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A *©II® ID Ő JÁ R Á SSA L
Sajnos, a télnek nem csak 

barátságos, ajándékosztogató 
apója van, hanem  szigorú tá �
bornoka is. Ám bár az elm últ 
éveikben nem  lehete tt pana�
szunk ellene, beérte langyos 
támadásokkal. Hanem  az idei 
téli időszakban, m intha csak 
erre tartogatta volna az ere�
jét. egyre - m ásra ind ítja  k í�
m életlen tám adásait. Január
12 - én kezdődött a második 
nagyobb offenzdvája, és foko�
zódó erősséggel még e  sorok 
írásakor is tart. Január 16- án. 
Siklóson m ár mínusz 26 fokra 
süllyedt a hőm érő higany -  
ezáia. s m ásutt sem m értek 
mínusz 10 foknál kevesebbet. 
Es ebben a zord időben, am i�
kor még rövid időre sem 
hagyjuk el szívesen a bará t�
ságos meleg szobát, szaktár�
sa ink közül sokan szinte 
egész m unkaidejüket a sza�
badiban töltik. Nemi utolsósor-  

rban nekik köszönhetjük, hogy 
üzemképesek a telefonok, 
hogy szól a rádió, m űködik a 
televízió, és jelentősebb ké�
sedelem nélkül mindenki 
m egkapja újságját, táv ira tá t 
és egyéb postai küldeményeit.

Hogyan állnak helyt dolgo�
zóink. hogyan megy a m unka, 
milyen akadályok, nehézségek 
m utatkoznak? — ezekre a 
kérdésekre személyesen és te�
lefonon kértünk  választ né�
hány postaszervtőL

A HTDEGCSŰCSOT tartó
Siklós községben működő 
postahivatalunk tájékoztatása 
szerint hófúvás nem  volt. s 
így a. posta forgalom szinte 
teljesen zavartalan. A vona�
tok csaknem m enetrendsze�
rűen érkeznek, csak ma 
(17- én) fordult elő, hogy az 
egyik mozgóposta a  csatlako�
zást nem  tud ta m egvárni, de 
a lem aradt zárlato t még a 
délután folyam án e lju tta tták  
a  rendeltetési hivatalhoz. A 
belterületen a kézbesítés za�
vartalan, a  külterületen azon�
ban a hó késlelteti a  kézbesí-  -  
test. M indazonáltal Vadász i 
József fkováoshidai) kültérii -  i 
leti kézbesítő és társa i min - i 
dennap e lju tta tják  az újságo-  : 
k á t az előfizetőkhöz.

NAGYKANIZSA l-l»en j
a kézbesítőiknek 'nem  adnak j 

5 teát, m ert m unkaidejük a latt ] 
védett helyeken is  megfordul-  ] 
nak. A rendelkezéseknek nem  j 
a betűjét, hanem  a szellemiét! 
tekintve, úgy gondoljuk, hogy : 
20—25 fokos hidegben kézbe-  : 
« tő inket is megilleti a  mele-  í 
gitő ital. — A kanizsaiak j 
egyébként megdicsérik Sim on \ 
István  vezető főkezelő cső-  j 
magkézbesítőt, aki egyetlen1 

! gépkocsi jára t tá l kézbesíti a J 
J csom agokat a város egész te -  í  
l rületén, s idősebb kora és a  ̂

zord időjárás ellenére m indig í  
h ibátlanul dolgozik és kellő /, 
időben té r  vissza körútjáról. !j

N AG Y K A N I Z S A  2 f
dolgozóinak a  jára tokkal  ̂
voltak átm eneti nehézségeik, g 
különösen a  böhönyei já ra t -   ̂
ban  voltak fennakadások £ 
egyes községek megközelíthe -   ̂

. teüerlsége m iatt. Az autómoz-   ̂
j gók ú tjá t távbeszélőn k ért je -  J 
* leütéseikkel állandóan figye-   ̂
’ lem m el kísérték, s  az utak j! 
I m egtudakolt járhatósága sze-  j 

r in t a hivatalvezető irányi -  j; 
tó ttá  őket, sok esetben kerülő ji 
úton. Dicséretes módon segi-  \ 
te tte  a postát a MÁVAUT. í 
Sokszor elvállalták a posta -  , 
anyagok nem  rendszeresített} 
m enetekkel való szállítását és ! 
elvitték az olyan csomagokat jj 
is, am elyek nem  feleltek m e g ; 
az autóbuszokon, való 6záUí- ; 
tás előírásainak. :

A KÁBELÜZEM munka- i
já t rendkívül h á trá lta tja  a ; 
fagy. Még a  homokos ta la jt 
is csákányozni kell, nem �
különben áz árokósásnál 
kiem elt földet. m ert a 
szabadban összefagy. Ilyen kö�

rülm ények között a  te ljesít�
mény term észetesen csökken, 
a  szokásos 105—110 százalék�
ról 25—40 százalékra. És ép�
pen ebben a  kem ény időben 
adódtak halaszthatatlanul sür�
gős m unkák. Ilyen például az 
Astoria Szállónál készülő alul�
járóval kapcsolatos kábelépí�
tés. ahol a  többi közművel 
összehangoltan kel! dolgozni. 
I tt Tóth M iklós munkavezető 
és b rigádja küzd a faggyal. 
Jeiiei János m unkavezető és 
brigádja páncélos kábelt fek�
te t a  százhalom battai erőmű 
szám ára, igen nehéz körülm é�
nyek között. Az árakásás nagy 
nehézségei m ia tt egyelőre a 
vasúti töltés átfúrásán  dol�
goznak, ahol a  kem ény fagy 
kivételesen segíti őket: nincs 
beömlési veszély.

A fagy sok helyen m egron�
gálja a  vízvezetékhálózatot, 
és sok gondot okoz a kábel�
beázás. Nehezíti a helyzetet, 
hogy az aknáikba befolyt és 
megfagyott vizet nem  lehet 
eltávolítani; Nehéz a lefagyott 
aknafed elek eltávolítása is.

A behavazott mezőkön alig 
lehet m egtalálni a  távkábelek 
nyomvonalait. Sajópetri mel�
le tt Zeve János építésvezető 
és Sőtér László szerelőbri�
gád ja a  nagy hidegben és hó�
fúvásban csak kem ény küz�
delem ben tudo tt egy h ibá t el�
hárítani. A dunakeszi beton�
éi em gyár tó üzem nek elfogyott 
a tüzelője, beszerzési lehető�
ség nincs, s  ez h á trá lta tja  a 
betonelemek gyártását.

B U D A P E S T  1 1 4 - e s  posta�
hivatal vezetője, Harsányt Já�
nosáé ölöm m el közli, hogy a 
betegek létszám a az átlagos�
ná l kisebb. Ügy látszik, a 
száraz hideg idő egészséges, 
és szerencsére nincs já rv á �
nyos influenza. A belterületi 
kézbesítésiben nincs semmi 
fennakadás, s  a zöld övezet 
kézbesítői is m indennap be�
já rták  területüket.

Darázsi László. Elek János, 
László Isitván, S itk u  András, 
Bakó Ferenc és Mészáros Bé�
la né 8— 20 kilom éteres kör�
zetben, a  hegyvidéken n a �
ponta olyan tú rák a t tesznek 
meg, ami nyáron m ég a  k i�
rándulóknak is becsületére 
válna. Még a 60 éves Bernáth  
László is m indennap végig�
já rja  körzetét a pasaréti dom�
bos vidéken. Az ízletes és 
gazdag vitam intartalm ú csip�
kebogyó - teát a  kézbesítők 
akár indulás előtt, akár visz-  
szaértkezésükkor fogyaszthat�
ják. Hanem  a tea  nem  m ele�
gít egész úton: szőrmés sapka 
vagy fülvédő és kesztyű sokat 
segítene a  külterületen  a  mos�
toha időjárásnak k ite tt kézbe�
sítőkön.

A hivatal táviratkézbesítői 
a fiatal, sőt, a  legfiatalabb 
korosztályhoz tartoznak, van 
közöttük 16 éves is. A  vezető 
meg van. elégedve velük: 
gyorsak, pontosak, m egbízha�
tóak. és ta lán  ami a legfonto�
sabb, nagy vigyázattal közle�
kednek a sok baleseti veszélyt 
rejtő  budapesti utcákon és a 
hegyvidéken.

Pintér Ferenc motoros kéz�
besítő éppen kézbesíteni in �
dul. Tetőtől talpig bőrruha 
fedi, a vaikító hó ellen nap�
szemüveget te tt fel, á llá t pe�
dig sáljába bugyolálja. Le-  
hörpint egy csésze meleg teát, 
m otorjára pattan, aztán irány 
a  Szabadság - hegy.

Nagykanizsa Fenntartási 
üzem területén a m os�
tan i időjárás tömegzavaro�
k a t nem okozott, az utóbbi 
napokban mindössze 18 hely�
közi zavar volt. Az elhárítást 
úgy szervezték meg, hogy a 
reggel induló vonatokon m in�
den irányban elindítottak 
egy- egy dolgozót, aki az utol�
só peronról figyelte a hálóza�
tot, s ú tjának  végcéljáról 
azonnal jelen tette  a  m egfi�
gyelt szakadásokat. A jelen�
tések alapján irányíto tták  a 
zavarelhárítókat, akik közül 
kiemelkedő m utíkát végzett: 
Pálfi György, Korcsmáról 
János, Béri György vonalfel�
vigyázó, P feiffer András 
munkavezető, valam int Szinte 
János és Horváth János háló�
zatszerelő szakmunkás,

A KRISZTINA 
TÁVBESZÉLŐ ÜZEM

építési osztályának aO - ás öíj-  
övhöz tartozó légvezetékes há�
lózat okozott súlyos gondo�
kat. A Hánmashatár- hegyen 
és a  Szabadság - hegyen rongá�
lódott m eg nagyobb m érték�
ben a  hálózat. Nagy István  és 
Baumgartner Géza vonalmes�
terek. M. Nagy Sándor, Kar�
dos Károly. Szelm ann A n ta l j 
vonalfelvigyázók, Bogdányi 
Béni. id. Lánczos József. Pa�
tai József és Kristóf Ferenc 
hálózatszerelők élen já rtak  a 
helyreállítási munkáiban.

A szakszervezetek tevékeny�
sége ma már a dolgozókat 
közvetlenül vagy közvetve  
érintő, szinte valamennyi te�
rületre kiterjed. A z ezzel 
kapcsolatos feladatokat úgy 
tud juk még jobban megolda�
ni, ha m inél több társadalmi 
aktivista rendszeresen részt 
vesz a szakszervezeti m unká�
ban.

A budapesti bizottság sok�
rétű tevékenységében széles�
körű aktivistahálózatra tá�
m aszkodik. Ma már 9 m unka�
bizottságban több, m in t 200 
társadalmi aktivista  n yú jt se�
gítséget. Sok száz aktivista  pe�
dig az alapszervezeteknél te �
vékenykedik. Fáradhatatlan, 
odaadó m unkájukkal hozzá�
járulnak a dolgozók élet-  és 
m unkakörülm ényeinek toi'ábbi 
javulásához, a posta gazdasági 
eredm ényeinek növeléséhez.

A  társadalmi m unkabizott�
ságok egyre nagyobb szerepet 
töltenek be. Például a buda�
pesti bizottság m ielőtt az 
egyes kérdésekben döntést 
hoz. az esetek többségében 
meghallgatja és figyelembe 
veszi a m unkabizottságok ja �
vaslatait. észrevételeit, annál 
is inkább, m ert állásfoglalá�

saikat kom oly felelősségtudat 
és körültekintés jellemzi.

A  társadalmi aktivisták ön�
zetlen m unkájukkal kiérde�
m elték m unkatársaik és a 
szakszervezeti vezetők elisme�
rését. A budapesti bizottság 
köszönetét ju tta tta  kifejezésre 
azon keresztül is, hogy a ren�
delkezésre álló lehetőségeken 
belül tárgyjutalomban részesí�
tette a munkabizottságok tag�
jainak egy részét. December 
hónapban pedig két alkalom �
mal — szakszervezetünk szék�
házáruik színháztermében, ne�
ves fővárosi m űvészek fellé�
pésével — műsoros estet ren�
dezett a tiszteletükre.

Ism ételten köszönetét mon�
dunk a szaktársaknak és szak-  
társnőknek eddig végzett ered�
ményes m unkájukért, s kér�
jük, hogy aktív  részvételükkel, 
gyakorlati tapasztalataikkal a 
jövőben is segítsék a buda- < 
pesti bizottság előtt álló fe l�
adatoknak olyan módon való 
megvalósítását, hogy az vala�
m ennyi postás dolgozó etet�
és m unkakörülm ényeinek to�
vábbi javulását, a posta ered�
m ényeinek fokozását eredmé�
nyezze.

Tíz esztendő
a Központi Táriróhivatal életéhen

Csak néhány szem elvényt közöltünk a forgalom és a m ű�
szak dolgozóinak becsületes helytállásáról, de. ezek a kis resz�
tetek jellem zőek a posta dolgozóinak összességére is.

Köszönet és elismerés illeti meg a szabadban dolgozókat, 
a kik  az élvonalban küzdenek Téltábornok kem ény támadásai 
ellen.

Most már azonban a támadásnak fokozatosan lanyhulnia  
kell, közelednek a rügyfakasztó tavaszi napok. am ikor a jól 
végzett m unka elégedettségével tek in thetünk m ajd vissza a 
mostani zord napokra.

Tíz évvel ezelőtt vált ki a 
felügyelőhivatali szervezeti 
egységből és alakult újjá szer�
vezetileg a Központi Távíró�
hivatal. Az elmúlt tíz eszten�
dő a nagy fejlődés, a jó ered�
mények időszaka volt. Ezalatt 
megtette kötelességét a Köz�
ponti Távíróhivatal minden 
dolgozója. A jól végzett mun�
kát bizonyítja a tizenhárom- 
szoros élüzem kitüntetés, a 
három Minisztertanács—
SZOT várulorzászló, az 51 
,.Posta Kiváló Dolgozója” mi- 
niszteri kitüntetés, a két 
Szocialista Munkáért’1 érdem- 

érem a két „Munka Érdem- 
érem” és a kiosztott, mintegy 
félmillió forint jutalom.

E mögött az elismerés mö�
gött nagymértékben a megja�
vult munka található: a táv �
iratok belkezelési ideje lecsök�
kent, a hibásan leütött belük 
mennyisége a 10 év előttinek 
töredékére esett le. A betű- 
leütési sebesség megnöveke�
dett. A távíróberendezések jó�
ságfoka megjavult. Az üzem�
kiesés ideje évről évre kisebb. 
A forgalom és a fenntartott 
berendezések mennyisége

nagymértékben emelkedett. . 
Az egy lőre eső teljes teljesít�
ményi érték jóval meghalad�
ja a 10 év előttit.

A tízéves évforduló küszö�
bén meg kell emlékeznünk a 
hivatal előtt álló közvetlen 
feladatokról. A tennivalókat 
nagymértékben megszabja a 
szolgáltatásainkat igénybe ve�
vő szervek, vállalatok és ma�
gánszemélyek velünk szemben 
támasztott mind nagyobb és 
nagyobb igénye, a forgalmi 
munka nagyobb tömege és 
jobb minőség kívánalma. Meg�
szabják feladatainkat a má�
sodik ötéves terv keretében 
várható beruházások is. Az 
előfizetői nemzetközi táyvá- 
lasztás létesítése, az áttávira- 
tozást kiküszöbölő TGX köz�
pont és hálózat létesítése a 
telekhálózat fejlesztése. a 
táviratközvetítő (02) munkahe�
lyei számának felemelése 
mind olyan feladatok, ame�
lyek az elkövetkező 10 évre — 
az elmúlthoz hasonlóan — sok 
alkalmat adnak a Központi 
Távíróhivatal dolgozóinak és 
vezetőinek még nagyobb tel�
jesítményekre. Kálmán Béla

Sikeres volt az év végi 
csúcsforgalom lebonyolítása

sen megnőtt. A Bp. 78., és 
Bp. 62- es h ivatal dolgozói 
decem ber 18-  és 23- a között 
m ár 453 800 darab  csomagot 
dolgoztak fel, am i m integy 40 
ezer darabbal volt több, m in t 
az előző év hasonló időszaká�
ban.

December 16-  és 25- e között

a budapesti cím zetteknek ösz-  
szesen 151 700 darab  csoma�
got kézbesítettek. A csomag�
kézbesítés elsősorban a Bp. 
70- es hivatal dolgozóit állíto t�
ta  komoly feladat elé. N a�
ponta 90- től 140 gépkocsival 
lá tták  el a  kézbesítést, sőt, 
decem ber * 22- én. 23- án 170

gépkocsira volt szükség. A 
legtöbb csomagot, 20 734 da�
rabot, decem ber 22 - én kézbe�
sítette  a . hivatal. A külföldről 
érkezett csomagok mennyisé�
ge a  bázishoz képest ugyan�
csak em elkedett 61 ezerről 65 
ezerre.

A Bp. 72- es postahivatalnak

A Bp. 114-es sz. postahivatal kézbesítőtenne zsúfolásig telt az indulás előtt

10 nap a la tt 22 823 000. míg 
a Bp. 62- es hivatalnak 
10 396 000 darab  levelet kel�
lett feldolgoznia megfeszített 
munkával.

A felvétel területén a  meg�
növekedett forgalom á lta lá�
ban egyenletesen alakult. Ki�
ugró felfutások nem igen 
fordultak elő.

Több hivatalnál, így a Bp.
62., 80., 66 - n ál stb. em elkedett 
az eladott értékcikkeik névér�
téke is. A képeslap árusítás 
felfu tását bizonyítja az is, 
hogy több hivatal kétszer, há�
romszor is pótrendelést esz�
közölt. Megjegyezzük azon�
ban, hogy az autom aták igény-  
bevétele. és az ebből szárm a�
zó bevétel nem  volt kielégítő 
sem a Bp. 62- es, sem a Bp. 
72- es hivatalnál.

Bár az összesített adatok 
még nem  állnak rendelkezé�
sünkre, egyes hivatalok ered�
ményei azonban a rra  enged�
nek következtetni, hogy a be�
vételi tervek is kedvezően ala�
kultak és a vártná l nagyobb 
eredm ények születtek.

A forgalom minden 
eddiginél zavartalanabbul 

bonyolódott le

A  megnövekedett forgalom, 
a  kezelt küldem ények meny-  
nyiségének emelkedése elle�
nére, ez volt az első év, ami�
kor a legkevesebb torlódás, 
zavar, vagy kapkodás for�
du lt elő. Ezt a jobb felkészü�
léssel, a jó munkaszervezés�
sel. és a dolgozók fegyelme�
zett m agatartása révén tud ták  
elérni.

Csaknem m inden hivatal�
nál tapasztaltuk, hogy a  ve�
zetők és a dolgozók igen jól 
együttműködtek, kölcsönösen 
segítették egymás m unkáját.

(Folytatása a 2. oldalon)

A társadalmi aktivisták szerepe  
a szakszervezet munkájában

| M inden év decemberében,
í elsősorban a  posta forgalmi 
j dolgozói, nagy feladatok elé 
! néznek: az év  végi esúcsfor-  
ígalom  komoly erőfeszítésre 
: készteti őket.
• A csúcsforgalom idején a 
í rendelkezésre álló sa já t erők, 
í eszközök a  legkörültekintőbb 
: szervezés és ütemezés m ellett 
; sem  elegendők. Ezért nincs 
: ilyenkor szabadságolás sem.
: Külön gondot okoz — főleg
! a  nagyobb hivatalokban —,
! a  dolgozók részére a  megfe-  
\ lelő m unkakörülm ények és 
\ m unkafeltételek biztosítása.
| Ebben az időszakban különö -  
I sen indokolt hogy a  párhuza -  
i mos szakm ai és szakszervezeti 
: szervek még fokozottabb 
; együttm űködéssel közös erő -  
; feszítéseket tegyenek a  csúcs-  
í forgalom m inél gördüléke -  
; nyebb lebonyolítására, a  tor�
i' vénysértések elkerülésére.

Az előző évekhez viszo�
nyítva 1962- ben a  felkészülés 
a  bázisadatok figyelembevé�
telével történt.

A Budapesti Postaigazga�
tóság, együttm űködve a  töb�
bi postaszervekkel (Járm ű�
telep. PÉKÜ, Távíróhivatal, 
stb.) és a  szakszervezet bu�
dapesti bizottságával, m ár 
novem berben intézkedési te r�
vet készített a  karácsonyi és 
ú jévi forgalom megszervezé�
sére, a tárgyi és személyi fel�
tételek biztosítására. A na�
gyobb hivatalok az előkészü�
leteket aktivista értekezleten 
is m egvitatták, s  o tt a  dolgo�
zók, szocialista brigádvezetők 
tapasztalataival kiegészítet�
ték.

Emelkedett a kezelt 
küldemények mennyisége

A  csomagforgalom m ár jó�
val az ünnepek előtt jelentő -
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Szám vetés az eddig végzett munkáról
KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉST TARTOTT A BUDAPESTI BIZOTTSÁG

A küldöttértekezlet ered�
ményként ism erte el, hogy

a szakszervezeti bizottsá�
gok többsége helyesen 
foglalkozik a  felsőbb 
szervek és sa já t alapszer-  
vezetük által hozott hatá�
rozatok végrehajtásával.

Ugyanakkor felhívta a figyel�
m et arra , hogy a  szakszerve�
zeti bizottságoknak még töb�
bet kell tenniük a szakszer�
vezeti dem okrácia betartása 
és továbbfejlesztésé érdeké�
ben, s ehhez a budapesti bi�
zottságnak erőteljesebb segít�
séget kell nyújtania. Ez a hiá�
nyosság elsősorban a  szak -  
szervezeti taggyűlések meg�
ta rtásában  és a tagság véle�
m ényének kikérésében m u�
tatkozik meg. A taggyűlése�
ket illetően az értekezlet 
nem csak a szakszervezeti bi�
zottságok és a budapesti b i�
zottság, de a szakszervezeti 
tagság felelősségét is felve�
tette. Számos helyen tapasz�
talható például, hogy a veze�
tőség nem  tart taggyűlést, 
nem  ad számot a tagságnak 
a végzett m unkáról és ezért 
a tagság sem  vonja felelős�
ségre a vezetőséget.

A küldöttértekezlet máso�
d ik  napirendjének keretén 
belül m egválasztotta a Postá�
sok Szakszervezete 1963 m ár�
cius 2 - án kezdődő VII. kong�
resszusának budapesti kül�
dötteit. A szervezett buda�
pesti postás dolgozókat a 
kongresszuson S3 teljesjogú  
küldött képviseli.

A MŰSZAKI PROPAGANDA 
IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI

A szakszervezeti szervek 
egyre jobban igénylik a  szer�
vezett dolgozók véleményét, 
és mind. nagyobb gondot for�
d ítanak  a  hasznos javaslatok 
megvalósítására. A Postások 
Szakszervezete Budapesti Bi�
zottságának 1962 áprilisi kül-  

ídöttközgyűlése h a tá ro z a tiig  
(kimondta, hogy legkésőbb

Í1963 április 11- ig ism ét össze 
kell hívni a közgyűlés kül�

d ö tte it, ahol a budapesti bi�
zottságnak be kell számolnia 

,a  küldöttértekezlet határoza -  
»tánafe végrehajtásáról. — Ez 
Űs a szakszervezeti dem okrá�
c ia  kiszélesítését, érvényesü�
lését igazolja.

A budapesti kü ldö ttért e-  
íkéziét ez év január 11- én ült 
‘össze, melyen Csorba József, 
Ja budapesti bizottság titkára 
iszám olt be. Az értekezleten 
‘■megjelent és felszólalt Horn 
Dezső, sí közlekedés-  és posta -  
ügyi m iniszter helyettese, és 
dr. Zsuffa  Szabolcs, a Postá�
sok Szakszervezetének titk á�
ra.

A vitában  résztvevők szá�
mos, olyan javaslatot, észrevé�
telt m ondanak el, melyeknek 
m egvalósításával még jobbá 
lehet tenni a budapesti bi�
zottság és az alapszervezetek 
m unkáját.

Á küldöttértekezlet megál�
lapította:

a küldöttközgyűlés óta a 
budapesti bizottság és a 
szakszervezeti bizottságok 
eredményesebben foglal�
koztak a postai tervek tel�
jesítésével, a  teljesítéseket 
gátló problém ák m e g a �

dásával.

A szakszervezeti tisztségvise�
lők ilyen m unkájának ered�
m énye m egm utatkozott abban 
is, — a  postás dolgozók be�
csületére legyen mondva —, 
hogy a M agyar Szocialista 
M unkáspárt VIII. Kongresz-  
szuságak tiszteletére a  buda�
pesti hivatalokban, üzentek�
ben széles körben bontakozott 
ki a  szocialista m unkaver�
seny. A kongresszus tisztele�
tére te tt vállalásokat az üze�
mek, hivatalok dolgozói leg�
több helyen — péid.ául a 
Kábelüzemben  a  Távbeszélő 
Igazgatóságon, a  Helyközi 
Távbeszélő Igazgatóságon, — 
túlteljesítették. A budapesti 
postás dolgozók m unkaver�
seny lendületét m uta tja  pél�
dául az is, hogy jelenleg 357 
brigád küzd a szocialista cím  
elnyeréséért, és a szocialista 
brigád címet elnyertek száma 
146- ra em elkedett.

A munkásvédelm i felada�
tok végrehajtásával — a kül�
döttközgyűlés óta — lényege�
sen többet foglalkoztak a 
szakszervezeti bizottságok, a 
budapesti bizottság és a szak -

A szakszervezet elnöksége 
megvizsgálta a  műszaki pro�
paganda és ism eretterjesztés 
helyzetét. A tém a igen idő�
szerű napjainkban, m ert a  
posta távlati terveiben sze�
replő műszaki fejlesztési és 
term elési feladatok megol�
dása csak magas szak . és 
műszaki műveltséggel ren�
delkező dolgozók tudatos, ha�
tékony közreműködésével va�
lósíthatók meg.

A szakszervezet szem pont�
jából a kérdés azért is fon�
tos, m ert a  magasabb szak-  
képzettséggel végzett, ered�
ményesebb m unka a  tá rsa�
dalmi érdekeken túl, a dol�
gozók egyéni érdekeinek 
m egvalósítását is elősegíti.

Az elnökség abból indult 
ki, hogy

meg kell terem teni a dol�
gozók szaktudása és m ű�
szaki műveltsége továb�

bi lehetőségeit.

M ár most gondolni kell a r�
ra. hogyan, milyen módsze�
rekkel lehet meggyorsítani az 
új, az élenjáró szakm ai ta�
pasztalatok széles körben való 
ism ertetését.

Az elnökség részletesen, be�
hatóan elemezte a  műszaki 
propaganda jelenlegi hely�
zetét és a  további felada�
tokat. M egállapította, . hogy 
a műszaki propaganda jelen�
legi eszközei és form ái biz�
tatóan fejlődtek. A szakmai 
kérdéseket tárgyaló szabad�
akadém iák, üzemgazdasági 
tanfolyamok, üzemi .ismeret-  
terjesztő előadások, m inden 
hibájuk ellenére is, ked�
veltek a  dolgozók körében.

A tapasztalatcserék, a m ű�
velődési otthonokban meg�
rendezett ankétok, a  posta 
műszaki könyvtárhálózatá�
nak szolgáltatásai szintén fej�
lődtek, alkalm asak a  dolgo�
zók szakism eretének és ta�
pasztalatainak bővítésére.

Mindezek azonban kezdeti 
lépéseknek tekinthetők és így szervezett 
nem  m entesek a hibáktól részt nem
sem. Például a szakmai kér�
déseket tárgyaló szabadaka -  
dám iák m egindulásáról sok 
érdekelt nem  értesü lt időben.
A ránylag kevés a szakmai
kérdéseket, tárgyaló • üzemi 
ism eretterjesztő előadások, 
ankétok és a jól előkészített 
tapasztalatcserék szám a is. A 
posta 45 ezer kötetes szak�
könyvtári hálózata sincs még 
kellőképpen kihasználva. Ke�
vés az alapvető és összefog�
laló műszaki könyv. Sok 
elavult szakkönyvünk fel�
ú jításra  vár. A külföldi ta �
pasztalatok felhasználása sem 
elégséges.

Az akadályozó tényezők 
feltárása m ellett az el�
nökség m egjelölte a m ű�
szaki propaganda, a szak�
mai ism eretek terjeszté�

sének további ú tját.
Ezek közül a  legfontosabb 
tennivalók a következők:

A szakszervezeti szervek 
— a  központtól az alapszer�
vekig — a szakm ai veze�
téssel együttműködve, előre 
határozzák, tervezzék meg 
a műszaki propagandával 
kapcsolatos feladataikat.

Meg, kell szüntetni azt a 
helytelen szemléletet, hogy 
a  műsz.aki propaganda csak 
a posta műszaki ágazatára

Milyen feladatot lát el a műszaki 
' szakosztály ?

A z  ötéves terv  során a táv�
közlés roham os fejlődése és 
ennek folytán a ránk  váró fel�
adatok végrehajtása m ind több 
és nagyobb szakképzettségű 
dolgozó odaadó m unkáját 
igényli. A megnóvekedett fel�
adatok ellátása érdekében biz�
tosítani kell a  mérnökök, tech�
nikusok és m inden műszaki 
dolgozó egybehangolt alkotó 
m unkájának a  fellendítését, 
eredm ényeik m éltó elism eré�
sét és vélem ényük kikérését. 
Ennek érdekében a SZOT plé�
num ának h a tá r o s a i  alapján  
alakult meg 1950 januárjában  . 
a műszaki tanács, m int szak -  
szervezetünk elnöksége m el�
le tt működő tanácsadó szerv, 
m ajd ezt követően alakultak  
meg a szakszervezeti bizott�
ságok m elle tt működő m űsza�
ki bizottságok.

jav as la ta it és azokat v itá ra  bo�
csátja.

A szóbánlevő javaslat lé�
nyegét a műszakj szakosztály 
megküldi a  műszaki bizottsá�
goknak és a műszaki bizottsá�
gok vezetőségét az értekezlet�
re  meg fogja hívni.»

A szakosztály reméli, hogy 
az ism ertetésre kerülő nag '-  
feladatok felkeltik  a  műszaki 
dolgozók alkotásvágyit. ki�
v á ltják  értékes hozzászólásai�
kat. és fokozott m unkával se�
gítik a  műszaki bizottságokat.

Brebovszky Jenő.
a  műszaki szakosztály elnöke

vonatkozik, és gondoskodni 
kell arról, hogy a forgalm i 
dolgozók is m egism erkedhes�
senek az élenjáró m unka -  
módszerekkel és tapasztala�
tokkal.

Tovább kell fejleszteni a 
műszaki propagandának azo�
kat a módszereit, amelyek a 

továbbképzésben 
vevő dolgozók 

szakism ereteinek bővítésére 
alkalm asak. A szabadakadé�
m iákon a színvonal további 
emelése m ellett több évre 
szóló tem atika kerül kidol�
gozásra. A legértékesebb elő�
adásokat a  vezérigazgatóság 
nyom tatásban is megjelen�
teti, ami lehetővé teszi az 
előadásokon részt nem  vett 
dolgozók tá jékoztatását is. A 
vezérigazgatóság meggyorsít�
ja  a szakkönyvek kiadását és 
tervezi a technikum i tan �
könyvek nagy példányszám �
ban való m egjelentetését is:

A külföldi tapasztalatok 
felkutatása és terjesztése é r�
dekében a posta dokum en�
tációs központjának felada�
tai jelentősen megnövelted�
nek. Széles körben ism er�
tetni kell a dokumentációs 
központ és a központi m ű�
szaki könyvtár szolgáltatá�
sa it és ezek igénybevételé�
nek  m ódjait, hogy például a  
cikk -  és cím fordítások min�
den érdekelthez eljussanak. 
A nyelvism eret m egkönnyíti 
a külföldi anyag felhasználá�
sát. ezért több tám ogatást 
fognak nyújtani a nyelvta�
nulóknak. Az orosz nyelv 
e lsajátítására külön gondot 
fognak fordítani. A műsza�
ki és a szakszervezeti 
könyvtáraknak gondoskod�
niuk kell arról, hogy a dol�
gozók minden szakkönyv-  
igényét kielégítsék, és nép�
szerűsítsék az újonnan meg-  
ielenő szakkönyveket.

A tapasztalatcserék igen 
fontos eszközei a szakmai is�
m eretek terjesztésének. Fon�
tos feladata a szakszervezeti 
szerveknek és a szakvezetés�
nek. hogy szám ukban is. de 
különösen előkészítésükben 
javítsák  a tapasztalatcserék 
színvonalát.

Az elnökség term észetesen 
részletesebben, sokoldalúbban 
v ita tta  meg a műszaki pro�
paganda aktuális kérdéseit, 
m int ahogvan it t  vázoltuk. 
H atározatai lehetővé fogják 
tenni, hogy a szakmai kérdé�
sek irán t' érdeklődők m ár ed�
dig is neues tábora tovább 
növekedjék, és így az új, 
a gazdaságosabb, könnyebb 
munkamódszerek kutatása, 
azok a ’kalmazása országszerte 
gyorsan elterjedjen.

K. L

Az 1963. évi tervévkezdetén
nácskozás időtartam a tú l h o s �
szú lenne.

Az évi feladatok, tervek vég�
reha jtása annál eredm énye�
sebb lesz, minél előbb megvi�
ta t ják  a dolgozókkal. Helyes, 
ha a tervism ertető termelési 
tanácskozásokat feb ruár köze�
péig m egtartják, hogy még a 
hónap végéig legyen idő •>. 
postaszerv éves tervének a 
dolgozók vállalásai alapján 
történő kialakításához.

A tervism ertelő term elési ta �
nácskozásokon m ind a gazda�
sági vezetők, mind a szakszei-  
vezeti tisztségviselők szem é�
lyes segítségnyújtással, tanács�
csal segítsék a dolgozókat a 
m unkaverseny - vállalások ki�
alakításában. A dolgozók fi�
gyelmét irányítsák azokra a 
versenyform ákra, amelyek ed�
dig legjobban segítették a fel�
adatok végrehajtását. A szak -  
szervezeti tisztségviselők
ügyeljenek arra, hogy a szak�
vezetés nyújtson segítséget a 
dolgozók vállalásainak megté�
teléhez és biztosítsa azok tel�
jesítéséhez az előfeltételeket.

Gondoskodjanak arról, hogy 
a term elési tanácskozások 
döntéseit és a dolgozók elfo�
gadható javaslata it a szakmai 
vezetők meg is valósítsák. Se�
gítsék és ellenőrizzék az 
1022/1961. sz. m unkaverseny -  
szervezésről szóló határozat�
ban előírtak betartását, hosy . 
annak elvei a gyakorlatban 
érvényre is jussanak.

Szllasi Gyula

mai vezetők is. E m unka 
eredm énye azonban nem  m u�
tatkozott meg eléggé a  bal�
esetek szám ának és a balese�
tekből kifolyólag kiesett 
m unkanapok szám ának csök�
kenésében. Például 1962 első 
három  negyedévében Buda�
pest területén 259 baleset tö r�
tént, a k iesett m unkanapok 
száma pedig 5,649 volt. A 
küldöttközgyűlés ennek okát 
elsősorban abban lá tja  — és 
erre  felhívta a budapesti bi�
zottság és a szakszervezeti 
bizottságok figyelm ét is — 
hogy még m indig kevés gon�
dot, fordítanak a balesetek 
megelőzésére. Vonatkozik ez 
elsősorban a  munkásvédelmi 
eszközök használatának szi�
gorúbb megkövetelésére, a 
balesetvédelm i oktatások
rendszeresebb és színvonala�
sabb m egtartására, de nem  
utolsó sorban a szakszerveze�
ti tisztségviselők nevelő, fel-  
világosító m unkájának  foko�
zására.

Az értekezlet m egállapítot�
ta, hogy

az utóbbi időben a szak -
szervezeti bizottságok
eredményesebben foglal�
koznak a dolgozók politi�
kai nevelésével és kultu�
rális igényeik színvonala�

sabb kielégítésével.

E m unkában . jelentős szere�
pet töltöttek be a szakszerve�
zeti bizottságok által szerve�
zett ism eretterjesztő előadá�
sok, amelyeken az elm últ év�
ben a budapesti postás dolgo�
zók közül közel 18 000- en ve t�
tek részt. Ugyanakkor m egál�
lapította azt is. hogy az elkö�
vetkező időkben a politikai 
m unka reszortjellegét követ�
kezetesebben kell megszün -  
títn i. Tovább kell fejleszteni 
azt a jól bevált módszert, 
hogy vezetőségi üléseken, bi�
zalmi értekezleteken és tag�
gyűléseken rendszeresen ta r t�
sanak a dolgozókat is egyre 
jobban é rd e ^ ő  kül -  és bel�
politikai tájékoztatót.

A dolgozók politikai tá jé �
kozódását nagym értékben 
elősegítik a szakszervezeti 
politikai iskolák is. Például 
Budapesten 42 szakszervezeti 
bizottság 74 politikai iskolát 
szervezett, melyeken közel 
1500 hallgató vett részt.

Eredményesebben tevé�
kenykedtek a szakszervezeti 
bizottságok és a budapesti bi�
zottság a dolgozók általános 
m űveltségének emelése' érde�
kében is. Jelzik  ezt a követ�
kező számok is: a postás dol�
gozók közül 181- en egyete�
men, illetve főiskolán, 1045-  
en középiskolán, 135- en pe�
dig általános iskolában tanul�
nak.

C sakham ar nyilvánvaló lett, 
hogy a feladatoka; egyedül a 
műszaki tanács jól megolda�
ni nem  tudja. Ezért I960 de�
cemberében az elnökségünk 
határozata alapján  az eddig 
külön működő műszerész, 
gépjárművezető. szakm un�
kás. hálózatépítési és szerelő -  
csoportok beolvadtak a m ű�
szaki tanácsba és m int m ű�
szaki szakosztály foly tatták  
tovább m unkájukat.

A műszaki szakosztály fel�
adatául tűzte ki, hogy ism er�
teti a műszaki dolgozókkal a 
posta távlati és 5 éves terveit 
és ennek megoldását azáltal is 
elősegíti, hogy a  műszaki bi�
zottságoknak a tervekre vo�
natkozó javaslata it kikéri és 
gondoskodik azoknak a fel�
sőbb szervek elé való terjesz�
téséről. Előmozdítja a szak-  
szervezeti kongresszus határo�
zatainak betartását, e^ 'égzi az 
elnökségtől kapott feladatokat. 
Tám ogatja a SZOT műszak: 
és gazdasági tanácsának m un�
káját, elősegíti a-  szakmai fel-  
készültséget és figyelemmel 
kíséri a műszaki dolgozók é r �
dekvédelmi ügyeit.

A kitűzött feladatok nagy 
részét a  műszaki szakosztály 
elvégezte. Jelenlegi legna�
gyobb feladata a posta 20 éves 
távlati tervének előkészítése, 
és a harm adik 5 éves te rv  fel�
adataira való felkészülés. Eb�
ben a m unkában szám ít a 
szakosztály a szakszervezeti 
bizottságok m ellett működő 
műszaki bizottságok segítségé�
re. Ezt Budapesten eddig meg 
is kapta, azonban egyes k i�
vételektől eltekintve, nélkü�
lözi a vidéki műszaki bizott�
ságok támogatását. Több vidé�
ki műszaki bizottság még a 
m unkatervet sem állíto tta ösz-  
sze és működésében hanyatlás 
észlelhető.

Az előttünk álló nagy. fel�
adató]/: sikeres elvégzése érde�
kében a műszaki szakosztály, 
a posta vezetőségével együtt, a 
közel jövőben országos é rte �
kezlet egybehívását tervezi, 
melyen a  posta vezetősége is�
m ertetni fogja az előttünk ál-  
ió feladatokat. A műszaki 
szakosztály vázolja majd a 
létszám, szakértelem stb. pro cr 
lém ákat. Elő fogja terjeszteni

Sikeres volt a z  év végi 
csúcsforgalom lebonyolítása

A Bp. 72- es postahivatalban 
a kézikocsik, am elyek rendel�
kezésre -  álltak , még a rendes 
forgalom  lebonyolítására sem 
lettek  volna elegendők.

Csepelen m egtörtént, hogy 
sürgőd táviratok m aradtak  
m ásnapi kézbesítésre. A jö�
vőben megfontolandó, hogy a 
táviratkézbesítőket átadják - e  
a  csomagkézbesítés kisegítésé�
re.

A szakszervezeti bizottsá�
gok sokkal több segítséget ad�
tak  a  forgalom lebonyolításá�
hoz, m int a  korábbi években. 
Az ő m unkájuk is hozzájá�
ru lt a jobb eredm ények eléré�
séhez.

A tapasztalatokat — m in�
den szinten — feltétlenül 
alaposan elemezni, összegezni 
kell, amelyekből megfelelő 
következtetéseket lehet m ajd 
levonni az idei feladatok si�
keres megszervezéséhez és le�
bonyolításához.

A dolgozókat és vezetőket 
egyaránt dicséred illeti de-  
rekas é« becsületes m unká�
jukért. helytállásukért. a 
csúcsforgalom sikeres és ered�
ményes lebonyolításáért. ,

Kovács József

hogy a kisegítő m unkaerőket 
a  nappali órákban is foglal�
koztatták. Ezáltal term eléke�
nyebb volt a m unkájuk. De�
cem ber végén például 8 ezer�
rel kevesebb volt a vám keze�
letlen  csomagok száma, m in t 
az előző évben, annak elle�
nére, hogy lényegesen növe�
kedett a  feldolgozásra váró 
küldemények darabszám a.

Hiányosságokkal is 
találkoztunk

Nem azokról kívánunk em�
lítést tenni, amelyek a  fel�
adatok megnövekedéséből 
származnak, m in t például a 
sorbanállások stb., azonban 
azokra fel kell hívni az il�
letékesek figyelmét, melyek 
kis körültekintéssel, vagy ' 
jobb szervezéssel elkerülhe�
tők lettek volna. Ilyen a Bp. 
62- es hivatal fűtésének kér�
dése. ahová az éjszakai órák�
ban közösen ellátogattunk az 
igazgatóság forgalmi osztály 
vezetőjével, m ajd az igazgató�
ság helyettes vezetőjével. 
M indkét alkalommal hidegek 
voltak a fűtőtestek. A dolgo�
zók joggal panaszkodtak és 
m éltatlankodtak.

(Folytatás az l. oldalról)
A Bp. 78- as hivatal jó m un�
kaszervezéssel biztosította, 
hogy a perem hivatalok cso�
m agjait külön helyiségben dol�
gozták fel. * a  hivatalokhoz 
történő szállítását az éjszakai 
m űszákban is biztosították, 
így az érdekelt hivatalok idő�
ben m egkapták azokat a  cso�
magokat. am elyeket kézbesí�
tésre elő kellett készíteniök.

A forgalom a tervezés 
helyességét igazolta

A  Járm űtelep  forgalmi szer�
veivel történő jó együttm ű�
ködés nagyban elősegítette a 
forgalom sikeres lebonyolítá�
sát. m ert az igényelt gépko�
csikat a Járm űtelep időben 
rendelkezésre bocsátotta.

Az előzetes tervezésnek 
megfelelően alakult a forga�
lom lebonyolítása, illetőleg a 
küldemények feldolgozása. 
Lényegesen jobb volt a  Bp. 
70- es postahivatal m unka -  
szervezése Is. m int az előző 
éhekben, am it bizonyít D ói�
déul hogy a csomagkézbesí�
tők naponta korábban szá�
moltak le Helyesnek bizo�
nyult az az intézkedés is,

A  postaszervek vezetőinek 
többsége m ár ismeri az 1963. 
évj tervét, vagy tervirány�
számait. Ennek a  m unka let ü -  
le tük re történő bontása u tán  
a  helyi, konkrét feladatokat 
lehetőleg minél érthetőbben '— 
nem csak a szám adatok felso�
rolásával — kell ism ertetni.

Az 1963. évi tervév kezde�
tén a  term elési tanácskozások�
ra  igen sok feladat hárul. Fog�
lalkozni kell az 1962. évi terv 
és a m unkaverseny - vállalások 
teljesítésének eredményeivel, 
az élüzenrcélkitűzések teljesí�
tésének alakulásával, az 1963. 
évi • tervek részletes ism erteté�
sével, a dolgozók m unkaver -  
seny - vállalásainak kialakításá�
hoz szükséges előfeltételek biz�
tosításával. a versenyben elért 
eredm ények alapján a  kiváló 
dolgozó és a szocialista brigád 
cím kitüntetések adományozá�
sának elbírálásával, és az éves 
vállalások kialakításával.

M indenütt helyileg kell el�
dönteni. hogv szükséges- e Kü�
lön rendkívüli tervism ertető 
term elési tanácskozást ta rta �
ni. amelyen csak az 1963. évi 
terveket és feladatokat ism er�
tetik, s egy m ásik term elési, 
tanácskozáson pedig az 1962. 
évi eredményekkel, a munka* 
verseny helyzetével, a külön�
böző kitüntetések feletti dön�
téssel foglalkoznának. Ugyanis 
a sok feladat a sok tennivaló 
megbeszélése m iatt egy ta -
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Amit szóvátesznek a dolgozók 
a Bp. 78. sz. postahivatalban

A dolgozók részéről soro�
zatosan elhangzott panaszok 
és bejelentések nyom án fel�
kerestük a  Bp. 78. sz. posta -  
h ivatalt. hogy személyesen 
győződjünk meg azokról a 
hiányosságokról, amelyek a 
hivatalnál foglalkoztatott dol�
gozók m unkáját hosszú idő 
óta jelentősen befolyásolják, 
egészségi állapotukra káros 
hatással vannak.

A panaszok 
nagy része jogos

Erről mi is meggyőződtünk. 
A po=taépület tatarozása évek 
ó ta húzódik. Ez m ár oda 
vezetett, hogy a m unkahe�
lyek beáznak, az egészségre 
károssá váltak. A szállítan�
dó csomagokban pedig az 
elázás m iatt k á r keletkezik. 
Nem is beszélve arról, hogy 
a  teljesen elázott falakban 
lévő villamos vezeték is sú�
lyos baleseti veszélyt jelent.

Az építkezési, tatarozási 
m unkák évről évre azzal az 
indokolással m aradnak el, 
hogy egy általános nagy 
m unkával fogják a Bp. 7Q. 
sz. postahivatallal együtt — 
azokat megoldani.

A szakszervezeti bizottság 
véleménye szerint azonban 
vannak olyan balesetveszé�
lyes területek, am elyek fel�
számolásával nem  kellene v ár�
ni a nagy m unkák idejéig. 
Pl. az egyes számú posta�
vágány m ellett lévő peron 
szegélygerendái egyes helye�
ken mozognak, máshol te l�
jesen hiányoznak. A peron 
felszíne gödrös, a  szénrak�
tárnál keskeny és el törede�
zett, szintkülönbség van a  
beton és a  m ellette lévő ta �
laj között. A m egrakott ké�
zikocsikat. ilyen úton moz�
gatni nehéz és balesetveszé�
lyes.

V annak egyéb panaszaik Is. 
Igen sok gondot okoz a Bu�
dapest Déli pályaudvari ki-  
rendeltségen dolgozók m un�
karuhával való ellátása. A 
mozgópostakocsija fűtése sem 
megoldott még te ljes mér�
tékben. Nem beszélve arról, 
hogy a csomagrakodók vá�
rakozó helyiségének fűtését 
is csak kb. egy hónappal ez�
elő tt oldották meg.

Az egész h ivatalra  jellemző, 
hogy

a munkahelyek 
igen zsúfoltak,

az öltözők kicsik. ’Az öltöző-  
szekrényeket is alig tud ják  
elhelyezni, nemhogy ’ még új 
szekrényekről tud janak  gon�
doskodni, pedig 30—35 em �
bernek nincs öltözőszekré�
nye.

Véleményünk szerint ez Is 
annak a következménye, hogy 
a  mozgóposta - főnökség előtt 
álló szakmai feladatok soka�
sodásával a helyiségigény is 
növekedett. Ez pedig a szo�
ciális létesítm ények rovására 
történt.

Ezek csak’ kiragadott ré�
sziek a beérkezett • panaszok�
ból, a m unkahelyek állapo�
táról, de ebből is k itű �
nik, hogy az amúgy is ne�
héz, fáradságos fizikai m un�
kát egyre nehezebb körül�
mények között végzik.

A dolgozók megértik azt. 
hogy egy nagyobb m érté�
kű átalakítás előtt nem le�
het az összes egészségtelen, 
korszerűtlen m unkahelyet 
m áróf - holnapra megváltoz�
tatni. Azt viszont joggal el�
várják , hogy a Budapesti

Postaigazgatóság és közvet�
len vezetőik többet tö �
rődjenek e problém ák ideig�
lenes megoldásával.

A Bp. 78. sz. postahivatal 
dolgozói a  maguk részéről 
m indent megtesznek az előt�
tük  álló feladatok végrehaj�
tásáért, de ugyanezt kíván�
ják  a posta vezetőitől is. Ez�
zel mi is egyetértünk, de 
annál is inkább, m ert azt 
tapasztaltuk, hogy a hiva�
ta l vezetése és a  szakszer�
vezeti bizottsága körültekin�
tőbb m unkával néhány kér�
dést helyben Is m egoldhat�
na. Nem szükséges minden 
esetben felsőbb u tasítá sra  
vagy engedélyre várni.

Jóllehet a hivatal vezető�
sége és a  szakszervezeti bi�
zottság egyes kérdések m eg�
oldására te tt erőfeszítése 
hiábavaló volt, m ert

Hogyan jutottunk el idáig?

a felsőbb szervek részéről nem minden esetben 
történi meg a kellő intézkedés.

Így pl. többször kérték  már, 
hogy a  gépkocsikban elhe�
lyezett poroltó - készülékeket 
a  jelenlegi helyéről más, a l�
kalm asabb helyre szereljék 
át, mivel a járatk ísérőket 
baleseti veszélynek teszik ki.

Többször kifogásolták, hogy 
a nagyalakú, súlyos érték -  
cikk - vasládákat vonják ki 
a  forgalomból és helyettük 
könnyebb burkolású ta r tá �
lyokat rendszeresítsenek (víz�
hatlan vászonzsák, alum í�
niumdoboz stb.). Ugyanis 
ezeknek a  vasládáknak a sú�
lya üresen is 20—25 kilo�
gramm , m egrakva pedig 50 
kilogrammon felül is van. 
Ezeket efey em ber mozgatja

a szállítás különböző fázi�
saiban. Ez, m in t m ár nem 
egyszer meg is történt, bal�
esetet vagy baleseti veszélyt 
idézett elő. Az intézkedések 
elm ulasztását a  dolgozók m ár 
többször is kifogásolták.

Természetesen, ezek m ár 
olyan problém ák, amelyek 
erőiket m eghalad ják  és fe l�
sőbb megoldást igényelnek.

Ism erve a  mozgópostás 
dolgozók nehéz m unkáját, 
egészségtelen m unkakörül�
m ényeiket, indokolt, hogy 
m ind a  Postavezérigazgató�
ság, m ind a szakszervezet a 
lehető legnagyobb segítséget 
nyújtsa gondjaik megoldá�
sához. ' Orbán Sándor

Búcsú a Posta Központi Leszámoló Hivatalától

Búcsúvacsorán ve ttek  részt 
decem ber 29- én az óbudai pos�
taszervekkel közösen a Posta 
Leszámoló Hivatal dolgozói 
abból az alkalomból, hogy

A  Vas megyei IV’—VI. osz�
tályú postahivatalok és a  m ű�
szaki szervek az 1962- es ver-  

j senyévben kivétel nélkül részt 
J vettek az 1022/1961. M. T. és 
SZOT közös határozata alap�
ján  a  Soproni Postaigazgató�
ság á lta l kezdem ényezett, az 

j igazgatóság „kiváló h iva ta la” 
cím ért folyó versenyben. Kis-  
h ivatalaink közül azonban 
kezdetben mindössze 72 száza�
lékot, körülbelül 140 kishiva -  
ta lt tud tunk  a  versenybe be�
vonni. A nnak ellenére hogy 
területi szinten a másik két 
megyéhez viszonyítva ez a 
szám — százalékos arányt te �
k intve — viszonylag magas 
volt. az eredm énnyel koránt�
sem voltunk elégedettek. T ud�
tuk, hogy ennél sokkal többet 
is el lehet érni, de ehhez meg 
kellett ta lálnunk  a megfelelő 
módot.

Sok fejtörésbe, nagyon sok 
kishivatali dolgozóval foly-  

: ta to tt hosszas eszmecserébe 
került, de

megtaláltuk a helyes módszert.
A m unkaversenyben való 

részvételtől m ereven elzárkó�
zó k ishivatali dolgozóink kö�
zött a legtöbben régi több 
évtizedes gyakorlattal rendel�
kező. kiváló szakm ai m unkát 
végző szaktársak  voltak, akik 
semmi céljá t nem  lá tták  a 
m unkaversenynek. Többé- ke-  
vésbé jól elvégezték szakmai 

; feladatukat, de nem  érezték 
i eléggé szívügyüknek a növek -  
j vő feladatok  teljesítését, illet -  
i ve tú lteljesítését.

Olyan értesüléseket is kap -  
1 tunk, hogy ezekkel a dolgo-  
| zókkal nem  sók értelm e van 
i a további foglalkozásnak. 
Mégis felkerestük azokat, 
akiknek meggyőzését legne�
hezebbnek tarto tták . Nagy 
volt a csodálkozás. arhikor 
szinte kivétel nélkül az őszin�
te, helyes beszélgetés után 
m indenhol határozott ígéretet 
te ttek  a versenyhez való csat�
lakozásra.

Csoda történt?

Egyáltalán nem. Csak megvi�
lágítottuk a k ishivatali dolgo�
zók előtt, hogy nélkülük nem 
tudunk  sem m ire sem menni. 
Az igaz, hogy a bevételi és a 
h írlap terv  teljesítése zömmel 
a nagy -  és középhivatali 
dolgozók vállán nyugszik, de 
a még fennm aradó jelentős 
hányad teljesítése a kishiva�
tali dolgozóktól függ. Amikor 
tuda tára  ébredtek teljesítm é�
nyük fontossága a lap ján  arra, 
hogy

nélkülük nincsen tervteljesítés,
am ikor lá tták , hogy a közép-  
és nagyhivatali dolgozók sem�

mivel sem végeznek fontosabb 
és felelősségteljesebb m unkát 
m int ők, am ikor éreztettük ve�
lük, hogy az ő erőfeszítésük�
re  is szükség van, m ár nem 
kellett tovább meggyőzni őket 
a m unkaversenyben való rész�
vételre.

Persze az ígéret nem  m in�
den.

figyelemmel kisértük 
a valóraváltást is.

Az elm últ év második negye�
détől kezdve a m unkaverseny�
hez csatlakozott postaszsrvek 
versenyvállalásának teljesíté�
sét tartalm azó jelentéseket 
nem közvetlenül a postaigaz�
gatósághoz. hanem  új mód�
szerrel, az alapszervi te rm e�
lés - bérfel el ősökhöz küldték, s 
onnan összegyűjtve kerültek  
tovább a postaigazgatósághoz. 
E kis változtatással kettős 
eredm ényt é rtünk  el: egy�
részt az alapszervi tisztségvi�
selők figyelemmel tu d tá k  kí�
sérni a hozzájuk tartozó pos�
taszervek  versenyeredm é�

nyeit, m ásrészt m egszüntet�
tük  a hiányos adatszolgálta�
tást,

A helyszíni, helyes módsze�
rekkel végzett egyéni meg�
győzés, és az alapszervek fo�
kozottabb bevonása a m unka -  
verseny - eredm ények feldol�
gozásába, eredm ényezte, hogy 
a kishivatali dolgozók a ver�
seny kezdetekor a 72 százalé�
kos részvételi aránnyal szem�
ben jelenleg több m int 90 szá�
zalékban vesznek részt a 
munkaversenyben.

Az elért eredm ényeinkkel 
még m indig nem vagyunk elé�
gedettek. Sem m iesetre sem  
törekszünk arra . hogy me�
gyénk m inden postaszerve és 
dolgozója versenyben legyen, 
de 19G3- ban szeretnénk elér�
ni, hogy egyetlen olyan posta�
szerv se legyen Vas megyé�
ben. ahol a postás dolgozók 
ne látnák tisztán a m unka�
verseny fontosságát, s annak 
eredményfokozó ereiét.

Mihály Józsefné 
a P o s tá s o k  S z a k sz e rv e ze te  V a»

m eg y e i B iz o ttsá g a  M B t i tk á r a

Jól sikerült bizalmi oktatás 
— magasabb színvonalú munka

A bizalmi ok ta tást Szom�
bathelyen négy előadással, 
Celldömöik és S árvár szb - nél 
két előadással rendeztük meg.

Azokat a bizalm iakat, akik 
a járásuk oktatásán nem  tud�
tak megjelenni valam ely ok�
nál fogva, beosztottuk egy 
másik járáshoz, hogy biztosít�
suk  képzésüket. A megjele�
néssel komolyabb h iba nem  
volt,' csupán a Műszaki és a  
Szombathely 2. szb - nél volt 
probléma, ahol februárban a 
kim aradt bizalm iak részére 
esti ok tatást indítunk.

A járási csoportok bizalmi 
oktatását egynapos szolgálat�
mentességgel a  járási és a 
megyei székhelyeken ta rto t�
tuk. O ktatóknak a legnagyobb 
mozgalmi ism erettel rendel�
kező elv társakat kértük  fel, 
akik lelkiism eretesen végez�
ték ezt a  fontos munkát.

A bizalm iak egyöntetű vé�
leménye az v o lt  hogy ilyen 
alapos ok tatást még nem  kap�
tak. Sajnos, azt is  megállapí�
tottuk, hogy a bizalm iak n a�
gyobb része nem  volt tisztá�
ban teendőivel. Ennek nem �
csak eddigi oktatásunk fogya�
tékossága volt az oka, hanem  
egyes bizalm iaknak olyan 
passzivitása is, hogy még a 
kézikönyvet .sem olvasták el, 
és így nem  ism erték felada�
taikat.

Egyöntetűen bebizonyoso�
dott, hogy pl. a  besorolások�
nál a bizalm iakat a szakmai 
vezetők általában nem  kér�
dezték mag és ezzel kapcso�
latban az egyetértési jogot 
nem  gyakorolták. Teendőik 
döntően a tagéi .(beszedésre, 
üzemi segélynél a köm yezetje -  
lentésre, s hasonlókra szorít�
koztak.

Az oktatásban résztvevők 
véleménye szerint sok olyan 
kérdés vált előttük világossá, 
am it eddig nem  tudtak. Űj is�
m ereteik birtokában ígéretet 
tettek a m unka m egjav ítására

M áris tapasztaljuk, hogy a  
megyében egészen más a bi�
zalmiak m unkája.

Megyebizottságunk minden 
tagját felkértük, hogy a meg�
felelő alkalm akkor ne mu�
lasszák el a  bizalmival való 
beszélgetést, az aktuális fel�
adatok helyes megoldásához 
ad janak segítséget, tanácsot.

A bizalm i ok ta tás szervezé�
sét és tapasztalatait jónak 
tartjuk . Elism erést érdem ei�
nek az előadók: A b ért László, 
Beer László, Korda Frigyes, 
Takács Ferenc elvtársak. Meg 
kell említeni, hogy az előadók 
az egységes tem atika alapján 
a  maguk gyakorlati ism ereté�
vel gazdagítva tarto tták  meg 
nagy érdeklődést felkeltő elő�
adásukat. M. J.

j  m int lapozom a brigádnaplót, az első ol-  
/ I  dalon 11 mosolygós kép néz velem  

szembe. A Teréz Távbeszélő Üzem 7 A —1 
gépterm ének „Békééri- szocializm usérl” szo�
cialista brigádjának tagjai. A  képek készíté�
sének idején, 1960- ban, még csak elhatározás 
volt, ma pedig már valóság a „szocialista” 
cím  kétszeri elnyerése. A  szürkekötésű napló 
3 év történetét mondja el. M indjárt az elején  
József A ttila  örök szép sorai. „Dolgozni csak 
pontosan, szépen, ahogy a csillag m egy az 
égen, úgy érdemes",

E napló tükrözi egy kis közösség 3 éves 
m unkáját, tanulását, életének egy részét. 
Lássuk az esem ényeket:

A  7 A —I gépterem kifogástalan m űködésé�
ben nagy része van a brigádnak. A  rendsze�
res, pontos m unka az eredm ények forrása. 
A  vállalások teljesítésének értékelését féléves 
időközönként a naplóban rendre megtalálom. 
Miről adnak számot? Például a brigád egyik 
értekezletén alaposan m egvitatták egy Tan�
dem áramköri problémát. A  megbízás alap�
ján 1961. augusztus 18- án benyújto tt javasla -  
tunkal a Távbeszélő Igazgatóság szeptem ber 
19- en m ár bevezeti, és az újító brigádtag 300 
forintot Icapctt

g o n d o lko d va , nagyobb szakértelem m el dol-  
t j  gozni, többet tudni, egyetemes tudásra 

szert tenni: ezt a feladatot tűzik  m aguk elé. 
A  brigád igyekszik ennek is eleget tenni. Je�
lenleg ke! brigádtag a Puskás Technikum ba  
jár. A  többiek vállalása is tudásszomjról, 
hasznos eredményekről ad számot. M egtanul�
ju k  — ez a szó 'ta lán  a legtöbbször szerepel, 
a naplóban — a regiszter áramkört, a Meiss-  
koffer használatát, az interválasztót. 2 darab 
vonalválasztó PBX számmező jelfogó beállí�
tását, pénzbedobó áramkört. És az eredméntf:

a  brigád tagjai nem  egy időben teljesítenek  
szolgálatot, de alapos tudásukkal számos eset�
ben, komoly segítséget tudnak adni a szak�
mai vezetőknek a váratlanul fellépő nehézsé�
gek megoldásában.

1962 március, N em zetközi Nőnap. Öntevé�
kenyen, saját pénzükből 23 csokor hóvirágot 
adnak át az itt  dolgozó szaktársnőknek, és kö�
szörűik őket az ünnep alkalmából. Ennél az 
esem énynél valami újabb is je lentkezik. A 
gépterem ben dolgozó m ásik szocialista brigád

szocialista brigád, Kovács elvtárs vezetésével 
is meglátogatta őt.

— M egnéztük és m egvita ttuk a szovjet fo -  
tolciállításon látottakat.

— Brigádvezetőnk ú j lalcást kapott, a köl�
tözködést a brigád eredm ényesen elvégezte.

A  lapokon m egannyi kisebb - nagyobb ügy�
ről szelő beszámoló, am elyek összeforrottab -  
bá te tték  a közösséget. Sokat segített ebben 
a brigád kulturális vállalása is. A  lapok ar�
ról is számot adnak, hogy a 3 év  fontosabb

tagjai sértve érzik m agukat: m iért n em  ve �
lünk együtt csinálták a meglepetést?  — fa �
kadnak ki. S ez a „nézeteltérés” újabb vitá t 
hoz felszínre. M ivel a Kovács- brigád is az 
eredményes, jó  m unkájával elérte már a 
szocialista címet, m iért ne lehetne töm öríte�
ni a brigádokat, az egész gépterem kollektí�
váját „szocialistává” tenni? Még nem ért meg 
ez a kérdés, de már foglalkoztatja a dolgozó�
kat, Üjabb előrelépésen törik a fejüket: ho�
gyan lehetne szocialista üzem részt csinálni.

I  f  ilyen eseményekről ad még számot a 
I f i  napló?

— A gépterem ben dolgozó ipari tanulók�
nak segítseget adunk vizsgam unkájuk elké�
szítéséhez.

— A bngádvézető kórházba került, m ű té t�
je után közösen meglátogattuk, és öröm ünk�
re a  velünk egy gépteremben dolgozó másik

esem ényeit a brigád értekezlete in  m egvita t�
ta, m egtanácskozta.

yé dácsi Imre brigádtag ism erteti a „Mai Ja-  
z i  pán" c. könyv tartalmát. Hozzáértéssel 

beszélt a m ű stílusáról, mondanivalójáról. 
Nem , nem  lesz hivatásos kritikus, de olyan jó 
érzés ilyen dologgal is foglalkozni. S a 3 év  
alatt m egvitatott könyveknek szinte minden  
egyes írója jelentős. Például Tolsztoj, Tho�
mas Mann. Jókai, Móricz Zsigmond, Borisz 
Polevoj, Passuth László és még mások. Így 
válnak hozzáértő, m űveltebb m unkásem be�
rekké.

A  közösségi m unka tapasztalata formálja, 
fe jleszti őkec. Egy ilyen állomást a napló így 
őr ölűt meg: 1962. február 28- án Derencsér 
Bálint brigádtagunkat szb - titkárrá. Marosi 
Józsefet, Demeter Endrét és Szamos Istvánt 
szb - taggá választotta meg a taggyűlés.

A  brigád eredm ényeit a jó  közösségi szel 
lem nek  is köszönheti. Segítik őket tanácsaik 
kai a helyi vezetők és patrónusok, Gelencsé 
György a Távbeszélő Igazgatóság dolgozója 
A  segítség kétoldalú. M ert bírálja is a brigá 
dot. A m ikor egyik dolgozótársuknak a bri 
gádba történő felvételét elutasították — indot 
az volt: „Munkája, magatartása ellen kifogd  
van.” S  itt  tévedtek, am ikor ezt tették. Mt 
már a brigád is érzi: nem  volt helyes a dön 
tesük, m ert m aguk sem  „születtek” szociális 
ta brigádlagnak. A  kollektíva ereje pedig en 
nek a dolgozónak is nagyobb segítséget tu  
dett volna biztosítani fejlődéséhez.

r\erencsér Bálint, az üzem  szb - titkára iffj 
U  foglalja össze beszélgetésünket:

Két év után sajnáltam a brigádot otthagy' 
ni. De m ivel más beosztásba kerültem , kény�
telen voltam. „Okleveles” brigádtagságoma: 
azonban az ú j beosztásomban is hasznosíta�
ni kívánom.

— Ü zem ünkben jelenleg 14 brigád dolgo�
zik, 130 taggal, ennek több m in t fele a szo�
cialista elm et egyszer vagy kétszer m ár el 
nyerte. Most a párt-  és gazdasági vezetőkkel 
közösen azon törjük a fe jünket, hogyan le�
hetne kidolgozni a szocialista osztály, üzem  
cím feltételeit

Q okaa mondhatják, nem  nagy dolgok ezek  
De jelentősek. Egy- egy kis közösség íg% 

form ál embereket, kollektívákat, így teremti 
meg — örömökön, buktatókon, m unkán és 
tanuláson át — az ú j típusú szocialista em �
bert.

Á lljon itt m ég a többi eredményesen dol�
gozó brigád- tag neve is: Pécsi Kálmán, Cseh 
László, Deák Lászióné. Andrassi Gyula, akik  
életük egy részét „szürke” naplóba írják, de 
mégsem szürkén, hanem egyre tartalmasab�
ban élnek. Török Mihály

3

m egválnak Óbudától és átköl�
töznek a Ferenc Távbeszélő  
Központ újonnan épült, ré�
szükre fenntarto tt részlegébe.

Amiről a brigádnapló mesél
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Örvendetes e se m é n y :

tovább fejlődött társadalombiztosításunk
■ A M agyar Szocialista Mun�
k ásp á r t VIII. kongresszusán 
je len te tte  be K ádár János 
•eivtárs. hogy a  „párt m ivAent 
•■megtesz a sokgyerm ekes csa�
ládok, helyzetének az átla�
gosnál gyorsabb javításáért. 
Emelni fogjuk a kétgyér'me-  

Ikesek családi pótlékát, javí-  
ttunlc az •- özvegyek helyzetéit.” 

A Népköztársaság Enöki 
(Tanácsa és a m agyar for-  
(radalm i m unkás—paraszt
ko rm ány  a dolgozóik betegsé�
g i biztosításának módosításá�
ró l szóló rendelete, és az ala�
csony összegű özvegyi nyug-  

íd ijak  em elésére vonatkozó új 
- jogszabályok a kongresszusi

határozatok gyakorlati meg�
valósítását jelentik.

A rendelet több vonatko�
zásban kiterjeszti és fejleszti 
a betegségbiztosítási szolgál�
tatásokat. Ennek keretében — 
az eddigiekkel szemben —  a 
kórházi ápolásra szoruló dol�
gozót időben, korlátozás nél�
kü l kell ingyenes kórházi 
ápolásban részesíteni.

Az idős, vagy Rokkantsági 
nyugdíjban részesülő dolgo�
zók kívánságát te ljesíti az a 
rendelkezés, am ely szerint a 
nyugdíjasok és családtagjaik 
az eddigi 30 nap helyett 
évenként 90 napon á t része�
sülhetnek d íjtalan  kórházi

Égj7ik szaktársunk levélben 
fordult a Népszava szerkesz�
tőségéihez, am elyben feltárta  
azokat a nehézségeket, ame�
lyek a dolgozókra nézve kü�
lönféle Hátrányokat jelente�
nek.

A levél nyomán a szakszer�
vezeti megyei bizottság hely�
színi szemlén m egállapította, 
hogy a panaszolt hátrányok 
fennállnak, de az alapul szol�
gáló osztott szolgálatot az in�
dítások és érkezések teszik 
szükségessé.

Ezután a dolgozó a szak -  
szervezeti központihoz ír t  le�
velében azt jelezte, hogy rossz 
néven vették bejelentését, sőt, 
azt is éreztették vele, hogy 
m ás m unkakörbe való áthe�
lyezésre szám íthat.

Mivel az évek óta változat-  
lton m unkakörből való elmoz-  
•dííás és a  közérdekű bejelen�
té s  m egtétele között nyilván�
való összefüggés van, szak -  
szervezetünk a  törvényességet 
a z  ügyben — h a  szükség lesz 
rá — rni.nderaképpen „biztosí�
tó i  i fogja.

Ebből - az esetiből is látható, 
hogy a  dolgozók a  közér�
dekű bejelentésektől ném ely�
kor azért tartózkodnak, m ert 
attól tartanak, hogy a  beje�
lentés következménye vala�
milyen ellenük irányuló m eg�

torlás lesz. Pedig az 1957. évi 
IV. törvénycikk 67. §. (1) be�
kezdése m inden állam polgár 
jogává és kötelességévé teszi 
az állam i és gazdasági élet 
minden területén a  hibáknak 
és a fogyatékosságoknak az 
illetékes szerveikhez való be�
jelentését.

A  törvény 68. §. (3) bekez�
dése pedig a bejelentők vé�
delmében a  következőket ren�
deli el:

„Ha a bejelentővel szem ben  
— azért, m ert az illetékes, 
szervek figyelm ét valamely 
hibára, szabálytalanságra fe l�
hívta  — akár m unkaviszonya  
körében, alcár egyébként hát�
rányos in tézkedéseket tesz�
nek, az ilyen intézkedést tevő 
szerv felügyeleti szerve a tör�
vényes állapotot köteles azon�
nal helyreállítani. Köteles to�
vábbá gondoskodni arról, 
hogy a hátrányt szenvedett, 
szem ély megfelelő erkölcsi 
elégtételt Icapjon és az ügyből 
eredő anyagi kára is m egté�
rüljön. A  szerv vezetője az 
ilyen intézkedésért felelős 
szem élyt köteles a fennálló  
jogszabályok szerint fegyehni-  
l&g és anyagilag is felelős�
ségre vonni.”

Ezt a  mi szakszervezetünk 
is be foeia tartani.

Dr. Jankovich Lajos

AZ EGYEZTETŐ BIZOTTSÁGOK 
GYAKORLATÁBÓL

Közmegelégedéssel végző�
dött K. J. munkaügyi vi�

tája
az egyeztető bizottsági eljárás 
során. Ebben az ügyben 
ugyanis olyan megegyezés tö r�
tént, am ely m ind a  dolgozó, 
m ind a m unkáltató megelége�
désével találkozott.

K. J. szaktársunk ugyanis 
m inden szakképesítés nélküli 
munkakörben dolgozott.
M unkaviszonya felm ondását 
mégsem fogadta el a vállalat. 
Ez ellen a határozat ellen 
folyt a tárgyalás, am ely során 
a felek között lé trejö tt a 
megegyezés. Tulajdonképpen 
ezt vette tudomásul az egyez�
tető bizottság. .

*
K. Ä. prém ium  megvoná�
sa miatt fordult panasz-

szal
az egyeztető bizottsághoz, 
m ert igazolatlan m ulasztásá�
ra  való hivatkozással prém iu�
m át megvonták."

A panasznak az egyeztető 
bizottság helyt adott és a 
vállalatot az esedékes prém i�
um megfizetésére kötelezte. 
M egállapította az egyeztető 
bizottság, hogy a dolgozó a 
■mulasztott m unkanap előtti 
este bejelentette rosszullétét, 
m ásnap pedig orvosi vizsgá�
la ton  és felülvizsgálaton je�
len t meg. Bár ezek során be�
tegállom ányba nem vették, de 
a  távollétet mégis igazoltnak 
kell tekinteni. Ezért a  pré�
miumot „igazolatlan mulasz�
tás” címén tőle megvonni 
nem lehet.

★
Tévesen kifizetett mun�
kabér megtérítésére köte�

lezte
az egyeztető bizottság az 
igazgatóság kérelm e alapján
K. P. dolgozót. K. P. három 
hónapon á t 200—200 forin ttal

vett fel több fizetést, m int 
am ennyi megillette.

A határozat 1962 decem ber 
23- án kelt, a  túlélvezés pedig 
azonos év július—október hó�
napokban történt.

A tévesen kifizetett m un�
kabért a  kifizetéstől szám ított 
30 napon belül lehet csak 
visszakövetelni. Ezen a ha�
táridőn tú l csak akkor, ha a 
dolgozó a téves kifizetésről 
tudott, vagy a téves kifize�
tést m aga idézte elő.

Ebben az esetiben az egyez�
tető bizottság határozatát (az�
zal indokolta, hogy a dolgozó 
a vitás hónapokat megelőzően 
három hónapon á t mintegy 
200—200 forin ttal kapott keve�
sebbet és azután sem volt 
m unkakörében oly változás, 
am ely m unkabér növekedést 
idézhetett volna elő, tehát 
tudnia kellett a  túlélvezésről.

Az egyeztető bizottság a la �
pos indokokkal hozta meg 
határozatát. Elfogadhatónak 
látszik annak m egállapítása, 
hogy a dolgozó nem volt jó -  
h ;s,.,emű. Hiányzik azonban a 
határozatból a  részteljesítési 
rendelkezés. Valószínű
ugyanis, hogy a dolgozó égy 
összegben 600 forintot nem 
tud  fizetni. Ez a kedvezmény 
azonban a  m unkáltató részé�
ről utólag is megadható.

Nem helyes viszont a ha�
tározatban a fellebbezési ha 
táridőre megjelölt nyolc nap. 
Az Mt. V. 195. §- a esetére 
ugyanis a (3) bekezdés a  jog�
orvoslatot illetően nem  álla�
p ít meg külön határidőt. Eb�
ben a vonatkozásban tehát a 
Mt. XVII. fejezetébe foglalt 
általános rendelkezések az 
irányadók. A fellebbezési ha�
táridő helyesen tehát 60 nap. 
(Legfelsőbb Bíróság P. 21. 810/
1958. sz. határozat.)

J. L.

ápolásban. Ez vonatkozik 
csaknem 20 ezer postás nyug�
díjasra is.

P ártunk  és korm ányunk 
fokozott gondot fo rdíto tt az 
anya -  és csecsemővédelemre. 
Ennek újabb m egnyilvánulá�
sa az a jelentős segítség, 
am elyet az új rendelkezések 
nyomán a  szülő nőknek biz�
tosítanak. Eddig a dolgozó 
hőket 12 hét szülési szabad�
ság illette meg, m elynek idő�
ta rtam át 20 hétre  em elték fel. 
Így az anyák hosszabb időn 
á t zavartalanul gondoskod�
hatnak  újszülött gyermekük 
ápolásáról. Rendellenes, szü�
lés esetén a  szülési szabadsáig 
— hatósági orvos javaslatára 

4 héttel m eghosszabbítha�
tó.

A házastársak  közül a dol�
gos» nő kórházi ápolása ide�
jén táppénzének 50 százalékát 
kapta. Annak figyelembevé�
telével, hogy a családtagok 
e ltartása  m indkét házastár�
sat egyenlően terheli, a ren �
delet szerint a dolgozó nőnek 
kórházi ápolása idejére 
ugyanúgy m in t a  dolgozó fér�
fi — am ennyiben eltartásra 
szoruló családtagja van — 
táppénzének 80 százalékát 
biztosítják.

A rokkantsági nyugdíjas 
évente korábban csak 90, az 
ipari idénym unkás pedig csak 
75 napon á t volt táopénzre 
jogosult. Az új rendelkezés 
nyom án e korlátozásokat 
m egszüntették azáltal, hogy 
ugyanolyan időtartam on á t 
részesülhetnek táppénzben, 
m int a többi dolgozó.

A gyógyászati segédeszkö�
zökért és azok jav ításáért ,150

forin t értékhatárig  a  gyógyá�
szati segédeszköz árának  15 
százalékát, ezen felül 25 szá�
zalékát kellett fizetni. 1963 
jan u ár 1 - től a  térítési összeg 
a gyógyászati segédeszköz 
árátó l függetlenül egységesen 
15 százalék.

A kongresszus határozatai�
nak  végrehajtásaiként a ren �
delkezés tovább jav ítja  a 
m unkások és alkalm azottak 
özvegyeinek anyagi helyzetét 
A rendelkezés értelm ében 
1963 január 1- től az alacsony 
összegű — 500 fo rin t alatti 
— özvegyi nyugdíjak havi 
összegét 20 százalékkal eme�
lik.

Amennyiben a  nyugdíj ösz-  
szege az emelés u tán  sem éri 
e l a havi 350 forintot, a  nyug�
d íja t 350 forin tra  kiegészítik. 
A felem elt nyugdíj összege 
legfeljebb havi 500 forin t le �
het.

A rendelkezés nyomán 
évente csaknem 180 millió 
fo rin tta l nő az özvegyek szá�
m ára folyósított nyugdíjak 
összege.

A Magyar Közlöny 1962 
decem ber 24- i szám ában köz�
zétett társadalom biztosítási 
rendelet a postás családokat 
is  kedvezően érinti. Mind�
annyian élvezhetjük pártunk  
és korm ányunk intézkedései 
nyomán biztosított előnyöket.

Egy hónap telt el K ádár 
elv társnak  a VIII. kongresz-  
szuson elhangzott és m ár idé�
zett kijelentése óta. Tudtuk, 
hogy különböző korm ány in �
tézkedések történnek népünk 
szociális helyzetének és 
egészségügyi ellátásának fo�
lyam atos javítására, am elyek 
az életszínvonalunk em e�
lésének jelentős tényezői. Ez 
be is következett.-

M indezt t a szocializmus épí�
tésében elért gazdasági sike�
reink tették  lehetővé.

Doroszlai György

A szakma ifjú mestere mozgalom 
továbbfejlesztése érdekében

A postán nem  tú l hosszú 
időre tek in t vissza a Szakma 
ifjú  m estere mozgalom, de 
m áris sok fiatal viseli büsz�
kén e címet és jelvényt. Ahol 
a gazdasági vezetők felism er�
ték és helyesen értelm ezték a 
mozgalom jelentőségét, szá�
mos olyan fiatalra  figyelhet�
tek fel akikre a posta bizto�
san szám íthat a feladatok 
megoldásában.

A mozgalm at tek in tve Bu�
dapesten az elm últ két évben 
a legjobb eredm ényt a  Buda�
pesti Postaigazgatóság és Táv�
beszélő Igazgatóság érte el. A 
Budapesti Postaigazgatóság�
hoz tartozó hivatalokból 1961-  
ben 181. 1962- ben 232 fiatal je�
lentkezett a mozgalomba és 
közülük a jelvényt 51- en sze�
rezték meg. A Távbeszélő 
Igazgatóság üzemeiből 1961-  
ben 95 fiatal közül 41- an kap�
tak jelvényt.

Szakszervezetünk elnöksége 
és a Postavezérigazgatóság, a 
KISZ Központi Bizottsága 
egyetértésével 1963, évtől új, 
egységes szempontok alapján 
határozza meg a mozgalom 
további szélesítését: Ezt a
mozgalom rohamos fejlődése, 
a jutalm azás, felkészülések 
idejében stb. mutatkozó prob�
lémák sokasága tette szüksé�
gessé.

Az új egységes irányelvet 
tartalm azó tájékoztató rövide�
sen e lju t az üzemekhez, hiva�
talokhoz.

Biztosítva van tehá t hogy 
ez évtől a postaszervek figye�
lembe véve a helyi sajátossá�
gokat, egységes alapokra épít�
sék fel a mozgalom további 
szervezését, segítését.

A fiatalok jó előkészítése a 
vizsgákra, segítése az eredmé�
nyek elérésében, szükségessé 
teszi, hogy felfigyeljünk az 
előző évben előforduló kedve�
zőtlen jelenségre. Például 
egyes szerveknél problém át 
okozott a politikai m unka fel�
tételeinek kidolgozása Előfor�
dult az is az 1962. évi vizsgá�
kon hogy a Leszámoló Hiva�
talnál összeállított feltételek 
között egyetlen pont sem volt, 
am ely általános, társadalm i 
vagy politikai ism ereteket kö�
vetelt volna meg. A postaszer�
vek nem csak szakmájukhoz 
kiválóan értő fiatalokat kí�
vánnak nevelni, hanem  olya�
nokat, akik a postai szaktudás 
m ellett az élet minden terüle�

tén, nem  utolsó sorban politi�
kai kérdésekben is képesek el�
igazodni.

Helyesnek tartanánk , ha az. 
üzemi, hivatali K lSZ - szerve -  
zetek többet foglalkoznának a 
fiatalokkal. Behatóbban vizs�
gálják meg a mozgalom szé�
lesítésének lehetőségeit, ellen�
őrizzék és segítsék a fiatalok 
felkészülését. De segítsék azo�
kat is. akiknek év közben csa�
ládi vagy más okokból nehéz�
ségeik vannak. Mindezek njro-  
xrtán m ég nagyobb eredm énye�
iket érhetünk  el a posta, s nem 
utolsó sorban a fiatalok érde�
kében.

Kiss György

Asztalos József m. szak. 
kéz. (Bp. Távb. lg.), özv. 
Áprily Dezsőné p. alk  (Bp. 
Távb. lg.) Batki István fő-  
felügy. (Szeged lg.), Déri 
György vez. főell. (Szeged
1.), Dolmány Imre szak. 
kéz. (Dunaújváros), Erhardt 
Jenő m. s. ell. (Rádió és tv 
Músz. lg.) Gubcsó Mihály 
p. alk. (Budapest 62.), Ha�
lász Ilona kéz. gyak. (Bu�
dapest 82.), Hámori László- 
né ell. (Helyk. Távb lg.), 
Horváth István m. ell. 
(PÉKÜ) Jenei Károly vez. 
főkez. (Budapest 78.), Ka�
tona József vez. főell. (Bu�
dapest 70.), Kardos Károly- 
né hírlapárus (Bp lg. H ír -  
lap terj. Üzem) Kálmán 
Mihály hírlapárus (Csepel 
1.), Kiss János m. vez. kéz. 
(Bp. Vid. lg. I. Fennt. 
Üzem), Koloszár Imre vez. 
főell. (Budapest 114.). Ko�
vács Ignác hd. alk. (Kp. 
H írlap Iroda), Kucsera Im �
rén é p. alk. (Kiskunhalas), 
Kürnyek Balázs hd. alk. 
(Anátistván falvai. _ Magos! 
István vez. kéz. ’(Gyula). 
Muzslay Lajos vez. főell. 
(Bp. Vid. Halép Üzem), 
Szabó Imre vez. főkez. 
(Veszprém 1.). Takács Sán- 
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nest 62.1, Varga István m 
ell. (Közp. Járm űtelep ' 
Weingärtner László m. s 
ell. (Kp. Javító  Üzem).

Em léküket megőrizzük!
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A Budapesti Postás Sport�
egyesület vezetősége az „1962. 
évi eredményeiért" feliratú 
szép serleget adományozott 
Hidegkúti Jolánnak és Makrai 
Katalinnak. Pálinkás Ildikó 
pedig értékes ajándékot ka�
pott. Mindhárman a PSE tor�
nász szakosztályának nagy si�
kerrel szereplő büszkeségei.

Közülük az elmúlt évben 
Makrai Katinak csodálatos 
élményben volt része: Egy
japán televíziós társaság 
meghívására november 24-től 
december 14-ig Tokióban és 
több más japán városban ver�
senyeken. torna bemutatókon 
vett részt.

Hogy m it jelentett Ilyen 
élményekben teli fit a 17 
éve* gimnazistának? — el�
képzelhetik. Most, amikor be�
szélgetésünk közben az ese�
ményeket újra felid&i, ragyo�
gó arccal, áradó örömmel 
mesél:

— Délelőtt 11 órakor indul�
tunk egy 140 személyes repü�
lőgéppel. Utunk állomásai 
Frankfurt, München. Isztam�
bul. Beirouth, Teherán, Uj- 
Delhi, Bankong, Honkong és 
Tokió volt. A fél világot át�
repültük. Csodálatos látniva�
lók sokasága, annyi sok él�
mény tárult elénk, amelyeket 
képtelen az ember maradék�
talanul befogadni.

— Tokióban szívélyes fo�
gadtatásban volt részünk. 
Aztán elkezdődtek a verse�
nyek, a bemutatók, amelyeken 
egy alkalommal a korláton 
második, a többi versenyeken 
pedig- összetettben általában 
a negyedik helyen végeztem.

— Ennyire távol a hazától 
tapasztaltuk igazán, hogy mi�
lyen sokatérőek a baráti sport- 
találkozók. Japánban számos 
olyan emberrel találkoztunk, 
akik csak a velünk való is �
meretség révén tudták meg, 
hogy valahol Európában ma�
gyarok is élnek. Felemelő ér�
zés volt számunkra ez a kül�
detés, hiszen nagyon sok ba�
rátot szereztünk hazánknak.

— Hogy mi mindent lát�
tunk? Sorra mind elmondani 
hosszú lenne. Csupán néhány 
jellemző epizódot említek 
meg:

— Feltűnt nekünk, hogy 
itt a nők kimonóban, papucs�
ban sétálnak az utcán, és 
olyan sok közöttük a hajlott�
hátú. Megtudtuk, hogy a gye�
rekeket kicsi korukban — nők 
és gyakran a férfiak is —, a 
hátukra kötözve cipelik, ettől 
nyotnorodtak el.

— Csodálattal tapasztaltuk 
— mintegy az előbbi ellen�
téteképpen —, hogy Japan�
ban milyen magas a testkul�
túra,, a sportélet. Minden vá�
rosnak hatalmas, modern tor�
naterme és számos sportléte�
sítménye van.

— Szemtanúi voltunk egy 
nagyszabású bányász-sztrájk�
nak is, ahol a dolgozók fe �
gyelmezett oszlopokban, ú. n. 
csöndes menetben vonultak 
végig a városon. Döbbenetes 
látvány volt számomra ez a 
halk menet, amely félelmetes 
erőt sugárzott.

— Tokiót hatalmas felhő�
karcolókból álló városnak 
képzeltem ej. Kissé csalód�
tunk, amikor az alacsony fa �
házak sokasága tárult elénk. 
Itt, a főváraiban is. majd 
mindenkinek saját kis haza 
van. Nagyon szép szokásuk vi�
szont — ami úgyhiszem a 
japán ember lelkivilágát is 
tükrözi —, hogy minden ud�
varban, ha csak tenyérnyi is 
a hely,* virágot vagy valami

Makrai Katalin a  tokiói torna�
bemutatón. aki az elm últ évi 
eredményei alapján  „Az év ifjúsá�
gi sportolója” második helyezését 

nyerte el

kedves, hangulatos zöld nö�
vényt lehet látni.

— És még valami. Kétség- 
beejtően nehéz lehet a tokiói 
postások dolga. Ugyanis itt az 
utcáknak nincs nevük, de még 
számozva sincsenek. Csupán 
kerületekre van tagolva a vá�
ros. Egy „járat” kézbesítő�
jének mindenkit személyesen 
kell, hogy ismerjen, A külföl�
dieknek szóló küldeményeket 
például e csaknem 13 millió 
lakosú fővárosban a követsé�
gekhez kézbesítik.

— Számomra életreszóló 
volt ez az élmény — jegye*!« 
meg a beszélgetés végén Mak�
rai Kati. Hadd tegyük hozzál 
irigyeljük a pompás élmé�
nyeiért, de nagyon örülnénk 
annak, ha az olimpia évében 
újra Tokióban járva — szak�
osztályának nagy ígéretű tár�
saival együtt — szép, ered�
ményekkel öregbítenék a ma�
gyar sport, a PSE hírnevét.
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