 
esik.

Férfi kézilabdázóink első NÖ 
Jl- es szereplését ^ajnos, nem kí�
sérte szerencse, mert a 1L helyen 
végeztek és e z  bizony azt jelen�
ti, hogy jövőre ismét Budapest I. 
osztályban küldhetnek a feljebb-  
jutásért Sok olyan egy gólos ve�
reséget szenvedtek a postás fiúk 
az óv folyamán, amelyek közül né�
hányat meg lehetett volna nyer�
ni, hiszen csak 1 pont kellett 
volna a bentmaradáshoz.

JÉGKORONG

A szakosztályban évek óta ki�
tűnő nevelő munlca folyik, amely�
nek következtében serdülő és if�
júsági csapatunk minden évben 
igen jól szerepelt. A fiatal tehet�
séges játékosok végre elérték azt 
a kort. amikor a felnőtt csapat�
ban küldhetnek a Postás színekért. 
Az idén a csapat kulcsemberei 
azonban - katonai szolgálatra vo�
nultak be, és ez azt jelenti, hogy 
e játékosok nélkül az egyesület 
nem tud felnőtt csapatot kiállíta�
ni. A Béke- Kupa ' mérkőzéseken 
csak serdülő és ifjúsági csapat 
indul, de a bajnokságban már a 
felnőtt csapatot is szeretne indí�
tani az egyesület.

RÖPLABDA

A Bp. Postás SE férfi Töplabda-
csapata az 1961—.62- ss bajnoki év�
ben az NB II- ben küzdött a baj�
noki pontokért. A bajnokságot fö�
lényesen, 4 pont előnnyel nyerték 
meg és ezzel jogöt szereztek az 
NB I- ben való szereplésre, a  nem�
rég megindult 1662—63. évi NB 
I- es bajnokságban már öt mérkő�
zésen túl is vannak. Ezekből ket�
tőt megnyertek, hármat elvesztet�
tek. \

Reméljük, hogy a fiúk tudása és 
harci szelleme nemcsak az NB 
I- ben való bentmaradásra lesz ele�
gendő, hanem a középcsapatok ?o-  
rába emeli a Postás röplabda-  
csapatot.

A  k u ltu r á lt  s p o r té le t  é r d e k é b e n

Államunk és a szakszervezetek 
igen nagy gondot fordítanak és 
anyagi támogatást biztosítanak a 
dolgozók sportolási lehetőségeinek 
biztosítása érdekében.

A postás dolgozók élnek is a 
lehetőségekkel, és a különböző 
versenyágakban, például Budapes�
ten, mintegy 2000—2500- an sportol�
nak rendszeresen hétről hétre. A 
sportolók döntő többsége szívvel-  
lélekkel küzd üzeme színeiben, a 
jó eredmények eléréséért. Ez így 
is van rendjén. Hiszen munka után 
jóleső érzés kikapcsolódni, fel�
üdülni és a sportküzdelmekben 
részt venni.

Sajnos azonban vannak olyan 
sportvezetők és sportolók is, akik 
megfeledkeznek a küzdelem hevé�
ben a szocialista sporterkölcsről 
és túllépik a megengedett határo�
kat.

Előfordult, hogy az egyik intéző, 
mikor játékosát, szerinte, vélt sé�
relem érte, berohant a pályára és 
tettlegesen bántalmazta az ellen�
fél játékosát.

Néhány játékos is megfeledkezik 
arról, hoey mit szabad tennie a 
pályán, önhatalmúlag bíráskodni, 
a játékvezetők Ítéleteit felülbíráJ-  

A ni semmiesetre sem lehet. Az pe�
dig megengedhetetlen, és elítélen�
dő. hogy a mérkőzés alatt, illetve 
után. a játékvezetőt akár szóban, 
avagy tettleg bántalmazzák.

Ezek a jelenségek ritkán fordul 
nak elő. a  magukról megfeledriC 
ző sportolók száma elenyésző. 
Mégis fel kell hívni a sportvezp 
tők és különösen a játékosok fi�
gyelmét: ne feledjék el, hog^
azok az összegek, melyeket álla�
munk, szakszervezetünk biztosit, 
mindenekelőtt a dolgozók kultu�
rált sportolási lehetőségeinek a 
megteremtését szolgálják, s ezzeT 
visszaélni nem tisztességes dolog!

Polgár István

PO STAS DOLGOZO
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