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Ülésezett a központi vezetőség

Szakszervezetünk elnöksége május 27-én összehívta 
a központi vezetőséget, amelyen többek között megjelent 
Kiss Károly, a SZOT osztályvezető-helyettese, Kövesi 
Béla postavezérigazgató.

A központi vezetőség ülésén első napirendi pont�
ként: „Szakszervezetünk néhány időszerű szervezési fel�
adata” című előterjesztés szerepelt. Majd sor került az 
elnökség beszámolójára, a legutóbbi központi vezetőség 
ülése óta végzett munkáról és intézkedésekről. Ezután a 
szakszervezet 1965. évi gazdálkodásáról szóló jelentés 
volt napirenden, majd bejelentések hangzottak el.

Az elnökség beszámolóját 
Bíró Bódis József titk á r is�
m ertette. A bevezetőben hang�
súlyozta: a  szocializmus te l�
jes felépítése idején az élet 
m inden területén, így a  szak -  
szervezeti mozgalomban is nö�
vekszik az igény és követel�
m ény a  hatékonyabb m unka 
iránt. M éltatta a  m egtett út 
során e lért eredményeket, s 
azt, hogy azokat csakis széles�
körű felvilágosító, tájékoztató 
és meggyőző m unkával, a 
szakszervezeti m unka fejlesz�
tésével lehetett elérni. A p árt 
á ltal irányíto tt politikai, gaz�
dasági és eszmei küzdelemben 
a párt - , szakszervezeti- , á lla�
mi határozatokban és intézke�
désekben a  célok m ellett meg 
kell határozni a végrehajtás 
m ódszereit is. Éppen ezért 
fontos a  szakszervezeti tiszt�
ségviselők. a  szervezett dolgo�
zók tájékoztatása a  hozott 
határozatokról, meggyőzésük 
és felkészítésük a  végrehaj�
tásra.

A tájékoztatásról

— A szakszervezeti mozga�
lomban tájékoztatáson értjük  
az t a  tevékenységet, am ellyel 
a szakszervezeti szervek az 
ország, a  posta, a  szakszerve�
zeti mozgalom, az ado tt üzem, 
hivatal, vagy te rü le t politikai, 
gazdasági és kulturális helyze�
tét, a  döntéseket, és feladato�
kat a  szakszervezeti aktivisták 
ú tján  a szervezett dolgozók tu �
dom ására adják. Rendszeresen 
inform álnak a nemzetközi 
helyzetről, a nemzetközi szak -  
szervezeti mozgalom harcai�
nak eredményeiről, feladatai�
ról is — hangoztatta a  be�
számoló. — A tájékoztatás 
fontos politikai követelmény. 
A tájékozódás a  szervezett 
dolgozók dem okratikus jogai�
nak egyike, a  tájékoztatás pe�
dig a  vezetőszervek kötelessé�
ge.

A határozatokról

Az utóbbi időben hatéko�
nyabb a  tájékoztatás a  köz�
pontból a középszervek és a 
tisztségviselők felé. Viszont, 
sokszor hosszú időbe telik, 
am íg a tájékoztatás e lju t a 
szervezett dolgozókig, ezért 
sokat veszít tartalm ából s 
nem egy esetben eltorzul. A 
középszerveknek — a buda�
pesti bizottságnak és a megye�
bizottságoknak, az alapszerve�
zetek tisztségviselőinek — a 
meglévő fogyatékosságok meg�
vita tására az eddigieknél töb�
bet kell tenniök. Szólt a be�
számoló

arról, hogy az alulról 
jövő információ — an�
nak ellenére, hogy az 
utóbbi időben sok je�
lentés- küldést megszün�
tettünk —, megfelelő. 
Az elnökség, a központi 
vezetőség tájékozott a 
szakszervezeti mozgalom 
helyzetéről, a postás 
dolgozókat foglalkoztató 
legfontosabb kérdésekről.

Lényeges, hogy a felvetődött 
kérdésekre időben válaszol�
junk. Szólt a határozatok to�

vábbításáról — m in t a  tá jé�
koztatás egyik fontos részéről 
— és arról, hogy azok ism ere�
tében fontos a  végrehajtás 
megszervezése, segítése és el�
lenőrzése. Jelentős m értékben 
csökkentettük a határozatok 
számát. Amíg az elnökség 
1964- ben 19, addig 1965- ben
csupán 14 határozatot hozott. 
Ilyenek voltak többek között: 
„A nők helyzete a  postán”, 
„Az alapszervi választások�
ró l”, „A létszám norm áról”, 
„A postai hírlapszolgálat 
m unkafeltételei”. Jellemző, 
hogy e határozatok végrehaj�
tására a  középszervek szükség 
szerint intézkedési tervet dol-  
gaztak ki, de — a  féléves 
m unkatervet kivéve — csak 
a legritkább esetben hoztak 
külön határozatokat.

— A mozgalmi tevé�
kenység javításának 
szükséges feltétele: a
határozatok gyors lejut-  
tatása a végrehajtás te�
rületére, az alapszerve�
zetekig, a  tagságig.

Sajnos —, hangsúlyozta — 
számos olyan határozatot so�
ro lhatnánk  fel, am elyek rész�
ben vagy egyáltalán nem  ju t�
nak  el a  szervezett dolgozók�
hoz, pedig azokat o tt kellene 
végrehajtani és bevonásukkal 
az alulról jövő ellenőrzést 
is biztosítani.

A taggyűlésekről

M egállapította, hogy az 
utóbbi időben a középszervek 
üléseinek színvonala javult, a  
tárgyalt anyagok elm élyülteb�
bek, s a  jelentések m indin�
kább a határozatokban foglal�
tak  köré csoportosítják m on�
danivalójukat. Hiányzik azon�
ban m ég belőlük az eredm é�
nyek és a  hibák forrásainak 
m egállapítása, a jó kezdemé�
nyezések feltárása, a  szüksé�
ges teendők megjelölése. Az 
alapszervek vezetőségi ülésein 
e hibák fokozottabban je len t�
keznek. Nem fordítanak kellő 
gondot a beszámolók színvo�
nalára sem.

Az elm últ évben a  negyed�
évi, illetve a  járási szakszer�
vezeti bizottságoknál a félévi 
kötelező taggyűlésből 858- at 
ta rto ttak  meg. Javu lt a hely�
zet a járási szakszervezeti bi�
zottságok többségénél, különö�
sen Baranya és Heves megyék�
ben. Haidú, Pest megyékben 
és Budapesten viszont m ár 
kevésbé kedvezőek a  tapaszta�
lataink.

A taggyűlések látoga�
tottságával is vannak 
problémák. A főok el�
sősorban a színvonalban 
keresendő.

Egyrészt kevés döntésre váró 
problém a kerül a  taggyűlések 
elé, m ásrészt kevés az olyan 
kezdeményezés, hogy egy- egy 
fontos, sajátos feladat meg�
oldása érdekében hívnák ösz-  
sze a  taggyűlést.

Az instruktor! m unkáról az 
elnökség véleménye: e tevé�
kenység legritkább esetben 
iránvul egy- egy fontos hatá�
rozat végrehajtásának segítő

ellenőrzésére. Az alapszervek 
segítéséből nagyobb m érték�
ben vegyék ki részüket a 
szakszervezeti közép -  és felső 
szervek választott tagjai és a 
különböző szinten dolgozó ve�
zetők is. Elism erte, hogy a 
szakszervezet eredményesen 
foglalkozik a term elési tanács�
kozások szervezésével, de fi�
gyelmeztet arra , hogy az 
egyéb szakszervezeti rendez�
vények előkészítésével az ed�
digieknél többet kell törődni.

Sok még az értekezlet!

Az értekezletekről szólva 
m egállap íto tta: a feladatok
ism ertetésében, a végrehajtás�
ban tevékenykedők eligazítá�
sában igen fontos szerepet 
töltenek be. Hangsúlyozta: 
még mindig több az értekez�
let, m in t am ennyire szükség 
van. U talt a  SZOT elnökség 
idevonatkozó határozatára. Az 
értekezletek tartalm ukban, 
sokhelyütt jav ításra szorulnak. 
M egállapította:

sok tisztségviselő a 
szükségesnél jóval több 
időt tölt munkaidejéből 
értekezleteken. Utalt a 
megyei és alapszervi tit�
károkra. Az igazgatósá�
gok által negyedéven�
ként tartott értekezlete�
ket — amelyeken az 
szb- titkárok is részt 
vesznek — soknak tar�
totta.

Viszont rendszertelenek az 
összbizalmi és a szakszerveze�
ti csoportértekezletek: így — 
éppen a tájékozatlanság m iatt 
— a bizalm iak m unkája a 
legtöbb esetben leszűkül a 
tagdíjbeszedési, segélyezési és 
üdültetési feladatokra. A dol-

(Folytatás a 2. oldalon.)

ÜNNEPELTEK KÖZÖTT
Piros színű áprilisi újságunk első oldalán köszöntöttük az élenjáró posta�

szervek dolgozóit. Köszöntöttük őket, mert a jók közül ők a legjobbak. Olyan 
munkaeredményeket produkáltak, hogy méltán és m egérdem elten vették 
át az MT és a SZOT vándorzászlóit, az Élüzem kitüntetéseket. A posta és szak-  
szervezetünk vezetői az ünnepségeken méltató szavak kíséreteben gratu.aitak. 
De gratuláltak dísztáviratokkal azok a postaszervek is, ahol ugyan nem kap�
tak maejas kitüntetéseket, de úgy érezték, hogy azok az egész postát, az ott 
dolgozókat érintik.

MISKOLCRÓL HOZTÁK EL...
Igyekszem a  70- es postahi�

vatal ünnepségére, de a vélet�
len úgy akarja , hogy ne érjek  
oda kezdésre. Színpompás 
forgalmi akadályba ütközöm, 
m ájus 1- re készül a fiatalok 
serege. Zászlókat lengetnek 
ritm ikus mozgással m inden 
féle színű ruhákba öltözött 
lányok és fiúk, s valam i belül 
azt súgja: ez m ár hozzá ta rto �
zik ahhoz az ünnepséghez, 
ahová igyekszem. A m int belé�
pek a  finom ízléssel, m érték -  
tartással feldíszített ünnepi 
terem be, a  látvány egyenes 
folytatása annak  a  képnek, 
am elyet gyöngéden ü lte te tt el 
bennem  M ájus 1. integető va-  

'rázsa. A virágokkal rendezett 
asztalnál o tt ül Horn Dezső, 
a közlekedés és postaügyi m i�
niszter első helyettese, Búza 
Mártonná dr. postavezérigaz-  
gató - helyettes és mások. Az 
arcok, tekin tetek  egyetlen 
irányba fordulnak: Dr. Zsuf- 
fa Szabolcs a SZOT elnöksége 
nevében köszönti ünnepi be�
szédében a  70- es postahivatal 
dolgozóit, ak ik  nehéz körü l�
m ényeik ellenére nyerték  el 
az MT és SZOT vörös ván�
dorzászlóját. M ajd Horn Dezső 
em elkedik szólásra, hogy zúgó 
taps közepette á tad ja  a vándor�
zászlót Balatoni Istvánnak, a 
h ivatal vezetőjének. Tömör, 
m éltató beszédében helyet ta �
lál annak  is, hogy üdvözölje 
a Miskolci Postaigazgatóság 
dolgozóit, ak ik  az idén Él�
üzem cím et nyertek  el, s kül-  
döttségileg hozták el a  még 
náluk is sikeresebb eredm énye�
ket e lé rt budapesti kollégáik�
nak a vándorzászlót. Nagy 
tapssal köszöntik e  gesztust, a 
küldöttség tagjai pedig őszin�
te  szívélyességgel tapsolják 
meg azokat, akik  megelőzték 
őket.

Sorban jönnek a z asztal elé 
a kitüntetettek , a  m iniszter 
első helyettese férfias kézfo�
gással pecsételi m eg a hét�
köznapok dicséretét. A taps 
elhalkul, ism ét felcsattan, tré �
fás megjegyzések, baráti köz-  
beszolások ta rk ítják  a  for�
maságok sallangjaitól mentes

aktust, és am ikor a Posta�
vezérigazgatóság első k itünte�
tését Búza Mártonná dr. adja 
á t Balatoni Istvánnak, dübör�
gő taps és boldog nevetés töl�
ti be a  term et.

Egy esztendő kemény, be�
csületes m unkája kapta meg

tt m egérdem elt jutalm át, és 
az egyének, a  szocialista bri�
gádok kitüntetésében félre�
érthetetlenül benne van at 
egész kollektíva hatásos és ál�
dozatos m unkájáért járó el�
ismerés.

Bródy Imre

MÁSODSZOR!
Vörös drapériával díszített 

elnökségi asztal, s a teremben 
szinte minden hely foglalt. 
Horn Dezső, a közlekedés- és 
postaügyi miniszter első he�
lyettese beszél. Halljuk, hogy 
a Budapesti Távbeszélő Igaz�
gatóság az elmúlt öt évben 
mennyit fejlődött. Három új 
főközpontot építettek, újabb 
hármat jelentősen bővítettek. 
Csak a tavaly belépett új lé�
tesítmények értéke megköze�
líti a 200 milliót. Majd arról 
szól, hogy ebben a nagy mun�
kában kifejezésre jutott két 
szakma munkásainak, műsza�
ki szakembereinek összefogása. 
A postások és a vasasok nem�
csak együttműködtek, de a 
határidők előtt adták át a lé�
tesítményeket. Beszél arról, 
hogy a harmadik ötéves 
tervben a vidéki távbeszélő�
hálózat korszerűsítését kell 
megoldani. Gratulál s nem is 
akármiért. A tavaly elnyert 
MT-SZOT vörös vándorzász�
lót az idén is megtartották. 
Jól dolgoztak!

— A SZOT és a Postások 
Szakszervezete elnöksége ne�
vében fogadják ez alkalom�
mal jókívánságainkat. Az ér�
tékelésnél nemcsak az eredeti 
tervek teljesítése dominált, 
hanem az is, hogy megvalósí�
tották a korszerű karbantar�
tást. — hangoztatta Bíró Bó�
dis József, szakszervezetünk 
titkára. — Köszönet az elért 
munkasikerekért mindazok�
nak a munkásoknak, műsza�
ki dolgozóknak, a szocialista 
brigádoknak, a munkaver�
senyt szervező szakszervezeti 
aktivistáknak, akik közremű�
ködtek az elért eredmények�
ben.

Hangsúlyozta, hogy a zász�
ló ismételt elnyerése kötele�
zettséget jelent. A vezetők a 
jövőben még jobban segítsék 
a dolgozók kezdeményezései�
nek kibontakozását, erre igen 
jó alkalom a kongresszusi 
munkaverseny. Ezek után 
nyolc brigádnak átnyújtotta 
az ezüstplaketteket.

Hasonlóan a gyümölcefához
Magasztos érzés, amikor az 

eredményes munkát filmsze�
rűen pergetik le a dolgozók 
előtt. Dr. Zsuffa Szabolcs, a 
Postások Szakszervezete mb. 
főtitkára méltatja a Buda- 
pest-Vidéki Postaigazgatóság 
érdemeit. Kiemeli, hogy a 
múlt évi feladatokat 101,6 
százalékra teljesítették s 41 
ezer munkaórát takarítottak 
meg. Határidő előtt egy hét�
tel fejezték be a hálózatfej�
lesztési munkákat. Tavaly 
141 brigádból 31 nyerte el 
első ízben a szocialista brigád 
címet. Ott ülnek a széksorok�
ban az emberek, akik most 
újra átélik a munkával teli 
küzdelmes perceket, órákat 
és a végeredményt most hall�
ják: elnyerték az élüzem ki-
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tüntetést! Nem csoda, hogy 
elérzékenyednek, amikor né�
hányon átveszik a kiváló 
dolgozó kitüntetést. így van 
ezzel Nagy Belőné, az igaz�
gatóság vezetője is, amikor 
Horn Dezsőtől, a miniszter 
első helyettesétől átveszi az 
oklevelet. Valamit szeretne 
mondani, de nem megy...

Horn Dezső is beszél a 
munkáról, s az igazgatóságot 
egy olyan fiatal gyümölcs�
fához hasonlítja, amely ed�
dig virágzott és most érte el 
gyümölcsöző korszakát. Be�
szélt arról, hogy az igazgató�
ság bátran kísérletezik új dol�
gokkal. Ezek után került sor

(Folytatás a 2. oldalon.)
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A P O S T Á S O K  S Z A K S Z E R V E Z E T E N E K  LA P J A

„Nézzétek, itt a dokument a zászlóról...”
Fotók: Sándor György

SUGÁR LÁSZLÓ:

K É Z S Z O R Í T Á S
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,.A  70. p ostah iva ta l e ln yer te  a M iniszter -  
tan ács és a SZOT vándorzászlóját.*’

Minden nap reggelén ott látom őket 
a megállónál villamosra várva, 
kék zubbonyban mosolygó, piros arccal 
vállukon feszül duzzadt posta-táska.
Nagy utat járó lábuk frissen lépdel; 
viszik a hírt a hírváró világnak, 
búra örömöt, csüggedésre reményt. . .  
de bármit is, rájuk mindenütt várnak.
Ha lemérném megtett utaknak hosszát 
tudom, százszor köfülérné a Földet, 
s a sok-fok lépcsőt ha egymásra raknám, 
a Hold ámulna, hogy a postás csönget.
Régi kürt harsan most emlékeimben. . .  
patkó szikrázik macskaköves utcán, 
trá-rá ! . . .  felém repül a négy deressel 
egy régi kép a tegnap „delizsáncán”.
Majd felkapom fejem a zúgó égre, 
hol gépsas húz el süvöltőn — dörögve, 
új hang, új ember új világot épít 
s elnyomja már a kürt szavát örökre.
Így van ez jól; az ember meg nem állhat 
a tudás vágya űzi, hajtja egyre, 
s felírja győzelmét hatalmas tollal 
fehér levélként szálló fellegekre.
Hát kézbesítsétek továbbra is bátran 
jó hírhozóként holnapok igéjét,
— a címzett nem lesz soha ismeretlen — 
az emberiség várja küldeményét:
Búra örömöt, csüggedésre reményt, i
bukásra győzést, harcra békességet. . .
— tanult az ember a múlt iskoláján 
az életben felsőbb osztályba lépett. — 
Kézszorítás helyett e néhány sorral 
köszöntőm most a póstás dolgozókat,
s kívánom, hogy még számos hivatalnak 
vigye a zászlót a győzelmes holnap!



ÜNNEPELTEK KÖZÖTT
(Folytatás az 1. oldalról.)

a kitüntetések, jutalmak ki�
osztására. Szabó Páltól, a 
Postások Szakszervezete Pest 
megyei Bizottságának titkárá�
tól többszörös szocialista cí�
met elnyert brigádok vették 
át a bronzplaketteket.

v. k.

Hatodszor!
Zalaegerszeg 1. hivatal ha�

todszor le tt élüzem, s egy 
időben elnyerte a  szocialista 
m unka hivatala cím et Is. 
Érthető, hogy a hivatal m in�
den dolgozója — a szolgálat�
ban levők kivételével — ott 
volt az ünnepségen, amely 
egy nagy verseny sikeres és 
m egérdem elt záróakkordja 
volt. A zalaegerszegieket 18 
megyei hivatal közül ju ta l�
mazták. R ajtuk  kívül még tíz 
megyei hivatal teljesítette az 
élüzem - vállalásokat, de Zala�
egerszegen sok tekintetben 
jobbak voltak az eredmények 
még azokénál is, akiknél a 
terv  teljesítése anyagiakban 
jóval többet jelent. A m un�
kaversenyben az a győztes, 
aki a körülmények és lehető�
ségek figyelembevételével a 
legtöbbet nyújtja.

Nemes Sándor postavezér-  
igazgató - helyettes ünnepi be�
szédében m éltatta a hivatal 
m unkájának azon eredm é�
nyeit, am elyeknek összessége

révén a legjobbá emelkedtek. 
Elsősorban a hivatal dolgo�
zóinak kollektivitását, fegyel�
m ezett m unkáját, a gondos 
és m indig ú ja t kereső veze�
tést, a vezetők és beosztottak 
alkotó együttm űködését je�
lölte példam utatónak. — Ér�
demes volna — em lítette — 
a zalaegerszegiek m unkam ód�
szerét néhány hasonló megyei 
hivatalnak is közelebbről ta �
nulmányoznia.

Garamvölgyi Miklós, a  P é�
csi Postaigazgatóság vezetője 
is üdvözölte a hivatal dolgo�
zóit, elismeréssel szólt a jó 
m unkáról, annak a környező

hivatalokban jelentkező jó 
hatásáról, a nevetőmunkáról, 
am elynek révén a hivatalnál 
tanu lt fiatalokat, m int kiváló 
m unkaerőket, bárhol szíve�
sen fogadják.

A Postások Szakszervezete 
részéről Biró Bódis József 
titk ár köszöntötte a Zalaeger�
szeg 1- es dolgozóit a  kitünte�
tés alkalm ából.

Mindenki egyetértett Né�
meth István hivatalvezetővel, 
hogy az idén ugyan nehezeb�
bek a feladatok, de mindent 
megtesznek, hogy hetedszer 
is elnyerjék az élüzem - kitün�
tetést. * K. I.

A HÉTKÖZNAPOK 

DICSÉRETE...

Nagyobb igény
(Folytatás az 1. oldalról.)

gőzök tájékoztatásának leg�
gyorsabban a bizalm iak útján 
tudunk eleget tenni. A jövő�
ben erre  nagyobb figyelmet 
fordítunk.

Az alulról jövő tájékozta�
tás egyik form ájáról, a je len�
tésekről szólva megjegyezte: 
továbbra is következetesek 
vagyunk abban, hogy a tiszt�
ségviselők, a vezető szervek 
idejét a  tényleges munkától
— jelentések készíttetésével
— ne vonjuk el, elsősorban 
azért, hogy az energiát a tag�
ság tájékoztatására, nevelé�
sére fordíthassák.

Olvassák mindenütt
a Postás Dolgozót!

A továbbiakban a sajtónak, 
m in t a tájékoztatás egyik leg�
fontosabb eszközének jobb 
felhasználásáról beszélt. A he�
lyi újságokat, a megyei lapok 
adta lehetőségeket országosan 
az eddigieknél még jobban ki�
használhatnák. Szólt a Postás 
Dolgozóról. amely havonta 
20 000 plédányban ju t el szak 
szervezetünk tagjaihoz. Olyan 
időszerű, aktuális tém ákkal 
foglalkozik, amelyek közér�
deklődést váltanak ki. Szak-  
szervezeti szemszögből foglal�
kozik politikai, szakm ai és 
kulturális kérdésekkel. Szük�
ség szerint bírál olyan intéz�
kedéseket, amelyek kevésbé 
szolgálják a társadalm i és 
egyéni érdekeket. U talt vi�
szont arra, hogy a levelezők 
kevés helyet kapnak a lap �
ban. A középszervek, alap�
szervek —. de a szerkesztőség 
is — szélesítsék a Postás Dol�
gozó levelezőhálózatát. — Az 
alapszervezetekben te tt lá to �
gatásaink során többek között 
Győr- Sopron és H ajdú m e�
gyékben sok olyan postán for�
dultunk meg — hangoztatta a 
beszámoló —, ahol nem is�
m erték a lapot, annak ta rta l�
mát.

Felhívta a tisztségviselők 
— különösen a járási 
szakszervezeti bizottsá-  

í gok — figyelmét arra.
hogy a Postás Dolgozót 

s juttassák el a jövőben a 
j leirk’sebb postaszervek�

hez is egy- egy példány�
ban.

További feladatok

— A szakszervezeti mozga�
lom nagy és egyben jelentős 
eseményre készül. Miközben 
társadalm i életünk igen fon�
tos politikai, gazdasági kérdé�
seihez kapcsolódva a hatal�
mon lévő munkásosztály szer�
vezetéhez méltóan kell állást 
foglalnia, megoldania felada�
tát, ugyanakkor az MSZMP IX. 
kongresszusát követő időben 
sor kerül a bizalm iak és a 
szakszervezeti vezetőszervek

ujjávólasztására. Legjobban 
úgy készülünk fel a jelentős 
eseményre, hogy tovább ja �
v ítjuk  m unkánk tartalm át. 
Ezt várják  tőlünk a szervezett 
dolgozók —, hangoztatta — 
m ajd hangsúlyozta: a m agyar 
szakszervezeti mozgalom, így 
a Postások Szakszervezete is 
betölti h iva tását a szocializ�
mus építésében. Képes nagy 
feladatok végrehajtására, és 
egyidejűleg jól végezni a m in�
dennapos apróbb feladatokat 
is. A tisztségviselők bátran  
állhatnak választóik elé be�
számolni és Vállalhatják a 
felelősségét a szakszervezeti 
m unkáért, az előforduló hibák�
kal együtt. Hasznos tapaszta�
latok halm ozódtak fel, tudunk 
m eríteni belőlük. A jövőben 
is lesznek nehéz feladatok s a 
szakszervezet meg akar és 
meg is kíván felelni a köve�
telm ényeknek — fejezte be 
Bíró Bódis József az elnökség 
beszámolóját.

Számadás négy hónap

munkájáról

A következő napirendi 
pontban dr. Zsuffa Szabolcs 
mb. főtitkár részletes tájékoz�
ta tást adott a Szakszervezetek 
Országos Tanácsa április 1- i 
üléséről és a  SZOT elnökségé�
nek a legutóbbi központi ve�
zetőségi ülés óta hozott leg�
fontosabb határozatairól. Rész�
letesen ism ertette az elnökség 
tevékenységét a legutóbbi köz�
ponti vezetőségi ülés óta, s 
számot adott az elnökség leg�
fontosabb állásfoglalásairól.

Részletesen tájékoztato tt a  
nemzetközi szakszervezeti élet 
eseményeiről, a  bevezetett á r -  
és bérintézkedések hatásai�
ról, a gazdaságirányítási 
rendszer készülő reform járól.

Ism ertette az ez évi első és 
ínásodik negyedévi termelési 
tanácskozások, a  postai szo�
cialista m unkaverseny - mozga-  
lom tapasztalata it és a postás 
dogozók széleskörű részvéte�
ié' a kongresszusi m unkaver�
senyben.

A központi vezetőség tá jé �
koztatást kapott a Posta 1966. 
i. negyedévi tervének teljesí�
téséről, a műszaki végrehajtó�
szolgálat átszervezéséről és az 
ezzel kapcsolatos szakszervezetj 
feladatokról. Majd részletesen 
foglalkozott az 1965. évi bal�
eseti helyzettel, a m unkafel�
tételek javításával, az a lap �
szervi ism eretterjesztő m un�
kával. a postai munkaügvi 
döntőbizottságok tevékenysé�
gével, a  Posta új Fegyelmi 
Szabályzatával, a Szakma Ifjú 
Mestere mozgalommal, az 1964' 
í . évi káderfejlesztési tervvel 
és az 1965—69 között tervbe 
vett továbbképzéssel és fog�
lalkoztatással kapcsolatos ha�
tározatokkal, illetve állásfog�
lalásokkal.

Maid ism ertette a  Központi

Vezetőséggel a  postás dolgozók 
szocialista nevelésével kapcso�
latos 1965. novem ber 18- i ha�
tározat végrehajtásának fon�
tosabb tapasztalatait.

A Központi Vezetőség elé 
kerü lt a  szakszervezet 1965. 
évi gazdálkodásáról szóló je�
lentés. (Részletes ism ertetésre 
következő szám unkban kerül 
sor.)

Végül a Központi Vezetőség 
személyi kérdéseket tárgyalt. 
Dr. Zsuffa Szabolcs mb. fő�
titk ár ism ertette az MSZMP 
KB titkársága határozatát, 
am ely szerin t Bíró Bódis Jó-' 
zsef, szakszervezetünk Köz�
ponti Vezetőségének titkára  
szeptemberben megkezdi két�
éves pártfőiskolai tanu lm á�
nyait. A Központi Vezetőség 
elism erve Bíró Bódis József 
eddigi m unkáját, a  bejelentést 
tudomásul vette.

A SZOT titkársága és szak -  
szervezetünk elnöksége a  Bíró 
elv társ távozásával előállt 
helyzetben javasolta, hogy 
Fatalin Jánost a  Központi Ve�
zetőség kooptálja a  m aga és az 
elnökség tagjai közé, bízza 
m eg az ado tt időszakban a 
Központi Vezetőség titkári 
teendőinek ellátásával.

A Központi Vezetőség a 
javaslatot egyhangúlag elfo�
gadta. »

A beszámolóhoz számosán 
hozzászóltak. Mihályi Józsefné 
(Vas m.) a  taggyűlések ta �
pasztalatairól, Juhász István 
(Szabolcs- Szatmár m.) az a k �
tiv isták  felelősségéről, a  tá jé �
koztatás alaposságáról, Mé�
száros Józsefné (Szervezési és 
K áder Osztály vezető) a  tá jé �
koztatás módszereiről, Lux 
M árta (Kiskunfélegyháza) a 
Postás Dolgozó javuló szín�
vonaláról, P é te r Ferenc (Ba�
ranya m.) a  bizalm i m unka 
jelentőségéről, a  postai terve�
zőm unka hibáiról, Koncz Sán�
dor (Budapest) az alapszervi 
taggyűlések problém áiról, P rá�
gai György (Csongrád m.) 
szervezeti kérdésekről beszélt. 
Kiss Károly (SZOT) hozzászó�
lásában többek között hang�
súlyozta, hogy a  határozatok 
végrehajtására az eddigieknél 
m ég nagyobb gondot kell for�
dítani. A bizalm iak hatékony 
m unkájára nem csak igényt 
kell ta rtan i, hanem  segíteni 
is kell őket e tevékenységben. 
Szabó Géza (Sárospatak) a  vi�
déki mozgalmi m unka prob�
lém áiról, Szabó Pál (Pest m.) 
a taggyűlések, értekezletek 
helyzetéről, Szabó János (Bp. 
Távbeszélő lg.) a kongresszusi 
m unkaverseny eddigi tapasz�
talatairól, Bayer Zoltán, a 
Számvizsgáló Bizottság elnöke 
pedig a szakszervezet 1965. 
évi gazdálkodásáról szóló je�
lentéshez szólt hozzá.

A felvetődött kérdésekre 
adott válaszok után a  beszá�
molót, illetve a jelentéseket a 
központi vezetőség határozat�
ként elfogadta.

— öregem, ezt írjátok meg! A hírlapárusok munkakörül�
ményei nehezek. Télidőben dideregnek a szabadban levő árus-  
helyeken és bódékban — nyitott be nemrégiben hozzám Kass 
Feri bácsi. Megírtuk, mert igaza volt. S a hírlapárusok hálál�
kodtak, mert javult a helyzetük.

A hírlapárusok problémáinak hű tolmácsolója, azok meg�
oldásának bátor harcosa volt.

Hajókirándulást szervezett. Láttuk, hogy az emberek 
mennyire szeretik őt, őszintén, szívből. Igen, szeretetreméltó 
volt egész életében.

Emlékszem felszabadulásunk 20. évfordulójára, az ünnep�
ségre, kormánykitüntetésének átadására. A Munka Érdemrend 
bronzfokozatát kapta. Sokan szorongattuk a kezét.

— Nagy öröm ez nekem. A kormány ismerte el munká�
mat. Nagy dolog ez, higgyétek el. Életem legszebb napja — 
mondta, s kihúzta magát, szeme csillogott, s mintha kicsit 
meg is nőtt volna.

Nehéz leírni, hogy Kass Feri bácsi már nincs közöttünk, 
s előttem egy gyászkerctes értesítő, hogy 1966. május 8- án, 
életének 65. évében rövid szenvedés után elhunyt. S ott állok 
a sírgödör előtt, amelynek mélyén eltűnt egy koporsó, benne 
egy emberrel. A barátom, a barátunk, az elvtársam, az elv�
társunk volt.

Volt! Milyen nehéz ezt a szót leírni. Nekrológ? Nem tu�
dom. Nem fog a toll, nem látom a papírt. . .

(bérces)

Színházi bérletek az 1966/67- es évadra

elmúlt év, amely sikeres 
munkával telt el, a hétköz�
napok dicsérete — és ez a 
mostani nap, telve ígérettel, 
hogy esztendő múltán ismét 
ezt ünnepeljék. B. I.

• •

Ünnepi
megbeszélés
A Rádió- és Televiziómű- 

szaki Igazgatóság közvetítő�
állomásai szinte behálózzák 
már az egész országot. Hogy 
hogyan dolgoztak? Az igaz�
gatóság elnyerte az élüzem 
kitüntetést.

Ott voltunk az ünnepségen, 
ahol Rontó Tibor, posta- 
vezérigazgató-helyettes mél�
tatta munkájukat. S ott ült 
az elnökségben Horn Dezső, 
a közlekedés- és postaügyi 
miniszter első helyettese, 
Búza Mártonná dr. postave- 
zérigazgató-helyettes és Koncz 
Sándor, szákszervezetünk bu�
dapesti bizottságának titkár�
helyettese.

Beszédek hangzottak el, nem 
valamiféle ünnepi tósztok, ha�
nem a munkáról, a perspek�
tíváról, arról, hogy még töb�
bet kell törődni az alkatrész�
tartalékok biztosításával. Ja�
vaslatot hallottunk: a lecse�
rélt régi adóberendezéseket 
különböző újításokkal korsze�
rűsíthetnék.

Horn Dezső a miniszter és 
a maga nevében gratulált. 
Dicsérte a fiatal, lelkiismere�
tes műszaki gárdát. Majd be�
szélt a feladatokról. Azután 
nevek hangzottak el, s kü�
lönböző kitüntetések kerültek 
gazdájukhoz. A szocialista 
brigádoknak Koncz Sándor 
plaketteket nyújtott át.

— b. gy. —

Gondokról
H arm adízben le tt élüzem a 

Miskolci Postaigazgatóság. A 
kitüntetés - á tadási ünnepségen 
Kövesi Béla postavezérigaz�
gató ta rto tt beszédet. A Mis�
kolci Postaigazgatóság m un�
k á já t m éltatva, elismeréssel 
szólt a szocialista brigádok 
teljesítm ényeiről, a különböző 
m unkaverseny - m ozgalm ak si�
kereiről. Hangsúlyozta: isme�
rik  a miskolci gondokat, azt, 
hogy a postai szolgáltatás 
nem tudott lépést ta rtan i a 
gyorsan fejlődő nagyváros 
növekvő igényeivel. A vezér-  
igazgatóság m axim ális segít�
séget kíván nyújtani a nehéz�
ségek megoldásához. Majd 
dr. Mosonyi Ferenc, a  Postá�
sok Szakszervezete elnöksé�
gének tagja köszöntötte az 
ünneplőket, s a legjobbak 
m unkájának elism eréseként 
á tad ta  a Miskolci Távbeszélő 
Központ „Puskás” szocialista 
brigádjának az ezüstplakettet. 
Andrássy Aladár, az igazga�
tóság vezetője megköszönte 
a dolgo'zók fáradozását, amely 
meghozta a gyümölcsét. Az 
ünnepségen sokan kaptak  kü�
lönböző kitüntetéseket, ju ta l�
m akat.

A korai nyár beköszöntésé�
vel korántsem  é rt véget az 
idei színházi évad. Jó néhány 
bem utatót ta rtanak  még a 
színházak, am elyek igen ér�
dekesnek ígérkeznek: a Nem�
zeti Színház Déry Tibor szín�
m űvét: Bécs 1934, a Katona 
József Színház Noel Coward: 
A kt hegedűvel című igen m u�
latságos vígjátékát, a Kis 
Színpad Heltai Jenő: N aftá�
im  című kom édiáját m utatja 
be, a József Attila Színház 
Bariliet: K aktuszvirág című
zenés vígjátékát.

A színházak program ja te �
h á t változatos, darabjaikhoz 
napijegyet váltani igen ne�
héz. A bérle t sok előnyt biz�
tosít tulajdonosának. Olcsóbb, 
m in t a  napijegy, s m iután 
az á rá t nem egyszerre kell 
megfizetni, nem je len t külön 
anyagi m egerőltetést, viszont 
biztosítja a néző helyét egész 
évre.

Operaház: Régi bérletek
m egújíthatók V. 15- ig. Az 
O peraház igazgatósága m in�
dent elkövet annak érdeké�
ben, hogy régi bérlői elége�
dettek legyenek és számos új 
bérlő is megtöltse a székso�
rokat. Ami a legvonzóbb: a 
bérlők külföldi művészek ven�
dégszereplését is lá thatják  
rendes bérletáron.

Vígszínház: a  Vígszínház
bérlői szinte automatikusai) 
ú jítják  meg évről évre bérle�
tüket, ami érthető. Csalódás 
nem  éri őket az előadásokon. 
Elvben a színház m ár lezárta 
a régi bérletek újítási lehető�
ségét. Űj bérletek még vált�
hatók.

Vígszínház — Operettszín�
ház kombinált: Nagyjából az 
előbbiek vonatkoznak erre is. 
Megszerette a közönség ezt a 
lehetőséget, így m indkét szín�
ház bem utatóira biztosították 
a jegyeket.

Odry Színpad. Űj bérlet: Sok 
volt a  panasz, hogy az Ödry

Színpad előadásaira egyálta�
lán nem, vagy csak nehezen 
kapható jegy. A színház 
igazgatósága Ö dry - bérletet bo�
csát ki, de tekintettel van a 
színház kis befogadó képessé�
gére. Ó dry - bérletet kizárólag 
Vígszínház- , vagy Vígszínház 
— O perettszínház - bérlők kap�
hatnak, jelentkezési sorrend�
ben.

Fővárosi Operettszínház. Űj 
b é r le t Ugyancsak a közönség 
kívánságára ind ít az igazga�
tóság önálló bérletsorozatot 
is. A bérletsorozat egyik elő�
adása a My fair Lady.

József Attila Színház: 
Csaknem 14 000 bérlője van. 
A népszerűvé vált, tízéves 
fennállását ünneplő József 
A ttila Színház egyik leg�
tekintélyesebb kultúrintézm é�
nyünknek számít s a jobbnál 
jobb darabok bem utatását 
biztosítja.

Irodalmi Színpad: Az iro�
dalmi „csemegét” kedvelő kö�
zönség látogatja elsősorban. 
Az utóbbi években sok ki�
váló produkciót m utato tt be, 
s jövő évadja is több olyan 
sikeres m űsort ígér, am elyek�
hez napijegyet nem  lehet 
kapni. Tanácsos bérletet vá�
sárolni.

Postás Szimfonikus Zene�
kar: A zenekar a m ár hagyo�
mányossá vált öt hangverse�
nyét külföldi karm esterek és 
művészek közreműködésével 
a következő évadban is meg�
rendezi a Zeneakadémián. 
Bérletek előjegyezhetők.

Vigh Imréné

A P o s tá s

M ű v e lő d é s i  H á z
a portások második otthon

(Bp. VI., Benczúr u. 27.)

B írá ltu n k  -  INTÉZKEDTEK
Márciusi szám unkban Ko�

m árom  megyei mozaik cím�
mel néhány bíráló  megjegy�
zést te ttünk, am elyekre Nagy 
Béláné, a  Budapest- V idéki 
Postaigazgatóság vezetője le�
vélben válaszolt. A Tatabánya 
5. sz. postahivatal vezetője k i�
fogásolta, hogy nem  eléggé 
vonják be a vezetőt és a  dol�
gozókat a  tervek elkészítésébe, 
m ielőtt egy- egy h ivatalt fel�
ú jítanak. Az igazgatóság ve�
zetője nem  ért egyet a ta ta�
bányaiakkal, m ert a  dolgozók 
vélem ényét is figyelembe ve�
szik. Tagadhatatlan, hogy a 
vélem ényeket nem tudják 
minden esetben hasznosítani, 
főleg am ikor azok nem  a  pers�
pektíváknak megfelelőek.

Oroszlány 1. postahivatalt 
utasította, hogy a ny itvatartás 
ideje a la tt a  nagy k iraka tab �
lakok rácsait húzzák fel.

Foglalkoztunk Bazsó Sán�
dor távíróm unkás problém á�
jával is. L ajer József, a me�
gyebizottság titkára  megvizs�
gálta a  panaszt, s m egállapí�
to tta hogy annak  idején való�
ban rossz csizmát kapott. Se�
gélykérelm ét sem intézték el 
körültekintően. A megyebi�
zottság titkára  figyelmeztette

az illetékes szakszervezeti bi�
zottságot.

Becz Sándor, a  Posta Rádió-  
és Télevízióműszaki Igazgató�
ság vezetője szintén válaszolt 
a  m árciusi szám unkban meg�
jelent kritikára , s közölte, 
hogy a  zavarvizsgáló üzem he�
lyiségproblém áját objektív ne�
hézségek folytán nem tudták 
eddig megoldani, úgyszintén a 
szellőztetést sem. A fennálló 
állapotokba nem  nyugszanak 
bele, s  próbálnak nagyobb he�
lyiséget szerezni.

A Postás Dolgozó januári 
számában Tollal — lencsével 
Baracskától Adonyig címen 
te ttünk  néhány észrevételt Fe�
jé r  megyei tapasztalatainkról. 
Szóvá te ttü k  a  nem rég újon�
nan felépített és á tado tt agár�
di postahivatal műszaki h ibá�
it, a  cecei hivatal világítási 
problém áit. Nagy Béláné, a 
Budapest Vidéki Postaigazga�
tóság vezetője megvizsgálta a 
panaszokat, s közölte szerkesz�
tőségünkkel, hogy az agárdi 
hivatal kivitelezési m unkái so�
rán  — takarékossági okokból 
— néhány esetben el kellett 
térn i a  tervezők által javasolt 
megoldástól. így a  tervezett

központi fűtés helyett a cse�
répkályhás megoldást válasz�
tották. Intézkedtek, hogy a 
hivatalban a  jövőben szaksze�
rűen fűtsenek.

Márciusi szám unkban Posta 
az üdülőben címmel bíráltuk 
a galyatetői postahivatalt, il�
letve az igazgatóságot, m ert az 
épület külső falán levő neon�
felirat hosszú idő óta törötten 
csúfította a bejáratot. András�
sy Aladár, a Miskolci Posta -  
igazgatóság vezetője megvizs�
gáltatta  észrevételeinket, s in�
tézkedett a neonfelirat meg�
javítására.

Februári szám unkban Egy 
versenyform a hibáiról címmel 
bírálóan írtunk  a Szegedi 
Postaigazgatóságról. Fodor 
István, az igazgatóság vezető�
je válaszolt b írálatunkra: „A 
szerzett tapasztalatok és a cikk 
nyomán ez évben megállapí�
tottuk, hogy területünkön hány 
hivatal lehet Kiváló hivatal és 
milyen összegű jutalm azásban 
részesülhetnek. Köszönöm az 
építő kritikád  bizonyos, hogy 
a fe ltárt hibák megszüntetésé�
vel a munkaverseny - mozgalom 
közelebb kerü l eredeti célki�
tűzéséhez . .

POSTÁS DOLGOZÓ2

N e k r o ló g  h e l y e t t

el hozzám, beszédének hatá�
sát mégis pontosan lemérhe�
tem: benne vibrál az ünne�

peltek ünneplő hangulatában, 
az egyre gyakrabban felcsat�
tanó tapsokban.

A szomszédteremben hívo�
gatnak a virágokkal díszített 
fehér asztalok, a büfé felké�
szülten vár. Majd megtelnek 
az asztalok, tányérok csörög�
nek, poharak koccannak, han�
gok keverednek. Csillogó sze�
mek, kipirult, mosolygó ar�
cok, csattanó tréfák, nyomuk�
ban kacagás. Jelen van az

A Benczúr utcai Művelő�
dési Ház első emeletén szűk�
nek bizonyult a terem a 78-as 
postahivatal élüzem-ünne p-
ségén. Az elkésett vendég 
már csak az oldalszobában 
találhat helyet magának. A 
művelődési ház együttese
már megtartotta rövid, az
alkalomhoz illő műsorát.
Koppányi Rezső szb-titkár
megnyitó szavai is elhangzot�
tak, s éppen Búza Mártonné 
dr. postavezérigazgató-helyet- 
tes tartja ünnepi beszédét. 
Csak szófoszlányok jutnak



H. BARTA LAJOS:

V A L L O M Á S
Ha jól emlékszem, április 

közepe volt, reggel. Elindul�
tam körzetembe, vittem a le�
veleket, és néhány pénzes- 
utalványt. Ismerős arcok az 
utcán, köszöntem, köszöntek. 
És akkor az egyik ismerősöm 
megállított, elmondana egy 
érdekes esetet, hallgassam 
meg. Sokszor megállítanak, 
beszélünk pár szót, szeretem 
őket, és úgy érzem, ők is sze�
retnek engem. Az ismerősöm 
közölte: a vele szomszédos
házban örökbe akarnak adni 
egy kéthónapos gyereket, érde�
kes eset, mivel tudja, hogy én 
szakszervezeti bizalmi vagyok, 
bizonyára érdekel.

Ismertem a házat, az udva�
ron négy asszony trécselt. Kis 
földszinti ajtó felé mutattak. 
Ügy futólag ismertem a csalá�
dot.

Ahogy beléptem a szűk szo�
bába, villanyfény csapott sze�
men, aztán kirajzolódtak egy 
fiatalasszony körvonalai. A  
kéthónapos pályás fölé gör�
nyedt, "  cuclisüvegből etette. 
Néha megbillent a tej, és mint 
a köd, rátelepedett az üveg 
falára.

— Jó napot! — köszöntem 
halkan.

Az asszonyka fel sem nézett, 
csak biccentett, szemébe lógó 
haja meglebbent. Álltam és 
lassan az orromba tódult a 
friss tejszag. Nagynehezen 
rászántam magam, és meg�
mondtam, hogy a gyerek miatt 
jöttem. Felegyenesedett. Olyan 
volt, mint egy riadt, kócos ve�
réb, őrszemét kék foltok gyű�
rűzték körül.

— Tessék megnézni — mu�
tatott az ágy felé. — Kéthó�
napos és már öt kiló . . .  Csen�
des gyerek. Ha jóllakott, so�
sem sír . . .  Meg okos is. Nézze, 
hogy csillog a szeme.

összeszorult a mellem ' és 
mozdulatlanul néztem a szu�
szogó pályást.

— Miért akarja örökbe ad�
ni?

Kezével hátralökte szemébe 
lógó haját.

— Nem én, a férjem.
Körülnéztem, a férfit keres�

tem.
— Most dolgozik —, szólt 

halkan. — De nem is a fér�
jem . . .  Tudja, mi csak úgy 
összeálltunk. Külön él a fele�
ségétől. Még nem mondták ki 
e válást. . .  Attól is volt egy 
kisfia . . .  Örökbe adta. Most 
azt mondja, ha a másikat oda�
adta, ez is menjen utána.

A gyerek halkan felsírt, az 
ennivalót követelte.

— Meg aztán részegeske- 
d ik . . .  Elitta a gyerekkocsi 
árát is. Mindig ver. Nézze — 
megnyújtotta a nyakát, és a 
kék nyomokat mutatta. — 
Nem lehet ezt sokáig bírni. 
Elhatároztam, hogy itthagyom, 
de hát a gyerekkel hova men�
jek? .:. Albérletbe így nem 
fogad be senki. Az lesz a leg�
jobb, ha örökbe adom, aztán 
elmegyek innen és dolgozni

fogok. Mert nem enged ám 
dolgozni, hogy ne hagyhassam 
itt, hogy tőle függjek és aláz- 
kodjak meg neki, mert ő ke�
resi a pénzt.

Elbúcsúztam. Szorította a 
kezem és halkan mondta:

— Fogadja örökbe. Meglát�
ja, nem bánja meg. Okos gye�
rek . . .  Meg már öt kiló__De
ha a férjemmel is akar beszél�
ni, várja meg, mindjárt haza�
jön, ő is a postánál dolgozik.

Igen, ott dolgozik, ahol én!
Kifordultam az ajtón. Az 

udvaron még ott állt a négy 
asszony. Ahogy mentem zava�
ros gondolataimmal, az egyik 
felém szólt:

— Gondolja meg, vegye ma�
gához . . .  Ezek sosem fogják 
visszakövetelni. . .  Olyan a 
szívük.

Mintha magamra szedtem 
volna az asszonyka gondjait, 
olyan nehéz volt a vállam. 
Keserű lett a cigarettafüst a 
számban és káromkodtam. 
Szidtam a férfit, aki ilyesmire 
képes.

Másnap délután felkerestem 
a férfit munkahelyén.

— Maga akarja örökbe adni 
a gyereket? — kérdeztem.

— Én —, mondta és összer 
húzta a szemöldökét.

— Igen! — válaszolta, de 
ez nem tartozik ide.

— De, ide tartozik! — 
mondtam. — Miért csinálja 
ezt az asszonnyal meg a gye�
rekkel? Mennyit keres?

— Ezerhétszázat, . .
— A gyereknek nemcsak 

életet kell adni.
— Az én dolgom!
Vágott a tekintete, megfor�

dult és köszönés nélkül ottha�
gyott.

Elégedett lettem, erélyes 
voltam, még kétszer-három- 
szor rápirítok és meggondolja 
magát — okoskodtam.

Késő délután az utcasarkon 
láttam. Az italbolt felé tartott.

Vtána mentem. Korsó sör 
mellett ült és kezével az asz�
tal sarkát ütögette.

BÍRÁL A POSTÁS NÉZŐ

HÁROM EGYFELVONÁSOSRÓL

Il lusz trác ió i  B a k a l l á r  J ó zs e f

Fel sem nézett. A hátát mu�
tatta. Tehetetlenül álltam. 
Szóltam. Nem felelt. Ügy vett, 
mint a levegőt.

Amikor visszamentem a 
szakszervezeti irodába a tit �
kárhoz, éreztem, hogy egyre j 
nyugtalanabb vagyok. Egymás 
után szívtam a cigarettákat, 
úgy esetlenül kapartam bele 
egy ember életébe.

Három órakor összehívták a 
szakszervezeti bizottság tag�
jait. Hang nélkül, figyelő te�
kintettel hallgatták a történe�
tet, aztán okos javaslatot tel�
tek: a férfi részére utaljunk 
ki segélyt, a pénzből vegyünk 
gyerekkocsit és küldjük ki a 
lakásra.

— Majd meglátjuk, mit tesz 
ezután —, mondta az szb- 
titkár. .

A javaslatot elfogadtuk.
Két napig nem történt sem�

mi.
Szombaton reggel a férfi 

csendesen jött.
— Megkaptam a kocsit — 

mondta.
— Jól van, üljön le! — 

mondtam a férfinak s ö lassan 
megfogta a szék támláját, kö�
zel húzta az asztalhoz és el�
helyezkedett. Nem tudom 
miért, de egyszerre nagyon 
nyugodt lettem. Úgy éreztem, 
mintha 'll fiam, vagy valame�
lyik barátom ülne mellettem. 
Ügy éreztem, hogy ezt a fér�
fit már nagyon régóta isme�
rem.

Alumínium dózniból ciga�
rettával kínált. Tüzet adtam. 
Míg szívta a füstöt, szinte ma�
gamnak mondtam:

— Higgye el, jót akarok. . .
Az orrán engedte a füstöt

és kinézett az ablakon, mint�
ha nagyon messzire nézne.

— Elhiszem — mondta.
A történet nincs tovább. A 

történetet nekünk kell befe�
jezni. De jó érzés, hogy mint 
szakszervezeti bizalmi tettem 
valamit egy emberért. Azt hi�
szem, ez is feladatunk.

Ism ét sajátos produkció�
val várja  a  közönséget a Thá-  
lia Színház. Legutóbbi bem u�
ta tó ja  a fiatal, de világszerte 
m áris ism ert nevű lengyel 
író, Slawom ir Mrozek három  
egyfelvonásosa v o lt

— Engem bizony nehezen 
nevettet meg egy színdarab, 
ilyen szempontból nem  va�
gyok „hálás közönség” — 
m ondja dr. Badá Miklósné, a 
Budapesti Távbeszélő Igazga�
tóság szám viteli osztályának 
dolgozója. — A Bűbájos éj-en 
azonban szívből kacagtam. 
No, nem csak azért, m ert az 
író jól odavág a férfinem �
nek — b ár az is jólesett. Ha�
nem, ahogyan az a  két kikül�
detésben levő k artá rs  m egér�
kezik a vidéki szállodába, és 
elkezdődik a kölcsönös udva�
riaskodással leplezett harcuk 
a jobbik ágyért — ez m ár 
maga telita lálat! Nagy Attila 
és Szabó Gyula egyébként re�
mekül komédiázik e szerepek�
ben. H át még, am ikor színre 
lép m egelevenedett álmuk, 
maguk előtt is titko lt vá�
gyaik megtestesítője, a Je len �
ség — vagy m inek is nevez�
zem . . .  Polónyi Gyöngyinek 
a szerepe csak p á r  szó, de 
mozgása, já téka kitűnő.

— A m ásik k é t darab? H át 
ezeken bizony nincs m it ne�
vetni. K om ikusak ugyan, de 
em ellett hátborzongatók. A 
Nyílt tengeren-ben furcsa 
kérdés vetődik fel: három  ha�
jó törö tt van a tu tajon, éle�
lem nincs, m elyiküket egyék 
meg? Én m ár az elején sej�
tettem , hogy a Kicsi lesz 
m ajd a pecsenye, ak it Szabó 
Gyula alak ít; ellene szövet�
kezik ugyanis kezdettől fogva 
az erőszakos, ak it Buss Gyula 
já tszik  és a gyáva, szolgalel�
kű, vagyis Somogyvári Rudolf.

— Még egy - két szót a h a r�
m adik darabról, a  Károly cí�
műről. Azt hiszem, helyesen 
ism ertem  fel, kikre, milyen 
politikai irányzat képviselőire 
céloz az író  és a rendező, a 
jelmeztervező. A bolond és a 
„Károly” - okat m indenképpen 
k iirtani akaró Nagyapa — 
Somogyvári Rudolf —, a  zöld 
vadászzubbonyban szerintem  
H indenburgra vagy esetleg 
Ferenc Józsefre utal. Az uno�
ka — Aíécs Károly — maszk�
ja  azonban m ár félreérthete t�
len. A kadnak m ég m a is 
efféle H itler - fiókák. Külön 
élmény a szemorvos, Inke 
László. Először nagy hangon 
az em beri m éltóságról szaval, 
azután am ikor m aga is fe�
nyegetve érzi m agát, a sarok�
ba szorítva, á rta tlanokat ad 
fel, csakhogy m aga m egm ene�
küljön.

— Mindezzel egyetértek — 
veszi á t a szót Galántai Imre, 
az Országos M ikrohullám ú 
Központ technikusa —, de én 
arró l is beszélnék, milyen 
szerencsés az író  választott 
m űfaja. Ilyen komoly, de gro�

teszk módon kifejezett gondo�
latok közlésére szerintem  leg�
alkalm asabb az egyfelvoná-  
sos. Nemcsak a Bűbájos éj 
két pitiáner alak jának  felsü�
lésére gondolok itt. A rra is, 
hogyan mond csődöt a  szabad 
választás elve a Nyílt tenge�
ren  című darab szavazási je �
lenetében, hogyan lepleződik 
le a magasztos frázisokat szaj�
kózó, az erősebb lá ttán  ham ar 
„becsináló” nyárspolgár a 
Károly - ban.

— I t t  találkoznak a gon�
dolataink! — teszi le a ga�

ra s t beszélgetésünk harm adik 
résztvevője, Gál Katalin, a 
Posta Csekkleszámoló Hivatal 
forgalmi osztályának fiatal 
havidíjasa. — Megmondom, 
bár nem szeretném, ha ezért 
részrehajlónak ta rtanának : a
T—uia Színháznak jóformán 
m inden darab já t megnézem. 
Mrozek szocialista ország író�
jaként a mi korunkhoz szól, 
m inket kényszerít gondolko�
dásra. Tanít arra, hogy gyű�
löljük az erőszakot, vessük 
meg a gyáva meghunyászko-  
dást, a képm utatást.

G. Szabó László

FÜGEFALEVÉL
Végre egy kitűnő magyar filmszatíra; szókimondó, szóra�

koztató és mindvégig mulatságos meseszövésü, s ami a leg- 
imponálóbb: mai életünk egyik sokat emlegetett tünetét, a 
szolgalelkűséget, a talpnyalást veszi célba, s mindjárt hozzá�
tehetjük: telibe találja.

Egy kisváros, Halmaz vasútállomásán kezdődik a törté�
net és lüktető sodrással halad a főtéri szoboravatáson keresz�
tül, a félreértésekből fakadó helyzeteken és bonyodalmakon 
át végig a filmen. Ám mindez csak lehetőséget ad a film al�
kotóinak arra, hogy a gúny, a leleplezés fegyverével támad�
ják az életünkben még oly sok helyütt fellelhető elvtelen haj�
bókolást, a képmutatást és köpönyegforgatást.

A történet újságíró-hőse aláírás nélküli cikkében ékes�
szóló frázisokkal kel ki a főtéri szobor, a Fuvolázó fiú mez�
telensége ellen, a „burzsoá pornográfia” erkölcs- és ízlésrontó 
hatását ostorozva, majd másnap a parkban, az ifjúság előtt 
ugyanilyen ékesszólással veszi védelmébe a szobrot. Pattan�
tyús főszerkesztő, aki isten tudja, miképpen jutott erre a 
posztra, mert az értelemnek még halvány nyomait is nélkü�
lözi, a megyétől érkezett Gérusz elvtárs humoros megjegyzését 
éppen ezért félreértve, hajbókoló szándéktól fűtve lohol a 
téma után, hogy elnyerje a felsőbbség elismerését a szobor 
körül folyó harcban. Máriássy Félix sok-sok ötlettel, friss 
lendülettel bontja ki filmszatírájában e karrier-bódulatban 
össze-vissza csapkodó figurák jellemét, pontosabban jellemte- 
lenségét, pillanatnyi sikereik mögött is éreztetve elkerülhe�
tetlen alkonyuk bekövetkezését.

A nagyszerű operatőr, Hegyi Barnabás, utolsó munkája 
csak megerősíti azt a meggyőződést, hogy egy legmagasabb 
színvonalon álló művészt ragadott el a korai halál.

A film szereplői, elsősorban a Pattantyúst alakító Besse�
nyei Ferenc és Máriássy felfedezettje, a fiatal, rendkívül sok�
színű Sinkó László, aki az ifjú újságírót formálja meg, kitű�
nő színészi teljesítményt nyújtanak. \ .  I.

• •

Ünnepi könyvbét
M ájus 28- án a  Liszt Fe�

renc téri könyvsátornál, Ady 
Endre szobra e lő tt ny ílt meg 
az idei ünnepi könyvhét. A 
fővárosban mintegy 100 könyv�
sátor lesz, több vidéki vá�
rosban könyvutcákat nyitnak, 
írók és költők utaznak az or�
szág különböző tá jaira , hogy 
találkozzanak olvasóikkal.

Im m ár megszokott, term é�
szetes jelenség nálunk a 
könyvnek ez áz ünnepi moz�
galma. Százezrek és milliók 
rendszeres kenyere m a mái 
a könyv. S am ikor ezt m ond�
juk, nem túlozunk, s nem 
frázist pufogtatunk. Az idén 
a könyvhéten 63 mű jelenik 
meg, 800 ezer példányban.

Örömmel fogadjuk a magyai 
szerzők sikereiről szóló jelen�
téseket, hiszen kiderül, hogy 
1960 óta m egduplázódott s 
hazai szerzők új műveinek 
példány száma: átlag 12 ezei 
példányban jelennek meg éle 
íróink művei. Az is külör. 
öröm, hogy az idei ünnepi 
könyvhét választékának m ajd�
nem a fele élő m agyar szerző 
műve. Mindez persze csak 
szám, adat, de sokkal fonto�
sabb,' ami mögötte van: egy 
olvasó, a művelődés lépcső�
jén felfelé haladó nép. A 
szellemi értékek gyarapodása, 
az em berform áló művészet 
hatása olyan erő, am elyre a 
jelen és a jövő épületét biz�
tosabban alapozhatjuk. —I

KINDZIERSZKY EMIL:

FANTASZTIKUS KISREGÉNY

( 12.)

— Zamenhofon kívül jártál még más hold�
városban is? — kérdeztük Bincitől.

— Nem, sőt Zamenhofot sem tudtam ala�
posan megnézni. Egyik utitársunk ugyanis 
váratlanul belázasodott, s nehogy fertőző be�
tegséget terjesszünk a Hold ezideig steril 
környezetében, azonnal a rakétaállomásra 
szállítottak bennünket. Egy óra múlva már 
útban voltunk az űrállomás felé. Giga itt át�
adta a helyét az egyik csillagásznak, aki 
biológiailag nem tudott alkalmazkodni a szo�
katlan életkörülményekhez és sürgősen fel 
kellett váltani. Gigától csak futólag búcsúz�
tam el azzal, hogy néhány nap múlva utá�
nunk jön a következő rakétajárattal és rövi�
desen találkozunk a Postamúzeumban. Ak �
kor még nem sejtettem, hogy búcsúnk végle�
ges volt: Gigát soha többé nem láttam.

— Jómagam szerencsésen, de holtfáradtan
érkeztem vissza a Földre, s szobámba érve, 
nyomban lefeküdtem. Időérzéken: teljesen
cserben hagyott: arról sem tudtam számot 
adni magamnak, hogy mennyi ideig alhat- 
tam. Felébredésemkor délfelé járt az idő, 
amit nemcsak az órám, hanem a gyomrom is 
jelzett. A tetőteraszon, ahol a múltkor még

Giga társaságában gyönyörködtem a Hold 
újszerű látványában, most egyedül ebédel�
tem. Giga nélkül gyámoltalannak és nagyon 
elhagyatottnak éreztem magamat. . .

— Egyszóval szerelmes . lettél Gigába — 
szólt közbe a Kiskoma.

— Nem tagadom — válaszolta Bind  — s, 
az volt az elhatározásom, hogy végleg Gig 
hoz kötöm a sorsomat —, ha ő is úgy akar�
ja.

— Arra nem gondoltál — kérdeztük —, 
hogy voltaképpen 100 évvel idősebb voltál 
nála?

— Ha a 2066-os esztendőt tekintjük alap�
nak, úgy valóban Matuzsálem korú aggas�
tyán voltam Gigához képest. Igen ám, de a 
közbeeső 100 évet nem éltem át, hanem egy�
szerűen átugrottam, s a mostani 30 észtén 
dős korommal érkeztem meg a jövő század 
ba. Biológiailag t e h é p p e n  olyan korú vol�
tam, mint ma, mégis egy évszázad választott 
el Gigától. Beidegzett szokásaimat, gondol�
kodásmódomat. világszemléletemet képtelei 
voltam máról-holnapra megváltoztatni; tech�
nikai, tudományos ismereteim siralmasan el�
maradottnak látszottak. Képzeljétek el, mi�

lyen lelki konfliktusaid lennének annak az 
embernek, aki 100 évvel ezelőtt volt 30 éves, 
és valami módon belecsöppent a mi vilá�
gunkba. így voltam én is, de bíztam ma�
gamban, hogy Giga segítségével behozhatom 
a vétlenül elmulasztottakat és megtalálom a 
helyemet ebben a fejlettebb, a miénknél 
sokkal szebb világban. Gondolatban azonban 
gyakran visszatértem az én valódi világom�
ba, és ha nem Gigával voltam, csak a Pos�
tamúzeumban éreztem igazán jól magamat. 
Ebéd után most is odamentem, hogy alapo�
sabban megtekintsem az eddig csak futólan 
látott „100 év előtti furcsaságok” című kiállí�
tási termet.

— Elsőként egy változatos rajzgyűjtemény 
kapta meg a figyelmemet. Fejek, női aktok, 
házak, mértani idomok, gyermekes irka-fir�
kák voltak láthatók. A magyarázó felirat 
szerint: „őseink közül sokan efféle rajzok�
kal űzték el a hosszúra nyúlt értekezletek 
unalmát.”

— „Bújtatott dolgozók” — olvastam a 
szomszédos tárló feliratát és a magyarázó 
szöveget: „Főleg a felsőbb postaszerv éknél 
volt divatban egyes dolgozókat alsóbb posta�
szerv létszámába beosztani, noha ezek vitat�
hatatlanul a felsőbb postaszerv munkájában 
vettek részt. Az eddigi kutatások még nem 
tudták kideríteni ennek az érthetetlen eljá�
rásnak az okát. Egyes kutatók a posta 100 
évvel ezelőtt végrehajtott átszervezésével 
kapcsolatos hibának tekintik, ez a nézet 
azonban még bizonyításra szorul."

— „Vaskalap” volt a címe egy másik tárló�
nak. A felirat szerint: „Divatos viselet a múlt 
században. Azok hordták, akik lényegtelen 
dolgokra pazarolták rengeteg energiát, köz�
ben szem elől tévesztették a lényegest.”

— Egyedül akartam lenni, s átmentem a 
néptelen szomszédos terembe. Mint kalandom

megindulása idején, megint ott álltam a 
debreceni postaállomás hangulatos diorámája 
előtt. Éppen csak egy pillantást vethettem 
kedves debreceni ismerőseimre, amikor hir�
telen minden elsötétült előttem. . .  A múze�
umigazgató szobájában tértem magamhoz. 
Fejem egy pontján sajgó fájdalmat éreztem 
és tisztán hallottam az igazgató hangját:

— Egy tompa zuhanásra lettünk figyelme�
sek. Valószínűleg hozzám igyekezett, de a 
debreceni dioráma előtt megcsúszott, fejét 
beverte a mellette lévő vasládába. Azóta esz�
méletlenül fekszik, csak egy szót suttog ál�
landóan: Giga, Giga —, nem tudom, mit je�
lenthet. Az orvos szerint fejsérülése eléggé 
súlyos, de nem életveszélyes. Reméljük, ha�
marosan felgyógyul, nézzétek, már meg is

mozdult, a szemét rebbentgeti, de mintha 
könnyezne, úgy látszik, nagyon fájdalmas a 
sérülése.

— Igaza volt a múzeumigazgatónak — 
mondta Binci —, fájt nagyon a sérülésem, 
de nem a fejem; Gigára gondoltam, aki 
csak vízió és hallucináció volt —, de tanul�
ságos is.

Vége
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Sok még a téviranyitás
Érthető várakozás előzte 

meg a m ájusi term elési ta �
nácskozást, a B udapest 72- es 
postahivatal levéltovábbító 
osztályán: m últ évi jó m un�
kájukkal a Szocialista Osztály 
címet nyerték el, s a cím meg�
tartása  szám ukra elsőrendű 
cél.

— Tavaly a m unkaverseny
eredm ényes volt az osztályon, 
de tartalm ilag  ez az igyekezet 
1966- ban m ár nem  elég — 
hangoztatta beszámolójában 
Rejtő László osztályvezető. — 
Magasabb szintre kell emel�
nünk m ind a szakmai, m ind a 
politikai és kulturális feltéte�
leket. M egemlítette, hogy a 
közelm últban lezajlo tt igazga�
tósági szemle jó  hatással volt 
az osztály dolgozóira. Az irá �
nyítást vizsgálták. Ism ételten 
leszögezték: azon kell lenni,
hogy az esti m enetekkel mi�
nél több anyagot továbbítsa�
nak. Többször le kell szólni a 
felvételhez is, hogy érkezett - e 
új anyag. Ilyenkor m indenki�
nek a helyén kell lennie, s 
helytelen, hogy egyesek rend�
szeresen koraesti program ot 
terveznek és azt az időt m ás�
nap délelőtt akarják  ledolgoz�
ni.

— Igen1 jól sikerült a hús�
véti forgalom. Volt olyan nap, 
hogy 35 mázsa levelet gyűjtöt�
tek be a hivatalok.

1965- ben tizenhárm án je�
lentkeztek a „Szakma ifjú 
m estere” mozgalomba, köztük 
Legiárdi Luciánóné és Piricky 
Györgyné aranyérm et, Andics 
Gáborné és Tóth Ilona ezüst�
érmet, Nagy Lajosné és Aranyi 
László pedig bronzérm ei 
nyert. Idén m ár tizenöten je �
lentkeztek, s jó lenne, ha 
mindvégig ki is ta rtan án ak  és 
a vizsgákon valam ennyien 
megjelennének.

H iányosságként említette,' 
hogy b ár a legutóbbi időszak�
ban 200 tévirányítással keve�
sebb volt, m int korábban, az 
1186 távirányítás is sok, még 
ezt a számot is. lehet — sőt 
kell — csökkenteni. Felhívta a 
dolgozók figyelm ét a takaré�
kosságra: az elm últ évnegyed�
ben indokolatlanul 5 ezer fo�
rin tta l em elkedett a villany�
fogyasztás. Gazdaságosabban 
használják az áram ot — és 
úgy, hogy á szükséges fényerő 
ne csökkenjen.

A levéltovábbító osztály te r�
melési tanácskozását két rész�
ben ta rto tták  meg. Az első 
napon adták á t Kemény Ist�
vánná szétosztónak, a Lázár�
brigád tag jának a ha t eszten�
dei brigádm unkája után őt 
megillető ezüstkoszorús je l�
vényt. A hozzászólók aktuális 
problém ákat em lítettek. Lend- 
vári Rudolf szétosztó a böl�
csőkocsik szám át keveselte, 
amelyek hiányát különösen az 
esti csúcsidőben érzik. Az új 
kiskocsik kerekeinek kis te�
herb írását is kifogásolta. Ke�
mény Istvánná azt nehézmé-  
nyezte, hogy több nagy hiva�
talban a nyom tatványok közé 
leveleket is tesznek.

Veres János csoportvezető a 
pontos kezdés fontosságát han�
goztatta. Kiszeli István az osz�
tálybizottság titkára  az öt 
szocialista brigádot köszöntöt�
te. M egem lítette: jobban keil

vigyázni a kötegjelzők cseréjé�
re! Leibinger József szétosztó 
és Bereczki Antalné vonalke�
zelő a hiányzó kötegjelzők pót�
lásá t kérte.

A term elési tanácskozás vé�
gén az osztályvezető a rra  kér�

te dolgozótársait, hogy a te �
rem ben függő felira t: „Minő�
ségi m unkával a szocialista 
osztály cím m egtartásáért” — 
a tényleges szándékot és az 
o tt folyó m unkát tükrözze.

Földes Tamás

A leglényegesebb 

feladatokat tárgyalták...
Az Erzsébet Távbeszélő 

Üzem Építési Osztályának ter�
melési tanácskozásán Vajda 
József üzemvezető tartotta a 
beszámolót. Kitűnt, hogy az 
építési osztály műszaki telje�
sítménye az idei I. negyed�
évben 108,2 százalék, viszont 
az önköltséget 45 ezer forint�
tal lépték túl. Igaz ugyan�
akkor, hogy az alközpontok 
jóságfoka a tavalyinál jobb. 
Volt szó a IX. pártkongresz- 
szus tiszteletére tett munka�
felajánlásokról. 11 brigád — 
amely komplex módon dol�
gozik — 24 pontos vállalást 
tett. Eszerint a pártkongresz- 
szus hírhálózatát határidő 
előtt két nappal átadják. A 
BNV 26 nyilvános távbeszélő�
állomását a megnyitás előtt 
10 nappal kiépítik.

Szerelők, műszerészek, vo�
nalépítők álltak fel és mond�
ták el véleményüket. Rákász 
Mihály szerint például kevés 
a javítószemélyzet, s így a

hiba elhárítása sok esetben 
elhúzódik. Szabó Ferenc fi �
gyelmeztetett, hogy az igaz�
gatóság területén 500 munka�
nap veszett el balesetek miatt. 
Biró Mózes vállalást tett: 
„Tovább növeljük a jóság�
fokot, csökkentjük az önkölt�
séget, a raktárban tárolt le�
szerelt tárcsákat ismét hasz�
nálhatóvá tesszük..."

A válaszok után egy külön 
napirendi pont: búcsúztak Ba�
ranyai Lajostól, aki 1929 óta 
dolgozik a postánál, s most 
érkezett el nyugdíjideje.

A terem már üres, a ter�
melési tanácskozásból már 
csak a füstös levegő maradt, 
az ablak előtt még ott áll 
Baranyai Lajos. Lassan for�
dul, indul az ajtóhoz, kezé�
ben ajándékok, könyvek, vi�
rágcsokor s maga elé mor�
mog.

— Nana, jövök én még ide 
többször is.

B. A.

GYÁRFÁS MIKLÓS:

ÖNARCKÉP JELMEZBEN
A közelm últ néhány évtize�

dét szellemes ú jra  felfedező�
kén t já rja  végig a  kitűnő író, 
az önarckép  jelmezben című 
kisregényében. M indannyian 
átéltük  ezt az időszakot, a 
kortársakhoz szól az író a 
maga sajátos, derűs hum orá�
val, frappáns gondolataival és 
ötleteivel világítva egy kor�
szak ú tja it, kanyarait és buk�
tatóit. Nem akar világot meg�
váltó társadalom bírálattal ki�
rukkolni, de kedvesen, bölcs 
és elnéző iróniával pásztázza 
végig életünk sok - sok terü le�
tét. ízléses csattanóin, gúnyos, 
nevettető  jelképein bizony

alaposan megtépázva jutnak 
csak á t életünk fonákságai.

A kötet m ásik darab já t: a 
Butaságom története című kis�
regény film változatát m ár so�
kan ismerik. Egy kedves, 
nem  különösebben tehetséges, 
de m indenképpen rokonszen�
ves színésznő egyetlen napja 
táru l elénk.

A ké t kisregény ism ét bizo�
nyítja, hogy Gyárfás Miklóst 
sajátos író - egyénisége teszi 
alkalm assá arra , hogy fontos 
társadalm i és em beri jelensé�
gekről szellemesen csevegő 
könnyedséggel mondjon vé�
leményt.

Győrben, az 1-es postán lányok és asszo�
nyok régóta élnek közösségben. Fél évtized 
múlt el, s a brigádnapló sorai e rövid múlt�
ról vallanak. Az első lapon olvasom: „1960
július 6. A felvételi brigád a szocialista cím 
elnyerését vállalja, ezért szocialista módon 
kívánunk élni, tanulni, dolgozni. Munkánk�
kal segítjük a hivatalt az Élüzem címhez . . .” 
A továbbiakban a jobb munkaszervezést, a 
postai bevételek növelését, a kulturális szín�
vonal emelését illetően olvasunk vállaláso�
kat. Zsúfolt programról, szép eredmények�
ről szól a több kötetet kitevő brigádkrónika. 
Közösen járnak moziba, színházba, a kirán�
dulásokra, néha-néha még Budapestre is, az 
Operába. Mivel a küldeményeket lelkiisme�
retesen ellenőrzik, csökkentek a visszaélések. 
Mindegyikük tanul középiskolában, Postafor�
galmi Technikumban, vagy segédtiszti tanfo�
lyamon, egyikük pedig egyetemre készül. Van, 
amikor függönyöket varrnak az ablakokra. 
Majd egy újabb dátum, beiegyzés: „1961 feb�
ruár 24. Elnyertük a szocialista brigád cí�
met, elsőként a Soproni Igazgatóság terüle�
tén . . . ”

A naplók zizegő lapjain nevek, számok és 
tények. Egyre nagyobb bennem a vágy: meg�
ismerni, akikről a betűk vallanak. Miért? 
Honnan e nagy lelkesedés e rengeteg plusz�
hoz, mi ad erőt az asszonyoknak mindehhez, 
akiknek otthon is akad bőven tennivalójuk?

Győrött az 1. posta felvevőablaka előtt ki�
csit izgatottan szólok.

— Csak egy órát, egy órácskát szeretnék 
— tréfálkoztam a satter mögött ülő barátsá�
gos, szőke kontyos lánnyal. Jóízű kacagás kö�
zepette nyílt meg előttem a szezám, a bejá�
rati kisajtó. Kecskeméti Tibomé az orvosi 
szobába vezetett mentegetőzve, hogy nincs 
öltözőhelyiségük, itt tartják ruhájukat. Be�
szélgetünk. Majd egy kedves teremtés nyit 
ránk, ő a brigád legfiatalabb, legkedélyesebb 
tagja, Opitzer Teréz. Opinak szólítják.

— Nagy, nagy színház- és szinészrajongó. 
Minden előadást megnéz, s amelyikre nem 
jutunk el, arról ö mesél — újságolják. Meg�
szólal Opi is: „S. Tóth József a kedvencem. 
A Rómeó és Júliában szerettem meg. Már 
megismerkedtem vele. Egyszer táviratot adott 
fel izgatottan, kért, hogy segítsek megszöve�
gezni. Boldog volt, mert fia született. Osztoz�
tam örömében. Te is fiút vársz, ugye? — 
fordul érdeklődve Mikó Józsefnéhez. A kér�
désre a kismama zavarba jön.

— Igen, de ha Zsuzsika lesz,' az sem- baj. 
Csak egészséges legyen.

— A brigádban ma három alapitó tag dol�
gozik, s egyikük Mikó Jözsefné. A kezdeti 
időkre emlékezik.

— Tulajdonképpen úgy kezdődött, hogy én 
gimnáziumba jártam, s a többiek meg segí�
tettek. Egyre jobban összeszoktunk, megis�

mertük egymás problémáit. Így kovácsolód- 
tak össze, végül is brigáddá alakultak.

— Azt hiszem, nem túlzók, ha azt mon�
dom: szinte egy család vagyunk, s munka�
helyünk a második otthonunk — veszi át a 
szót a brigádvezető, Beke Vincéné. — Nem 
mindegy ugyanis, hogy valaki hogyan érzi 
magát munkahelyén nyolc, vagy néha több 
órán keresztül is, A hatszoros szocialista 
cím nem csupán címet, hanem igazi meg�
hitt összetartozást jelent.

E brigádnak városszerte jó hírneve van. 
Gyakran kapnak meghívót egy-egy kulturális 
eseményre, külföldi delegáció fogadására,

vagy valami fontos, hivatalos megbeszélésre. 
A felek is érzik a különbséget, s mintha rá�
juk is kisugározna valami új, valami szép.

— Ilyen helyen még a pénzt is szíveseb�
ben fizeti be az ember — tréfálkoznak több�
ször is a felek. Nem egy esetben szigorúan, 
de kedvesen utasítják vissza azokat, akik 
borravalóban, luigy édességben akarják elis�
merésüket leróni.

— Jár azonban ide egy idős bácsi, akit 
semmiképp sem tudunk visszautasitani. Evek 
óta minden esztendőben, kezdve a hóvirágtól 
a krizantémig hordja nekünk a csokrokat. 
Ha figyelmeztetjük, hogy ne költse nyugdíját 
ilyesmire, tiltakozik. Kéri, ne fosszuk meg öt 
ettől az örömtől. Megszoktuk a virágcsokro�
kat — mondja el a kedves epizódot Helyes 
Mária — és bizony hiányozna, ha elmaradna 
egyszer. . .

Megszokottá vált az is, ha valamelyikük 
szolgálati beosztása miatt nem tud gyereké�
ért a bölcsödébe elmenni, akkor Helyes Mária 
viszi haza. Pék Lajosnénak a költözködésnél 
is segített, (ö a brigádnapló írnoka hat éve.f

Megismertem a brigádot. A közelmúltban 
ezüstplakettet kaptak. Ilyennek képzeltem 
őket. Kedveseknek, jól dolgozóknak, akik 
valóban szocialista módon élnek, dolgoznak^ 
tanulnák. Senki nem kényszeríti őket erre, 
Azt vallják: jobb, szebb és érdemesebb így 
élni.

Vonák Katalin

DÉRY TIBOR:

Messze van Budaörs!
Három óra utazás naponta — szabad időből

A KIKOZOSITO
Déry Tibor ú j regénye iro�

dalm unk kimagasló esemé�
nye: a ragyogó könyv szik�
rázó ötletekkel bravúros for�
mai megoldással ajándékozza 
meg az olvasót, irodalm un�
kat. Mai mondanivaló, mai 
életünk, legközelebbi jele�
nünk problém ái és tanulságai 
— m ásfélezer éves történetbe 
ágyazva. N éhány m esteri ol�
dal és m áris az időszám ítá�
sunk utáni IV. évszázadba rö-

Termelési tanácskozás 
a Krisztinában

Termelési tanácskozást ta rto ttak  a  K risztina Távbeszélő 
Üzem építési osztály dolgozói.

Bódi János szb - titkár üdvözlő szavai u tán  Kovács Károly 
beszámolója következett. Az előző term elési tanácskozáson el�
hangzott észrevételekre, javaslatokra adott válaszok után  az 
1966. I. negyedévi terv  teljesítéséről szólt. Felhívta a  dolgo�
zók figyelmét a  m unkautalványok időben történő leadásának 
és az elszámolás pontosságának fontosságára. Előfordul ugyan�
is, hogy 15—20 napos késéssel ad ják  le azokat.

A vitában Gogolyák Mihály érpárnyi Iván ta rtó  a rra  pa�
naszkodott, hogy a  ny ilvántartás új rendszere rendkívül kö�
rülm ényes és teljesen áttekinthetetlen. A m ultiplikált háló�
zatokban egy- egy új állomást 8—10 nyilvántartó lapra rá  kell 
vezetni. Mielőbb felül kellene vizsgálni az új nyilvántartási 
rendszert, m ert sok a többletm unka. .Stund Béla, az utcai 
nyilvános állomások karbantartó ja  helyteleníti, hogy az indí�
tók, m ielőtt a  készülékek működését megvizsgálnák, a beje�
lentések alap ján  kiküldik a  h ibaelhárítókat az állomásokra. 
Nagy M ihály vonalépítő az előfizetői leágazásoknál használt 
szigetelt vezetékek minőségére panaszkodott.

Baumgartner Géza művezető felhívta a figyelmet a há�
lózatszerelő dolgozók továbbképzésére. A balesetekkel kapcso�
latban megemlítette: fordítsanak nagyobb gondot az oszlopon 
végzendő m unkáknál az előírások betartására. Ágner Kálmán, 
az építési csoportból kifogásolta, hogy a januárban eltörött és 
javításra adott tolólétrát még nem kapta vissza.

A term elési tanácskozáson őszinte légkörben beszéltek a 
legfontosabb témákról. Most aztán m unkára fel!

—von—k.

p it az író  csodás időgépén. 
Hogyan form álódik a történe�
lem, k ik  form álják, alak ítják  
az em beriség sorsát? K irá�
lyok, főurak, vagy a hömpöly�
gő nép, a tömegek, akik so�
dornak és sodortatnak? E 
történelm i regényben o tt lük�
te t je lenünk szinte teljes gon�
dolat-  és problém avilága, hi�
tünk és kételyeink, nekibuz�
dulásaink és csalódott kese�
rűségeink. S mindez lélegzet�
elállítóan izgalmasan és já té �
kossággal, varázsos írói b á j�
jal, értő és megértő bölcses�
séggel. Déry Tibor alighanem  
pályája csúcsára ju to tt e re�
m ek könyvével. Társadalom -  
filozófiája é re tt és megalapo�
zott. Úgy éli és érti a  tö rté�
nelm i mozgást, úgy ábrázolja 
a társadalom  és a világfor�
máló em ber ú tját, ahogy a 
nagyoknak is csak ritkán  si�
kerük

(v—i)

GERALD DURREL:

NOÉ BARKÁJÁN

Gerald Durrel fiatal angol 
zoológus, s bár könyve ma�
gyarul még nem jelent meg, 
neve mégis ismerős a távoli 
földrészek után érdeklődők�
nek. A M agyar Televízió né�
hány hónappal ezelőtt m utatta 
be „Vadászat felvevőgéppel” 
című, az új- zélandi állatvilág�
ról készített kisfilm sorozatát. 
Most m egjelent könyve króni�
ka arról a hathónapos gyűjtő-  
útjáról, am elynek során a nyu�
gat - afrikai K am erunt já rta  be.

A Táncsics Kiadó Ű tikalan -  
dok sorozatában m egjelent 
könyvét a szerző eredeti fény�
képfelvételei illusztrálják.

A budaörsi m unkásszállás 
két, hosszúkás földszintes épü�
letből áll. Középen kis udvar, 
az ablakok a la tt fű zöldell, és 
egy- egy pünkösdi rózsa bim �
bója bontogatja szirm ait.

Az ebédlő tágas, kellem es 
helyiség, m odem  asztalok, szé�
kek, az ablakon takaros füg�
gönyök, a  rádióból halk zene 
szűrődik ki, a  sarokban üres 
tv - szekrény.

— Sajnos, a  tv  elrom lott, 
m ár egy hete elv itte a Gelka 
— m ondja Tar István, a  szál�
lás gondnoka.

ínycsiklandozó illa t árad  a 
konyhából, a  lakók vacsorát 
készítenek. A villanyrezsőkon 
lábasok, az egyikben kolbász 
pirul, a m ásikban paprikás�
krum pli rotyog. A szállásra 
szorult em berek sorsa, fiatalo�
ké és időseké egyarán t — 
hogy maguk főznek.

A 148 férőhelyes munkás-  
szálláson jelenleg 74- en lak�
nak. Á prilis közepén költöz�
tek  ide.

— Nehezen indu lt a beköl�
tözés — m ondja Tar István,
aki m aga is  vidéki, B aranyá�
ban lakik a családja. — Az 
em berek nem akartak  jönni, 
m ert a m unkahelyükhöz mesz-  
sze esik a szállás.

— Miért, talán nincs mesz-  
sze? — villan haragosan a te�
kintete Kovács Ferencnek. — 
Másfél ó ra oda, másfél vissza, 
összesen három  óra utazgatás 
mindennap. Sok az egy idős 
m unkásnak.

— N ekünk meg a  korai ke�
lés nem tetszik. Tudnánk még 
aludni, ha nem kellene reggel 
négy vagy öt órakor kelni — 
m ondja kedvetlenül a fiatal 
Tóth Sándor gépkezelő.

Egyre bővül körülöttünk a 
férfikoszorú, egyre többen 
szólnak. Többnyire az időseb�
bek elégedetlenkednek, a  fia�

talabbak inkább hallgatnak, 
vagy elkedélyesikedik a dolgot.

Kovács Ferenc azt is kifo�
gásolja, hogy az új helyen 
többet kell fizetni, m int a  ré�
gi szálláson.

— Pedig szinte csak aludni 
já ru n k  ki — fortyan fel bosz-  
szúsan Kovács Sándor, ak i�
nek nem csak a neve Kovács* 
hanem  a szakm ája is. — Nem 
hiszem, hogy sokan it t  tö ltjük 
a  telet, ha más megoldás nem 
lesz, akkor én inkább elm e�
gyek a vállalattól, ö  egyálta�
lán nem  ak art kiköltözni Bu�
daörsre. Egy - két hétig a  ro�
konainál húzódott meg, aztán 
albérletre  gondolt, végül még�
is  a  m unkásszállást vá�
lasztotta. Most m ár kezdi m eg�
szokni, jól érzi magát, csak a 
téltől fél.

— Félek, m ert nyakig sáro�
sak leszünk, ha beáll az esős 
évszak — mondja. — A szobá-

A labda kerek
A hagyományos, im m ár 

24. Színészek—Újságírók 
találkozót jún ius 12- én dél�
előtt 10 órakor rendezik 
meg a  Népstadionban. A 
két labdarúgócsapat m ér�
kőzését nagyszabású eszt-  
rádm űsor előzi meg. Nóta�
totóban fellép 15 népszerű 
dalénekesnő: Ambrus Kyri, 
Zárai M árta. Petress Zsu�
zsa, Lehoczkv Zsuzsa, 
Koncz Zsuzsa és mások. A 
m agyar színeket Sárdi Já �
nos képviseli, ugyanis a 
művészek a  különböző or�
szágok képviseleteiben kü l�
földi dalokat énekelnek. 
Fellép Rátonyi Róbert is.

A mérkőzést M agyaror�
szág világbajnoki bírója: 
Zsolt István vezeti.

ká t sem lehet rendesen fű te» 
ni, a  földjük cement. A másik 
helyen padló volt.

— Igen, csak m ár kezdett 
elrohadni, és bűzös, egészség�
telen volt tőle a  levegő. Az 
emeletes ágyak és zsúfolt szo�
bák helyett i t t  tágas, szépen 
berendezett, tiszta szobák v an , 
nak — érvel Kiss László.

— Es a jó levegő a poros, 
füstös városi levegő helyett?

Az em berek bizonytalankod�
va néznek egym ásra. Ami 
igaz, az igaz, azokat a  régi 
szállásokat m ár ideje meg�
szüntetni, nemcsak tisztiorvosi 
vélemény ez, hanem  az övék 
is.

— Hiszen nem is lenne sem�
mi baj, ha ez az egész a Nép�
ligetben volna, de azért vala�
hogy könnyíthetnének a  hely�
zetünkön — áll fel az asztal 
mellől egy alacsony, szigorú 
arcú ember. — Tenni kellene 
valam it, például nekünk is 
beállíthatnának egy vagy két 
gépkocsit, m int az építőipar 
m unkásainak.

A gépkocsival történő szál�
lítás m ár felvetődött a  kábel�
üzem vezetőinek körében, tá r�
gyaltak róla. Jó  lenne, ha a 
szállás lakóinak nem  kellene 
sokáig várniuk, m ert sok a  
napi három óra utazgatás.

A lakók még csak rövid ide�
je  költöztek ide, így m égnem  
alakult és nem is alakulhatott 
ki. a teljes szervezettség. Még 
nincs szállásbizottság, fegyel�
mi bizottság, ami a  szálláso�
kon elengedhetetlenül szüksé�
ges. E szervezetek feladata 
ugyanis, hogy a felm erülő 
ügyes- bajos dolgokban javas�
lato t tegyenek, s a szálláson 
lakók és az szb között élő 
kapcsolatot teremtsenek. Re�
méljük, ham arosan gondosko�
dás történik  e hiányok pótlá�
sáról.

ívftDákV
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Poéták és írók ihlettek és 
ihletnek meg ma is a H ajdú�
ságban. Ebben az országrész�
ben a forradalm i hagyom á�
nyok hosszú évtizedekre nyúl�
nak vissza. Forradalm i nép 
lakja e ' te rü le te t 1922- ben 
például nyílt szavazáson a 
baloldali blokk mintegy 88 
százalékos szavazatot kapott. 
Móricz Zsigmond is innen in �
d u lt  erről a  vidékről szól a 
népszerű H ét krajcár, s egyik 
legszebb könyve, a Boldog 
Ember. Veres Péter m ostaná�
ban ír t a Népszabadságban 
erről a vidékről.

Sok m inden változott 21 év 
a la t t  a homokos vidéket az 
em ber hatalm a alá gyűrte. 
Zöldellő szántók, erdők egyre 
sűrűbben akadnak a megyét 
já ró  útjába. De homok az 
még van bőven . . .  Postaház 
Is több van, m int azelőtt. A 
levél, a távirat, a csomag 
jön, s megy a falvak és a vá�
rosok között. A postások já r�
ják a vidéket. Róluk írunk ez�
úttal krónikánkban.

Valóban nem könnyű?

Debrecenben nagy eredm é�
nyeket felm utató Postás Mű�
velődési Ház működik. Igaz�
gatója: Győr fi Imre. A nagy�
terem ben társastánc - bem utató 
folyik, körös - körül a fal mel�
lett fiatalok nézik a gyakor�
lottam mozgó párokat. „Igen, 
valahogy így kellene nekünk 
is.” Sorra kerülnek ők is. A 
tánctanárnő vezényel, s a fia�
talok, lányok és fiúk most 
még esetlenül lépkednek . . .

— M indenki azt kérdezi, 
hogv a  postás fiatalok szeret�
nek - e ide járni. Nemigen. K i�
vétel az 1- es postahivatal és a 
Postaforgalmi Szakközépiskola 
diáksága. A Debrecen 2. pos�
tahivatal és a  Postaigazgató�
ság KISZ - szervezeteinél csu�
kott fülekre, zárt ajtókra ta �
lálunk. Igen, lehet, mi is hi�
básak vagyunk. Ügy érzem, 
megteszünk minden lehetőt a 
szocialista ku ltú ra elterjeszté�
séért. Rendezünk irodalm i es�
tet, kritikai vitákat a tv m ű�
sorairól, beszélgetünk a zenei 
ism eretekről, a sportról, a 
színházról, az illemszabályok�
ról, van irodalmi körünk, ze�
nekarunk. s vannak bábo�
saink, akik évenként 10—15 
előadást tartanak. Igen, ta r t�
hatnának többet is. Módi 
Zsigmonddal, a  vezetőjükkel 
beszélgetünk is erről. Nehéz 
a mai ifjúsággal — sommázza 
Győrfi Imre. — Tavaly még 
virágokat te ttek  az igazgató�
ság ablakaiba, m ájus 1 - re 
parkosítottak, az idén m ár 
ezt se tették. Nem könnyű 
velük boldogulni.

Lehet, hogy nem könnyű, 
de nem  is lehetetlen. Tehát, 
m aradjon a jelszó továbbra 
is Debrecenben: Még több
postás fiatal járjon szórakoz�
ni, kulturálódni a Postás 
Művelődési Házba!

Öntevékenységet!

A debreceni Szállítási Üzem
1965. január 1 óta tartozik az 
Igazgatósághoz. Azelőtt a  Pos�
ta  Központi Járm űtelep  ki-  
rendeltsége volt. Vári József 
üzemvezető és Eigner István 
szb - titkár szerint az átszerve�
zéssel jobban kifejezésre ju t 
az itt  dolgozók érdekvédelme, 
s az ügyintézés is gyorsabbá 
vált. Az igazgatói alapból is 
közvetlenül, u tán járás nélkül 
részesülnek. Mindenki tagja a 
szakszervezetnek. A központi 
garázs első látásra is igazolja 
ezt: rend és tisztaság min�
denütt. Az Igazgatóságnak 54 
gépkocsija van, 90 dolgozó 
gondoskodik üzem bentartá -  
sukról. Voltak Szegeden ta�
pasztalatcsere céljából és most 
centralizált m űhelyrendszert 
akarnak kialakítani.

— ír ja  meg panaszainkat 
is! A szolnoki kirendeltségen 
balesetveszélyes, egészségre 
ártalm as a munka. Nincs m ű�
hely, pihenőhelyiség meg sze�
relőakna. ö teze r forinton mú�
lik. Nyíregyházán is van baj. 
A kocsik egymás hegyén - há -  
tán, nagy a zsúfoltság. Télen 
nincs kocsimosási lehetősé�
günk — m ondja Vári József, 
mi feljegyezzük. De ide kí�
vánkozik egy megjegyzés: A 
követelő szám lát könnyű be�
nyújtani. Vajon Debrecenben 
gondolnak arra, hogy saját 
erőforrásból is m egoldhatnák 
például a szerelőaknát? A

megoldáshoz talán  nem kell 
a Postavezérigazgatóságot 
igénybe venni.

Soha egy fillér hiány. . .

Kiss Mátyás, a Postások
Szakszervezete megyebizott�
ságának titkára  bem utatott 
egy idős szaktársnőt: Tóth
Etelkát, ö  főbizalm ija a nyug�
díjas csoportnak, am ely nem 
kevesebb, m in t 280 tagból áll. 
77 éves és az egyik körzetben 
tanácstag. M int mondja, be�
teg egyszer volt életében, ta �
valy, s azok, kiknek érdekeit, 
m in t bizalmi képviseli, azt 
sem tudták, hogy já rjan ak  a 
kedvében. Még az ebédet is a 
helyébe vitték. Török János, a 
csoport titkára  is csak a leg�
jobbakat m ondja róla. O tt ül 
előttem, s hallgatom. Mindig 
pénzkezelőként dolgozott a 
postán, és soha nem  volt egy 
fillér pénztári eltérése sem. 
Örömmel újságolja, hogy ép�
pen a napokban sikerült né�
hány egyedül élő idős szak�
tá rsa t a korszerű debreceni 
szociális otthonban elhelyezni. 
Soknak elintézte az üzemi é t�
keztetését is.

— Sok u tán járás t igényel 
öregeink ügye. De bárhová 
megyek, tá r t  ajtókkal fogad�
nak. Még segítenek is a lép�
csőn felfelé. Járókáim  bizony 
m ár kissé rozsdásak. Bot nél�
kül nem is megy a gyaloglás. 
— S szeretettel sim ogatja bot�
ját, amely, ha megszólalna, 
sokat tudna mesélni Tóth 
Etelkáról, s azokról a 60 és 
95 éves nyugdíjas postásokról, 
akiknek ügyében fáradha ta t�
lanul és eredm ényesen já r  s 
kel.

Tájékozatlanok

Pallagpuszta. Lehet, hogy 
valam ikor puszta volt, m a er�
dővel, gyümölcsösökkel borí�
to tt vidék. Debrecenhez ta rto �
zik. A 14. sz. postahivatal ve�
zetője Balogh Tiborné. Nem�
régen van itt. De néhány hó�
nap a la tt a környék lakossá�
ga, fiatalsága az ifjú asszonyt 
szívébe zárta. Fehér orgona az 
ablakban, a közeli mezőgazda-  
sági technikum  hallgatói hoz�
ták  m ájus 1- re. Gabi néni, 
m ert így becézik őt, m inden�
ben rendelkezésükre áll. Ha 
nem tudnak kitölteni egy 
csekket vagy egy táviratot, 
segít. H árom  kézbesítője van, 
jól érzi magát.

Tégláson m ár nem  ezt ta �
pasztaljuk, komor hangulat�
ban találtuk  Szűcs Erzsébet 
hivatalvezetőt. R ajta  kívül az 
asztaloknál Szabó Zsuzsa 
pénzfelvevő és Fehérvári Sán- 
dorné távbeszélőkezelő. Az 
épületen látszik, hogy 1964-  
ben ú jíto tták  fel.

— A Postás Dolgozótól van�
nak? Nem ism erjük az ú jsá�
got. (Egyébként H ajdú - B ihar -  
ban sok helyü tt nem  ism er�
ték szakszervezetünk lapját.) 
De ha m ár i t t  vannak, írják  
csak meg, hogy annak idején 
cserépkályhát ígértek. Még 
ma is ócska, füstölgő vaskály�
hával fűtünk. A kézbesítőszo�
ba fűthetetlen. K erítést is 
ígértek. Csak ígérnek, sem m it 
sem teljesítenek. A m unkát, 
azt megkövetelik. — A sza�
vak szemrehányóan vágnak, 
de hogy ő, a hivatalvezető, 
Szűcs Erzsébet, m it te tt a 
megoldásért, arról m ár nem 
b eszé l. . .

— Tudnak a Szakma Ifjú  
M estere - mozgalomról? — kér�
dezi a megyetitkár.

— Tudunk, de nálunk nincs 
párttag  — válaszol a h ivatal�
vezetőnő.

Ügy látszik, Tégláson azt 
sem tudják, mi fán terem  e 
mozgalom. Nincs ebben sem�
mi csodálatos. Egyszerűen tá �
jékozatlanok. Azt m indeneset�
re elértük, hogy Szabó Zsuzsa 
jelentkezik a Szakma Ifjú  
M estere - mozgalom vizsgáira.

.Mindenképpen hiba!

„Boríték nincs” hívja fel a 
belépő figyelmét egy felira t 
H ajdúhadház postahivatalá�
ban.

— Igényeltünk kétezret, s 
felét kaptuk — m entegetőd -  
zik Takács Irma hivatalveze�
tő. O ttlétünkkor többen ke�
restek 10 filléres borítékot. 
Nocsak, vajon m iért hiány�
cikk az effa jta  értékcikk? S 
m iért nem igényeltek ism ét?

M egismerkedünk Varga 
Lászlóné egyesített felvevővel,

Pásztor Andrásné távbeszélő�
kezelővel, Bokor Józsefné 
pénzfelvevővel és Raus Jó�
zsefné hírlapfelelőssel. Tőle 
tudjuk, hogy néhány nappal 
ezelőtt a K H I- től nem kap�
ták  meg a 140 db. képes ú j�
ságot, a 185 db. Ludas Matyit. 
Reklam álni kellett. Egy nap�
pal később ju to ttak  újság�
jukhoz az előfizetők. M inden�
esetre a panasz gyors orvoslá�
sáért dicséret illeti a KH I- t, a  
hiba elkövetéséért m ár kevés�
bé . . .  M int ahogy kevésbé já r  
dicséret azért, hogy Takács 
Irma — ak it a legutóbbi szak -  
szervezeti választáskor a J á �
rási Szakszervezeti Bizottság�
ba választottak és a járás 
társadalm i m unkavédelm i fel�
ügyelője le tt — m egválasztása 
óta még szinte sem m it nem  
te tt, hogy m egbízatásának 
megfeleljen.

Bírálat — két irányba

A szélkavarta nyírségi ho�
mokfelhő m ia tt a szokottnál 
lassabban gördül a gépko�
csink. E lőttünk egy kerékpá�
ros, nagytáskás em ber alak ja 
rajzolódik ki. Megállunk, 
m egism erkedünk vele a H aj-  
dúsámson—Nyíracsád közti 
útszakaszon. Gulyás Sándor�
nak hívják, 1930 óta kézbesí�
tő. Évek óta szakszervezeti b i�
zalmi.

— Talán, ha nem  lennék
bizalmi, kevesebb bajom  len�
ne a  hivatalvezetővel. Kákán 
csomót keres, ha rólam  van 
szó. Volt vizsgálat is ebben 
az ügyben, de változás nem 
sok történt. Követeli tőlem, 
hogy ha visszaértem  a já ra t�
ból, kézbesítsek tá v ira to t 
U gyanakkor van egy táv ira t�
kézbesítőnk. Követeli, hogy 
takarítsak. Mit tegyek, taka�
rítok, de ablaktisztításra m ár 
kissé idős vagyok — panasz�
kodik. Nézzük a napbarnított, 
szélszítta arcot, az elhanya�
golt külsőt, a zsírfoltokkal 
ta rk íto tt egyenruhát, a hiány�
zó gombok helyét, s becsület�
tel, őszintén m ondjuk meg 
vélem ényünket: többet ad �
hatna magára, mégiscsak na -  
naponta sok- sok em berrel 
van kapcsolata. Igazat ad, s 
ígér. Elhisszük, hogy holnap 
m ár rendesebb külsővel ko�
pogtat a felekhez.

Mudri Sándor a nyiracsádi 
h ivatalban 1946 óta vezető. 
(Boríték itt  sincs.) ö  is pa�
naszkodik. Nem tud megfele�
lő légkört biztosítani, s hatni 
az em berekre. Hiába mondja, 
hogy takarítan i kell, nem te �
szik. Évek óta ezen v itatko�
zik a vezető és a beosztott 
Nyíracsádon. Talán, h a  a vi�
tatkozásba fek te tett energiát 
a m unka jobbá tételére, a 
tisztaságra és rendre fordíta�
nák, a h ivatal minősítése is 
javulna.

N yírábrány hivatalban 1964 
februárjának  egyik éjszaká�
ján  betörőt fogtak. így tö r�
tént:

— Ébredj! Hallod - e, betör�
tek a hivatalba? — kelteget-  
te  Vályi Bajos hivatalvezetőt 
felesége. Ugyanis ablakcsö�
römpölésre, léptek za jára  lett 
figyelmes az asszony.

— K isbaltát ragadtam , hall�
gatóztam, aztán ki az utcára, 
rendőr u tán  nézni. Jö tt is 
ham arosan. Az utcai és az 
udvari ablak  betörve, a h iva�
ta l belső a jta ja  kitörve, sehol 
senki. Azaz a lakás a jta ja  
tárva - nyitva, tehát bent a be�
törő. O tt is volt. Az ágy alatt. 
Elfogtuk. Sem m it nem sike�
rü lt elvinnie. Tény, hogy ha�
m arosan rács kerü lt a  posta�
ház ablakaira — m ondja két�
éves távlatból a történetet 
Vályi Lajos. (Talán az igaz�
gatóság a rra  vár, hogy a tég-  
lási hivatalba is betörjenek? 
Akkor kerül m ajd rács az 
ablakra és kerítés a ház kö�
ré?)

A biharkeresztesiek 

igazsága

O rszághatárnak szám ít Bi-  
harkeresztes. A postahivatal 
udvarán Parisek Sándor vo�
nalfelvigyázóval találkozunk. 
H allott m ár valam it a körzet�
mesterség kialakításáról, de 
szerinte semmi nem fog vál�
tozni, ő a jövőben is azt csi�
nálja, am it a m últban: vi�
gyáz a vonalak épségére, s ha 
valahol hiba van, kijavítja.

— Éppen most jö ttem  meg. 
Délben a helyközi vonalon za�
v art jeleztek. Rossz volt a fi�
gyelőkulcs érintkezése. Rend�
behoztam. Hogy milyen vi�
szonyban vagyok a szomszé�
dokkal? Személyesen nem  is�
m erem  őket, de telefonon so�
kat beszélünk. Ism erem  a ro�
mán postánál dolgozó Grosu 
papát, a m űszerészt és Szabó 
szaktársat, a vonalfelvigyá�
zót. Egyébként van elég m un�
kám  a 44 kilom éter hosszú 
vonalon, am ely egészen az 
országhatárig húzódik.

Bent a hivatalban Gergely 
István hivatalvezetővel be�
szélgetünk. Ö a berettyóújfa -  
lusi já rás szb - jének term elési 
felelőse.

— A kongresszusi m unka -  
verseny - vállalások k ia lak ítá�
sán fáradozunk. Ugyan még 
nincs papíron, de m ár van e l�
képzelésünk. Szeretnénk a 
táv ira tokat az eddigieknél 
gyorsabban a címzettekhez 
ju tta tn i, meg aztán még keve�
sebb panaszt akarunk  halla�
ni m unkánkra. — Akad azért 
problém a nálunk is — m ond�
ja. — M ostanában nemcsak 
beszélnek, de tesznek is egyet 
s m ást a kezelés gépesítése 
érdekében. K aptunk két új 
könyvelőmasinát. ö rü ltü n k  
neki, de még jobban örülnénk 
egy írógépnek. Sajnos, m in�
dent kézzel körmölünk. Egy 
írógép nagy könnyebbség len�
ne. Meg is érdem elnénk, nyolc 
éVe ötös m inősítésű hivatal 
vagyunk.

Van valam i igazságuk a  bi-  
harkeresztesieknek!

Lehetne még jobban is

B erettyóújfalu postahivata�
lában találkozunk Tátrai Ist- 
vánnéval, a járási szb - titkár -  
ra l és Kasza Péter hivatalve�
zetővel. (Tátrainé egyébként 
szakszervezetünk központi ve�
zetőségének tagja.)

— Sajnos, itt  vidéken nincs 
sok lehetőség a hivatalokban 
dolgozók látogatására. De 
azért igyekszünk. Tavaly meg�
kaptuk a Szocialista Munka 
H ivatala címet. Aztán meg a 
Szakm a Ifjú  Mestere - mozga-  
lomban egyre több fiatal pos�
tás dolgozó szerez eredm énye�
ket. Magyar Józsefné h írlap �
felelős, Palánkat Gáborné 
távbeszélő - kezelő és Kurtán 
Zoltánná aranyérm et hozott el 
az elm últ évben. Négy éve 
ötös m inősítésűek vagyunk. 
Szeretnek bennünket a kör�
nyéken — m ondja el szin�
te egy szuszra Tátrai István�
ná vélem ényét az itt  dolgo�
zókról. Tisztaság, rend m in�
denütt, az em berek úgy vi�
gyáznak hivatalukra, m int a 
sajátjukra. Rein. Sándor kéz�
besítő például társadalm i 
m unkában jav ítja  a kerékpá�
rokat, a tetőt, de ha kell, 
m alteroskanalat ragad, falat 
javít. K örülnéztünk és a sok 
jó m ellett megjegyeztük: a 
rovatolóban gyenge a  világí�
tás. Leszedték ugyan a burát 
a villanykörtéről — am i így 
ártalm as a szem re —, nem 
sok eredménnyel. A kézbesítő�
szobából nyílik egy W. C. 
Nem használják. Azzal a kétes 
m agyarázattal szolgálnak, 
hogy a kézbesítők maguk kér�
ték  a mellékhelyiség megszün�
tetését. Egy szó, m in t száz: a 
m ellékhelyiség egészségügyi 
követelmény.

A PÉKÜ 1964- ben rekord�
m unkával ú jíto tta fel Püspök�
ladány 1. postah iva talt Igaz, 
az itteni postásság segített ne�
kik, például az udvar betono�
zásánál. Jó itt  a  kollektíva, és 
összetartó. Közösen vásárol�
tak  tv - készüléket, s esténként 
a kézbesítőterem megtelik né�
zőkkel. Lőrincz Lajos h ivatal -  
vezetőtől és Felföldi Zoltán 
szb - titkártól sok érdekességet 
hallottunk.

Az it t  dolgozó fiatalok kö�
zül sokan kötöttek házasságot, 
szám szerint öt postás házas�
pár van. Legutóbb április 30-  
án Szöllősi Piroska TGX - ke 
zelő és Kolozsi Lajos kézbesí�
tő kötött házasságot. A kollé�
gák verset is írtak  a fiatal 
házasokhoz.

ben. Bocskai István, az Igaz�
gatóság HÁLÉP Üzemének 
vezetője m utatja be Kapitány 
szaktársat, a brigád vezető�
jét. Panaszkodott, hogy a gé�
pesítés bizony elég alacsony 
színvonalon áll e területen. A 
fizikai m unkára alapoznak 
m indent. Aztán meg az épí�
tés és fenntartás szétválasztá�
sa óta a bürokrácia is növe�
kedett, főleg az anyagnyilván�
tartásnál.

Erről a tém áról beszélget�
tünk néhány kilom éterrel a r�
rébb Kővári Flórián főépítés�
vezetővel is, aki a megyebi�
zottság tagja. Örömmel újsá�
golta, hogy az átszervezéssel 
kapcsolatos bérkorrekció ked�
vező visszhangra ta lá lt a dol�
gozók körében. Havonta m int�
egy 12 ezer forinttal em elke�
dett a HÁLÉP - nél dolgozók 
bére.

— Az anyagellátás? Az jó! 
Egyebekben meg úgy segítünk 
magunkon, ahogy tudunk. 
Kollegiális alapon kapunk a 
Közúti Üzemi Vállalattól be�
tonkeverőt. kom presszort pe�
dig a  TITÁSZ- tól. D arut a 
gázosoktól — halljuk  Kővári 
Flóriántól, s azon m erengünk, 
hogy ezt a példát m iért nem 
követik Debrecenben is, ahol 
a különböző vállalatok és a 
posta közötti együttműködés 
közel sem ilyen harmonikus. 
S még valam it az itteniekről. 
Egy ötletes megoldással a táv�
kábel áthelyezésénél elkerül�
ték  a vezetékoszlopok lebon�
tását. Egyenként ássák ki az 
oszlopokat, megemelik, s 
a lattuk  húzzák á t a kábelt. 40 
ezer forintot takaríto ttak  meg
így.

Akit megvertek 

az ellenforradalmárok

Egy újságcikket olvasunk, 
am elyet a Dunántúli Napló�
ban az 1957. április 3- i nád�
udvari eseményekről írtak. 
Ezen a napon ugyanis Kovács 
Dezsőt, a  nádudvari h ivatal -  
vezetőt az ellenforradalm árok 
elhurcolták és igen - igen meg�
verték. Hogy m iért? Szerinte 
valam ilyen feljelentés követ�
kezményeként. O tt ül elő ttünk 
Kovács Dezső, optim ista mó�
don beszél a jövőről, a család�
járól. De bírál is. M unkavé�
delmi szemle itt egy évvel ez�
elő tt volt. A megyébizottság 
részéről szóvátették a gödrös 
fapadlót. M ajd kijöttek, né�
hány helyen új deszkát rak �
tak le, de azért hagytak ott 
em lékbe néhány nyaktörő 
lyukat. A megyebizottság tit�
kára szerint ezért az igazgató�
ság m agasépítési osztályát 
terheli a felelősség. Nekik ké�
ne gondoskodniuk arró l is, 
hogy megfelelő kerítés vegye 
körül a  hivatalt. M ár a  rend�
őrség is kifogásolta a  bizton�
ság hiányát.

— Sok külföldi vendég jár 
ide. Hiszen híres termelőszö�
vetkezeteik vannak. Volt itt

Kekkemen, Walter Ulbricht és 
sokan mások. Szégyellni való 
a düledező kerítés — szól köz�

be a  szakszervezeti bizalmi, 
Szabó Mihályné pénztáros 
Nem régen bizalmi, egy hó�
napja. Büszke arra, hogy ta�
valy érettségizett. No meg a r�
ra, hogy itt m indenki szak -  
szervezeti tag. Ha pedig te r�
melési tanácskozás van. vagy 
m unkafelajánlást várnak a 
dolgozóktól, hallgatnak rá  az 
emberek.

Kinek- kinek 
érdeme szerint

Hortobágy, csárda, múzeum, 
s  valahol hátul, egy kicsiny 
elhanyagolt épületben a  pos�
tahivatal. Vezetője Bozsvai 
Károlyné.

— Az egyik külföldi vendég 
jegyezte meg: „Ha nem lenne 
kinn a  posta táblája, azt hin�
ném, hogy fáskam ra”, ö t  éve 
vagyok itt, de az állapotok 
csak rom lottak — panaszko�
dik a  hivatalvezető. Ferenci 
József kézbesítő is megérkezik 
közben. M int mondja, a kör�
nyező pusztát naponta járja  
be. Szó kerü lt arról is, hogy 
a nedves épületben a  fűtési 
átalányban biztosított tüzelő 
kevés. Hogy fordult - e ez ügy�
ben az igazgatósághoz? Nem! 
Akkor hát a  hivatalvezető 
saám lájára írjuk  ezt a hibát. 
A többit pedig az igazgatósá�
géra.

Balm azújvárosban Möducz 
Zoltán kerü lt nem régiben hi�
vatalvezetőnek. Tavaly m ár�
ciusban 38 hibaponttal vette 
á t a h ivatalt, s  m a büszke a r �
ra , hogy a  hibapontok száma 
18- ra csökkent és négyes m i�
nősítésűek. Sok m inden vál�
tozott meg egy év a la tt Bal�
m azújvárosban . . .

— Ü tünk végén hadd 
m ondjak el én  is egy problé�
mát. Az igazgatóság udvarán 
több m in t egy hónapja áll 30 
m otorkerékpár. Ki akarták  
osztani, de a  megyebizottság 
m unkavédelm i felügyelője 
nem  já ru lt ehhez hozzá. Hogy 
m iért? Nem gondoskodtak a 
védőruhákról, bukósisakokról. 
Pedig a  rendeletek ezt szigo�
rúan  előírják. Ez és a  két nap 
a la tt szerzett tapasztalatok a 
kölcsönös felelősséget helye�
zik előtérbe. Felelősek vagyunk 
m indannyian az em berekért, 
m agukért a  létesítményekért. 
Ez nem csak öntudat, de köte�
lesség kérdése is. Hogy milyen 
konzekvenciákat vontam le a 
kétnapos m egyejárás alatt? Elő�
ször is azt, hogy a tisztségvi�
selők feladatait alaposabban 
kell tisztáznunk, s  jobban el�
lenőriznünk a végrehajtást. A 
jövőben még többet kell fog�
lalkoznunk az öntevékenység 
kérdésével, a m unkakörül�
mények m egjavításával, no és 
a Postás Dolgozó terjesztésé�
vel — sommázza Kiss Mátyás, 
a  megye postás szakszervezeti 
vezetője.

BÉRCES GYÖRGY

Kooperációs

tapasztalatcserét'

— helyben!

Nemzetközi távkábelt he�
lyeznek el kíjebb, az út men�
tén, a hajduszoboszlói térség -

BALATONALMÁDIBA!
A KISZ Központi Bizottsága a vasutas, postás, köz�

lekedési szakszervezetek elnökségeinek, valamint a 
KPM főosztályainak rendezésében ismét sor kerül jú�
nius 19-én a Közlekedési Ifjúsági Béketalálkozóra Ba�
latonalmádiban.

Külön vonatok indulnak az ország minden részé�
ből június 18-án este és 19-én reggel Balatonalmádiba. 
A találkozó célja figyelemre méltó: az MSZMP IX.
kongresszusára való felkészülés jegyében zajlik le. Moz�
gósítja a fiatalokat a harmadik 5 éves terv, és az ez évi 
feladatok teljesítésére, a kongresszusi munkaverseny�
ben való részvételre.

A postás dolgozó fiatalok az ország bármely részéről 
induló különvonattál 10.— Ft-os részvételi jeggyel utaz�
hatnak a helyszínre. A nem postás dolgozók, elletve 
családtagok a Budapest—Pécs—Szombathelyről induló 
különvonatokon 25, a többi MÁV igazgatósági székhe�
lyekről induló vonatokon 35.—Ft-os részvételi díjjal 
utazhatnak. Bővebb felvilágositást a KISZ-titkárok, 
szakszervezeti bizottságok adnak a találkozóról.

A programról: Ünnepi megnyitó, divatbemutató, mű- 
repülés és ejtőernyős bemutató, ifjú képzőművész kiál�
lítás, a Szakma Ifjú Mestere mozgalom legjobb vizsga�
darabjaiból kiállítás, sportműsor, kulturális műsor fő�
városi művészek felléptével.
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Hogy méltó legyen  
az eseményhez

MUNKASZERVEZÉSI ŐRJÁRAT

H a tá r id ő  e lő tt
A K risztina központ négyszeres bővítése a  posta egyik 

legjelentősebb idei beruházása.
— A m unkálatokkal jól haladunk. A jelenlegi bővítésre az 

új Óbuda főközpont üzembe helyezése nyújto tt lehetőséget. A 
volt Óbuda mellékközpont 162 és 163 000- res számcsoporto�
kat felölelő 2000- res számmezejének felhasználásával bővítjük 
a központ ikerkapacitását, am i term észetesen bizonyos á ta la �
kításokat tesz szükségessé — válaszol kérdésünkre Szalai Já�
nos, a  Beloiannisz H íradástechnikai G yár kihelyezett szere�
lőinek vezetője.

A BHG- ből 28 szerelő dolgozik a  K risztina központban, 
egytől egyig jó felkészültségű, kiváló szakember. A Lipót és a 
Zugló telefonközpont bővítésének határidő előtti befejezése 
nagyrészt az ő nevükhöz fűződik.

A szocialista brigádba töm örült szerelők itt sem akarnak  
szégyent vallani — m ondja Szalai János. — Elhatározták, hogy 
a K risztina központ december 31- re tervezett átadási h a tá r�
idejét előbbre hozták, s  a  szerelési m unkálatokat novem ber 
30- ig elvégzik.

— A Beloiannisz szocialista szerelőbrigádjának elhatáro�
zásával egy időben a  K risztina központ dolgozói, az ugyan�
csak szocialista brigádba töm örült fenntartók szintén e lhatá�
rozták, hogy messzemenő segítséget nyújtanak  a BHG dolgo�
zóinak a  p árt kongresszusa tiszteletére te tt felajánlás teljesí�
téséhez — kapcsolódik a  beszélgetésbe Bán Károly, a  K risztina 
központ szocialista címmel k itün te te tt központos osztályának 
vezetője.

Evés közben jön meg az étvágy. A Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóság vezetőjétől megtudjuk, hogy a  Beloiannisz H ír�
adástechnikai Gyár, illetve a  Posta Központi Kábelüzem ve�
zetőivel az átadási határidő  még előbbre hozatalának lehető�
ségeiről, a  hozzá szükséges feltételek biztosításáról tanácskoz�
nak. Azt vizsgálják, hogy m iként lehetne a  K risztina központ 
átadási határidejét novem ber 7 - re kitűzni. Az elképzelések 
szerint a  m unkálatokban részt vevő három  üzem szocialista 
szerződést köt m ajd egymással. (Lehetséges, hogy m ire ezek 
a sorok napvilágot látnak, a  szocialista szerződést m ár meg 
is kötötték.)

— R ajtunk nem  m úlik a  határidő  eüőbbrehozatalának si�
kere — nyilatkozik Török Ferenc, a  K risztina központ üzem�
vezetője. — A 7A—2 gépterem műszerészei készek az új áram �
köri csoportokat határidő  elő tt átvenni, olyképpen, hogy az 
esetleg előforduló kisebb hibák m iatt nem u tasítják  vissza az 
átvételt, hanem  sajátkezűleg k ijav ítják  azokat. A többletm un�
kával egy időben vállalták  az em berek, hogy az 1965. második 
félévi 77,68 százalékos jóságfokot, am ely a  központ jó  m ű�
ködését tükrözi, a  szerelés ideje a la tt 79 százalékra teljesítik.

A pártkongresszus tiszteletére kezdem ényezett m unka�
versenyben a K risztina központ többi dolgozója is elismerésre 
m éltó felajánlást tett. A kábelrendezők például vállalták 26 
borda ikresítésének, valam int az újonnan felszerelésre kerülő 
13 előfizetői borda acetát bekötésének elvégzését. Az általános 
osztály felülvizsgálja a  telefonra várakozók kérelmeit, az igé�
nyek fontosságát, előkészítik az engedélyezéseket, s ennek 
m egtörténte után a  hálózatos osztály a  felszerelendő új állo�
mások előszerelését — a  követelm ényeknek megfelelően — 
még a központbővítés befejezésének határideje előtt megcsi�
nálja.

— Felajánlásunknak persze csak akkor van értelme, ha 
az új határidőkhöz csatlakozik a Beloiannisz Híradástechnikai 
Gyár, valam int a  Posta Központi Kábelüzem is — folytatja a 
gondolatsort Török Ferenc. — Értelm etlen dolog lenne ugyan�
is a  központ befejezését szorgalmazni, ha — m ondjuk — a 
hálózatbővítés nem  készülne el ugyanarra az időpontra.

— A m unka pillanatnyilag jó  ütem ben halad. Néhány 
napos elm aradásunk csupán az ikerbordák felszerelésénél van 
— m ondja Bán Károly. — Eredetileg április 30- ig terveztük a 
m unka befejezését, de a  kábelüzem nem  igazolta vissza a ha�
táridőt. A Budapesti Távbeszélő Igazgatóság vezetője azóta 
intézkedett. Megértéssel találkozott, s  a  m unkákhoz m ár hoz�
zákezdtek . . .

— A Beloiannisz H íradástechnikai G yárra sincs pana�
szunk. A kihelyezett szerelők m unkája folyam atos — egészíti 
ki érdeklődésünket Szalai János. — Némi zavart a m otorin�
dító áram kör és a  főbiztosíték tábla hiánya okoz. . .

— Ez az t jelenti, hogy a Beloiannisz H íradástechnikai 
Gyár helyszínen dolgozó szocialista brigádjában van készség a 
határidő még előbbre hozására?

— A szocialista brigád tagjaiból nem  hiányzik a lelkese�
dés. M ár az em líte tt egyhónapos határidő - rövidítést is ön�
szántukból, m inden anyagi ellenszolgáltatás nélkül tették. A 
szerelők ugyanis időbérben dolgoznak, így a  határidő  lerövi�
dítéséért, a  vállalt nagyobbb feladat teljesítéséért semmilyen 
anyagi ellenszolgáltatást nem  várhatnak — felel kérdésünkre 
Szalai János. — Ugyanakkor úgy vélem, hogy ha az em berek 
öntudatos cselekvő készségét párosítanák az anyagi érdekelt�
séggel, még nagyobb eredm ényre is képesek lennének.

M. K.

É R D E K E S S É G E K

Nehéz féladat e lő tt 
a szabadsághegyiek

MŰSZAKI KÖNYVEK
Régen v árt fontos könyvet 

je len te te tt meg a Műszaki 
Könyvkiadó. A szerző a 
nem zetközileg is tekintélyes 
William G. Hyzer am erikai 
tudós. M űvének címe: „Mér�
nöki és tudományos nagyse�
bességű fényképezés” (ára 
66,— Ft.) A műszaki fejlesztés 
szem pontjából a  tudományos 
ku ta tásnak  szerepe igen je �
lentős. Ezen belül a  kutatófil�
mezés az új eszközök és mód�
szerek közé sorolhatók.

A prof. ing. GH. Cartianu, a 
bukaresti politechnikai intézet 
tanára, a  rom án tudományos 
akadém ia levelező tagja által 
m egírt „Frekvenciamoduláció” 
című nagy mű szintén a Mű�
szaki Könyvkiadó jóvoltából 
jelent meg a  napokban m a�
gyar kiadásban.

Bár a frekvenciam oduláció 
ma m ár számos területen, a 
rádióátviteltechnikának pedig 
m inden ágában használatos, 
mégis sokszor meglehetősen 
nehéz elm életi és gyakorlati 
feladatok megoldása elé á llít�
ja  a berendezések tervezőit.

A Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó „A műszaki fejlő�
dés társadalm i és gazdasági 
hatása” címmel megjelent 
könyve nap ja inkat jelentősen 
érintő problém ákat tárgyal. 
Fejezetenként ilyen tém ákat 
boncolgat: A műszaki haladás 
és a m unkaerő - szükséglet: Az 
irodai m unka korszerűsítése: 
Tudományos kéozettségű 
szakem berek az iparban: Au�
tom atizálás és legfelsőbb
szintű vezetés; Anakroniz�
mussá váiik - e az em beri
m unka? A címek m agukért 
beszélnek. (Ára: 42,— Ft.)

A Siemens Művek ez év feb�
ru ár elején Párizsban bemu�
ta tta  kuta tásainak  legújabb 
eredményeit, bepillantást 
nyújtva a kifejlesztett elektro�
nikus elemek felhasználásának 
különböző területeibe. A h ír�
adástechnikai készülékek a l�
katelemei közül nagy figyel�
m et érdem el az MPV konden�
zátorsorozat kis mérete, nagy�
fokú regeneráló képessége, 
terhelhetősége. Feszültség-  és 
hőállandósága folytán alkal�
mazási területe rövid idő a latt 
kiszélesedett.

A félvezetők tartom ánya 
egész sor új típussal bővült. 
A nagyfrekvenciás tranziszto�
rok területén az ún. Mesa- II. 
technika alkalm azásával azok 
elektromos tulajdonságait lé�
nyeges módon sikerült m egja�
vítani. Érdekesek az „overlay -  
technikával” készített új nagy -  
frekvenciás teljesítm énytran�
zisztorok. A diódák közül a  te�
levízióhangoló egységeknél al�
kalm azott hangolódiódák é r�
dem elnek különösebb figyel�
m e t

Az em lített h íradástechni�
kai alkatrészeket m ajdnem  k i�
zárólag nyom tatott áram köri 
egységek felhasználásához ké�
szítették. • }

M int évekkel ezelőtt a tran �
zisztorok megjelenése forra�
dalm asította a híradástechni�
kát, a nagy teljesítm ényű dió�
dák. tranzisztorok és thyrisz -  
torok új fejezetet nyitottak az 
erősáram ú technikában is. Az 
új, elsősorban szilícium alap�
anyagú nagy teljesítm ényű 
egyenirányító áram átalakító  
egységek lehetővé teszik, hogy 
bárm ilyen felhasználási te rü �
le t részére a  kellő form ájú 
energia jó hatásfokkal bizto�
sítható  legyen.

M int külön érdekességet 
megem lítjük, hogy a  Siemens 
Művek bem utatott egy félve�
zetőkből felépített és az ún. 
Peltier - hatással működő S iri -  
gon - hűtőelemet, am elynek szé�
les felhasználási területe van 
a hűtőszekrényektől a mérő -  
készülékekig.

A Siemens Művek új ku ta�
tási programjából Párizsban 
bem utatták  a galliumarsenid -  
ből készített félvezető - lasert, 
valam int egy indium antim o -  
n id alapanyagú félvezetőt, 
am elynek ellenállása mágnes�
té r  hatására tíz - hússzorosára 
emelhető.

A fenti műszaki érdekessé�
geket a Siemens Művek a 
BNV- n is bem utatta.
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A

m e n y a s s z o n y ,  

az asszony, 
az apa, 

a nagyapa
Szerencsés vőlegény! — . 

erre gondoltam, amikor 
megtudtam, hogy pár nap 
múlva boldog menyasszony 
lesz Szabó Magdolna. 
Nemcsak a külcsín, a fia�
talság varázsa szülte ezt a 
gondolatot, de legalább 
annyira helytállásai. Ki�
tüntetéssel végezte a se�
gédtiszti tanfolyamot, s a 
Szakma ifjú mestere moz�
galomban is megállja he�
lyét.

Pár nappal a SZOT és a 
KISZ felhívása után — 
amelyben a IX. pártkong�
resszus tiszteletére szocia�
lista felajánlások megtéte�
lére szántották fel az or�
szág népét — Baja 1. hi�
vatalban beszélgettünk az 
első fecskének számító j 
négy szaktárssal. A hiva - ; 
tál a húsvéti forgalom 
előtti nehéz napok óráit j 
élte, a váratlan beszélge- j 
tés — hiszen még gondol�
ni sem mertem volria — t 
hogy születtek már válla�
lások — rövid, lényegre 
törő volt.

Szerettem volna megis�
merni azt a négy embert, 
akik a postás dolgozók kö�
zül az országban a legelső�
ként — mindenféle szak�
mai, szervezett felhívást 
megelőzve — plusz munká�
juk felajánlásával jelent�
keztek Makai Lászlónál, az 
szb titkáránál.

— Nekünk is tennünk 
kellene valamit, hogy a 
felhívás eredményes legyen 
— lobogtatták a Népszava 
aznapi számát és nyoma�
tékként rövid bejelentést 
tettek.

Szabó Magdolna a Szak�
ma ifjú mestere mozga�
lomban akar plusz munkát 
teljesíteni. Hartyáni Mi- 
hályné távbeszélőkezelő 
elsajátítja a Siemens-gép 
kezelését is, és kettőszázöt- 
venes leütési sebességet ér 
el a kongresszusig. A két�
gyermekes Dudás József és 
a négyunokás Erős Lajos 
kézbesítők Magyar Ifjúság 
előfizetés-gyűjtésben akar�
nak eredményeket elérni.

-  Azóta már talán a bajai 
postások mindegyike fel�
ajánlott vállalása teljesíté�
sén munkálkodik, de ők 
négyen az első fecskék; a 
„Miért tették?"-re nehezen 
válaszoltak. Beszéltek pos�
tásbecsületről, hivatali 
szolidaritásról. Azután 
örömeikről, gondjaikról 
szóltak, s végül is monda�
nivalójukból kicsendült: 
tisztában vannak azzal, \ 
hogy ha hozzájuk hason�
lóan mindenki csak egy 
kicsivel többet adna a napi 

, munkájához, nagyot lép�
nénk előre.

Borodi Tibor

vállalás tö rténeté t Kelemen 
József brigád vezető. — A 
szomszédos helyiségben van a 
csereanyagraktár. Elfogadtuk 
M olnár Tibi javaslatát: á t�
m entünk Antlfinger Mátyás�
hoz, a  rak tá r vezetőjéhez, és 
megkérdeztük, hogy melyik az 
a  polc, am elyik a legrégebben 
telíte tt. M egm utatta, mi pedig 
a  polc te ljes ta rta lm át — 88 
darab G ránit, Framó, GAz1 51 
és Csepel típusú gépkocsihoz 
való fogaskerekeket és egyéb 
alkatrészeket — áthoztuk a 
műhelybe, s  az elöregedett d a �
rabokat fokozatosan javítjuk.

S  így gondolkodnak a töb�
biek is, akik lapzártánkig — 
vagy azóta — te tték  meg 
kongresszusi felajánlásukat.

F. T.

talem ber, Károlyi József, az 
I - es üzem Ady Endre brigád�
jának  tagja olvasta fel a  já r �
m űtelep dolgozóinak legelső 
kongresszusi felajánlását: a
II. negyedévben a  rezsiköltsé�
geket 2 százalékkal csökken�
tik, az ú jonnan érkező gép�
kocsik közül ö t darabot telje�
sen felszerelnek, s a  m űhelyt 
és környékét kicsinosítják.

— Műszakkezdés előtt m in t�
egy fél ó rá t vitatkoztunk a r�
ról, m it is vállaljunk — be�
szél a felajánlásokról Konkoly 
József brigád vezető. — A re �
zsiköltségek 2 százalékos csök�
kentését Tóth Károly javasol�
ta. A m it m ég lehet, azt k ija �
vítjuk, igyekszünk takaréko�
sabban gazdálkodni. De nem �
csak takarékosságról van szó: 
gyakran nehezíti a  m unkánkat 
a csavarhiány. Nos, a  kopott 
nagyobb csavarokból új csava�
rokat készítünk.

Ok is tudják, milyen gép�
kocsi- problém ákkal küzd a 
posta. Ezért ta lálták  a kong�
resszushoz méltó vállalásnak, 
hogy az újonnan érkező gép�
kocsik közül öt darabot — b ár 
általában csak futójavításo�
k a t végeznek, profiljuktól e l�
térően — teljesen felszerelje�
nek.

„Valami újat,

hasznosat amilyen még
nem volt..."

A term elési osztály Gagarin 
brigádja öt esztendeje alakult, 
s  azóta ötször kapták  meg a 
szocialista brigád címet. H a�
tan a  m egalakulás óta, heten 
im m ár három  éve dolgoznak 
együtt.

— Valami olyan felajánlási 
akartunk  tenni, am ilyen még 
nem  volt, am ely önmagában 
újszerű, hasznos, és eltér a 
szokványostól — idézi a  88 d a  
rab  alkatrész felú jítására té t

Az élenjárók

Az akkum ulátorok bontásá�
nál szebb, tisztább m unkát is 
e l tudnék képzelni.

— M ár az első m unkaverse�
nyek idején is élen já rtak  — 
m ondja a  bontóműhely dolgo�
zóiról az szb - tátkár. — K ivált�
képp Makrisz Vangelt, az 
1961- ben alakult Manolisz 
Glezosz szocialista brigád ve�
zetőjét dicséri, Az im m ár 17 
esztendeje M agyarországon élő 
egykori görög szabadsághar�
cos m indenkor a  m unkaverse�
nyek egyik leglelkesebb rész�
vevője, kezdeményezője volt.

— A Il- es üzem százezer 
forintos felajánlásából mi 15 
ezer forintot v á lla ltu n k . . .  Vé�
gül úgyis több lesz! — mond�
ja  Makrisz Vangel nyom ta�
tásban visszaadhatatlan ked�
vességgel törve a m agyar nyel�
vet

— S a  forintösszegen túl
mit vállalnak?

— A mezőgazdaságnak 
nagy szüksége van akkum ulá�
torokra. Ezért tervünkön fe�
lü l készítünk akkum ulátorte�
lepeket.

Először voltak elsők

M ájus 4 - én a  term elési ta �
nácskozáson egy 22 éves fia-

Gyűlnek a  műhelyek dolgo�
zóinak felajánlásai.

Pietráskó Ede szb - titkárral és 
Smányi Jánossal, a Posta Köz�
ponti Járm űtelep  tervelőadó�
jával az MSZMP IX. kong�
resszusa tiszteletére te tt fe l�
ajánlásokról beszélgetünk.

— Eddig csupán az I - es és 
a I l - e s  üzem, valam int a  te r�
melési osztály ötszörös szocia�
lista „Gagarin” brigád dolgo�
zói v ita tták  meg, milyen m un�
kafelajánlásokat tegyenek — 
m ondják. — A III - as üzem és 
a  forgalom dolgozói m ár je �
lezték ez irányú szándékukat 
Az eddigi vállalások forin tér�
téke mintegy 170 ezer fo rin t

A p árt IX. kongresszusára 
indított m unkaverseny kereté�
ben a  Budapest 62. sz. posta-  
hivatal dolgozói a  következő�
ket vállalták:

M indenekelőtt a hivatali 
költségkeretekkel úgy ak a r�
nak gazdálkodni, hogy m egta�
karítást érhessenek el. Évente 
kb. 146 ezer forintba kerülnek 
az előnyomott kötegjelzők és 
a kötözőanyag. V állalták az 
újbóli felhasználást, ami évi 
húszezer forin t m egtakarítását 
ígéri.

I tt nem csak a kerületbe é r�
kező leveleket kézbesítik, ha�
nem ' m ás fővárosi hivatalok 
leveleit is innen irányítják . A 
sok milliós forgalomban b i�
zony megtörténik, hogy m in�
den 10—15 ezer levélből egyet 
tévesen irányítanak. Az el�
m últ évben több m in t h ar�
mincötezret küldtek rossz 
helyre. Fontos az az elhatáro�
zás, hogy a tévirányíto tt kül�
dem ények szám át 5 százalék�
kal csökkentik.

A versenyről és a vállalá�
sok körülm ényeiről beszélget�
tünk  Virág Istvánnal, a  62- es 
hivatal szb - titkárával.

— A szakszervezeti bizott�
ság és a  KISZ - szervezet jól 
ism eri a  hivatal gondját — 
m ondotta Virág elvtárs —, 
mégse i t t  az irodában, de nem 
is a  főnöki szobában dolgoz�
tuk  ki a versenyvállalás pont�
jait. Elsősorban a 22 szocialis�
ta  brigádban és a 26 szocialis�
ta  brigád cím ért dolgozó kö�
zösségben vetődtek fel a ja �
vaslatok, ezeket beszéltük meg 
a  pártvezetőséggel, a  KISZ-  
szervezettel és a  h ivatal fő�
nökségével. Ügy gondolom, ez 
a  leghatásosabb módszere an�
nak, hogy társaink sa já t vál�
lalásuknak érezzék, és meg�
valósítják. A napokban lezaj�
lo tt term elési tanácskozáson 
aztán m ár pontokba foglalva 
ju tta ttu k  el a m unkahelyek�
re  az előbb ism ertetett prog�
ram unkat.

Ha olyan lelkesedéssel te l�
jesítik, m int am ilyen gond�
dal kidolgozták a  m unkafel�
ajánlásokat, bizonyára jó 
eredm ényeket é r  el a  Buda�
pest 62- es postahivatal a kong�
resszusi versenyben. Most az 
a legfontosabb feladatunk, 
hogy a  szakszervezeti bizott�
ság, a  KISZ - szervezet és a 
gazdasági vezetés részéről m a�
xim ális m értékben segítsük a 
dolgozókat vállalásaik teljesí�
tésében.

V. E.
K ét jelentős sportesemény közvetítésére készülnek az idén 

a  posta rádió -  és televízió - adóállom ások dolgozói. Az egyik a  
július 11- től 30- ig ta rtó  londoni labdarúgó VB, a  másik a Bu�
dapesten sorrakerülő atlétikai EB. M indkét esem ényt közvetíti 
a  M agyar Televízió. Hogy hogyan? Erről beszélgettünk a 
szabadsághegyi állomás dolgozóival, köztük Pataki Lászlóval, 
a  Posta Rádió -  és Televízióműszaki Igazgatóság fiatal m érnö�

kével.
— A televíziónézők milliós tábora kritikus szemmel fi�

gyeli a  közvetítések minőségét — m ondja Pataki László — bi�
zonyára jó  néhány akadályt kell m ajd leküzdenünk a  közve�
títés idején. Szám ítunk berendezéseink fokozott igénybevéte�
lére, hiszen a  VB esem ényeit a  hazai sugárzás m ellett kül�
földre is továbbítani kell. Az atlétikai Európa - bajnokságot 22 
országnak közvetítjük. Jelenlegi berendezéseinkkel mindez 
megoldható, de nem  könnyű, hiszen nem  rendelkezünk ta r ta �

lékberendezésekkel.
Nagy erőpróba e lő tt á ll tehá t a  Rádió -  és Televízdómű-  

szaki Igazgatóság. T udják ezt a  vezetők és a  dolgozók egy�
aránt. Bizonyítja ezt a  pártkongresszus tiszteletére te tt válla�
lás is. „ . . .  a londoni labdarúgó VB és az atlétikai EB hazai 

és tranzitközvetítéseinek zavartalan  biztosítására törek�
szünk . . . ” E vállalás teljesítése közérdek. A brigádok külön -  
külön is te ttek  m unkafelajánlásokat.

— Ha azt akarjuk, hogy m unkánk sikeres legyen, a  köz�
vetítésekre m ár most fel kell készülnünk — magyarázza Szűcs 
József szb - titkár. — Az elm últ hét töprengéssel te lt el, most 
pedig az üzemelő berendezéseket, áram köröket, a  hálózatot 
alaposan átvizsgáljuk, s a  h ibákat időben, gyorsan kijavítjuk.

— Persze így is érhet meglepetés — szól közbe Zima Ká�
roly, az állomás vezetője — Rajtunk kívül álló zavaró ténye�
zők is felléphetnek. M egtörténhet, hogy az á tvett közvetítő�
vonal hibás, vagy egy - egy berendezésünk elrom lik. Elég egyet�
len közvetítő láncszem hajszálhibája, am elyet nem  ta lálunk 
meg azonnal, s vállalásunk teljesítése füstbe mehet.

Az egyes karbantartási, mérési, ellenőrzési m unkákat már 
megkezdték. O ttjártunkkor éppen a  m ár gyönge hatásfokú 
alkatrészeket cserélték ki. M egterem tik az előfeltételeit a gyors 
alkatrészcserének.

— Ami em berileg lehetséges, m indent megteszünk — szól 
meggyőző hangon Boldog Lipót brigádvezető —, olyat vállal�
tunk, am inek teljesítése rizikóval jár.

Rizikó? Lehet! De az em beri akarat, a tudás felülkereked�
het az akadályokon — a  Szabadsághegyen is.

(vonák)



A SZÜLŐI PÉLDA

N ői társaságban be�
szélgettünk: A

téma: gyermek�
nap — a gyer�
meknevelés. A 
mosolygós arcok 

közül szinte kivált Klári 
összeráncolt homloka, komor 
arca. — Hát te, mi bajod, 
Klárikám? — kérdeztem.

— Dühös vagyok a kölyök- 
re, legszívesebben felpofoz�
nám . . .  — De hát mi tör�
tént? ■ — kérdeztem megüt- 
fc ÖZV6 •

— Lop ott! Lopott!!! Szé�
gyent hozott rám! Sohasem 
bocsátom meg neki! Gyaláza�
tos! . . .  — Szavai villámcsa�
pásként hatottak.

— De Klárikám — .szólal�
tam meg —, mit lopott Pisti?

— Az iskolából a szom�
szédjától ellopta a töltőtollát 
és egy másik fiútól a taka�
rékbetétkönyvét. Nem bírom 
ezt tovább! — tört ki zo�
kogva.

Elhűlve néztünk egymásra... 
Hát ez rettenetes! Hogy ju �
tott el idáig Pisti, a kedves, 
jómodorú gyerek? — Klári�
kám — kértem —, ne sírj, ne 
legyél kétségbeesve, ezen se�
gíteni kell és lehet. Pistit 
pszichológushoz kell vinned. 
Írd fel a címet, diktálom... 
Klári szipogva előkotorászott 
táskájából egy jegyzettömböt

és egy ceruzát. — Várj — 
szólt —, elhajtom ezt a lapot, 
ez egy fontos hivatalos fel�
jegyzés. — Ez hivatali notesz?
— szaladt ki a számon aka�
ratlanul. — Igen! — nézett 
rám csodálkozva. Szemem a 
kezében levő színesre té�
vedt. „Postairón” állt rajta 
aranybetűkkel. Hirtelen meg�
világosodott valami előttem. 
Izgatottan fordultam hozzá:
— Klárikám, légy most na�
gyon őszinte! Nagyon kérlek! 
Szoktál te a hivatalból ap�
róbb holmikat hazavinni? No�
teszt, ceruzát, papírt, boríté�
kot? — Igen — felelte a vi�
lág legtermészetesebb hang�
ján. — Es ezt tudja Pista is?
— kérdeztem ismét. — Miért 
ne tudná? — nézett rám 
Klári megütközve. — Hogy 
milyen furcsaságokat kérde�
zel! — Na, akkor már min�
dent értek... Klárikám, hogy 
kívánod azt, hogy fiad ne vi�
gye haza az iskolából társai 
holmiját, ha te is hazaviszed

azt, ami nem a tiéd? Klári 
rámbámult, majd felcsattanó 
hangon, szinte rámtámadt. — 
Hát az különbség, hogy én 
apróbb holmikat viszek haza. 
ez nem lopás, de a gyerek 
lopott! — Klárikám — csití�
tottám —, kérlek, ne hara�
gudj, de az egyik éppen 
olyan lopás, mint a másik, 
csak a tiéd súlyosabb. — 
Klári idegesen hadonászott a 
kezével, de én nyugodtan 
folytattam: — Hogy akarod, 
hogy a gyerek különbséget 
tegyen az ő és társai hol�
mija között, hogy kifejlődjék 
benne az erkölcsi szint, ha 
tőled nem ezt látja? Akarat�
lanul is arra gondol: anyu is 
hazahozza, ami nem az övé, 
miért ne vigyem én is haza? 
Neked kell példát mutatnod.

— Igaz. Erre nem is gon�
doltam !

A szülői magatartás min�
den vonatkozásban legyen egy 
életen keresztül eszményi 
példa a gyermek számára!

Postás Panni

R ajzolta: G yula i Irén

Nagyon divatos a  kétféle 
anyag kombinációja. Lehet si�
m át kockással, csikóssal, két -  
három  színt: pirosat kékkel, 
fehérrel sötétet, pl. barnát 
vajszínnel, rózsaszínnel vagy 
világoskékkel; feketét fehér�
rel; vagy feketét fehér - fekete 
kockás anyaggal kombinálni.

A tavaszi d ivat szerint a 
derékvonal nincs kihangsú -

Tavaszi divat, 
átalakítások

lyozva, így az alakítási lehe�
tőségek megnőttek. A tavalyi 
ruhának szoknyarészét vagy 
éppen a  felsőrészét fel lehet 
használni. Nagyon divatos a  
más- m ás színű két rész össze�
dolgozása, hosszított derék�
résszel úgy, hogy a felsőrészen 
egy vagy két vízszintes pán t�
díszítést helyezünk el az e l�
lenkező színből. M agasított de�
rekú  vagy teilos összedolgo�
zásban is á ta lak ítha tjuk  koc�
kás, csíkos alapanyagú régi 
ruhánkat úgy, hogy egyszínű 
anyagból csinos felsőrészt á l�
lítunk be. Lehet rövid ujjú, 
u jjatlan. G allér nélkül vagy 
kis kerek gallérral egyformán 
csinos.

A kétrészes ruhákat is át�
alakíthatjuk , ú jíthatunk, ha 
szélesebb pántdíszítést alkal�

m azunk a  felső részen úgy, 
hogy az alapanyag színével 
harm onizáljon, vagy az egyik 
színével megegyezzék. Leve�
hetjük  a gallért, és más színű 
anyagból készítjük az újat, 
esetleg a  kézelőt is, s az új 
gombokat ugyanabból az 
anyagból húzatjuk  be. A va�
riációknál a rra  vigyázzunk, 
hogy egym ást kiegészítő szí�
neket vagy árnyalt színhatáso�
ka t használjunk, pl. sötétebb 
szürkét, világosszürkét, m ajd�
nem fehérrel.

Schiffer K lára 
Ruházati M intatervező 

Vállalat

HÁZTÁJI TANÁCSOK

A FŐVÁROSI KÖZÚTI BALESETELHÁRÍTÁSI TANÁCS 

REJTVÉNYE
Induljon el az ábra bal felső sarkából és olvassa össze 

lóugrásban a szövegtöredékeket.
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A Mezőgazdasági Könyv�
kiadó sok olyan művet ad 
közkézre, amelyekből a kertes 
házak tulajdonosai hasznot 
hozó tapasztalatokat szerez�
hetnek. Ilyen könyvnek szá�
mítható a „Szamóca, málna, 
szeder’’ című mű. 292 olda�
lon ad útmutatást e három 
gyümölcs termesztésére. Kü�
lön fejezetekben szerepel a 
házikerti termesztés, szaporí�
tás, a növényápolás és a szü�
ret.

A postás dolgozók körében 
sokan foglalkoznak galamb�
tenyésztéssel. Ilyen irányú 
tanácsokat tartalmaz a most 
megjelent „Galambtenyésztés” 
című könyv. Megismerhetők 
belőle a galambtenyésztés ál�
talános és gyakorlati módsze�
rei, a különböző galambfaj�
tákat számos képpel szemlél�
tetik. A sporttenyésztési is�
meretek, a gyógyítási és 
megelőzési teendőkkel kap�
csolatos útmutatások is hasz�
nosak.

Sokan foglalkoznak házi- 
nyúl-tenyésztéssel. Ilyen cí�
men jelent meg most egy 
könyv. Részletesen tárgyalja 
a fajtaismereteket, a gyapjú�
ismeretet, a leprémezést, a 
szőrmés bőr kezelését, és 
egészségvédelmi tanácsokat 
ad. Ismerteti a hústermelést 
és a pecsenyenyúl előállítási 
módját is. Közli a földmü- 
messzövetkezetekben kapható 
nyúltápokat.

A „Kocatartás — malac�
nevelés” című könyv témája 
is érdekes. Népszerű nyelven 
tárja az olvasó elé e fontos, 
közélelmezést szolgáló állat�
fajta tartási és takarmányo�
zási technológiájának leg�
korszerűbb ismereteit.

POSTASZERVEK
rendezvényeiket, báljaikat 

a Postás
Művelődési Házban 
is megrendezhetik
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Saját erőből
Amolyan Janus - arcú, vagyis kettős arcú szakosztály a Bp. 

Postás labdarúgó - szakosztálya. M ert tény, hogy — m iután az 
elm últ évben m egnyerte a Budapest- bajnokságot — felkerült 
az NB III - ba. Az NB Ill - á s  szakosztályok pedig m ár ugyan�
csak szigorúan minőségieknek szám ítanak. A szakosztályban 
sportolókat, a  szakosztály szervezeti felépítését tekintve el 
kell ism ernünk, hogy azokat a  töm egsportra alapozzák — he�
lyesen. A Budapesti Postás labdarúgó szakosztályának legtöbb 
játékosa a  Posta Központi Járm űtelep  dolgozója, alig néhány 
tanuló  az, aki nem  postás dolgozó. Egyelőre. Még a vezetők is 
vérbeli postás üzemiek, kezdve Vámosi Sándor igazgatón. Piet- 
ráskó Ede szb - titkáron á t és folytatva a többi lelkes üzem; 
társadalm i aktíváig.

A szakosztály helyzetét a  Postás SE elnöksége is a  közel�
m últban tárgyalta. Azt, hogy a  szakosztály k ihasznált - e  m in�
den lehetőséget, igazolja a  m egnyert Budapest- bajnokság, az 
NB III - b a  való felju tás is. Sőt, azóta m ár javában ta rt az NB 
III. bajnoksága és a  Bp. Postás — az északi csoportban — a 
táblázat közepe tá ján  tanyázik. Gellér Sándor, az egykori sok�
szoros magyar válogatott kapus, edzői minőségben kitűnően 
fogja össze a  gárdát, az edzéseken szorgalmasan igyekszik a 
játékosok technikai és tak tikai képességeit fejleszteni, a hibá�
kat csiszolni.

Ami azonban megnyugtató a szakosztály jövőjét illetően 
— am int az t az elnökség is leszögezte —, hogy igen jól foglal�
koznak az utánpótlással, a  fiatalokkal. És ez a tény érdekes, 
tanulságos módon jelentkezik a labdarúgó - szakosztálynál: az 
ifjúsági korban levő játékosok közül mind több éri el azt a 
játéktudást, hogy szám ításba kerüljön az első, vagy a  második 
csapat összeállításánál. T ehát senkinek sem lehet bérelt helye 
az első csapatban, am i term észetesen fokozott igyekezetre sar�
ka llja  a  jelenlegi legjobbakat. T ehát egészséges versengés fo�
lyik a csapatba való bejutásért!

Mindez magával hozza, hogy az első csapat utánpótlását 
teljes egészében az ifjúsági csapatból tud ja  a  vezetőség meg�
oldani. Kevés szakosztály dicsekedhet azzal, hogy az edért 
eredm ényeket teljes egészében sa já t nevelésű játékosokkal 
érte el. Ezekben a sa já t nevelésű játékosokban, jóval több az 
egyesület iránti hűség, sokkal jobb a  szellem, jobban tudnak 
küzdeni a postás színekért, m in t az idegenből hozott, esetleg 
„szipkázott” sportolók. (Ez nem csak postás tapasztalat!)

A további jó szereplés, a zavartalan nevelőm unka érde�
kében szólni kell a  nehézségekről is, am elyek házilag megold�
hatók. Ahhoz, hogy az öt csapathoz még egy - két lelkes tá r�
sadalm i ak tiv istát találjanak, akik az intézőknek segítenek, 
nem  kell idegenbe menni. Ahhoz sem, hogy a  labdarugó - pálya 
a  labdarúgóké legyen, a  pályagondnok pedig szakmailag meg�
felelő m unkaerőket kapjon a pálya kezelésére, karban tartá�
sára. A szakosztály a  sportegyesület elnökségének segítségét, 
határozott döntését kéri a  pálya felhasználását illetően.

Vedres József

KERESZTREJTVÉNY

Következik:
Balatongyörök
K ét éve, hogy a vaskapui 

turistaházban — a Posta Köz�
ponti Javítóüzem  term észet�
járó - szakosztálya kezdeménye�
zésére m inden éviben más 
szakosztály szervezésében, ren �
dezésében kerül sor a postás 
term észetjáró - találkozóra. A 
közelmúltban a Salgótarján  
m elletti Eresztvényen a Buda�
pesti Postaigazgatóság rendez�
te meg.

A hívó szóra az ország m in�
den számottevő postás term é�
szetbarát- szakosztálya képvi�
seltette magát. A fővárosból 
több m int 200 postás turista 
jelent meg. A rendezés érde�
me, hogy kifogástalan szállás 
és étkezési lehetőség á llt a 
term észetbarátok rendelkezé�
sére. Felejthetetlen élm ényt 
nyú jto tt a részvevőknek a  ren �
dezők ötletes meglepetése: a 
határőrségtől szerzett külön 
engedély felm utatásával te r�
m észetjáróink — csoportokra 
osztva — m egtekinthették a 
csehszlovák terü leten  fekvő 
Somoskő várát, valam int a vár 
alatti bazaltom lást.

A környék nevezetességei�
ről összeállított k is útikalauzt 
és a  tú ra  jelvényeit Pressma- 
yer József, a  Postások Szak-  
szervezete képviselője ad ta  á t 
a  részvevőknek, m ajd javas�
la tá ra  a Nagykanizsai Term é�
szetbarát Szakosztály vállalta, 
hogy 1967- ben Balatongyörö�
kön megrendezi az 1967. évi 
országos postás term észetjáró�
találkozót.

Félszáz csapat
_ Kik kerülnek feljebb?

Mely csapatok jutnak a ki�
esés sorsára? — kérdezgetik 
mostanában mind sűrűbben 
a labdarúgást kedvelő postás 
dolgozók. A valóban példá�
san szervezett és nagy érdek�
lődés mellett zajló kispályás 
üzemi bajnokság — amely 
tavaszi—őszi rendszerben fo �
lyik — a félidőhöz közeledik, 
vagyis befejezés előtt áll a 
tavaszi forduló.

Érdekes, változatos, néhány 
mérkőzésen színvonalas talál�
kozók jelzik az üzemi labda�
rúgás iránti érdeklődést mind�
három osztályban. Sőt, tulaj�
donképpen öt osztályról be�
szélhetünk, hiszen a jármű- 
telepi csoport és az öregfiúk 
csoportja — itt a 35 éven fe �
lüliek rúgják a labdát — 
ugyancsak a postás üzemi 
bajnokság keretei közé tarto�
zik. Velük mintegy 50 csa�
pat alkotja Budapesten az 
üzemi bajnokság mezőnyét. E 
szám önmagáért beszél.

A félszáz üzemi csapat 
kedvenc sportját nemcsak 
hogy jól szervezték, de szak�
szerűen is irányítják. A test- 
nevelési és sport munkabi�
zottság gazdája a tömegsport�
nak.

Kíváncsian várjuk a folyta�
tást, az őszi forduló mérkő�
zéseit, amelyek választ adnak: 
kik esnek ki, kik jutnak ma�
gasabb osztályba? (vedres)

Budapesti hírek
A Budapesti postaszervek�

nél 16 szocialista brigád ezüst, 
8 brigád bronz fokozatú ki�
tüntetésben részesült.

Befejezéshez közeledik a 
szakszervezeti politikai iskola 
ez évi oktatása. Az alapszer�
vek az utolsó foglalkozásokat 
ünnepélyes keretek között 
tartják .

Az elm últ évi sikeres 
„Postás vonat” kiránduláso�
ka t az idén is megszervezik. 
A Budapesti Bizottság m ájus 
29- re tervezett pécsi k irándu�
lása irán t oly nagy volt az 
alapszervek részéről az ér�
deklődés, hogy a  jelentkezők 
száma m eghaladta két vonat 
befogadóképességét. A MÁV 
újabb vonat ind ítását e rre  a 
napra nem tud ta biztosítani, 
ezért június 5- én szerveznek 
még Pécsre kirándulást.

P O S T A S  D O L G O Z O  
a Postások Szakszervezetének 

lapja
Szerkeszti: a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő: Bérces György 

Szerkesztőség: Budapest 
XIV.. Cházár András utca 13 

Telefon: «8—777
Kiadja s Népszava Lapkiadó Vál�
lalat. Budapest vn., Rákóczi út 

54 Telefon: 224—819 
Felelő? kiadó: Gábor Márton 

a Népszava Lapkiadó Vállalat 
Igazgatója

Terjeszti a Postások Szakszervezet? 
Szikra Lapnyomda, Budapest

Vízszintes: 1. 190 évvel ez�
előtt született Berzsenyi Dá�
niel költő. Egyik verse. 12. 
A rra  eltávozik (két szó). 13. 
Győr- Sopron megyei község 
14. Mese- figura. 16. B átorta�
lan. 18. Szerep a Bánk Bán�
ban. 20. PE. 22. Megázó (ékn.) 
24. Szintér 26. ELA 28. A bo�
tor,, az álmodozó. 30. Enyém
— franciául 31..........akol, őrt
áll. 33. Nép. 35. MNZ. 36. Ta�
szítás. 39. Azonos betűk. 40. 
Hozzátartozik az állat nevelé�
séhez. 42. Szféra rész, de né�
met cirkusz is. 44. Berzsenyi 
poéma. 46. Dunántúli bá�
nyász- település. 48. Argon. 50. 
Villamos — forgórész. 52. Fél�
sziget Ázsiában. 54. GIA. 56. 
. . .  kő, hegy egyik határun �
kon. 58. A - val a  végén, ide�
gen leánynév. 59. Idegen 
mértékegység. 61. Ilyen jegy 
is van. 63. NÉÁ. 64. Ju ttatnak . 
66. Beoszt. 58. Névtelen. 69. 
. . .  Kazan, híres am erikai 
filmrendezőnő (Édentől Ke�
letre). 71. . . .  Hood. 73. Bala�
ton, Ladoga. 75. Közvetítőál�
lomás. 77. Róla szól egy nép�
szerű sláger (ékh). 79. A m a�
darak királya.

Függőleges: 2. Kifogástalan. 
3. ÁDG. 4. Híres operett cí�
me. 5. Leánynév. 6. Kiengedő. 
7. Rosszemlékű két betű. 8. A 
fázó ikerszava. 9. Tömítő�
anyag. 10. Létem. 11. Fordí�
to tt indíték (!). 15. Berzsenyi

vers. 17. Még egy Berzsenyi 
költemény. 19. Csúcs. 21. An�
gol költő (Nobel- díj). 23. Csú�
csa (fölösleges kötőhanggal). 
25. Egy — németül. 27. Mo�
ham edán isten. 29. Zuhanhat.
32. Metész 34. Nullák, (ékh.) 
37. Latyakos. 38. Sír. 41. Cam-  
ping - lakhely. 43. Valaminek a 
. . . .  idején. 45. Latin gróf. 
47. Ruhaanyag. 49. Megijed. 
51. Azonos a vízsz. 50- el. 53. 
Berzsenyi költemény. 55. 
Északi férfinév. 57. Takarító. 
60. . . .  fakad. 62. R uhaterve�
ző (Ágnes). 65 Szép táj je l�
zője. 67. Római számjegyek. 
70. Helyhatározószó. 72. Ju �
goszláviai város. 74. Francia 
arany. 76. Lobog 78. Távirati 
hang.

Beküldendő: vízszintes 1, 44. 
függőleges 15, 17, 53.

Beküldési határidő: június
10 .

A lapuifk áprilisi szántában 
megjelent keresztrejtvény he�
lves megfejtése: vízszintes 1. 
Én őt dicsérem csak, az élet 
anyját függőleges 15.: Kitől
jövendő győzelmünk ered, 
függőleges 23.: Juhász (Gyula)

K önyvjutalm at nyertek: 
Stankovics Istvánná (Hatvan 
1.) Sebestyén József (Buda�
pest) Kelemen Istvánná (Bu�
dapest) Herendi Éva (So-  
mogyszil) Baráth Zsuzsa (Pá�
céi!
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VÖRÖS ZÁSZLÓK

A felvonulók között sokan tapsoltak nekik

Lesz utánpótlás! „Én is postás leszek á m . .

Ünnepi forgatag, május 1. 
reggelén. Lobogók, májusfák, 
transzparensek erdeje alatt 
gyülekeznek a 70-es posta dol�
gozói. A vörösdrapériás tábla 
■mellett nehéz selyemzászlói 
őriz két KISZ-es. Alig néhány 
napja vették át a kimagasló 
jó munkájukért.

Ott találtuk Kecskés Mi�
hályt, aki 35 éve hordja a le�
veleket az Ilka utca környé�
kére. Mellén ott díszlett a ki�
váló dolgozók vörös csillaga.

— Húsz éve dolgozunk 
együtt — meséli a 65 éves 
postás veterán —, de csak ta�
valy határoztuk el, hogy bri�
gádot alakítunk. Egy kicsit 
féltünk a dologtól, mert nagy 
volt nálunk a széthúzás. A 
Gyimesi brigádban ma min�
denki azt nézi, hogyan segít�
sen a másiknak. Csak a közös 
munka vezethet eredményre.

— Mi vagyunk a vetélytárs,
— szól közbe mosolyogva a 
Lázár brigád egyik tagja. —• 
Most dolgoztuk ki a tervet, 
hogy miként hódíthatnánk el 
az elsőséget Gyimesiéktől. Ha�
nem, hogy mit akarunk tenni, 
azt egyelőre még nem árul�
juk el.

— A Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóság dolgozói is ma�
gasba emelik az MT—SZOT 
vörös vándorzászlaját. Itt a 
Puskás Tivadarról elnevezett 
hatszoros szocialista brigáddal 
találkoztunk.

— A trrigád tagjai hazánk 
határain kívül is öregbítik a 
szocialista brigádok hírnevét
— mondja M. Szabó Józsej 
brigádvezető. — A szaktársak 
több külföldi munkahelyen 
dolgoztak, így például Moszk�
vában, Berlinben, Pekingben 
és Phenjanban, de még a tá�
voli Egyiptomban is ott a ke�
zük munkájának a nyoma.

Az a kérdés, hogy ilyen 
„világcsavargó” társaság ho�
gyan tud kollektív életet él�
ni, hogyan tudnak a száktár�
sak egymásnak segíteni.

— Ez nálunk már csak 
szervezés kérdése — válaszol 
a brigádvezető. — Jóelőre 
megbeszélünk minden prog�
ramot, így, aki csak teheti, 
részt vesz összejöveteleinken. 
A lényeg az, hogy a közössé�
gi szellem. már kialakult.

A beszélgetésnek véget vet 
a harsonák hangja. Kezdődik 
a májusi parádé, a dolgozók 
díszszemléje. S. Gy.

A bátrabbak  derékig vetkőz�
tek, a fázósabbak magukon 
ta rtják  az inget. Néhány em�
ber dolgozik még csak.

M últ havi szám unkban rész�
letesen ism ertettük  az Üllői 
úton épülő 100- as postahivatal 
terveit —, most azért já rtunk  
ott, hogy a m unkák előrehala�
dásáról tájékozódjunk.

Zsíros József építésvezető 
volt a kalauzunk, aki i t t  volt 
m ár m árciusban is, am ikor a 
ta la jt kezdték m élyíteni a gé�
pek, és rem éljük, ott lesz az 
átadási ünnepségen is.

M int mondotta, a  nagy be�
ruházásokat kivitelező ÉM 23. 
vállalat részére is jelentős ez 
az építkezés. Központi beton�

üzemet létesítettek  a „100- as” 
részére, ahol elkészítik a m o�
nolit szerkezetekhez szükséges 
nyersanyagot és az előregyár�
to tt elemeket. 40 em ber rész�
vételével ez az előregyártás 
m ár folyik. I t t  jelenleg 50—60 
építőm unkás serénykedik, ha 
m ajd a szakipari m unkákra is 
sor kerül, 150 főre emelkedik 
az épületben dolgozók száma. 
Az épület magassága m ia tt az 
építéstudom ányi intézet új 
rendszerű, csúszó zsaluzást 
dolgozott ki az oldalfalra, a 
födémek pedig 'panelekből ké�
szülnek. Csak alaposan gépe�
síte tt m unkával és sok előre�
gyárto tt elem felhasználásával

sikerül a jövő évben az épü�
letet befejezni.

Szerintük a részhatáridőnek 
megfelelően folyik a m unka és 
nem kell attól tartan i, hogy 
m unkaerőhiány vagy egyéb 
okok m ia tt elm aradnak.

Billenő autók hozzák a ho�
mokot, más gépjárm űvekről 
daru  szedi le a téglát, és amíg 
a jövendő postánál az alapozó 
földm unka folyik, a központi 
épületnél m ár alapoznak és az 
alapozás m ellett egy em elet 
m agasságban m ár ott áll a 
lépcsőház zsaluzata.

Azzal búcsúzunk a „100- as” 
építkezésétől, hogy két hónap 
m úlva ism ét felkeressük.

(V— I)

SOPRON VÁRJA 

VENDÉGEIT
M int ism eretes, az idén jú �

lius 1- től július _18- ig ismét 
megrendezik a hűség tűztor -  
nyos városában a  soproni ün �
nepi heteket. A nagy esemény 
nem m indennapos feladat elé 
állítja  a  város postahivatalát 
is. A rendezőkkel együtt a 
soproni posta is készül az 
ünnepi napokra. Az előző 
évekhez hasonlóan július 1- től 
július 18- ig alkalm i posta -  
h iva talt nyitnak a városban, 
amelyen helyi bélyeggyűjtő�
kör és bélyegkiállítás is he�
lyet kap. Jú lius 1- én jelenik 
meg a „Százéves a soproni 
önkéntes tűzoltóság” feliratú, 
kétforintos cím letű em lék�
bélyeg. Szép kivitelű alkalm i 
bélyegző is kerül m ajd  a bo�
rítékra. Bélyeg-  és képeslap�
árusító autom aták állnak a 
vendégek rendelkezésére. A 
város főutcáján szép, új vo�
nalú autom ata blokkot he�
lyeztek üzembe.

(békés)

Virág az ablakokon, az ajtókon, a  folyosó kövén végig, 
am erre elvonulnak a diákok. Lassan haladnak előre, minden�
kitől búcsúznak; a  padoktól, a  táblától, a  küszöbtől, m ind�
egyikhez köt valam i emlék.

Az ablakon beszűrődik a  napfény. A diákok énekelnek. 
Ballagnak és énekelnek, ősrégi, hagyományos diákbúcsúztató 
dal. „Tovább, to v á b b ..  t” Mélyről jön, mélyről fakad, búcsúz�
nak  az iskolától, a  gyerekkortól. Nehéz és izgalmas megszokni 
a  gondolatot, hogy felnőttek. 132 diák, 25 fiú és 107 leány bal�
lag a  Postaforgalm i Technikum hosszú folyosóján. A szülők, 
a  hozzátartozók ott ballagnak mögöttük. Kezükben hatalm as 
virágcsokrokkal, kísérik gyermekeiket.

Elérnek az utolsó terembe. Az utolsó tanterem , ahová já r�
tak. Ünnepi beszédet mond az igazgató, a  K ISZ - titkár. Az el�
múlt, az együtt tö ltö tt évekre, napokra, órákra emlékeznek. 
De beszélnek a  jövőről is. A felnőttek bátorítóan, a  diákok 
kicsit bizonytalanul, de tele reménnyel, bizakodással.

Amikor szétszélednek, egym ást figyelmeztetik az 1971- es 
dátum ra, akkor találkoznak ú jra  — m ár igazi felnőttként.

MUNKAVÉDELMI SZEMLE

Számtalan vizsgálat
Ezúttal a HÁLÉP budai te r�

melési osztályára látogattunk 
el. Jakab Árpádtól, az osztály 
vezetőjétől tudjuk, hogy m un�
katerületük Törökbálinttól 
Budakalászig terjed. Legje�
lentősebb m unkájuk jelenleg 
Budafokon folyik, ahol négy 
m unkacsoport föld alatti há�
lózatot épít. ,

— Legnagyobb gondunk: a
rak tá r — s az osztályvezető 
invitál bennünket az udvarra. 
Az Óbuda központ épületének 
sarkában m eredek 9 vaslép�
csőn ju tunk  a helyiségbe.

— Na, m ár m egint egy 
szemle! Tavaly is, az idén is 
sok- sok bizottság já r t  itt. Áz�
ván elmentek, s a tűrhetetlen  
állapotok m arad tak  a régiben. 
Még a Posta - vezérigazgatóság�
tól is voltak itt (Somkúti Vil�
mos, Kertész István). Hogy mi 
a baj? Reggelenként ebben a 
szűk helyiségben ötven fizikai 
munkás is megfordul. Nyáron 
még hagyján, de télen ezeken 
a lépcsőkön fel, s leszállítani 
az anyagot, az 50 kilós gipszes�
zsákokat, nem valam i bizton�
ságos. Egyik em berünk egyszer 
meg is csúszott, de szerencsére 
nem tö rtén t baja. Talán arra  
várnak, hogy valaki közülünk 
kitörje a nyakát? Talán akkor 
gondoskodnak m ajd  megfelelő 
rak tá rró l?  — teszi fel a k é r�
dést Tóth Sándor raktáros. — 
Maguk is elmennek, m int a 
többi bizottság. I tt  akkor ol�
dódik meg a bajunk, ha majd 
az ősz hajam  ism ét fekete 
le sz . . .

Körülnézünk, s őszintén 
szólva, m egértjük a raktáros 
pesszim ista hangulatát. Igen. 
tudnak arról, hogy szakszer�
vezetünk budapesti bizottsá�
gának m unkavédelm i felügye�
lője a balesetveszélyre való te�
k intettel 1966. augusztus 1- ig

engedélyezte csak a  rak tá r 
használatát. M ár csak néhány 
hónap, s letelik  a határidő! 
Hogy mi lesz, azt még ma sen�
ki sem tudja. Van még egy 
rak tá ruk  az épületben, egy el�
hagyatott keskeny pincefo�
lyosón. O tt deszkát, cem entet 
tárolnak. Egy em ber alig fér 
be. Az udvaron szabadon a 
«szerszámos ládák, a kábelek, 
«z ugyan nem  balesetvédelm i 
pioblém a, de szóvá kell ten�
nünk, nagy értékek pocséko�
lódnak el így.

A Kiscelli úton szintén van 
egy rak táruk , egy összetákolt 
tető a la tt lé trák  tömege. A 
Feszti Árpád úton egy telken 
oszlopokat, betongyámokat, 
sódert tárolnak. Azt m ondják, 
e két szabadtéri ra k tá rt este 
sötétben is használják. V ilá�
gítás, az nincs! A Kiscelli úton 
a HÁLÉP- esek két faoszlopot 
fel is állítottak. De villanyt 
azt nem szereltek rá. Sötétben 
anyagot mozgatni, őszintén 
szólva nem valam i biztonságos 
dolog.

A fentieken érdem es egy 
kissé elgondolkodni. M inde�
nekelőtt hangsúlyozni kíván�
juk : a raktározási problém ák 
nem csak postai, de országos 
jellegűek. Mégis azt kell mon�
danunk, hogy Óbudán nem 
holnap, hanem  még m a in�
tézkedni kell! Az anyagok, 
szerszámok tárolása, kezelése 
balesetveszélyes, nem beszélve 
azok tönkrem enéséről. A dol�
gozók nem valam i kedvezően 
nyilatkoznak a vezetőkről. 
Érthető ez a m agatartás. Nem�
csak m egállapítani kell a hi�
bákat, hanem  intézkedni azok 
megszüntetését illetően. Ne 
várjanak  arra, hogy az intéz�
kedést esetleg egy súlyos bal�
eset kényszerítse ki!

Kiss—Bérces

•  Az átlagos francia em�
ber évente százszor annyit 
telefonál, m int az indiai, de 
csak feleannyit, m int a svéd 
vagy az angol.

0  New York államban ha�
vonta mintegy 5000 panasz 
érkezik a telefontársaságok�
hoz am iatt, hogy telefonkaló�
zok névtelen hívásokkal zak�
la tják , sértegetik és fenyege�
tik  az előfizetőket, vagy trá �
gárkodnak. Ezek m egakadá�
lyozására üzemibe állíto ttak  
egy ú jfa jta  elektronikus „de�
tek tív” készüléket. Miközben 
a névtelen telefonáló garáz�
dálkodik, a sérte tt előfizető�
nek csak egy gombot kell 
megnyom nia: ezzel a köz�
pontban riasztja a társaság 
„zaklató hívásának vonalát”, 
amely azonnal lenyomozza a 
kellem etlenkedő hívó - állo�
mást.

•  A római telefonközpont
ú jfa jta  szolgálatot vezetett be 
a gyermekek részére. A római 
gyerekek ezentúl telefonon 
beszélgethetnek Hófehérké�
vel, Hüvelyk Matyival és a 
többi m esealakkal, sőt, majd 
Télapónak is személyesen 
m ondhatják el kívánságaikat, 
am elyeket a telefonszolgálat 
híven közöl az illetékes szü�
lőkkel.

ANGLIA: Az angol kor�
mány fegyverkezésre egy év�
ben 2120 millió font sterlinget 
költ. Ez azt jelenti, hogy a nap 
m inden percére 67 font fegy�
verkezési kiadás esik. Egy 
Polaris „U” naszád 80 millió 
fontba kerül. Ebből az összeg�
ből 30 ezer lakást, vagy 9 kór�
házat lehetne felépíteni.

Szabó László

H. M. ügyében a m unkaügyi 
döntőbizottság arra  kötelezte 
az igazgatóságot, hogy a té�
vesen k ifizetett m unkabér�
többlet címén levont 200 Ft- ot 
fizesse vissza a dolgozónak.

A m unkaügyi döntőbizott�
ság a  levonás törvényellenes�
ségét a következő okok alap�
ján állapíto tta meg:

A téves kifizetéstől számí�
to tt 30 napon belül nem  szólí�
tották fel írásban a térítésre 
a dolgozót. Ennek a határidő�
nek az elm ulasztása után 
azonban csak akkor érvénye�
síthető a m unkáltatói követe�
lés, ha a dolgozót rosszhisze�
műség terheli. Ez esetben is 
jogerős m unkaügyi döntőbi�
zottsági határozatra van szük�
ség a  levonáshoz;

Ezek híján a  200 F t- o t az 
igazgatóság törvénysértően 
vonta le a dolgozótól. Ezért a 
munkaügyi döntőbizottság ha�
tározatában a visszafizetésre 
kötelezte. A hátározat egyéb�
ként azt is m egállapítja, hogy 
rosszhiszeműség a dolgozó ré �
széről nem  volt tapasztalható.

E lutasította a munkaügyi 
döntőbizottság K. E. év végi 
jutalom m al kapcsolatos pana�
szát. Az elutasítás egyik in�
doka: nem  állapítható  meg az 
iratokból, hogy a  dolgozót 
népgazdasági érdekből helyez�
ték - e á t  m ás vállalathoz.

Ez az indok nem  lehet el�
utasítási alap, m ert a Munka 
Törvénykönyve 1965. január 
1. óta érvényben levő rendel�
kezései ilyen áthelyezési okot

nem ismernek. Az Mt. 34/a § 
szerint: a dolgozót a  termelés 
érdekében vagy egyéb fontos 
ókból más vállalathoz á t le�
het helyezni. A törvény alap�
ján  tö rtén t áthelyezés tehát 
m inden esetben megfelel 
annak a  fogalomnak, am elyet 
a postának az év végi ju ta �
lom ra vonatkozó utasítása 
népgazdasági érdeknek nevez.

Ebből a szempontból az Mt. 
V. 49/a § szerinti áthelyezé�
seknél is esetenként megálla�
pítható az úgynevezett nép -  
gazdasági érdek.

A határozat abszolút hely�
telen állásfoglalása ezenkívül 
az az elutasítási indok, hogy 
a vezetőség az év végi nyere�
séget m ár szétosztotta és ezért 
ki sem tudná fizetni, ha arra  
köteleznék. Az nem a m un�
kaügyi döntőbizottság gondja, 
hogy miből fizet a m unkál�
tató, ha fizetési kötelezettsé�
gét m egállapítják.

M egnyugtatásul: lesz miből.

J. L.

— A z n ek i szó l, v ig y e  fe l h oz�
zá  . . .

A h o g y  a  ra jz o ló  e lképze l i :  
A  c ső p o s ta

M eglepetés
K arikatúrák:

P ogán y  Sándor, T örök Endre

A n y u g d í j a z á s  k ü s z ö b é n :
„H ej lev e lem , lev e lem , utolsó  
lev e lem  . . . ”
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