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Tempora mutantur...
Lírai töprengés, avagy a mai Évák köszöntése

„Karod erős — szíved em elkedett:
Véget len a  tér, mely m unkára hív,
S ha jól ügyelsz, egy szózat zeng feléd 
Szüntelenül, mely visszaint s emel.
Csak azt kövesd. S ha tettdús életed 
Z ajában elném ul az égi szó,
G gyönge nő tisztább lelkületc,
Az érdekek mocskától távolabb,
M eghallja azt, és szívverésén keresztül 
Költészetté fog és dallá szűrődni.
E ké t eszközzel álland oldaladnál,
Balsors s szerencse közt m ind-egyaránt, 
Vigasztaló, mosolygó géniusz. — ”■

FELADATAINK. 1966.
Előző szám unkban lapzárta 

m iatt nem  tud tunk  rész- 
leter :;bb tudósításban beszá �
molni a  központi vezetőség 
január 18-i kieséről. M int ar �
ról m ár h írt adtunk, az ülé �
sen m egjelent H orn Dezső, a  
közlekedés- és postaügyi mi�
n iszter első helyettese és Kö- 
vesi Béla postavezérigazgató is.

H orn Dezső, a közlekedés- 
és postaügyi m iniszter első he �
lyettese ism ertette a  posta 
m últ évi eredm ényeit és az 
1966-os feladatokat.

— Az elnökségnek az a  ké �
rése, hogy tájékoztassam  önö�
k e t a  posta 1965. évi m unká �
jának  tapasztalatairól és az 
ezévi feladatokról. A kérésnek 
örömmel teszek eleget, hiszen 
az elm últ húsz év bizonyította, 
hogy a szakszervezet jelentős 
segítséget nyújto tt a  postának 
a  gazdasági feladatok végre �
hajtásában. Bizonyos, hogy ez �
u tán  is így lesz — hangsú �
lyozta beyezetőjében Horn De�
zső elvtárs.

-— Szükségét látom  — hogy 
a  m últ év eredményeiről és a  
jövőbeni feladatokról elsősor�
ban ne számszerűen adjak  tá �
jékoztatást, hanem  inkább a 
problém ákról, gondjainkról 
szóljak.

Az elm últ évek tapasz �
ta lata, hogy hasznos, ha 
gondjainkat megosztjuk 
a  szakszervezettel, an �
nak központi vezetőségé�
vel — folytatta H orn elv �
társ.

— Tájékoztatást kapott a 
központi vezetőség az elm últ 
év népgazdasági és postai 
eredményeiről. Az 1965. év b i �
zonyítja, hogy a  posta és a 
népgazdaság eredményei nem  
függetlenek egymástól.

H orn elv társ helytelenítette 
az t a  — több helyen meglevő 
— szemléletet, hogy a  postánál 
a  gazdálkodás lényegtelen.

A posta alapvető fel�
ada ta  volt és m arad a 
postát igénybevevő felek 
szükségleteinek m ind
mennyiségileg, mind m i�
nőségileg való kielégíté �
se, tehát a  szolgáltató 
jelleg fontos tényező, de 
fontos, hogy a  posta 
szolgáltatását minél
eredményesebben, gaz�
daságosabban végezze.

A posta 1965. évi gazdasági 
eredményei m ellett igen fontos 
lépés volt az irányítást és el�
lenőrzést végző postaszervek 
átszervezése. Még nem  sok idő 
telt el ugyan az új szervezeti 
form ák lé trejö tte  óta, de a 
tapasztalatok m áris azt bizo�
ny ítják  — különösen ha figye �
lem be vesszük az új gazdasági 
mechanizm usról eddig ism ert 
elveket, elgondolásokat —, 
hogy a postán m egindult a la �
pos, elemző m unkával egybe�
kötö tt tervezés, olyan elmé�
leti és gyakorlati m unka, 
am ely a lap ja lesz a  posta fej �
lesztésének. Az új szervezeti 
keretek elősegítik ezt az igen 
fontos tevékenységet.

Horn elv társ elemezte az 
1965. évi eredm ényeket. Hang �
súlyozta, hogy a posta terü le �
tén lényegesen

m egjavult az anyagellá �
tás. Ügy véljük, hogy e 
téren  1966-ban sem lesz�
nek különösebb nehéz �
ségek.

Az évi feladatok teljesítéséhez, 
a harm adik ötéves te rv  első 
évéhez az előkészítés és in �
dulás megfelelő.

Az elm últ évben a  posta 
tervezett bevételeihez vi�

szonyítva elm aradt. Ehhez 
több körülm ény já ru lt hozzá, 
de fő oka az év elején beve�
zetett tarifa-rendezés volt. 
Igaz, hogy ez a posta bevéte �
leire csökkentőén hatott, de 
hasznos volt ' népgazdasági 
szempontból. S ez a lényeg! 
Különösen a helyközi beszél�
getések szám ának és idő tarta �
m ának csökkenése következté �
ben a beszélgetések lebonyolí�
tásának ideje rövidült. A ta �
rifa-em elés ellenére olcsóbb a 
helyközi beszélgetés, m ivel 
gyakorlatilag a  többszörös dí�
jazású beszélgetések (sürgős, 
azonnali) megszűntek. Beha �
tóan elemezte, mennyiben 
szárm azik a  bevételek csökke�
nése a postás dolgozók m u n �
kájából és m ennyiben a  kü �
lönböző intézkedésekből. Az 
eddigi vizsgálódások azt m u �
ta tják , hogy ahol a postás dol�
gozókon m úlott — így az ipari

A szocialista brigádok 
várják az intézkedéseket
A Budapesti Távbeszélő 

Igazgatóság hálózatépítő üze�
mében február első felében 
tanácskozásra hívták össze a 
szocialista brigádvezetőket. A 
hálózatépítő brigádok mun�
kája volt a napirenden.

Ahogyan ez már szokás, ér�
tékelték az előző évi eredmé�
nyeket, a szerződéseket, válla�
lásokat, azok teljesítését vagy 
nem teljesítését, majd őszinte 
hangú beszélgetés kerekedett. 
Valamennyijük szavából ki�
csengett a társadalmi tulajdon 
védelméért, a jobb munkakö�
rülményekért, a gyorsabb, 
pontosabb munkáért való ten-  
niakarás.

Elsőként egy ősz hajú, idős 
brigádvezető. Miklós István 
állt fel, panaszát adta elő: — -

— 1946 óta vagyok csoport�
vezető. Többnyire fiatalokkal, 
ifjú brigádCókkal foglalkoztam, 
s belőlük a legkiválóbbakat 
neveltem. El is nyertük a szo�
cialista címet, most másod�
szorra nem javasoltak, mert 
egy hibásan elkészült munká�
ra vissza kellett mennünk. 
Idegen volt a terület, meg az �
tán betegszabadságon is vol�
tam. Helyettesem nem tudta 
összefogni a brigádot.. Nem 
tehetek erről, s bánt, hogy 
most nem javasoltak a terme�
lési tanácskozáson a szocia�
lista brigád címre.

Jóindulatú mosoly kísérte 
az idős ember kifakadását, 
amelyre Szántó Béla üzemve�
zető nyom,ban válaszolt:

— Eddig elnézőek voltunk, 
most már magasabb lesz a 
mérce. Azt akarjuk, hogy min�

denki az előírásoknak meg�
felelően teljesítse feladatát. 
Tudjuk, az új emberekkel Pis�
ta bácsi nehezen boldogul, de 
ismerjük érdemeit is a fiatalok 
nevelését illetően. Azt, hogy 
új munkaterületre került, még�
sem vehetjük figyelembe. Itt 
valamennyien hálózatépítők 
vagyunk és még akkor sem 
lehet idegen a terület, ha Bu�
dáról Pestre helyeznek vala�
kit.

Az arcok, tekintetek az 
újabb felszólalót figyelik. 
Nyilas János brigádvezető az 
anyag-  és szerszámhiányra pa�
naszkodik.

— Ha jó munkát kívánnak 
tőlünk, akkor biztosítsanak 
anyagot is. — Szavait helyeslő 
moraj kíséri. Tehát mindenki�
nek ez a véleménye. Majd M. 
Nagy Sándor sorolja, hogy 
náluk mennyi minden hiány�
zott a munkához, éppen ezért 
mennyit küszködtek, kínlód�
tak, míg végül is elvégezték a 
feladatot.

— Nem nagyon szeretjük el�
vesztegetni a drága munka�
perceket, órákat — hallottuk 
Gecző János brigádvezetőtől. 
— Pedig sokszor bosszanko�
dunk a rossz munlcaszervezés 
vagy szerszám miatt. Amikor 
föld alatti kábelt építettünk a 
Ménesi úton, öt napig fúrtuk 
a járda falát kézi vésővel, ka�
lapáccsal. Végül is kölcsönkér�
tük a mélyépítőktől — akik 
éppen ott dolgoztak közelünk�
ben — a kompresszort. Fél 
óra alatt végeztünk a rhunká-  
val. Kompresszor nélkül még 
kínlódhattunk volna vagy 
négy napig.

Sokan — így Czakó István 
is — a szűk raktárhelyiségre 
panaszkodtak, ahová csak két 
ember fér, s reggelenként 
mindenkinek sürgős a vétele�
zés. Értékes órák. vesznek el 
a raktári tolongás miatt. Ja�
vaslat is született nyomban 
Jakab Árpád részéről: csinál�
tassanak egy zárt fészert, így 
a raktár felszabadul sok fölös�
leges anyagtól. Mások szóvá 
tették a rossz állapotban levő 
műhelykocsikat, az anyagszál�
lítás nehézségeit, a lassú ad�
minisztrációs munkát.

A jelen levő Horváth Ferenc 
elvtárs, a Budapesti Távbeszé�
lő Igazgatóság vezetője, a fel�
szólalásokra reagált is. Beszélt 
a szocialista brigádmozgalom 
jelentőségéről és ígérte, hogy 
ezután még többet lesz a fizi�
kai dolgozók körében és na�
gyobb gondot fordít a hibák 
elhárítására.

— Önök ugyanúgy elvárhat�
ják, követelhetik tőlünk a 
jobb munkaszervezést, a jobb 
anyagellátást, mint ahogy mi 
elvárjuk önöktől a jó munkát 
— mondotta. — Ebben az év�
ben az anyagellátás közel sem 
lesz olyan probléma, mint ta�
valy. Műhelykocsiból hét da�
rabot megrendeltünk és hama�
rosan át is adjuk.

Mindenesetre a szocialista 
brigádok saját hibáik mellett 
szocialista módon bírálták itt 
a vezetőket is, és tegyük hoz�
zá: jogosan.

Hisszük, hogy a szavak nyo�
mán intézkedések is szülét- /  
nek, ezt joggal elvárják a szo�
cialista brigádok.

V. K.

és építési vonalon —, o tt a 
te rve t teljesítették.

Az év végi nyereségré �
szesedés valam ivel több 
lesz, m in t tavaly. A vég- 

| .  leges adatokat term észe �
tesen csaJk az éves m ér �
legek alapján  állap ítják  

_  meg.

Az 1966. évi feladatokról 
szólva H orn e lv társ hangsú �
lyozta, hogy a posta részére 
megszabott feladatok reálisak, 
megvalósíthatók. K iem elte a 
posta 1966. évi intézkedési te r �
vét, s  felhívta e rre  a központi 
vezetőség figyelmét. Egyben 
meg is mondta, hogy az intéz�
kedési tervben rögzített fel�
adatok közül melyek azok, 
ahol a  legnagyobb segítséget 
kéri és v árja  a szakszervezet�
től.

R észletesen beszélt a  m ű �
szaki fejlesztésről és 

problém áiról, szólt a  harm a �
d ik ötéves terv  postai beruhá �
zásainak lehetőségeiről és 
szükségességéről is. Nagy fon �
tosságot tu la jdoníto tt az új 
állóeszköz-gazdálkodásnak, az 
üzemeltetés, és ezen belül a  
hálózat- és berendezés fenn �
ta rtás  hatékonyságának. Fel�
h ív ta a  figyelmet a rra  is, hogy 
a Budapest- vidéki Postaigaz �
gatóság területén k ísérletté  
bevezetett

körzetm esteri fenn tartá �
si rendszert az intézke �
dési te rv  szerint 1966- 
ban az egész posta te rü �
le tén  be kell vezetni.

A kísérlet azt bizonyítja, hogy 
ez az ú j karban tartási rend �
szer beváltja  a hozzá fűzött 
rem ényeket. Tájékoztatta 
H orn elv társ a központi veze�
tőséget arró l is, hogy a körzet�
m esterségeket össze kell han �
golni a  góckörzetek létrehozá �
sával. A góckörzeteket — szek �
to rokat — úgy kell k ia lak íta �
ni, hogy azok a posta m inden 
szolgáltatási ágában, tehát 
nem csak a távközlési hálóza �
tok és berendezések üzemelte �
tésénél, de a postaforgalom nál 
is érvényre jussanak.

Elismeréssel nyilatkozott a 
posta á lta l kidolgozott új 
postaszállítási tanulm ányról. 
Hangsúlyozta, hogy ezt a köz�
lekedést irányító  (AKÖV, 
MÁV) szervekkel közösen kell 
m egtárgyalni és a  szükséges 
intézkedéseket megtenni.

H orn elv társ beszélt a vas �
úti szállítás gazdaságosabbá 
tétele érdekében folyó szerve �
zésről. Felhívta a  figyelmet, 
hogy a postaszállítás érdekeit 
ugyan figyelembe kell venni, 
de elsősorban a postaszállítási 
rendszernek kell alkalm azkod �
nia a  vasút új szállítási rend �
szeréhez, m ert így a népgazda �
ság szám ára jelentősebb elő �
nyökkel jár. (Megjegyezzük, 
hogy február 24-én e tárgyban 
az elnökségünk m ellett műkö�
dő forgalmi-gazdasági szak �
osztály országos ankétot ren �
dez. Az ankéton elhangzottak �
ról legközelebbi szám unkban 
részletes tájékoztatást adunk. 
Szerk.)

Horn elv társ foglalkozott — 
a központi vezetőséget igen 
érdeklő — olyan problém ák �
kal is, hogy mi várható  a pos�
ta  és az ipar közötti kapcsolat 
fejlődésében.

Annak a  reményének 
adott kifejezést, hogy a 
hírközlési berendezése �
ket gyártó iparral javul 
az együttműködés.

(Folytatás a 2. oldalon.)

Illu sztrác ió : B akallár József

Madách e csodálatos költőiségű szavaival vigasztalja az 
Ür a megkeseredett Ádámot, ki végül is megtalálja jövendő 
gyermekének anyját Évában, s ez megadja értelmét további 
életének.

Tempora mutantur. . .  Változnak az idők, és mi is válto�
zunk azokkal. Változik az erős karú férfi, bár a tér, mely 
munkára hívja, igazában csak ma lesz végtelen. Szózat he�

lyett új meg új erőpróbák vonják bűvkörükbe, s az eget ost�
romolja meg diadalmasan, az eget, ahonnan egykoron a szót 
várta.

És változott a gyönge Nö, ki a költészet és dal két eszkö�
zével állott oldalánál — csupán e két eszközzel.

Űj Évákat szült ez új kor, új Évákat, akik élettársak let�
tek egy új kor értelmezése szerint. Társak az élet minden 
rezzenetében, gyöngeségükben is erősek, kínjukban is mo�
solygó gyermeket szülő anyák, anyjukat istápoló szerető 
gyermekek, gonddal vigyázó testvérek, bajtársak, ha kell, a 
frontok gyilkos füzében, gondűzők a szerelemben, ha redő 
gyúródik a férfi homlokán, munkatársak, ha gyürközni kell 
új győzelmekre az új világban.

őket köszöntőm most, akiknek kezében kemény és gyors 
ritmust dobogtat a bélyegző fémes hangja, hogy rögzítse a 
napot, amelyen levelet ír kedves a kedvesnek, gyermek a 
szülőnek, barát a barátnak; akiknek lágy hangja átszárnyal 
minden távolságon, hogy összekösse az emberek gondjait, 
örömeit; akik örömet és bánatot továbbítanak kopogó gé�
peiken, együtt örülnek a megörvendeztetettel és együtt érez�
nek azokkal, akiket fájdalom sújt. őket, akik türelemmel 
válaszolnak keskeny ablakok mögött a szélesre tárt türel�
metlenségnek — és azokat, akik zokszó nélkül őrködnek az 
éjszakán, hogy orvos jusson a beteghez, megnyugvás az ag�
gódóhoz. S azokat, akik a zakatoló rotációsokról milliószám 
viszik hozzám, hozzád naponta a friss nyomdaszagú újsá�
got.

Nemzetközi nőnap!
Alkalom csupán, hogy egész évre, egész életre szóló kö-  

szönetünket szavakba öntsük, s ha dadogunk kissé — bocsás�
satok meg, mai Évák!
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TUDÓSÍTÁSOK — MŰSZAKI KONFERENCIÁKRÓL

Jó kezdet... fél siker
Üj gazdasági mechanizmus, 

állóeszközgazdálkodás új 
rendje, kötelező tervm utatók 
csökkentése. . .  egytől egyig 
olyan fogalmak, amelyek 
részben vagy egészben az 
1966. évi gazdasági tevékeny �
ségben m ár érvényesülnek. 
Érthető, hogy a januárban 
m egtartott műszaki konfe�
renciákra lényegesen na �
gyobb feladatok hárultak, 
m int az azt megelőzőkre.

Ezt tapasztaltuk a  Posta 
Központi Javítóüzem  műszaki 
konferenciáján is. A konfe�
rencia résztvevőit az elm últ 
év eredményeiről és az 1966- 
os feladatokról tájékoztatták. 
1965 eredm ényeit úgy is �
m ertették, hogy abból a részt�
vevők m egállapíthatták, mi�
lyen jó módszereket kell a 
m últ évi m unkából az idei 
feladatoknál is alkalm azni, 
ugyanakkor bőven esett szó 
arról, hogy az idén mit, mi�
képpen végeznek el.

Lényegesen többet vitatkoz �
tak az üzem előtt álló fel�
adatokról, m int az elm últ idő�
szakról; így a jó, helyes. 
Szám talan problém a m erült 
fel az anyagellátás, szerszám �
ellátás és szerszámminőség, a 
norm ák karbantartása, a m un �
kaszervezés területéről. A mű�
anyag üzemrész technikusa 
hozta szóba: nem csak hogy
elavultak a szükséges szer�
számok, de nem egy közülük 
szinte m ár használhatatlan. 
Amikor e kérdésekről a dol�
gozókkal beszélünk, nem 
egy esetben halljuk: ha ez a 
módszer húsz-harm inc éve 
jó, m iért ne lenne jó tovább �
ra is? Ezt a m aradiságot is 
meg kell szüntetni és itt je �
lentős szerepe van a  műsza�
kiaknak, a  párt és szakszer�
vezeti aktivistáknak.

Több üzemrészvezető, mű�
vezető szólt a m unka verseny �
ről, arról, hogy milyen segít�
séget je len tett a  m unkaver �
seny tavaly s ezt a lehetősé�
get hogyan használják fel 
ebben az évben. A készülék �
üzemrész vezetője tájékoz�
ta tta  a szocialista brigádok 
vezetőit, a szakszervezeti bi�
zalmiakat. hogy mikép �
pen lehetséges kialakíta �

ni az ez évi versenycélokat. 
Az elhangzott javaslatokat 
összegyűjtve viszi a term elési 
tanácskozás elé, s ezután a 
szocialista brigádok értekez �
letein v itatják  és határozzák 
el sajátos részfeladataikat. A 
konferenciát a nyílt, őszinte 
hang, a kritika és nem egy 
esetben az önbírálat is jelle �
mezte.

Lapzártakor arról értesül �
tünk, hogy a javítóüzem te r �
melési tanácskozásai jól sike �
rültek. A dolgozók nemcsak 
az idei feladatokat, azok vég�
rehajtásának m ódját v itatták  
meg, hanem  azt is, hogy ki�
ki mennyit vállal a  feladatok �
ból.

S. I.

A dolgozók anyagilag is 

érdekeltek. . .

A Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóságon január 20-án 
tarto tták  meg a műszaki kon �
ferenciát. O tt voltak az igaz�
gatósághoz tartozó üzemek 
vezetői, a párt, szakszervezet 
és a K ISZ-titkárai is. A meg�
hívottak írásban előre meg�
kapták az elm últ év eredm é �
nyeivel kapcsolatos legfon �
tosabb adatokat és 1963 
tervszám ait, feladatait.

Horváth Ferenc az igazga�
tóság vezetője elsősorban az 
1965-ös feladatok teljesítését 
elősegítő módszerekkel fog�
lalkozott, de az ez évi ten �
nivalókról m ár aránylag ke�
vés szót ejtett. Beszélt a szo�
cialista brigádmozgalom ered �
ményeiről s arról, hogy a 
brigádok milyen nagy segít�
séget nyújto ttak  az igazgató�
ságnak. Elmondotta, hogy 
azokon a  területeken, ahol a 
dolgozókon m úlott a  tervek 
teljesítése, nem  volt külö �
nösebb probléma.

A beszámolóhoz 11-en szól�
tak hozzá. Valamennyien be�
széltek az elm últ évben be �
vezetett korszerű karban tar �
tásról, hangsúlyozták: a  gya �
korlat bebizonyította annak 
helyességét. A központok jó �
ságfokát az új szervezéssel 
nemcsak tarto tták , de az ki�
sebb m értékben még javult 
is. M egnyugtató volt hallani,

hogy az anyagi ösztönzés mi�
lyen kedvező hatást váltott 
ki a  dolgozók körében ép �
pen a m egtakarított létszám �
ból adódott, szétosztott béren 
keresztül. K ulcsár Lajos pél�
dául elmondotta, hogy a fő�
központi karban tartás tapasz �
ta latai a lap ján  most azon 
fáradoznak, hogy a  7 D. PBX 
alközpontoknál is bevezessék 
a korszerű karbantartást. 
B aum gartner Géza néhány 
gyakorlati példával hívta fel 
a figyelm et az adm inisztrációs 
m unka növekedésére, amely 
bizony károsan hat a m un �
kavégzésre. K om játhy Gyu- 
láné 'a  távbeszélő nyilvános 
állomások (távbeszélő fül�
kék) karbantartásával kap �
csolatban elm ondotta, hogy a 
szándékos rongálások az 
utóbbi időben jelentősen nö�
vekedtek. Szilveszter éjsza �
káján  100 ilyen eset történt, 
am it semmiképp sem lehet a 
jó kedvvel magyarázni.

A Budapesti Bizottság ré �
széről a szakszervezeti bi�
zottság feladataival foglal�
koztunk, előtérbe helyezve a 
term elést segítő és a  nevelő 
tevékenységet. Felhívtuk a 
titkárok figyelmét arra, hogy 
következetesen harcoljanak a 
jobb m unkakörülm ények meg�
terem téséért s intézzék lelki- 
ism eretesen az szb-khez for�
duló dolgozók ügyeit.

összegezve a  konferencia 
eredm ényét, m egállapíthat�
juk: az elhangzottak és az 
írásban kiadott ú tm utatás 
hozzásegítette az üzemek ve�
zetőit ahhoz, hogy a term elési 
tanácskozások mozgósítsanak 
az ez évi feladatok végrehaj �
tására.

K. S.

A Budapesti Távbeszélő
Igazgatóság február 3-án ta r �
to tta  meg a Szakm a ifjú mes�
tere mozgalom évzáróját. A 
fiatalok közül tizenegyen
arany, tizenöten ezüst és nyol�
cán bronz fokozatú jelvényt, 
valam int a vele járó  pénzju �
ta lm at kapták  meg. A legjobb 
oktatókat tárgyjutalom m al 
ajándékozták meg.

Feladataink 1966
(Folytatás az 1 oldalról.)

Elemezte, hogy az új gazda�
sági mechanizmusban előrelát �
hatóan hogyan alakul a  nem 
postai kezelésben álló h írhá �
lózatok, valam int a posta h ír �
hálózata és az azok üzemelte �
tése közötti kapcsolat.

— Ezek azok a legfontosabb 
gondolatok, am elyeket szeret�
tem  volna elmondani. Fon�
tosnak tartottam , hogy a köz�
ponti vezetőséget az előttünk 
álló legfontosabb feladatokról 
tájékoztassam . Az elénk tű �
zött feladatok előbbre viszik 
szocialista rendszerünket, de 
nem könnyűek.

Kérem a szakszervezeti 
aktívákat, hogy segítse �
nek megoldásukban, 

i úgy m int eddig. A pos�
tások szakszervezete ed �
dig minden tekintetben, 
m indig kivette a  részét 
a munkából, bárm ilyen 

' nehéz problém ák is áll �
tak  előttünk. A rra ké �
rem az elvtársakat, hogy 
most is segítsenek! —

fejezte be a központi vezető �
ség által nagy tetszéssel fo�
gadott tájékoztatóját Horn De�
zső. a közlekedés- és posta �
ügyi m iniszter első helyettese.

A m ásodik nanirendi pont 
előadója dr. Zsuffa Szabolcs, 
mb. főtitkár volt, aki beszélt 
a szakszervezeti szerveknek 
az 1966 évi terv  végrehajtá �
sával kapcsolatos feladatairól. 
Ism ertette többek között a 
munkakörülm ények, a-szociá �
lis és kulturális helyzet ja �
v ítására tervezett intézkedé�
seket és hangsúlyozta a haté �
konyabb munkaszervezés je �
lentőségét. (Mivel e beszámo�
ló tartalm át illetően a Postás 
Dolgozó januári szám ának el�

ső oldalán cikket közöltünk, a 
részletes ism ertetést nem  ta rt �
juk  szükségesnek.)

A két beszámolóhoz a  köz�
ponti vezetőség tagjai közül 
hatan  szóltak hozzá. Dr. Mo- 
sonyi Ferenc (Posta Központi 
Kábelüzem), beszélt airról, 
hogy a  beruházások gazdasá�
gosságát joggal v á rja  el a 
népgazdaság. Elmondotta,
hogy az életbe lépett létszám �
normák, am elyek 30 000 pos�
tás dolgozót érintenek, köz- 
megelégedést válto tták  ki a 
szakszervezeti aktiv isták  és a 
postás dolgozók körében.

W alter Ferenc (Posta-Rádió- 
és Televízió Műszaki Igazga�
tóság) a műszáki fejlődés táv �
la ta it m élta tta és hangsúlyoz�
ta, hogy a kivitelezés gazda�
ságosságánál a m axim um ra 
kell m indenütt törekedni. 
M egemlítette a szakem berkép �
zés fontosságát is.

Szabó Pál (a szakszerve�
zet Pest megyei bizottsága) 
megemlítette, hogy a  műszaki 
szervek átszervezése, az építő �
éi: fenntartási feladatok szét�
választása időszerű volt. Ju �
hász István (Nyíregyháza HTI 
gócüzem) beszólt a szakkép �
zettség növelésében lévő nagy 
lehetőségekről. Péter Ferenc 
(Baranya megyei bizottság) a 
term elési tanácskozásokat elő�
készítő műszaki konferenciák 
alapos előkészítésének szüksé�
gességét em elte ki, m ajd Ne�
mes Sándor postavezérigazga- 
tóhelyettes a  műszaki és ad �
m inisztratív átszervezés fon�
tosságára, hasznosságára utalt.

A hozzászólásokra Horn 
Dezső, a közlekedés- és pos�
taügyi m iniszter első helyet�
tese és dr. Zsuffa Szabolcs, 
mb főtitkár válaszolt.

|  A központi vezetőség
úy ezután ÍZ millió 510 000
’A fo rin t összegben ello �
pj gadta a  szakszervezet
g  1966. évi költségvetését.
I  t Ebből 4 070 000 forin t az 
y  alapszervezeteknél,

1 650 000 forint a  közép �
szerveknél m arad. Ez 
évben központilag
707 000 forintot fordí�
tunk a postás dolgozók 
kulturális, Z ISO 000
forin to t szociális és 
üdültetési és 630 000 fo�
r in to t pedig sportolási 
igényeik kielégítésére. 
Különböző segélyek cí�
m én 910 000 forintot 
tartalm az a költség- 
vetés. Közel félm il�
lió forin to t fordítunk 
arra , hogy a  pos�
tás üdülőkben még kul �
tu ráltabb  körülm ények 

« között fogadhassák a
beutaltakat. Az idős, 
m agukra m aradt, a la �
csony jövedelm ű nyug �
díjasok étkeztetésére 
170 000 forin t szerepel 
a  költségvetésben.

A költségvetés teljesítésé �
nek feltétele, hogy a tagság 
az előző évekhez hasonlóan 
becsülettel tegyen eleget tag- 
díjfizetési kötelezettségének.

Az alapszervezeteknek az a 
feladatuk, hogy a  rendelke �
zésre álló anyagi erőforráso �
kat elsősorban a tagság köz�
vetlen érdekeit szolgáló ne �
velési, kulturális és szociális 
célkitűzések megvalósítása 
érdekében a legcélszerűbben 
— a tagság által elfogadott 
költségvetések szellemében — 
használják fel.

A beszámolókat, a költség- 
vetést, valam int az elnökség �
nek az elm últ ülés óta te tt 
intézkedéseit a központi ve �
zetőség egyhangúlag jóvá �
hagyta.

M egalaku lt 
a  szak sze rv eze t 

jegyirodája

Néhány szakszervezetben 
már évek óta eredménye�
sen működik Központi 
Jegyiroda. Nálunk is régi 
kívánság ez, mert a közön�
ségszervezők az eddigi 
módszerrel túl sokat fá�
radoztak és nem is mindig 
eredményesen. Eddig
ugyanis minden üzem, vagy 
vállalat közönségszervezője 
a kívánságokat összeszedve 
ment el a színházba, még 
pedi„ mindegyikbe külön-  
külön. A hosszú órákat 
igénybevevő járkálásokon 
túlmenően sokszor a kért 
jegyekhez nem is jutottak 
hozzá.

A postások központi mű�
velődési házának egy kis 
szobájában néhány nappal 
ezelőtt színházi plakátok, 
hangverseny hirdetmények 
kerültek a falra. Szakszer�
vezetünknél is megkezdte 
működését a Központi 
Jegyiroda.

Vezetőjével, Vigh Imré-  
nével beszélgettünk az iro�
da terveiről, feladatairól. 
E szerv munkájának lénye�
ge: a bérből és fizetésből 
élő közönség többsége az 
üzemi közönségszervezői 
hálózaton keresztül jusson 
színházjegyhez. Ez a kul�
túrpolitikai szempontból 
fontos tevékenység meg�
követeli, hogy az alap�
szervek a jövőben fokozott 
gondossággal és figyelem�
mel kísérjék az ezirányú 
munkát.

— Fontos feladatunknak 
tartjuk a jobb jegyellátást 
és a közönségszervezők 
munkájának egyszerűsíté�
sét. A jövőben mindig elő�
re eljuttatjuk a munkahe�
lyekre a következő hónap 
színházi programját, illet�
ve, hogy melyik előadásra 
kaphatók jegyek. Ez segít�
séget jelent a színházked-  
velök számára a program 
kiválasztásában is. Előre�
láthatóan nagyobb lesz a 
választék és azokra az elő�
adásokra is lesz jegy, ame�
lyekre már hetekkel azelőtt 
nem árusítottak a színház 
pénztárak jegyet, s kikerült 
a tábla: „Minden jegy el�
kelt”.

— A jó jegyellátás érde�
kében egyébként havon�
ként megbeszélést tartunk 
a színházak szervezőtitká�
raival. Ami a közönségszer�
vezők munkájának egysze�
rűsítését illeti, a jövőben 
csak velünk, a jegyirodá�
val tartanak kapcsolatot. 
Ez megkönnyíti munkáju�
kat, mert az összes színhá�
zakba egy helyen tudják 
beszerezni az igényelt je�
gyeket és a jegyek árát 
csekken fizetik be.

Február 8- án a szakszer�
vezeti központban össze�
gyűltek a budapesti postás 
közönségszervezők, hogy 
megismerkedjenek az új 
beszerzési módszerrel. Szin�
te minden posta, munka�
hely elküldte képviselőjét.

A közönségszervezők 
egységes véleménye szerint 
a központi jegyiroda meg�
szervezése helyes volt, an�
nak tevékenysége elősegíti 
a postás dolgozók művelő�
dését és szórakozását.

V. E.

Az angol posta a mintegy 
7000 londoni levélszekrény 
karban tartására  4 mázolót tart, 
akiknek nincs más dolguk, 
m int vörös festékkel bem á�
zolni és lakkozni a szekrénye�
ket. Az angol ködös éghajlat 
gondoskodik arról, hogy a m á �
zolás ne tartson sokáig, illetve, 
hogy a mázolok sohase készül�
jenek el m unkájukkal: m i�
helyt egyszer végigkenték az 
összes levélszekrényt, már 
kezdhetik is élőiről.

☆
„Az ideális férj kék szalag�

ját” George Rafell londoni 
postatisztviselő nyerte el. A 
versenyen 1400 férfi vett részt. 
A zsűri az első helyet az aláb�
bi megfontolások alapján ítél-

ELNÖKSÉGI ÜLÉSÜNK
Szakszervezetünk Elnöksége január 27-én tartotta esedékes 

ülését, amelyen első napirendi pontként szerepelt a szervezési 
és káderosztály által előterjesztett javaslat: A társadalombizto�
sítási és egészségügyi munka továbbfejlesztésével kapcsolatos 
feladataink meghatározása a SZOT 1965. IX. hó 17—18-i hatá�
rozata alapján.

Majd a főkönyvelőségnek a szakszervezeti tagok 1966. évi 
tagdíjbesorolására vonatkozó javaslata került napirendre.

Mindkét napirendi pontban — az elnökség vitája alapján 
történt kiegészítésekkel — a beterjesztett |avaslatokat elfogad�
ták.

H. J. elleni kártérítési ügy�
ben kellett a munkaügyi dön �
tőbizottságnak határozatot 
hoznia. H. J- t ugyanis az á l �
tala kezelt rak tárban  keletke �
zett hiányért 330 forin t kárté �
rítésre kötelezte az igazgató �
ság.

A panaszt a munkaügyi dön �
tőbizottság alaposnak találta, 
s ezért m entesítette a dolgozót 
a kártérítési kötelezettség alól.

A határozat indokolásában a 
következőket olvashatjuk: A 
dolgozó nem  zárt megőrzési 
helyen volt kénytelen a gond�
já ra  bízott építési anyagokat 
tárolni, m ert csak ilyet bocsá�
to ttak  rendelkezésére. így az 
el nem  kerített helyről az vi�
h e te tt el anyagot, aki akart. A 
dolgozó csupán az ‘ érkező 
anyag átvételében m űködhe �
te tt közre. Az elvitel gyakran 
a távollétében történt. A legá �
lisan elhordott anyagokról is 
csak utólag szám oltak el. Mi 
lehete tt még az illetéktelen 
anyagi elvételezessel ?

Ilyen tényállás m ellett nyil �
vánvaló, hogy a  dolgozó kárté �
rítésre nem  kötelezhető.

Ezzel az indokolással a ha �
tározat elégségesen megalapo �
zott. Feleslegesen utal azon �
ban az üggyel kapcsolatban 
azokra a  jövőbeli események �
re, am elyek sorsa az ügyben 
bevezetett vizsgálat eredm é �
nyétől függ. A munkaügyi 
döntőbizottságok m egállapítá �
sai is, m int a bíróságoké, 
csakis a kérelem re és ellen- 
kérelem re terjedhetnek  ki.

Katonai szolgálatra vonult 
be V. J. A leszerelése utáni 
napon közölték vele, hogy nem 
állíthatják munkába, mert idő�
közben törölték a létszámból.

Nem került nagy erőfeszítés�
be, hogy az illetékesek tévedé�
sükről meggyőződjenek, és új�
ból munkába állítsák V. J- t. 
Igen ám, de gondolni kell arra 
is, hogy a munkaügyi döntő 
bizottságok munka nélkül ne 
maradjanak. Új alkalmazott�
ként kezelték a dolgozót, és az 
évi szabadságát is ennek meg�
felelően állapították meg. Ez 
pedig annak ellenére történt, 
hogy a vezérigazgatóság utasí�

tást adott a teljes szolgálati 
idő beszámítására, beleértve a  
katonai szolgálatot is.

De ez még mindig nem volt 
elég. Még az érdekeltek tuda�
tába nem hatolt be az a tör�
vényi rendelkezés, hogy a ka�
tonai szolgálat nem szakitja 
meg a munkaviszonyt, és an�
nak egész tartama a munka-  
viszonyba beszámít. A munka�
ügyi döntőbizottság ezeknek 
megfelelő helyes határozatot 
hozott.

Az utóbbi időben többfelé 
vitássá vált a túlórákkal kap �
csolatos munkaközi szünet.

Szabály ugyanis, hogy a dol�
gozót m inden három  és fél 
órai tú lm unka u tá n  fél óra 
munkaközi szünet illeti meg.

Ez a \ilágos rendelkezés 
m indaddig nem okoz zavart, 
amíg a dolgozónak a túlm un �
káért nem kell megfelelő ta r �
tam ú szabad időt adni.

Vitássá itt az válik, hogy a 
tú lm unkáért járó szabad idő�
höz hozzá kell-e adni a m un �
kaközi idő ta rtam át is?

A választ erre a 14/1962. 
(XII. 16.) Mü. M. számú ren �
delet 18. § (2) bekezdésében ta �
lá ljuk meg. Ez pedig a  követ�
kezőképpen szól: „A túlm unka 
idejére járó  munkaközi szü �
netért szabad idő az (I) bekez�
désben em lített dolgozók ré �
szére sem já r.”

Az (1) bekezdés a többi kö�
zött ezeknek a dolgozóknak 
körét az Mt. V. 137. § (2) be �
kezdés a), valam int c)—g) 
pontjában felsorolva jelöli 
meg. Ebből a  felsorolásból 
m inket éppen az a) pont érde �
kel, am ely ilyképpen hang �
zik: „ . ..m u n k a k ö z i szünetre 
díjazás nem fizethető azoknak, 
akik a m unkaközi szünetet 
m unkaidőn belül kapják  meg. 
és így m unkabérük azt magá�
ban foglalja”.

Ezek alapján  nem kétséges, 
hogy a tú lm unkáért járó m un �
kaközi szünetet a szabad idő �
höz nem kell hozzáadni, vagy �
is ezekkel a félórákkal a sza�
bad idő nem hosszabbítható 
meg.

J. L.

BU D A PESTI HÍREK
A Postások Szakszervezete

Budapesti Bizottsága január 
29-i elnökségi ülése a Posta 
Központi Kábelüzem egészség- 
védelméről és a baleseti hely �
zetről tárgyalt.

★
Jan u ár 25-én a Szakszerve�

zetek Budapesti Tanácsának 
kezdeményezésére az Építők 
Szakszervezetének székházá �
ban szocialista szerződést írtak  
alá a Blaha Lujza téri alu ljáró  
építési határidejének megrövi�
dítésére. A határidő  előtti á t �
adásra 19 vállalat kötött szo-

te oda: 1. Rafell mindennap 
ágyba viszi feleségének a reg�
gelit. 2. Naponta segít minden 
házimunkában. 3. Feleségével 
együtt jár bevásárolni. 4. Soha 
nem veszekszik. 5. Ruháját 
mindig akasztóra teszi. A 
győztes a szalagon kívül 500 
fontot kapott.

☆
A perui Andesekben máig is 

vannak helyek, ahol a postát

cialista szerződést, am elyet a 
posta részéről a  Kábelüzein 
szakmai és mozgalmi vezetői 
írtak  alá. +

T udatjuk az alapszervekkel, 
hogy a Budapesti Bizottság 
szervezési bizottságának veze�
tője, Fazekas Ferencné, szüL 
Szelp Mária január 25-én, tra �
gikus hirtelenséggel e lhuny t 
Jan u ár 29-én, közvetlen m un �
katársai. a Budapesti Bizottság 
tagjai, a postai szervek, üze �
mek, hivatalok dolgozóinak 
képviselői kísérték utolsó ú t �
jára.

futárszolgálattal bonyolítják 
le, a rossz’utak és a hiányos 
szállítóeszközök m iatt. A perui 
őserdőkben még futárok sin �
csenek, és az ősi dobokat hasz �
nálják hírközlésre.

☆
A legfrissebb adatok alap �

ján m egállapították, hogy a 
világon jelenleg 182,5 millió 
telefonkészülék működik, két �
szer annyi, m int tíz évvel ez �
előtt. Van azonban máig is a 
világnak két országa, ahol te l �
jes nyugalm at élvezhetnek 
mindazok, akik átkozzák a te �
lefon találm ányát: a  M aldive- 
szigeteken és az ázsiai Bhu �
tánban máig sem ism erik a te �
lefont.

Szabó László
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HALMI IDA:

Svejk és a postás
Éjjel kettőkor indultam egy 

fontos távirattal az R- i villa�
negyedbe. Ősz volt. Egész nap 
szemerkélt az eső, az utak sí�
kosak voltak. De éjszakára 
már felszakadtak a felhők és 
sárga fátyoléban derengett a 
hold.

Illu sztrác iók : B ak a llár  J ó zse f

A villát hamar megtaláltam. 
Dörömbölni kezdtem a kiska�
pun, ha kutya van, hát jöj�
jön elő és ugasson, hogy a há�
ziak felébredjenek. Jött is egy 
hatalmas német juhászkutya, 
de nem támadóan, lármázva, 
mint vártam, hanem farkcsó�
válva.

— Rrrr — vauvau — inge�
reltem — vauvau. De az csak 
jámborul csóválta a farkát és 
a pofája szinte nevetett a jó�
indulattól. Ej, hát nem ugatha�
tok itt reggelig! Belekapasz�
kodtam a léckerítésbe, egy len�
dület és a kertben voltam.

A kutya meg se lepődött, el�
lenkezőleg barátságosan nyúj�
totta felém mellső lábát, hát 
leparoláztunk.

Zörgők az ajtón, zörgők az 
ablakon, mintha kihalt volna 
a ház. Ezek nincsenek itthon!

Mérgesen megírtam egy ér�
tesítőlapot és indultam kifelé. 
S akkor az az álnok dög be�
lemart a lábikrámba. Felordí�
tottam és ijedtemben hirtelen 
leültem a lépcsőre. Nem kel�
lett hozzá sok ész, hogy rá�
jöjjek, csapdába kerültem. Ez 
a vadállat így van betanítva!

A kutya ott állt előttem, 
magabiztos derűvel a pofáján, 
de ugyanakkor fenyegetően, 
elszántan arra, ha megindu�
lok, letépi rólam a ruhám, át�
harapja a torkom, felfal. Még 
nem volt három óra. Most 
éreztem, hogy milyen átkozot�
tul hideg az éjszaka. A hold 
bágyadt fényében lehangolóan 
sivár volt a kert. Dérc.sípte 
dáliák karóikra dőlve káka-  
doztak, enyészetbe hajtva szí�
nétvesztett lucskos nagy fejü�
ket.

Dühödten felugrottam, ki�
rántottam egy karót és teljes 
erőmből a kutyához vágtam, 
de az könnyedén megugrott. 
Egy másik karóval rárohan-  
tam: agyonütöm, szétverem a 
fejét! A kutya futni kezdett. 
Ebben is különbözött testvé�
reitől, amelyek hasonló hely�
zetben támadnak. De ez nem. 
Ez futott. Hátracsapott fülek�
kel. Én meg utána. Így kerül�
tük meg a villát. Időnként 
visszasandított rám, olyankor 
láttam, hogy röhög. A harma�
dik fordulóban megcsúsztam 
és hasraesrtem. Vadonatúj bőr�
ruhám merő sár lett.

Elismerem, a kutyában volt 
együttérzés, mert visszasza�
ladt és barátságosan végig�
nyalta a képem. M aß jóked�
vűen felkapta a kézbesítő tás�
kám. Most már azzal futott, 
mindig egy fejhosszal előttem. 
Pedig elismerten jó futó va�
gyok.

Még kétszer vágódtam el a 
lucsokban. Valami üvegdarab

felhasította a csuklóm, máig 
is hordom a nyomát. Egy tég�
lában úgy megbicsaklott a bo�
kám, hogy nem tudtam tovább 
futni.

Leültünk. A kutya úgy más�
fél méterre tőlem a táskámat 
kezdte rágcsálni, alaposan 
meghempergette a sárban. De 
a szemét nem vette le rólam. 
Dühöm elpárolgott.

Valamivel előbb, mint ahogy 
világosodni kezdett, megjöt�
tek a háziak.

— Tóbiás! — kiáltotta ének�
lő hangsúllyal egy borzas, vö�
rös hajú asszonyka.

A kutya felpattant, otthagy�
ta az összerágott táskát és in�
gem. Boldog csaholással ro�
hant a kapuhoz.

— Mit hozott Vilmuci Tó�
biásnak? Na mit?

A kis kócoson látszott, hogy 
a jókedvtől nem fér a bőrébe.

— Csontikát. Úgy bizony. 
Mert Tóbika itthon maradt és 
unatkozott.

— Tóbi, h u kk . . .  Tóbi — 
csuklóit mögötte egy köpcös 
kis alak, nyilván a ház ura. 
Merészen átkarolta a kapufél�
fát és a részegek idióta vigyo-  
rával az ábrázatján, maga elé 
meredt.

Felemeltem azt a sárcsomót, 
amely nem is olyan régen még 
az én ápolt táskám volt és 
véres kézzel, bukósisakom 
tetejéig sárosán, sajgó bokával 
a kapu felé bicegtem, amely 
végre kitárta előttem a sza�
badulás útját.

Ennek a  kis történetnek a 
hőse Svejk, hétköznapi nevén 
Peti Sándor érdem es művész. 
Sajátos kapcsolata környezeté �
vel közismert, m indenki hoz�
zá fordul tanácsért, soha nem 
türelm etlen, nem  tesz különb �
séget lehetséges és lehetetlen 
kérések között. Abban semmi 
meglepő nincsen, hogy az egy�
szerű em berek e kiváló m ű �
vészi tolm ácsolója m ennyire 
vonzódik az egyszerű em be�
rekhez, m inden alkalm at meg�
ragad, hogy hangsúlyozza, m i �
lyen sokat tan u lt tőlük. Arra 
a  legbüszkébb, hogy kiváló 
iparos, és nem csak elm élet�
ben: tizenhat év m unkájával 
a Rózsadombon egyedül fel�
ép ített egy villácskát. A rossz 
nyelvek szerint a  színházi elő �
adások felvonásai közötti szü �
netében. Ez a  villa egyébként 
szereplője ennek a k is tö rté �
netnek, m ár tudniillik  annyi�
ban, hogy a  hegyen van és 
ezért megközelítése fáradság �
gal jár, am it Sanyi bácsi soha 
nem  fele jt el.

Peti Sándor a  postásával 
külön kapcsolatot létesített, 
pontosabban szólva, a  postás 
létesítette ezt a  kapcsolatot. A 
kapcsolat fölöttébb kényes 
term észetű, m ert Sanyi bácsi 
rettenetes szigorral őrzi é rté �
kes könyveit és még ő maga 
sem tud  kellő m agyarázatot 
adni arra, hogyan tö rténhete tt 
az első könyvkölcsifnzése, de 
m egtörtént. A lejtőn nem  le �
het m egállni, a  postás „bűnös

lelke” rászokott az olvasásra 
és Sanyi bácsi könyveire.

A könyvkölcsönzés mindig 
bizonyos m eghatározott szer �
tartások közepette zajlik le. 
Peti Sándor átadás előtt né �
hány instrukciót ad  az olvasás �
hoz, néhány szót mond az író �
ról, m eghatározza helyét és 
rang já t az irodalomban, köz�
ben szeretettel sim ogatja a 
könyvet, apróbb kínokat áll ki, 
melyek néha rem énykedéssel 
is elegyednek, hátha foganat�
juk  lesz az olyan e le jte tt sza �
vaknak, m in t „ezt bizony é r �
dem es megvenni, legyen meg 
odahaza”, az tán  belenyugszik 
a m egváltoztathatatlanba, s 
á tad ja  a  könyvet. Ilyenkor 
még egyet sóhajt, és közli a 
visszaszállítási kötelezettség 
pontos időpontját.

A postás bácsi kínos pontos�
sággal ügyelt ezen időpontra 
(és m agára a  könyvre!), és ez �

zel rákerü lt Peti Sándor bi�
zalmi listájára.

Történt azonban egy a lka �
lommal, hogy a postás bácsi 
csak a  kertben döbbent rá, 
hogy a kölcsönzött könyv 
visszaszállításának napja va �
gyon. Szégyenkezve magya�
rázkodott. De az ördög nem 
egykönnyen engedi el áldoza�
tá t: a derék  postás a legköze�
lebbi alkalom m al ismét elfe �
le jte tte  elvinni a könyvet, és 
— kim ondani is rettenetes! — 
harm adszor is. Kétségbeeset�
ten ígérte, hogy ha legköze�
lebb jön, biztosan elhozza.

Peti Sándor m egsajnálta a 
kétségbeesett em bert:

— Ugyan barátom , nem cse�
kélység ám  ide felmászni, nem 
fiatalem ber m ár maga sem. 
Ezért ugyan ne tö rje magát, 
nyugodtan ad ja  fel postán!

— bródy —

Stanley Kramer lebilincselő és drám aian 
izgalmas film jéből m inden hiányzik, am it 
csak elképzelhetünk egy nagysikerű filmben. 
I tt  semmi sem történik, nyom a sincs a lá tvá �
nyosságnak, nincs cselekmény, nincs szere �
lem  és nincs semmi úgynevezett ötlet. Stan�
ley Kramer úgy rendezte meg film jét, hogy 
feloldódott és eltűn t alkotásában. Ugyanezt a 
csodát m űvelte világhírű és nagyszerű színé�
szeivel: Spencer Tracyvel, Búrt Lancesterrel, 
Montgomery Clifttel, Maximilian Schellel, 
Marlene Dietrichhel és Judy Garlanddal. E 
parádés névsort csak em lítettük, hogy aláhúz �
zuk a lényeget: e kivételes gárda K ram er ren �
dezői, színészformáló kezében teljesen á tlé �
nyegül és a három órás film ben szinte ism eret�
lenül csak a szerep ad ta arcával lépett elénk.

Három  órán keresztül csak szavak hangza �
nak  el, érvek és ellenérvek, csak arcokat lá �
tunk, néhány ragyogó képváltást kivéve 
semmi filmszerűség, csak em berek beszélnek 
a m ozdulatlanná m erevített kam era előtt, 
szinte p illanatnyi szünet nélkül ömlik a szó 
a valóságnál is hitelesebb alakok szájából. A 
nürnbergi per tárgyalása nyolc hónapig ta r �

tott, szám talan tanú t idéztek meg és több 
m int 10 000 oldalas jegyzőkönyv készült. Abby 
Mann, a film  író ja és Stanley Kramer a  ren �
dező, három  órába sűríte tte e tem érdek anya �
got, valójában egy történelm i korszakot.

A fasizmus em bertelensége, az önkény, az 
„em beralattiság” olyan erejű  ábrázolása e 
film, amelyhez foghatót aligha ta láln i a m ű �
vészetekben. Az em beri igazságérzet ébresz �
tése elemibb erővel aligha szólhat, noha nincs 
a film ben más, m in t halk, visszafojtott, csak 
izzó szenvedélytől belülről feszítő szavak, 
olykor egy felcsapó mondat, a vád és a  véde �
lem  egy-egy pengeélesre köszörült gondolat�
sora. Csak az igazság ere je  harsog, az em beri 
erkölcs, a^ élet m éltósága nevében idézi meg 
a kor és m inden korok lelkiism eretét, mesz- 
szehangzóan és szívszorítóan.

A megdöbbentően hatásos alkotás, am ely �
nek egyetlen eszköze az igazság lenyűgöző lel �
ki kényszere, feledhetetlen és iszonyú vád az 
em beri lealjasodás ellen, felejthetetlen  és 
iszonyú tanúságtétel a sebezhetetlen igazság- 
tétel mellett. És figyelmeztető m inden kor �
h o z . . .  V. I.

B E K E  B Á C S I
Házunk domboldalon épült, az utcáról inkább gödörben 

látszik. Kerítésként líciumbokrok határolják, s a bejáratot 
egy kinyesett rész jelzi.

Beke bácsinak beköltözésünkkor mondtuk, hogy nincs ■ 
még házszámtáblánk, kerítésünk, kapunk, de menjen csak a 
bokrok mellett és az első irtásnál a bejárat, lefelé nyolc 
lépcső.

Egy év múlva még egy helyen ki kellett irtani a lícium�
bokrokat. Itt öntötték le a teherautók a sódert, homokot és 
meszet. Most már ez volt az első irtás.

Egy délelőtt ajtónk előtt Beke bácsi nevet, és én figyel�
tem. Kimentem s hát uramfia, mit látok? Az öreg postás az 
új irtásnál lépett le hozzánk, s amikor látta, hogy nincs ott 
lépcső, leugrott a domboldalon. Bakancsa teleszóródott homok�
kal, s ezt rázta ki nagy nevetve.

t
— Ugyan fiam, elmulasztottam én az életemből az ugra-  

bugrálást, olyan jól esett bepótolni. — Ja, igaz is, van itt egy 
leveled.

Egyik reggel fát vágtam. Egyszerre csak csatakiáltás hai�
tik a magasból.

— Hóóórukk! Beke bácsi köpenye alól kihomorítva repül 
lefelé, mint egy óriási denevér. Elémpottyan, s már bontja is 
a cipőjét, hogy kiszórhassa belőle a homokot.

— Ejnye bátyám — mondom én — miért tesz ilyet, még 
majd bajt csinál magának.

— Miért csinálnék én bajt. . .  hol leszek én már holnap! 
Nyugdíjas leszek. Meg aztán, azt mondják „Fáradt már maga 
Beke bácsi, itt az ideje a pihenésnek”. Gyere már fel az utcá�
ra, van egy csomagod.

Fél év telt el. ö  nyugdíjban van, de a minap felkeresett. 
Kopogása ajtómon nem volt fáradt, sőt fiatalos volt. A vi�
szontlátás örömére megöleltem. — Hát itt van? Jól van, 
egészséges, mi újság? Kerüljön beljebb.

— No fia m . . .  jó lett a ház? Tied most már, sokat dol�
goztál vele, de hiányzik egy valami. . .  a legfontosabb. . .  hoz�
tam hát neked egy levélszekrényt. Csak úgy. . .  ajándékba. 
Hozzon neked sok örömet. Hanem az újsoroksári postaépület, 
az ám szép! Jövő hónaptól én leszek a portása. Bizalmi ál�
lás az.

— De Beke bácsi, maga nyugdíjas, pihennie kell!
— No- no, nem vagyok én még olyan öreg . . .

Bakallár József

K I N D Z I E R S Z K Y  EMI L:

KALAND
A POSTAMÚZEUMBAN

F A N T A S Z T I K U S  K I S R E G É N Y  
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Gigával másnap beköltöztünk az ÜFKI- be.
— Magyarul beszélj! — dörrent rá a Kis-  

koma Bincire —, mi nem voltunk veled, nem 
ismerjük a furcsa szavak jelentését.

— Jól van no> nem kell mindjárt kiabálni 
az emberrel — önérzeteskedett Bind  —, min�
dig elfelejtem, hogy ti egy kissé el vagytok 
maradva tőlem! Szóval az ÜFKI betűszó, az 
az Űrhajósokat Felülvizsgáló és Kiképző In�
tézet elnevezés kezdőbetűiből alakult. Az 
óriási intézmény feladata a hivatásos asztro�
nauták több esztendeig tartó elméleti és gya�
korlati kiképzése. Öt napon keresztül, amíg 
az intézetben voltunk, az orvosi vizsgálatok 
sorozatán estünk át és különféle teherpróbák-  
nak vetettek alá bennünket Mind a ketten 
megfeleltünk az előírt követelményeknek, s 
megkaptuk az utazási engedélyt. Meg kellet', 
válnunk a magunkkal hozott holmiktól. Fer�
tőtlenítő folyosókon jutottunk el az épület 
egy másik szárnyába, ahol megkaptuk steril 
ürruhánkat. Poggyászunkat is az intézetben 
állították össze, gondosan sterilizálva minden 
egyes ruhadarabot és az egyéb felszerelési tár�
gyakat. Az indulás pillanatáig a szó szoros ér�
telmében légmentesen el voltunk zárva a kül�
világtól.

— Mire való volt ez a nagy elővigyázatos�

ság? — kérdezte Köháry Béla — hiszen a mi 
űrhajósaink Gagarintól a Gemini- pilótákig — 
tudásom szerint — nem estek át ilyen szigo�
rú előkészítésen.

— Nem is volt rá szükség — válaszolta 
Bind  —, Gagarin és űrhajós társai beszálltak 
űrhajójukba, majd rövidebb- hosszabb Föld 
körüli keringés után visszatértek a Földre. 
Az űrhajózás egész ideje alatt senkivel sem 
találkoztak, akit megfertőzhettek volna. Mi 
azonban a Holdra indultunk, és az ott élő em�
bereket ezideig sikerült megóvni a fertőző 
betegségektől. A holdbéli emberek nem tud�
ják, mi az influenza, a himlő, a tífusz, a ka�
nyaró, a tbc.

Űrhajónk az űrpilótákon kívül 50 személyt 
szállított. Ülő- , vagy inkább fekvőhelyünk 
rendkívül kényelmes volt, de a kabint több 
sorban elhelyezett emeletes ágyaival inkább 
egy zsúfolt tömegszállásnak hihette volna az 
ember, nem pedig a legkorszerűbb közleke�
dési eszköznek. Kabinunk azonban nem hosz-  
szú tartamú utazásra készült: mind�
össze 57 percig tartózkodtunk benne.

Induláskor a rakéta gyorsulása hatalmas 
erővel nehezedett ránk, úgy éreztük, mintha 
testsúlyunk megnövekedett volna. Végtagjai�
mat csak a legnagyobb erőfeszítés árán tud�

tam egy kissé fölfelé elmozdítani. Utazásunk�
nak ez volt a legkínosabb szakasza, de szeren�
csére nem tartott sokáig. Amikor 
űrhajónk rátért Föld körüli pályá�
jára, egyszeriben megszűnt a nyo�
masztó érzés; bekövetkezett a súlytalanság 
állapota. Megközelítettük a 2000 km magas�
ságban a Föld körül keringő űrállomást, 
amely voltaképpen tudományos megfigyelő 
állomás, de egyben átszállóhely is az űrutasok 
számára.

Kitekintve a kabin kajütablakán, megpil�
lantottam az óriási kerékhez hasonló űrállo�
mást. Lassan közeledtünk feléje. A lassúság 
természetesen csak viszonylagosan értendő, 
hiszen mind az űrállomás, mind pedig a mi 
űrhajónk másodpercenként körülbelül 8 kilo�
méteres sebességgel száguldott. A viszonyok 
olyanok voltak, mint a futóversenyeken: az
atléták nagy sebességgel szaladnak ugyan, 
ámde két futó között a sebességkülönbség 
általában nagyon kicsi. A hátrább levő futó a 
finisben viszonylag lassan, centiméterről cen�
timéterre közelíti meg — ha ugyan egyáltalán 
el tudja érni — az előtte haladó versenyzőt.

Űrhajónk pilótája a segédrakéták segítségé�
vel addig manőverezett, amíg szép simán be�
jutottunk az űrállomás kerékagyában levő 
légzsilipbe. Amint mögöttünk a zsilipajtó be�
záródott, a zsilipet feltöltötték levegővel és 
mi utasok egyenként elhagytuk a kabint.

Megérkeztünk az űrállomásra!
A kerékagyból a küllőszerű összekötő uta�

kon jutottunk el az űrállomás gyűrű alakú ré�
szébe. Itt körös- körül, három emelet magas�
ságban helyezkedtek el a lakószobák, az üze�
meltetési valamint a tudományos célokat 
szolgáló helyiségek, így a rádió-  és televízió�
szoba, meteorológiai állomás, általános 
Föld figyelő obszervatórium, csillagvizsgáló, 
elektronikus számító központ, víztisztító és 
légkondicionáló berendezés, oxigén-  és üzem�
anyagtartályok, naperőmű.

A kerék alakú űrállomás nemcsak a Föld 
körül keringett, hanem saját tengelye körül 
is forgott, körülbelül 30 másodperc alatt tett 
meg egy teljes fordulatot. A tengely körüli 
forgás következtében az űrállomáson centri�
fugális erő jött létre, és ez az erő megszüntet�
te a súlytalanság állapotát. A fenn és a lenn 
kifejezések értelme azonban az űrállomáson 
alaposan megváltozott: a szobák padlója pár�
huzamos volt a kerék külső peremével. Ezért, 
aki bármelyik helyiségben a padlón állt, fejé�
vel a küllők irányában a kerékagy felé muta�
tott. Olyan helyzet állt elő, mint a jól ismert 
artistamutatványnál, amikor egy motorkerék�
páros a henger alakú pálya belső függőleges 
falán körbemotorozik. A motorosnak a függő�
leges fal irányában van a lent, és a henger 
közepe felé a fent.

Űrhajónk utasainak nagy része csak az űr�
állomásra jött, hogy felváltsák az itt dolgozó 
szakemberek, tudósok egy részét, akik már 
három hónapja tartózkodtak idefent. Gigát és 
magamat is beleszámítva, csak hatunknak 
volt úticélja a Hold. Az űrállomáson kell 
majd átszállnunk a holdrakétára, amely be-  
száguldja velünk a még hátralevő mintepti 
380 ezer kilométeres utat.

(Folytatjuk.)
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Lét és tudat
kettőt. Nagyon sok olyan 
hagyományhoz, előítélethez, 
szokáshoz ragaszkodunk, am e�
lyek felett m ár elszállt az idő. 
Ilyeneket ta lálhatunk  szórako �
zásunkban, étkezési rendünk �
ben, öltözködésünkben, a gyer �
mek nevelésében, de ezeknél 
összetettebb dolgokban is. A 
feladatokhoz, a m unkához, a 
közösségi tulajdonhoz való ré �
gi, tegnapi viszony sem szűnt 
meg teljesen azzal, hogy a te r �
melőeszközök tulajdonosaivá 
lettünk. Pedig a „m iénk” 
szem léletnek az em berek gon�
dolkodásában való uralom ra 
ju tása hatalm as léptekkel v in �
né előre egész gazdasági, tá r �
sadalm i életünket, s benne az 
egyes em berek boldogulását is.

A kapitalista társadalom  er �
kölcsi vonásai kisebb-nagyobb 
m értékben most is éreztetik 
káros hatásukat. A kadnak még 
m indent elnézők, fejbólintó 
em berek, s persze olya�

nok is, akik  ezt el �
várják. A szem et hunyás, 
a „ne szólj szám, nem  fáj fe �
jem ” hagyom ánya m ár sok 
k árt okozott nem csak annak, 
aki így vélekedik, de sokszor 
éppen annak, akit m enteni 
vagy védeni akartak. A felfelé 
való törekvés tiszteletre m él�
tó em beri tulajdonság. De 
egyesek olyan u ta t választa �
nak e célból, hogy dolgozótár-, 
saik jogos megvetése kíséri 
őket. Kétségtelen, nem  köny- 
nyű úgy élni, ahogyan kelle �
ne, de ennél sokkal veszé�
lyesebb olyan úton járn i, ahol 
előbb-utóbb lelkiism eretünk �
kel találkozhatunk!

Az anyagiasságról, az önzés�
ről, a cinizmusról, a közöm �
bösségről is sok szó esik mos�
tanság. V alam ikor az em berek 
nagy részének a megélhetés 
volt az életcélja. T ársadal �
m unkban ez m ár keveseknek 
problém a. Viszont egyre több

az olyan ember, aki külsősé �
gekben lá tja  végső életcélját, s 
ezek kielégítésének vágya el�
nyom ja bennük a magaszto- 
sabb em beri célokat, a  köte �
lességet, a hivatástudatot.

Az üzemekben folyó aktíva �
ülések bizonyítják: a józan
gondolkodású em berek a gon�
dolkodásnak és m agatartás �
nak e régi m aradványait el�
ítélik, így az ál-tekintélytiszte- 
letet, az önzést, a társadalm i 
tulajdon herdálását, a törvé �
nyek, rendeletek megszegését. 
A szakszervezeti ak tiv isták  ké �
szek közreműködni az egyéni 
és a közösségi érdek össze�
hangolásában, hogy olyan lég�
kör terem tődjék, am elyben 
nem ju t érvényre a káros esz�
mei örökség. Tudják, hogy 
nem  könnyű feladatra  vállal �
koztak, s nem szám íthatnak 
gyors sikerre. Türelm es meg�
értéssel s főleg az üzem, h iva �
tal jóérzésű dolgozóinak aktív  
közreműködésére tám aszkodva 
lehet és kell száműzni az em �
beri gyengeségeket, a téves és 
káros eszméket.

Kuklis István

E
l z év első hónapjának 
! eseményei a többi 

között az évi tervek- 
I kel való m egism er- 
'  kedés, az ár- és bér �

politikái intézkedé �
sek, a műszaki szolgálatban 
folyó átszervezések. Ha né �
hány hivatalban, üzemben 
meg is zavarták  — nem  tud �
ták  háttérbe szorítani a szak- 
szervezeti bizottságoknak azt 
a soron levő feladatát, hogy az 
aktívákkal és esetenként a dol�
gozókkal m egvitassák az 
MSZMP Központi Bizottságá �
nak ideológiai irányelveit, és a 
Postások Szakszervezete köz�
ponti vezetőségének ezzel kap �
csolatos állásfoglalását.

A hivatalokban lezajlott ak �
tívaülések számos tanulsággal 
szolgáltak a rra  vonatkozóan, 
milyen sok körülm ény befo �
lyásolja, akadályozza az em �
bereket és az üzemi kollektí �
vákat abban, hogy olyan cse�
lekvő részeseivé váljanak  a 
társadalom nak, am ilyet a gaz�
daság gyorsabb ütem ű építése 
és személyes érdekük is meg�
kíván. Az aktívaülések egyik 
lényeges m egállapítása, hogy 
az em berek többsége term észe �
ténél fogva is jobbra törek �
szik, de ez csak megfelelő kö�
rülm ények között érvényesül�
het. A körülmények, a ben �
nünket körülvevő társadalom  
egyes jelenségei, az üzemek 
kollektívája, a vezetők és m un �
katársak  egy része esetenként 
nemhogy segítője, hanem  gát�
ja  is lehet az em berek hasz �
nos törekvéseinek. Az ak tíva �
üléseken felszólalók nagy ré �
sze számos példával bizonyí�
totta, hogy a helyes törekvé �
sek, az em berek ambíciói, 
m unkakedvük, igazságérzetük 
és önbecsülésük hogyan és m i�
lyen csorbát szenvedett ezek �
től az úgynevezett külső kö �
rülm ényektől.

A környezetnek kétségtele �
nül nagy hatása van az em �
berek gondolkodására és m a �
gatartására. Ha nem  is vonhat �
juk  ki m agunkat ez alól, az 
egyénnek mégis viszonylagos 
autonóm iája van, az em ber 
végső soron önmaga alakítja 
k i sa já t arculatát. T ehát nem �
csak a külső körülményekkel, 
a környezettel kell megküzde- 
nünk, hanem  egy időben saját 
m agunkkal is. A gondolko �
dásunkban, szokásainkban 
meglevő visszahúzó erők 
ugyanolyan akadályai boldo �
gulásunknak, m int a külső kö�
rülmények.

A m int alakuló tá rsadal �
m unkban elkerülhetetlenül je �
len van a régi és az új, ugyan �
úgy keveredik ez tudatunkban 
is. A különbség csak annyi, 
hogy bennünk bonyolultabb 
felismerni és elválasztani a

A szocialista tudat kialakí�
tása további fejlődésünk nél�
külözhetetlen feltétele. Hosz-  
szadalmas, bonyolult feladat 
ez, s végrehajtásához a nép�
művelésnek a maga sajátos, 
sokféle eszközével kell hozzá�
járulnia. A személyiség sokol�
dalú fejlesztése a szocialista 
nevelés elsőrendű célja. A ko�
runkban felhalmozódott ten�
gernyi ismeretet az egyes em�
ber aligha sajátíthatja el tel�
jes mértékben. Mégis fel kell 
tárni előtte a jelenségek mé�
lyebb összefüggéseit, hogy 
megértse azok lényegét, s e 
megértésből fakadjon világné�
zete, amely cselekvéseit irá�
nyítja. A népművelés pótolha�
tatlan szerepe éppen az, hogy 
gondoskodik a dolgozók világ�
nézeti és politikai neveléséről, 
megteremti általános művelt�
ségük növelésének feltételeit, 
alapot, kedvet teremt tovább�
tanulásukhoz.

Az MSZMP ideológiai irány�
elvei alapján ezeket a gondo�
latokat tartotta szem előtt a 
Postás Művelődési Ház, szak-  
szervezetünk fővárosi kulturá�
lis központja is, amikor kidol�
gozta idei munkatervét s an�
nak tengelyébe az ismeretter�
jesztő tevékenységet állította. 
Sok év tapasztalata bizonyít�
ja már az intézmény munká�
jában, hogy a világnézeti ne�
velésnek, valamint az általá�
nos műveltség szélesítésének

legbeváltabb formája a Postás 
Szabadakadémia és a TIT- tel 
közösen szervezett, ugyancsak 
a művelődési házban működő 
szabadegyetem.

Nézzük közelebbről az aka�
démia legfontosabb sorozatait! 
A megnövekedett érdeklődés�
nek megfelelően két társada�
lomtudományi tagozat is in�
dult az egyszerű embereket 
legjobban érdeklő ' és érintő 
filozófiai, politikai problémák 
megtárgyalására, azonos tema�
tikával. Az egyiket a postás^ 
és egyéb felnőtt dolgozók hall�
gatják, a másikat külön a Pos�
ta Oktatási Központ fiataljai 
számára szervezték. Az élet 
mai felfogása, A modern tu�
dományos világkép kialakulá�
sa, Mit tudunk az anyagról?, 
Miért vannak háborúk? Forra�
dalom és ellenforradalom, Az 
ember helye a világban — e 
néhány kiragadott előadáscím 
is érzékelteti talán e 8—8 elő�
adásból álló tagozatok rend�
kívüli tematikai gazdagságát, 
s azt a célt, hogy a hallgató�
ság egymásra épülő, összefüg�
gő ismereteket szerezzen.

Szürke cím 
— izgalmas tartalom

A szorosan vett politikai ne�
velést szolgálják a VI. kerületi 
Pártbizottsággal közösen szer�
vezett, filmekkel illusztrált so�
rozatok, amelyeknek címe — 
Előadásos propaganda — vaj�
mi keveset árul el sokszínűsé�
gükből, érdekességükből. Nem 
véletlen, hogy ezek a legláto�
gatottabbak (átlag 160—160 fő 
vesz rajtuk részt). Ízelítőül né�
hány cím: A Nyugat fellazítá�
st politikája, A nemzetközi 
munkásmozgalom aktuális kér�
dései, a KGST és a Közös 
Piac, A gazdasági mechaniz�
mus kérdései, A párt és a 
munkásosztály vezető szerepe 
stb.

A politikai és világnézeti ne�
velést — mint elsőrendű fel�
adatot — szolgálja a többi sza�
badakadémiai tagozat, illetve 
sorozod is. Mert a világnézeti-  
politikai kérdésektől nem füg�
getlen a két földrajzi tagozat 
— az egyik hazánk, a másik 
pedig a nagyvilág közelebbi 
megismerését segíti — az iro�
dalmi- zenei műveltséget komp�
lex módon és eszközökkel ter�
jesztő, a marxista esztétikán 
alapuló világirodalmi tagozat, 
a Műszaki Klub előadássoro�
zata, amely a legújabb szak�
mai ismereteket is közkinccsé 
teszi, s nem utolsósorban a 
Szülők Akadémiája. A Puskás 
Tivadar Távközlési Techni�
kum, illetve a Postaforgalmi 
Technikum fiataljainak kéré�
sére indított két ifjúsági aka�
démia — a kettő együtt mint�
egy 600—700 diákot vonz — 
rendkívüli változatosságban 
mindent tartalmaz, ami e kor�
osztályokat érdekli: szakmai
tudást, széles körű általános 
műveltséget és marxista filo�
zófiát egyaránt. S napjaink 
valamennyi világpolitikai kér�
désével tisztában lehet az, aki

A jövő közönsége

A művelődési ház ismeret-  
terjesztő munkája — mindent 
összegezve — hasznosan s 
többnyire közvetlenül segíti az 
ideológiai irányelvek átülteté�
sét a gyakorlatba, a marxista 
—leninista gondolkodásmód 
elterjedését, a dolgozók és az 
ifjúság szocialista tudatának 
kialakítását. Különösen jelen�
tős az, hogy a munka a tanuló 
ifjúságra is kiterjed; olyasmit 
tud nyújtani ifjú látogatóinak, 
amit az iskolai tananyag nem 
tartalmaz, s ami tudatuk for�
málásához, szocialista ember�
ré válásukhoz mégis szüksé�
ges. Ezzel a művelődési ház a 
jövő postásait, saját jövendő 
közönségét is neveli, örven�
detes, hogy a legnagyobb ér�
deklődés éppen a világnézeti, 
politikai nevelést közvetlenül 
szolgáló tagozatok iránt nyil�
vánul meg mind a felnőttek, 
mind az ifjúság részéről.

G. SZABÓ LÁSZLÓ

H elyesbítés h e lye tt:

A lényegről-a lényegtelenről
Valóságos kis v ihart válto t| ki a Postás Dolgozó januári 

számában megjelent, „Tollal-lencsével, Baracskától—Adonyig” 
című riport. Főleg az a része, am elyben annak a vélem ényünk �
nek adtunk kifejezést, hogy a Székesfehérvár 1. postahivatal 
szocialista brigádnaplói kü lalakra m utatósak, de a ta rta lm at 
illetően szegényesek. Idéztük Jung Ferenc hivatalvezető 
szavait a dunaújvárosi szocialista brigádok ta rta lm as naplóit 
illetően: „Könnyű nekik, szerződtettek egy külső ra j �
zolót. Mi m agunk csináljuk . . . ” Leírtuk a véleményt, sejtvén, 
hogy a dunaújvárosiak reagálni fognak. Meg is tették, s  til �
takoztak — joggal hangsúlyozták, hogy a naplókat semmiféle 
külső szerződtetett rajzoló, hanem  az egyik brigád vezetője, 
Gyurim Mihály szerkeszti, m ert szerkeszti! Nem is rosszul!

Majd jö tt egy m ásik levél Jung Ferenctől, a  Székesfehér�
vár L postahivatal vezetőjétől. (Azóta m ár találkoztunk ism ét 
szemeiyesen.) Azt á llítja  Jung Ferenc szaktárs, hogy szavait 
félreértettük, m ert ő nem mondta, hogy D unaújvárosban külső 
rajzolót szerződtettek a brigádnaplók vezetésére. Azonban azt 
beismeri lapunk b írá la ta  alapján  is, hogy Székesfehérvárott 
kell javítani a naplók tartalm án.

Ügy véljük, az elhangzott szavak valódiságáról, vagy nem 
valódiságáról nem fontos vitatkozni. A dunaújvárosiak való �
ban sa ját maguk vezetik a naplókat, és ugyanezt teszik Székes�
fehérvárott is, sőt itt ma m ár tartalm asabban. S ez a  lényeg, 
szaktársak!

Milyen legyen a jó brigádnapló? M indenekelőtt tartalm as, 
tükrözze egy brigád kollektívájának életét, az adott szavuknak 
megfelelő m unkát, meg azt is, hogy egy-egy nehezebb felada �
to t milyen nehézségek leküzdésével hajto ttak  végre. A szocia�
lista brigádok vállalásai éppen azért feltűnőek, m ert olyan fel�
adatokra irányulnak, am elynek elvégzése a szokottnál több 
erőfeszítést követel meg. Van tehát miről írn i a brigádnapló �
ba. G ondoljanak Székesfehérvárott és m indenütt arra. hogy 
e naplók nemcsak a jelen, de az utókor szám ára is krónikát 
jelentenek — a szocialista em berré válás krónikáit.

„b”

A z  üllői hivatalvezető
Kedvetlen, zárkózott embernek látszott, amikor kilépett 

lakása ajtaján. Kérdő kifejezés ült arcán. Miért keresem, 
mit akarhatok tőle?

— Meg akarom ismerni — szóltam, s arcát figyeltem. 
Vajon mit takar a sűrű fekete bajusz, vastag szemöldök, a 
szúrós tekintet? Valójában milyen ember lehet Szabó László, 
az üllői postahivatal vezetője?

Idegesen, zavartan motoz íróasztalán, iratokat, papíro�
kat rakosgat egyik helyről a másikra, csakhogy zavarát rejt�
se. Szája szögletében ott bujkál egy félig elfojtott, cinikus 
mosoly: — Nos itt vagyok. Ismerj hát meg, ha tudsz!

Hmm. Megpróbálom. Először közömbös dolgokról be�
szélgetünk. Arról, hogy kint hideg van, s a fák a villakert�
ben milyen szépen hajladoznak. Szép az épület, talán a leg�
szebb a faluban. A postahivatal ideszorult be a földszintre. 
Mikor is?/

Kérdőívbe görbül a szemöldök, homlokát ráncolja.
— H á t... már lassan 15 éve.
— Komoly idő. Ilyen helyen másfél évtized .. .7
Tehetetlenül tárja szét karját, mintegy kifejezve, hogy

ő nem tehet erről. Igazán nem tehet.
A bejárati ajtó szűk kis folyosóra nyílik, a felek részére. 

Onnan egy ajtó a hivatalba. A helyiség alacsony, sötét és ki�
csi. Az üvegablak mögött hárman szorgoskodnak. A villany 
egész nap ég, a vaskályhába folyton rakják a tüzelőt. A sa�
rokban lavór, benne víz, kézmosásra. A belső szobában 
együtt dolgoznak a kézbesítők a hivatalvezetővel. Szúette 
bútorok, kopott, rozoga kézbesítőasztal, s az ajtó mögött 

csomagok. A csipkefüggönyös szárnyas üvegajtó mögött a  
hivatalvezető lakása. Bent tv - t néznek a gyerekek, a zene ki�
szűrődik. A család reggelenként a kézbesítők munkazajára 
ébred. Bizonyos, hogy sem a hivatalvezetőnek, sem a dol�
gozóknak, sem a tízezer lakosú falunak nem ideális e posta.

Szabó László egyetértőén bólogat. Igen, igen. Sajnos ez 
van! Mit lehet ez ellen tenni? Nem építhet új hivatalt. Ezt 
nem is várja tőle senki, azt viszont már inkább, hogy no 
nyugodjék bele a jelenlegi állapotokba.

— Miért e szemrehányás? Hiszen jártam már bent az 
igazgatóságon is. A válasz: vannak még rosszabb körülmé�
nyek között is hivatalok. — Lemondóan legyint. Arról be�
szél, hogy mindenütt csak ígérgetnek. A helybeli tanácsnál 
még nemrégiben ígértek egy telket, amelyre épülhet majd. 
az új posta. A hivatalvezető pedig vár, türelmesen vár.

— Mit tehetnék? Talán könyörögjek? Nem szeretek 
kérni. . .

Igaz az, hogy saját költségén vezette be a lakásba a vU 
zet, a saját szőnyegjeit terítette a kézbesítő szoba padlójára! 
S mutatja, hogy 15 év alatt csupán függönyt kaptak.

Pedig a Budapest- vidéki Postaigazgatóság az elmúlt esz�
tendőben több mint egymillió forintot fordított a vidéki hi�
vatalok berendezésére. De az üllői hivatal ebből is kimaradt. 
A vizet sem vezették be a hivatalba, a dolgozók még ma is 
lavórban tisztálkodnak. Mindez azért, mert Szabó László 
nem szeret — főleg gyakran nem — kérn i...

Vajon, magánéletében is ilyen?
— Fiatalabb koromban motorkerékpárra vágytam. Igaz, 

nehezen, de megszereztem. Nagyon szerettem motorozni 
Még ma is megvan. Persze már öreg a masina, inkább a  
múzeumba való, mint túrára. Fiatalságom kedves emléke�
ként őrizgetem.

Amikor ezeket mondja, arcán kisimulnák a ráncok, te�
kintete valahová messzire kalandozik, emlékeket keresgél a  
múltból. Majd hirtelen felkapja a fejét, az asztalra könyö- i 
köl. tekintete őszinte, nyílt.

— Nem olyan egyszerű ám az életünk, emberek va�
gyunk, tele apró gonddal és örömmel. Mindennapra jut va�
lami otthon is, a hivatalban is. Nem kicsi a felelősségem. 
Nemcsak a pénzzel, de az emberekkel is el kell számolnomJ 
Nem könnyű megérteni, elfogadtatni elveimet, tanításaimat 
Azt vallom. hogy mindenki képzelje magát mások helyéba 
és akként cselekedjék.

Helyeslőén bólintok. Igaza van. Csupán szerénységét ki�
fogásolom, nem a magánéletben — hiszen a szerénység 
egyik legbecsülendőbb tulajdonsága az embernek —, hanem 
a hivatalvezetésben. Mert az egészen más. Nemcsak magáért 
harcol, nemcsak magáért kér, hanem szaktársaiért, a hi�
vatal valamennyi dolgozójáért. És van egy jó közmondás: 
ha a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed megy a hegy�
hez. Szabó Lászlónak többször is el kellene „zarándokolnia* 
a hegyhez, azaz a Budapest- vidéki Postaigazgatósághoz.

Most elmentem helyette (de csak most!) és megkerestem 
az igazgatóság vezetőjét, Nagy Bélánét. Érdeklődtem, milyen 
változásokra lehet számítani a közeljövőben az üllői posta-  
hivatalban.

— Űj postahivatalt csak 1970- re tervezünk — mondta 
Nagy Béláné —, de addig is nagy változások lesznek. Át�
alakítjuk, korszerűsítjük belülről a hivatalt, alkalmassá tesz-  
szük arra, hogy az igényeknek megfeleljen még legalább öt�
hat évig, amíg az új postahivatal elkészül.

És még azt is hozzáfűzte; örülnek annak, ha a hivatal�
vezetők problémáikkal felkeresik őket. Nem egyszer, hanem 
többször is. Ugyanis nem biztos, hogy amikor íróasztalt vagy 
más berendezést kérnek, az éppen raktáron van, de lehetsé�
ges, hogy a következő kérésüket már tudják teljesíteni.

Bizonyos, hogy nemcsak az Igazgatóság hibája az, hogy 
az üllői hivatal 15 év alatt mindössze függönyt kapott.

Vonák Katalin

NEMES GYÖRGY:

Egyetlen pillanat
M a g v e t ő

Szem besíteni az em bert a 
korral, a világ fordulójának 
hitével, küzdelm eivel és ku �
darcaival, szembesíteni az 
em bert tegnapi önmagával, 
lelkesedésével és k iábrándulá �
saival, szembesíteni és szóra 
b írn i életéről és a  történelem �
ről. A szocialista irodalom �
ban m ind nagyobb té r t  hódító 
tudatregények sorát bővíti 
Nemes György érdekes és iz �
galmas könyve. A regény által 
mozgásba hozott em léksorban, 
m in t hatalm as zuhatagban 
áradnak  a főhős emlékképei a 
múltból jelenünk eseményei, 
sorsfordulói, történelm i és 
egyéni konfliktusai felé. A 
mindig izgató, vallomásszerű

monológ, a valóság ábrázolá �
sa, a  lényegi összefüggések 
gazdag és töm ör m egvilágítása 
során elénk rajzolódik a  hős 
sorsa, a  társadalm i körkép.

Nemes György regénye ab �
ból a társadalm i, írói igény �
ből született, hogy szembenéz�
zen a korral és annak  tá rsa �
dalmi, erkölcsi igazságaival.

Az „Egyetlen p illanat” erő �
teljes, gondolati és érzelmi 
v iharokat keltő alkotás, am ely 
a rra  ösztönöz, hogy szembesít�
sük mai önm agunkat m úl�
tunkkal, egyéni történelm ünk 
fordulóival és a  m a egész 
problém avilágával.

v — I

4 POSTÁS DOLGOZÓ

A szocialista emberré válás iskolái
végighallgatja a szabadegye�
tem Nemzetközi kérdések so�
rozatát; hasonló tematikát 
nyújt a szabadakadémia is a 
POK fiataljai számára.

Ki a munkahelyekre!

Az igények azonban már 
túlnőttek a művelődési házon
— az élet sürgetően követeli 
meg, hogy a központilag szer�
vezett előadások a munkahe�
lyekre is kijussanak. (A mun�
kásszállásokra kihelyezett elő�
adásokról ezúttal nem szó�
lunk.) A Bp. 70- es postahiva�
talban az év eleje óta nagy 
látogatottságnak örvend a ki�
helyezett esztétikai sorozat. 
Akárcsak benn a művelődési 
házban, itt sem pusztán az 
előadó szava hangzik fel. He�
mingway, Jevtusenko, mai 
magyar költők, Beethoven és 
Gershwin, századok képzőmű�
vészetének. remekei, a magyar 
színjátszás története — mind�
ez szemléletesen elevenedik 
meg, láthatóvá- hallhatóvá vá�
lik a helyszínen megrendezett 
előadásokon, élő bemutatók és 
vetítések formájában.

A kihelyezett tagozat sikere 
ébreszt gondolatokat a műve�
lődési ház ismeretterjesztő te�
vékenységének új ágával, a 
szocialista brigádok és kultúr-  
felelősök akadémiájával kap�
csolatban. E kezdeményezést a 
Postás Dolgozó tavaly nyáron
— a Benczúr utcai terveket is�
mertetve — örömmel üdvözöl�
te. Rendkívül igényes, komp�
lex jellegű tematikája vonz is 
állandóan 30—35 embert, a 
legkülönbözőbb postás mun�
kakörökből. örvendetesen sok 
közöttük a kézbesítő és fizikai 
dolgozó. Mégis helyesebb len�
ne — ahogyan ezt a művelő�
dési ház már tervezi is —, ha 
a jövőben ezek a szemléltetett, 
többnyire műsorral kísért elő�
adások szintén a munkahelye�
ken, a jól bevált kihelyezett 
formában hangzanának el.



Ezúttal Szolnok megyében 
voltunk. Az alföldi megye té �
li időjárás megviselte ú tjain  
nehezen közelíthettük meg a 
falvak, városok postahivata �
lait. A m unka m indenütt za �
varta lanul folyt, a tél nehéz �
ségeit m indenütt sikeresen 
leküzdik. A városok, a falvak 
és a tanyavilág lakói nemigen 
panaszkodhatnak a posta 
szolgáltatásaira. Ú tikalauzunk 
Győr Ferenc, a postások szak- 
szervezete Szolnok megyei b i �
zottságának titkára, a prog �
ram ot is ő állíto tta össze, is �
m eri megyéjét, a  h ivatalokat 
és az egyéb postaszerveket.

vitrinre, a  „házi m úzeum ra”. 
L áttunk abban m indent, el�
rozsdásodott alkatrészt, csa �
vart, rosszul összeforrasztott 
vezetéket, s egy kicsiny fel�
irato t: „Ez is rekord.” S m el�
lette egy adócső, 58 934 órát 
használták.

(Budapesten hallottuk, hogy 
a Posta Rádió- és Televízió �
műszaki Igazgatóság első íz�
ben szervezett „kiváló m ér �
nök” m ozgalm ában Kovács 
Árpád üzemvezető mérnök 
első helyezést é rt el. Ehhez 
is gratulálunk.)

A gépkocsitulajdonos

volt egy kínos ügye a Nem �
zeti Bankkal. Az egyik köteg 
százasból négyszáz forint 
hiányzott. Nagy volt a ribil- 
lió. Majd kiderült, hogy ott, 
a Nemzeti Bankban vették 
ki a  négy százast a  kötegből, 
m ert hogy erősen megvisel�
tek voltak, s ki kellett cserél�
ni. Ezt a  m űveletet sehol nem 
jegyezték fel, és csak akkor 
jöttek rá, am ikor négyszáz 
forin t többlet jö tt ki a  pénz �
tárzárásnál. A postásbecsület 
nem  szenvedett c so rb á t. . .

— Jó, jó, de mi van akkor, 
ha az a négyszáz forin t nem 
kerül elő? — jegyzi meg ke �
sernyésen a hivatalvezető.

Bronzplakettes brigád

Első állom ásunk a szolnoki 
rádióállomás. A portás szi�
gorúan ellenőrzi az igazolvá�
nyokat belépés előtt. De h a �
m arosan bent vagyunk Ko�
vács Árpád üzemvezető iro �
dájában, m egism erjük Vincze 
Györgyöt, a  szakszervezeti bi �
zottság titk á rá t is.

— összeszokott itt a gárda, 
még a nehezebb feladatok el�
végzésére is képesek. A kö�
zelm últban teljesen belső 
erőkkel építettük  meg a me�
gyei kétkilowattos adót. A 
szükséges anyagokat főleg el �
fekvő hulladékokból gyűjtöt�
tük  össze és a m unkát egy év 
a la tt végeztük el — számol be 
az üzemvezető.

M egtudjuk azt is, hogy ba �
rá ti kapcsolatot ta rtanak  a 
közeli szentesi rádiósokkal is. 
A nyáron labdarúgó-m érkő �
zésre hív ták  ki a szolnokiakat. 
El is u taztak Szentesre. Az 
eredm ény: 3:0, a  szentesiek 
ja v á ra . . .

Nagy itt  a tanulási láz: csak �
nem a létszám fele tanul, 
van, aki az általános iskola 
hetedik-nyolcadik osztályát 
végzi, van, aki a  műszaki 
egyetemet.

— A három  szocialista b ri �
gád közül a mi brigádunk 
m ár három szor elnyerte a szo�
cialista címet, és a  február 8-i 
tanácskozás megszavazta ré �
szünkre a negyedik alkalom �
mal is, így szám ítunk a bronz �
p lakettre — újságolja Nagy 
Károly, az adókezelő szo�
cialista brigádvezetője.

— N álunk a m unkaverseny- 
ben az üzemköltség és az 
anyagtakarékosság dominál. 
Tavaly 45 000 forin to t taka �
ríto ttunk meg. Hogy miből 
tevődik össze ez az eredm ény? 
Dolgozóink m egtanultak pél�
dául precízen forrasztani, s az 
ón sok devizába kerül az o r �
szágnak. Az adócsövek ga�
ranciális használati ideje két- 
három ezer óra. A helyes ke �
zeléssel 10—14—15 000 órát 
is használjuk az adócsövek 
legtöbbjét — m ondja az 
üzemvezető, miközben fel �
h ívja figyelm ünket az adóte �
rem  sarkában elhelyezett kis

Néhány hónappal ezelőtt Be-
senyszög postahivatal vezető �
je. Tóth Sándor részére sür �
gős telefonüzenetet továbbí�
to ttak  : a gépkocsinyeremény �
sorsoláson egy W artburgot 
húztak ki 5000 forintos gép- 
kocsinyerem ény-kötvényére.

— No hiszen képzelheti, 
nagy volt az öröm, no meg 
m ind járt a  gond! A közeli he �
tekben teszem le végre a já r �
művezetői vizsgát. Addig szó 
sincs semmiféle k irándulás �
ról, a kocsi téli álm át alusz- 
sza a garázsban — m ert hogy 
azt is kellett építeni. A köz�
ségben m áris nagy az érdek �
lődés a  kocsi i r á n t  Félek, 
hogy úgy járok, m in t a „K ár 
a benzinért” című filmben 
az a munkás, akinek életét 
m egkeserítette a személygép�
kocsi — jegyzi meg tréfásan 
Tóth Sándor hivatalvezető.

Bírálat —  Debrecenbe

Szandaszöllős szinte egyet�
len több kilom éternyi hosszú 
utcából áll, közepe tá ján  egy 
düledező vályogviskó, a pos�
tahivatal. Százhuszonöt év �
vel ezelőtt épült a ház. Bo�
káig érő sárban ju tunk  a h i �
vatal egyetlen szobájába. Né-  
czin Elemérné itt  a  h ivatal- 
vezető, férje a hírlapfelelős.

— Hogyan élünk itt?  H át 
nem  valam i szép környezet�
ben, de nem  is unalm asan. Ö t 
gyerm ekem  van, a legidősebb 
most já rja  a m ásodik gim ná �
ziumot. Télen bizony nehéz 
itt  a  m unka. Többször kértük 
m ár az igazgatóságot: épít �
senek új h ivatalt, m ert itt 
életveszélyes a m unka. Sajnos 
csak ígéretet kaptunk. Most 
m ár azt sem. H ázat ép ítet �
tünk, háromszobásat. Levél�

Tálán mégsem lesz kár — a benzinért

Örömmel hallottuk, hogy a 
hivatal évek óta ötös minő �
sítésű. Lelkiism eretesen fog�
lalkoznak a takarékbetétekkel, 
jelenleg több m in t három  és 
fél m illiójuk van a  beseny- 
szögi betéttulajdonosoknak. 
N apjainkban is egyre többen 
hozzák a  pénzt, hiszen zár �
szám adás volt a helyi tsz-ben.

Tóth Sándor kifogástalanul 
dolgozik m ár vagy harm inc 
éve a  hivatalban, feleségével 
együtt. A közelm últban mégis

ben kértük  a Debreceni Pos�
taigazgatóságot, hogy ad janak  
selejtes vezetékoszlopokat. 
Még csak választ sem kap �
tunk  kérelm ünkre — panasz �
kodik a hivatalvezető asz- 
szony. Meg is é rtjü k  a han �
gulatát. Vajon ott, Debrecen �
ben a postaigazgatóságon m i�
lyen lehet az ügyintézés?

Rákóczifalva onnan kapta 
a nevét, hogy Rákóczi Fe�
rencnek valaha itt  volt a kas �
télya. Helyén m a tanácsháza 
van. A fő úton ta lá ljuk  meg 
a  postahivatalt. Gyorsan á t �
esünk a  bem utatkozáson, meg�
ism erjük Bene Béla h ivatal- 
vezetőt, aki egyben szakszer �
vezeti bizalm i is.

O ttlétünkkor érkezett be 
Szabó Ferenc kézbesítő. Szem- 
m ellátható ra jta  a fáradtság.

— Bizony nagyon sok a 
m unka, nagy a kerület, sok a 
kézbesítenivaló — mondja.

Hármasból —  négyes

A házimúzeum agitál a takarékosságra

M artfűnek Is van neveze�
tessége: a cipőgyár. Az ott 
dolgozó m unkások részére új 
lakótelep épült és épül. L át �
tuk  a m odern kivitelű ku ltú r- 
házat is, s szemben vele egy 
felvonulási épületet, s abban 
a postát. M indenesetre a 
szim m etriát nagyon zavarja 
ez az összetétel. A hivatal ve �
zetője Fozer Vendel, s helyet �
tese: a felesége. Ifjú  házasok.

— Végre együtt vagyunk. A 
három éves házasság a latt 
többet voltunk külön, m int 
együtt. November óta dolgo�
zunk itt. Nemrégiben volt né �
mi átalakítás, m ert a m ennye �
zet leszakadással fenyegetett, 
alá kellett dúcolni. Most m ár 
úgy ahogy kinéz, a födém 
rendben. De nem sokáig le �
szünk itt, 1968-ra egymillió- 
hétszázezer forintos költség �
gel, központi fűtéssel, lakás �
sal megépül az új postahiva �
tal. K ivárjuk — hangoztatja 
Fozer Vendelné. De örül az 
új hivatalnak Harangozó Ist�
ván egyesített felvevő és Ta �

tá r Erzsébet távbeszélőköz�
pont-kezelő is.

Am ikor az ifjú  p á r novem �
berben átvette  a  hivatalt, 
vagy harm inc hibapontot je �
löltek meg; a legutóbbi szem �
le m egállapította, hogy több 
m int a felét m ár k ijav íto t �
ták. B izonyára ennek tudha �
tó  be, hogy néhány hónap 
m últán a hárm asból négyes 
m inősítésű, le tt a hivatal. Az 
itteniek  igazi postásszívvel 
dolgoznak.

Feltűnően fiatal h ivatalve �
zetővel ism erkedtünk meg 
Tiszaföldváron. Király Sán�
dor huszonöt dolgozó m un �
k á já t irány ítja  vagy másfél 
éve. ö  m aga sem sokkal idő �
sebb, m in t a dolgozók nagy 
része. A lelkesedés és a hoz�
záértés itt  is m eghozta gyü�
mölcsét, m ert a h ivatal h ár �
mas m inősítése négyesre ja �
vult.

Tisztaság, rend jellemző 
m indenre. December végén 
ú jíto tták  fel ezt a postát 
negyvenezer forintos költség �
gel. A kézbesítőterem ben 
fénycsöves világítás lesz, és 
ham arosan megkezdik a  p a r �
kettázást is.

— Most szeretném  a kézbe�
sítők belkezelési ide jé t m un �
kaátszervezéssel csökkenteni. 
Üj rendszerű beosztószekrényt 
kapnak, így naponta 10—15 
perccel rövidül a belkezelés.

„Kötelességünk volt..."

— Hídvégi Vilmos vonalfel�
vigyázó vagyok, sajnos, nincs 
sok időm a beszélgetésre, sok 
a m unka. El is hisszük, hiszen 
a téli időjárás a hálózatot sok �
helyü tt m egrongálja. Jan u ár 
31-én a  zúzm ara m ia tt ötven 
helyen volt helyközi zavar, 
a harm adik  napon m inden h i �
b á t elhárítottak.

— No persze, dolgoztunk 
szinte éjjel-nappal. Nem 
m ondta senki, kötelességünk 
volt. Bocsásson meg, de m ár 
sietek, v iszontlátásra — s né �
hány perc m úlva Hídvégi Vil�
mos m otoron ülve eltűnik  a 
távolban.

Nagy építkezés, átalakítás 
közepette nyitottunk be Me�
zőtúr 1. postahivatalba. Az�
elő tt itt régi típusú. 300-as 
LB-telefonközpont volt, most 
a javítóüzem beliek szerelik a 
nagy teljesítm ényű CB-köz- 
pontot.

Makai Barnabás a h ivatal- 
vezető. Másoktól halljuk  fe �
lőle, hogy szenvedélyes hor �
gász. Em ellett szabad idejé �
ben m egépített egy m iniatűr 
villamosmozdonyt, állom ás- 
épületekkel, váltókkal, sínhá �
lózattal, gyermekei és sa ját 
örömére.

A „házi vasútközlekedés” 
évek óta annyira fejlődött a 
M akai-családban. hogy m ár a 
nagyobbik szoba is szűknek 
bizonyult. Mit lehet tenn i? — 
a ház asszonyának öröm ére a 
vasúthálózat ládába került.

Olvasó postások...

Sok m indenről hallottunk 
itt, így a postások közös Kö�
rös-parti kirándulásáról, me�
lyet halpaprikás-főzéssel kö�
töttek össze, arról, hogy a 
százkötetes letéti könyvtárat 
olykor havonta kétszer is ki 
kell cseréltetni, olyan nagy az

érdeklődés az irodalom  iránt.
Panaszkodtak is: a  pincé �

ben bokáig ér a víz, tönkre �
megy a tüzelő. Em iatt több �
ször szóltak m ár az igazgató �
ságnak is, sajnos eddig nem 
sok eredménnyel.

B arátságtalan félhom ály 
fogadott bennünket Török- 
szentmiklós postahivatalban. 
Észrevettük a zsúfoltságot, s 
azt, hogy a kézbesítők kiszo�
ru ltak  a folyosóra.

— Sajnos, a  jelenlegi á lla �
potokon sokat nem  lehet vál �
toztatni. V alam ikor ez az épü �
let börtön volt — m agyaráz �
kodik Kraftsik József h ivatal- 
vezető és Nagy Margit, a  já �
rási szakszervezeti bizottság 
titkára. A postás dolgozók fe �
gyelmezett m unkájának tu d �
ható be viszont, hogy a hiva �
ta l mégis ötös minősítésű. Le�
het tehát jól is dolgozni a ma 
még kevésbé megfelelő m un �
kakörülm ények között is.

— H at kisközség tartozik 
szakszervezeti bizottságunk �
hoz, s az előírás szerint fél�
évenként ta rtu n k  taggyűlést. 
I tt  helyben egy évek óta ége�
tő panaszt sikerült orvosolni, 
az üzemi étkeztetés beveze�
tésével. A közelm últban 15 
fővel alakíto ttuk  meg a 
KISZ-szervezetet. Sikeresen 
folyik a szakszervezeti poli�
tikai oktatás. Hogy milyen 
tém ákat beszélünk meg? Leg�
utóbb a nemzetközi m unka- 
megosztásról, a szakszervezet 
szerepéről beszélgettünk.

— Nem sokáig ta r t m ár ez 
az állapot, a  m últ hónapban 
ugyanis a helyi tanácsnál be �
szám oltattak a posta m unká �
járól, s a vb úgy határozott:

tanácsi hozzájárulással 1970- 
re új postát építenek.

Már nem pihenőhelye 

a „vándormadaraknak"

Utolsó állom ásunk — állo �
más. Szolnok 2. postahivatal 
ugyanis a vasútállom ás épü �
letében működik. Késő van, 
de Kerekes Kálmán szb-tit- 
kárt és Ficzere István p á rtt it �
k árt még ott találjuk. Ficze�
re elv társ 23 éve dolgozik itt. 
K rónikába foglalhatók az ál �
ta la elmondottak, hiszen 6 
ismeri legjobban e hivatal 
több m int két évtizedes tör �
ténetét.

Azelőtt ez a posta a „ván �
dorm adarak” pihenőhelye 
volt. A postás dolgozók bér �
rendezésének tud ják  be, hogy 
megszűnt a m unkaerő-vándor �
lás. Felidézte az 1956-os el�
lenforradalom  keserű nap �
jait, am ikor a postásm unka 
nemegyszer életveszéllyel járt. 
A legfrissebb esemény: feb�
ru ár 7-én ülést ta rto tt a szak- 
szervezeti bizottság. Meg�
tárgyalták a legutóbbi köz�
ponti vezetőségi ülés útm u �
ta tásait és a szocialista m un �
kaversennyel kapcsolatos fel �
adatokat.

A hangos bemondó közli: a 
Budapest felé közlekedő 
gyorsvonat megérkezett. A 
vonatablakból még látjuk, 
am int a postások az utolsó 
csomagot, zárlato t is felrakják  
a postakocsiba.

Integetünk, s ők vissza — 
barátságosan.

Irta : Bérezés György 
Fotók: Sándor György

KÖZLEKEDÉSI REJTVÉNYPLAKÁT
Mi áll a hirdetőoszlopon levő rejtvényplakáton, amit ( 

biciklista olvas?
ö n  is megtudja, ha a betűket az ábra mértani középpontjábé 

kiindulva, csigavonalban összeolvassa.
Fejtésre fel, jó szórakozástl

" i j o i u s i  )D>(oXi9qDzs isapa>|0|zo>) a  s 'u d a  d ő d s s d ; 
uoqqa Sjsu^D 'iDt|zoJDd>|fja>| zo >|DS3 uöjnzoii V ^ajjajßay

POSTÁS DOLGOZÓ 5

„Azon a  vonalon, arra , 50 h ibát háríto ttunk  e l . . . ”



MUNKASZERVEZÉSI ŐRJÁRAT

Hatékonyabban gazdálkodunk
Az utóbbi időben jelentősen 

fejlődött a posta állóeszköz�
állománya. Az elm últ öt év 
során m integy kétm illiárd fo �
rin to t költöttek beruházásokra, 
mintegy 8 milliót pedig a meg�
levő épületek, berendezések 
felújítására.

M iként értékelhetjük  a fej �
lődést? Erről beszélgettünk 
Korondy Károllyal, a posta �
vezérigazgatóság szakosztály- 
vezetőjével.

Első helyen
a távbeszélő-szolgáltatás

M egtudjuk, hogy a legna �
gyobb előrehaladás a  távbe �
szélőszolgálat terü letén  tö r �
tént. A rendelkezésre álló ke�
re t 73,7 százalékát a vezetékes, 
16,3 százalékát pedig a veze �
ték nélküli hálózat bővítésére 
fordították. Budapesten a  te r �
vezett 40 000 helyett 44 000 á l �
lomás befogadóképességgel bő�
vü lt a  telefonközpontok kapa �
citása. Vidéken — többek kö �
zött Szombathelyen, Gyöngyö�
sön, Szegeden, Keszthelyén és 
G yőrött — összesen 16 000-rel 
növekedett a  központok kapa �
citása.

A helyközi szolgálat fej�
lesztési m unkáiból a  miskol�
ci és dunántúli távkábel kor �
szerűsítés em líthető meg. Nagy 
jelentőségű az energiaellátó 
központok hírközlő hálózatai �
nak kiépítése is. A nem zetkö �
zi távközlési kapcsolatok meg�
jav ítását szolgálja m indenek �
előtt a Szovjetunió felé meg�
ép ített mikrolánc. Ezáltal a 
tv-m űsorok adása és vétele za�
varta lanná vált. A táv lati te r �
vek szerint e m ikroláncot táv - 
beszélgetések átv ite lére is 
igénybe veszik.

A fejlődés problémái
A fejlődés érzékelhetően 

nagy, de nem  egyenletes és 
problém am entes. Némi lem a �
radás van a  posta hagyomá�
nyos területeinek, így a  levél, 
csomag, táv ira t feldolgozásá�
nak  és kézbesítésének fejlesz �
tésében. A rendelkezésre álló 
összegeknek m integy öt szá �
zalékát fordították ilyen célok�
ra. A fejlesztésnek ez a  m ér �
téke azonban nem  csupán az 
anyagi lehetőségekhez igazo�
dott. Az egyes szolgálati ágak 
közötti feltűnő eltolódás főleg 
a távbeszélő iránti óriási é r �
deklődés és igény következmé�
nye.

A másik nagy gond az, hogy 
a  m ár korábban is meglevő 
épületek, berendezések állaga 
nem  javu lt kielégítő m érték �
ben, sőt, ném ely vonatkozás �
ban  kim ondottan rom lott. Jól 
illusztrálja a helyzetet, hogy a 
nemzetközi in terurbán forga �
lomban — m agyar—szovjet v i �
szonylatban — a kieső idő jó �
val nagyobb a m agyar, m int a 
szovjet területen. Az elm ara �
dás oka, m agyarázata abban 
keresendő, hogy a  rendelke �
zésre álló ötszáz m illió forin t 
csak a legszükségesebb jav ítá �
sokra volt elegendő, a korsze �
rűsítést. a fejlesztést m ár nem  
te tte  lehetővé. Ezt a hiányt 
kell pótolnunk a harm adik  öt�
éves terv  folyamán. A növek �
vő feladatok hozták lé tre  a 
posta új szervezeti felépítését. 
A fejlődés — főleg annak 
meggyorsult ütem e — tú lha �
lad ta m ár az ágazati szerve�
zetet, s  a funkcionális tagozó�
dást te tte szükségessé. Az épí�
tés és fenntartás sajátos ösz- 
szefonódása gátolta a korszerű 
nagyüzemi módon történt, fe j �
lesztési, építési m unkálatokat, 
ugyanakkor késztetett a fenn �
ta rtási teendők elhanyagolásá �
ra. Ism ert, hogy a mennyiségi 
szemlélet — a népgazdaság 
más területéhez hasonlóan — 
a postánál is éreztette hatását, 
így nem  volt ritka, hogy a 
postai építőipar és ipar a 
fenn tartás rovására is té liesí �
te tté  feladatát. A fenn �
ta rtá sra  biztosított órák és 
létszám egy részét az építés 
időről időre elszippantotta.

Nem szorul különösebb b i �
zonyításra, hogy a berendezé �
sek. am °l,reknek szám a á llan �
dóan nő, és egyre nagyobbak 
irányukban a minőségi köve�
telm ények — idő előtti rom lá �
sá t nem engedhetjük meg ma�
gunknak.

A hangsúly a megelőző k ar �
bantartáson van. A postaigaz�
gatóságok átszervezése, vala �

m int a végrehajtó  szolgálat fo�
lyam atban levő átalakítása — 
az építés és fenntartás külön �
választása révén — jobban 
szolgálja a  népgazdaság és 
ezen belül a posta egyetemes 
érdekeit, s lehetőséget biztosít 
a  rendelkezésre álló eszközök 
még hatékonyabb felhasználá �
sára.

M inden bizonnyal jav ítja  a 
gazdálkodás körülményeit, 
hogy ez évtől lényegesen na �
gyobb önállóságot biztosít a 
postaszerveknek, a  vállalati 
beruházások fogalm ának élet- 
rehívása. A régebbi szigorú 
megkötöttségek — am elyeknek 
m egsértését igen sokszor hall �
gatólagosan e ltű rték  a  felügye�
leti szervek — feloldása m in �
den valószínűség szerint ha �
tékonyan érezteti m ajd hatá �
sát.

Az idei lehetőségek

A gazdálkodás módszerein, 
term észetesen, sok m inden áll, 
ám  a fejlődés m értéke mégis�
csak az anyagiakon múlik. 
Véglegesen jóváhagyott ötéves 
tervvel a  posta még nem  ren �
delkezik. Az előzetes szám ítá �
sokból azonban kitűnik, hogy 
a m ásodik ötéves tervben v ár �
hatóan nagyobb feladatokat 
kell hatékonyabban végrehaj�
tani. Folytatják a  tavaly el �
kezdett, 8000-es kapacitású 
lágymányosi telefonközpont 
építését, m elynek átadási ha �
tá ride jé t 1968-ra tűzték ki. A 
Krisztina-központot 4000 állo �
m ás kapacitással bővítik és

A Postás Dolgozó 1965. ok �
tóberi szám ában „A villam os�
targoncák javítása körüli 
visszásságokról” cím a la tt je �
len t meg egy kritikai írás. 
Kövesi Béla postavezérigazga�
tó válaszolt a bírálatra.

„ . . .  a  tá rca  terü letén  a 
különböző rakodógépek jav í �
tásának szétszórtsága, az al �
kalm azott különböző technoló �
giák, a javításoknak elhúzó �
dása, valam int gazdaságtalan 
volta m iatt a Közlekedés- és 
Postaügyi M inisztérium  Kol�
légium ának 2/1964. Koll. sz. 
határozata alapján  a 33/1964. 
KPM. sz. u tasítás kijelölte az 
egyes rakodógépek felú jításá �
nak tárcán belüli bázisait. A 
villamos sík- és emelővillás 
targoncák jav ítására a MÁV 
Északi Járm űjav ító  Üzemi 
V állalatot jelölték ki. A jav í �
tási profil összevonása feltét �
lenül kedvező és indokolt, kü �
lönösen az azonos típusú és a  
külföldi gyártm ányú villam os�
targoncák tekintetében. A 
nagyüzemi javítás minőségi és 
gazdálkodási szempontból is 
előnyös, s a jövőben feltétle �
nül érezteti kedvező hatását.

A MÁV Járm űjav ító  jelen �
legi kapacitása havonta 12 
targonca jav ítását teszi lehe �
tővé. A targonca javító üzem 
felú jítása és bővítése folya �
m atban van, annak befejezése 
u tán  az üzem teljes m érték �
ben ki tud ja  elégíteni a tárca 
targoncajavítási igényeit.

. . .  1965 folyam án — a he �
lyes kollégiumi határozat kel�
lőképpen elő nem  készített 
végrehajtása folytán — adód �
tak  átm eneti nehézségek (be 
nem  tervezett anyagok beszer �
zése, kialakulatlan  kalkuláció, 
külföldi gyártm ányú targon �
cák jav ítására való felkészü �
letlenség . . . ) .  Amíg a MÁV 
Járm űjav ító  a külföldi gyárt �
mányú targoncák jav ítására 
megfelelően fel nem készül, a  
posta használatában levő vil �
lam ostargoncák üzemképes ál �
lapotban való tartásáró l a 
Posta Központi Járm űtelep  
gondoskodik.” Tulajdonkép �
pen ezt akartuk  elérni.

Szintén októberi szám unk �
ban „Látogatás Zala megyé�
ben” címmel te ttünk  néhány 
észrevételt m unkavédelrr 
vonatkozásban a nagykanizsai 
fenntartási üzemre. Garamvöl-  
gyi Miklós, a Pécsi Postaigaz �
gatóság vezetője válaszolt a 
bírálatra.

„ ...  az észrevételek alapján 
a nagykanizsai fenntartási 
üzemnél újból megvizsgáltam 
az öltöző kialakításának lehe-

tervbe vették a Ferenc-köz- 
pont 4000-es bővítését is.

Az idén a  posta több nagy 
beruházást kezd el. A tervek �
ben szerepel a lakihegyi rá �
dióadó rekonstrukciója, am e �
lyet 1967 végére el is készíte�
nek. Ekkor m ár két százötven 
kilow attos adó működik.

Orvosolják a tiszántúli te rü �
letek lakóinak régi keletű p a �
naszát: a  jobb m űsorellátott �
ság érdekében tv-adót építe �
nek 1967-re. Pécs is új tv -adót 
kap. A tv-m űsorcsere bővíté �
sét szolgálja, hogy m ikrohul�
lám ú összeköttetést terem te �
nek Jugoszláviával és Romá�
niával. A jugoszláv lánc 1966, 
a  rom án pedig 1967 végére ké �
szül el. Gazdagodik a  telex �
szolgálat. A különböző válla �
latoknál, üzemeknél három �
száz új géptávírót helyeznek 
üzembe. Tovább épül a  posta- 
hivatalok közötti autom ata 
távíróhálózat. Ennek keretében 
Csongrádi Békés, Bács és 
Győr megye h iva talait kap �
csolják be az autom ata háló �
zatba.

A népgazdaság — lehetősé �
geinek megfelelően — évről 
évre többet áldoz a posta m ű �
szaki fejlesztésére, állóeszköz�
állagának megóvására. Helye�
seljük, hogy a  Vezérigazgató�
ság, az egyes igazgatóságok, 
valam in t a  végrehajtó szolgá�
la t vezetői és dolgozói a gaz�
dálkodási módszerek tökélete �
sítésével egyre jobban kam a �
toztatják  a népgazdaság által 
biztosított pénzösszegeket.

M. K.

tőségét. A postaépületben erre 
a célra az em eleteken nem 
tudok megfelelő helyiséget 
biztosítani, mivel az irodahe �
lyiségekre a műszaki tervek 
összevonásánál feltétlenül 
szükség van. Az alagsorban 
viszont éppen a körzetm ester �
ségek kialakítása következté �
ben felszabadul egy száraz, v i �
lágos, déli fekvésű helyiség, 
am elyet öltöző céljára alkal �
m asnak tartok. A helyiség fel- 
használását illetően kikértem  
a helybeli KÖJÁL véleményét, 
s hozzájárulásukat ad ták  a 
helyiség öltözővé alakítására. 
Ezzel a megoldással a szak- 
szervezet m egyebizottságának 
társadalm i m unkavédelm i fel �
ügyelője is eg y e té rt. . . ”

Lapunk januári szám ában 
„Tollal — lencsével Baracská- 
tól Adonyig” cím a la tt foglal�
koztunk az enyingi postahiva �
ta l vezetőjével, s b íráltuk  m a �
gatartását, mivel a  hivatalve �
zető egyben a járási szakszer�
vezeti bizottság elnöke is. 
Rózsás Ferenc, a  szakszervezet 
Fejér megyei bizottságának 
titkára  vizsgálta meg az ügyet.

„ . . .  a  h ivatal helyiségei 
valóban festésre szorulnak. 
Az igazgatóság erre novem ber 
10-én adott engedélyt, azon �
ban közben módosult a költ �
ségvetés, s az e célra fordított 
összeg csaknem  a felére csök�
kent. A feladattal megbízott 
ktsz nem  tudta, hogy milyen 
m unkát kell elvégeznie, végül 
is tisztázódott, s a m unkálato �
k a t áprilisban elvégzik. Bog�
nár János, m int szb-elnök, 
valóban nem  kapta meg ú ti �
költségét, am elyet a  decembe�
ri taggyűlésre való u tazásra 
költött el. Csak azt nem 
m ondta el a Postás Dolgozó 
szerkesztőjének, hogy az szb- 
titk á r tudom ására hozta: a
költségeket az alapszervezet 
csak később, a bizalm iak tag �
díjelszám oltatása u tán  tud ja 
megtéríteni. Bognár szaktárs 
panaszkodott, hogy nem von �
ják  be a szakszervezeti m un �
kába. A helyszínen elm ond �
tuk  neki, hogy ne várja  m in �
den alkalom m al, minden apró 
ügyben a vezetőség összehívá �
sát. Nincs is erre olyan sűrűn 
lehetőség, vannak ügyek, am e �
lyekben m enet közben a tit �
kár foglal állást és intézke �
dik. Bognár szaktársat m in �
den vezetőségi ülésre eddig is 
meghívták, de ő különböző 
okok m iatt nem je len t meg 
K ívánságának megfelelően, 
kapott m eghatározott felada �
tokat is. most m ár csak ra jta  
áll, hogy azokat el is végezze.”

A Horváth Mihály téri épü�
let műemlék. Ez a tény sajá�
tos problépiák elé állította a 
felújítási munkálatokat. Az 
akkor gondokkal küzdő embe�
rek ma már derűsen emlékez�
nek rá vissza. A felújítást 1965. 
december 31- én, 8 millió fo�
rint költséggel, sikeresen befe�
jezték. A Képzőművészeti Lek�
torátus természetesen ragasz�
kodott ahhoz, hogy a szobor-  
csoportokat és az épületen le�
vő reliefeket az eredetinek 
megfelelően állítsák helyre. 
Természetesen, hiszen ezt kí�
vánja a műemlékvédelem. 
Szakszerűen felbecsülte ennek 
a munkának várható költsé�
geit is. Ez együttesen megha�
ladta a kétmillió forintot. 
Igen ám, de ez a kétmillió fo�
rint nem volt meg. Fejtörés, 
szaladgálás, álmatlan éjsza�
kák . . .  Milyen könnyű ma már 
leírni, hogy megtalálták a 
megoldást! Milyen egyszerű, 
hogy a puha mészkő regenerá�
lását úgy oldották meg, hogy 
zsíros tehéntejjel dúsították, 
aztán saját anyagot porítottak, 
abban tömörítettek. Gyerekjá�
ték! És ha még hozzátesszük, 
hogy ezzel az „egyszerű” meg�
oldással 330 ezer forintra 
csökkentették a költséget! És 
ilyen „egyszerű” megoldást ta�
lált Sípos László a sérült grá�
nitlábazat helyreállításánál. A 
kövek kicserélése 325 ezer fo�
rintba került volna, az egy�
idejű statikai problémával. 
Hatvanötezer forint költség�
ből, cserélés nélkül, poliészter�
gyantával kijavították. Régi 
szépségében magaslik ma a 
Horváth Mihály tér fölé az 
épület, csak Sípos László lel�
két „birizgálja” egy kérdés: 
vajon munkaköri kötelessége 
volt- e a megoldás megkeresé�
se? Igen — vagy nem — állást 
foglalni e kérdésben most nem 
kívánok, azt azonban ez úton 
is szeretném javasolni: újítá�
si javaslatait kétesen értelmez�
hető sértődöttségből ne tartsa 
meg magának!

Az egész világ -  egy teremben

A Helyközi Távbeszélő Igaz�
gatósághoz Pintér György ka�
lauzol át. Szarvas Sándor igaz�
gató vidéken van, Hollósi Ká�
roly főmérnök értekezletet 
tart, s csak kalauzom szemé�
lyes védelme alatt tudok be�
jutni a „szentélybe”. A nem�
zetközi távbeszélőosztályon 
Nemere Károly osztályvezető�
helyettes a kötelező bizalmat�
lanság után szívélyesen tájé�
koztat. Nem tudok szabadulni 
egy hatalmas érzéstől: ebben 
a kis teremben, ahol fürge női 
kezek tevékenykednek, szá�
momra titokzatos táblák előtt, 
idegen szavak röpködnek ezer 
és tízezer kilométereket átsu�
hanva -j- itt az egész világ. 
Itt közvetlenül jelentkezik 
Moszkva és Berlin (csak Ke-  
let- Berlin, mert Nyugat- Ber-  
lin csak Frankfurton át), Ró�
ma és Stockholm, Párizs és 
Bécs. Linzen, Londonon, Pári�
zson, Bernen keresztül átre�
pülhetünk messzi tengereken 
24 órán belül mindent „be 
tudnak hozni”. Verne Gyula 
fantáziájával követem az egy�
szerűén elmondott adatokat, 
próbálom követni — nem 
könnyű! Megértem, hogy az 
időjárás, a légköri viszonyok 
befolyásolhatják a kapcsolást, 
nehézségeket támaszthatnak, 
józan tényezők, és mégis, 
mindez együtt, be nem val-  
lottan is, csodálatra kénysze�
rít, s hogy hangot ennek még�
sem adok, annak oka az a ter�
mészetesség, amellyel Nemere 
Károly tájékoztat. Huszonki�
lenc esztendei szolgálat mö�
göttes biztonsága határozza 
meg hangja lejtését. Három, 
nyelven érintkeznek a nagyvi�
lággal: francia, orosz és német 
nyelven. A posta nemzetközi, 
hivatalos nyelve a francia, s 
mosolyogva meséli el, hogy a 
múltkorában Berlin azt kérte, 
német helyett franciául be�
széljenek. Hogy miért? A szol�
gálatos hölgy gyakorolni akar�
ta a francia nyelvet. Nyelvlec�
ke 2000 kilométer távolságból! 
Ó, most nincs forgalom, alig 
érik el a napi 1700 beszélge�
tést! Nyáron, akkor igen, ak�
kor elérik a 2000—2100 beszél�
getést is, akkor eleven, lükte�
tő itt az élet, és ami fő, több 
a bejövő, mint a kimenő. Vgy 
örül a devizának, mintha kap�
na belőle!

A belföldi távbeszélőosztály�
ra már két kísérővel érkezem, 
mert Nemere Károly is velünk 
jön. És ő mutatja meg az elő�
tér zászlókkal díszített falát. 
Büszkén és elégedetten. „Szo�
cialista brigád” feliratú zász�
lók töltik be a falat, és ezeket, 
amelyeket Nemere Károly mu�
tatott oly büszkén, a szomszéd 
legénység nyerte el. Azt pedig, 
hogy a nemzetközi távbeszélő�
osztály is elnyerte a szocialista 
osztály kitüntető címet, a bel�
földi távbeszélőosztály vezető�
je, dr. Káplán Istvánná mutat�
ja. Egymás sikerének örülnek, 
és segítik egymást. Harminc�
hármán tanulnak jelenleg 
franciául, oroszul, németül, 
angolul Káplánná lányai kö�
zött. Tanulnak, aztán, ha már 
eleget tudnak: huss! — repül�
nek át a nemzetközi vonalra, 
és Káplánná kezdi újra az ok�
tatást. Ez a dolgok rendje — 
mondja, és csodálkozva néz 
rám: kell- e annál több, szebb 
jutalom, mint látni a fiatalok 
fejlődését, látni, hogy sikere�
sen illeszkednek be a maga-  
sabbrendű feladatok elvégzé�
sébe?

Ceglédet kérem . . .  Szolno�
kot kérem. . .  Debrecent ké�
rem . . .  Az irdnyítók összesze�
dik a távbeszélőjegyeket, és 
viszik, hordják széjjel. (Káp�
lánná csöndesen megszólal: ez

bizony modernebb is lehetnel 
Csöposta, szalagposta, vagy va�
lami, de ez így bizony kissé 
elmaradott. No, persze, azért 
fönnakadás nincs, de hát. . .  !)

A várakozási idő átlag 1 2 - 1 3  perc
Hát igen, ami igaz, az igaz, 
sokszor nehezebben jön be, 
Cegléd, mint Moszkva! De az 
átlag jó, és itt 18—20 000 be�
szélgetést bonyolítanak le 
egyetlen napon: bejövő, ki�
menő, átmenő — ezekből te�
vődnek össze.

1963- ig nehéz volt, valósá�
gos átjáróház: jöttek és men�
tek a fiatalok. Valaki azt 
mondta: gyere a mi vállala�
tunkhoz, ott jobb! — és más�
nap már egy hely üres volt. 
De a bérrendezés óta ez meg�
szűnt. Jönnek a fiatal kezelők* 
és — maradnak. Tetszik nekik. 
Mind érettségizett, az időseb�
beknél pedig ott a nagy ta�
pasztalat. Ök tanítják a fiata�
lokat.

Leülök az egyik székre. Spe�
ciális szék, az egészségügyi kö�
vetelmények figyelembevételé�
vel, sok fejtöréssel készült. 
Körben mozgatható, emelhető 
és süllyeszthető, jól tartja a 
hátat. Egy idősebb hölgy rám 
néz: Hja, ma már nem kell 
görnyedezni!

Bródy Imre

Egy versenyforma hibáiról
Az előző számunkban megjelent „Csalódott Soltiak” c.

cikkünket azzal zártuk, hogy a Szegedi Postaigazgatósággal 
folytatott beszélgetés után foglalunk állást a Soltiak sérelmével 
kapcsolatban.

A Szegedi Postaigazgatóságon megkerestük Fodor István 
igazgatót, és a szakmai munkaverseny- felelöst, dr. Aradi Sán-  
dornét. A megbeszélésen Sütő István, a Postások Szakszerve�
zete Közgazdasági Osztályának munkatársa is részt vett.

Fodor István igazgató kérdésünkre elmondotta, hogy as 
1964- es évben komoly gondot okozott a kiváló hivatal cím oda�
ítélése a verseny győzteseinek. Ugyanis jóval több hivatal tel�
jesítette a versenycélokat, mint az előző években. A solti 
hivatal valóban mindent megtett, csupán a 2 tized százalék 
hiányzott a bevételi tervükből. Hiába volt Solt 8 éven keresz�
tül kiváló hivatal, ha igazságosan akartak ítélni, mégsem kap�
hatták meg kilencedszer a címet. Voltak jobb eredményt el�
érő hivatalok, amelyek hasonló körülmények mellett sokkal 
jobban teljesítették a feladatokat.

A versenyfeltételeket nézegetve több hibát találtunk. Első 
hibaként említhető, hogy az igazgatóság általános szemponto�
kat adott a versenyezni kívánó hivataloknak. Nem szóltak 
bele, hogy ki mit vállal. Így az értékelésnél az összehasonlí�
tás szinte lehetetlen.

Helytelen értékeléshez vezethet az is, hogy az igazgatóság 
általában szabta meg a versenyben elérhető feladatokat, (a 
minősítés kivételével). Ugyanazokat a feladatokat állapította 
meg a kishivatalokra, mint a nagyhivatalokra, holott mindkét 
esetben mások és mások a körülmények, lehetőségek.

Az igazgatóság — helytelenül — egy olyan versenyfelté�
telt is megszabott, amely szerint az egy főre jutó bevételi 
terv teljesítése, illetve túlteljesítése is kötelező. Ez annál 
inkább is hibás, mert ilyen mutató a hivataloknál nem volt, 
nincs és nem is lehet.

Az igazgatóság azért is hibáztatható, amiért a versenyidő�
szak előtt nem határozta meg, nem tudatosította (a szakszer�
vezeti szervek sem), hogy az igazgatóság hivatalai közül hány 
lehet kiváló hivatal, és hogy milyen összegű anyagi jutalom�
ban részesülnek a cím elnyerése esetén a dolgozók. Így érthető 
a tájékozatlanság a hivataloknál, s jogosan hihetik, ha a fel�
tételeket teljesítik, kiváló hivatal lesznek. Csakhogy ez nem 
biztos, mert az igazgatóság jutalmazási pénzkerete szabja meg 
— mint a jelen esetben is —, hogy hány kiváló hivatal lehet 
a területen.

A postai végrehajtó- szolgálatban egyik legelterjedtebb 
versenyforma a kiváló hivatal (üzem) címért folyó szocialista 
munkaverseny.

Hogyan lehet jobb, eredményesebb a verseny? Ehhez kér�
tünk javaslatokat Sütő Istvántól, szakszervezetünk közgazda-  
sági osztálya munkatársától.

Elsőként azt említette, hogy csak akkor lehet eredményes 
a verseny, ha a hivatal (üzem) dolgozói ismerik azokat a fel�
adatokat, amelyeket teljesíteniük kell. Továbbá a versenyidő�
szak előtt tudniuk kell azt is, hogy az igazgatóság hivatalai 
közül hány hivatal, illetve üzem nyerheti el a megtisztelő 
címet és azzal mennyi jutalomösszeg jár. Módszerként 
javasolta, hogy az igazgatóságok a megyebizottságokkal egyet�
értésben az év elején határozzák meg, hogy a különböző osz�
tályú hivatalok közül hány hivatal nyerheti el a címet.

Felhívta, a figyelmet arra is, hogy szigorúbban be kell tar�
tani az előre rögzített számokat. Csak annyi hivatalnak ítél�
hetik oda a kiváló hivatal címet, ahányat előirányoztak, füg�
getlenül attól, hogy hány hivatal teljesítette a vállalást. Ter�
mészetesen annak kell odaítélni, amelynek az eredményei a 
legjobbak. Feltétlenül ügyelni kell arra is, hogy a megszabott 
összeg anyagilag ösztönözzön.

Nem helyes a célok megjelölésénél a bevételi irány�
számok teljesítésének, illetve túlteljesítésének a fokozása. 
Javasolta, hogy a kiváló hivatal cím feltételeinek meghatáro�
zása időben történjék meg, és nagyon lényeges, hogy fő szem�
pontként a hivatal minősítésének javítása szerepeljen. A jobb 
minősítés elérése mellett a vállalások a szolgáltatások minő�
ségének javítását és a szakképesítés fokozását is célozzák.

Mind több és több hivatal versenyez a szocialista munka 
hivatala, (üzeme, osztálya) címért. Természetes követelmény 
e versenyformánál, hogy a gazdasági vállalások nagyobbak 
legyenek, mint a kiváló hivatal címért folyó versenynél, és 
amellett jelentős teret kapjon a tudatformálás, az ideológiai 
műveltség fokozása.

(v. k.)
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Ébredező sportélet 
a helyköziben

Néhány évvel ezelőtt itt még *eredményesen működő női 
röplabda, továbbá asztalitenisz és természetjáró szakosztály 
létezett. Mivel a sportolók elmaradioztak, a szakosztályok meg�
szűntek, a sportkör feloszlott. Ennek oka felől érdeklődtünk 
dr. Pető Sándortól, a Helyközi Távbeszélő Igazgatóság szb- tit-  
kárától.

— Hogy mi okozta a szakoisztály megszűnését? Az asztali-  
teniszezőknél a helyiséghiány, - a röplabdázóknál a vezetők hiá�
nya. A természetjárók pedig st passzivitás miatt oszlottak fel. 
Most egyelőre sport- csoportot izeretnénk létrehozni a KISZ 
együttműködésével. A szakszervezet az erkölcsi támogatáson 
felül anyagiakkal is segíti a sportélet újbóli kibontakozását. 
A KISZ- szervezet vezetőségétől ígéretet kaptunk, hogy több 
száz fiatalt mozgósítanak e célból. A KISZ- tagság ugyanis 
tavaly sürgette és hiányolta a sportlehetőségeket. Szabó Jenő-  
né KISZ- titkárunk ígéretet tett az ezirányú szervezésre.

— A fiatalok szeretnek sportolni. Sikeresen szerepeltek 
nemrégiben a Hála- stafétán s egy asztalitenisz felszerelést 
kaptak jutalmul. Ez már az újjászületett asztalitenisz- szak�
osztály életjele, alapja* ötvenen felül jelentkeztek sportolás 
céljából. Gondoltuk, hogy a szervezeti keretek megszilárdulá�
sa után a rendszeres szakosztályi és klubélet kialakításához is 
hozzákezdhetünk. A  szb- vel egyetértésben Ladányi Csabát, 
a KISZ- bizottság sportfelelősét bíztuk meg a csoport vezeté�
sével — mondotta Szabó Jenőné KISZ- titkár.

— Félek, hogy■ a mostani próbálkozás csak fellángolás. Az 
itteni fiatalok hiányolják ugyan a sportot, de ha majd meglesz 
a lehetőség, akkor a több műszakos beosztásra hivatkoznak 
majd. Remélem, kellemesen fogok csalódni. Sok múlik az in�
teres lányokon is — mondja aggódva Somogyi Magda, aki a 
Távíró Hivatal SK NB II. röplabdacsapatának tagja és a 
most megalakuló sportcsoport gazdasági felelőse.

Hogy kinek lesz igaza? Hisszük, hogy azoknak, akik bíz�
nak a sport- csoport jövőjében. Bizonyos, hogy a szakszervezet 
és a KISZ együttműködése hamarosan meghozza a gyümölcsét.

Léváid György

KERESZTREJTVÉNY

edves Asszonytársakf 
Az alábbi történetet 
mindannyiunk okulá�
sára írom. K. Gyuri�
kát úgy engedte el 
édesanyja azon a bi�

zonyos napon is, mint máskor. 
— Jó legyél az iskolában, fi�
gyelj jól, mit mond a tanító 
néni, a napköziben fogadjál 
szót, ne rendetlenkedj, siess 
délután haza. . .

Gyurika szót fogadott — 
bár nehezére esett, hiszen te�
le volt életkedvvel, mozgás�
vággyal. Azonban a minden 
reggel elhangzott figyelmezte�
tés benne élt, fegyelmezett, jó 
gyerek volt. Mikor délután 
végre „kiszabadult” az iskolá�
ból, és napköziből, felszabadul�
tan rohant az utcán, ahol nem 
kötötte az ezerszer elhangzott 
figyelmeztető szó. Rohant, ro�
hant önfeledten. Eszeveszett 
csikorgást hallott. . .  A többi�
re már nem emlékezett. A kór�
házi ágyon tért magához. A 
lelkiismeretes orvosi kezelés 
megmentette ugyan az életnek, 
de az arcán éktelenkedő forra�
dás örök emlékként megma�
rad. Beszéltem édesanyjával. 
Kétségbeesetten tördelte ke�
zét. — Hogyan történhetett? 
Hiszen olyan fegyelmezett, 
rendes gyerek Gyurika! Nincs 
panasz rá sem az iskolában, 
sem a napköziben, otthon 
sincs különösebb baj vele, szó�
fogadó, hogyan történhetett 
mégis? — kérdi sírva.

Sokáig beszélgettünk. . .  S 
akkor döbbent rá, hogy bizo�
nyos mértékben ö is hibás a 
történtekért. Minden édes-

Lapunkban az utóbbi hóna �
pokban rendszeresen adunk 
tájékoztatást azokról a  m ű �
vekről, am elyeket a  Műszaki 
Könyvkiadó ad közkézre. 1966 
első negyedévében is több 
postai vonatkozású műszaki 
sajtóterm ék lá t napvilágot. 
Felhívjuk a közérdeklődést a 
megjelenő könyvekre, azok 
m egvásárlására és tanu lm á �
nyozására.

Konkoly Tiham ér: „Válta �
kozó feszültségű stabilizáto- 
rok” című könyvének első ré �
szében középfokon ism erheti 
meg az olvasó a feszültség-sta- 
bilizáló transzform átorok m é �
retezési eljárását, a második 
részben pedig az előmágnese�
zett fo jtó tekercset' felhasz �
náló feszültség-stabilizáló 
rendszerekről szerezhet újabb 
ism ereteket. Á ra kb. 10 forint 
lesz.

Rose G.: „A rádiósok kép �
letgyűjtem énye” — szintén 
középfokon — 206 oldalon á t 
tárgyalja, hogy a rádió és a 
tv-készülékek méretezésénél, 
mérésénél és javításánál mi�
lyen lényeges szerepe van a 
m atem atikának és számos 
esetben csak szám ítások után 
lehet helyes eredm ényeket el�
érni. E számításokhoz nyújt 
segítséget a könyv, am elynek 
ára  kb. 18 forint lesz.

anyának szülői kötelessége, 
hogy ha útjára engedi gyer�
mekét, elsősorban a helyes 
közlekedésre, a testi épségé�
nek megóvására figyelmeztes�
se. Elsősorban ezt kell emléke�
zetébe vésni nap mint nap, 
hogy szinte „vérévé” váljék a 
helyes közlekedés és később, 
felnőtt korában is fegyelmezet�
ten közlekedjen. Mindent 
helyre lehet hozni az életben, 
a gyengébb tanulmányi ered�
ményt is ki lehet javítani, de 
ha valaki súlyos balesetet szen�
ved, az egész életére kihat. 
Minden édesanyának számol�
nia kell a gyermek fokozott 
mozgásigényével és lehetősé�
get kell adni neki, hogy „kiél�
je magát”. Az örökké fegyel-

Szigorszkij N. P .: „Áram kör- 
analízis” című m űve 260 oldal 
lesz. á ra  kb. 32 forint. A 
könyv az áram körelm élet m a �
tem atikai a lap ja it tárgyalja  és 
ism erteti az elektroncsöves és 
tranzisztoros kapcsolások szá�
m ítási módszereit. Az elemzési 
m ódszereket példákon á t m u �
ta tja  be, különös tekintettel 
az erősítőkre, oszcillátorokra 
és a számító gépek elemeire.

Dr. Tarnóczy T am ás: 
„Akusztikai tervezés” című 
műve m ár felső fokon — 320 
oldal terjedelem ben — boncol�
gatja, hogy az akusztikai ren �
deltetésű helyiségek jó te rve �
zése milyen fontos. Tárgyalja 
az elméleti alapokat és a gya �
korlati megoldásokat egyaránt 
s így elsősorban a tervezéssel 
és kivitelezéssel kapcsolatban 
álló szakem berekhez szól. Ára 
kb. 41 forin t lesz.

Dr. Mázor László: „A naliti �
kai zsebkönyv” című műve 880 
oldalas lesz. A mű középfo�
kon, jól áttekin thető  összeál�
lításban tartalm azza azokat a 
legszükségesebb fizikai és ké �
m iai adatokat és számítási 
feladatokat, am elyek a kémiai 
anyagvizsgálat minden ágával 
foglalkozó analitikus vegyé�
szek szám ára szükségesek. A 
mű ára  kötve 85 forint.

v. L

mezeit gyerekből előbb- utóbb 
kitör a fékeveszett rohanás, s 
ledobva magáról minden kor�
látot, magáról megfeledkezve, 
rohan — talán éppen a vesz�
tébe.

A gyermeknek biztosítani 
kell minél több sportolási le�
hetőséget. Tavasszal, ha jön a 
jó idő, gyermeknek, felnőttnek 
egyaránt a legegészségesebb 
sport a kirándulás. Ott aztán 
játsszák ki magukat a gyere�
kek kedvükre, énekeljenek, 
labdázzanak! Vegyünk a gyer�
meknek otthoni foglalkozásra 
sportfelszerelést, gumikötelet, 
ugrálókötelet, súlyzót, ajtóra 
szerelhető gyűrűhintát, expan�
dert. Játékok helyett inkább 
tornaszerekre költsük a pénzt, 
így célszerűen segítjük elő a 
gyermek testi fejlődését, le�
kötjük a felgyülemlett ener�
giáját, és elősegítjük a lelki 
élet sportszerű fejlődését is. 
Figyelmeztessük gyakran a 
gyermeket: „Vigyázz testi ép�
ségedre!”

Levelem befejezése előtt a 
felnőttekhez is van egy pár 
szavam . . .  Nap mint nap tör�
ténnek súlyos balesetek, meg�
gondolatlanság, figyelmetlen�
ség, italozás következménye�
ként. A baleseti krónikák na�
gyon sok szomorú esetről be�
szélnek. Miért van ez így? Mi�
ért van nap mint nap áldoza�
ta a közlekedésnek, vagy 
egyéb figyelmetlenségnek?

Szeretném minden ember�
nek minden reggel a fülébe 
súgni: „Vigyázz magadra, vár�
nak odahaza!!! Feleség, férj, 
gyermek, testvér, anya, apa. 
rokon. Várnak odahaza . . .” 
Ezt kellene minden ember 
gondolkodásába égetni, hogy 
soha ne felejtse e l . . .  S akkor 
talán ritkábban fordulna elő, 
hogy valaki elmegy hazulról 
életvidámon, egészségesen, és 
sohasem jut haza. Letakarva 
fekszik az u tcán ... S ha m -  
láki társtalanul is él, azt is 
várják, várja a munkája, mun�
katársai, várják a társadalom 
nagy családjában. A nagy csa�
ládnak is fáj, ott is hiányzik, 
ha egy ember soha többé nem 
tér vissza. Ne felejtsük el: 
mindenkit várnak odahaza!

Postás Panni

GALGÖCZI ERZSÉBET:

ÖT LÉPCSŐ FELFELÉ

Az írónő új elbeszélésköteté- i 
nek m inden darab ja  feszült- I 
séggel teli, és a  szó legneme�
sebb értelm ében izgalmas ol�
vasmány. Galgóczi érdeklődé �
se az ellentm ondások fe ltárá- j 
sára irányul: minden elbeszé�
lésben a  mai em ber életének, 
sorsának, lelkivilágának tit �
k a it ku tatja .

„Szerintem nem  azok az 
em berek viszik előre a világot, 
akik elkenik az ellentm ondá �
sokat, hanem  akik feltárják...” 
— írja  kötetbeli vallom ásában. 
Ez a felelős igény és kényszer 
h a jtja  arra, hogy a társadalm i 
mozgás és az egyéni sors fel�
színe alá, a mélybe ásson, és 
szenvedélyesen, olykor szinte 
m egszállottan, a kifulladásig 
kutassa az okokat, az eredőket 
és az összefüggéseket. B átor és 
magas m ércéjű írói céllal for �
dul az életjelenségek művészi 
ábrázolása, elemzése és m egje �
lenítése felé: az em beri lélek 
lem eztelenítése azt az írói 
szándékot szolgálja elbeszélé �
seiben, hogy az élet új, igazibb 
és etikus form ájának lé trejö t �
té t segítse.

Galgóczi Erzsébet elbeszélés�
gyűjtem énye mai novellairo �
dalm unk legjavát képviseli: 
em beri sorsok, életutak, vilá �
gok feltárása éleszti írásait, 
am elyek mindegyike — ha nem 
is egyforma erővel — alakuló, 
bontakozó rendünk tisztulását 
szolgálja.

Az egészségügyi torna 
majd segít...

Több m int 15 éve, 1950-ben 
kezdte el működését, s először 
az alapfokú to rna oktatásával 
foglalkozott, m ajd 1957 óta a 
postás dolgozó nők egészségé�
nek megóvását tekin ti fő cél�
jának  ez az eredm ényesen m ű �
ködő szakosztály. Jelenleg is 
rendszeresen, hetenként két �
szer: kedden és pénteken ta r �
tanak edzést, am elyen 20 á l �
landó tag, szinte m inden a l �
kalommal, további 15—20 pe �
dig esetenként vesz részt — 
ha különösebb szükségét érzi 
a mozgásnak.

A Postás SE egészségügyi 
torna szakosztályának vezető �
je és egyben alapító tagja 
Galgói János, aki m int postás 
dolgozó tornaaktató i oklevelet 
szerzett, és nagy hozzáértéssel 
és szeretettel foglalkozik az 
aktív  postás dolgozókból, s 
ezek hozzátartozóiból álló 
együttessel. Meggyőződése, 
hogy m inden dolgozó em ber �
nek szüksége van a rendsze �
res mozgásra. Ezt a nézetet 
vallják tanítványai is, akik kö�
zül többen m ár évek óta hű �
séges tagjai ennek a szakosz�
tálynak.

Ezek után  a résztvevők kö �
zül szeretnénk egynéhányat 
bem utatn i: Kovács Jenőné, a 
62-es postahivatal dolgozója, 
m ár 6 éve tagja a szakosztály �
nak. Hároméves kisfia van. 
Ügy érzi, hogy a mozgás hoz �
zátartozik a harm onikus élet �
hez. Pálinkás Márta a  Teréz 
Távbeszélő Üzemben dolgozik, 
az NB Il-es röplabdacsapat 
tagja, s 3 éve tornászik a szak �
osztályban. M ár diák korában 
hozzászokott a tornához, am it 
dolgozóként sem ak a r abba �
hagyni. Bobák Anikó, az 5. sz. 
postahivatal dolgozója 3 éve, 
Postásy Éva, a Budapesti Pos �
taigazgatóság dolgozója pedig 
12 éve szakosztályi tag. M ind �
ketten egész nap ülő m unkát 
végeznek, és idegileg szüksé �
gét érzik annak, hogy ebben a 
form ában is kikapcsolódjanak. 
Ugyanezt m ondja Pircsák 
Erna, a  Bp. 72-es postahivatal 
dolgozója, aki 8 éve tag, s 
hogy a legújabbak közül Is 
megnevezzünk valakit: Gu-
mics Márta technikum i ta �
nuló, a m últ év szeptem bere 
óta vesz részt a szakosztály 
életében, és úgy érzi, m iként 
a többiek, hogy sok előnye van 
az egészségügyi tornának.

— d. — gy.

Egy fiatal 
sportkörről. ..

A Kiskunhalasi Postás SK
1961- ben három szakosztály-  
lyal alakult meg. A sportolók 
közösen építették a városban 
ma is egyetlen teniszpályát. 
Sakkcsapatunk 1964- ben és
1965- ben veretlenül nyerte 
meg a városi Kilián- kupát, s 
ha ez évben ezt megismétel�
jük, miénk a vándorserleg.

Ez évben a megyei tízek baj�
nokságában asztaliteniszezőink 
közül Hugyecz 1., Szalai M. 3., 
Mongyi pedig 5. lett. Kecske�
méten Lórik Márta a serdülők 
versenyében 2., Babos Zsolt if�
júságiban 3., és Sági László 
a serdülők egyéni bajnokságai 
nyerte. Sajnos, e sikerek elle�
nére a szakosztály feloszlott, 
elköltözés, áthelyezés folytán 
ugyanis a létszám megcsap�
pant. Ez évben már ismét töb�
ben jelentkeztek a szakosz�
tályokba.

A sakk-  és asztalitenisz�
szakosztályok kisebb anya�
giakkal járó ügyvitelét megol�
dottuk, de a teniszpálya kar�
bantartását, a teniszfelszerelés 
költségeit már kevésbé tudjuk 
fedezni. A január 21- én meg�
tartott vezetőségválasztó tag�
gyűlésen elfogadott javaslatok, 
illetve határozatok megvaló�
sulásával remélhető, hogy egy�
két év múlva ismét hallatnak 
magukról a halasi postások.

Szalai László
K iskunhalas.

A Postás

Művelődési Ház
a postások második otthoni

(Bp. VI., Benczúr u. 27.)

Vízszintes: 1. 110 évvel ez�
e lő tt halt meg Heinrich Heine, 
a nagy ném et költő. Egyik hí�
res költeménye. 12. Hont. 13. 
Erdélyi szél. 14. Mutatószó. 16. 
Erkölcs. 18. Nem biztos (ékh.) 
19. Észlel. 21. Szovjet író. 23. 
Kezes. 24. Mélyedés. 26. Visít. 
28. SZL. 29. V áltót forgat. 31. 
Huták. 33. Személyes névmás. 
34. Pusztulás. 36. Idegen 
leánynév. 38. Álmosít. 40. Re�
cseg. 42 .NL. 44. Nemcsak itt. 
46. Félsziget Ázsiában. 48. La �
tin istennő. 50. Járm űvek. 52. 
LLLLLL. 53. Minden . . .  for �
dul, rendbejön. 55. Égési te r �
mék. 57. GLO. 58. Leánynév. 
60. Kutyák. 62. Mássalhangzó, 
ejtés szerint. 63. Szándékozza. 
65. Latyakos. 68. Az étel. 70. 
Csiszol. 72. Feltételes kötőszó. 
74. Az ellenértéke. 76. Köcsög 
tájszólással. 77. Bizonyíték 
(ékh.).

Függőleges: 1. Heine költe �
ménye. 2. Felkiáltószó. 3. Lám. 
4. Hint. 5. Ilyen határidő is 
van. 6. Átengedi a vizet. 7. 
Névtelen. 8. YRV. 9. Hiteget. 
10. Kiigazítás (fénykép). 11. 
M értéket. 15. Idegen fiúnév. 
17. Csenős. 20. Csípős növény. 
22. Heine-költem ény. 25. Nagy. 
...k ö zség , H ajdú-Biharban. 
27. G arat. 30. Észlelte. 32. Du�
nántúli folyó. 35. Szerszámok. 
37. Halász-kellék. 39. Heine- 
vers. 41. M adár. 43 . Ritka 
leánynév. 45. Következő. 47. 
Heine-vers. 49. Becézett leány.

51. Kietlen. 54. A tehetséghez 
ez is kell. 56. Erkölcs. 59. Vé�
dő. 61. Táplálék. 64. A lakat. 
66. Szippant? 67. Heine-költe�
mény. 69. Zavaros sör. (!) 71. 
EKN. 73. AJ. 75. Keresztül 
(ékh.).

Beküldendő: vízszintes 1.,
függőleges 1., 22., 39., 47., 67.

Beküldési határidő: 1966.
március 10.

A lapunk januári számában 
m egjelent keresztrejtvény he�
lyes megfejtése: Vízszintes 1: 
Kilencedik hullám. Függőle�
ges 15: A terem tés második 
napja, függőleges 29: Vihar,
függőleges 31: Párizs bukása, 
függőleges 63: Olvadás.

K önyvjutalm at nyertek: 
Mokri László (Vásárosna- 
mény). Rábai K atalin (Veszp�
rém' Cserhalm i Géza (Székes- 
fehérvár). Váradi Erzsébet 
(Kisújszállás), és Farkas Já- 
nosné (Pécs).

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

la p ja
S z e rk e s z t i : a sze rk e sz tő  b iz o ttság  
F e le lő s  s z e rk e s z tő :  B érce 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 2 á r  A n d rá s  u tca  13 

T e .e fo n : 428—777
K ia d ja  a N é p sz av a  L a p k ia d ó  V ál�
la la t.  B u d a p e s t  VII.. R ákócz i út 

54 T e le fo n : 224—819 
F elelő? k ia d ó : G á b o r M árton  

a N ép sz av a  L a p k ia d ó  V á lla lat 
ig a z g a tó ja

T e rje s z ti a  P o s tá so k  S z a k sze rv eze te  
S z ik ra  t .a p n v o m d a , B u d a p e s t

M Á R C I U S  8.
1910. m árcius 8. óta az egész világ haladó em berisége 

m egünnepli a  nemzetközi nőnapot.
A nők életében végbem ent forradalm i változások 

ünnepe ez a nap, de ünnepe a szolidaritásnak, s az új 
meg új tennivalók felm érésének. A szocialista orszá �
gokkal együtt ünnepük  m inden földrészen az asszo �
nyok. Ü nnepük Ausztriában, ahol a család- és házas �
ságjogi törvény 1811-ből való, s ahol a  férfiak  á tlag �
bére 56 százalékkal magasabb, m in t a  nőké; ünnepük  
Svájcban, ahol a  nőknek még m indig nincs szavazati 
joguk, Olaszországban, ahol nem régiben hatszázezer 
asszonyt bocsátottak el az iparból; ünnepük  a  faji 
egyenlőségért harcoló fehér és fekete asszonyok az 
Egyesült Á llamokban.

A m agyar nőmozgalom szabad hazánkban számos 
esetben kezdem ényezte a nők élet- és m unkakörülm é �
nyeinek javítását. Felh ív ta az ország vezetőinek fi �
gyelmét a nőkkel kapcsolatos intézkedésekre, törvé �
nyek m eghozatalára.

A közelm últban m eg tarto tt m agyar nőkongresszus 
beszámolói, valam int a hozzászólások bizonyítékai an �
nak, hogy a magyar nők m indennapi m unkájukkal — 
a családi o tthonban és a  m unkahelyen — tevőlegesen, 
a férfiakkal egyenrangúan dolgoznak szocialista h a �
zánk építésén. A szakszervezeti nőmozgalom és a nő �
tanács szerveinek a jövőben is feladatuk őrködni vív �
m ányaik felett, harcolni a m últ előítéletei ellen.

A postás nődolgozók is szám talanszor bebizonyítot�
ták : képesek alkotni, s helytállásuk im m áron nélkü'öz- 
hetetlen.

A nemzetközi nőnap alkalm ából elnökségünk szere �
te tte l és megbecsüléssel köszönti a  postás nődolgozó�
kat, édesanyákat és lányokat. K ívánunk m indannyiuk- 
nak erőt és egészséget, személyes életükben boldogu �
lást! K ívánjuk, hogy közös erővel meg tudjuk védeni 
a békét, hogy hazánk bizton haladhasson tovább a fel�
virágzás útján.

A  M Ű SZ A K I  
IR O D A L O M R Ó L
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Üdülni jó — télen is!

Akik télen is tudnak üdülni

Fotó: Sándor György

— Csak a hegyibe, hogy meg 
ne sántuljon! Itt a muníció! 
Ott jobbra áttörték a frontot! 
Nézd csak, hátb atámadnak! 
Durrants oda már! — Ez utób�
bi felkiáltás már nekem szólt, 
s ahogy mondani szokás, teli�
találatot kaptam. Egy háború

kellős közepébe csöppentem, 
nem is akármilyenbe. Es nem 
is akármilyen lövedéket hasz�
náltak — hógolyót. A hócsata 
a mátraházi postásüdülő ud�
varán zajlott le, az emeleten 
és a földszinten lakók között. 
A vidám hangulatú téli üdü-

MUNKAVEDELMI SZEMLÉNK

Megsértették 
a munkavédelmi törvényt!

Bizonyára sokan olvasták a Postás Dolgozó novemberi 
szám ában „Ki a felelős ifj. Hertlik Rudolf haláláért” címmel 
m egjelent cikkben a novem ber 2-án délután Gyöngyösmellé�
ken tö rtén t oszlopdőlésből eredő halálos üzemi balesetről. 
Vajon e tragikus esetből levonták-e a posta illetékes vezetői 
a tanulságokat? Sajnos nem! A m unkavédelm i szabályok is �
m ételt megsértése ism ét súlyos üzemi balesetet okozott. Mi 
tö rtén t?

Ja n u á r 7-én délelőtt a  Vas megyei Távbeszélő Üzem 5771 sz. 
9 fős építőcsoportja — Balikó Ernő m unkavezetővel az élen 
— Gencsapátiban erősáram ú keresztezések szabványosításán 
dolgozott. A szabványtalan, életveszélyes keresztezések m iatt 
a 8 m éter magas oszlopokat 6,5 m éteresekre kellett kicserélni, 
hogy a távbeszélő-vezetékek megfelelő biztonságos távolságra 
legyenek az erősáram ú vezetékektől.

Az építőcsoport reggel 7 órakor tehergépkocsival indu lt a 
m unkahelyre, s csak a  helyszínen derü lt ki, hogy a m unkála �
tok biztonságos elvégzéséhez szükséges oszlopemelő villákat és 
egyéb eszközöket a rak tárban  hagyták. A m unkavezető — 
m iután a gépkocsi a lerakodás u tán  továbbm ent — belenyu �
godott a helyzetbe. K iderült, hogy az ÉDÁSZ még nem  fe �
szültségm entesített, tehát addig is, míg ez m egtörtént, az új 
oszlopok gödreit ásták  a  dolgozók. M ajd jö tt a h ír: a  feszült�
ségm entesítés m egtörtént. Iliás József 17 éves hálózatszerelő 
szakm unkás ezt je lentette Balikó művezetőnek. Az ifjú szak �
m unkás kapta feladatul, hogy mászóvassal a lábán, kezdje 
meg a régi oszlopok tetején  a vezetékek lebontását. M unkave �
zetője figyelm eztette: vigyázzon azokra az oszlopokra, am elye �
ket m ár kiástak, s addig fel ne másszon rájuk, amíg len t m un �
katársai meg nem  fogják. (FELHÁBORÍTÓ SZABÁLYTA�
LANSÁG!) Az elsőnél még nem  tö rtén t semmi baj, de a hato �
d iknál a vezeték feloldása u tán  m ár nem volt Iliás Józsefnek 
ideje lemászni az oszlopról. Az oszlop megdőlt és ő kicsatolt 
biztonsági övvel együtt fejjel lezuhant. Koponyaalapi töréssel 
és agyrázkódással a m entőautó kórházba szállította. M ondhat�
n i: a szerencsén m úlott csupán, hogy a m unkavédelm i szabá �
lyok sorozatos m egsértése nem  okozott ism ét halált.

A vizsgálat ugyan még folyam atban van, de beszéltünk 
az üzem vezetőjével. K iderült: am ikor Kiss Miklós, az üzem 
biztonsági megbízottja jelentette neki a balesetet, m int üzem �
vezető nem  tarto tta  szükségesnek — még az orvosi vélemény 
alapján  sem —, hogy a súlyos üzemi balesetet jelentse a Szak- 
szervezetek Megyei Tanácsának. Az SZMT az üzemi balesetről 
a  Postások Szakszervezete Vas megyei Bizottsága ú tján  szer �
zett tudomást. Ezenfelül mulasztás terheli az üzemvezetőt 
azért is, m ert maga helyett a baleset kivizsgálását a biztonsági 
megbízottal végeztette el.

Vádolnak a m unkavédelm i szabálytalanságok, a súlyos 
baleset! Nem gondoskodtak a m unka helyes megszervezéséről, 
a  m unkálatokhoz szükséges munkaeszközökről. Elm ulasztot�
ták  felhívni a dolgozók figyelmét még a m unkakezdés elő tt a 
baleseti veszélyekre, a védekezés m ódjaira.

Vonják felelősségre az üzemvezetőt és a Soproni Posta- 
igazgatóságot is a  hiányos ellenőrzés m iatt és azért, hogy sze�
m et húnynak a szabálytalan, életveszélyes munkamódszerek 
felett! A M unkavédelmi Törvény postai végrehajtási u tasítá �
sának (megjelent a Po. É. 1964. évi 16. számában.) 5. paragra �
fusa alapján  elő írtakat — figyelm eztetésünk ellenére — sem �
m ibe vették.

M aur Emil
m unkavédelm i főfelügyelő

lés nagyszerűségéből kaptam 
ízelítőt. Hamarosan megismer�
kedtem a harcosokkal, a be�
utaltakkal és parancsnokuk�
kal, Divéki Lászlóval, az üdü�
lő gondnokával.

— Elnézést a találatért, de 
erre ilyenkor számíthat a kö�
zelben mindenki — így pihen�
nek itt az üdülők. No de tes�
sék beljebb — invitál az üdü�
lő gondnoka az üvegfalú te�
raszra. Jönnek az üdülők is.

— Bizony, sokan nem tud�
nak még üdülni, pedig nem 
árt megtanulni — jegyzi meg 
dr. Káldor János, a Postás 
Központi Művelődési Ház igaz�
gatója. 0  is itt üdül. Vajon 
mire értette?

— A hegyvidéken sokkal 
egészségesebb a pihenés, mint 
másutt. Igyekszünk is a ven�
dégeknek ezt magyarázni. A 
hivatali levegő után az embe�
rek jobban is kihasználhatnák 
a tiszta hegyi levegőt. Szerve�
zünk nagyobb kirándulásokat 
a közeli Kékestetőre, Párádra, 
Galyatetőre, no és Egerbe. Az 
előző turnusban P. Gézáné a 
második napon haza akart 
menni, végül is itt maradt, s 
úgy búcsúzott, hogy ilyen jól 
még soha nem üdült, pihent — 
halljuk a gondnoktól. Láttuk 
az üdülő téli sportfelszerelése�
it: négy pár sílécet, négy ród-  
lit. Ha kevés, a SZOT közpon�
ti raktárából mindenki igé�
nyelhet.

— Jaj, a ródli, az nagysze�
rű! Rendeztünk versenyt a 
többi üdülőkkel, mi, szolnoki�
ak, a második helyet szereztük 
meg. Nagyszerű volt, sokan 
fel is borultak és meghempe�
regtek a hóban — dicseksze�
nek. az alföldiek.

— Fogéi Lajosné vagyok, a 
Budapest 3- as postahivataltól. 
Seczkó Istvánná kolléganőm�
mel kaptunk ide beutalót. Még 
soha nem voltunk télen üdülni. 
Nem bántuk meg. Kipihenten, 
felfrissültén folytatjuk a mun�
kát.

— Ruprecht Nándor vagyok, 
a Lipót Távbeszélő Üzemből, ő 
a feleségem. Ö először üdül 
életében. Jó időt fogtunk ki, 
nagyszerű volt, sokat sétál�
tunk, élveztük az ózondús he�
gyi levegőt.

— Jámbor Mihály vagyok.
Feleségemmel együtt üdülünk, 
de nem itt, hanem a szom�
szédban. Azért vagyunk itt, 
mert családias a hangulat, és 
megszerettük a postásokat. 
Egyébként mi nem vagyunk 
postások, feleségem Hajdúná�
náson pedagógus, én pedig ag-  
ronómus.

Az újságíró helyett az üdü�
lök már elmondták a lényeget, 
de talán annyit még meg kell 
jegyezni, hogy az üdülőgond�
nok nyughatatlan ember híré�
ben áll. Okkal. Ottlétünkkor 
az üvegezett veranda hideg 
volt, mire e sorok megjelen�
nek, a fűtőtesteket már fel is 
szerelték, barátságos, világos, 
téli társalgóvá alakult át a ve�
randa. Minden szoba részére 
úgynevezett „kis okos” füze-  
tecskét szerkesztett, amelyből 
a vendég pontosan megtudja, 
hogy milyen kirándulásokon 
vehet részt, mikor van orvosi 
rendelés, hova mikor indul 
autóbusz, mennyi a menetdíj, 
és így tovább.

A nyughatatlan embernek 
újítása is van. Egy politúro�
zott deszkalapra gyertyát erő�
sített (ha netán áramszünet 
adódnék), s rá még tűt, cér�
nát, gyufát helyezett. Ezt a 
kollekciót minden szobában el 
kívánja helyezni.

Hát, így üdülnek télen a 
mátraházai postásüdülőben.

(bérces)

A „Remekművek“-sorozat harmadik 
estjének fény- és árnyoldalai

Ügy érzem, teljesen el tudom kerülni a 
túlzást, ha kijelentem : a  Postás Szimfonikus 
Zenekar „Rem ekművek” sorozatának h arm a �
dik koncertjén — pontosabban ennek szünet 
u táni második felében — eddigi m űködésé �
nek legmagasabb színvonalán szerepelt. Elis �
m erés érte  a zenekarnak és az ezúttal vezénylő 
fiatal Sándor Jánosnak.

A hangverseny nem  úgy indult, hogy rem él�
ni lehete tt volna a m ár em lített színvonalú 
folytatást. Nem egészen érthető, hogy a cí�
mében félreérthetetlenül meghatározó „Re�
m ekm űvek” — sorozat program jába m eny �
nyiben kívánkozott a mai flam and-belga ze�
neszerző Reiner van der Veiden „Proserpina 
elrablása” című balettszvitje. A szerző egyes 
műveit m ár rádióban, Jud ith  című balettjét 
két éve Szegeden bem utatták, s azt sem állí �
tanám , hogy további m űveinek hazai bem uta �
tása nem  helyes. A zenei lá tókör bővítése 
m indenkor helyes dolog. Azonban m indent a 
maga helyén és idején. A postások „Rem ek�
m űvek” sorozata például aligha az a megnyil�
vánulás, ahol ennek sorra kellett kerülnie. 
A nnál kevésbé, m ert ez a balettszvit nem  re �
mekmű. B artók-hatásra született, nem  rossz, 
de kevéssé tartalm as muzsika, am ely felesle �
ges nehézségek elé állíto tta az együttest. Di�
cséretére — jól m egküzdött vele

Bizony, bizony nem  szólhatunk elismeréssel 
a m ásodikként elhangzott Mendelssohn Hege�
dűversenyről sem. Ez azonban nem  szorosan 
a zenekar kérdése. Azt kell m ondanunk: az 
együttes nem  követhette a szólistát azokba a 
téves ritmus-zeg-zugokba, ahová elkalando.- 
zott. Egy karm esternek és zenekarnak köte �
lessége, hogy igyekezzék tám ogatni, kibonta �
kozásában elősegíteni egy szólista művész 
előadói stílusát — ez azonban semmiképp 
nem  terjedhet a mű megtagadásáig. I tt  pedig 
ezt az á ra t kellett volna fizetni. Ez nem tör �
tén t meg. így azután ném ileg m ást já tszott a 
zenekar és m ást a Dániából itthon vendégsze�
replő Béla Detrekői. Ezen nem  holmi figyel�
metlenség vagy tempó-összevisszaság érten �
dő; a  zenekar nagyon fegyelmezetten és jól 
végezte dolgát és igyekezett segíteni a  do�
m ináló szólónak. Detrekői kiváló hegedűs, 
ami m egszólalásának hajlékonyságát, köny- 
nyedségét illeti — egy rem ekm ű megszólalta �
tása azonban sok egyébből is áll. Ritmusai,

hajlásai helyenként egyszerűen önkényesek, 
m ásutt elkapkodottak, a tényleges ívek pon �
tos és szép megrajzolásához m intha nem  vol�
na türelm e, így pedig adós m arad a művek

Szünet u tán  a  rom antikus zeneirodalom 
egyik legszebb műve, Schubert H-m oll szim �
fóniája következett, am ely a tragikus „befe�
jezetlen” jelzővel él a  köztudatban. Elsőren �
dű, pontos és szép vonóshatások, sima és fo�
lyamatos dallam -átvételek, nagyszerű átszel�
lem ült m uzsikálás jellem ezték az előadást, 
am ely így teljesen érthetően — m indinkább 
hatalm ába kerítette a közönséget Külön is 
kiem elném  a  nagyon finom, tiszta, sehol sem 
„fa-hangú” fafúvós hangzásokat, am elyek oly 
kivételesen fontosak a nagy eszm ényképet 
Beethovent sokban követő osztrák lángelme, 
Schubert szimfonikus zenéjének megszólalta �
tásánál.

Végül Liszt „Les P réludes” című szimfoni�
kus költem ényét hallottuk. Ez a szimfonikus 
zeneirodalom egyik legnépszerűbb alkotása, 
úgy is m ondhatnánk, elcsépelt.

De hogyan is tö rtén ik  a zenei rem ekm űvek 
elcsépelése? Mindig úgy, hogy szépségük m a �
gával ragadja az em bereket, s erre a népsze�
rűségre — ahogy mondani szokás — „ráharap �
nak” a m űre m éltatlan  előadók, illetve együt�
tesek. Ezek azután tehetségtelenül és felülete �
sen közelednek a műhöz, valódi szépségeinek 
a  közelébe sem kerülnek.

Ezt a kis ellenirányú gondolatsort azért koc�
káztattam  meg, hogy nyom atókkal kifejez �
zem: mi nem történ t ebben az esetben. A 
Postás Szimfonikus Zenekar Sándor János 
egészen kiváló irányításával tényleg eljátszot�
ta  a Les Préludes-öt, a rem ekm űvet, m inden 
indulati töltésével, roppant fokozásának ki�
tűnően megérzett arányaival és szinte a vi�
lágra, az egész em beriségre szétáradó, zengő 
— s az adott esetben szerencsére mégsem har �
sány — befejezésével. Ez m uzsikálás volt a 
javából, ö rö m  volt tapasztalni, hogy milyen 
sokat fejlődött a zenekar egész hangzásvilága.

Nem vitás: a  rokonszenves, kivételesen
nagy intenzitású vendégkarm ester kisugár �
zásának is nagy a  része abban, hogy ezek a 
képességek kirajzolódtak, az együttesben re j �
lő lehetőségek ilyen nagy része m egm utatko �
zott.

Rajk András
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