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Az új év indulásánál ered�
ményes, de gondoktól nem 
m entes esztendőtől búcsú�
zunk. A sok rendkívüli ne�
hézség, felm erült problém a el�
lenére is helytálltunk, egészé�
ben teljesítettük  m ásodik öt�
éves tervünket is. Az új év 
egyúttal az új ötéves terv 
kezdetét is jelenti. Ilyenkor 
legidőszerűbb a  számvetés.

Az elm últ ö t év feladatai�
nak. teljesítése népgazdasá�
gunk nem  lebecsülendő fejlő�
dését jelenti. Ipari term elé�
sünk az előirányzat szerint 
m integy 48 százalékkal, a  
mezőgazdasági term elés — a 
tervezettnél kisebb m érték�
ben, 12—14 százalékkal növe�
kedett. Az életszínvonal is 
em elkedett.

A dolgozók reálbére 9, 
az egy keresőre jutó 
reáljövedelem pedig 
mintegy 20 százalékkal 
— az előirányzatnál na�
gyobb mértékben — nö�
vekedett. Népgazdasá�
gunk minden ágában 
javult a jövedelmező�
ség, bár nem érte el a 
tervezettet.

A  harm adik ötéves tervből 
az 1966- os főbb célok m ár is�
m ertek. Az ipari term elés 4— 
6, a  mezőgazdaság 5, a  kül�
kereskedelmi forgalom 6—8
százalékos növelése reálisan 
kitűzött cél, s a teljesítésnek 
megvan az alap jav A tervidő�
szak végére az egy keresőre 
ju tó  reálbért 1,5, az egy főre 
ju tó  reáljövedelm et 3,5 száza�
lékkal növeljük.

Ism eretesek m ár a  korm ány 
álta l közzétett ár - , bér -  és 
szociális intézkedésekkel kap�
csolatos határozatok is. Fő 
céljuk ezeknek az intézkedé�
seknek, hogy az eddigieknél 
még jobban, hatékonyabban 
ösztönözzenek a term elés fe j�
lődésére az iparban és a m e�
zőgazdaságban egyaránt. Tud�
nunk kell, hogy mindezek a 
népgazdaság fejlődését hiva�
to ttak  elősegíteni, amelyekkel 
végül is m egterem tjük az 
életszínvonal további em elke�
désének alapjait, feltételeit. 
Az ár -  és bérintézkedések kö�
rültekintőek és szociálisak. 
Csak m inim álisan érin tik  az 
alacsony keresetű és több -  
gyermekes családokat, a kere�
setek arányosításával csök�
kentik  a fennálló bérfeszült�
ségeket és igazságosabbá te �
szik a közteher viselését. Két�
ségtelen tény, hogy az Intéz�
kedések nem egyformán érin �
tik  az egyes postás dolgozókat 
és családokat.

A szociálpolitikai in�
tézkedések nyomán
1966. február 1- től 7280 
postás csa'ádnál 16176 
gyermek részére havi 
kb. 808 800 forinttal, 
éves viszonylatban csak�
nem 10 millió fo�
rinttal emel'k az eddig 
folyósított családi pót�
lék összegét. Több ezer 
saját jogú és özvegy 
postás nyugdíja és az 
árvák ellátása is nö�
vekszik.

A postás dolgozók ke�
reseti kategóriáit figye�
lembe véve a nyugdíj�
járulék mértéke a dol�
gozók 65,7 százalékánál 
nem változik. Ä jelen�
legi 3 százalékon felüli 
1 százalékos emelkedés 
a dolgozók 24,5, két 
százalékos emelkedés 
pedig a dolgozók 8 szá�
zalékát érinti.

A Postások Szakszervezete 
felelősséget érez a postás dol�
gozók helyzetének, életkörül�

m ényeinek alakulásáért. Min�
den dolgozónak meg kell é r�
tenie, hogy az em lített intéz�
kedések halaszthatatlanul 
szükségesek. A szervezett m a�
gyar dolgozók több milliós 
táborával együtt vállalnunk 
kell a közös felelősséget szo�
cialista hazánk je lenéért és 
jövőjéért.

Optim isták vagyunk, s op�
tim izm usunknak alapja, hogy 
a  posta a m ásodik ötéves 
tervben előírt legfőbb fel�
adatainak eleget tett.

E tervidőszak a la tt az üzlet�
viteli forgalom m integy 20— 
25 százalékkal nőtt. A rádió�
előfizetők szám a több m int 
2 320 000- re, a  tv - előfizetők 
szám a több m int 830 000- re 
növekedett. A távbeszélőköz�
pontok kapacitásának bővíté�
se következtében a száz lakos�
ra  ju tó  távbeszélőhelyek szá�
m a az 1960. évi 4,4- ről 5,6- ra 
em elkedett.

A m ásodik ötéves terv idő�
szaka a la tt a  postás dolgozók 
havi átlagkeresete

— az egyenruha- meg�
váltás figyelembevételé�
vel — havi 1378- ról 1733 
forintra, tehát 355 fo�
rinttal (25,7 százalék) 
nőtt. ö t  év alatt mun�
kavédelmi, szociális és 
kulturális beruházások�
ra 21 millió forint ju�
tott. Több mint három�
millió forintot ruház�
tak be munkásszállások, 
üzemi konyhák és ét�
kezők korszerű beren�
dezéseire.

A hírközlés tavalyi teljesít�
m ényi te rvé t körülbelül 97 
százalékra teljesítettük. A le�
m aradás alapvető oka a helyi 
és helyközi távbeszélgetések 
jelentős csökkenése. A foga�
natosított takarékossági intéz�
kedések következm ényeként 
az egyéb üzletágak terv telje�
sítésében m integy 10 százalé�
kos elm aradás várható, vi�
szont az ipari és építőipari
1965- ös teljesítm ényi tervet 
túlteljesítjük .

A tervezett bevételek elm a�
radása  m ia tt jelentős költség -  
szintrom lással számolhatunk. 
Szakszervezetünk kezdemé�
nyezésére az illetékes szervek 
állásfoglalása az, hogy a 
díjem elések folytán k iesett 
távbeszélőbevételek m iatt a 
postát és a postás dolgozókat 
nem  érheti hátrány.

Az 1965. év eredményei 
alapján kifizetésre ke�
rülő év végi jutalom 
előreláthatóan megkö�
zelíti a tavalyit.

Szakszervezetünknek a
postai m unkát segítő tevé�
kenysége 1965- ben sokolda�
lúbb lett. A szocialista m un�
kaverseny tartalm ában, szám -  
szerűségében és hatékonysá�
gában egyaránt eredm ényeket 
hozott. A m unkavállalások 
nem  csupán a teljesítm ények 
növelésére, hanem  — helye�
sen — elsősorban a szolgálta�
tások minőségének jav ítására 
irányultak.

A posta 1966. évi tervében 
csupán néhány kötelező te rv �
m utatót írtak  elő. A korábbi 
tervm utatók közül több csu�
pán számítási anyagként sze�
repel. Ebben az évben a posta 
teljes teljesítm ényi értéke az 
előző évhez viszonyítva 2,4 
százalékkal lesz magasabb. 
Ezen belül az üzletviteli te l�
jesítm ények értéknövekedése
2,6 százalékos lesz. Az építő�
ipari teljesítm ényi te rv  345 
m illió forint, 1966- ban a bu�
dapesti távbeszélőközpontok 
kapacitása nyolcezer, a  vi�
dékieké ezernyolcszáz főállo�

mással, a gépesített alközpon�
tok kapacitása 12 ezer m el�
lékállom ással lesz nagyobb. 
Ez évben foly tatják  a  József, 
Zugló, és K risztina főközpon�
tok bővítését, a Budapest— 
Miskolc és a  jugoszláv táv �
kábel építését. Jelentősen 
bővülnek a helyi és távolsági 
kábelek és m ikrohullám ú ösz-  
szeköttetéseK

A posta 1966- os feladata it 
reálisnak és teljesíthetőnek 
ta rtjuk . A legproblem atiku�
sabb azonban az eredm ény -  
te rv  és az ehhez kapcsolódó 
előirányzatok: a  teljesítm ényi 
érték, a term elékenység, az 
önköltség alakulása. Ezek 
ugyan nem  tervm utatók, de 
teljesítésük m indannyiunk é r�
deke. Kollektíván érdekeltek 
vagyunk m indannyian a  vég�
rehajtásban.

A szolgáltatások minő�
ségének további javítása 
érdekében is fontos, 
hogy állóeszköz fejlesz�
tési feladatainkat jól 
elvégezzük.

A fenntartási m unkák terv -  
szerűségével é rjük  el, hogy 
berendezéseink üzembiztonsá�
ga tovább javuljon. Ebben ha�
tékony segítséget je len thet az 
igazgatóságok végrehajtó  szol�
gálatában az építési és fenn�
ta rtási tevékenység szétvá�
lasztása. Ezt a  m unkát szak -  
szervezeti szerveink segítsék, 
» .különös gondot fordítsanak 
a rra  is, hogy a kialakuló új 
szerveknél javu ljanak  a m un�
kakörülm ények. Kellő körül�
tekintéssel intézzék az egyes 
dolgozók ügyes - bajos dolgait.

Közismert, hogy jan u ár
1- től bevezették a  forgalm i 
létszám norm ákat, am elyek 
m integy 23 ezer forgalm i dol�
gozót érintenek. A forgalmi 
létszám norm ák néhány éve jó 
segédeszközül szolgáltak a  
létszámtervezésnél. Az alkal�
mazás azt is jelenti, hogy fo�
kozatosan mód lesz a posta -  
forgalm i végrehajtó szervek 
létszámszükségletének a tény�
legesen végzett m unka m eny -  
nyiségéhez igazodó m egállapí�
tására, a  létszámszükséglet 
egységes elvek alap ján  törté�
nő elosztására és az arány ta�
lanságok megszüntetésére.

A forgalm i létszám norm ák 
kötelező általános alkalm azá�
sa a rra  készteti a  szakvezető�
ket, hogy a term elékenység 
növelésével, a helyi m unka -  
és üzemszervezéssel kapcsola�
tos problém ákkal az eddigiek�
nél lényegesen hatékonyab�
ban foglalkozzanak.

Szakszervezetünk m ár rég�
óta sürgette ennek az intéz�
kedésnek az életbe léptetését, 
elsősorban a dolgozók igazsá�
gosabb megterhelése végett. 
Ezért sürgetjük a bevezetést 
a  műszaki és adm inisztratív 
területeken is. A Postavezér�
igazgatóságnak —, de szak -  
szervezetünknek is — többet 
kell tennie annak érdekében, 
hogy

a Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóság főközpon�
tos üzemeiben sikeresen 
bevezetett új karban�
tartási rendszert a vi�
déki központokban,
esetleg egyéb üzemek�
ben is alkalmazzák.

E területen az érdekeltség fel�
tételei biztosítottak, hiszen 
az idén m ár a  létszámcsök�
kentéssel m egtakarított bér 75 
százaléka felett rendelkezhe�
tünk.

Ahhoz azonban, hogy a  jó  
példák és az újabb lehetősé�
gek valóban hatékony eszköz�
zé váljanak, az eddigi vezetés 
módszereinek egy része is 
korszerűsítésre szorul.

Ebben az évben az 1,2 szá�
zalékos átlagbér növelésnek 
megfelelően mintegy 11 millió 
forin t áll a posta rendelkezé�
sére. Ebből az összegből m int�
egy hatm illió forintot kell az 
autom atikus rangbérem elésre, 
az évközi átsorolásokra stb. 
biztosítani. Ez mintegy 8500 
dolgozót érint. Egyetértünk 
azzal, hogy a fennm aradó, kb. 
ötmillió forin t terhére 616 vo�
nalépítő m unkás ösztönző bé�
rére — negyedévi négyszáz fo�
rintos egy főre ju tó  átlaggal 
— évi 986 ezer forintot, 130 
gépjárm űvezető részére havi 
száz forintot, összesen évi 187 
ezer forintot, 209 fiatal szak�
em ber (mérnök, közgazdász, 
technikus) bérének em elésére 
havi 200 forintot, évi 561 ezer 
forintot fordítanak.

A forgalm i és alkalm azotti 
állom ánycsoport ösztönző bé�
rezésének növelésére 1966- ban 
m integy 3 m illió fo rin t jut.

A M inisztertanács a  posta 
részére bérügyi intézkedések�
re  az em lített éves bérfejlesz�
tésen felül (11 hóra) 1 458 000 
forintot biztosított. Ebből a 
szakszervezet egyetértésével 
bérem elésben részesülhet a 
fenntartó  és karbantartó  
m unkások egy része, a  rako�
dó - szállító m unkások, a m ű�
vezetők és főművezetők. A 
rendelkezés 3750 dolgozóból 
mintegy 1240 dolgozót érint.

|  Az átlagbér növelésé�
re biztosított évi 
11026 000 forint és a 
Minisztertanács által 
rendelkezésünkre bocsá�
tott 1 458 000 forint fel-  
használásával összesen 
10 706 postás dolgozó 
bérét emelik kisebb- na-  
gyobb mértékben.

A Központi Vezetőség külön 
is felh ív ja a posta szakveze�
tőit: a  személyi bérek  megál�
lapításánál az illetékes szak -  
szervezeti szervekkel egyetér�
tésben, a bizalm iak vélemé�
nyének m eghallgatása u tán  
döntsenek. Az összegeket ne 
aprózzák el, s az érdekeltek 
lehetőleg száz forin tnál 
kisebb bérem elésben ne ré�
szesüljenek. A személyekre 
szóló értesítéseket feb ruár
1- ig az érdekelteknek á t kell 
adni.

Az elnökség javasla tá ra  a  
Postavezérigazgatóság jan u ár
16- tól egységesítette az üzemi 
jutalom  kifizetésének idő�
pontját. A forgalm i dolgozók 
a jövőben tehát egy hónappal 
előbb — egy időben a m ű�
szaki dolgozókkal — kapják 
meg az üzemi ju talm at. A 
m últ év végi megnövekedett 
forgalom zökkenőmentes le�
bonyolításában leginkább é r �
dekelt dolgozók részére a 
Postavezérigazgatóság meg�
em elt üzemi ju ta lm at folyósí�
tott.

Ebben az évben — szak -  
szervezetünk kezdeményezé�
sére — számos olyan intézke�
désre kerü lt sor, amelyek a 
postás dolgozók jobb m unka -  
körülm ényeit, szociális és kul�
tu rá lis  ellátottságát eredm é�
nyezik.

Valószínű, hogy meg�
kezdik a budapesti 
Római- part hét végi 
üdülőtelepének építését. 
Folytatják a budapes�
ti központi munkás-  
szállás épí'é ét is. A 
vonalépítés rendkívül

nehéz fizikai munkájá�
nak megkönnyítésére 
több árokásó — föld-  
visszatöltő, földmunka-  

' gép, útátfúrógép, bontó-  
kalapács stb. beszerzé�
sét tervezik.

Az elavult hírlappavilonok 
közül negyvenet korszerűsíte�
nek. A kézbesítők m unkájá�
nak könnyítésére a m ár meg�
levő, csaknem 55 ezer lépcső�
házi levélszekrényen kívül 
ú jabb  50 ezer levélszekrényt 
szerelnek fel. Hét új kis pos�
tahivatal építése fejeződik be 
és húsz új kis postahivatal 
építése kezdődik meg.

A szocialista törvényesség 
helyes értelmezése egyrészt a 
munkafegyelem további kö�
vetkezetes m egszilárdítását, 
m ásrészt a postás dolgozók 
törvényekben és rendeletek�
ben biztosított jogainak m a�
radéktalan  érvényesítését írja  
elő m indannyiunk számára.

A m unkavédelm i törvény�
ből adódó legfontosabb fe l�
adatok végrehajtására a  Pos�
tavezérigazgatóság az igaiga�
tóságok és a  központi posta�
szervek a párhuzam os szak -  
szervezeti szervekkel közösen 
intézkedési tervekben rögzí�
te tték  az ez évi legfontosabb 
m unkavédelm i tennivalókat. 
Szakszervezeti szerveinknek 
m indent el kell követniük, 
hogy a tervbe vett intézkedé�
sek m aradéktalanul és h a té�
konyan érvényesüljenek. Kö�
telez erre  bennünket a máso�
dik ötéves terv időszakára vo�
natkozó baleseti statisztika is. 
Ebben az időszakban a  postán 
20 halálos kim enetelű üzemi 
baleset történt, több m int két�
harm ada ennek közlekedési 
baleset volt.

Az üzemi balesetek szá�
ma az elmúlt három 
évben éves átlagban 700 
fölé emelkedett. Az ösz-  
szes üzemi baleset mint�
egy fele közlekedési 
volt, a többit pedig 
anyagrakodás és szállí�
tás közben történt sérü�
lések okozták.

Felelősségünk tudatában 
k ijelentjük: a  postán a szo�
cialista törvényesség á lta lá�
ban biztosított. Kötelességünk 
továbbra is őrködni felette. 
Ne tű rjük  meg az apróbb�
nak látszó helyi szabálysérté�
seket sem. A szocialista tör�
vényesség és a postás dolgo�
zók jogainak érvényesítése 
szakszervezetünkre m inden�
kori kötelességként rója: úgy 
védelmezze a napi m unka so�
rán  a postára bízott társadal�
mi érdekeket, hogy közben 
egy p illanatra  se engedje meg 
a  postás dolgozók jogainak 
csorbítását Teljes erőnkkel 
segítjük a  szakmai feladatok 
végrehajtását, de szakszerve�
zeti szerveink figyelmének 
középpontjában m indenkor a  
postás dolgozó m aradjon.

Az 1966- os feladatokra való 
időbeni felkészülést illetően 
az idén postaszerveink kedve�
zőbb helyzetben lesznek. Ren�
delkezésre állnak azok a fel�
tételek és ismeretek, am elyek 
ez évi feladatainkat m egha�
tározzák. A dolgozók joggal 
elvárják, hogy a m unkához 
szükséges feltételeket m inde�
n ü tt időben biztosítsák. Na�
gyobb felelősséggel foglalkoz<-  
zanak a term elési tanácskozá�
sokon te tt javaslatok meg-
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valósításával, a szóvá te tt h i�
bák megszüntetésével. A ter�
melési tanácskozások sikere 
nagym értékben függ a meg�
előző műszaki konferenciák 
színvonalától. A februári ta �
nácskozásokon kitűnik, meny�
nyiben készültünk fel az új 
feladatokra, hogyan aknázzuk 
ki a  m unkaverseny adta lehe�
tőségeket. E term elési tanács�
kozásokon az ez évi feladato�
kon kívül m egtárgyalják a so�
ron következő egyes bérügyi 
intézkedéseket is. Fontos te�
hát, hogy a felsőbb szakmai 
és szakszervezeti szervek ve�
zetői személyes részvételük�
kel, aktivitásukkal segítsék a 
tanácskozások m unkáját.

A napokban kerültek nyil�
vánosságra a posta 1966. évi 
legfontosabb feladatainak 
végrehajtását segítő m unka -  
verseny - cél ki tűzések és a  pos�
taszervek új élüzemcélkitűzé-  
sei, am elyeket a  Postavezér�
igazgatósággal közösen dol�
goztunk ki. E célkitűzések az 
év legproblem atikusabb fel�
adata inak  megoldását segítik.

A termelési tanácskozá�
sokon — minden ne�
gyedévben — elemezzék 
és értékeljék kritikusan 
a szakszervezet részvé�
telét a tervfeladatok is�
mertetésében, a munka-  
verseny- mozgalom meg�
szervezésében, az újítási 
és műszaki fejlesztési 
munkában és a munka-  
fegyelem megszilárdítá�
sában.

A szakszervezet segítségét 
különösen a  m unkaverseny -  
mozgalomban nem lehet elég�
gé hangsúlyozni. Szocialista 
brigádjaink tevékenysége
1966- ban az eddigieknél job�
ban kerül előtérbe. M ár most 
úgy készüljünk a  hivatalok�
ban és üzemekben, hogy a kö�
zeljövőben m egtartandó bri�
gádértekezletek a  tapasztalat -  
csere és a szocialista nevelés 
terü letén  is eredményesebbet 
töltsék be feladataikat.

Szakszervezetünk az elmúlt 
évtizedben nem egyszer bizo�
nyíto tta be, hogy képes a párt 
iránym utatását m egértetni s 
postás dolgozók széles körei�
vel úgy, hogy a tennivalók, a 
problém ák megismerése a 
m unka politikai hajtóerejévé 
váljék. E rre van szükség ma 
is. Társadalm unk, népgazda�
ságunk szilárd és, egységes. Az 
új esztendőben jelentős lépést 
kell előre tennünk a postán is 
közös feladataink és gond�
jaink megoldásában. Korsze�
rűbb, jobb, hatékonyabb 
m unkára van szükség. Első�
sorban a postás dolgozók és a 
szakszervezet együttes, jó 
m unkája, szorgalma, köteles�
ségtudása fedezete annak, 
hogy 1966- ban is becsülettel 
teljesítsük feladatainkat.

összevetve m egállapíthat�
juk: nem  dolgoztunk ered�
m énytelenül. A postás dolgo�
zók széles rétegei m egértet�
ték a párt Központi Bizottsá�
ga 1964. évi decemberi hatá�
rozata tanulságait, követelmé�
nyeit. A Központi Vezetőség 
nevében köszönöm a postás 
dolgozók és a szakszervezeti 
tisztségviselők helytállását, 
odaadó, szorgalmas és becsü�
letes m unkáját.

Sok sikert kívánok az 1966. 
évi feladatok elvégzéséhez!

1 9 6 6 .  J A N U Á R

Tanácskozott Központi Vezetőssgünk
A postások szakszervezete elnöksége január 18-ra összehívta a Köz�

ponti Vezetőséget, amelyen megjelent Horn Dezső, a közlekedés- és 
postaügyi miniszter első helyettese és Kövesi Béla posta-vezérigazgató is.

Horn Dezső miniszterhelyettes tájékoztatta o Központi Vezetőséget 
a posta múlt évi eredményeiről és az 19óó-os feladatokról. Hangsúlyoz�
ta, hogy a posta forgalmában az előző évihez hasonló ütemű növekedés 
várható. Hat nagy postai létesítmény építése kezdődik meg.

Majd dr. Zsuffa Szabolcs mb. főtitkár beszélt a szakszervezeti szer�
vek 1966. évi terv végrehajtásával kapcsolatos feladatairól. Ismertette 
többek között a munkakörülmények, a szociális és kulturális helyzet javí�
tására tervezett intézkedéseket és hangsúlyozta a hatékonyabb munka- 
szervezés jelentőségét.

A vitában a Központi Vezetőség tagjai közül hatan vettek részt.
A második napirendi pontban Aranyi Lajos főkönyvelő terjesztette 

elő a szakszervezet I960, évi költségvetését.
A beszámolókat, a költségvetést és az elnökségnek az elmúlt ülés óta 

tett intézkedéseit a Központi Vezetőség egyhangíílag jóváhagyta.
(Lapzárta miatt a Központi Vezetőség üléséről lapunk februári szá�

mában tudósítunk.)

A P O S T Á S O K  S Z A K S Z E R V E Z E T É N E K  L A P J A



Gondolatok az ér�
és bérintézkedésekről

M i i n d o k o l j a  a z  á r v á l t o z á s o k a t  

M arhahűs h e lye tt b a r o m f i  

H o g y a n  é l  a  p a r a s z t s á g ?

A február 1- ével életbe lé�
pő ár -  és bérintézkedésekről 
sokat beszélnek e napokban. 
Ez érthető  is. Az elhatározott 
intézkedések valam ilyen for�
m ában m indenkit érintenek, 
így ahány em ber, szinte any -  
nyiféle vélemény. A tisztánlá -  

> tást zavarja, hogy sokan nem  
ism erik az intézkedések való�
di indítékait, az összefüggése�
ket.

Leggyakoribb tém a a hús és 
a húskészítmények, valam int 
a  tejterm ékek term elői, illet�
ve fogyasztói árának  rendezé�
se. Néhányan úgy vélekednek, 
hogy mindez a mezőgazdaság 
szocialista átszervezésének 
velejárója. Nem értik , hogy a 
nagyüzemi gazdaságok lé tre�
jö tte, fokozatos megszilárdu�
lása m egterem tette ugyan a 
mezőgazdasági term elés fel�
lendülésének legfontosabb 
előfeltételét, ám  a  gazdálko�
dás körülm ényeinek szerve�
zeti és tartalm i változása ön�
magában kevés.

A nagyüzemi termelési 
módban rejlő lehetőségek ki�
aknázásának legfőbb gátja, 
hogy a termelőszövetkezetek 
döntő többségében ma még 
hiányzanak az önálló gazdál�
kodás anyagi, pénzügyi felté�
telei. Ennek egyik alapvető 
oka, hogy a  mezőgazdasági 
term ékek felvásárlási árszín�
vonala nem  fedezi az ú jra te r�
melés költségeit, a  gyenge 
anyagi érdekeltség pedig nem  
ösztönöz. A napi sajtóban 
gyakran o lvashatunk arró l, 
hogy az utóbbi másfél évti�
zedben — két évtől eltekin t�
ve — kisebb - na gyobb m érték�
ben gabonabehozatalra szoru�
lunk. Rendszeresen nagyará�
nyú takarm ányim portra  van 
szükségünk. E  cikkeket főleg 
a  tőkésországokból tud juk  
csak beszerezni. Nem fejlődik 
kielégítően állatállom ányunk 
sem. Ezt példázza, hogy a 
szarvasm arha - állom ány a fel-  
szabadulás előtti. 1935. évi 1,9 
millióval szemben 1965. szep�
tem berében csak 1 990 000 
volt.

Szemünk elő tt játszódik le, 
hogy — az alacsony felvásár�
lási árakból adódó előnytelen 
jövedelemviszonyok követ�
keztében — töm egm éretűvé 
v á lt a  faluró l való elvándor�
lás. A tsz - tagság átlagos é let�
kora napjainkban 54 év. A 
fiatalok naigy része a városok�
ban, az ipar, a  közlekedés, a 
posta stb. m unkaterületein 
helyezkedik el. Az átlagos 

életkor az utóbbi időben m in�
den egyes esztendőben két 
évvel növekszik a mezőgazda�
ságban. A m unkaképes korú 
lakosság további elvándorlása 
ilyképpen nem csupán a  me�
zőgazdaság fejlődését, de las�
san m ár a  városok, ipartele�
pek kielégítő áruellátását, a 
jól fizető mezőgazdasági ex�
port fenn tartásá t és bővítését 
is akadályozza.

A kormány a vázoltak alap�
ján határozott úgy, hogy 1966. 
január 1- től felemeli több fon�
tos mezőgazdasági termék fel-  
vásárlási árát.

A felvásárlási árak  emelése 
ellenére továbbra sem válto�
zik a  kenyér, a  lisztféleségek, 
a  péksütemények, a  rizs, a  
te j, a  cukor és a barom fihús 
fogyasztói ára. Szükségessé 
vált viszont a  hús, a  húské�
szítm ények és a  tejterm ékek 
fogyasztói árának  felemelése. 
A zsír és a szalonnafélék ára  
ugyanakkor csökken.

A hús, elsősorban a  m arha�
hús és a tejterm ék fogyasztói 
á rá t — az eddigi alacsony fel -  
vásárlási á r  m ellett is — álla�
mi tám ogatással lehete tt csak 
tartan i. A m arhahús fogyasz�
tó i á rá t például kilogram -  

.m onként hat forin ttal egészí�
tették ki. Ha nem változtat�
nának a  fogyasztói áron,

akikor az idén egy kilogram m  
élő m arha felvásárlási ára 
csaknem  azonos lenne egy 
kilogram m  csontos m arhahús 
fogyasztói árával. M iután a 
vágóm arhából körülbelül 
csak felerészben term elhető 
ki hús, a helyzet tartósítása 
súlyos terhet jelentene az 
állam nak.

M indannyian érezzük, hogy 
az országban — elsősorban 
vidéken — évek óta húshiány 
van, mivel a  term elés kevés�
bé em elkedett, m int a fo�
gyasztás, még kevésbé, m int 
az igények. Az 1934—38- as 
évek átlagában 33 kilogram m  
volt az egy főre eső húsfo�
gyasztás hazánkban, 1964- ben 
több m in t 50 kilogramm. így 
azután, mivel a  k ínálat növe�
lésének lehetősége p illanat�
nyilag meglehetősen korláto�
zott, a  m arhahús ugyanakkor 
jó l értékesíthető exportcikk a 
tőkéspiacokon, a húsárak m ó�
dosítása közgazdaságilag tel�
jesen indokolt. A korm ány�
n ak  az a  célja, hogy a húsfo�
gyasztáson belül m érsékelje a 
m arhahús fogyasztását és je �
lentősen növelje a barom fi-  
húsellátást, mivel az utóbbi 
kevésbé jól fizető exportcikk. 
Ennek érdekében m ár történ�
tek  intézkedések. Baromfiból 
csak a  belső szükségletek ki�
elégítésén felüli többletet sza�
bad  exportálni.

K inek jó  a  mezőgazdasági 
term ékek felvásárlási árának , 
s néhány cikk fogyasztói á rá �
nak  emelése? — kérdezik 
sokan.

A városokban sok téves né�
zet, irreális elképzelés kering 
a parasztság életszínvonalá�
nak nagyságáról. Sokan a pia�
cokon üzletelő „őstermelők" 
viselkedéséből vonnak le 
igazságtalanul általánosító kö�
vetkeztetéseket.

A postás dolgozók — akiket 
ezernyi szál köt össze a falu�
val — jó l tudják, hogy a S ta�
tisztikai H ivatal felmérése, 
am ely szerint a  parasztság 
életszínvonala mintegy 20 
százalékkal alacsonyabb a 
a  m unkásokénál és alkalm a�
zottakénál, megfelel a való�
ságnak, a kulturális, művelő�
dési és szórakozási lehetősé�
geit jelentős különbözőségéről 
nem  is beszélve.

A tévhittel ellentétben a 
m ostani intézkedések hasznát 
sem azonnal élvezi a  paraszt�
ság, hiszen a felvásárlási á r  
növelésének nagyobbik része 
— m integy három negyede — 
nem  a parasztság életszínvo�
nalának  közvetlen em elését 
szolgálja, hanem  a term elő -  
szövetkezetek, állam i gazda�
ságok tulajdonában levő gépi 
felszerelés sa já t erőből törté -  
dő felújításához biztosít fede�
zetet.

Az új felvásárlási árak elő�
reláthatóan csak a későbbi 
években növelik nagyobb mér�
tékben a parasztság életszín�
vonalát, amikor — a maga�
sabb termelői árak ösztönző 
hatására — jelentősen emel�
kedik majd a mezőgazdasági 
termelés színvonala. Ennek 
viszont hasznát látják a bér�

ből és fizetésből élő dolgozók 
is, hiszen a termékek bővü�
lése esetén javul a városi la�
kosság ellátása, a kínálat na�
gyobbodása pedig előbb- utóbb 
jótékonyan érezteti hatását a 
piaci bevásárlásoknál is.

A hús, a  húskészítm ények 
és a tejterm ékek fogyasztói 
á rának  emelése, valam in t á  
tüzelőárak és a  városi közle�
kedés ta rifá jának  későbbi 
rendezése, a  progresszív 
nyugdíj já ru lék  persze érzéke�
nyen érin ti a  bérből és fize�
tésből élők jövedelm ét. A kor�
m ány ezt k íván ja ellensúlyoz�
ni a textiliák, ruházati cikkek, 
lábbelik egy részénél az á rak  
8—25 százalékos csökkentésé�
vel, valam int a különböző 
bérintézkedésekkel, a  családi 
pótlék és egyes nyugdíjak 
emelésével.

Az intézkedések célja nem 
az állam i bevételek növelése, 
hanem  a helyesebb és ösztön�
zőbb ár -  és bérarányok k ia la�
kítása, az egyes jelenlegi bér -  
feszültségek csökkentése. A 
jövedelemnövelő és csökkentő 
intézkedések hatása egyaránt 
mintegy 3—3 m illiárd  forint. 
A m unkásokat és alkalm azot�
taka t érintő árváltozások 
egyenlege, valam inlr az 1800 
forintnál m agasabb kerese�
tűek nyugdíjjáru lékának
progresszív em elése ugyanis 
m integy 2,8 m illiárd forin t 
többletkiadással já r  a  dolgo�
zók részéről. Ezt azonban ösz-  
szességében visszakapják, hi�
szen a  bér -  és nyugdíj rende�
zés m integy 2 m illiárd  forin t�
tal, a  családi pótlék emelése 
pedig mintegy 800 m illió fo�
rin tta l növeli a bérből és fize�
tésből élők jövedelm ét.

A postaforgalmi létszámnormákról
A Postavezérigazgatóság a 

létszámfelmérések alapján 
elkészítette a postaforgalmi 
létszámnormákat, s alkalma�
zásukat 1966. január 1- től kö�
telezően elrendelte. Szakszer�
vezetünk is szorgalmazta ezt, 
mivel a többszöri kísérleti 
felmérések után több- keve�
sebb megértéssel a gyakor�
latban az egyes igazgatósá�
gok már alkalmazták. Az ér�
dekelt dolgozók ugyanis már 
több esetben kifogásolták a 
létszámnormák hiányát, fő�
leg amikor vitás ügyeik a 
munkaügyi döntőbizottságok 
elé kerültek. Szükség volt 
tehát a megfelelő jogalap 
megteremtésére, s arra, hogy 
a dolgozók megismerjék hiva�
taluk, munkaterületük lét�
számnorma adatait.

A  szakszervezeti szervek 
eddigi állásfoglalásukban bi�
zonytalanok voltak, most vi�
szont a létszámnormák hasz�
nálatba vételével jogaik gya�
korlásában, a szakvezetők 
segítésében, ellenőrzésében 
kell otthonosan tevékenyked�
niük. Mindenesetre az eddigi 
tapasztalatok alapján a Posta�
ügyi Értesítőben megjelölt te�
rületekre megállapított lét�
számnormák alkalmasak ar�
ra, hogy a korszerűbb lét�
számgazdálkodási követel�
ményeknek érvényt szerez�
zünk.

Néhány fontos, ezzel kap�
csolatos feladatra hívjuk fel 
a szakszervezeti szervek fi�
gyelmét. Az 1966- os évet tü�
relmi időnek állapították meg 
azért, hogy túlkapások ne for�
duljanak elő, és ez idő alatt 
a hivataloknak, szakszervezeti 
tisztségviselőknek és dolgo�
zóknak időt biztosítsanak a 
létszámnormák tanulmányo�
zására, megértésére.

Az utasítás intézkedik ar�
ról, hogy azok a hivatalok, 
amelyek eddig nem vettek 
részt a létszámfelmérés el�
készítésében, megismerjék hi�
vataluk létszámfelmérési ada�
tait (a I—III. osztályú posta-  
hivatalok és fiókposták). A 
megyebizottságok szorgalmaz�
zák az igazgatóságoknál en�
nek mielőbbi végrehajtását.

Az eddigi gyakorlattól a jö�
vőben eltér a 10,8 százalékos 
tartalék megállapítása és kép�

zése is. Ugyanis eddig a IV. 
osztálynál magasabb osztályú 
hivatalok saját pontszámúk 
alapján képezték a 10,8 szá�
zalékos tartalékot. Az új 
rendszer szerint a tartalékot 
kerületi arányban, igazgató�
sági szinten állapítják meg. A 
tartaléklétszám nagyságát a 
forgalmi dolgozók összetéte�
lének figyelembevételével, a 
férfi és nődolgozók más- más 
távolmaradási aránya alapján 
az igazgatóság hivatalonként 
határozza meg. Ez módot ad 
az igazságosabb és a tényle�
ges szükségletnek megfelelő 
tartalékok biztosítására. A 
megyebizottságok készülje�
nek erre a feladatra és a 
szakvezetőket is kérjék fel az 
előzetes adatgyűjtésre. A IV— 
VI. osztályú hivatalokhoz az 
így megállapított tartalékot a 
létszámtervben kell megad�
ni, az alacsonyabb osztályú 
hivataloknál és fiókpostáknál 
az állandó helyettesek oldják 
meg a belső létszám helyette�
sítését. A szakszervezeti szer�
vek ügyeljenek arra, hogy a 
szükségessé váló létszám�
rendezések esetében a szakve�
zetés vegye figyelembe a he�
lyi sajátosságokat, a szociá�
lis körülményeket és az eset�
leges átcsoportosításoknál ál�
lapítsanak meg türelmi időt.

A szakszervezeti bizottsá�
gok feladata a végrehajtásban

jelentkezik. A létszámnorma 
alkalmazása módot ad az 
egyes munkahelyek létszám-  
igényének felmérésére, a hi�
vatali tevékenység helyes 
megszervezésére. Ebben a 
munkában adjanak segítséget 
a szakvezetésnek és értessék 
meg a dolgozókkal az intézke�
dések szükségszerűségét.

A létszámnorma alkalma�
zása a gyakorlati életben 
nagy segítség a létszámgaz�
dálkodásban. Legközelebb 
1966 végén lesz létszámfel�
mérés. A szakvezetőknek és 
a szakszervezeti szerveknek 
erre már most fel kell készül�
niük. Tanulmányozzák a lét�
számnorma szerkezetét, va�
lamint az adatszolgáltatások 
megbízhatóságát. Különösen 
felhívjuk a figyelmet a kéz�
besítők járatjelzö kimutatá�
sának rendbehozására.

A létszámnorma alkalmazá�
sakor gondoskodni kell arról 
is, hogy az időközben szüksé�
gessé váló módosítások (nor�
makarbantartás) — a kezelés 
egyszerűsítésének, a gépesí�
tésnek megfelelően — folya�
matosak legyenek.

A postaforgalmi létszámnor�
mák bevezetése után azt sür�
getjük, hogy a műszaki és ad�
minisztratív területekre is 
dolgozzák ki a létszámnormá�
kat.

HORVÁTH KÁLMÁN

A szakszervezeti világ hírei
RIO DE JANEIRO: A Táv�

iró V állalatok Dolgozóinak O r�
szágos Szövetsége nyilatkozott 
arról, hogy a katonai uralom  
politikája következtében az 
ország kétségbeejtő gazdasági 
helyzetbe került, a m unkanél�
küliek szám a eléri az egymil�
liót

☆
PERU: Cuzco városában a 

Déli Telefon Társaság m unká�
sai m eghatározatlan időre 
szóló sztrá jk jukkal azt köve�
telik, hogy fő titkárukat, Pablo 
C atát bocsássák szabadon. A 
fő titkárt „lázadásban való 
részvétel” címén tartózta tták  
le. A m unkások tiltakoznak

több m unkatársuk elbocsátása 
ellen is.

☆
A Postások Szakszervezeté�

nek Központi Vezetősége újévi 
üdvözletét válto tt Albánia, 
Bulgária, Csehszlovákia, Dá�
nia, Franciaország, Jugoszlá�
via, Kína, Koreai DK, Kuba, 
Lengyelország, NDK, NSZK, 
Olaszország, Szovjetunió, Viet�
nami DK postás szakszerveze�
teinek központi vezetőségeivel. 
Kölcsönös üdvözletváltásra ke�
rü lt sor a Központi Vezetőség 
és a Közalkalm azottak és Ro�
konszakm abeli Dolgozók Szak-  
szervezetei Nemzetközi Szö�
vetsége között is.

ELNÖKSÉGI ÜLÉSÜNK
Szakszervezetünk elnöksége 1965. decem ber 30- án 

ta rto tta  meg esedékes ülését. Első napirendi pontként 
m egvitatta a  Központi Vezetőség és az elnökség 1964-  
ben hozott határozatainak végrehajtását. M ajd sor ke�
rü lt a  B aranya megyei, a  Borsod megyei és a  budapesti 
bizottság terü letén  működő társadalm i bíróságok m un�
kájáról szóló jelentések m egvitatására.

A továbbiakban elfogadták a szakszervezet vezető 
szervei 1966. I. félévi üléseinek nap irendjét és m egtár�
gyalták a  szakszervezet 1966. évi költtségvetésére vonat�
kozó javaslatot.

Az elnökség ezután jóváhagyta a  KV jan u ár 18- ra 
történő összehívását, és elfogadta az előterjesztett napi�
rendi pontokat.

A sok jó határozat m ellett 
akad olyan is, am ely m iatt 
egy kicsit szégyenkezni is le�
het.

Dr. R. L.- né ügye azért ta r t�
ha t érdeklődésre számot, m ert 
kártérítési ügyében a  m unka�
ügyi döntőbizottság figyelem�
re  méltó m egállapításokat tesz.

A dolgozót az igazgatóság 
havi fizetésének 50 százaléka 
erejéig kötelezte kártérítésre. 
Az alap ja ennek az intézkedés�
nek egy takarékkönyv elvesz�
tésével kapcsolatban felm erült 
kárté rítés volt.

A munkaügyi döntőbizottság 
m entesítette a  dolgozót a kár�
térítés alól, azzal a  lényegi in�
dokolással, hogy a  dolgozót 
nem  terheli olyan mulasztás, 
am ely kártérítési felelősségét 
okozhatta volna. A kötelezés 
alap ja ugyanis az igazgatóság 
szerin t az volt, hogy a dolgo�
zó a betétkönyv elvesztését az 
írásbeli bejelentésen kívül táv �
beszélőn nem  közölte az OTP-  
vel. A határozat indokolása vi�
szont m egállapítja azt, hogy a 
K. 1. Szabályzat 21. paragrafu�
sa nem  tórtalm az előírást a 
hiányolt intézkedésre, tehá t az 
a  dolgozónak nem  róható fel.

Az elégtelen szabályzásból 
keletkezett k á r alól a  dolgozót 
az Mt. V. 186. paragrafusa el�
ső m ondata alapján kellett 
m entesíteni, m ert" nyilvánvaló 
a k á r  létrejö ttében a vállalat 
közrehatása.

A kártérítési határozat 
egyébként abban is törvény -  
sértő  volt, hogy a  havi fizetés 
50 százalékáig m arasztalta el a 
dolgozót; ilyen elm araszta�
lásnak azonban csak az előírá�
sok súlyos m egsértése esetén 
van helye. Erről pedig a  jelen 
esetben szó sem lehet.

★
A karácsony előtti munka�

napon egyes munkahelyek 
dolgozói a szombati munka�
időnek megfelelően dolgoz�
hattak.

Az így megrövidített munka�
időt 1966. január 15- ig kellett

pótolni. Ez hat napon át napi 
félórai túlmunkát jelentett.

Eddig minden rendben volt.
A baj ott kezdődött, hogy 

egyes túlbuzgó munkaügyi elő�
adók az engedélyezett kará�
csonyi munkaidő- kedvezményt 
azokkal is le kívánták dolgoz�
tatni, akik a karácsony előtti 
navon szabadságon voltak. En�
nek a törvénysértő törekvés�
nek jogalapja nincs. A szabad�
ságot ugyanis a havidíjasok�
nál napi 8 órával kell elszá�
molni. Ez arra a napra is vo�
natkozik, amikor a szabadsá�
gon nem levők 8 óránál ke�
vesebbet teljesítenek.

A szabadságnapra elszámolt 
8 óra munkaidőn felül azoknak 
a dolgozóknak, akik szabadsá�
gon voltak, semmiféle utóla�
gos törleszteni valójuk nincs.

Hasonló másik jogi „babo�
náról’’ is szólni kell. Közis�
mert, hogy a 14/1962. (XII. 16.) 
Mü. M. sz. rendelet szerint bi�
zonyos dolgozó kategóriákban 
(ide tartoznak például a postai 
adminisztratív dolgozók is) a 
túlmunkáért a túlmunkával 
azonos tartamú szabad időt 
kell adni. A szabad idő termé�
szetesen egész munkanap, vagy 
több munkanap is lehet. Nincs 
olyan jogszabály, amely arról 
rendelkeznék, hogy a szabad 
időben legalább 4 órát dolgoz�
ni kell.

Ez a téves felfogás valószí�
nűleg abból ered, hogy az Mt. 
V. 60. § (1) bekezdés a) pontja 
szerint az egyenlőtlen munka�
időben dolgozó napi munka�
ideje azokon a napokon, ami�
kor dolgozik, négy óránál ke�
vesebb és 12 óránál több nem 
lehet.

De ez a szabály sem tartal�
maz olyan rendelkezést, mely 
szerint egész munkanapra ter�
jedő szabad idő nem engedé�
lyezhető. Ha ez így van, az 
egyenlőtlen munkaidőben dol�
gozóknál, még inkább így van 
azoknál, akik nem egyenlőtlen 
munkaidőben dolgoznak, mert 
az egész munkajogban erről a 
4 órai minimumról máshol 
említés sincs.

J. L.

Egy jó kezdeményezés -  hasznosítsuk!
H ajlam osak vagyunk arra, hogy sokszor olyan problém a 

m egoldásával és kísérletezésével foglalkozzunk, am elyet vala�
hol, valam ikor m ár régebben megoldottak, vagy kikísérletez�
tek. E megoldások és kísérleti eredm ények a  műszaki doku�
mentációs szolgálaton keresztül általában hozzáférhetők.

Közismert, hogy nincs elegendő műszaki szakember, m ér�
nök. Törekvésünk ezért az, hogy ésszerűen gazdálkodjunk a 
műszaki dolgozók m unkaidejével. Mind a forgalmi, közgazda-  
sági, m ind a műszaki tevékenység alapvető segédeszköze és 
segítője a dokumentációs szolgálat.

Ez az elgondolás vezette a Postavezérigazgatóságot, am ikor 
közrebocsátja a negyedévenként megjelenő postai dokum entá�
ciós kiadványokat: a  Postai Dokumentációs Közleményeket és 
a Postai M űszaki Dokumentációs Közleményeket.

A Postai Dokumentációs Közlemények a legjelentősebb 
külföldi szaklapokban a  postát érintő forgalmi, gazdasági és 
igazgatási cikkism ertetéseket, cím fordításokat és tartalom jegy�
zék - fordításokat tartalm azza kb. 10 ív terjedelem ben. A Köz�
lem ényeket a Postavezérigazgatóság valam ennyi illetékes szer�
ve, továbbá az igazgatóságok, központi postaszervek is meg�
kapják  a szükséges példányszám ban. A cikkism ertetések akár 
kész fordításként is felhasználhatók.

Az 1966- ban megjelenő Postai Műszaki Dokumentációs 
Közleményeket ugyancsak m egkapják a  fentebb megjelölt 
postaszervek. Ez az új szakirodalm i tájékoztató egyrészt kül�
földi műszaki folyóiratszem lét, m ásrészt m ár elkészült fordítá�
sok összefoglaló ism ertetéseit ad ja közre. E kiadványban meg�
ta lálható  továbbá a külföldi prospektusok és katalógusok fi�
gyelője is.

A közölt folyóiratcikkekről vagy a katalógusokról részletes 
fordítás, az elkészült fordításokról pedig a  m ásolat a Posta 
Dokumentációs Központnál (Budapest 114) rendelhető meg. A 
megrendelésben a Közlemények folyó-  és oldalszámát, a le�
fordítandó cikk, vagy másolandó fordítás cím adatait — cím, 
szerző neve, folyóirat címe, száma és oldalszáma, valam int a 
rak tá ri számot — kell megadni, (pl. R 37) A Posta Dokumen�
tációs Központ a fordításokhoz tartozó ábrákról fotókópiát 
egyelőre nem készít. Az ábrák a folyóiratokban találhatók 
meg. am elyek a  Posta Központi Szakkönyvtárától kölcsönöz�
hetők ki, Dr. Vajda Endre
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J A K A B  I L O N A :

Korszerűsítés -  sok hibával
MIRE KÖLTÖTTEK 8 5 0  EZER FORINTOT?

1963. novem ber 25- én tették  
ki azt a  táb lá t a  Bp. 82- es pos�
tahivatal falára, am elyen ez 
á llt: Á talakítás m iatt zárva, 
a  hivatal ideiglenesen átköl�
tözött a Nap utcába.

1965. decem ber 23- án a 
szinte ú jjávarázsolt postahiva�
ta l ism ét a közönség rendel�
kezésére állt.

K ívülről is nagyot változott 
a  hivatal, szén, modern, te t�
szetős az épület. Az ajtónál 
azonban vigyázni kell, m ert 
ha nem  figyel az em ber, köny -  
nyen o rra bukik a  magas, 30 
centim étem yi bejára ti lép�
csőn.

— Többen panaszkodtak 
m ár em iatt — m ondja a h iva�
talvezető. Magyar Ferenc. — 
De ez még a  legkisebb hiba.

Aztán végigkísér a hivatal 
helyiségein, és a dolgozóikkal 
együtt panaszolják, sorolják a  
hibákat.

A felvételi terem ben m ind�
já r t  az elején egy szaktársnő 
a  mérleg m ia tt panaszkodik. 
Nem  lehet pontosan beállíta�
ni. mérés u tán  nem ugrik 
vissza. így aztán nem  csoda, 
ha sok a díjhiányjelentés. Az�
tán  a  fiókot m utatják . Kicsi, 
alig fér el benne egy kevés 
l e v é l

Még reggel van, és a  fiók 
m ár tele

— A pénz se fér bele ■— 
szól Bak Rozália felvevő — 
a rra  is ügyelni kell, hogy ki 
ne rán tsa  az ember, m ert any -  
nyira kicsi, és ütköző nincs 
benne. Elég egy nagyobb len�
dület, és kinn van az egész 
pénzestől, m indenestől eg y ü tt

— Erről m egírtam  a  véle�
ményem et az igazgatóságnak 
*— m ondja a  hivatalvezető. — 
A zt írtam , hogy ezek az asz�
talok megfelelnek egy egye�
dül kezelő hivatalnak, valahol 
vidéken, de nem  itt a  nyolca�
d ik  kerületben. M egfelelnek 
egy szabászatban is, vagy an�
nak, aki tervezte, rajzasztal�
nak. A szép diófa asztallapok�
ban nagy vasszögek éktelen�
kednek, az asztallapokat e l�
csúfítják, rongálják.

Az átalak ítás egyik oka az 
volt, hogy régen nem  lehetett 
szellőztetni a  h ivatalt. Sarok�
épület, és ezért huzatos. A 
főpénztárt ma sem lehet szel�
lőztetni, legfeljebb a felső 
nagy ablakon keresztül, an �
nak  kinyitásához azonban ha�
talm as lé tra  kell. K inyitják az 
ab lak  alsó szárnyát — csak 
azt lehet — és m int érdekes�
séget megemlítik, hogy aki az 
ablakot tisztítja, annak  h a�
son csúszva kell dolgoznia.

Ugyancsak a  főpénztár helyi�
ségében a  konnektorok sza�
badon lógnak ki a  falból, a 
hivatalvezető óva in ti a  fő�
pénztárost, nehogy hozzáér�
jen, m ert halálos balesetet 
okozhat.

A fiókbérlők szekrényére 
hárm as csuklós ajtó t szerel�
tek. am i m ór m ásnap lesza�
kadt. azóta is a  szekrény ol�
dalához tám asztva árváskodik. 
A szekrény csaknem 23 ezer 
fo rin tba került.

A 340 négyzetm éter alap te�
rü le tű  h ivatal átalak ítása a  
hivatalvezető szerint 850 ezer 
forintba került. Tíz - húsz ezer 
fo rin t kellett volna még ah�
hoz, hogy meleg víz is legyen 
a  hivataliban,

— Talán még annyiba sem 
kerü lt volna egy gázboyler 
felszerelése, hiszen i t t  megy 
a fő gázvezeték, közvetlenül 
m ellé fel lehetett volna sze�
relni. Ez bizony nagyon kel�
le tt volna, hiszen az egész 
épületben nincs meleg víz.

Felületesén készült el a vil�
lanyszerelés, a  főpénztár tre �
zorjába még csak ezután sze�
re lik  be az állványokat, s 
több apró  h iba is még jav í�
tá sra  vár.

— Szép a hivatal, m odem  
és tetszetős — m ondja a  hi�

A felszabadulás u táni film �
gyártás egyik kiemelkedő csú�
csához érkeztünk el Jancsó 
Szegénylegények című film jé�
vel. Ez a nagyerejű, megrázó 
és felkavaró alkotás mély gon�
dolatiságával, korszerű m ű�
vészi kifejezésm ódjával olyan 
m aradandó élm ényt nyújt, 
am ely sokáig tovább rezonál a 
nézőben. Ez a legtöbb, am it 
bárm ely alkotásról el lehet 
mondani.

A film  története röviden:
A kiegyezés u táni korszak�

ban gróf Ráday Gedeon, a 
48- as honvédtisztből le tt be�
tyárüldöző királyi biztos tűz -  
zel- vassal. fondorlattal ir tja  az 
alföldi szegénylegény- világot. 
Az önkényuralom  gépezete 
kérlelhetetlenül felm orzsolja a 
befogott szegénylegényeket, 
m egrontja és szem beállítja 
őket, hogy hideg kegyetlen�
séggel leszámolhasson velük. 
Jancsó Miklós egy p illanatra 
sem téved le a történelm i rea�
lizmus ú tjáró l: nem  csinál hű�

lünk, meg örülnek a kerület 
lakói is. Nem hadakozom én a 
modern berendezés ellen, de 
azért a tervezőknek gondol�
niuk kellett volna arra , hogy 
postahivatalt terveznek. És 
aki elfogadta a  terveket, an �
nak kellett volna jobban szem�
ügyre vennie a  rajzokat és a  
műszaki leírást.

Az átalakítással részben el�
érték  a céljukat a  tervezők. 
Az L alakkal való megoldás 
jónak bizonyult, a h ivatal n a �
gyobb és tágasabb lett. Most 
m ár csak a  létszám m al van 
baj.

A panaszkönyvben még 
csak egyetlen bejegyzés áll, 
hogy a h ivatalban ne legyen 
m inden második ablak  zárva. 
A . feleknek ne kelljen sokat 
várakozniuk az ablakok előtt.

A hivatalvezető véleménye 
erről az, hogy legalább még 
egy m unkaerő kellene.

A Bp. 82- es h ivatal — sok hi�
bával ugyan, de — megszé�
pült. Jó  lenne a  k ijavítható  
hibákat m inél előbb megszün�
tetni. De mi lesz a  félre sike�
rü lt tervezésből eredő k ija�
v íthata tlan  hibákkal? Ezekért 

ki felel? Szolgáljon ez a  pél�
da tanulságként azoknak, akik 
a jövőben postahivatalokat 
terveznek.

sokét a szegénylegényekből, 
nem  rom antizálja alakjait, és 
a „feketeköpenyesek”, a pan �
dúrok, dragonyosok és foglá�

rok sem egyszerűen fenevadak. 
hanem  az önkényuralom  appa�
rátusának  alkalm azottai. Ja n �
csó biztos rendezői kézzel és 
erővel idézi e lén k ' a száz év 
előtti valóságot, és az igazság 
felm utatásával mond megrázó 
ítéletet felette.

A Szegénylegények másfél 
órába sűríti egy korszak lénye�
gét, és ez alkotóinak azért si�
kerülhetett, m ert a legkorsze�
rűbb művészi eszközökkel él�
tek, a lényegre törekedtek, el�
kerülve m inden bőbeszédűsé�
get, hűséggel tükrözték tö rté�
nelm ünk egy bonyolult, sok�
szor m egham isított korszakát.

Fátyolt von a sűrű eső a 
szembenéző házak közé. Az 
utca kihalt, ember alig lát�
ható. Csupán egy kisfiú ug�
rándozik a néptelen tér sar�
kán. Tenyerét és arcát ma�
gasra tartva igyekszik minél 
több esőt marokra fogni, szá�
ját kitárva a magasról hulló 
cseppeket játékosan hörpöli. 
Boldog és vidám gyermek. Az 
eSő lemossa a port a levelek�
ről és az utcakövekről, s 
mintha az ember leikéről is 
lemosná az áporodottságot.

— Fickó, Fickó — szólt a 
kisfiú rosszallóan kutyájára. 
Micsoda gyávaság így meg�
hunyászkodni egy kis esőtől? 
— korholta a bokor alá hú�
zódó, ázott szőrű négylábú 
pajtását. Szüntelenül lótsz-  
futsz, rendetlenkedsz, amikor 
nem kell, hát mutasd meg 
most, hogy mit tudsz, fuss 
velem versenyt.

Noszogatta még egy ideig a 
kedvtelen állatot, de hiába. 
Még a csábító köhajítással is 
megpróbálkozott. A kutya 
azonban nem osztozott gaz�
dája jókedvében, csak laposa�
kat pislogott s állt, mintha 
gyökeret vert volna a lába. 
Letett hát a fiú is a játékos 
futkározásról. A vezetőszíjat 
bekapcsolta a kutya nyakör�
vébe s szomorkásán elindult 
hazafelé. Ám néhány lépés 
után Fickó ismét megkövült. 
Haragos morgásba kezdett, 
egyre vésztjóslóbban kaffo-  
gott. A kisfiú hökkenten te-  
kintgetett körül, s mosolyra

Nehéz ebből a szűkszavú, 
szinte egylélegzetű filmből — 
am elyben m inden kocka a he�
lyén van és feszültséggel te r�
hes — bárm it is kiemelni. En�
gedtessék meg, hogy mégis rá �
világítsunk néhány ragyogóan 
megkomponált, önm agában is 
zárt jelenetre, am elyek a film �
szerűség leghatásosabb m ű�
vészi eszközeivel ragadják  meg 
a nézőt. A feketeköpenyesek 
áru ló t keresve, a rövid gubás 
G ajdort szemelik ki, aki vál�
lalkozik a besúgásra. G ajdor 
„megdolgozása”, a hideg, pon�
tos kiszám ítottság, ahogy be�
törik  és árulóvá teszik — félel�
metes erejű, nyomasztó és li -  
dércnyomásos jelenet. Vagy a 
meztelen lány halá lra  vessző�
zésének jelenete, am elyben el�
kerülnek m inden hatásvadászó

vatalvezető. — Mi ennek örü - VONÄK KATALIN

SZEGENYLEGENYEK
Jancsó Miklós filmje

derült, amikor meglátta a 
csuromvizes postást.

— Bolond vagy, Fickó! Mi�
nek acsarkodsz minden egyen�
ruhás emberre? A postás bá�
csit szeretni kell, ő mindig 
hoz nekünk valamit! — okít-  
gatta pajtását a gyerek.

A kutya mintha értett vol�
na az okos szóból, elcsitult. 
A gyanú azonban nem múlt 
el a kis bundásban, mert szo�
rosan gazdája lábához simult, 
s onnan leste a házak tövé�
ben nagyokat lépdelő táskás 
embert. A túlsó járdán ha�
ladó postást a kisfiú meleg 
rokonszenvvel nézte.

— Szegény postás bácsi! — 
sajnálkozott magában a gyer�
mek. — Milyen ázott a sap�
kája! Köpenye szegélyéről 
körben folyik a víz. Bizony 
régen járhat az esőben . . .  De 
miért lehet oly sietős a dolga? 
Jó volna megtudni tőle! — 
Nosza, szorosra fogta a ku�
tyás pórázát, s a postás után 
iramodott.

— Postás bácsi! Postás bá�
csi!

Az öreg megfordult a hang�

naturalizm ust, a döbbenet, az 
iszonyat, a kegyetlenség tükrö�
ződése a vesszőfutást végig�
nézni kényszerített rabok sze�
m ében — olyan pillanata a 
film nek, am elyet sokáig nem 
lehet elfelejteni.

Külön is szólni kell Somló 
Tamás operatőri m unkájáról: 
a  rendező és az operatőr ebben 
a filmben szinte szétválasztha -  
ta tlan , s ennél aligha kell töb�
bet mondani az operatőr m ű�
vészetének szintjéről. Jancsó 
és Somló olyan, együttm űkö�
dést valósított meg, ahol m in�
den képkompozíció a lényeget 
szolgálja, a gondolatot, a film 
m ondanivalóját erősíti, bont�
ja  ki.

A szereplőgárda népes tá �
bora az egységes játékstílus 
nagyszerű példájá t nyújtotta, 
s ez is* a  rendező biztos kezét 
dicséri. A Szegénylegények 
nagy filmélmény, az egyre m a�
gasabbra lépő filmm űvésze�
tünk kiemelkedő alkotása.

V. I.

ra és látva a két kis ázott 
barátot, vastag szemöldöke 
alól barátságosan és kérdően 
tekintett rájuk.

— Szeretném tudni a pos�
tás bácsitól: nem fél- e a vi�
hartól, szereti- e az esőt, mu-  
száj- e az esőben is dolgoz�
nia? — hadarta izgatottan a 
kérdések özönét a gyermek.

A postás kedvesen megsi�
mogatta a kicsi vizes kobak�
ját és védve a további esőtől, 
beállt vele az első kapu alá. 
Azután leemelte sapkáját, s 
kirázta a tetejében összegyűlt 
esőt.

— A vihartól nem félek, 
fiam, de az esőt bizony mun�
ka közben nem kedvelem — 
kezdett társalogni az öreg. 
Gondolta: Igaz is, minek az a 
folytonos sietés, megyek, ha 
fúj a szél, s az eső esik, még 
havazásban sem állok meg 
soha. Akinek jó hírt viszek, 
örül akkor is, ha kicsit ké�
sőbb jut kezéhez, akinek meg 
rosszat, jobb is, ha később 
kapja meg. Alig futottak át 
fejében e gondolatok, menten 
bele is pirult. Nem neki való 
az ilyen okoskodás, most is 
inkább csak azért magyaráz�
kodott magában, hogy meg�
nyugtassa lelkiismeretét. Tud�
ja ö, hogy mi a kötelesség, de 
meg öröm is az embernek, ha 
perdül- fordul, s mihamarabb 
kézbesíti a legtöbbször már 
sóváran várva várt küldemé�
nyeket. Ez az, ami hajtja őt, 
ez az, amiért meg nem pihen, 
amíg a táskája ki nem ürül. 
De hát ezzel a gyerekkel vál�
tani kell néhány szót, olyan 
kíváncsian csüng rajta a 
szeme.

— S hogy muszáj- e esőben 
is dolgoznom? Igen is, meg 
nem is. De nézd fiacskám az 
eget: kéklik már, s elállt az 
eső. Most aztán igazán dol�
gozni kell. Hanem tudod mif? 
Gyere, kísérj el. Most meg�
láthatod, sietős- e az utam.

A gyermek szeme felcsil�
lant nagy örömében, tüstént 
vállalkozott az izgalmas ka�
landra. Mendegélésük közben 
megtudta a postás bácsi, 
hogy a kisfiút Rába Jancsi�
nak hívják, 11 éves és sze�
reti az iskolát. Megbarátkoz�
tak. Befordultak a harmadik 
házba. Abban lakott Jancsi 
is.

— Hogy elmehetsz- e? — 
kérdezte Jancsi mamája. — 
Kivel? Ja, a postás bácsival? 
Azzal igen. Jó kezekben vagy, 
neki is van három fia.

Este vacsoránál együtt a 
Rába- család, s Jancsi meg�
szólal:

— Anyu, én postás szeret�
nék lenni!

(8)

— De jó lenne oda eljutni — mutattam 
vágyakozva a Holdra.

— Ha nem félsz — válaszolta Giga —, és 
ha megelégszel az én társaságommal, rövi�
desen teljesülhet a kívánságod.

— Ezt komolyan mondod? — kérdeztem 
feUndultan.

— Annyira komolyan, hogy már az elő�
készületeket is megtettem. Ma hétfő van, 
holnap meglátogatjuk az igazgatóságot, szer�
dától szombatig az előírt kiképzésen veszünk 
részt, vasárnap felkészülünk és mához egy 
hétre már útnak is indulhatunk.

— Te már jártál odafönt?
— Most megyek harmadszor. Időnként fel�

váltjuk a holdbéli postásokat. A legtöbbje 
vgyan már holdlakó, a fiatalok jó része már 
ott is született, de néhányan csak kikülde�
tésben vannak ott a Földről. Nincsenek még 
elegen, segítenünk kell rajtuk, meg aztán a 
holdszületésűek gyengébb fizikumúak, mint 
a földi emberek.

— Mi ennek az oka?
— A nehézségi erő, amely a Holdon hat�

szor kisebb, mint a Földön. A mi szerveze�
tünk a földi viszonyokhoz alkalmazkodott. A 
holdbéli első generáció — több még nincs is 
—, alkatilag hasonlít hozzánk, de csontváza, 
izomzata sokkal gyengébb. Nekik ugyanis 
sokkal kisebb nehézségi erőt kell leküzde�
niük, s ehhez igazodtak testi adottságaik is. 
Növekedési ütemük viszont gyorsabb: 10—12 
éves korukban már befejeződött testi fej-

«

lődésük. Szellemileg rendkívül frissek, élén�
kek, fogékonyak. Úgy látszik, a kisebb nehéz�
ségi erő serkentőleg hat az agyműködésre. 
De akik a Holdon látták meg a napvilágot, s 
felnőtt korukban kerülnek a Földre, szinte 
teljesen tehetetlenek, hiszen testsúlyuk itt
meghatszorozódik. Képzeld el, hogy a mosta�
ni körülbelül 80 kilód helyett 480 kilót kel�
lene vonszolnod. Ha ezt a súlyt csontvázad 
el is bírná, izmaid felmondanák a szolgálatot. 
A holdbéli felnőtt testsúlya odafönt 10—15 
földi kilót nyom. Persze az izomzatúk is eh�
hez képest fejlődött hi, s itt a Földön 70—80 
kilóra növekedett testsúlyukkal mozogni is 
alig tudnak. Eddig csak egy járt itt közülük, 
de hamarosan vissza kellett szállítani „szülő�
holdjára”, mert az élete forgott kockán. A 
súlygyarapodáson kívül nehezen tudják elvi�
selni a földi nagyobb légköri nyomást is.

— Annál könnyebb lehet nekünk odafönt 
— mondtam —, az én testsúlyom 13 kilóra 
csökken majd.

— Ami a súlyt illeti, valóban könnyebbek 
leszünk a Holdon, s éppen ezért nagyon óva�
tosan kell mozogni. Ha például a Földön 
megszokott erővel ugrasz egyet a szobában, 
a fejedet alaposan bevered a plafonba.

— Hát akkor még itt ugróm egyet örö�
mömben. amiért elviszel a Holdba.

Százféle kérdést szerettem volna még fel�
tenni, de már későre járt az idő, és Gigát fá�
radtnak láttam.

A hallották és az előttem álló, elképzelt él�

mények hatására nyugtalanul telt el az éj�
szaka. Álmomból többször is felriadtam.

Másnap az igazgatóságon találkoztam Gi�
gával, izgatott voltam.

— Jó lesz, ha összeszeded magadat, mert 
az orvosok szigorúak, és könnyen elfuccso-  
lod a holdutazást. Egyelőre ne is gondolj rá, 
most amúgy is más dolgunk lesz. Bemegyünk 
az igazgatóság néhány előadójához, megnéz�
heted, hogyan dolgoznak.

Visszaemlékezve a látottakra — fordult fe�
lénk Bind  — nem a technikai fejlettség le�
pett meg a legjobban. Azt magától értetődő�
nek tartottam, hogy a jövő századbeli ügyin�
tézők munkájukhoz különféle gépek segítsé�
gét vehetik igénybe. Annál szokatlanabb volt 
számomra az előadók széleskörű önállósága. 
Egy- egy ügyben teljes felelősséggel intézked�
tek anélkül, hogy a jóváhagyások, a kiadmá�
nyozások, az aláírások sorozatára lett volna 
szükség. A felmerült ügyben az előadó ön�
maga döntött és intézkedett a legjobb tudá�
sa szerint. Ha adatokra volt szüksége, a 
PEAK perceken belül kiszolgálta. Ha kivéte�
lesen mások véleményét is meg kelllett hall�
gatnia, távgépírón kérdezte meg az illetékest 
és a választ azonnal megkapta. Senki sem 
igyekezett nagyképűséggel, fontoskodással 
magára irányítani a figyelmet. Magamban 
én csak dr. Fontoskodónak nevezem azt az 
előadót, aki saját jelentéktelenségét minden�
kit elkápráztató görögtűz mögé bújtatja, és 
látványos manőverezésekkel a nélkülözhetet�
len, a mindenkinél okosabb ember szerepé�
ben tetszeleg. Ez a színészkedés, ez a fontos�
kodás, sajnos, sokakat megtéveszt. Giga jó�
voltából sok előadót megismertem, de kö�
zöttük dr. Fontoskodó- típusú embert már 
egyet sem találtam. Ez már önmagában is 
sok mindent megmagyaráz, mindehhez még 
gondoljátok hozzá, hogy majdnem minden 
ügyet az érdekelt postaszervvel közvetlenül 
intéztek — távgépírón vagy televízión. Az 
előadó ugyanis távgépíróján és televízióján 
kapcsolatba léphetett bármelyik postaszerv�
vel és más előadókkal — sőt a Holddal is. 
Még értekezletet is tarthatott anélkül, hogy

a szobájából kilépett volna. Mindössze egy 
négyzetméter nagyságú felületen 100 kis kép�
ernyő volt elhelyezve, ezeken jelentek meg 
a megbeszélés részvevői. Jártam a Postás 
Dolgozó szerkesztőségében is, ahol éppen szer�
kesztőbizottsági ülést tartottak. Személyesen 
csak a szerkesztő volt jelen, a bizottság többi 
tagja a képernyőn jelentkezett. Ilymódon a 
vidéki postások is bekapcsolódhattak a lap 
szerkesztésébe, anélkül, hogy fel kellett vol�
na utazniuk Budapestre. A képernyőkön je�
len volt minden megyéből legalább egy hi�
vatal dolgozója. Elmondták a lapról bírála-

Illu sztrác iók : B ak allár JAzsef

tukat és javaslatot is tettek cikkek megírására< 
Kaskó Zoli megkérdezte:
— És fejlődött- e a lap száz esztendő alatt?
— Külsőleg feltétlenül. Színes mélynyo�

mással, kiváló nyomdai kivitelben jelent meg 
a Postás Dolgozó. Ami meg a tartalmat ille�
ti, a mai igazság száz év múlva is érvényes: 
nincsen olyan lap, amelynél jobbat ne lehet�
ne csinálni.

(Folytatjuk)
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Ezeket a csomagokat várják oly nagyon. . .

vTb / ^ re e sorok meg-  
/ M /M  jelennek, a 70-  

M Kf B  es postahivatal 
. f  m  M dolgozói már 

*  ’*—' csak legyinte�
nek: mikor volt 

az, ki emlékszik arra? 
Űj esztendő, új feladatok, új 
gondok, nem visszafelé kell 
nézni, csak előre! De a kró�
nikás makacs és szeretné 
megőrizni egy ilyen napnak, 
az emlékét. A naptár decem�
ber 23- át mutat.

Reggel van, az óra muta�
tója kattanva ugrik: 7 óra 29 
perc. Télies félhomály van, a 
villanykörték sápadt fénye 
nehezen küszködik a párás 
levegővel, a hajnalban hullott 
hó báját vesztve terül a ha�
talmas udvarra, kásás- latya-  
kos minden, a piszkos hóié 
cipőt, bakancsot, csomagot és 
lelket ostromlón igyekszik 
uralmát biztosítani.

A raktár ajtaja előtt kisebb 
csoport sötétlik: a vezérkar.
És középen magasodik egy 
férfi. Nyugodt, egyszerű és 
mosolygó. Mondatai rövidek 
és magabiztosak. Egy mon�
dat, egy bólintás, kevés szó 
esik, mindenki érti a dolgát, 
gyerünk, nincs idő tépelődni, 
a csomagokat várják . . .

Balatoni István, a hivatal 
vezetője barátságos mozdu-  . 
lattal terel befelé, no igen, , 
persze, szívesen lát, csak arra \ 
ne gondoljak, hogy most ráér 
velem foglalkozni. Tessék, itt , 
van minden rajta, nyitott ( 
szemmel, aztán lehet megírni. . 
Mit tudna ő mondani? Sem�
mit! A normál forgalom hét-  ] 
nyolcezer csomag, ilyen na-  ■ 
port bizony húszezer körül , 
mozog — tudja ezt mindenki! , 
Csak úgy ömlik a távoli vi-  , 
dákról, a vidéki jó rokonok } 
mindent elkövetnek, hogy ( 
megmentsék városi szerettei-  , 
két az „éhenpusztulástól. . . ” ( 
Szinte hallani a sivalkodó, ■ 
tiltakozó cocák hangját a 
disznótoros kóstolókat tártál-  , 
mazó csomagokból, szódabi-  , 
karbonát kerítsen hozzá a ; 
városi testvér, ha kényeskedő . 
gyomra nem elégszik meg a ■ 
zsíros falatokhoz prezentált 
borocskákkal. Mert útra kel-  , 
tek a demizsonok is. Telt ha-  \ 
súak és soványabbak, szeré-  , 
nyék és hiválkodók, kicsik és ; 
nagyok.

Széket kerít alám, őmaga 
nem ül le, csak úgy állva veti 
oda a szót, közben- közben jut 
belőle másoknak is egy- egy 
rövid utasítás, tanács. Beszéd 
közben hirtelen eltűnik, csak 
egy mosolyt hágy ott búcsú�
zóul, kedves, bocsánatot kérő 
mosolyt, a szeme vág vala�
kire; Házy Mihály, a helyet�
tes vezető átvesz „szocialista 
megőrzésre”. Kell is, mert a 
tapasztalatlan lélek aligha 
nem veszne el a csomagok 
útvesztőiben.

„Négyszáz ember foglalko�
zik most a csomagokkal. Az 
idén nincs szerencsénk az 
időjárással. Ha száraz az idő, 
elfoglaljuk itt végig az utca 
frontját, aztán rakodhatunk. 
De így?!... Nagyméretű fe�
dett rakodónk nincsen, pedig 
már ideje lenne, hogy. . . ” 

Ennél a problémánál kicsit 
elidőzünk. A normál napi cso�
magforgalom lebonyolítására 
elegendő belső terület áll ren�
delkezésre, ez a néhány rend�
kívüli nap nem indokolhat 
ilyen hatalmas méretű épít�
kezést, van az építőanyagnak, 
építési kapacitásnak fonto�
sabb helye a népgazdaságban.

„Hát, van, igaz, és megol�
dás is van. A Népstadion. A 
pilonok közötti fedett terüle�
tet kölcsönadták, 83 gépkocsi 
ott rakodik. Az már biztos, 
hogy a mai napon tizennyolc-  
ezer fölé emelkedik már a 
csomagok száma, még hat 
gépkocsit kaptunk, így aztán 
a mai napon 146 gépkocsi vi�
szi szét a küldeményeket."

Mondom: az egyik gépko�
csira felülök én is, hadd él�
vezzem a csomagkézbesítés 
örömét Ügy értem — kérdi, 
hogy azt az örömet, amit az 
érez, aki a csomagot kapja? 
Úgy is, meg másként is. Örö�
met okozni a legnagyobb 
öröm. Igazság — mondja ő, 
és hozzáteszi: csakhogy ilyen�
kor kevés ideje van a postás�
nak. Meg egyébként is. Töb�
bet nem mond erről az utób�
biról, én meg nem kérdem, 
megyek a gépkocsival, meg�
tudom idejében, ugyan mire 
is célzott.

„Hát akkor indulhatnánkT* 
„Nincs még annak itt az

Csalódott soltiak
P ár hónappal ezelőtt rövi�

den h ír t adtunk arról, hogy a 
solti h ivatal 1964- ben nem  
nyerte el a Kiváló H ivatal cí�
met. Az ok: kilencezer forin t 
hiányzott a  bevételi tervből. 
A hivatalvezető, Hittre Erzsé�
bet azzal búcsúzott akkor tő �
lünk: No, m ajd jövőre. A n a �
pokban ' felkerestük az évek 
óta ötös m inősítésű h ivatalt 
és érdeklődtünk, vajon a  65-  
ös év m eghozta - e a  v árt 
eredményt.

Kittre Erzsébet hangjából 
még most is kiérezni a csaló�
dás, a  bosszúság kesernyés 
ízét.

Miért nem sikerült
kilencedszer ?

— Nyolcszor voltunk kivá�
ló hivatal, 1964 volt az első 
sikertelen esztendő: 99,8 szá�
zalékra te ljesíte ttük  a bevételi 
tervünket. Két tized — ism é�
telgeti szigorú gépiességgel, 
m intha ez a két tized meg�
bocsáthatatlan, jóvátehetet�
len bűne lenne valakinek.

— Mi igazán m egtettünk
m inden lehetőt. Sajnos, köz�
be jö tt a  száj-  és körömfájás, 
nem  volt piac, csökkent a 
forgalom. — H irtelen villan 
a tek in te te: — C salhattam
volna. Még m agam  is elő�
terem thettem  volna ezt az 
összeget, de m inek? H a be�
csületesen nem  megy, m ás�
ként nem  kell, m ásként nem  
akarjuk. — Mindez nem  szeg�
te kedvét. A 65- ös évben is�
m ét küzdöttek, de m ár a 
a Szocialista H ivatal cí�
m ért is. Az eredm ény?

— Sajnos, nincs okunk a
dicsekvésre. 1965- ben csak 
89,9 százalékra te ljesíte ttük  
a bevételi tervet. M egpróbál�
tuk  ismét, de a bevételi te rv �
szám olyan magas volt — a 
64- es év 654 ezer fo rin tjá t 65-  
ben 790 ezer fo rin tra  em elték 
—, hogy képtelenség te ljesí�
teni. Az egyik kézbesítőnk 
egyszer megjegyezte: „M in�
dig az t a  lovat ütik, am elyik 
jól húz”. így van ez valahogy 
velünk is. A tervezésnél fi�
gyelembe kellene venni a he�
lyi adottságokat és nem  úgy 
gondolkozni: no, i t t  még
em elhetünk, hiszen jó l m en�
nek a  dolgok. Igen ám , de 
m indennek van határa, n á�
lunk is. Pedig nagyon szeret�
tünk  volna tizedszer is Kiváló 
H ivatal lenni. Az le tt volna 
az igazi! Egyébként a  bevé�
teli terven kívül m inden fel�
adatot te ljesítettünk.

Vajon az idén ism ét meg-  
próbálják - e? Ebben nem  ő 
dönt. Az em berek, a hivatal 
dolgozói. M ert megkérdezi 
őket, közösen határoznak, 
m in t m inden másban, am i a 
kis közösség ügye. Ök érzik, 
tud ják  legjobban, képesek - e 
többre, képesek - e még jobban 
„húzni”.

T eljesítették!

Hűvös van a kis szobában, 
kim együnk és a h ivatalban az 
egyik üvegablak m ögött ke�
rekedik tovább a beszélgetés. 
H ittre  Erzsébet kis papírlapot 
m utat. A kézbesítők névsora, 
pontosan, szám szerint, s 
hogy ki m ennyit gyűjtött. 
Nagy Pál kézbesítő naponta 
64 Népszabadságot és hetente 
146 Szabad Földet hord ki. 
Szuróczki József 73 Népsza�

badságot és 76 Szabad Földet 
visz, csak külterületekre. Az 
összes lapok előfizetőinek a 
szám a jóval magasabb, m int 
a szomszédos, hasonló for�
galmú hivataloknál. A h ír�
lapbevételek szin tjét egész 
évben ta rtan i kellett.

— T arto ttuk  is, pedig ne�
héz volt. Nyáron sokan le�
m ondanak.

Az értékelés nap ján  nyolc 
előfizető hiányzott a vállalás 
teljesítéséhez. Bement a kéz�
besítőterem be és így szólt: 
„Emberek, hagyjuk, hogy a 
hiányzó nyolc lap m ia tt ne 
teljesítsük a vállalásunkat?” 
Az em berek is úgy érezték, 
azt valóban nem  lehet 
hagyni. És még egy utolsó ne�
kirugaszkodás, aztán néhány 
ó ra  a la tt előterem tették a  
hiányzó nyo lcat

— Sikerült, s a  kézbesítők 
brigádját a szocialista brigád 
cím re javasoljuk a term elési 
tanácskozásnak. Lelkiism ere�
tes, áldozatos m unkájuk m él�
tó ju ta lm a lesz, ha elnyerik, 
hiszen a  többi vállalást is te l�
jesítették.

5 éve _  5- ös

H ittre  Erzsébet — aki 25 
éve dolgozik ebben a  h iva�
ta lban  — úgy érzi; a gyer�
mekkor, az ismeretség, a  
barátság is kötelez. I tt  szüle�
te tt a faluban, m indenki is�
m eri kicsi korától kezdve. A 
szaktársai közül többekkel ült 
együtt az iskolapadban. S 
most nehéz a  szigorú főnök 
szerepe. Soha nem  parancsol 
— kér! Nem úgy áll az em be�
rek  elé: „Ezt meg kell csi�
nálni!”, hanem  úgy: „Ezt

meg kellene cs in á ln i. i Ta�
lán ezért is hallgatnak rá, 
szeretik és becsülik. Gyakran 
jönnek . össze fehér asztal 
mellett, társalognak, beszél�
getnek a m unkáról, az em �
berekről, az életről. Novem�
ber 7 - én például hajnali né�
gyig szórakozott a kis kollek�
tíva. Csak ilyen kollektív lég�
körben képzelhető el a jó 
m unka, és ennek eredm énye 
az, hogy 1959 óta ötös minősí�
tésű a solti hivatal.

S ta lán  az idén kilenced�
szer is elnyerik a kitüntető 
Kiváló H ivatal címet. Persze, 
h a  m egpróbálják.

— Nem, nem  — tiltakozik 
hevesen — m ár nem  érdekel. 
S eltűnődik, elm élázva egy 
kicsit, küzd a gondolatokkal, 
az érzésekkel, ta lán  sa já t m a�
gát csapja be, am ikor így t i l�
takozik: „Nem, nem, m ár nem 
érdekel”. S m intha ebben a 
p illanatban  legyőzné a  csaló�
dottságot, a keserűséget, am it 
az  a két tized okozott. Egy�
szerre határozott lesz a hang�
ja, biztató a  tekintete.

— De azért várom. Várom 
már nagyon a következő ver�
senycélokat.

így van rendjén. Megnyug�
szik, am ikor kim ondja, hogy: 
„várom ”.

(vonák)
★

A solti hivatal vezetőjének 
és dolgozóinak meghallgatása 
egyoldalú következtetésre bír�
hatna bennünket a Kiváló Hi�
vatal címért folyó versenyt il�
letően. Véleményünket a Sze�
gedi Postaigazgatóság vezető 
beosztású dolgozóival foly�
tatott beszélgetés után feb�
ruári számunkban közöljük.

P O S T A S  F I L M
A III. nemzetközi munka�

védelmi filmfesztiválra, ame�
lyet 1965. szeptember 15—26 
között Berlinben rendeztek 
meg, 56 filmet neveztek. 
Ebből nyolc filmmel a ma�
gyar szakszervezetek jelent�
keztek.

A játékfilm kategóriában 
az első helyezést jelentő 
aranyérmet és díszoklevelét 
a „Minden kezdet nehéz” 
című postai film nyerte el. 
Elsősorban azért készült, 
mert a posta területén — 
de más területen is — elég 
sok kerékpáros baleset for�
dul elő a filmben bemuta�
tott szabálytalanságok miatt.

Ajánljuk, hogy minél több 
postás dolgozó nézze meg a 
filmet. A szakszervezeti szer�
vek és postaszervek szervez�
zék meg a látogatást. A fil�
met vetítésre a Postavezér�
igazgatóság I. C. ügyosztá�
lyától igényelhetik.

Elégedettek a lépcsőházi levélszekrényekkel

Dunaújváros, 1966
„Tessék, itt a lakáskulcs és ez lesz a levélszekré�

nyük.” Az új lakótelepre költözőket ezekkel a szavak�
kal fogadják a dunaújvárosi házfelügyelők. 1963 óta 
csaknem fiat és félezer lakó kapott lépcsőházi levél-  
szekrényt. A posta kezdeményezését segítette a tanács 
is és a régi épületekbe rövid egy év alatt felszerelték 
a kapualji levélszekrényeket. Az új lakótelepen vi�
szont, — 968 lakónak — maga az építési beruházó biz�
tosított lépcsőházi levélszekrényt.

A lakók és a posta dolgozol elégedettek az új kéz�
besítési rendszerrel, ha a napilapok nem késnek, úgy 
reggelre minden előfizetőhöz eljut az újság. S ez nem 
kis dolog, mivel több mint ötezer hírlapot és a hét há�
rom napján még külön 7400 helyi lapot kell kézbesíteni. 
Korábban egy hírlapkézbesítő naponta csupán 4—500 
helyre tudott eljutni, most pedig csaknem ezer levél-  
szekrénybe képes elhelyezni a küldeményeket.

Mivel könnyebb lett a munka, nem okoz gondot az 
utánpótlás kérdése sem. A hírlapkézbesítésre néhány 
évvel ezelőtt szinte nem lehetett kapni még férfi mun�
kaerőt sem. Ugyanakkor nagy számban jelentkeztek a 
postán olyan többgyermekes anyák, akik szívesen vál�
laltak volna 4—5 órás elfoglaltságot. Az új kézbesítési 
rendszer a• munkakör ellátását a nők számára könnyeb�
bé tette.

A hírlapkézbesítéssel megbízott nődolgozók jól el�
látják feladatukat. Jelenleg a 29 kézbesítő közül 24 nő. 
És a városban kora reggelenként megszokott látvány, 
hogy a kézbesítők lapokkal megrakott bevásárlókocsit 
tolnak maguk előtt,' így mentesülnek a nehéz súly ci-  
pelésétől.

Az új módszer meghonosításával az elmúlt évben 
nyolc postás kézbesítő munkája szabadult fel. Ketten a 
hálózatépítőkhöz, ketten a székesfehérvári hivatalhoz 
kerültek. A többieket a helyi hivatal más osztályain he�
lyezték el, ahol eddig létszámhiány volt. A tapasztala�
tok azt bizonyítják, hogy az új hírlapkézbesítési rend�
szerrel általában elégedettek a város lakói. Az ország 
első olyan városában, ahol teljesen megvalósították a 
lépcsőházi levélszekrények felszerelését, a fejlesztés be�
vált. A Mező Imre, a Dózsa György és az Esze Tamás 
úton lakók azonban módosították a szekrényeket és kü�
lön biztonsági zárral, lamellával szerelték fel a bedobó�
nyílásokat. Többen úgy vélik, hogy a levélszekrény be�
dobónyílását jó lenne egy vékony kis lemezzel lezárni, 
már azért is, mert a dunaújvárosi gyerekek gyakran 
megdézsmálják a szekrények tartalmát. Itt kell meg�
említenünk, hogy a dunaújvárosi tapasztalatokat a je�
lenlegi új levélszekrényeknél hasznosították. A most ké�
szülő szekrények méretét és bedobónyílását már módo�
sították. A panaszok megszüntetése érdekében többet 
kellene tenniük a helyi társadalmi szervezeteknek és 
iskoláknak. Mód van arra, hogy a társadalmi szerveze�
tek tagjai, KISZ- isták, úttörők összefogásával leleple�
ződjenek a dézsmálok. Indokolt esetben lehetőség van 
a rendőrségi közbeavatkozásra is.

Nem megfelelő a levélszekrények alsó lyuksora 
sem. Ezek a lyukak elég nagyok ahhoz, hogy rajtuk 
keresztül könnyen kivehessék a névkártyákat. Az óva�
tosabb lakók már átlátszó plexi-  vagy sűrűbben lyu�
kasztott lemezzel védekeznek. Ezeket az észrevételeket 
is figyelembe veszik a most készülő levélszekrényeknél. 
Több lakó szóvátette, hogy vasárnap reggel igen kényel�
metlen a napilapokért a lépcsőházba lebotorkálni. Ezért 
a hírlapkézbesítők vasár-  és ünnepnapon felviszik az 
emeleti lakásokba a lapot, s egyúttal a díjakat is be�
szedik.

Az országban már több helyen elterjedt az új kéz�
besítési rendszer és a dunaújvárosiak — ahol első íz�
ben vezették be az új módszert — továbbra is vállal�
ják az úttörő munkát.

FORRAI JANOS

A  C S O M A G O K A T  V Á R J Á K ...

deje, sok munka előzi meg, 
imíg egy gépkocsi elindul-  
i at.”

Magyarázni kezd. Kisegí-  
őkről beszél, akik között 
limnazisták is vannak. Egy-  
nást toborozzák, csoportban 
iönnek ide, jól jön a szünidő�
ién végzett munkáért kapott 
örint, tán újabb karácsonyi 
:somag lesz belőle, no persze, 
öbbnyire személyes kézbesí-  
éssel. Az útvonalrajz, a tér-  
zép elkészítésének fontossá�
láról beszél, a lelkiismeretes 
izortírozásról, a gondos, fi-  
lyelmes berakásról. Aztán 
Ijabb kontroll és még egy, 
lem szeretik a tévedést, nem 
tzeretik sétáltatni a csoma-  
jot, nem tesz az jót a posta 
becsületének, nem a csomag-  
xak, meg aztán: a csomago�
dat várják. . .

A Népstadion más töme-  
jekhez szokott hatalmas pi-  
on- alagútja megadó egyked-  
mséggel védi ä csomag- hadat, 
űri a föl- fölbukkanó gépko-  
;sik zaját, a melegítő moto�
rok erőteljes hörrenését.

10 óra 45 perc: a 99- es kéz�
besítő járat indulásra kész. 
Deli János, a gépkocsi veze�
tője beinvitál maga mellé és 
megkezdi küzdelmét a centi�
méterekért. Húsz percig tart, 
imíg sikerül kiverekedni a 
csomag-  és autókavalkádból. 
Drégelyvári István kézbesítő 
még egyszer bekukkant az 
utasfülkébe, hogy megkérdez�
ze, ugyan komolyan gondo�
lom- e ezt az utat? Közlöm 
vele, hogy igen, és ezzel (de 
ezt csak útközben tudtam 
meg!) „szabályellenes potya�
utassá” degradálódom. De 
előbb még Deli tréfál meg 
engem, komoly arccal szerez�
ve hitelt nyakamat izzasztó 
szavainak. Rákanyarodunk a 
Dózsa György útra — Dré�
gelyvári sehol. Kérdezem. 
Nem jön, közli iszonytató 
nyugalommal Deli: „Hiszen
ma az elvtárs kézbesít he�
lyette, — nem?” Kínos pilla�
natokat élek át, a hátam mö�
gött 182 darab csomag ül bi�
zakodva, kézbesítésre kész ál�
lapotban, és a legkülönbözőbb 
régiókban 182 címzett várja 
a neki irányított csomagot. 
„Mert, tetszik tudni — ma�
gyarázza egy vén ripacs nyu�
galmával Deli —, a ' kocsi, 
ugye, csak két személyre van 
engedélyezve. Így aztán c 
nem jöhetett. Majd megyen 
egy másikkal, Mi tagadás, 
meg ne haragudjék, kicsit 
sajnálom, nem mintha az 
elvtárs munkájában nem bíz�
nék, ugyanis igen jól összi 
vagyunk már szokva, mivel�
hogy hét éve járunk mái 
együtt. Hát így!”

11 óra 15 perc, a Hősök te�
rénél a forgalom pillanatny 
megtorpanásra kényszerít ben�
nünket. Deli nem néz rám 
csak így szól: „Megvagy- e 
István?” A válasz a csomag 
térből egészen rövid, de o: 
én fülemnek most nagyon 
nagyon kedves, ennyi: „Aha!1 
Deli nem szól semmit, alii 
villant az arcomra, így i 
eleget lát, minek külön kiél 
vezni a diadalt?

Átmegyünk a vasúti hit 
alatt, már kezdem megérten 
azt az „egyébként is”- t. A hi 
deg egyre komiszabban ható
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csontjaimba, alig hiszem, hogy 
van ruha rajtam, városi bun�
dámat is lassan csak dísznek 
érzem. Utcákon tekereg a ko�
csi, aztán egyszerre megáll: 
megérkeztünk az első állo�
máshelyre. A címzett dr. B.
Lászióné. Amerikából jött a 
küldemény, ruhanemű van 
benne, odaát bizonyosan úgy ' 
vélik, hogy nagy segítség az 
ilyesmi karácsonykor a „sze�
gény hazaiaknak”, de a cim-  ! 
zett aligha vélekedik így. A [ 
Victor Hugo utcával hamar ' 
végzünk, a Balzac utcában 
néhány percre martaléknak ' 
hagynak hátra: ha jön az .
„ellenség”, védjem a várat. 
Cigarettára gyújtok. „Lelkem, [ 
hol vannak a postások?” Meg�
lepő éles elmével rádöbbenek, 
hogy a néni hozzám intézte 1 
a kérdést. Türelemre intem, 
de Siklósi néninek kevés ju�
tott ebből a nagyszerű em�
beri adományból, most már 
az időközben visszaérkezeti 
két valódi postást gyötri. „Az 
nem lehet, hogy nekem nincs 
itt a csomagom, nem bizony, 
nem lehet az!” „De, ha egy�
szer nincs, drága Siklósi 
néni!” „Ugyan már, az én 
húgom elküldte a »disznósá-  
pot« Tápiószentkeresztröl, itt 
kell legyen az, ahogyan ide�
ért a múlt héten a pulyka is. 
Hej, de jó zsíros két pulyka 
volt, több mint másfél liter 
zsírja lett neki!”

Nehezen nyugszik bele a 
valóságba: hát jó, majd hol�
nap! Megyünk tovább. A Bal�
zac u. 9 előtt öcsi már a ka�
punál várja a postás bácsikat. 
Ugrik, fülön kapja az egyik 
kosarat, fürgén szalad befelé, 
kicsit nyög hozzá, de mit szá�
mít az, amikor itt a csomag! 
Még két kosár, meg két cso�
mag kerül ebbe a házba: az 
arcok mosolyognak.

A csomagok egyre fogynak, 
de az emeletek mintha soha 
nem akarnának elfogyni. Hát 
ebédelni, mikor? Hát azt csak 
úgy menet közben lehet, be�
kapni egy- egy falatot, aztán 
tovább, sürget az idő. A cso�
magokat várják. . .

A Katona József utcában 
fiatal nő vesz át két csoma�
got. Riadtan néz rám: „Jaj, 
ne tessék a nevemet, minek 
az?” Hegedűs Gyula utca, 
Pozsonyi út, Szent István 
park, Gyöngyház utca — soha 
nem gondoltam, hogy ilyen 
rettenetesen nagy tud lenni 
egy ilyen picinyke körzet, 
már nem érzem a lábamat és 

: a fejem is mintha kissé szé�
dülne. Az utóbbi azoktól a 

i jelenetektől, amelyekből egyet
■ példának idézek meg. Íme.
• Hosszú csöngetés után.totyogó

lábak zaja, majd öreg, gya-
■ nakvó hang: ki az? Jaj, a 
í postás bácsi, istenem, hová is
■ tettem a kulcsot? Csomag,
, persze, alá kell írni, persze...
, jaj, bent maradt a szemüve-
■ gém!... itt, ugye?... ejnye, hát 
i most meg nem bent felejtet-
■ tem a pénzt, pedig oda készí-  
’ tettem a kis asztalra — de 
7 ugye, nem haragszanak, ked-  
s veskéim?
-  És a postás bácsik nem ha�

ragszanak, csak viszik a cso-
l magokat fáradó lábakkal, de 
i csüggedetlen lélekkel. Viszik,
-  mert a csomagokat várják...
I BRÖDY IMRE



Elhanyagolt falusi házikó 
falán tábla hirdeti, hogy itt 
posta működik. Kicsiny az 
ablak mögötti rész, de még 
kisebb az ügyfelek váróhelyi�
sége. A nnak rendje, m ódja 
szerint bem utatkozunk, s 
m egism erjük Bagó Lajost, a  
hivatalvezetőt és feleségét. 
R ajtuk kívül még két kézbe�
sítő, s  a  létszám m ár be is 
te l t

Közéleti emberek

— Ugye milyen elhanyagol�
tak  vagyunk? Nem ta r t  so�
káig. Tavasszal kezdik építeni 
az új postát. A tanács 70 ezer 
fo rin ttal já ru l a 300 ezer fo�
rintos költséghez — dicsekszik 
a  hivatalvezető, joggal. Bagó 
Lajos Baracskán közéleti sze�
mélyiség. No, nem csak m int 
postahivatal- vezető. A Haza�
fias Népfront helyi szerveze�
tének elnöke. Felesége a  Vö�
röskereszt titkára. Bagó szak�
tá rs  tagja a szakmaközi bi�
zottságnak, a  népi ellenőrző 
bizottságnak és Baracska köz�
ség színjátszó körének (!). 
Legutóbb Gárdonyi „Lámpás” 
című színm űvét m u ta tták  be,

rélnének az agárdiakkal. De 
azért mégis elgondolkoztató, 
hogy az alig négy hónapja át�
adott új postahivatalban 
m iért annyi a  panasz a kivi�
telezésre. Vajon hogyan tö r�
ténhete tt Agárdon a  műszaki 
átvétel? Talán m egtudjuk.

A Székesfehérvár 1. posta -  
hivatal a  nagyok közé szá�
m ítható. Létszáma: 126 fő. Eb�
ből csupán 13 a  férfi. Jung 
Ferenc hivatalvezetőtől tud �
juk, hogy három  éve folya�
m atosan teljesítik  az „élüzem” 
cím elnyeréséhez szükséges 
feltételeket. Elégedettek a 
szocialista brigádmozgalom�
mal is. ö t  vaskos, nagym ére�
tű  fényképalbumból^ átalakí�
to tt brigádnaplót cipelnek az 
asztalra. M inden elism erésünk 
azoké, akik e naplókat szer�
kesztik — m ert szerkesztik.

Forma — tartalom

— Jó  néhányszor voltunk 
D unaújvárosban tapasztalat -  
csere céljából, m ert hogy az 
o ttani szocialista brigádok 
naplóiról többször olvastunk 
m in t jó példáról. Könnyű ne�

B agó L ajos, a  n y u g h a ta tla n  k ö zé le ti em b er

négyszer Baracskán, egyszer 
Székesfehérvárott, m ajd  a  
szomszéd faluban. A rendező: 
Bagó Lajosné. Van két gyer�
mekük, Gizella negyedikes 
gimnazista, s m indennap öt�
kor kel. m ert Pestre  já r  ta �
nulni. öccse, ifj. Bagó Lajos 
most já rja  a harm adik á lta lá �
nost.

— Kis hivatal vagyunk, 
nagy gonddal. K ét kézbesí�

tőnk, Antal Illésné és Juhász 
Jánosné szinte családtagnak 

számít. Van úgy, hogy nem 
győzik, ilyenkor férjem m el 
nyakunkba vesszük a táskát, 
segítünk — m ondja többek 
között a feleség, aki itt, a  hi�
vatalban beosztott. Tréfásan 
teszi hozzá: — De h a  azon a  
kis ajtón  átmegyünk, az m ár 
az én birodalm am . O tt én ta r�
tom a gyeplőt! — El is hisz -  
szük.

A  falu problém ái sem kö�
zömbösek a Vöröskereszt tit�
k á rá n ak  Hozzá is elju to tt a  
panasz, hogy a rendelőben 
megfelelő szék h íján nem  tud�
ják  a  fogászati rendelést biz�
tosítani. A napokban érkezett 
meg a  Vöröskereszt országos 
központjából a  fogászati szék.

Egy új hivatal hibái

Egyre épül és szépül a nép -  
szerűsödő velencei üdülőhely 
„fővárosa”, Agárd. Szeptem�
berben modern vonalú, rep�
rezentatív  postahivatalt ad �
tak  át a forgalomnak. Szűcs 
Imréné hivatalvezető - helyet�
tes csak igazoltatás u tán  haj�
landó beljebb invitálná. Bévül 
fojtogató füstgáz. M entege�
tőznek, hogy most gyújtottak 
be a  cserépkályhába. Panasz�
kodnak;

— El van ez az egész hiva�
ta l puskázva. Huzatos, nem 
lehet befűteni, nyáron pedig 
az üvegfalak mögött k ib írha�
ta tlan  a hőség. A felvevőt nem  
is üzemeltetjük, ezért a  fő�
pénztár helyiségébe költöz�
tünk. — Szinte d ik tá lja  a hi�
bákat Szűcs Imréné. Nem 
értjük. Tudjuk, sok helyen jó�
val m ostohábbak m a még a  
körülmények, és szívesen cse�

— Ügy élünk itt, m in t egy 
kis család. Előfordul néha. 
hogy csörög az edény. De ha 
össze kell fogni . . .  — A nyá�
ron 30 550 fo rin t értékű  tá r�
sadalm i m unkát végeztek, par�
kosították az udvart.

M egérkezik Huber István, 
az állom ás üzemvezetője is.

ni, hogy ez a  fény m unkavé -
delmileg is erősen kifogásol�
ható. Csupán a  40- es villany -  
körtét százasra kell kicserélni 
— de m inél előbb.

— H ét falu szakszervezeti 
bizalm ija vagyok — tud juk  
meg Márkus Erzsitől. Sorolja 
a falvakat: Alap, Alsószent-

ö s sz e k ö tő  kap ocs a v ilá g g a l

kik, szerződtettek egy külső 
rajzolót. Mi m agunk csinál�
juk. Van egy szaktársnő, aki 
jó l r a jz o l. . .  — a  hivatalve�
zető vélem ényét a  naplóik ta r�
talm a igazolja. Valahogy úgy 
hat, m intha rajzvázlatkönyve�
ket forgatnánk. Ez nem  is len�
ne baj. Inkább az, hogy a  be�
jegyzések legtöbbje a  m unka -  
vállalásokra s azok teljesíté�
sére té r  ki, m in tha m ás ese�
m ény vagy problém a nem  is 
adódott volna egy - két év a la tt 
az öt szocialista brigád életé�
ben. H át ezen folyt a  v ita  
m ajd  egy óra hosszát. M intha 
nem  sikerült volna meggyőz�
nünk  a hivatalvezetőt arról, 
hogy — m int m indenben — a  
brigádnaplók külsősége, rep �
rezentatív  form ája m ásodren�
dű kérdés, a tartalom  a  lé�
nyeg.

M unka közben ta láltunk  14 
szaktársnőt a távbeszélőköz�
pontban. M indannyian a Vö�
rösm arty  brigád tagjai. Veze�
tőjük Szekeres Irén. „Vörös-  
m artyék” negyedévenként fe -  
hérasztalnkonferenciát ta rta �
nak, s m eghívják vendégségbe 
a többi brigád vezetőjét is. 
Kétszer nyerték  el a  szocialis�
ta  címet, nem  érdem telenül. 
Szót váltani egyikkel sem tu d �
tunk, m ert m indannyian egy�
szerre beszélnek. A közpon�
ton keresztül havonta m int�
egy 30 ezer induló és ugyan�
ennyi érkező távbeszélgetés 
zajlik le. Ebbe a  kórusba 
ilyenkor külső nem  szólhat be�
le.

Minden felelősség nélkül

Irány  a  székesfehérvári rá �
dióállomás. Eltévedni lehetet�
len. Messziről m utatja  a  célt 
a rádiótorony vasváza A be�
já ra tnál szigorú az igazoltatás. 
P á r perc, és ny itják  a  kaput. 
V elünk van Rózsás Ferenc, a 
Postások Szakszervezete Fejér 
megyei bizottságának titkára. 
Ö kalauzol. M egism erjük Hor�
váth Ferencet, az szb - titkárt 
(a szakszervezet VII. kong�
resszusán kapta meg a  „Szak-  
szervezeti M unkáért” k itün te�
tés ezüst fokozatát).

Négy éve van itt. A legszebb 
élm énye irá n t érdeklődünk.

— A legszebb? Egy éve tö r �
tént. Névadó ünnepség volt 
nálunk. Az állom ás csaknem  
m inden dolgozója o tt volt. 
Egy kislánynak az Ágnes 
nevet adtuk. Az én kislányom  
volt.

A  rádióállom ás egyébként 
az egész világgal kapcsolatot 
tart. A Meteorológiai Európai 
Munkaközösség közleményeit 
is továbbítja. „M inden fele�
lősség n é lk ü l. : — hangoz�
ta tja  tréfásan Huber István. 
Érthető, hiszen a m eteoroló�
gusok világszerte céltáblái a 
hum oristáknak, karikaturis�
táknak.

A bojkottált Pici

— Egy évvel ezelőtt megva�
du lt a  P ic i . . .  — kezdődik az 
anekdota, am elyet a  sza-  
badbattyáni postahivatalban 
hallottunk. A Pici éppen ak �
ko r vadult meg, am ikor há�
tán Kalmár István külterü leti 
kézbesítő ült. Egy tüskés ke�
ríté s állíto tta  m eg röptében. A 
karcolások nyom ait m a is vi�
seli. Dühös volt a  lóra, s 
agyonütéssel fenyegette. Nem 
tette. Csak éppen bo jkottálta 
egy darabig. Á llítólag Pici 
em iatt lelki válságban szenve�
dett. Azóta még akkor sem 
hajlandó vágtázni, ha gazdá�
ja  noszogatja

— M it m ondhatnék? K etten 
vagyunk a  hivatalban, s há�
rom  kézbesítőnk van. Az 

egyik körzetben egy év a la tt 
huszonötször cserélődött a kéz�
besítő. Közel a  város. Elége�
dettek  vagyunk a  m unkakö�
rülm ényekkel. Nemrégiben 
festettek, áta lak íto ttak  egyet-  
m ást a  hivatalban. Csak a  ta �
karítás  . . .  Az bizony gond. 
A 70 forintos takarítási 
átalány kevés. Mit tehetünk? 
M agunk végezzük el ezt a  fel�
adatot, s nagytakarításkor fo�
gadunk takarítónőt — kapjuk 
a választ táv ira ti stüusban 
Budai Katalintól, a  szabad -  
battyáni hivatal vezetőjétől, s 
röviddel később m ár o tt ülünk 
Cece község hivatalában. Vá�
rakozunk . . .

Hét falu bizalmija

Postazárás van. Ilyenkor 
nincs idő a  társalgásra. A vo�
na t 16.02 órakor érkezik. Már�
kus Erzsébet egyesített fel�
vevő is segít Szászi Paula h i�
vatalvezetőnek, aki egyébként 
m ár k é t éve szeretne nyug�
díjba m enni, de kénytelen vár�
ni. am íg el nem  készül az új 
posta. 1937 óta sa ját házában 
m űködik az á lta la  vezetett 
postahivatal, s nem  is rosz -  
szul. Hiszen ötös m inősíté�
sűek. Zsákba kerül az utolsó 
levél is. „No, most m ár rá �
érek  beszélgetni” — áll ren �
delkezésünkre Szászi Paula.

— Hogy rossz a  világítás? 
Sajnos, az átalány  kicsi — 
mentegetőzik kérdésünkre. A r�
r a  m ár nem  tud  m it válaszol-

iván. SárszentmiKlós, Sárhat�
van, Pusztaegres, Sáregres. 
Vájtál Negyvenegy szervezett 
dolgozót ta r t nyilván. Féléven�
kén t jönnek össze Sárbogár-  
don taggyűlésre. M áskor csak 
telefonon beszél a  bizalmi 
azokkal, akik m egválasztot�
ták . De ez is megteszi. Tele�
fonon jelen tik  be az üdülési 
kérelm eket, telefonon szervez�
nek k irándulást Székesfehér�
várra, Budapestre. „Szeretnek

h ér haiú  idősebb asszony — 
Marko vies Katalin hivatalve�
zető — fogad bennünket vagy 
huszadmagával.

Postás — félévszázada

' — Éppen jókor jöttek. B ri�
gádértekezletünk van. Most 
beszéljük meg az ez évi fel�
adatokat. Jó  dolog ez a briga -  
dérosmozgalom. Elsősorban 
azért, m ert az em berek egy�
m ást segítik. No, foglaljanak 
helyet, m i meg, ha nem ha�
ragszanak, tovább v ita tjuk  a 
dolgunkat. — Az invitálást el�
fogadjuk, és hallgatjuk  mi is 
a beszámolót. A szavak nem  
előre elkészítettek, hanem  
spontán és bölcsen hangza�
nak. Több m in t fél évszázada 
— pontosabban 52 éve — pos�
tá s  Markovics Katalin. M a 
72 éves, és még az apró betű�
vel szedett rendeleteket is 
szemüveg nélkül olvassa fel a  
nála sokkal fiatalabbaknak. 
A m unkafegyelemről beszél. 
Egyik - másik brigádtagot fi�
gyelmezteti, hogy nem  lehet 
csalk úgy besurranni a  m un�
kahelyre reggelenként, meg 
úgy k isurranni hazafelé. — 
Legalább köszönjetek be úgy, 
hogy „jó reggelt!” vagy „jó 
estét, K ató néni!” Meg aztán 
o tt van a  kis gyakornok, a* 
Ica (Szíva Ilona). Jú lius óta 
dolgozik nálunk, s a  távbeszé�
lő kezelésén kívül még sem�
m it sem tan u lt meg.

— Nono! A zért legyünk csak 
türelem m el a  fiatalok  iránt, 
m ert végül még itthagy ben�
nünket! — szól közbe Csavaj-

„T clefo n á lv a  is  le h e t  s z e r v e z n i. . . ”

utazni az e  környéken lakó 
em berek’’ — á llap ítja  meg a 
bizalmi, okkal.

Panasz a panaszosra

— Nagyon elhanyagoltak a 
m unkakörülm ényeink, az em�
berek igyekeznek mielőbb más 
hivatalhoz kerülni. M int a  já �
rási szakszervezeti bizottság 
elnöke, nem  tudok sem m it a  
szakszervezeti m unkáról. De�
cem ber 6 - án voltunk taggyű�
lésen, s  a  mai napig  sem  kap�
tuk meg az útiköltséget — so�
ro lja  a panaszokat Bognár Já�
nos, az enyingi h ivatal veze�
tője, m in t valam i panaszna�
pon. A m unkakörülm ényekés 
a  fluktuáció nem  független 
egymástól, hanem  nagyon is 
ha tnak  egym ásra. Senki nem  
szeret piszkos, levegőtlen, el�
hanyagolt m unkahelyen dol�
gozni. Igaz, hogy 1966 első n e �
gyedévére a  helyi ktsz m ár 
elvállalta a  hivatal kifestését, 
de vajon tudnak - e  erről a  
dolgozók? K ettőt kérdeztünk 
meg, egyik sem tudott sem�
mit, de örömmel fogadták a 
h írt — tőlünk. Bognár János 
egy járási szakszervezeti bi�
zottság elnöke. S nem  tud 
sem m it a  szakszervezeti fel�
adatokról. Vajon am ikor el�
vállalta ezt a  m egbízatást azok�
tól. akik b izalm at szavaztak 
neki. nem  gondolt a r ra  a  jó 
közm ondásra, hogy „ha a 
hegy nem  megy a M ohamed�
hez, akkor fordítva”? Egyszó�
val igen rossz benyomásokkal 
vettünk  búcsút Enyingtől.

Este ha t óra van, sűrűn esik 
a  hó. am ikor megyei kőrútunk 
utolsó állomásához, az adonvi 
postahivatalhoz érünk. Hófe-

da János és Steiger Mihály
kézbesítő.

— Türelem , türelem ! Az 
még csak volna, de Icának is 
többet kellene a  m unkával 
fo g la lk o zn ia ... Jézus Mária! 
(Ez utóbbi felk iáltás a  fotó�
ripo rter vaku  villanásának
szólt.)

H át így élnek az adonyiak, 
így te lt el egy nagyon kelle�
mes estink .

BÉRCES GYÖRGY

A postai
kezelés-

gépesítésről
Felkerestük Rózsás Ferencet. 

a szakszervezet Fejér megye, 
bizottságának titkárát, s ér�
deklődtünk, hogy a megyebi�
zottság m iként foglalkozik a 
postai m unkát meggyorsító és 
megkönnyítő kisgépesítéssel.

— November 17- én megyebi�
zottsági ülésünkön m int leg�
fontosabb tém a szerepelt a ke�
zelés- gépesítés. Az ülésen részt 
vett Nagy Béláné, a  Budapest 
vidéki Postaigazgatóság veze�
tője is. Az értékelés során ked�
vező képet alkothatunk a me�
gye terü letén  folyó gépesítés�
ről. Az első lépéseket 1964- ben 
te ttük  meg, am ikor is a többi 
között Székesfehérvár 1. Pos�
tahivatalnál kísérletként beve�
zettük a  távbeszélő - számadás 
azóta m ár bevált gépesítését. 
Ma m ár Bicske, Dunaújváros 
1., Mór, Pusztaszabolcs, Sárbo -  
gárd 1., Székesfehérvár 1. és 2. 
postahivatalban a pénzfelvétel 
naplózása, a leszámolás és 
részben az em lített távbeszélő�
szám adás gépekkel történik. 
T izenhat darab  különféle 
elektrom os m eghajtású össze�
adó, illetve ugrókocsis gépet, 
26 darab  értékcikk - árusító 
autom atát kaptak a megye hi�
vatalai. D unaújvárosban nagy�
teljesítm ényű naplózógép se�
gítségével készíti a hírlapcso�
port a hírlapszám adást. Ez a 
gép sok m űveletre alkalm as. 
Székesfehérvár 2. postahivatal 
„Secap” típusú bélyegzőgépet 
kapott, am elynek óránkénti 
kapacitása 12 ezer bélyegzés.

— Ezen az ülésen v itattuk  
meg a term elési tanácskozások 
tapasztalata it is. M egállapítot�
tuk, hogy hivatalaink, üze�
m eink az MT—SZOT 1001. ha�
tározata értelm ében általában 
a  negyedév első hónapjában 
ta rtják  meg a term elési tanács�
kozásokat, kivéve az első ne�
gyedévet, am ikor a tervek és 
mérlegbeszámolók későbbi e l�
készülése m iatt csak február�
ban kerül sor a tanácskozások�
ra. Előzőleg a műszaki forgal�
mi konferenciák is lezajlanak. 
Mindezek ellenére megállapí�
tottuk: a term elési tanácsko�
zások előkészítésében jobbár 
esvü tt kell m űködniük a szak�
szervezeti szerveknek és a gaz 
dasági vezetőknek. Nem fog�
lalkoznak rendszeresen a szo�
cialista m unkaversennyel sem 
A gazdasági vezetők hibájáu 
róttuk fel, hogy a tanácskozá�
sokon elhangzott javaslatok, 
b írálatok sorsáról, eredm ényé�
ről, a te tt intézkedésekről nem 
értesítik  a dolgozót. Az igazga�
tóság vezetője észrevételeinké 
megszívlelve a  jövőben méí; 
határozottabban lép fel ázol 
ellen, akik nem veszik figye�
lembe a dolgozók javaslatait 
észrevételeit.

POSTAS DOLGOZÓ 5

»»Legalább k ö szö n je tek  b e  . .
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MUNKASZERVEZÉSI ŐRJÁRAT:

Előrehaladás -  lassú ütemben
Elmélet és gyakorlat

A műszakiak vitafórumává vált a Műszaki Klub

„Sajnos, nem dolgozhatunk 
úgy, ahogyan szeretnénk. A 
különböző m unkákat sokszor 
nem az ésszerűség és a gazda�
ságosság figyelembevételével 
szervezzük, hanem  aszerint, 
hogy melyikhez biztosították 
az elemi fe lté te lek e t..

Több m int egy éve magya�
rázták  így „bizonyítványukat", 
lem aradásuk okát a Posta 
Központi Kábelüzem vezetői, 
am iről „Akadályverseny, gyen�
ge e rő n lé t. . .” című írásunk�
ban akkoriban beszám oltunk 
olvasóinknak. 1965 első fél�
évét ism ét lem aradással zár�
ták, a term elési tervet csupán 
89 százalékra teljesítették. Fel�
kerestük újból az üzemet. 
Koczina Gyula igazgatótól. De-  
dek Lajos főmérnöktől, Csen-  
tericz Imre tervosztályvezető�
től és Ludwig László termelési 
osztályvezetőtől kértünk tá jé�
koztatást: hogyan sikerült te l�
jesíteniük az elm últ évi te rv �
feladatot?

*
Javult a helyzet

Inform átoraink elm ondot�
ták, hogy az előző időszakhoz 
képest, sokat javu lt a helyzet. 
Erről tanúskodik, hogy az 
anyagm entes term elési tervet 
100,8 százalékra teljesítette a

kábelüzem. Mindez a belső és 
külső szervezési intézkedések�
nek, valam int a munkások 
intenzívebb tevékenységének 
köszönhető. A term elékenység 
ennek következtében jelentő�
sen nőtt. Ezt példázza, hogy a 
100 forin t m unkabérre eső 
anyagm entes term elési érték  4 
százalékkal haladta meg a te r�
vezettet.

— M indezt nehéz körülm é�
nyek között értük  el — m ond�
ja  Koczina Gyula igazgató. — 
Az árvíz és a belvíz okozta 
term eléskiesés értéke körül�
belül 3 és fél millió forintot 
te tt ki, am it az év hátralevő 
részében kellett pótolni.

A továbbiakban a Csentericz 
Imre á ltal készített k im utatást 
vizsgáljuk át közösen. A szá�
mokból kitűnik, hogy az 
anyagm entes teljesítm ényi te r�
vet 98,3 százalékos m unkáslét�
számmal teljesítették.

A „kötöttség" 
nem ösztönöz

— A létszám hiányt, a te r�
melékenység jelentős növeke�
dését m iként honorálták?

— A m egtakaríto tt béralap 
egy részét visszakaptuk, és el�
osztottuk a dolgozók között — 
válaszol Csentericz Imre.

A bejelentésen azután vita 
kerekedik. Szóba kerül, hogy

Új biztosítási formák
1966. január 7- én a Magyar 

Sajtó Házában Fehér Sándor,
a. Biztosítási Főigazgatóság ve�
zetője ismertette az Állami 
Biztosító eredményeit.

Elsőként említette, hogy a 
biztosítottak tábora ma már el�
éri a négy és fél milliót. 1965-  
ben az Állami Biztosító 900 
ezer káresetet számolt fel, a 
biztosítási szolgáltatásokra for�
dított összeg meghaladta a 
másfél milliárd forintot. 1965-  
ben árvízkárokra 320 millió 
forintot, jégkárokra 420 millió 
forintot fizetett ki a biztosító. 
Üjdpnságként említette, hogy 
ez évtől kezdődően a szövetke�
zetek állóeszközeiben bekövet�
kező árvízkárokat változatlan 
díj mellett teljes egészében 
megtéríti. (Eddig az árvízká�
rok 50 százalékát térítette.)

A háztartási biztosítás, az 
épület-  és háztartási biztosítás, 
továbbá a mezőgazdasági épü�
let-  és háztartási biztosítás új 
módozatát vezetik be. Az új 
módozatok a biztosítottnak, s 
a vele közös háztartásban élő 
hozzátartozóknak háromezer 
forint haláleseti és hatezer fo�
rintig terjedő rokkantsági bal�
esetbiztosítást is nyújtanak. 
Múlékony munkaképtelenség�
nél az említett személyeknek 
400 forint térítés jár. Hasonló 
összegű-  műtéti segélyt kapnak 
mind a biztosítottak, mind a 
hozzátartozóik, ha olyan sebé�
szeti beavatkozásra kerül sor, 
amelynek következtében a mű�
tét előtt és után együttesen 
legalább 14 napig tartó kór�
házi ápolás szükséges.

KÖZLEKEDÉSI BRIDZS- REJTVÉNY
Olvassa össze a kártyákon levő szövegtöredékeket — 

színre színt téve — a bridzskártyák értékének sorrendjében, s 
a megfejtés máris rendelkezésére áll. (—kiskun)

M e g f e j t é s :  Aki a közúti forgalomban részt vesz, köteles a 
KRESZ rendelkezéseit betartani.

az ipari üzemek, gyáregységek 
összehasonlíthatatlanul na�
gyobb önállósággal rendelkez�
nek, m int a Postavezérigazga�
tóság felügyelete a la tt tevé�
kenykedő kábelüzem. Az ipari 
üzemek ugyanis sa já t maguk 
rendelkeznek a m egtakarított 
béralap bizonyos hányadával, 
s tetszésük szerint használhat�
ják  fel prem izálásra vagy 
egyéb bérfejlesztésre.

— A posta sajátos helyzete 
következtében nálunk jóval kö-  
töttebb a gazdálkodás — kap�
csolódik a beszélgetésbe Lud�
wig László term elési osztály -  
vezető. — A béralappal ne�
gyedévenként szám oltatnak el 
bennünket, s az egyik negyed�
év m egtakarítását még az u tá�
na következőre sem vihetjük 
át, használhatjuk  f e l . . .

A M inisztertanács rendelke�
zése az idén lehetőséget bizto�
sít arra, hogy a m egtakarított 
létszám  u tán  járó  bér 75 szá�
zalékát m egkaphassák az üze�
mek. A szakszervezet állásfog�
lalása szerint helyes dolog, ha 
az egyes központok, igaz�
gatóságok külön - külön meg�
állapodást kötnek az egyes 
gyáregységekkel, sőt ezen be�
lü l a gyáregységek az egyes 
részlegekkel, műhelyekkel. A 
cél az, hogy ne csak általában, 
de konkrétan  is tegyük érde�
keltté az em bereket a létszám -  
m egtakarításban, a term elé�
kenység növelésében. A ren �
delkezés a posta bárm elyik 
m unkaterületén  alkalm azható.

Ügy tűnik, hogy ezzel a  le�
hetőséggel eddig nem  eléggé 
számoltak. Pedig a „szükség” 
az idén ezt egyenesen megkö�
veteli. K ínálkozik a lehetőség, 
hogy éljenek a létszám - m egta�
karítás, a term elékenységnö�
vekedés ad ta törvényes bér -  
fejlesztési lehetőségekkel.

— Részünkről megvan erre 
a  hajlandóság. Ügy véljük, 
még jobbak lennének eredm é�
nyeink, ha az egyes részlege�
ket, m unkacsoportokat érde�
keltebbé tudnánk tenni a  kü �
lönböző célju talm akkal — 
m ondja Koczina Gyula igaz�
gató. — A tém a — bár a gon�
dolat nem  új — a postánál 
még nem  kristályosodott ki. 
Várható, hogy mi is alkal�
m azhatjuk a M inisztertanács 
határozatát, a Szakszervezetek 
Országos Tanácsa irányelvei�
nek  megfelelően.

Az új esztendő kilátásai

Két évvel ezelőtt született 
meg a Műszaki Klub. Megala�
kulásakor elsősorban a postás 
újítókra és a szakszervezet el�
nöksége mellett működő mű�
szaki szakosztály tagjaira szá�
mítottunk, de az érdeklődök 
köre a választott témáktól füg�
gően hamarosan bővült.

Az első évben a témák al�
kalomszerűek voltak, s a pil�
lanatnyi érdeklődést tükröző 
változatosságot mutatták. Fog�
lalkoztak filozófiai témával 
(például Boldogabbá tette- e a 
technika az emberiséget?), de 
ismertették az akkor megnyílt 
Erzsébet- híd építésének tech�
nikáját is.

A nagy érdeklődés nemcsak 
a helyes kezdeményezést iga�
zolta, de a formai megoldást 
is. A részvevők szinte vala�
mennyien kérdeztek és hozzá�
szóltak. Egy- egy összejövetel a 
tervezettnél sokkal hosszabb 
ideig tartott.

Az eredmények arra kötelez�
tek bennünket, hogy a klub 
munkáját tervszerűbbé tegyük 
és a témákat a szakmai igé�
nyek figyelembevételével nagy 
körültekintéssel állítsuk össze.

Ez évben már első alkalom�
mal olyan fontos kérdés sze�
repelt a Műszaki Klub napi�
rendjén, mint a posta átszer�
vezésének eddigi tapasztalatai. 
A vitaindító előadást Nemes 
Sándor vezérigazgatóhelyettes 
tartotta. A felszólalók — 
legtöbbjük az átszervezés�
ben részt vett érdekelt ve�
zető és dolgozó — őszintén és 
felelősségteljesen mondták el 
tapasztalataikat, gondjaikat, 
problémáikat.

Rendkívül izgalmas vitát 
váltott ki például a postaszál�
lítás jelenével és jövőjével fog�
lalkozó összejövetel. Vitaindí�
tóként Piroska István, a Posta�
vezérigazgatóság szállítási ügy�
osztályának vezetője postai, 
Varga László, a MÁV Vezér-  
igazgatóság képviselője pedig 
vasúti szempontból beszélt a 
vasút technikai fejlődésének a 
postaszállításra gyakorolt ha�
tásáról. Ezén az összejövetelen

nemcsak postai, hanem vas�
utas szakemberek is nagy 
számmal vettek részt, sőt több 
vidéki igazgatóság dolgozója is 
érdemesnek tartotta a megje�
lenést.

A vita akörül folyt, hogy a 
közönség érdeke a menetidők 
csökkentését kívánja, viszont a 
postakezelés hosszabb tartóz�
kodási időt igényel. Szó volt 
arról, hogy a MÁV új irány�
váltás vonatokkal nagy megta�
karítást ér el, ezekre viszont 
mozgópostakocsit nem lehet 
kapcsolni. Elhangzott, hogy a 
vasút az éjszakai órákban 
közlekedő távolsági vonatokat 
meg kívánja szüntetni, viszont 
a postaszállításra az éjjel köz�
lekedő menetek alkalmasak.

Az ellentétes érdekek ellené�
re az egész megbeszélés olyan 
légkörben folyt és azt tanú�
sította, hogy a két együttmű�
ködő intézmény szakemberei 
mélyrehatóan ismerik a köl�
csönös problémákat és keresik 
a megoldásokat. A megbeszélés 
keretében javaslatok is el�
hangzottak.

Vgyancsak aktuális és fontos 
kérdésről indított vitát Hor�
váth Lajos és Solti József elv�
társ, a vezérigazgatóság két 
ügyosztályvezetője. Az előadás 
címe: „A korszerű fenntartási 
rÁódszerek a vezetékes és ve�
zeték nélküli szolgálatban.”

Mindkét előadó megállapította, 
hogy a korszerű fenntartás be�
vezetése elengedhetetlen köve�
telmény, mert a berendezések 
növekedését közel sem követ�
heti a fenntartási létszám eme�
lése. Emellett javítani kell a 
fenntartási munka minőségét 
és csökkenteni a zavaridőt. 
Különösen érdekes volt a vi�
tának az a része, amely a hi�
bamegelőző tevékenységgel 
foglalkozott.

A Műszaki Klub vezetősége 
az eddigi eredmények és ta�
pasztalatok figyelembevételé�
vel választotta ki a napirend�
re kerülő további témákat. így 
kerül sor majd a posta har�
madik ötéves tervének műsza�
ki feladatairól szóló megbeszé�
lésre, a műszaki oktatás prob�
lémáira, az adatfeldolgozás és 
átvitel hazai lehetőségeire, va�
lamint a távíró-  és távbeszélő�
hálózat automatizálásának le�
hetőségeire. Ügy gondoljuk, 
hogy valamennyi kérdés ak�
tuális és fontos, tehát bízha�
tunk benne, hogy az eddigiek 
alapján nem csupán a vélemé�
nyek puszta kicseréléséről lesz 
szó, hanem a feladatok világo�
sabb körvonalazásával, sőt a 
gyakorlatban felhasználható 
eredményekkel is számolha�
tunk majd.

DR. KÄLDOR JANOS

MŰSZAKI
IRODALOM
CARTIAU:

Frekvenciamoduláció

Laser- sugarak a távközlésben
Az elm últ hónapokban mind nagyobb érdeklődést válta�

nak ki tudományos körökben és a gyakorlati felhasználásban 
egyaránt a laser - sugarak. E sugarak szinte az élet m inden te�
rü letén  felhasználhatók, az űrkutatásban, a  fényképészetben 
és az iparban egyaránt.

Az utóbbi időben a szovjet tudósok kísérleteket folytattak 
e sugarak felhasználásával a távközlésben. A kutatások ered�
m ényeként nem sokára a moszkvai távbeszélő hálózatot laser -  
sugarakkal kívánják  helyettesíteni. Az első ilyen „laser- háló -  
zat” egyelőre k ísérletként m űködik a Lenin - hegyi egyetem és 
Moszkva szíve, a  Zubovszkája tér között. A kísérletek bebizo�
nyították, hogy e sugarakat kiválóan fel lehet használni tele�

fonbeszélgetésekre, a  szám ítások szerin t a telefonbeszélgetések 
tízezreit teszi lehetővé, s am ellett tucatnyi tv - adás átvitelére 
is alkalm as.

A laser - sugár, bár a  légköri viszonyok hatásának is ki van 
téve, mégis tökéletesen működik ködben és esőben is, ami 
nagy jelentőségű, hiszen a mostani kábelösszeköttetéssel a 
távbeszélés igen gyakran van kitéve az időjárás szeszélyeinek, 
s világszerte a  vonalszakadások, beázások és más műszaki hi�
bák is gyakoriak. Ilyen esetek kizártak  a  laser - sugarak beik ta�
tásával. A szovjetunióbeli kísérletek m ár olyan stádium ban 
vannak, hogy a laser - telefont kiterjesztik  az egész szovjet fő�
városra, s a későbbiekben felhasználják m ajd a nagy távolsági 
távbeszélő összeköttetések lebonyolítására is.

SERFŐZŐ LÁSZLÓ

— Hogyan kezdik az új esz�
tendőt?

— Forintban m eghatározott 
tervvel m ár rendelkezünk. Ám 
konkrétan még csak az első ne�
gyedévi feladatokat ism erjük 
— válaszolnak a beszélgető 
partnereink.

Legutóbbi látogatásunkkor 
arró l volt szó, hogy a Posta�
vezérigazgatóság utasításainak 
megfelelően az idei tervben 
csakis olyan m unkákat szabad 
szerepeltetni, am elyeknek a 
feltételei biztosítva vannak. Az 
utasítás előírta, hogy 1965. au�
gusztus 31- ig el kell ju tta tn i a 
Posta Központi Kábelüzemhez 
a műszaki terveket, hogy azo�
kat figyelembe véve készíthes�
sék el az éves term elési terv -  
javaslatot. A vezérigazgatói jó�
váhagyásnak 1965. október 
25- én kellett volna m egtör�
ténnie.

— Mi valósult meg az elkép�
zelésből?

— Az első negyedévi tervün�
ket jóváhagyta a vezérigazga�
tóság. Éves tervfeladatunk�
nak  csak egy részét ism er�
jü k  részleteiben. Az u to l�
só határidő  1966. január
10. volt, ám  a  kijelölé�
seket még nem  kaptuk meg — 
tájékoztat Ludwig László. ‘

— Mindez h á trá lta tja  a  fel�
készülést — m ondja Dedek 
Lajos főmérnök. — Nem tu �
dunk előre számolni, elsősor�
ban gépi vonatkozásban, mivel 
a gépigényeket ism eretlenül 
nem  tud juk  m egtervezni. . .

A Posta Központi Kábel�
üzem vezetői, m unkásai elis�
m erésre méltó m unkát végez�
tek  az elm últ esztendőben. A 
term észet viszontagságaival 
dacolva, az anyagellátás zök�
kenőit leküzdve, sikeresen vet�
ték az elm últ évi „akadályo�
kat”. E lőrehaladásuk m érté�
két azonban saját maguk is 
kissé lassúnak minősítik.

MACSARI KAROLT

A frekvenciam oduláció sze�
repe a m odern híradástech�
nikai berendezésekben egy�
re  nagyobb jelentőségű. E té �
m áról m agyar nyelven, m ér�
nök olvasók szám ára ír t  
könyv eddig még nem  je len t 
meg. Ezt a  h iányt pótolja 
Cartianu professzor m űvé�
nek m agyar nyelvű kiadása. 
A könyv lényegében két 
részre bontható: egy elm életi 
é s ' egy áram körökkel, illetve 
a rendszer felhasználásával 
foglalkozó részre .A rendszer -  
elm életi rész három  fejeze�
te t tartalm az. Az első a 
frekvenciam odulált jel spekt�
rum át ism erteti különböző 
m oduláló jelalakok esetében, 
a m ásodik a  lineáris hálóza�
tokon keresztül haladó frek�
venciam odulált je l torzulását 
vizsgálja. A harm adik  feje�
zet a  frekvenciam odulációs 
rendszerekben előforduló kü�
lönféle zajok és zavarok ha�
tásával foglalkozik. Külön 
em lítést érdem el, hogy az 
elm életi rész igen jó  ösz-  
szefoglalást n y ú jt a  frek�
venciamodulációs rendszerel�
m életi kérdésekről. A  to�
vábbi fejezetek elsősorban 
áram köri kérdésekkel foglal�
koznak. A frekvenciam odu�
lá lt adóberendezéseket a IV. 
fejezet ism erteti. Különösen 
kiem elkedik a  m odulátor�
áram körök m éretezését rész�
letesen ism ertető szakasz. Az 
V. fejezet a  vevőkészülékeket 
tárgyalja, m íg a  következő 
két fejezet az  autom atikus 
frekvenciaszabályozással és 
frekvenciam odulációs m éré�
sekkel foglalkozik. Az utolsó 
fejezet a  frekvenciam odulá�
ció alkalm azási te rü le te it is�
m erteti. (Műszaki Könyvki�
adó.) Ara: 96,— Ft.

K ésőbb a  t e h e r �
a u tó b a n : A k ilo �
m é te ró ra  70 - et 
m u ta to t t  ...

egy  lovadkocsi sö tét 
k o n tú rja i  tű n te k  (el 
a  gépkocsi e lő tt.

É s m ég, é s  ú j ra  
m é g . ..  M á r  90 - es 
sebességgel h a la d �
ta k , a m ik o r . ..

M ire  észrevették , 
késő v o l ...
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edves Asszonytársától
Először is köszönöm 
n „születésem” al�
kalmából küldött üd�
vözleteket, jókívánsá�
gokat és tanácsot ké�

rő leveleket. Ezek arról tanús�
kodnak, hogy örülnek az új 
rovatnak, mely azért jött lét�
re, hogy segítsen a postás nők 
problémáinak megoldásában. 
Több levélre postán válaszo�
lunk. A Debreceni Postaigaz�
gat Aság területéről érkezett 
egy Sz. l.- né aláirású levél — 
amelyre ezúton válaszolok.

SZ. I.- NÉ írja: „Kétségbe 
vagyok esve, házasságom vál�
ságba került. Férjem, akivel 
nyolc éven át a legnagyobb 
egyetértésben éltem, az utóbbi 
hónapokban teljesen megvál�
tozott. Ingerült, sokszor go�
romba is. Hibáztat, hogy elha�
nyagolom otthon magam, csak 
a gyerekkel törődöm. (ötéves 
kisfiúnk van.) Szememre veti, 
hogy nincs érettségim, min�
denbe beleköt, vitákat provo�
kál, amelyeknek vége rend�
szerint a veszekedés. Egyre 
nehezebben békülünk ki. Sze�
retem a férjemet, ő is állítja, 
hogy szeret. Mindketten na�
gyon szeretjük a gyereket. Azt 
gondolom, van valakije, aki 
lázítja ellenem. Talán a mun�
kahelyén. Férjem jól dolgozó 
ember, s én is megállóm a he�
lyem. Ha hazamegyek, a sok 
munkától nem érek rá cico-  
mázni magam. Férjem csak

keveset segít. Mikor esti gim�
náziumba járt, semmit sem 
segített. Hogyan lehetne meg�
menteni házasságomat?”

Ügy érzem, házassága még 
megmenthető. Ez azonban 
csakis Önön és férjén múlik. 
Nem olyan alapvető a baj, 
hogy egy helyrehozhatatlanul 
válságba került házasságra 
mutatna.

Legelső teendő: nyugodt kö�
rülmények között, négyszem�
közti beszélgetés közben tisz�
tázni kell a helyzetet. Női

ösztönnel válassza ki erre a 
lélektanilag alkalmas pillana�
tot. Mondja meg: fél, hogy há�
zasságuk zátonyra fut, s sze�
retné rendezni a felmerült 
jrroblémákat.

Jogos bírálatát az otthoni 
elhanyagolt öltözködését ille�
tően fogadja el, igyekezzen 
változtatni ezen. Legyen igazi 
nő, aki a férjét mindennap 
meghódítja. Megalázó a férjére 
nézve, ha felesége kizárólag 
akkor csinosítja ki magát, ha 
elmegy valahová, mivel ott�
hon c s a k  a férje látja. . .  
Régi mondás, de örökérvényű: 
„A férjet nem meghódítani, 
hanem megtartani nehéz." 
Mindennap kell harcolni a 
nőiesség fegyverével. Ez azon�
ban nem olyan egyszerű, mert 
ha a férje nem segít a ház kö�
rüli teendők elvégzésében a 
sok tennivaló felemészt min�
den időt. Ezt viszont férjének 
kell megértenie. Meg kell be�
szélnie vele, hogy változtasson 
ő is magatartásán.

Ma a dolgozó nő egyenran�
gú társa férjének a munkahe�
lyen és a családban egyaránt. 
Ma már a házastársak egy�
mással szembeni igénye egé�
szen más, mint régen. Meg�
értjük férjét, hogy szeretné, 
ha leérettségizne. Jó, ha a há�
zastársak egyforma szellemi 
szinten állnak.

Férjének viszont olyan lég�
kört kell otthon teremtenie, a 
teendőkből annyit kellene ma�
gára vállalnia, hogy önnek a 
tanulásra is maradjon ideje.

Ha férje kifogásol valamit, 
ne gondoljon mindjárt arra, 
hogy „van valakije”. Mérlegel�
je, mennyiben van igaza. Ha 
úgy érzi, hogy jogos az észre�
vétele, igyekezzék változtatni, 
viszont próbálja meg őt is egy 
kicsit formálni a családi kö�
zösség számára. A családi élet 
legtisztább összetartó ereje a 
gyermek. Csak a boldog házas�
ság talaján nőhet fel lelkileg 
egészségesen. A család fel�
bomlásánál szinte minden 
esetben lelki sebet kap a gyer�
mek, ami sokszor egész életére 
kihat. Az ő érdekében is el 
kell követnie mindent, hogy 
visszaálljon a régi családi 
egyetértés, mert a családi élet 
melegét soha semmi sem pó�
tolhatja, sem a házasfelek, 
sem a gyermek számára.

E beszélgetés minél előbb 
történjék meg. A viták, vesze�
kedések eltávolítják a házas�
társakat egymástól, s olyan 
messzire kerülnek, hogy nem 
találják meg az egymáshoz 
visszavezető utat. Mindjob�
ban elhomályosul a házasság�
hoz elengedhetetlenül szüksé�
ges szeretet, míg végül telje�
sen eltűnik a vitákkal felkel�
tett indidatok sűrűjében. Sze�
retet nélkül a házasság társa�
dalmi börtön.

Érdekel további sorsa, vá�
rom levelét.

Szeretettel köszöntőm Asz-  
szony társaimat:

Postás Panni

•  A nagyváros közlekedé�
si nehézségeinek érdekes kö�
vetkezménye: egyre több a
postai m egrendeléssel lebo�
nyolított vásárlás. Angliában 
az ilyen módon eladott áruk  
értéke 15 év a la tt a  tizenkét�
szeresére növekedett.

•  Olasz kimutatás szerint 
az 52 millió lakosú Olaszor�
szágban hatmillió telefonké�
szülék működik.

•  A szovjet postaügyi mi�
nisztérium az idei év elején 
hét bélyegből álló sorozatot 
bocsát ki, az orosz posta 300 
éves történetének emlékére.

•  K ét éven belül üzembe 
helyezik az indiai hengeres 
rádióteleszkópot, am elynek 
hatósugara ötször akkora lesz,

M E Z Ő G A Z D A S Á G I

K Ö N Y V H Ó N A P
Ez év februárjában, az elmúlt évekhez hasonlóan 

ismét megrendezik a Mezőgazdasági Könyvhónapot. A 
könyvhónapi rendezvények célja, hogy a mezőgazdaság�
ban dolgozók szakmai tájékozottságának emelésével se�
gítsék a termelési és a kultúrpolitikai feladatok megva�
lósítását. A legfőbb törekvés az, hogy a Mezőgazdasági 
Könyvbarátok Körét országos mozgalommá fejlesszék. A  
Mezőgazdasági Könyvhónap fontos célja, hogy ismer�
tesse és népszerűsítse a mezőgazdasági szakirodalmat, 
megfelelő szintű szakirodalmat ajánljon és juttasson el 
a falusi lakosságnak. Éppen ezért a könyvhónap ideje 
alatt a megyékben és járásokban sok szakmai tárgyú 
előadást, könyvismertetőt, szakíró—olvasó találkozót 
rendeznek. A szakkönyvek iránti érdeklődés felkeltését 
szolgálják a könyvesboltokban és könyvtárakban sok�
helyütt megrendezett kiállítások, amelyek a vidék sa�
játos mezőgazdasági termelését tükrözik. A kiállításokat 
úgy rendezik, hogy azok egyben szakkönyy- vásárok is 
legyenek. Annak érdekében, hogy a könyvek eljussa�
nak az olvasókhoz, a falvakban és mezőgazdasági üze�
mekben is könyvvásárokat rendeznek, továbbá min�
den községben megszervezik a mezőgazdasági könyvek 
házról- házra történő árusítását is. Érdekes színfoltja 
lesz a Mezőgazdasági Könyvhónapnak, hogy a guruló 
könyvesboltok mellett a művelődési autók is részt rész�
nek az akcióban, bekapcsolódnak a kölcsönzésbe, a 
könyvárusításba. A Mezőgazdasági Könyvhónap arra is 
jó alkalom, hogy mind több mezőgazdasági üzemben, 
termelőszövetkezetben elősegítsék az üzemi könyvtárak 
létesítését.

LENGYEL JÓZSEF:

ELÉVÜLT TARTOZÁS

Vallomástétel ez a  kötet, egy olyan művészé, aki nagy u ta t 
já r t  be és m ély felelősségérzettel válla lja  az író igazi h ivatá�
sát, hogy korának hű tük ré t tá r ja  az em berek elé. Lengyel 
József, aki lá tta  és átélte az em beri méltóság sárbatip rását, az 
önkény tébolyának szinte hihetetlen mélységeit, hiteles szem�
tanúkén t tesz vallom ást az emberség, az igazság ereje és az 
élet szépsége m ellett. O lyan krónikása Lengyel e korszaknak, 
aki mégis és m indenek ellenére h ite t tesz az em beri szolida�
ritás, az em beri méltóság m ellett. A teljes igazság kim ondásá�
nak belső kényszere fűti az írót, és ez ad  h ite lt a kötet m inden 
darabjának. Ha elbeszélései művészi színvonala nem is egyen�
letes, de valam ennyi egy - egy érzésektől, indulatoktól á tfű tö tt 
tanúság tétel, m inden írása megrázó plaszticitással ragadja m a�
gával az olvasót. Ez a  m egelevenítő erő Lengyel egyik legna�
gyobb írói előnye, hiszen p illanatok a la tt eléri, hogy o tt va�
gyunk az általa varázsolt helyszínen, m áris együtt élünk és 
érzünk, együtt rettegünk  és rem énykedünk esendő és em beri 
ta rtásuka t megőrző alakjaival, sorsuk m ár elválaszthatatlanul 
összefonódik a  miénkkel. A kötet címe: E lévült tartozás — 
sokatmondó: azt fejezi ki, hogy Lengyel tudatosan vállalja  egy 
korszak teljes igazságainak kimondását.

CSVRKA ISTVÁN:

SZÁZÖTÖS MELLÉK

A különös profilú, merész és sokszor hetvenkedő, de min�
dig sajátos tehetségét megcsillantó fiatal író novelláskötetét 
egyvégtében falja- habzsolja az ember. Még akkor is, ha egyik�
másik írása, valamely elbeszélésének egyik- másik része nem is 
nagyon tetszik, vagy éppenséggel sikerületlennek tartja. Csur-  
ka ugyanis fölényes biztonsággal szerkeszt, teremt hangula�
tot, hangvétele mindig friss, ironikus. Sokszor komédiázó vé�
nája, vitathatatlan erős tehetsége mindig magával ragad.

Az írásokban szereplő figurák életteliék, párbeszédeik pat-  
togöak és szellemesek, képei, gondolatai frappánsak, sokszor 
meghökkentőek. Mindez máris elegendőnek látszik ahhoz, hogy 
talán tévedés nélkül mondhassuk: Csurka István vérbeli elbe�
szélő, aki nem szűkölködik sztorikban, élményvilága gazdag és 
érdekes. Mind e pozitív jelzőkhöz még kiegészítésként hoz�
zá kell fűzni: megjelenítő írásművészete kiérlelt szakmai fel-  
készültségéről tanúskodik. Ami mégis hiányérzetet kelt az ol�
vasóban: Csurka olykor a könnyebb ellenállás vonalán halad, 
s témájában nem mélyül el eléggé. Sablonos fordulatok és 
felületes, éppen ezért hiteltelen megoldások felé hajlik.

A Százötös mellék Csurka István pályáján jelentős lépés, 
újabb bizonyíték arra, hogy tehetségéből mind többre futja, 
ha igazságkereső szenvedélye válik jellemzőjévé.

(v. L>

K özgyűlési tu d ósítá sok

Budapesti Postás SE
M ajdhogynem szűknek bizo�

nyult a  Budapesti Postás Mű�
velődési Ház kam araterm e, 
am elyet zsúfolásig m egtöltött 
a sportegyesület tagsága. A 
közgyűlésen külföldi vendégek 
is voltaik, a  Kassai Vasutasok 
Sport Szövetsége küldöttei, 
akikkel a budapestiek sportba�
rá ti kapcsolatot ta rtanak . A 
kassaiak gyönyörű, félm éter�
nyi nagyságú kristályvázát 
hoztak ajándékba barátságuk 
jeléül. Volt is lelkes tapsban, 
köszönetben részük.

Zsíros István ism ertette a 
Postás SE - elnökség beszámoló�
ját, beszélt a közel ké t esz�
tendő m unkásságáról, eredm é�
nyeiről. A legutóbbi vezetőség-  
választó közgyűlés 1963- ban 
volt. Akkoriban mindössze 926 
volt a  taglétszám. Ma 17 szak�
osztály 1088 taggal m űködik. A 
töm egsport szakosztályban pe�
dig közel 1600- an vesznek 
részt. A beszámoló figyelmez�
te te tt a rra  is, hogy az agitációs 
és propaganda m unka még 
nem  érte  el a  kellő színvona�
lat.

Szó volt a  szakosztályok irá �
nyító m unkájáról. M egállapí�
totta, hogy a  határozatokat á l�
ta lában  végrehajtották. A szak�
osztály - vezetőségek nagy ré�
sze jól segítette a  sportm ozgal�
m at, különösen az atlétikai, 
jégkorong, labdarúgó, sakk, a  
férfi és női asztalitenisz, a  ke�
rékpár és a  női kézilabda szak�
osztályok esetében. Ám e  segí�
tés e lm arad t a  férfi kézilabda, 
teke, röplabda és úszó - vízilab�
da szakosztályoknál.

A beszámoló m egállapította: 
az MSZMP Politikai Bizottsá�
gának 1962. januári határoza�
ta  nyom án javultak  az anyagi,

A Szegedi Postás SK- nál
A Postás Dolgozó legutóbbi 

számában olvastuk a felhí�
vást, hogy adjunk számot 
sportegye sületeink életének 
eseményeiről. A Szegedi Pos�
tás Sportkör tevékenységé�
ben fontos eseménynek szá�
mít a legutóbb lezajlott ve-  
zetöségválasztó küldöttköz�
gyűlés, amelyen a 70 megvá�
lasztott küldöttön kívül a 
postaigazgatóság párt-  és 
KlSZ- szervezete, az MTS or�
szágos küldötte és megyei 
elnöke, valamint a városi 
tanács elnöke is képvisel�
tette magát.

A sportkör elnöksége ne�
vében Kovács Károly, a 
sportkör elnöke adott szá�
mot az elért eredményekről 
és a felmerülő hiányosságok�
ról. A beszámoló elismerés�
sel szólt a vívó-  és kosár�
labda- szakosztály munkájá�
ról, s megállapította, hogy 
a Szegedi Postás Sportkör, 
hagyományaihoz híven, gon�
dol az utánpótlás nevelésére.

A beszámolót vita követte. 
Hajnal László a labdarú�
gók pályahiányát, én az 
üzemi tornaszakosztály meg�
szervezésének nehézségeit tet�
tem szóvá. Felszólalt még 
Nagy Albert, a postaigazga�
tóság párttitkára, Ladányi 
István, az MTS országos 
küldötte, Szűcs Márton, az 
MTS megyei elnöke, vala�
mint a veterán Postás spor�
tolók nevében Székely Béla.

Végül a küldöttek megvá�
lasztottak a Szegedi Postás 
SK vezetőségét.

Vaskút! György, 
Szeged 1. p. h.

m int az  angliai Jodrell 
Bank - i teleszkópé.

•  Dr. Ash, a Michigani 
Egyetem fogásza miniatűr rá�
dióadóval „tömte” be egy ön�
ként jelentkező beteg fogát. A 
miniatűr elektronikus adóál�
lomás rendszeresen küld jel�
zéseket a zápfog felületére 
gyakorolt nyomás erejéről és 
irányáról. Az adatok az 
„alany” zsebében tartott erő�
sítő segítségével két kilomé�
teres körzetben foghatók.

szervezési és személyi feltéte�
lek a  sportmozgalom ban, s e 
határozat alap ján  vált egysé�
ges töm egszervezetté a testne�
velési és sportmozgalom.

H allottunk az eredm ények�
ről, arról, hogy az egyesületnek 
k é t évvel ezelőtt még 35 válo�
gatott sportolója volt, jelenleg 
41. M egemlítették Makray Ka�
talint, a  tokiói olim pia ezüst�
érmesét, Havas Istvánt, a Lu-  
ganó Kupa 50 kilom éteres 
győztesét, Gilícze Andrást, a 
kajak  kettes 1965. évi ifjúsági 
Európa - bajnokát, Benkő La�
jost, a  Bokányi Dezső három �
napos kerékpárverseny egyéni 
győztesét és a csapatgyőztes 
kerékpáros gárdát, valam int a  
labdarúgókat, akik negyven 
pont előnnyel és (57:21 gól�
aránnyal lettek  elsők a Buda�
pest I. osztályban és bekerül�
tek  az NB III - ba.

A közgyűlésen tizenketten 
szóltak hozzá a beszámolóhoz. 
Többek között az ifjúság 
neveléséről beszéltek, kiemel�

ve az összm unkát a szülők, az 
egyesület, az edzők, valam int 
az iskolák között. Panaszként 
hangzott el a létesítmények 
szűk volta. Több pálya, n a �
gyobb létesítm ény kellene, hi�
szen a  sporttelep tőszomszéd�
ságában a közelmúltban új la�
kótelep létesült, ami újabb fia�
talok bekapcsolódását jelenti a 
Postás Sportegyesület tevé�
kenységébe.

M egválasztották a  Budapesti 
Postás SE vezetőségét, am ely�
be ism ert sportolók és vezetők 
kerültek. Az elnökség tagja 
le tt: Balatoni István, Budai
László, Hegedűs Istvánná, He-  
tényi Tibor, dr. Jankovich La�
jos, Koncz Sándor, Kunért Fe�
renc, Sczigel Józsefné, Szabó 
Lajos, Szabó László, Vámosi 
Sándor, Zoltán Imre és Zsí�
ros István. A számvizsgáló bi�
zottság tagjai: Balogh István, 
Deák József, Hegedűs Pál, 
Horváth József és dr. Walter 
György.

L. Gy.

KERESZTREJTVÉNY

Vízszintes: 1. 75 évvel ez�
előtt született I lja  Ehren -  
burg, neves szovjet író. Hí�
res regénye. 12. Bátorkodás. 
13. Becézett leány. 14. Azo�
nos betűk. 16. Török kato�
nai méltóság. 18. Paripája. 
20. Személyes névmás. 22. 
Gyógyít. 24. Ne ezt. 26. 
Ilyen szó is van. 28. Visz-  
szavetek (!). 30. Gyönyörű.
32. Helyhatározó ragok. 34. 
Régi k ínai szegényemberek. 
36. Időmérő (ék. többlet). 37. 
Leánynév. 39. A ttak. 41. Vi�
gyázó. 42. Híres Vénusz (egyik 
betű je duplán). 44. Torok. 46. 
Taszította. 48. Tetéz. 50. Egy�
szerű gép. 52. Idegen ieány -  
név. 54. . . .  vár, rom ániai vá�
ros. 55. D unántúli folyó. 57. 
Olasz zenei műszó (teljes 
zenekar). 59. Részben reb�
ben (!). 60. Testrész. 62. Ka�
paró. 64. SEU. 65...........a  sza�
vam. 67. N yurga kamasz. 69. 
Azonos betűk. 70. Védés. 72. 
Vasúti dolgozó — köznyelv. 
74. Indíték. 76. Észak - afrikai 
város. 78. Tinódi ..........  Se�
bestyén.

A Litván SZSZK fővárosá�
ban, Kovnóban automata veszi 
fel az ajánlott leveleket. A 
feladó először behelyezi a le�
velet, majd a bérmentesítés 
díját az automatába. A gép 
elismervényt ad, amelyen a 
feladás napja és órája olvas�
ható. Az elmés szerkezetet 
Moszkvában is alkalmazzák 
majd.

★  __
New Yorkban egy elek tro�

nikus és optikai műszergyár 
bem utato tt egy televíziós ka�
m erát. am ely vaksötétben is 
működik. A kam era hélium -  
laser sugarakkal dolgozik és 
infravörös sugárnyalábbal 10 
m éteres távolságon belül, tisz�
ta  képet vetít az ernyőre, 
olyan tárgyakról is, am elyek 
te ljes sötétségben vannak.

Szabó László

Függőleges: 2. Mutatószó. 3. 
Tolsztoj személyneve. 4. Vér�
csatornák. 5. Figyelek. 6. Ma�
darak. 7. DM. 8. IAL. 9. Vegyi 
elem. 10. Szólítás. 11. Ének�
hang. 15. Ehrenburg - m ű. 17. 
Ilyen jegy is van. 19. A mon�
dat része, névelővel. 21. Ilyen 
csapás is van. 23. Lecsüng. 
25. Visszajövő. 27. Darált. 
29. Ehrenburg - m ű. 31. Még 
egy Ehrenburg - m ű. 33. Ál�
lati lakások. 35. Drágakő 
mértékegysége. 38. Földtör�
téneti kovadarab. 40. Latin 
anya. 43. Kortyoltuk. 45. 
Azonos a vízsz. 54- gyel. 47. 
Határozószó. 49. Sérülések. 
51. Német város. 53. Fo�
gyasztottam. 56. Vágószer�
szám. 58. Firkál. 61. Pari�
pán. 63. Ehrenburg - m ű. 66.
- - - - v irradóra, ma hajnalban.
6P. Sziget. 71. Haszon. 73. STS. 
75. K^rdőnévmás. 77. NJ.

Beküldendő: Vízszintes 1,
függőleges 15, 29, 31, 63.

Beküldési határidő: 1966.
február 10.

A lapunk decemberi szá�
m ában m egjelent kereszt-  
re jtvény  helyes megfejtése: 
Lángos csillag állt felettünk, 
gyalog jöttünk, mert siet�
tünk. József Attila.

K önyvjutalm at nyertek: 
Szántó Márta, Török Endré-  
né (Budapest), Bana Gyula 
(Debrecen), Paulicsek László 
(Nagykanizsa) és Vilmos Ju�
dit (Csenger).

P O S T A S  D O L G O Z D
a P o s tá s o k  S z a k sz e rv e z e té n e k  

la p ja
S z e rk e sz ti :  a s ze rk e sz tő  b iz o ttság  
F e le lő s  s z e rk e s z tő :  B é rce s  G y ö rg y  

S z e rk e sz tő s é g : B u d a p e s t  
X IV ., C h á z á r  A n d rá s  u tc a  13. 

T e le fo n : 428—777
K ia d ja  a  N é p sz a v a  L a p k ia d ó  Vál* 
la la t ,  B u d a p e s t  V II., R ák ó cz i ú t 

54. T e le fo n : 224—819 
F e le lő s  k ia d ó : G á b o r  M árto n  
a N é p szav a  L a p k ia d ó  V á lla la t 

ig a z g a tó ja
T e r je s z ti  a  P o s tá s o k  S z a k sz e rv e ze te  

S z ik ra  L a p n y o m d a , B u d a p e s t

POSTÁS DOLGOZÓ á



Postások a téli Balatonnál
Tihany a balatonfüredi mólóról kis szigetnek látszik. A 

földnyelv Mpos része elmosódik és eltűnik a kelő nap ezüst 
fényében, úgy mint túl a somogyi part a látóhatár vonalában.

A barátságos Postás Üdülő az 1- es postahivatal felső két 
emeletét foglalja el.

Kovács Karola postaellenőr a gondnok. A vékony, fiatal 
nő arca határozottságot árul el. Szereti az embereket, az üdü�
lőt. A gondnokságot hivatali munkáján felül vállalta és mind�
kettőt dicséretes szorgalommal látja el.

Mivel az üdülő tulajdonképpen kicsi, 21 férőhelyes, a kö�
zelben levő „Béke” SZOT- üdülöhöz tartoznak. Odajárnak ét�
kezni és ott a kultúrfelelös. Kedves, agilis fiatal nő ő is.

— Mivel kevesen vagyunk — mondja Karola — a bizal�
mas, összetartó családias hangulat jobban kialakul. A múlt�
kor egy tizenháromtagú társaság úgy összetartott, hogy ami�
kor egyikük orvoshoz ment, tizenketten kísérték, pedig az or�
szág különböző tájairól kerültek össze és sosem látták egy�
mást azelőtt.

— Vannak, akik sírva búcsúznak — szól közbe Ilonka né�
ni, Csökli Imréné, az üdülő dolgozója, a gondnok fő támasza.
— S azt mondják, csak még egy hétig maradhatnának.

Hogy egy kis történeti múltra is visszatekintsünk, a ró�
maiak nyomát egy fürdőépület alapjai őrzik. 1093- ban Fyred 
néven ismeretes. Savanyúvíz forrásaival különböző hazai és 
külföldi leírások már 1632- ben foglalkoznak. A forrás mellett, 
1748- ban már fürdőház és vendéglő áll és vizét 1772- ben ele�
mezték először.

Téli időben jut idő a Jókai- múzeum alapos megtekintésére 
is. Nyáron, amikor hosszú sor áll a kapu előtt, önkéntelenül 
csak keresztülfutja a látogató. Pedig itt üveg alatt őrzött 
könyvek, okiratok tanúskodnak Füred irodalmi szerepéről. Itt 
írta Jókai az „ Arany ember”- t és 1848 emlékeit. Vastagbetűs 
plakát hirdeti, hogy mit kívánt a magyar nemzet: legyen béke, 
szabadság és egyetértés, s egy barátságos hangú közlés hívja 
fel az emberek figyelmét: Pest város közönsége nevében alul�
írottak szerencsések hivatalosan értesíteni a magyar nemzetet, 
hogy ami más országokban polgár- vérbe került — a reformot
— Budapesten 24 óra alatt békés és törvényes úton kivívta a 
tömeges egyetértés.

S egy az új emlékek közül: Rabindranath Tagore, a nagy 
hindu költő Füreden gyógyult meg súlyos szívbajából. Ennek 
emlékére egy fát ültetett, előtte áll a költő bronz mellszobra, 
amelyet India kormánya ajándékozott nekünk. Az azóta sudár 
fa és egy márványba vésett aranybetűs verssor tolmácsolja a 
költő hozzánk is intézett üdvözletét: „Ha nem vagyok többé a 
földön, ó, fám, — susogtasd tavasszal megújuló leveleid — az 
erre vándorlók felett: — a költő szeretett, míg élt! 1926 
nov. 8.”

A postakocsi korában hiába repült szét szerte az ország�
ban a Balaton és Balatonfüred gyógyító vizének híre: az uta�
zás költséges és fárasztó volt. A mi nemzedékünket, öreget, 
fiatalt gyors-  és személyvonat hozza. S már senki sincs kire�
kesztve a gyógyulásból, üdülésből.

Bállá Béla szakkezelő, a 70- es postáról, így beszél:
— Régen nem voltak felvilágosultak az emberek. Én már 

28 évet töltöttem a postánál, és jómagam is csak 1950- ben vol�
tam először üdülni. Itt most vagyok először. A koszt és az ellá�
tás kifogástalan, csak ne kellene elmenni érte . . .

Az egyik fotelban ősz hajú, szelíd arcú női Busái Etelka 
nyugdíjas vezető főellenőr, Jászapátiból.

— Faluról jöttem. Jó érzés, hogy két hétig nem kell sem�
miről sem gondoskodnom.

— Bizonyára jól ismeri Füredet.
— Nem nagyon, de szép. Most üdülök először — moso�

lyog. — Igen, 40 évet töltöttem a postánál és sosem voltam 
még sehol. A háború után már jöhettem volna, de a családi 
körülmények megakadályozták.

Falvai Ferenc műszerész és felesége Debrecenből jött. Bi�
zonyos, hogy sosem felejtik el ezt a téli üdülést — nászutasok 
Egy másik nászutas- pár is volt az üdülőben. Együtt mentek ki�
rándulni, moziba és, ha úgy tetszett, táncolni az Astoria Grill-  
be, reggelig, ö k  voltak az üdülő kedvencei és a „nagyapa”: Né�
meth József nyugdíjasSzombathelyről.

Este a társalgóban mindenki együtt van. A kandalló kel�
lemes meleget áraszt. Tv- t- néznek, olvasnak, kártyáznak, sak�
koznak és megbeszélik az aznap történt eseményeket.

—  100, 200 . . .
— Micsoda szerencséd van! — hangzik a biliárdasztal 

mellett. Hárman ügyeskednek a dákóval. Körülöttük figyel a 
társaság, ki lesz a győztes.

Még egy körkérdés: ki hogy érzi magát?
— Örök élményem lesz a téli üdülés.
— Nagy tisztaság van, le a kalappal.
— Amikor idejöttünk, tél volt, két napra rá tavasz, ma 

ősz. Néhány nap alatt három évszakot élvezhettünk. .
— Szép tiszta napsütés volt, a víz kéken csillogott. Ha 

festmény lenne, giccsnek mondanák. Nem bírtuk megállni, 
hogy hangosan ne szóljunk: jaj, de gyönyörű! S erre a sétány 
leveleit söprögető asszonyok is felfigyeltek. Seprőjük nyelére 
támaszkodva bólintottak: bizony szép. Télen, nyáron. Mindig.

A sort Ilonka néni zárja be, szinte kitárja a karját, úgy 
mondja:

— Írja meg, hogy jöjjenek. Minél többen.
SARKADY MÁRIA

,,Ne hátráljon m eg...!”

MUNKAVÉDELMI SZEMLE:

Ahol törődnek az emberekkel

Egy cigány tanító küszködé�
se ezrekben — köztük a postás 
dolgozókban is — felébresztet�
te a legszebb emberi érzést, a 
segíteni akarást. A hihetetle�
nül nehéz sorból felemelkedett 
cigány tanítót, Czuczu Tibort 
az Ország- Világ „Egy em�
ber szépet álmodott” című 
cikkéből ismerték meg az em�
berek, akik rögtön segítségére 
siettek a tanulni és tanítani 
vágyónak. A Posta Központi 
Járműtelep csaknem kétezer 
dolgozója, az üzem kommunis�
ta munkásainak kezdeménye�

zésére, társadalmi ösztöndíj�
nak nyugodtan nevezhető 
gyors anyagi támogatást ígért. 
Nem sokkal később át is ad�
ták a dolgoz<*’• küldeményét 
Jászárokszálláson az általános 
iskolában rögtönzött kis házi 
i! :c őségen. „Nem alamizsna�
ként hoztuk — mondotta Dra-  
gonya Károly, a Posta Köz�
ponti Járműtelep párttitkára 
—, de igaz segítő szándékkal. 
Mi, munkások cserébe csak azt 
kérjük, hogy ne hátráljon meg. 
Tanuljon és nevelje igaz em�
berekké a gyerekeket.

Bíráltunk
-  INTÉZKEDTEK

A Postás Dolgozó decem�
beri szám ában „K önnyít�
senek a nehéz m unkán” 
címmel bíráltuk  a Posta 
Központi Kábelüzem építé�
si üzemének vezetőit a 
m unkavédelm i hibák m i�
att. Koczina Gyula igazga�
tó válaszolt a b írálatra.

. .  Egyetértek a vidéki 
m unkahelyek m unkavédel�
mi szemléjének rendszere�
sítésével. Intézkedtem , hogy 
1966. jan u ár 1- től az üzem �
vezetők, társadalm i m unka -  
védelmi felelősök és a biz�
tonsági megbízottak m in�
den vidéki m unkahelyen 
negyedévenként tartsanak  
kötelező munkavédelmi 
szemlét, s a szemlejegyző-  
könyv egy példányát meg�
küldjék üzem ünk illetékes 
e lőadó jának . . . ”

___A baleseti jegyző�
könyvek felvételénél ta -  
oasztalt szabálytalanságok 
1965 novem berében még 
fennállottak, ezért az érde�
keltek ellen fegyelmi e ljá�
rást indítottam  Intézked�
tem, hogv az 1965. novem�
berében tö rtén t baleseteket 
felülvizsgálják, s gondos�
kodtam  arról, hogy az é r�
dekelt dolgozókat ne érte 
károsodás. A tizenkét bal�
esetet szenvedett dolgozó 
közül hétnek kártéríttetési 
ojlárása folyam atban van. 
Egyébként a kábelüzem az 
1964—65. években 63 bal�
esetre eddig 33 013 forintot 
fizetett ki kártérítés cí�
mén . . . ”

„M egállapítottam , hogy 
m ind a függetlenített m un�
kavédelm i előadó, m ind a 
balesetet vizsgáló ügyinté�
zők — néhányan objektív 
akadály m iatt — nem vé�
gezték kellő eréllyel m un�
kájukat, ezért az érdekel�
tek ellen eljárok, s m unká�
jukat a jövőben szigorúan 
ellenőrzőm . . .  Az építési 
üzem biztonsági megbízott�
ját, Parrag József szaktársat 
u tasítottam , hogy a balese�
ti vizsgálatokat — m inden 
egyéb m unkát mellőzve — 
azonnal el kell intéznie. A 
baleseti ügyek vizsgálatá�
val, ellenőrzésével foglalko�
zók m unkaköri le írását 
megfelelően módosítom. Az 
építési üzem vezetője ellen 
fegyelmi e ljárást indítot�
tam  a novem beri, valam int 
a decem beri baleseti vizs�
gálatok hibái m iatt.”

A légkalapácsnak, vala�
m int a motoros szivattyú�
nak az újságcikkben szóvá 
te tt h iánya az em lített 
m unkahely vezetőiének 
nagvfokú felelőtlenségéből 
ered, m ert ezek a m unka�
eszközök megfelelő meny -  
nviségben rendelkezésre 
állanak a rak tárban , kivé�
telezésükről, s a m unka�
helyre történő szállításuk�
ról a m unkavezetőnek kell 
gondoskodnia. Gvakori 
eset, hogy a m unkahelvek 
vezetői az ellenőrző köze�
geknek m unka°szköz -  
hiánvról panaszkodnak, 
hogv sa lá t m ulasztásukról 
eltereliék  a figyelm et. . . "

Szintén a decemberi szá�
m unkban .Vecséstől Nagy�
kőrösig” címmel te ttünk  
néhánv észrevételt, am e�
lyekre a Budanest vidéki 
Postaigazgatóság vezetője, 
Nany Bélóné levélben vá�
laszolt.

„ . . .  A monori postahiva�
ta lt utasítottam , hogy ta r t�
sák rendben az udvart, sa -  
’akozzák fel. U tasításom at 
külön ellenőrzőm. Pilis 
postahivatal ügyében is 
vizsgálatot tarto ttam , s 
m egállapítottam , hogv a 
m agánépületben működő 
hivatal dolgozóinak m un�
kakörülm ényei nem megfe�
lelők. A területátrendezési 
terveket figyelembe véve 
valószínű, hogy a negyedik 
ötéves tervben új postaház 
építésére kerül sor Pilis 
községben Egyébként a h i�
vatalt a fűtési idénv befe�
jezése u tán  kifestjük, 
rendbehozzuk.

Ezúttal a  226 dolgozót fog�
lalkoztató, ötös minősítésű 
Nyíregyháza 1. sz. postahiva�
ta lt kerestük fel. Nagy Do�
monkos hivatalvezetőtől és 
helyettesétől, Halmi László�
tól m egtudjuk, hogy eddig 
nyolcszor kap ták  meg az é l�
üzem címet, s egy alkalom �
m al az MT—SZOT vörös ván�
dorzászlaját. Jelenleg tíz szo�
cialista brigádjuk van. Azt 
vizsgáltuk, hogy az eredm é�
nyes m unka m ellett hogyan 
gondoskodnak a megfelelő 
m unkakörülm ényekről, a  dol�
gozók egészségvédelméről.

Az elm últ évben mindösz-  
sze három  kézbesítői bal�
eset történt. Az új dolgozók 
balesetelhárítási ok ta tását a 
biztonsági megbízott végzi 
rendszeresen. A régebbi dol�
gozókat osztályonként az il�
letékes vezetők oktatják. 
Nagy gondot fordítanak a ke�
rékpáros kézbesítők KRESZ-  
oktatására. Ebben közrem ű�
ködik a  helyi rendőrség is 
ankétok tartásával és közle�
kedési filmek vetítésével.

A fiatalkorú kezelőgyakor�
nokok, m otorkerékpárosok és 
fűtők a helyi SZTK - rendelő -  
intézetben az elő írt idősza�
kokban orvosi vizsgálaton 
vesznek részt. A kézbesítők 
pedig, habár nincs szám uk�
ra  előírva, kétévenként je�
lentkeznek orvosi vizsgálat�
ra. Így elkerülik  azt a ve�
szélyt, hogy egy- egy elhanya�
golt kezdeti megbetegedés

f -  Kéményseprőt látok . . ;  

Orvhallgatók

N em  k én y e lm etlen ?  

T etőzött a b u tyk ostorga lom

— S ajn os, e ltörött. D e  v a la �
m icsk ét m egm en tettem  b elő le , 
hukk!

esetleg gyógyíthatatlanná vál�
jék.

A m unkavédelm i szem lét a 
hivatalvezető a szakszerve�
zettel együtt az előírás sze�
rin t rendszeresen m egtartja. 
A legutóbbi szemlén 18 hi�
bát jegyzőkönyveztek. Szóvá-  
te tték  például, hogy a  ka�
zánházhoz közel eső fűtőtes�
tek  nem  zárhatók, s nem  
működik a  salakfelvonó sem. 
A két hiba k ijav ítását a 
helybeli ktsz - nél rendelték  
meg. A többi rendellenes�
séget m egszüntették.

A m unkavédelm i őrök be�
jegyzései a lap ján  győződtünk 
meg arról, hogy egy sor h i�
ba m enet közben oldódik meg. 
A távgépíró - term ekben a  fű�
tőtestek nem  elég meleget 
adtak. A m unkavédelm i őr 
sürgette a fűtés m egjavítá�
sát, eredm énnyel. A h írlap -  
csoportnál jan u ár 10- én a 
m unkavédelm i őr észrevéte�
lezte, hogy a betétkézbesí�
tőknél a kályha füstcsöve 
rosszul rögzített, balesetve�
szélyes. Még aznap intézked�
tek. Pozor János kézbesítő 
szocialista b rigádja nap ló já�
ban ezt olvastuk: „Az üze�
mi balesetek csökkentésének 
érdekében vállaljuk, hogy 
kerékpárjaink  m indig üzem �
képes állapotban lesznek, a 
biztonsági szemlén felfedett 
h ibákat három  napon belül 
m egszüntetjük.” A brigád e 
vállalásának is eleget tett. 
A kézbesítőterem ben képek�
kel illusztrá lt áb rák  magya -

S ziivesz  térkor

N in cs a  p o stá n  p ecsé tv ia sz

— H ová, hová, vánd or szak i?
— P ecsétv*aszkot k eresek , fe l�

adom  e  k is c som agot m agu k n ál.

rázzák a  kerékpározás leg�
fontosabb KRESZ- szabáiyait. 
(Ez utóbbit m inden hiva�
talvezető megtehetné!)

Több balesetvédelm i felira�
to t láttunk, de szem betűnt 
az is, hogy m ind a  táv�
beszélő központban, m ind a 
távírdában, a padlózat kitö�
redezett, görcsös, balesetve�
szélyes. A hivatalvezető így 
m entegetőzött: „Többször kér�
tem  az igazgatóságot, hogy 
intézkedjék, eddig eredm ény�
telenül. A helybeli ktsz e  
jav ítást ugyanis nem  vál�
la lja  e l”.

Ebbe bizonyára nem  nyug�
szanak bele a Nyíregyháza 
1. hivatalban, ahol az illeté�
kesek valóban szíw el- lé lek -  
kel törődnek a dolgozó em �
berrel.

Maur Emil

HÁROMEZER ÓRA
A Posta Rádió -  és Tele�

vízióműszaki Igazgatóság 
üzemei, állom ásai általában 
a lakóterületektől távol es�
nek, viszont a dolgozók zö�
me fiatal, aki szabad ide�
jében sportolni szeretne. A 
távbeszélő mikroállomás 
hetven dolgozója e lhatá�
rozta, hogy társadalm i 
m unkában rendezik az adó�
állom ás körül a terepet. A 
több m in t 1200 órás önkén�
tes feladatban szerepelt a 
kietlen, törm elékes udvar 
parkosítása és egy szokvá�
nyos m éretű kézilabdapá�
lya készítése. A m unkát 
novem berben aján lo tták  
fel, 1966. április 4- i h a tá r�
időre. A sportpályára eddig 
700 m unkaórát fordítottak. 
Ham arosan repülhet a lab�
d a . . .  Dicséret illeti a m un�
ka szervezőit: Hegedűs Ju-  
ditot, Kovács Imrét, Fejes 
Tibort és azokat, akik sza�
bad idejüket áldozták erre 
a m unkára.

Hasonló példával ta lá l�
koztunk Gerecsén is. Az á l�
lomás évek óta működik 
ugyan, de a szükséges ivó�
vizet kilom éterekről szállí�
to tták  a hegytetőre. Beru�
házási összeget az igazga�
tóság nem tudott adni. A 
fiatalok kezdem ényeztek itt 
is. N éhány hónaopal ez�
előtt határozták  el. hogv a 
vízvezetéket társadalm i 
m unkával készítik el. Elké�
szült. 1800 társadalm i m un�
kaórában mint°<r>r isn  köVi-  
m éter sziklás ta la jt moz�
gattak meg. A szükséges 
csőhálózatot lefektették, s a 
folyóvíz bekerült a gerecsei 
állomás készenléti épületé�
be — mindössze 6700 forint 
költséggel.

íme. öntevékenységgel is 
meg lehet oldani problé�
m ákat!

SZIGETI JÓZSEF

Bevezetés a mikrohullámok 
gyakorlatába

— A m ikrohullám ok tech�
n ikája még ma is viszonylag 
új tudomány, és az elm últ 
években m egjelent idevágó 
szakcikkek és könyvek bősé�
gének ellenére kevés a jól 
m egalapozott tankönyv.
Könyvem segítséget nyújt az 
érdeklődő olvasóknak, hogy 
az egyes alapvető elemek 
fejlesztéséhez szükséges is�
m ereteit elseiátíb '?. ~s meg�
értse a kevésbé bonyolult be�
rendezések elvét. A „m ikro�
hullám ” kifejezést az elekt�
rom ágneses spektrum  egy ré�
szének m eghatározására
használják. A spektrum nak 
ez a része az optikából is�
m ert infravörös hullám ok és 
azon legrövidebb rádióhul�
lám ok közé esik, amelyek 
külső rezgőkörökkel működő 
hagyományos triódákkal á l�
líthatók össze Pontosabban 
meghatározva, a m ikrohullá�
mú frekvencia - sáv 1 GHz- től 
3000 GHz- ig terjed, am inek 
a 30 cm és a 0,1 mm közötti 
hullám hossztartom ány felel 
meg — m ondja P. F. Maré-  
ner, a tudós angol fizikus 
könvve bevezetőjében.

A Műszaki Könyvkiadó Je�
lenhette meg a könyvet, ára: 
24,50 Ft.

A szerencse nem csoda! Ön is meggyőződhet:

VEGYEN SZERENCSE- SORSJEGYET 

-  SZERENCSÉJE LESZ!

Nagy értékű főnyeremények. Húzás a jövő hónapban

H u m o r
A h o g y  a  ra jzo ló  lá tja .

nánHír: A Syőri posta szerelői sikeres kábeljavitást végeztek a

\ POSTÁS DOLGOZÓ


