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új esztendőt/

A posta terveinél a  döntő 
láncszem et a  távbeszélő, és 
ezen belül is a helyi távbeszé�
lőközpontok és hálózatok fej�
lesztése képezi. A m ásik alap�
vető feladat a  rádió, a  tele�
vízió, valam int a nem zetkö�
zi műsorcserére alkalm as 
m ikrohullám ú rádióösszeköt�
tetések fejlesztése. 1963. évi 
tervünknek ezek képezik a 
magvát.

Minthogy a helyi távbeszé�
lőforgalom kiépítése az el�
sődleges feladat, ezért 

a rendelkezésre álló beru�
házási keretnek több mint 
50 százalékát a távbeszé�
lőközpontok és hálózatok 

kiépítésére fordítjuk.
Az erre  a  célra előirányzott 
összeg kb. 80 százalékát a 
budapesti távbeszélőközpon�
tok és hálózat fejlesztésére 
fordítjuk, m ert országos 
szinten viszonylag i t t  vagyunk 
legnagyobb m értékben lem a�
radva az igényekhez és a 
szükségletekhez képest. Ter�
mészetesen ez nem  jelenti 
azt, hogy az elkövetkező évek�
ben a  vidéki távbeszélő helyi 
központokat és hálózatokat 
nem fogjuk nagyobb százalé�
kos arányban növelni.

Budapesten az Óbuda- , a 
Zugló- , a  Ferenc- , a  Lipót-  
központok bővítése, illetve 
építése lesz a  legnagyobb fel�
adat. Több vidéki városban 
(Gyöngyösön, Győrben stb.) 
létesítünk, illetve bővítünk 
nagyobb központokat: em el�
le tt számos más városban, 
községben kisebb központo�
kat építünk és korszerűsítünk.

Amikor fejlesztési felada�
taink súlypontját a  távbeszé�
lő, és ezen belül is a  helyi 
távbeszélő fejlesztésében je�
löljük meg — a tervtörvény�
nek megfelelően —, em ellett 
a  lehetőségekhez képest, fej�
lesztjük távírószolgálatunkat, 
a  klasszikus postaszolgálatot: 
bővítjük és korszerűsítjük 
postahivatali hálózatunkat.

Fejlesztési tervünknek igen 
fontos pontja a dolgozók 
szociális helyzetének, mun�
kakörülményeinek javítá�

sa.
Ennek érdekében készítjük 
elő majd az új postásotthon 
m egépítését A kb. 400 fős 
munkásszálláson kívül a 
postásotthonban kap m ajd 
helyet az oktatási központ 200 
fős diákotthonnal, s ezenkívül 
postahivatal elhelyezésére is 
alkalm as lesz az új építmény.

Tervünknek igen fontos cél�
kitűzése, hogy 

távíró, és távbeszélő- há�
lózatunk üzembiztonságát 
a légvezetékes összeköt�
tetések kábelbe fektetése 

által növeijük.
Ennek érdekében felújítási 
m unkálatainkat, ahol csak 
lehet, mindenhol korszerűsí�
téssel és gazdaságos üzemmó�
dok biztosításával végezzük 
el.

Fejlesztési feladatainkat új 
technika alkalm azásával kell 
megvalósítanunk. Ennek érde�
kében várjuk  m inden postás 
dolgozó átgondolt javasla�
tait, kezdeményezéseit, ú jítá�
sait. Ezen a területen a pas�
as dolgozók m ár az 1963. évi 
ervek előkészítésénél is te�

vékenyen részt vettek.

1962- ben a  műszaki fejlesz�
tési feladatok finanszírozásá -  
"a kb. 14 millió forintot köl-  
ünk. 1963- ra is ilyen rendű 

i sszeg szerepel.

1963. évi terveinkben alap�
vető feladat a termelé�
kenység növelése és az 
önköltség csökkentése, és 
az ezzel kapcso’atos taka�

rékossági feladatok.

Az önköltségcsökkentés elő�
ír t  m értéke átlagosan 1.9 szá�
zalékos,

A hírközlési (üzemviteli) 
teljesítm ények növekedési 
ütem e az utóbbi években le�
lassult. Amíg 1961- ben 1960.
évhez képest 6 százalékos 
volt, addig 1962- ben 1961- hez 
képest 5,5 százalékos, viszont 
a  várható  tényszámok figye�
lembevételével 1963- ra csak 
kb. 5,4 százaléka? forgalom -  
növekedést lehete tt reálisan  
előirányozni.

Ezzel szemben a  műszaki 
teljesítm ények fejlődésének 
ütem e növekedett. 1961- ben 
1980- hoz képest kb. 4,7 szá�
zalék volt a  növekvés, 1962-  
ben m ár 10,8 százalék, vi�
szont 1963- ra a  rendelkezésre

álló anyagok, alkatrészellátás 
stb. figyelembevételével ke�
reken kb. 6 százalékot irá �
nyoztunk elő.

A termelékenységi muta�
tók 1863- ban, 1962- liöz
képest kb. 4 százalékkal 

fognak növekedni. 
1962- ben (bázis 1961) a te l�

jesítm ény növelését 26,9 szá�
zalékban a létszám, 73,1 szá�
zalékban pedig a term elékeny�
ség emelésével biztosítottuk.

Az 1963. évi tervfeiadat sze�
r in t

a teljesítmény növelését 
30 százalékban kell a lét�
szám és 70 százalékban 
pedig a termelékenység 
emelésével biztosítanunk.
A tervfeladat a teljes tel�
jesítményi értéknél 6 szá�

zalékos feszítést irányoz 
elő.

Ezzel szemben az összes lét�
szám 1,8 százalékkal emelke�
dik.

A dolgozók átlagbére a 
terv szerint kb. 1,8 szá�

zalékkal növekszik.

1962 decem ber m ásodik fe�
lében, illetve 1963. év elején 
a fenti tervszám ok alap�
ján  megindul a postaüzemek 
részlettervezése. A részletter�
vek kidolgozásánál is á llan �
dóan figyelemmel kell lenni a 
fentiekben vázolt szempontok�
ra, a  dolgozók kezdeményezé�
seire, az újítási és a  verseny�
mozgalom fejlesztésére, a 
szakvezetés, valam int a  szak -  
szervezet összehangolt m un�
k á já ra

A kongresszusi munka verseny 
eddigi eredményei

A postahivatalok és üzemek 
dolgozói csaknem kivétel nél�
kül tevékeny részesei pártunk  
VIII. kongresszusa tiszteletére 
kibontakozott m unkaverseny -  
nek.

A  pártkongresszus befejez�
tével term észetesen a  m unka�
verseny még nem  é r t véget, 
hanem  folyam atosan, az éves 
tervek teljesítéséért, az év vé�
géig folyik. A kongresszusi 
verseny az éves* te rv  teljesí�
tésére irányuló versenytől 
nem különálló versenyforma. 
Ezt legjobban a  vállalások 
tükrözik, melyek az egyes 
postaszerveknél a  lem aradá�
sok behozására, vagy a m ár 
teljesíte tt vállalásoknak újak�
kal való pótlására, esetleg az

év elején nem  ism ert, de idő�
közben kapott m unkák határ�
idő elő tt való elvégzésére irá �
nyulnak.

A kongresszusi versenyben 
a  verseny különböző formái, 
így a kiváló dolgozó, a  szak�
m a ifjú m estere cím ért folyó 
verseny számszerűleg és ta r�
talm ilag Is szépen fejlődött. 
Különösen örvendetes, hogy a 
fiatalok aránylag  gyorsan be�
kapcsolódtak a  versenybe. E 
versenyform ában példam utató 
a  Budapesti, a  Szegedi Posta -  
igazgatóság és a  Budapesti 
Távbeszélő Igazgatóság fiatal�
ja inak  úttörő  tevékenysége.

A  kiváló dolgozó cím ért fo �
lyó versenyben

még nem sikerült az újító mozgalmat 
a munkaverseny szerves részévé tenni

A postán pl. év közben kiváló 
dolgozó k itüntetést még nem  
adom ányoztak újításért, for�
galmi, vagy műszaki fejleszté�
si intézkedés kidolgozásáért 
stb.

Tartalm asabb le tt a  ■ szo�
cialista brigádok m unkája is. 
Több helyen a brigádban egy-  
egy brigádtag állandóan szem�
mel kíséri a  kollektíva válla�
lásait, s hogy lem aradás ne 
legyen, kialakíto tták  az önel�
lenőrzés módszerét. Fejlődött

a patronáló mozgalom is. 
Több mérnök, technikus, for�
galmi szakember, m int b ri�
gádtag. vagy m in t a  brigád 
patronálója, szakm ai téren el�
méleti oktatás révén nyú jt se�
gítséget a  brigádoknak. A 
kongresszusi versenyben szép 
számmal alakultak  ún. kong�
resszusi brigádok, m in t a La�
pot Távbeszélő Üzemben, a 
Bp. 72. sz. postahivatalban és 
a  Rádió és Televízió Műszaki 
Igazgatóságnál.

A Kongresszusi mnnkaversenr a postán is  
tömegmozgásommá vált

A kongresszus; verseny lendü�
letének hatása m ár megmu�
tatkozik az eddig e lért gaz�
dasági eredményekben is.

TöbÖ területen az év első 
negyedében mutatkozó lem a�
radást többségében sikerült 
behozni. Sőt, a műszaki pos�
taszervek teljesítm ényi tervé�
nek teljesítésénél jelentős tú l�
teljesítések vannak.

A dolgozók összesített vál�
lalásának célja: a posta 1962 
évi tervét 0,4 százalékkal tú l�
teljesíteni. Az I. negyedévben 
csak G9,5 százalékos volt a 
teljesítm ényi te rv  teljesítése, a
II. és III. negyedévben 100 
százaiéit fölé em elkedett.

A III. negyedév végén, az 
eredmények összesítése 
alapján, m ár 101,7 száza�
lékos volt a teljesítmény.

A III. negyedév végéig az 
előző év ugyanazon időszaká�
hoz viszonyítva

5,7 százalékra emelkedett 
a  termelékenység.

A teljesítm ény emelkedését 
22,4 százalékban létszám  és

77,6 százalékban a term elé�
kenység növekedésével értük  
el. A népgazdaságra előírt 
egyharm ad - kétharm ad arány�
nál jobb eredm ényt é rtünk  el.

1962. I—III. negyedévét ál�
talában a  postai szolgáltatások 
minőségének további javulása 
jellemzi. Néhány területen 
azonban az előző év ugyan�
azon időszakához viszonyítva 
visszaesés tapasztalható. Emel�
kedett a  zárlatlem aradások, a  
törölt távbeszélgetések és tu -  
dakozványok száma. Az egyes 
minőségi m utatóknál jelentke�
ző visszaesés a rra  enged kö�
vetkeztetni, hogy van még le�
hetőség és tennivaló a szocia�
lista m unkaverseny - vállalások 
szervezésében, és a dolgozók 
között végzett felvilágosító 
m unka területén.

Fejlődést jelent, hogy a pos�
taszervek nem  törekedtek a 
versenyben a form a kedvéért 
való kongresszusi hónap, vagy 
műszakok szervezésére. Á lta�
lában, nagyon helyesen, csak

o tt szerveztek külön m űsza�
kot, ahol lem aradás volt. vagy 
ahol a minőségi m utatókban 
visszaesés jelentkezett.

Melyek
további feladataink?

a) A legfontosabb, hogy a
kongresszusi verseny lendü�
letét az 1963. évre is meg 
tudjuk tartani. A dolgozók 
figyelmét az egyéni és kol�
lektív munkaverseny- válla-  

lásotk kialakításakor a  fő 
célkitűzés, az éves tervek tel�
jesítésére irányítsuk. A 
mennyiségi tervek teljesíté�
se mellett fokozottabb mér�
tékben állítsuk előtérbe a 
szolgáltatások minőségének 
javítását.

b) Arra kell törekedni, 
hogy az újítómozgalom va�
lóban a munkaverseny szer�
ves részévé váljon. A ki�
emelkedő, szervező, forgalmi 
és műszaki fejlesztő, jelen�
tős újítói tevékenység alap�
ján is adományozzanak ki�
váló dolgozó kitüntetést.

c) A számszerű fejlesztés 
mellett a munka verseny kü�
lönböző formáinak (kiváló 
dolgozó, szakma ifjú meste�
re, szocialista brigád cim 
stb.) tartalmi fejlődését he�
lyezzük előtérbe. A szak-  
szervezeti szervek több hely�
színi és gyakorlati segítséget 
nyújtsanak a postaszervek�
nél a szocialista üzem, illet�
ve hivatal, osztály, műhely 
cím elnyeréséért folyó ver�
senyhez.

A nnak ellenére, hogy az év 
elején az 1962. évi tervek  túl-  
feszítéséről beszéltek a  dolgo�
zók, a  kongresszus tiszteleté�
re  mégis ezrével születtek a  
versenyvállalások, és bizta�
tóak az eddigi jelek, hogy 
azokat teljesítik  is. Túlzás nél�
kül elmondható, hogy a postás 
dolgozók többsége a verseny 
valam ennyi form ájában ön�
kiént és tudatosan vesz részt.

A szakszervezeti tisztségvi�
selők fáradozása eredményes�
nek bizonyult. A dolgozók ma 
m ár nem csak a  tervek végre�
hajtásából, hanem  a vezetés 
gondjainak megosztásából is 
kiveszik részüket.

Szilasi Gyula

Télapó ünnepség a Verseny utcai postás óvodában. Az óvoda 
kis lakói megilletődve hallgatják a Télapó intelmeit, s boldo�

gan veszik át a kedves ajándékot

Az őesztendő utolsó napjai m indannyiunkat szám �
vetésre és önvizsgálatra késztetnek.

N épünk, s a postás dolgozók létbiztonsága, a jövőbe v e�
tett szilárd hite, öröme, jó hangulata érződik az óév  
utolsó napjaiban is.

Szinte m egszoktuk már, hogy hazánk életében m inden  
^pgyes esztendő újabb politikai, kulturális és gazdasági 

Sikereket és új erőgyarapodást jelentsen.
' V onatkozik ez a búcsúszó 1962. esztendőre is.

Bár h ivatalos adatok m ég nem  állnak rendelkezé�
sünkre, de előreláthatóan az 1962. évi terveinket, a dolgo�
zók odaadó és becsületes m unkájával, népgazdasági és 
postai szinten egyaránt teljesítettük.

A  jó m unka eredm ényeként nyilván  ezzel párhuza�
m osan alakulnak majd azok a gazdasági m utatók is, am e�
lyek a m unka term elékenységét, az önköltség alakulását, 
a szolgáltatások m inőségének javulását jelzik. Mindez 
kifejezésre jut a továbbiakban a postás dolgozók anyagi 
és erkölcsi m egbecsülésében.

Népünk jobb életkörülm ények között él, m int bárm i-  
kor azelőtt, nyugodtan dolgozik és egészséges derűlátással 
néz a jövőbe.

Ezt a derűlátást alapozta m eg eddigi m unkánk, és 
m ég szebb, biztosabb jövőnk fontos állom ása, m érföld�
köve: pártunk néhány héttel ezelőtt m egtartott VIII. 
kongresszusa.

Mióta a kongresszus befejeződött, a referátum ok és 
a határozat útm utatásai egyre erőteljesebben, m élyebben  
hatolnak a köztudatba.

A  kongresszus útm utatást adott a helyes m unkastílus�
hoz is, am elyet m eg kell honosítanunk ahhoz, hogy az 
elvégzendő feladatok m inél jobb végrehajtása során f i�
gyelm ünket egyre inkább az irányító, a szervező és a 
végrehajtó m unka tökéletesítésére fordítsuk.

Az új esztendőben előttünk álló történelm i feladat a 
szocialista társadalom  teljes felépítéséért folyó m unka  
rendkívül bonyolult, sokrétű célkitűzések összessége. En -  

! nek m egvalósítása m indannyiunk teljes erőfeszítését m eg -  
! kívánja. A  következő években, s az új esztendőben is leg�

fontosabb gazdasági feladatunk lesz, hogy m ásodik ötéves 
tervünket m egfelelően  végrehajtsuk.

A  posta területén is fokozottabban biztosítani kell az 
állam i és egyéb szervek, valam int a lakosság hírközlési 
igényeinek  m inél teljesebb, m inőségileg is jobb és kultu�
ráltabb keretek között történő kielégítését. Fel kell ké�
szülni azokra a szép, de rendkívül nehéz feladatokra, 
am elyeket a posta részére a m ásodik ötéves terv befejező  
évei és a harm adik ötéves terv jelenten i fog.

Előnyösen m egváltozott, k iegyensúlyozott légkörben  
dolgoznak a m agyar szakszervezetek, köztük a mi szak -  
szervezetünk is.

Az új esztendőben, m árcius elején —  m int ahogy már 
arról hírt adtunk —  összeül a Postás Szakszervezet VII. 
kongresszusa. A kongresszus, am ikor értékeli majd az e l�
m últ évek sokrétű tevékenységét, a posta szakm ai m un�
káját segítő, a postás dolgozók m agasabb általános és po�
litikai m űveltségéért, és érdekeinek védelm éért folytatott 
m unkát: irányt m utat m ajd azokban a tennivalókban is, 
am elyek a postás dolgozók részére a legközvetlenebb fe l�
adatokat jelentik .

N épünk — a szocializm us helyes útját járva — biz�
tosan előre néz.

N em zetünk erejét m egsokszorozza az a tény, hogy 
testvéri közösségben együtthaladunk a hatalm as szocia�
lista világrendszer népeivel. Ez ad feltétlen  biztonságot 
és erőt részünkre ahhoz, hogy nyugodtan nézzünk a jö�
vőbe, s derűlátással köszöntstik az új, 1963. esztendőt is.

Boldog új esztendőt, erőt egészséget, jó m unkát kí�
vánunk m inden egyes postás dolgozónak, kedves olva�
sóinknak!
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A postaszervek élüzeniversenycnek állása
az 1 9 6 2 .1- III. negyedévi eredmények alapján
A korm ány és  SZOT elnök�

sége 1022/1961. sz. m unka -  
versenyről szóló határozata 
postai végrhajtási utasítása 
alapján, 1962. jan u ár 1- től a 
postán is m egváltozott az éi-  
üzem - verseny rendszere.

Míg a m últban az élüzem -  
célkitűzések értékelése fél�
évenként történt, az új hatá�
rozat szerin t m ár az éves te r�
vekkel összhangban, az egész 
évi eredm ények alapján ado�
mányozzák az élüzem cím ki�
tüntetést. Ugyancsak változást 
je len t az is, hogy m íg a  m últ�
ban a  kisebb hivatalok nem  
vettek  részt az élüzem címért 
folyó versenyben, most m ár 
■az igazgatóságok m inden hi�
vatala  érdekelt az eredmények 
növelésében.

A határozat előírásai sze�
r in t  az értékelés ugyan éves 
viszonyiatú, azonban szüksé�
gesnek látszik, hegy tájékozó�
dás céljából időközben is é r�
tékeljük  az elért eredm é�
nyeket. Az 1962. III. negyed�
éve végén készült előzetes é r �
tékelés alapján hogyan állunk 
az élüzem - fel tételek teljesíté�
sével?

A korábbi értékelések sze�
r in t félévenként általában 
10—18 postaszem', ezzel szem�
ben

ez cv III. negyedév vé�
géig csak 1 postaszerv —
5 forgalmi és 2 műszaki
— teljesítette célkitűzé�

seit.
Az élüzem - célkitűzéseket tel�
jesítő szervek között egyetlen 
területi postaigazgatóság sem, 
a  megyei hivatalok közül is 
csak egy szerepel.

Az 1962. III. negyedév vé�
géig. az elért eredmények 
alapján , az alábbi szervek 
teljesítették az élüzem - célki�
tűzéseket:

a forgalom területén: Posta 
Központi Hírlap Iroda, Buda�
pest 72. sz. ph., Budapest 78. 
sz. ph., Budapest 70. sz. ph., 
Salgótarján 1. sz. m egyei ph.,;

a m űszak területén: Buda�
pesti Távbeszélő Igazgatóság, 
Posta Központi Kábelüzem.

A lem aradás többségében a 
teljesítm ényi terv teljesítésé�
nél és a m unka minősége jav í�
tása  teljesítésénél m utatko�
zik.

A Budapesti Postaigazgató�
ság a  III. negyedév végéig 
99,5 százalékra te ljesítette tel�
jesítm ényi tervét. A zárlatok 
száma pedig a  bázissal szem�
ben 58 darabbal emelkedett.

Á Budapest vidéki Posta-  
igazgatóság 99 százalékra tel�
jesítette teljesítm ényi tervét.

A zárlatlem aradások szánig 
pedig a  bázissal szemben 16 
darabbal em elkedett.

A Debreceni Postaigazgató�
ság a tetljesítm ényi terv  te l�
jesítésében 99" százalékot é r t  
el, a  műszaki ágazat az 
anyagm entes teljesítm ényi ter�
vét 99,6 százalékra teljesí�
tette.

A Miskolci Postaigazgatóság 
forgalmi ágazata, teljesítm ényi 
érték tervét 95.2 százalékra tel�
jesítette a  vállalt 0,3 százalé�
kos éves túlteljesítéssel szem�
ben. A műszaki területen-  a  
fenntartási m unkaóra - tervü�
ket csak 98.6 százalékra telje�
sítetté!- ;.

A Pécsi Postaigazgatóság 
területén a  megengedett rem it�
tenda - százalék em elkedett. A 
m űszak területén az anyag�
m entes teljesítm ényi tervet 
csak 95,1 százalékra teljesí - ' 
tették.

A Soproni Postaigazgatóság�
nál a  teljesitm ényi tervnél 
csak csekély m értékű lemarad 
díás mutatkozik. A teljesítés 
99.9 százalék. Azonban a zár-  
la tlem aradásoknál a  bázis -  
időszakban jelentkezett 3,42 
százalékos m utatóval szemben 
3,53 százalék a  tényleges tel�
jesítés 1000 zárlatonként. A 
m űszak területén ugyancsak 
lem aradtak a  fenntartási 
m unkaóra - terv teljesítésében, 
mivel csak 97,9 százalékot é r�
tek el.

A Szegedi Postaigazgatóság�
nál a  teljesítm ényi te rv  telje�
sítése 99,2 százalékos. A k ár�
térítések száma 17 darabbal 
növekedett a  bázis- időszakhoz 

'viszonyítva. A műszak pedig 
csak 94,2 százalékos teljesítést 
é r t  el.

A posta forgalmi hivatalai 
közül például a Budapest 62. 
sz. postahivatalnál a  táv irá�
ny ító it küldemények százalé�
kos aránya a feldolgozott kül�
dem ényekhez viszonyítva a  
bázis- időszakkal szemben 
rom lott.

A megyei hivatalok közül 
Székesfehérvár l . t Tatabánya
1., Kecslcemét 1., Szeged 1., 
Veszprém  1., Szolnok 1.. M is�
kolc Pécs 7.. Zalaegerszeg 
1- es postahivataloknál rom lott 
a  HDB- nyugtáfc beszedési 
arányszám a a bázis- időszakkal 
szemben. Székesfehérvárott a 
bázisidőszak 104 esetéről 119-  
re  em elkedett a  pénztári e lté�
rések száma.
Kaposvár 1., Pécs 1., Szek -  
szárd, Zalaegerszeg 1., Győr
1.. Szom bathely 1. és Veszp�
rém 1- es postahivatalok az en�
gedélyezett rem ittendájukat 
túlléptek.

Nyíregyháza 1- es postahiva -  . 
tá l az égy forgalmi dolgozóra 
eső. az előző évhez viszonyí�
to tt teljesítm ény növelésére 
te tt vállalásban m arad t le. 
Debrecen 1. és Szeged 1. pos�
tahivatalok pedig a vállalt 
négyes minősítést nem  tudták 
tartani: m indkettő hárm as mi�
nősítést kapott.

Eger 1., Miskolc 1. és Győr j 
1- es postahivatalok a bevételi j 
tervük teljesítésére te tt  válla -  ! 
lásokban m arad tak  el. Ezen�
kívül Eger 1- ben a kártéríté�
sek szám ának csökkentését 
sem tud ták  teljesíteni.

Békéscsaba 1- es postahiva�
talnál a díjhiányjelentések 
szám ának csökkentésére te tt 
vállalásuk teljesítésében m a�
rad tak  el.

A posta műszaki szervei kö�
zül a  Helyközi Távbeszélő 
Igazgatóság az  egy m unka�
órára eső term elési értékét 
csak 98,6 százalékra teljesí�
tette. A Központi Távíróhiva�
tal a betűleütési sebesség ta r�
tására te tt vállalásában m a - , 
rad t le. A Központi Javító  
Üzem  ugyancsak nem  teljesí�
te tte  az egy m unkaórára eső 
term elési érték tervé t —0,75 
százalékkal m arad t le.

Az Anyaghivatal 11,6 szá�
zalékkal túllépte a kereske�
delmi tevékenység költségei�
nek abszolút értéktervét. A 
Posta Épületkarbantartó Üzem 
a hiánypótlási m unkákra for�
d ítható 0.3 százalékos m un�
kaóra helyett a  hiánypótlá�
sokra 0,8 százalék órát fordí�
tott.

A Posta Központi Járm ű�
telepnél nz 1 kilom éterre eső 
önköltség a 4.24 forinttal 
szemben 4,27 forin tra növeke�
dett.

A Rádió és Televízió M ű�
szaki Igazgatóságnál a  televí-  | 
zió - adóberendezések műsor-  ! 
hoz viszonyított üzem zavar�
ideje 208 perccel növekedett 
A m ikrohullám ú nemzetközi \ 
helyközi és modulációs TV-  
összekötfetések műsoridőhöz 
viszonyított üzem zavar- ideje i 
szintén em elkedett,

Az él üzem - cél kitűzések kö-  j 
zül csak azokat ism ertettük, 
ahol lem aradás van. A többi 
célkitűzési az em lített posta -  ; 
szervek m aradék nélkül telje -  
sítették, illetve esetenként túl 
is teljesítették.

Az év végi forgalom növe�
kedésével kapcsolatban lebe -  j 
tőség van arra , hogy a posta -  j 
igazgatóságoknál m utatkozó 
teljesítm ényi tervlem arad ásó-  j 
k á t még behozzák.

Hogyan teljesítettük az élüzem -célkitűzéseket 

a Budapest 78. sz. postahivatalnál?
A Postaügyi Értesítő ez évi 

4. szám ában m egjelent 1022- es 
rendelet által e lő irt élüzem -  
célkitüzések minden pontját 
teljesítettük az év első négy 
hónapjában.

A hivatal pártszervezeté�
vel és szakmai vezetőivel k ar�
öltve azzal a felhívással for�
dultunk á hivatal minden 
dolgozójához, hogy az aktíva -  
értekezleten elfogadott cél�
kitűzések megvalósítása ér�
dekében tegyenek reális és 
értékelhető, a lehetőségekhez 
m érten egyéni vagy csopor�
tos m unkaíelajánlásokat, am e�
lyek az alábbi célkitűzések 
teljesitését segítik elő:

— júniusban se legyen

több zárlatlem aradás az á tla�
gos havinál;

— ne m aradjon vissza esti 
m enettel továbbítható cso�
mag;

— 80 százalékban a kong�
resszusi hónapban tegyük le 
a  felújítóvizsgát;

— a m enetrendváltozás ne 
növelje téves irányításaink 
szám át;

— m indenki ism ételje á t  az 
új fcrdák irányítását;

— június legyen az á lta lá�
nos rendcsinálás hónapja 
síb.

A felhívás után 10 napon 
belül a 320 mozgópostái dol�
gozó közül 248 te tt a szak -  
szervezeti bizalm iaknál a

m unka minőségének javítá�
sá t célzó felajánlást.

A júniusban elindítót! 
kongresszusi munkaversen,yt 
tovább folytattuk, amely 
eredm ényesen elősegíti él-  
üzem - célkitüzéseink teljesíté�
sét. Az elért eredm ényeket 
havonta, és az 1961. év azo�
nos időszakához hasonlítva 
eredm énytáblán hozzuk nyil�
vánosságra.

Mennyiben segítették elő 
a  kongresszusi felajánlások 
az élüzem - íeltételek teljesí�
tését? Az alábbi egy - két 
számszerű adat is alátám aszt�
ja  azt: 1961- ben novem ber vé�
géig 3 635 074 zárlatot kezel�
tünk, melyek közül 62 esetben 
m arad t le zárlat, s így 58 630 
kezelt zárla tra  esett egy zár�
latlem aradás. Ugyanezen idő�
szak a la tt 1962- ben 3 899 371 
kezelt zárla t közül 57 eset�
ben m arad t le zárlat, és így 
68 305 kezelt zárlatra  esett 
egy zárlatiem aradás. Dolgo�
zóink által elkövetett táv�
irányítás 1961 novem ber vé�
géig 30 276. 1962- ben, ugyan�
ezen időszak a la tt 25 312 v o lt

A kongresszusi m unkaver�
sennyel meginduló mozga�
lom ösztönzése céljából cél-  
ju ta lm akat is tűztünk ki: 2500 
forin to t annak  a  csoportnak, 
am elyik a brigádversenyben a
II. és III. negyedév összered-
ménye alapján a legjobb
eredm ényt eléri. A brigád -
versenyben az „A”’ csoport
kerü lt az élne, amely a  fenti 
összeget október elején meg 
is kapta. A 300. 250, 200, 200 
forintot az a  járatk ísérő  nye�
ri el, aki az év végéig a  já �
ratkísérők versenyében az 
első négy helyet foglalja el. 
Az év végéig legjobb ered�
ményt elérő mozgóposta- veze�
tő és külön mozgóposta rak�
tárkezelő 300—300 F t és 250 
—250 Ft. rovatolókazelő pe�
dig 300 forint céljutalom ban 
részesül. 300 forin t célju ta�
lomban részesül az a targon�
cavezető, aki targoncatelepet 
9 hónapon túl felújítás nél�
kül használja.

Az élüzem - célkitűzések min�
den pon tjá t te ljesítettük  eb�
ben az évben, s rem éljük, 
hogy a decemberi év  végi 
csúcsforgalmat is olyan sike�
resen tudjuk m ajd teljesíteni, 
hogy azzal egyben az élüzem -  
célkitűzések eredményes tel�
jesítése is megvalósul.

Kosa Károly
szó- titkár

A Debreceni Postaigazgatóság 
válasza cikkünkre

A  Debreceni Postaigazgatóság vezetőjétől a következő le�
velet kaptuk:

,>A lap november havi szánta a Hogyan készülünk fel a té�
li hónapokra? című Cilikében foglalkozik a Debreceni Posta�

igazgatóság munkájával is.
A felvetett hiányosságokra vonatkozókig közöljük, hogy 

azokat részben már megszüntettük, részben pedig még folyik 
a bitiák kijavítása.

Hajdúszoboszlón a rosszul záródó ajtókat,, valamint Hajdú-  
dorog postahivatalnál az esővízgyűjtő csatornákat még a cikk 
megjelenése előtt megjavíttattuk.

Nádudvar postahivatal épületének tatarozását a püspök�
ladányi KTSZ- nél megrendeltük, s e munkálatok befejezése rö�
videsen megtörténik.

Nagyiéta postahivatalának cserépkályha átrakását ugyan�
csak KTSZ- szel végeztettük el.

A postaigazgatóság épületének rosszul záródó ablakait fo�
lyamatosan a magasépítési üzemmel fogjuk meg javíttatni, te�
kintve, hogy külső üzemmel történő javítással — az jgen ma�
gas ár miatt — nem lenne gazdaságos. A munkálatok — az 
igen sürgős tervmunkák miatt — egy kissé elhúzódnak, azon�
ban azokat még a hidegebb idő beállta előtt igyekszünk befe�
jezni.

A futójavítóműhely korszerűsítése jelenleg is folyik, s ez�
zel egyidejűleg történik majd az épület teljes felújítása is. A 
mellette levő, romos épületet ugyanis lebontatjuk, melynek a 
munkálatai csa'k 1963 május havában fognak előreláthatólag 
befejeződni, s így a műhely tatarozását is csak a bontás befe�
jezése után tudjuk elvégeztetni. A .javítóműhely korszerűsíté�
sével együtt terveztük a dolgozók részére a mosdó helyiség ki�
alakítását is.

Tájékoztatásul közöljük a szerkesztőséggel, hogy nehezíti 
az épületek javítását az a körülmény, hogy a posta legtöbb 
községben még mindig bérleményben van, s a háztulajdonosok 
többszöri felkérésre sem végeztetik el az ingatlan állagmeg�
óvási munkálatait.

A távlati tervünk az, hogy valamennyi község postahiva�
talát saját tulajdonú ingatlanba helyezzük át. Ehhez azonban 
nagyobb összegű beruházásra van szükség, mely csak fokozato�
san áll rendelkezésünkre, s ebből is azokat a postahivatalokat 
helyezzük át előbb, amelyek jelenleg a legrosszabb épületekben 
működnek.

Kérjük a szerkesztőséget, hogy hozza továbbra is tudomá�
sunkra észrevételeit, hogy ezzel is javuljon a munkánk ”.

Debrecen, 1962. december 5.
Elvtársi üdvözlettel:
Király Zsuzsanna
az Igazgatóság vezetője

H elyeseljük az igazgatóság gyors és hathatós in tézkedé�
seit, és azt, hogy a jogos bírálatra nem  kimagyarázko�

dással, hanem  te ttekkel válaszolt. (Szerk.)

Távírómunkások 
hősies helytállása a hóviharban

Szokatlanul korán beköszöntött a havazás 
és a hóvihar Vas megyében, am ely novem �
ber 22—30- ig szinte az egész megyét elzárta 
a külvilágtól. M int ismeretes, a hóvihar tete�
mes kárt okozott a légvezetékekben.

Hogyan sikerült ilyen rövid idő alatt ilyen  
nagy helyreállítási m unkát végezni? Erről be�
szélgettünk m ost már nyugodtabb körülm é�
nyek között a „vezérkar” tagjaival, Karádi 
József, a Vas megyei távbeszélő üzem  vezető�
jének szobájában, A beszélgetés során szív -  
melengető történeteket m ondtak el a szaktár�
sak.

F A R K A S IST V Á N  vonalfelvigyázó köteles�
ségtudó, öntevékeny ember. November 22- én 
m unkaideje után észrevette, hogy egyik perc�
ről a másjkra hóvihar kezdődött. K im ent a 
szakaszára, ahol látta, hogy az egész oszlopsor 
megdőlt. Fennállt a veszély, hogy derékba tör�
nek a megdőlt oszlopok. A z esetet azonnal je �
lentette az ügyeletnek, és az ügyeletes vezető 
segítségével katonai segítséget kértek. Oros�
házi tiszt elvtárs és egysége, a kötelességtudó 
vonalfelvigyázó vezetésével lánctalpas vonta�
tóval végigjárta a veszélyeztetett vonalat és 
hajnali fé l 3- ig biztosította  — ideiglenes me -  
revítéssel — az oszlopsort. M egelőzték ezzel, 
hogy súlyosabb kár érje oi népgazdaságot.

SZ A R A I JÓZSEF m unkavezető és brigádja 
a vasutasok segítségével „különvonattal” járt 
ebben az időben. Pénteken délután 6 órától 
szombaton este 10 óráig dolgoztak egyhuzam �
ban. hogy Püspökmolnári és Vasvár között k i�
rakják a vagonokban levő oszlopokat és meg�
kezdjék az összeköttetés helyreállítását.

FU1SZ IST V Á N  és DANCS PÁL. a. két fia�
tal m unkás is hivatástudatról te tt tanúságot. 
A z üzem  berendelő utasítását á vonalak sza�
kadása m ia tt már nem  kapták meg. A  hófújta  
utakon autóbusz nem  járt. Mégis, m indketten  
hajnali 3 órakor falujukból ember és járm ű  
nem  járta hói iharos úton elindultak, hogy a 
m unkaidő kezdetére beérkezzenek. Fuisz Ist�
ván Sa rokoni dny ból és Danes Pál Nemesrem -  
pehollósból 14 km - t gyalogolt, hogy időre 
Szombathelyre érkezzenek. Fáradtan kezdtek  
munkához, de énnek ellenére este 10 óráig

megszakítás nélkül dolgoztak. M indketten  
csupán m ásfél hónapja kerültek a postához, 
s máris kötelességtudó dolgozókként tartják  
számon őket.

TÓTH JÁN O S művezető és brigádjának jó -  
néhány faluban mondták: „Ilyen időben csak 
postás jár és dolgozik az utakon.” Dicséret 
illeti őket, m ert csütörtök délután 5 órától 
pénteken éjfélig dolgozlak, és a nagy m unká�
ban is m egkövetelték az óvórendszabályok 
szigorú betartását.

íme, egy - két epizód a m unkájukból: A hon�
védségtől kapott kábelt (5 km - es hosszúság�
ban) fek te tték  le. Pénteken éjjel Sárvárnál 
hófúvásba kerültek. Húzva és tolva m aguk ás�
ták ki gépkocsijukat. Idejében Szombathelyre 
értek, és itt  is eleget tudtak tenni kötelessé�
güknek. A  leszakadt távbeszélő vezetékeket 
a világítási hálózattól eltávolították és ezzel 
biztosították a zavartalan áramellátást.

NÉMETH LÁSZLÓ, az építési osztály ve�
zetője beszélgetésünk közben szerényen azt 
mondja: „Inkább a m unkásokról beszéljünk.” 
A szaktársak m ondják el róla, hogy ez idő 
alatt a „felderítő” nevet kapta. 3 napig meg�
szakítás nélkül szolgálatban volt. Járta az 
utakat, felderítette, hol. m ilyen pusztításokat 
okozott a hóvihar. Bizony ez egyedül nem volt 
könnyű dolog.

LANTOS JÁN O S művezetőről meleg sza�
vakkal szólnak mindannyian. Herényből 
naponta oda- vissza 16 km - t gyalogolt, hogy 
m unkahelyére beérjen. Igaz. nagy ára volt, 
m,ert utána megbetegedett, de jólesett neki, 
hogy a viszontagságos munka közben sem fe �
ledkeztek meg róla. Ó még betegen is é - dek -  
lődött — hogyan állnak a helyreállítással?

TIPSICS B É LÁN AK , a fenntartási osztály 
m űvezetőjének nehéz dolga volt, 5 tagú

„újonc” brigádjával derékig érő hóban na�
ponta 10— 15 km - t gyalogoltak, hogy Zalabér, 
Pecől és Bejczgyertyánosnak mielőbb kapcso�
lata legyen a külvilággal. Brigádjában K o�
vács Emil - volt a legszorgalmasabb. Elgémbe�
redett kezekkel, fáradtan m ászott az oszlopok�
ra és javította az áramkört.

A nagy m unka m ellett egy újabb élmény. 
A Soproni Igazgatóság szállító brigádja Zse -  
dényben elalcadt. A gépkocsin volt az anyag, 
ami feltétlenül kellett a helyreállításhoz. 
Ilyenkor öntevékenység szükséges. A fáradt 
emberekbe erőt öntve, és a sárvári cukorgyár 
vezetőinek segítségét kérve vasárnap éjjel 
lánctalpas járm űvel kiszabadították az elakadt 
gépkocsit. így hétfőn reggel m ár anyag is volt 
a helyreállítási m unkához, és m inden  dolgozó 
gumicsizmába tudott m unkahelyére menni.

Szalai elvtárs veszi át a szót:
— K épzeljék el, hogy m eghatódtunk, am i�

kor nagy m unkánk közben, a sok helyen de�
rékig érő hóban a. posta vezetője, Dancsécs 
Erzsébet jö tt fe lénk és m eghívott bennünket 
egy forró teára. Vele volt a tanácselnök is. 
Mi a fárasztó m unka után nevetve ittuk  a gő�
zölgő. forró rumos teát. Hogy m in nevettünk?  
A gépkocsivezetőnek a jószívű postafőnök 
nem  adott egy csepp rum ot sem a teájába.

Vasszentm ihályon újabb esemény. A kavar�
gó hóvihar szem ünket, nyakunkat beszórta, 
alig láttunk. S egyszer csak ki tudja honnan, 
egy öreg bácsi került elő. Kezében egy demi-  
zson.

— Édes fiaim, ha maguk ilyen időben dol�
gosnak, akkor engedjék meg, hogy m egkínál�
jam  magukat.

És most az egyszer „szabálytalankodik” a 
brigád. De csak úgy, hogy 10 percig megáll 
a munka, m ert utána már nem  is érezték a

nagy hidegben, hogy nem tea volt a demizson -  
ban.

FÜLÖP JÁN O S vonalfelvigyázó Öriszent-  
péteren is öntevékenyen, kötelességtudóan ja�
vította az áramköröket. S egyszer csak — m i�
lyen öröm  — hallja, hogy a két fa lu  postása, 
,,megszegve a szabályzat”- ot, nem  az előírás�
nak m egfelelően jelentkezik, hanem nagy-  
nagy öröm m el üdvözli egymást.

A  nehéz helyzet is m egm utatta, mi lakik  
ezekben a kevésszavú emberekben.

SZEPETNEKl M O LNÁR JÓZSI bácsi 35 
éve lávírómunkás. Lelkiismeretes em bernek 
ismeri m indenki. Nagyon szereti a fiatalokat 
és most a nagy m unkában mégis zsörtölődik:

— Ha fázol is, ha nehéz is a m unka, a szer�
számra nagyon vigyázz, m ert 'a hó egy pilla�
nat alatt betemeti. S jó  szerszám nélkül m i�
hez kezdel ilyen viszonyok között.

Á lljon  itt azoknak a neve is, akik más m e�
gyéből jö ttek  segíteni. Bognár Gyula, Varga 
József, Bagó János, Barabás József m unka�
vezetők és brigádjaik. A  vonalfelvigyázói tan�
folyam  hallgatói. Kálm án Árpád ..födrótos és 
fömászó” és azok, akiknek nevét nem jegyzi 
fe l a krónika: gépkocsivezetők, szovjet és m a�
gyar katonák, vasutasok, akik  m ind sokat se�
gítettek.

A  m unkások a megbecsülés hangján em lé�
keznek m eg a róluk való gondoskodásról és a 
példamutató vezetőkről. Ahogy mondják:

— A m ikor a gum icsizm ákat m egkaptuk, 
má r a hangulatunk is jó volt. Hát még az őri-  
szentpéteri gulyás és a celldömölki tejcsár�
dában történt „mulatás” titán.

A z igazgatóság főhadiszállása Celldömölkön 
volt, ahol Kirkovics István m űszaki helyettes 
irányította a m unkát. A Vas m egyei föhadi-  

i szállás Szom bathelyen volt. Itt négyen. Ka�
rádi József üzemvezető, Sári János üzem ve�
zető helyettes és Sopronból Feliéfvári József 
és M otován István éjjel - nappal benn tartóz_ 
kodtak.

Nagy m unka volt. Most már újra a megszo�
kott napi feladatokat látják el a szaktársak. 
Köszönet a helytállásért!

Török Mihály
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POSTÁS HÉTKÖZNAPOK,
Mit hozott a múlt év,

—  m it vár az új esztendőtől?
A  szakszervezeti bizottságok 

és e  KBSZ - szervexetek jobb együttm űködéséért

Gyorsütemű korszakunk mindennapjaiban  
sok millió ember hajol gépe vagy íróasztala 
fölé, s foglalkozásához illő szerszámmal siet�
teti a békés termelőmunkát. A z M SZMP V ili. 
kongresszusának beszámolójában örömmel 
hallottuk eredm ényeink tényeit, és megelége�
déssel á llapíthatjuk meg, hogy a postás dol�
gozók sem maradtak el egész dolgozó népünk  
nemes vetélkedésében.

Nincs rá lehetőségünk, hogy a posta több 
tízezernyi, feltűnés nélkül, de annál nagyobb 
ügyszeretettel és szorgalommal dolgozó m un�
katársának m indegyikéről m egem létezzünk. 
Különféle munkakörből találomra választot�
tunk ki néhányat és fe lkértük  őket, hogy az 
1962- es eredményeikről és jövő évi várakozá�
saikról nyilatkozzanak.

Béres Károly
csoportvezetőt 
a 72. sz. posta -  
hivatal levél-  
továbbító osz�
tályán keres�
tü k  fel. Vissza�

pillantását 
azonnal, habo�
zás nélkül, hi�
vatali élmé�
nyekkel kezd�
te. Elmondot�
ta, hogy heted�
szer nyerték el 
az élüzem cí�
met, harmad�
szor kapták  
meg a M inisz�
tertanács és a 
SZOT vándor�
zászlaját, 17 brigádjukból 10 lett szocialista 
brigád, m elyek eredményeitől 4 kongresszusi 
brigádjuk teljesítm ényei sem m aradtak el. A  
selejtcsökkentésre. bevételi terv emelésére, 
zárlatlemaradás megszüntetésére, a szakmai 
továbbképzésre összpontosították figyelm üket. 
M ódszerük rendkívül egyszerű volt:

— Kis dolgokat úgy hoztunk össze — m on�
dotta Béres elvtárs —, hogy a kollektívák  
ereie - gyözött. — Példát,is m ondott. r—.A  Bé�
res- brigád jóban- rosszban összenőtt tagjai Bér 
dák Jánosáét — aki szakmai képzésében el�
maradt a többiektől — nagy szeretettel és 
olyan jól segítették, hogy utolérte társait, és 
jó m unkája nyomán még havi 160 forintos 
fizetésemelést is kapott.

Béres elvtársnak az elm últ évben két nagy 
egyéni élménye volt. A z  egyik akkor érte, 
amikor egy értekezleten  — m inden előzetes 
„beharangozás” nélkül — váratlanul Kádár 
János elvtárs is megjelent. Több m in t három�
órás közvetlen hangú, olyan m élyreható be�
szélgetésbe merültek, am elynek tapasztalatait 
a brigádmozgalomban bőségesen hasznosíthat�
ta. Másik nagy élménye a Parlamentben érte, 
am ikor a M unka Érdemérmet kapta.

A jövő évben is szeretne — a brigádjával 
együtt — részt venni az évek óta folyó irányí�
tási versenyben. A z egyre növekvő követel�
m ények m iatt a jó eredm ények elérése nem  
is qlyan könnyű. A győzelem érdekében a fe l�
készülés már önmagában is bőséges program  
egy esztendőre.

Rácz János
e Felsőfokú 

Távközlési 
Technikum  

igazgatója, sze�
rénységével, 

csendes beszé�
dével inkább  
az elméleti em �
ber típusára 
emlékeztet. A  
valóság azon�
ban rácáfol a 

feltevésekre, 
m ert beszélge�
tésünkből csak�
hamar kiderül, 
hogy gyakor�
lati tevékeny�
ségéről is bő�
ven van m on�
danivaló.

M egtudtuk, hogy az iskola fejlesztéséhez si�
került az oktatás tárgyi feltételeit: a szak�
laboratóriumok felszerelését, a m űszer -  és 
géppark tökéletesítését biztosítani. M indezek 
haszna a tanulmányi eredm ényekben is m u�
tatkozott. Tanulói a korszerű technika köve�
telm ényeinek megfelelő körülm ények között 
végezhették  — az elm élettel összhangban — 
gyakorlati m unkájukat. Rácz elvtárs hangsú�
lyozta, hogy az intézm ény eredm ényeit tan�
testülete jó együttm űködésének tulajdonítja, 
tm ely  során állandóan fe jlesztik  az oktatás 
módszereit, hogy az korszerű legyen.

Ebben Rácz elvtársnak nem  kis része lehe�
tett, m ert m unkáját a posta kiváló dolgozója 
és az oktatásügy kiváló dolgozója kitüntetés�
sel jutalmazták. A Puskás Tivadar Technikum  
10 éves fennállása alkalmából bízták meg a

Felsőfokú Távközlési Technikum  igazgatói 
teendőinek ellátásával. Ez a kinevezés volt 
számára az elm últ év legnagyobb eseménye, 
am i annál érthetőbb, m ert pályafutását — 
m in t műszerésztanonc — itt kezdte.

A jövő évtől azt várja., hogy az intézm ény  
feladatait sikerül majd jól megoldania. Ezzel 
egyrészt a posta magasabb képesítésű m űszaki 
utánpótlását igyekeznek biztosítani, másrészt 
az iskolát a Puskás Tivadar Technikum  hír�
nevéhez hasonlóvá fejleszteni.

Kisházi Istvánné

műszerésszel 
a Posta Köz�
ponti Javító�
üzem ének kap�
csolóműhelyé�
ben beszélget�
tünk. A  m o�
solygós, biztos 
fellépésű fia �

talasszonyról 
nem  h ittük
volna, hogy
m ár 13 éve dol�
gozik az üzem �
ben. Betaní�
to tt m unkás�
ként kezdte, 
elvégezte a m ű�
szerész átképző  
iskolát, brigád�
ban dolgozott, m ajd 1961- től az LB kapcso�
lók felújítását önállóan végezte. A z elm últ év 
nemcsak jelentős szakmai fejlődést, hanem  
fizetésem elést is hozott a számára.

— A  terembe kő helyett melegpadlót, Jcor-  
szerűbb berendezést és világítást kaptunk  — 
mondotta  —, ezek az én term elésem et is se�
gítették. 105, százalékot értem  el. M unkám  
nem  hoz ugrásszerű, könnyen  elérhető győ�
zelm eket. Evekre, türelmes aprómunkára 
van szükség, hogy kimagaslóbb eredm ényeket 
érjek el. Folytatom a tanulást, egyre ifibbet 
kell tudnom, m ert két társnőmmel együtt a 
CB kiskapcsoló felújításának befejező m unká�
já t végezzük. Mi vagyunk az üzemben az. első 
ilyen  m unkát végző nödolgozók — erre büsz�
kék is vagyunk egy kicsit.

Kiváló dolgozó kitüntetést, ju ta lm a im  ka�
pott. Nyolc év óta szakszervezeti bizalmi, 
m indenki szereti, m ert jószándékú és kész�
séges. Reméli, hogy a jövő évben még jobb  
felkészültséggel dolgozhat, ami — m int m o�
solyogva mondotta: — Nem könnyű, de öröm�
m el végzem, m ert látom az eredményeket.

Kevíczky István
a Budapesti 

Távbeszélő 
Igazgatóság 

hálózatos osz�
tályának cso�

portvezetője.
Szám ukra az 
elm últ év leg�
kiem elkedőbb  

eseménye a 
■ Ferenc köz�
pont létesíté�
sével kapcso�
latos hálózatos 
m unka volt.
Ennek jelentő�
ségére jellem �
ző adat, hogy a 
föld fe letti és 
alatti hálózat 
felújítása és építése m integy 100 m illió forint 
értéket jelentett. Ö maga 16 év óta dolgozik 
munkaterületén. Több m in t egy évtizede ta�
n ít is. Örömmel tapasztalja a fiatalság egyre 
fokozódó érdeklődését. M int szakszervezeti 
titkár a szabadakadémia szervezésénél is je �
lentős részt vállalt. Elmondotta, hogy az el�
m últ évben olyan szép feladatokat kapott, 
am elyek megoldásában m inden szakmai sze-  
retetét felhasználhatta.

A  jövő év tő l1 a távbeszélő hálózat további 
korszerűsítését és bővítését várja. De van egy 
egyéni terve is. Másodmagával kidolgozta a 
Budapesti Távbeszélő Igazgatóság előtt álló 
fe ladatok könnyítésére vonatkozó javaslatát. 
A z t szeretné, ha annak elfogadása során kül�
földön nyert tapasztalatait is hasznosíthatná.

Négy dolgozóval beszéltünk. Ahányon van�
nak, annyiféle környezetben élnek, annyiféle�
képpen dolgoznak. K ijelentéseik és tette ik  
azonban egyazon irányba haladnak, közös 
akarat fű ti m indannyiuk m unkáját: hazánk�
ban a szocializmus teljes felépítésének segí�
tése. M unkájuk homlokterébe a közösség ér�
dekeit helyezték, egyéni kívánságaik is a kö�
zös sikerekért fo lyta to tt harccal fonódnak  
egybe.

Példamutató eredm ényeik alapján bizonyos�
ra vesszük, hogy szép terveiket az új eszten�
dőben m aradéktalanul valóra válthatják.

Molnár György

1961. decem ber 27- én je�
lent meg a  Szakszervezetek 
Budapesti Tanácsa és a
KISZ Budapesti Bizottságá�
nak határozata a  szakszerve�
zeti és KISZ - szervek együtt�
működésére.

A szakszervezeti bizottsá�
gok ez év februárjában  meg�
kezdték a  határozatból adódó 
feladatok megbeszélését a
helyi KISZ - szervezetek veze�
tőségeivel. Az elsők között a 
Központi Távíróhivatal, a
Lágymányosi Távbeszélő
Üzem, m ajd  a Leszámoló Hi�
vatal, Budapest 4., Csekkle�
számoló Hivatal stb. alapszer�
vezetei dolgoztak ki közös 
m unkatervet.

Az eltelt időben, am int ta �
pasztaltuk, lényegesen javult 
a  KISZ - szervezetek és a  szak-  
szervezeti bizottságok kapcso�
lata, és egyre több feladatot 
oldanak m eg közösen.

A munkaverseny területén 
például a  Budapest 4. sz. 
postahivatal szakszervezeti 
bizottsága rendszeresen figye�
lemmel kíséri a fiatalok ered�
ményeit, a KlSZ- szervezet 
pedig segíti a különböző ver�
senyformák minél szélesebb 
körben való kiterjesztését.

Az em líte tt postaszerveknél 
a szakszervezeti bizottság és 
a KISZ - szervezet figyelemmel 
kíséri a Szakm a ifjú m estere -  
mozgalomba benevezett fiata�
lok felkészülését. , Az elért 
eredm ények alapján a  ju ta l�
m azásra közösen tesznek ja �
vaslatot.

Jelentősen javu lt a  szak -  
szervezeti bizottságok és 
KISZ - szervezetek bizalm ijai�
nak együttm űködése is.

Egyre jobban háttérbe szo�
ru l a szakszervezeti bizottsá�
gok ,.csak anyagi segítése - ’ 
a KISZ - szervezetek részére. 
Közös bálokat, kirándulásokat,

mozi-  vagy színházlátogatáso�
ka t szerveznek, és nem utolsó�
sorban a  fiatalok ak tiv itására 
tám aszkodva patronálják  a 
termelőszövetkezeteket. (Táv�
íróhivatal, Javító Üzem, Lágy�
m ányosi Távbeszélő Üzem  
stb.)

Néhány szakszervezeti bi�
zottság azonban, m in t például 
a Helyközi Távbeszélő Igaz�
gatóság, a  Járműtelep, a  Köz�
ponti Hírlap Iroda stb. többet 
is tehete tt volna a jobb 
együttműködés érdekében.

K evésnek bizonyul a közös 
megbeszélés és határozat, ha

a gyakorlati m unka során 
csak papíron maradnak az el�
gondolások, Javasoljuk, hogy 
szervezzenek tapasztalatcsere�
látogatásokat olyan üzemek�
nél, hivataloknál, ahol a  közös 
terveket az eddigiekben meg 
is valósították.

A szakszervezeti bizottsá�
gok és KISZ - szervezeték előtt 
álló feladatok megkövetelik, 
hogy a határozat alapján  a 
jövőben tervszerűbben és 
rendszeresebben együttm ű�
ködjenek.

K. Gy.

NyugdíjasokatbúcsúztatóitaBp. 62-es 
postahivatal [elvételi osztálya

„December 9- én búcsúztat�
tu k  a nyugdíjba vonuló Bo�
kor Dezsőné pénztári tisztet, 
szocialista brigádtagunkat és 
Szalai Pál főpénztárosunkat...“ 
— szól a Bp . 62- es postahivatal 
brigádnaplójának bejegyzése.

A  hűvösvölgyi Balázs ven�
déglő tmdász étterm ében ban�
kettre gyűltek össze a felvételi 
osztály dolgozói, hogy meg�
ünnepeljék Bokom é 36, és 
Szalai Pál 40 évi szolgálatát.

A  szépen teríte tt teremben, 
ízletes vacsora m ellett a te�
kin tetek a ké t ünnepeltet ke�
resték. Igaz lenné, hogy Mal-  
csika és m indenki Pali bácsi�
ja nerri jönnek többé? Nem  
hallják ezentúl Pali bácsi kor�
holó, de m indenkor segítő, és 
legtöbbször tréfálkozó szavait?

összekoccan a pohár. Nagy 
János osztályvezető a felvétel 
dolgozói nevében búcsúzik a 
távozóktól. Megköszöni m un�
kájukat. Becsületes, szép

m unkát végeztek, a fiatalok  
példaként tekin tsenek rájuk  
— hangzik a búcsúztató. K í�
vánjuk, hogy a m egérdem elt 
pihenést még hosszú évekig él�
vezhessék.

A  m unkatársak nevében Ku -  
besch Kárölyné búcsúzott. El-  
csukló szavai kö n n ye te t csal�
tak a szemekbe. Majd Dobos 
Gyula előadó, volt m unka�
társ verses összefoglalója kö�
ve tkeze tt a főpénztár és a fel�
vétel életéről. Kedvesen, mó�
kásan hangzottak a jól sike�
rült rímek.

Végül Pali bácsi búcsúzott, 
nem  véglegesen, m ert m int 
m ondotta  — sokat fogunk még 
találkozni.

A ztán felhangzott a zene, 
és Pali bácsival m indenki tán�
colt pár lépést, kedves búcsú�
zásképpen.

Bánhegyi Magdolna 
v levelező

Sikerrel zárult 
az 1962. évi üdülési idény

Az 1962. évi üdülési idény�
ben em elkedett az üdülő sze�
mélyek száma, és az igénye�
ket is jobban ki tud tuk  elé�
gíteni.

1962- ben mintegy 5300 pos�
tás dolgozó üdülhetett m ind a 
postás, m ind a SZOT által 
üzem eltetett üdülőkben. Egyes 
postaszervek üzemi üdülőit 
kb. 700 dolgozó vehette igény�
be. Tehát a dolgozók több 
m int 13 százaléka tö lthette az 
üdülőkben a  szabadságát.

Gondoskodtunk arról is, 
hogy a  postásgyerm ekek is ki�
vegyék részüket a nyári va�
káció örömeiből, Több m int 
1250 postásszülő gyermeke 
gazdag üdülési, táborozási él�
m ényekkel kezdhette meg az 
új iskolai tanévet.

A családos üdültetés sem 
volt eredménytelen. Ebben az 
esztendőben 200- nál több 
család együtt p ihenhette ki 
a  m unka fáradalm ait. Sátor�
táborainkkal igyekeztünk az 
igen nagy m értékben meg�
növekedett családos üdülési 
igényeket kielégíteni, azon�
ban ez csak részben sikerült. 
Sajnos még nem  tudunk lé�
pést tartan i a kívánsággal, 
hogy m inél több család ré�
szére biztosítsuk az üdültetést. 
Sem a  SZOT. sem pedig a mi 
üdülőink e rre  még nincsenek 
kellőképpen felkészülve.

A legnagyobb érdeklődés 
a  külföldi üdültetés irán t mu�
tatkozott. Ám lehetőségeink 
itt is korlátozottak volrak; 
mindössze 270 igényt tudtunk 
kielégíteni.

Szakszervezetünk a? előzó 
évek 1,2 millió forintos költ�
ségvetésével szemben ebben 
az esztendőben m ár 1,7 millió 
forintot ford íto tt az üdültetés 
korszerűbb, ku ltu rá ltabb  kö�
rülm ényeinek a biztosítására.

örvendetes jelenség volt, 
hogy egyre emelkedik azok�
nak a száma, akik  először, 
vagy csak kevés alkalom mal 
üdültek. Egyre többen része�

sülnek tehát abban a kedvez�
ményben, hogy havi kerese�
tüknek mindössze 10—15 szá�
zalékáért tölthessék el sza�
badságukat.

A szakszervezeti bizottsá�
gok is tervszerűbben készül�
tek  fel az üdülési idényre. 
M unkájuk körültekintőbb 
volt. Nagyobb gondot kell 
fordítani azonban arra, hogy 
azok is nagyobb m értékben 
vegyék igénybe az üdülés ál�
tal biztosított pihenési lehe�
tőséget, akik nehéz fizikai, 
vagy egyéb megterhelő m un�
kát végeznek, és egészségi ál -  
lapotuk is m egkívánja a gyó�
gyító pihenést. Ez vonatkozik 
a  külföldi üdültetésre is.

Az elkövetkező évek to�
vábbi feladatokat rónak ránk, 
mivel előreláthatólag még 
több postás dolgozó üdülésé�
ről kell gondoskodnunk. E 
feladat m egvalósítása nem �
csak több, de jobb minőségű 
m unkát is igényel.

Orbán Sándor

Amiről keveset beszélünk
A mindennapi életben kevés szó 

esik azokról a különböző jutta�
tásokról, amelyeket nem közvetle�
nül a fizetési borítékban kapunk 
kézhez. Pedig ezek a juttatások a 
dolgozók életviszonyainak alaku�
lását jelentős mértékben befolyá�
solják.

Az egyik legjelentősebb ilyen 
közvetett juttatás a társadalom-  
biztosítás. A dolgozók illetmény® 
után befizetett SZTK járulék még 
csak megközelítően sem fedezi a 
ténylegesen felmerült társadalom-  
biztosítási kiadásokat.

A postás dolgozók társadalom�
biztosítási ellátása 1962 első felé�
ben 29,7 millió forintba került, 
melyen felül még mintegy 16 mil�
lió forintot fordítottak a postás 
biztosítottak kórházi, rendelőinté�
zeti és körzeti kezelőorvosi stb. 
ellátására.

Egy postás dolgozóra jutó társa�
dalombiztosítási kiadás (nvugdíiki-  
adás nélkül) például az első félév 
alatt 932 forint volt. Ez 55 fo�
rinttal több, mint az előző év azo�
nos időszakában.

Ezek a közvetett juttatások a 
postás dolgozóknak havi 155 fo�
rint olyan külön juttatást bizto�
sítanak amit nemigen szoktak a 
dolsrozók figyelembe venni.

Államunk biztosítja, hogy a dol�
gozók és családtagjaik a legmaga-  
sabb- szintű ingyenes társadalom-  
biztosítási ellátást igénybe vegyék, 
és mindezért illetményükből levo�
nás nem történik.

Ezekre is gondoljunk, amikor ál�
lamunknak az életszínvonal eme�
lésével kapcsolatos intézkedéseiről 
beszélünk.

O. S.

A Hatvan 1 sz. postahivatal minősítése az utóbbi időkben 4- nél 
rosszabb nem volt. Mint Kővári Géza. a hivatal vezetője kije�
lentette — a jó eredmények elérésében nairv szerepe van a há�

rom szocialista címért küzdő brigádnak 
A brigád tagjai a hivatalon belüli példás együttműködésen túl. 
a magánéletben is segítik egymást. Képünkön; a  kézbesítők 

brigádja Kozsa István házépítkezésén segédkezik
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A szakszervezeti szervek tá �
m ogatásával és közreműködé�
sével a  kölcsönös segítő taka�
rékpénztárak szervezése terü�
letén az utóbbi években fi�
gyelem re méltó eredm ények 
születtek. Jelenleg az ország�
ban 5053 KST működik, ebből 
3116 vidéken. 1937 pedig Bu�
dapesten. A tagok száma az 
országban csaknem 770 000. A 
fővárosban 365 000, vidéken 
pedig 405 000 dolgozó tagja a 
KST- nek.

A KST- k egyre népszerűb�
bek a dolgozók körében, egyre 
többen választják a  takaré�
koskodásnak ezt a form áját. 
A betétgyűjtés elsődlegessége 
m ellett a KST- k egyre több 
családnak jelentenek segítsé�
get olyan esetekben is, am i�
kor anyagi nehézségeiket a 
kedvező feltételek m ellett

Szervezzük tovább és segítsük 
a Kölcsönös Segítő Takarékpénztárt!

nyújto tt kölcsönökkel áth idal�
ják.

A KST- k jelentős része no�
vem ber és decem ber hónap�
ban visszafizette a betéteket, 
s  m egindította szervezését a 
taglétszám további növelésé�
re.

Ezúton is a rra  kérjük  a 
szakszervezeti szervek vezető�
ségét és aktivistáit, hogy a 
maguk részéről minden segít�
séget ad janak meg az újon�
nan alakult KST szervezésé�
hez. A régi KST - nél pedig se�
gítsék azok megindulását, a 
taglétszám nak, valam int a ta �
gok havi betétvállalásának

A munkakönyvi bejegyzések 
módosítása

G yakran kerül az egyeztető 
bizottságok élé olyan kérdés, 
illetőleg panasz, hogy az „ön�
kényesen k ilépett” m unka�
könyvi bejegyzést „hozzájáru�
lással kilépett” bejegyzésre 
módosítsák.

Ilyen esetek leginkább ak�
kor fordulnak elő, am ikor a  
m unkaviszony felm ondását a  
m unkáltató  nem  fogadja el, a 
dolgozó pedig — az esetleges 
kedvező eredm ényt hozó 
egyeztető bizottsági eljárás he�
lyett — rögtön az önkényes 
kilépés ú tjá t választja.

A később jelentkező joghát�
rányok azután  a dolgozót a rra  
késztetik, hogy a  m unkaköny�
vi bejegyzés módosítását kér�
je.

Ezeket a  kéréseket nem  le�
het teljesíteni, m ert a m unka�
könyv közokirat és csak a va�
lóságnak megfelelő adatokat 
tartalm azhatja. Az önkényes 
kilépés olyan tény. am ely a 
későbbiek során sem változ�
ta tható  meg. Ennek folyomá�
nyaként a munkakönyvi be�
jegyzés módosítására nincs le�
hetőség.

Más a helyzet a  m unkavi�
szonynak a m unkáltató  részé�
ről akár felmondással, akár 
azonnali hatállyal fegyelmi

úton tö rtén t elbocsátása ese�
tén: ha a  m unkáltató  jogtala�
nu l m ondja fel a dolgozó 
m unkaviszonyát, akkor az 
egyeztető bizottság a m unka -  
viszonyt helyreállítja. Ha a 
dolgozó ezután korábbi m un�
kahelyét újból elfoglalja, a 
m unkaviszony megszüntetését 
jelző bejegyzést törlik. Ha 
azonban m unkahelyét újból 
nem  k ívánja elfoglalni, ha�
nem, m ás m unkahelyen kíván 
dolgozni, akkor a bejegyzést 
„hozzá járülással k ilépett’' - re 
kell módosítani. Az esetben 
pedig, ha időközben m ás m un�
káltatónál helyezkedett el. és 
ezt a  m unkaviszonyát akarja  
fenntartani, a  bejegyzést „át�
h e ly ez és ire  kell helyesbíteni. 
Ugyanígy kell eljárn i, ha a 
m unkaviszony fegyelmi úton 
szűnt meg és utólag a  fegyel�
mi elbocsátás törvénytelensé�
gét állap ítják  meg.

A fegyelmi hatóság is  jogo�
sult az „azonnali hatállyal el�
bocsátva” bejegyzésnek „hoz�
zájárulással kilépett” bejegy�
zésre való módosítását enge�
délyezni. ha a  felülvizsgálat 
során azt á llap ítja  meg, hogy 
a fegyelmi határozat törvény�
sértően történt.

Dr. Jankovicli Lajos

Az egyeztet® felnőttségek 
gyakorlatából

1962 novem ber havi szá-  
m unkaban ism erettük az M. 
I.- né áthelyezésével kapcsola�
tos egyeztető bizottsági hatá�
rozatot. Ebben a  vállalati 
egyeztető bizottság az igazga�
tóság áthelyezési rendelkezé�
sét hatálytalanította, m ert a 
m egállapított tényállás szerint 
rendkívüli m éltánytalanságot 
eredm ényezett volna az áthe�
lyezés.

Azt írtuk: ilyen tényállással 
alig hihető, hogy az esetleges 
fellebbezés eredm ényre vezet�
ne.

Mégis a posta II. fokú 
egyeztető bizottsága az igaz�
gatóság fellebbezésének helyt 
adott, annak  ellenére, hogy a 
fellebbezés meglehetősen erőt�
len volt. Sok m indent em lítet�
tek a fellebbezésben, még azt 
is, hogy az áthelyezést a pos�
tatitkárság is jóváhagyta.

Mindezek nem  lettek  volha 
elegendők arra, hegy a felleb�
bezés eredményes legyen, de a 
posta II. fokú egyeztető b i�
zottsága megvizsgálta, hogy az 
előbb em lített 'jóváhagyásnak 
mi az alapja. K iderült — am i�
ről különben sem az I. fokú 
határozatban, sem a fellebbe�
zésben egy szó sem volt — 
hogy az áthelyezés fegyelmi 
büntetés végrehajtása. Ezért a 
fennálló rendelkezések szerint 
az I. fokú határozat hatályta�
lanításával az egyeztető bi�
zottsági eljárást meg kellett 
szüntetni.

A fegyelmi ügyek elleni pa�
naszok ugyanis nem  tartoznak 
a postán az egyeztető bizott�
ság hatáskörébe.

★
N. F. helyettesítési . idejére 

járó  díj kifizetése irán t te tt 
panaszt az egyeztető bizott�
ságnál f iz  egyeztető bizottság

a  panasznak helyet adott, és 
a  m unkáltatót a  helyettesítési 
díj megfizetésére kötelezte.

A határozat ellen a  m un�
káltató fellebbezett, am elynek 
alapján az I. fokú határozatot 
hatályon kívül helyezték.

Ugyanis a posta II. fokú 
egyeztető bizottsága a felül�
vizsgálat során m egállapította: 
az I. fokú határozatot a válla�
lati egyeztető bizottság anál-  
kül hozta, hogy a tárgyalásra 
a feleket kellő időben meghív�
ta  volna, és-  így azok közül a 
tárgyaláson egyik sem  jelent 
meg.

Az I. fokú egyeztető bizott�
ság ezzel a lényeges eljárási 
szabálysértéssel érvényes ha�
tározatot nem  hozhatott, ezért 
határozatát a posta II. fokú 
egyeztető bizottsága hatályon 
kívül helyezte és új eljárásra 
u tasíto tta a  vállalati egyezte�
tő bizottságot.

*
T. E. hirlapkézbesítő a  kéz�

besítő táskáját elvesztette. 
Ügyében hozott kártérítési ha�
tározat elleni panaszát azon�
ban helytelenül nem  a  hiva�
talban működő egyeztető bi�
zottság b írá lta  el, hanem  az 
igazgatóság m ellett működő 
egyeztető bizottság.

A m arasztaló határozat el�
len a dolgozó fellebbezett. A 
posta II. fokú egyeztető bi�
zottsága m egállapította a fenti 
tényt, és mivel a dolgozó ügyé�
ben nem  a hivatalban m űkö�
dő vállalati egyeztető bizott�
ság já r t  el, az illetéktelenül 
hozott kártérítési határozatot 
hatálytalanította. Az ügyben 
az illetékes — tehát a hiva -  
ta ’nál meglevő — egyeztető 
bizottságnak kell eljárnia.

J. L.

növelését. N yújtsanak segítsé�
get ahhoz, hogy az egy főre 
eső 100 forintos országos á t�
lagbetétnél is további em el�
kedés következzék be.

Az év végi visszafizetéseket 
a rra  is fel lehet használni, 
hogy felkérjük a dolgozókat: 
nagyobb összegű betéteiket ta �
karékbetétkönyvbe helyezzék 
el. Az évközi m egtakarítások�
nak takarékbetétkönyvben 
történő elhelyezésével az é r�
tékesebb cikkek megszerzésé�
hez, a távolabbi célkitűzések 
megvalósításához terem thet�
nek alapot.

A tapasztalatok szerint a 
KST a rendszeres takarékos�
kodásra nevelés egyik legha�
tékonyabb eszköze.

Felkérjük megyei szervein�
ket, hogy az alapszervi látoga�
tásaik  alkalm ával kísérjék fi�
gyelemmel a  KST- szervező 
m unkát. A megyei OTP- fló-  
koknál a tájékozódáshoz szük�
séges adatok bárm ikor rendel�
kezésre állnak.

Szakszervezetünk tagságá�
nak  jó része eddig is m egér�
te tte  a  takarékosság népgaz�
dasági jelentőségét, am ellett 
tisztában van azzal, hogy a 
takarékosság egyéni érdek is. 
A postás dolgozók is egyre 
ku lturáltabb körülm ények kö�
zé kerülnek, s  m egnőtt igé�
nyeik kielégítését elsősorban 
az egyéni takarékosság külön�
böző form áin keresztül tudják 
megvalósítani. A havi betétek 
vállalt összegét a család nem 
érzi meg különösebben. Év vé�
gén azonban az egy összegben 
visszakapott betét a család 
sok problém áját megoldja.

A ranyi Lajos.
a  főkönyvelőség vezetője

AUTÓS — vigyázz 1
Csodálom az 

autósokat.-

Tempó, gyorsa�
ság az éltető ele�
mük. Igen ked�
velt szokás, hogy 
a gépkocsiveze�
tők a városok ut�
cáin rendeznek 
gyorsasági ver�
senyt. Aki első�
nek kerül a kór�
házba, azé az el�
ső díj és a csont�
törés. Ez meggá�
tolható lenne a  
következő ötletes 
újítással:

A sebességmé�
rőt magnetofon�
nal kötjük össze. 
Amíg lassan megy 
az autó, a hango�
san beszélő ha is  
nótákat dúdol, de 
egyre gorombább 
lesz, amint veszé�

lyessé válik az 
iram.

— Lassan járj, 
tovább élsz! — 
dörmögi 80 kilo�
méteres sebesség�
nél.

A vezető oda 
sem füttyent a fi�
gyelmeztetésre. 90 
kilométernél a 
magnó ismét meg�
szólal:

— Hé, polgár�
társ, sok pénzbe 
kerül, ha balese�
tet okoz!

Ennek fele se 
tréfa. Itt már né-  
hányan lazítják a 
gázpedálra tapa�
dó lábukat. S 
akik nem, azok�
nak a készülék to�
vább zsörtölődik:

— Atyafi, 100 
kilométernél tar�
tunk. Jó lesz most

már aztán v i�
gyázni!

Rohan a kocsi. 
A magnó ismét 
megszólal:

— Hé. ha így 
haladunk, ripi-  
tyára megyünk!

110 kilométer�
nél már üvölt a 
készülék.

Ha a hatás m£g 
most is elmarad, 
rémült hang si�
kolt, a végsőt, az 
utolsót:

— Legszebb
sírkövet a Dob u. 
2- ben lehet kap�
ni. Gondatlan
autósok számára 
ugyanott nagy ár-  
kedvezmény...^

Ezután már egy 
szót sem szól. Mi�
nek?

D. Gy.

Újítási kiállítás a váróteremben
A Közlekedés-  és Postaügyi 

M inisztérium október 10- én 
bocsátotta ú tjá ra  a mozgó 
újítási kiállítást,• am ely vidéki 
tu rnéja során 35 helyen m u�
ta tja  be a  dolgozó nép alkotó 
készségét és a  technika roha�
mos fejlődését.

Amikor a mozgó k iállítást 
most valahol a  Nagy- Alföld 
valam elyik városában ezrek 
és ezrek tek in tik  meg, hogy a 
használható újításokat tapasz�
talatcsereként átvegyék,
ugyanakkor a  Közlekedés-  és 
Postaügyi M inisztérium  újabb 
kiállítást rendezett decem ber
5- én, a  N yugati - pályaudvar 
váróterm ében.

Ezt a helyi jellegű kiállítást 
Láng Pál, a vasutasszakszerve�
zet budapesti terü leti bizott�
ságának tag ja  nyitotta meg. 
M egnyitójában ism ertette a 
Közlekedés-  és Postaügyi Mi�
nisztérium  legfrissebb újítási 
eredm ényeit, m ely szerint 
1962. I. félévben K) 638 javas�
latot nyújto ttak  be a tá rca  te�
rületén, ebből 4721- et fogadtak 
el és 3463- at vezettek be. A 
megvalósított újítások 44 mil�
lió 127 ezer fo rin t m egtakarí�
tást eredményeztek. Az első 
félévben az újítók részére 
2 505 000 forint ú jítási díjat 
fizettek ki.

Láng P ál beszédében rám u�
tato tt a rra  is. hogy az újító -  
mozgalom akkor tölti be sze�
repét. ha a  jól bevált újításo�
k a t széles körben megismerik 
és alkalm azzák. Elsősorban 
ezt a célt szolgálja ez az ú jí�
tási kiállítás, de feladata az 
is, hogy közelebb hozza egy�
máshoz a fizikai és műszaki 
dolgozókat, akik  az újítások

kivitelezésénél is sokban egy�
m ásra vannak utalva.

A posta 25 darab  ú jítással 
já ru lt hozzá a  kiállítás sike�
réhez.

H. I.

Gyeplabda
A Postás Sport Egyesület gyep-  

ladba csapata midig az élvonalban 
küzdött.’Többször nyertek m agyar 
bajnokságot a postás fiúk. A baj�
nokság szünetét most is alapozó 
m unkával töltik a versenyzők. Az 
aiapozó m unka közben váratlanul 
komoly edzőmérkőzésre került sor 
a Postás Sporttelepen. A Sörgyár 
együttese ugyanis vendégül látta 
a lengyel bajnokság élcsoportjá�
ban helyet foglaló Zaglebie Sosno-  
wiec bányász csapatát, és a  len�
gyel fiúk, felhasználva budapesti 
tartózkodásukat, edzőmérkőzések�
re kérték fel a postás együttest.

Hideg, csípős decemberi időben,-  
erősen fagyott talajon került sor 
a barátságos találkozóra, amely a 
szabályos játékidőben 0:0 ered�
m énnyel ért véget.

A lengyel sportolók elismeréssel 
nyilatkoztak a postás fiúk . játék�
erejéről. A m érkőzés után  meg�
tekintették a Postás SE új létesít�
ményét, és mind a játékosok, 
mind a lengyel csapat vezetői el�
ragadtatással nyilatkoztak a kor�
szerű épületről, amely igazi ott�
hont nyújt a postás sportolóknak.

kapaszkodó férfi röplabda csapa�
tunknak szintén alkalma nyílt 
nemzetközi mérkőzés lejátszására. 
Az MTK rheghívására Budapestre 
érkezett az osztrák bajnokcsapat, 
ÖMV Blau- Gelb Wien, és résztvett 
az Egyesült Izzó term ében rende�
zett röplabda tornán. Itt került 
szembe a postás csapat az oszt�
rák  együttessel, és nagy küzdelem 
után, a két nyert játszm ára menő 
játékban 2:1 arányban m aradt alul 
az osztrák bajnokcsapattal szem-  
men. A tornát egyébként az MTK 
együttese nyerte  az osztrák és a 
postás együttes előtt.

Labdarúgás

Röplabda
Az NB T- be idén visszatért és a 

jelek  szerint ott most m ár meg-

I.abdarúgóink az utolsó, elma�
radt forduló lejátszása előtt a 2. 
helyen állnak, l ponttal az éllovas 
mögött. Mindkét csapatnak még 
egy m érkőzése van hátra  az őszi 
fordulóból. A postás fiúk csak ak�
kor kerülhetnek az élre, ha a ri�
vális csapat kikap, ők meg győz�
nek az utolsó találkozón.

A ladbarúgó csapat tagjai a hi�
deg idő és a  keményre fagyott ta�
laj ellenére is szorgalmasan ké�
szülnek az utolsó őszi mérkőzé�
sükre, m ert nem akarnak lesza�
kadni a vezető csapattól, de az 
sem közömbös, hogy kedvező eset�
ben a csoport élén várhatják  a ta�
vaszi idény megkezdését.

Postás sporttalálkozó Szegeden
A Postás Szakszervezet Csong-  

rád Megye Bizottsága december 
9- én a megye postás dolgozói ré�
szére sporttalálkozót rendezett. A 
Kilián Testnevelési Mozgalom ke�
retében m egtartott találkozón 
Hódmezővásárhely, Makó, Szentes 
és a szegedi kishivatalok összesen 
mintegy 100 dolgozója vett részt.

A versenyzők asztaliteniszben, 
sakkban és tekében m érték össze 
tudásukat.

A versenyszám ok első három 
helyezettje érem - díjazásban ré�
szesült.

Az igen kellemes légkörben, le�
zajlott találkozó nagymértékben 
hozzájárult a vidéki és a szegedi 
dolgozók baráti kapcsolatainak el�
mélyítéséhez.

A jól sikerült sporttalálkozót a 
közeljövőben más sportágakban 
is megismétlik.

Angyal Rezső

Eredményesen tevékenykedik 

a kiskunhalasi postás sportkör
A kiskunhalasi postások sport�

körében 3 szakosztály működik. 
Tagjainak száma eléri a 110- et. 
Társadalmi munkával szép tenisz�
pályát építettek és még az alaku�
lás évében elindultak a megyei 
csapatbajnokságban Kecskeméten, 
ahol III. helyezést értek el.

Az asztalitenisz szakosztály a 
legnépszerűbb és legnépesebb. Itt 
már szép eredményekkel büszkél�
kedhetnek. Ritka eset egy kisvá�
ros életében, hogy az 1962. évi 
őszi megyei bajnokságban egy női, 
a járási bajnokságban pedig két 
csapattal szerepeljen ilyen kicsi 
sportkör.

A megyei postás férficsapat 5 
mérkőzéséből 4 győzelemmel, egy 
vereséggel, a 8 csapat között je�
lenleg a bajnokság első helyén, a 
női csapat ugyancsak nyolcas me�
zőnyben a 6. helyen áll. A két tar�
talékcsapat a járási bajnokságban 
még veretlen.

Hugyecz Pál a megyei tízek ve�
retlen bajnoka. Szalai Miklós itt

az 5. helyen végzett. A nőknél 
Csanádi Mária szintén 5. lett, Sági 
László megyei úttörő bajnokságot 
nyert.

A sakkcsapat a városi Kilián 
bajnokságban ni. lett. Most első�
ízben indulnak a járási sakk-  csa�
patbajnokságban. A bajnoki mér�
kőzések mellett hírverő mérkőzé�
sedre vidékre, a járás községeibe 
Is elmennek. A nyáron Kiskunfél�
egyházán adtak találkát Kecske�
mét és Félegyháza postás sporto�
lóinak.

Az eddig elért sikerek a lelkes, 
sportszerető munka eredményei. 
Persze vannak nehézségek is. Fel�
szerelés és helyiség kellene. A 3 
sportág egyike sem jövedelmez, 
de mivel lelkesedésben és sport�
szereteken nincs hiány a halasi 
postásoknál, bíznak abban, hogy 
1—2 év múlva a városi TST eddigi 
legszorgalmasabb jelzőbe melle ki�
érdemlik a legeredményesebb osz�
tályzatot is.

Szalai László

POSTAS DOLGOZO
Kiadja a Postások szakszervezete 

Felelős kiadó:
Besenyel Mikló9 

főtitkár 
Főszerkesztő:

Horvátö István 
Felelős szerkesztő:

Dudás János
Szerkesztőség: Budapest XIV.. 

Cházár András u. 13. sz. 
Telefon: 428—77? 

Megjelenik havonta 
Zo 100 példányban 

Szikra Lapnyomda, Budapest

K i  m i t  tu d ?

Ifjúsági vetélkedő a Postás Művelődési Házban

— Hány vonalcsoport sze�
rint dolgozzák fel a postai kü l�
dem ényeket? Ki, m ikor talál�
ta. fel, és hol m utatta  be elő�
ször a távbeszélő központot? 
K i az írója az „Utat tör az i f�
jú  sereg” c. m űnek és miről 
szól?

Kovács Barna, a Magyar 
Rádió és Tv munkatársa tette  
fe l a kérdéseket az ifjúsági 
vetélkedő versenyzőinek a de�
cember 9- i KI- M IT - TUD já �
tékon a művelődési ház dísz�
termében.

A  versenyzők a budapesti 
postaüzemek, hivatalok fiatal�
jai, technikum i hallgatók és az 
ifjúsági táncos klubdélután  
látogatói közül kerü ltek az 
elődöntők után a döntőbe. M ű�
szaki, forgalmi, irodalmi, sport 
és az általános m űveltség kö�
rébe vágó kérdésekre adott 
helyes válaszok u tán  alakult 
ki a 6 főnyi élcsoport.

A  közönség együtt d ruk�
kolt a versenyzőkkel. Egyre 
nehezebb kérdések követték  
egymást — és egyre izgatot-  
tabbak lettek a versenyzők is. 
Nem  kis tétre m ent a játék: 
az első helyezett 400, a máso�
dik 300, m íg a harm adik he�
lyezett 200 Ft értékű vásárlá�
si utalványban részesült.

A  fe lte tt kérdésekre adott 
helyes válaszaival kitűn t — 
és első lett — Kertai Gyula  
IX . o. tanuló, a második Pran-  
dovszky József, a Puskás T i�
vadar Távközlési Technikum  
hallgatója, a harm adik pedig 
Tóth Erzsébet, a Bp. 72- es 
postahivatal dolgozója.

• Kiss György

A Il- ik  forduló résztvevői: Kovács Barna játékvezető, a Rádió 
és TV munkatársa kérdez, Tóth Erzsébet, a Ep. 72. sz. posta-  
hivatal dolgozója'válaszol. Ez után az akadály után már csak a 

döntő van hátra

A közönség együtt drukkol a versenyzőkkel. Vajon sikerül- e 
válaszolni a feltett kérdésre?


