
T H j G  P R O L E T Á R J A I  E G Y E S Ü L JE T E K !

M unkasikerek
F élidőben vagyunk — egyre érkeznek a 

hírek  az MSZMP IX. kongresszusa 
tiszteletére te tt vállalások teljesíté�
séről. Tapasztalataink szerint a m un�
kában a szocialista brigádok járnak  
szinte m indenütt az élen, s lelkese�

désük m agával ragadja a többieket is.
Pesterzsébet 1. számú hivatal. Csaknem 

100 ezer helybeli lakos postai kiszolgálásáról 
gondoskodnak — a  három  felvevő kishivatal -  
la l karöltve. A te rü lete t 28 kézbesítő járásra 
osztották fel.

— Nemrégiben még eggyel több járásunk  
volt. Az előírt létszám takarékosságot végre�
hajtva, a  közelm últban szerveztük á t  a m un�
kát — válaszol kérdésünkre Lukácsovics Fe�
renc hivatalvezető. — Az ideiglenesen meg�
szüntetett já rást 16 részre osztottuk, s a  több�
letm unkát a  kézbesítők vállalták.

A lakosság zavartalan  kiszolgálása komoly 
erőfeszítést követel az erzsébeti postásoktól 
is. A létszám norm át még az 1964- es felmé�
rés alapján  állapíto tták  meg. Azóta több m int 
1000 lakással bővült a  terület, s  rövidesen 
újabb 740 lakást adnak át. A __ helyzet ismé�
te lt felmérése, az új létszám nőrm ák kialakí�
tása m ost van folyam atban. A m unkát azon�
ban addig is el kell végezni — s a  pártkong�
resszus tiszteletére te tt felajánlások szinte 
kivétel nélkül ezt szolgálják.

— A kézbesítők elismeréár« m éltóan telje�
sítik felajánlásukat — egészíti ki a m ondot�
taka t Somkuti Ferencné versenyfelelős. — 
Kezelési szabálytalanság, a  m unkájukat é r t 
jogos panasz alig fordult elő. A rádió -  és a 
tv - előfizetési d íja t — a  felajánlásokhoz hí�
ven — 8- ig néhány tized százalékos hiány�
nyal beszélték. A hírlapelőfizetés - gyűjtésben 
ugyancsak tö rtén t előrehaladás.

— Melyik a legjobb brigádjuk?
— Nikolicza György brigádja! — válaszol�

nak egybehangzóan. — Révész Gyula b ri�
gádja most m ár huzamosabb idő óta az á l�
landó második.

A továbbiakban a  táviratkézbesítők tevé�
kenységéről beszélgetünk. Inform átoraink el�
m ondják, hogy a Herold Ede á lta l vezetett 
brigád m unkája sokat javu lt az utóbbi idő�
ben. Havonta mintegy 15 ezer expressz kü l�
dem ényt és táv irato t kézbesítenek.

— Az elm últ évben állandó üzem anyag�
túlfogyasztás v o lt A m otorkerékpáros táv�
iratkézbesítők vállalták, hogy kevesebb fu�
varóra és kilom éter felhasználásával csök�
kentik a  két órán túl kézbesített táviratok 
arányszám át — m ondja Lukácsovics Ferenc. 
— Az idén megszűnt az üzem anyag - túlfo�
gyasztás. Tavaly a táv iratok nyolc százalékát 
kézbesítették két órán túl, az év első felé�
ben ez öt százalékra csökkent.

— A csomagkézbesítők ugyancsak jav í�
to tták  m unkájukat — ism erteti a  m unkate�
rü le t eredm ényeit Somkuti Ferencné. — Az 
egy fuvarórára jutó kézbesített csomagok 
darabszám a m integy 4—5 százalékkal n ő t t . . .

— A belső hivatali m unkánál melyik te rü �
letet lehetne legjobban kiem elni?

— Az egyesített felvevők csoportját — v á�
laszolnak kérdésünkre. — A Halmai Jánosné, 
Pál Erzsébet és Nagy Károlyné összetételű 
csoport például június hónapban 9786 a ján �
lott, 1553 expressz küldem ényt és 1490 légi 
levelet vett fel, s mindössze egy visszajelen�
tésük volt. \

Budapest 112. sz. postahivatal. Mintegy 130 
ezer lakos ellátásáról gondoskodnak.

A beszélgetés elején itt is a  létszám norm a 
kerül először szóba. A kerület lakosainak 
száma az új lakóépületek szaporodásával 
állandóan nő, míg a  létszám  nagyjából vál�
tozatlan. A kongresszusi m unkaverseny egyik 
legfőbb célja: ne csökkenjen a  szolgáltatások 
színvonala.

— Papírön megvan a létszámunk. Az em �
berek, az egyes m unkakörök terhelése azon�
ban — a m unka term észetéből adódóan — 
nem egyenletes — m ondja Németh Jenő h i�
vatalvezető. — Így a lágymányosi lakótelep�
re kihelyezett osztályunkon két főt kell fog�
lalkoztatnunk, terhelésük megfelel — a nor�
mákhoz képest — 1,4 em ber m unkájának. A 
csomagfelvételnél ugyancsak két fő dolgo�
zik, a  terhelésük 1,6 fő m unkájának felel 
meg. A négyfős hivatali kézbesítőgárdára 
szintén 3,6 embernyi terhelés esik. Az el�
vesztett tizedek pótlása más m unkaterülete�
ken kíván nagyobb erőfeszítést, szorgalma�
sabb, lelkiism eretesebb munkát.

Ezt követően arró l érdeklődünk, hogy sze�
mély szerint kl^í dolgoznak - az átlagosnál 
többet, jobban. Németh Jenő hivatalvezető 
Sáfár István szb - titkárral egyetértésben első�
nek Bonét Anna forgalmi előadót em líti:

— Körülbelül másfél jó képzettségű em �
ber m unkáját végzi el.

Bonét Anna neve után Saferek József és 
Porteleki László egyesített kézbesítőket em �
lítik.

— Az elm últ évben három kerékpáros kéz�
besítőjárat helyett két motoros já ra to t szer�
veztünk az em lítettekkel. Napi 40—50 kilo�

m étert utaznak motoron, gyakran esőben, 
sárban, alig  járha tó  utakon. Az idén is elő�
fordult, hogy le  akartuk  beszélni őket a  mo�
torozásról, m ert területükön sártenger van, 
de nem hagyták magukat. Ezenkívül, ha kör�
zetük szomszédságában megbetegszik vala�
melyik társuk, segítenek . . .

M áskülönben a  kézbesítő osztály egészé�
ről jó a  véleményük. Az öt egyesített kéz�
besítő brigádból és egy kom plexbrigádból 
álló kollektíva idei célja, hogy el szeretnék 
nyerni a  „szocialista osztály” megtisztelő cí�
m e t

V állalásukat becsülettel teljesítik. A tá rsa �
dalm i tu lajdonban nem  tö rtén t károkozás. 
Z árlatlem aradásuk nem volt. M unkájukra a 
tavalyi 21 jogos panasszal szemben az év e l�
ső negyedében mindössze 6 v o lt

— A legjobb m unkát az ötszörös szocialis�
ta  címmel k itün te te tt Petőfi brigád (Erdélyi 
Ferenc a  brigádvezető) végzi — m ondják. — 
Második helyen a  Horváth János vezetésé�
vel tevékenykedő Gagarin szocialista brigád 
áll.

Ezt követően a felvételi osztály tevékeny�
ségéről kaptunk tá jék o z ta tást Az osztály 
ugyancsak a  szocialista cím elnyeréséért 
küzd, s a  kongresszus tiszteletére te tt fel�
aján lásokat ennek szellemében fogalm azták 
meg. Az első negyedéves értékelés szerint 
csökkent a  díjhiány - visszajelentések és a 
pénztári eltérések száma. M unkájukra m ind�
össze egy jogos panasz hangzott el.

— A felvételi osztály legjobbjai között az 
E lőre - brigádot (vezető Zsoldos Mária) és a 
Béke - brigádot (vezető Bódi Jenő) em líthet�
jü k  meg — m ondják inform átoraink.

Budapest 4. számú hivatal. Az ország leg�
nagyobb pénzforgalm ú hivatala. A főváros 
V., VI. és részben a VII., VIII., IX. kerületé�
nek expressz - , levél-  és táv iratforgalm át bo�
nyolítja le.

— A felvételi osztályunk második éve b ir�
tokosa a  k itüntető szocialista címnek — tá �
jékoztat bennünket Varga Erzsébet verseny�
felelős. — A kongresszus tiszteletére te tt vál�
lalásuk teljesítésében m áris szép eredm énye�
ket értek  el. A féléves értékelés szerin t a 
pénztári eltérések száma a  tavalyi 224- ről 
178- ra, a díjhiány - visszajelentések szám a 
244- ről 200- ra, a távirányítások száma 49- ről 
23 - ra csökkent. Az elm últ év első felében öt 
jogos panasz hangzott el a  felvételi osztály 
kollektívájára, az idén — ez ideig — egyet�
lenegy sem fordult elő.

Pintér István szb - titkár és Eszes István, a 
szakszervezeti bizottság term elési felelőse 
megerősíti a  m ondottakat. Ügy vélik, hogy 
ha a  felvételi osztály az év hátralevő felé�
ben is hasonlóan dolgozik, akkor komoly 
eséllyel pályázhat harm adszor is a  szocialis�
ta  osztály címre.

Inform átoraink a sok jó  brigád közül el�
sősorban a Cservári Ferenc á ltal vezetett 9 
tagú főpénztári brigádot em elik ki.

— Az első félév 180 m unkanapja a la tt 
mindössze 11 pénztári eltérés fordult elő ná�
lunk, am i figyelembe véve a  több száz m il�
lió forintos pénzforgalm at, nagyon szép ered�
mény — m ondják.

— A pénzfelvevők közül Verbovszky Gyu-  
láné négyszeres szocialista brigád ját kell k i�
em elni — értékel Varga Erzsébet. — A brigád�
vezető egyébként a  legjobbak közé tartozik, 
a félév során mindössze egy pénztári eltérése 
v o lt

A továbbiakban a  kézbesítő osztály tevé�
kenységéről beszélgetünk. Bajkó Ferencné 
osztályvezető gondjaival kezdjük:

— Nagy a  fluktuáció. Kézbesítőink leg�
többjének életkora 15—18 év. A gyerekek jó 
része átm eneti m egoldásként helyezkedik el 
nálunk. Ennek ellenére jó  eredm ényeket 
érünk  e l . . .

Az adatok tanúsága szerint a két órán túl 
kézbesített táv iratok száma a  tavalyi 10,9 
százalékkal szemben az év első felében 4,9 
százalékra csökkent. A kézbesítők indítása 
1500- zal em elkedett. A téves irányítások szá�
m a 25- ről 3 - ra csökkent.

— Az utóbbi két ada t arró l is tanúskodik, 
hogy a kézbesítő osztályon javu lt a  m unka 
szervezettsége — dicséri az osztály vezetőit 
Eszes István term elési felelős.

Az osztály legjobbjai között ta rtják  nyil�
ván Berta István ötszörös és Horváth Ferenc 
négyszeres szocialista brigádjait, valam int 
Zolnai Lajos szocialista brigádját, ak ik  az 
idén kapták meg első ízben a szocialista cí�
m e t

— A fiatalok egy részének helytállásával 
is elégedettek vagyunk. Kiem elkedik a  töb�
bi közül Hargas Pál kézbesítő, aki m ind�
össze 15 éves, a júniusi értékelés alapján 
mégis a  legjobb tíz között szerepel a  ver�
senytáblán — m ondja Bajkó Ferencné. — 
Nemrégiben egy halálesetet közlő táviratot 
— a  pontatlan címzés m iatt — háromszori 
kísérletezés u tán  se tudtak  a többiek kézbe�
síteni. Novinics Gábornak aznap éjszaka ne�
gyedszerre sikerült a kézbesítés.

Mocsári Károly

Salgótarján 1. postahivatalban a tévirányítások számát öt százalékra csökkentet�

ték. Heten jelentkeztek a Szakma Ifjú Mestere mozgalomba (Riport az 5. oldalon.)

EGY TAGGYŰLÉS NYOMÁBAN

Vác 1. postahivatalban je�
lentős eseménynek számíta�
nak a szakszervezeti tag�
gyűlések. Ilyen volt a már�
cius 15- i taggyűlés is. Több 
mint félszázan töltötték meg 
a klubszobákat a váci szer�
vezett postás dolgozók. A 
beszámoló után számos hoz�
zászólás hangzott el, így 
többek között Borda József 
és Siliga Ferenc bírálta a 
szakvezetőt, mert a kerék�
párok megfelelő tárolásáról 
évek óta nem gondoskodik, 
így azok állandóan ki vannak 
téve az időjárás viszontag�
ságainak. Rónai Ferenc szó�
vá tette: szüntessék meg a
felvételi termen való átjá�
rást, javasolta a távirda előt�
ti bejárat kinyittatását. Rak�
tár hiánya miatt a külde�
ményeket a nyitott rámpán 
kénytelenek tárolni, ez nem 
biztonságos. Dr. Barta End-  
réné a távbeszélőközpont
rossz szellőztetését kifogá�
solta, s azt, hogy nem bizto�
sítják a vasárnap délután és 
éjszaka szolgálatot teljesítők 
munkaközi szünetét. Java�
solta, hogy a távirda előtti 
szobát alakítsák ki pihenő�
nek, mert a dolgozók kény�
telenek a folyosón, a W. C. 
előtt munkaközi pihenőt
tartani.

Ott, a helyszínen tett ígé�
retet Rákóczi András hiva�
talvezető a munkaközi szü�
net biztosítására. Nagy Bé-  
láné, az igazgatóság vezető�
je pedig kijelentette: a hi�
vatalvezetőnek utasítást ad 
a központ szellőztetésének, 
világításának megjavításá�
ra és az átjáró kinyitására, 
hogy a hivatalon keresztül a 
közlekedés megszűnjék.

Mintegy három hónap 
múltán meglátogattuk a vá�

ciakat, hogy a márciusi tag�
gyűlésen elhangzottak nyo�
mán mennyiben orvosolták 
a panaszokat.
Láttuk a telefonközpon�
tot, ahol a szellőztetést az�
óta úgynevezett karos ab�
laknyitóval oldották meg. 
(Miért kellett erre igazgatói 
utasítás?) A világítás: a bu�
rákat fénycsővel cserélték 
fel. Biztosították a munka�
közi szünetet is a törvényes 
előírások szerint. Kifestették 
a pihenőszobának kinevezett 
átjárót. Szerintük barátságo�
sabbá lehetne tenni egy asz�
tallal, székekkel. (Átjáró fo�
lyosó, mint pihenőszoba? 
Nem megoldás!) Láttuk a 
telefonközpontban dolgozó 
nők függönnyel elkülönített 
öltözőhelyiségét. A falak 
piszkosak, az egész barát�
ságtalan, egyszóval ez sem 
megoldás. A hivatalon való 
átjárást viszont megszüntet�
ték. Megnéztük az igen szé�
pen berendezett klubszobát. 
Kerestük a W. C.- t, mosdót 
— nem találtuk, mert ilyen 
nem is létezik. (!)

— A munkakörülmények 
javítását szolgálná az igaz�
gatóságtól kapott Szabolcs 
motorkerékpár. Sajnos, csak 
szolgálná. Sem a karácso�
nyi, sem a húsvéti megnö�
vekedett forgalomban nem 
használhattuk, mivel éppen 
akkor romlott el. Ha már 
adnak, akkor jobb lenne, 
ha újat kapnánk. (E problé�
ma ottjártunkkor vetődött 
fel.) A raktár hiánya még 
mindig fennáll, láttuk a 
rámpán a küldeményeket. 
Nem oldották meg a kerék�
párok tárolását sem. Sze�
rintünk nem olyan kérdés 
ez Vácott, amelyet ne le�
hetne egy kis leleményes�
séggel megoldani.

Bekopogtattunk a műsza�
ki raktárba is, ahol két pis�
lákoló villanykörte homá�
lyában dolgozott Lukácsi 
Ferenc raktáros. Bizony erő�
sebb villanykörték kellené�
nek ide, meg egy asztali 
lámpa. Az irattárban vi�
szont — amelyet a kazánhá�
zon keresztül nyaktörö vas�
lépcsőkön át közelítettünk 
meg — semmiféle világítás 
nincs. A pince több részét 
szeméttárolásra használják. 
Az összegyűlt lim- lom, sze�
mét, bűzös levegő sérti a 
rendszeretetet, árt az egész�
ségnek. A távbeszélőközpont 
géptermében a rossz padlót 
annak idején linóleummal 
borították be. Sok helyütt a 
linóleum felszakadozott, bár�
ki eleshet. Balesetveszélyest 
Mielőbb meg kell szüntetni.

Szinte a pincétől a padlá�
sig szemlélődtünk Vác 1. 
postahivatalban. Tagadha�
tatlan, az említett taggyűlés 
óta sok minden történt a 
munkakörülmények megja�
vítását illetően. Az elége�
dettségre azonban semmi ok. 
A sok helyen tapasztalt 
szemlélettel itt is találkoz�
tunk: az igazgatóságra há�
rítják a felelősséget és on�
nan várják a megoldást. A 
szóvá tett panaszok zömét 
ott helyben meg lehet és 
meg kell oldani a hivatal-  
vezető hatáskörében. Tagad�
hatatlan, hogy a műszaki át�
szervezés és a postaépület�
ben még meglevő lakások 
miatt az épület postai szem�
pontból való kihasználtsága 
nem ideális. Az igazgatóság 
részéről viszont a hivatalnak 
e vonatkozásban nagyobll 
segítségre volna szüksége.

B. Gy.
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— Csak ezen legyek túl! — 
•óhajto tt a nőbizottság veze�
tő je  a megyebizottsági ülés 
előtt. S m intha csak a megye�
bizottság tagjai igazolni akar�
nák e szorongást, percek alatt 
a kérdések özönét zúdították 
rá. Pedig a nőbizottság hat�
oldalas, előre m egküldött je�
lentésben igyekezett hű képet 
adni a megye postás nődolgo�
zóinak helyzetéről, problém ái�
ról, hogy ezzel megelőzhesse a 
várható kérdéseket, amelyek 
többek között így hangzottak:

— A téma legutóbbi tá r�
gyalásán a megyebizottság á l�
tal hozott határozatokból a nő�
bizottság m it valósított meg, 
s m it nem?

— Milyen eredm énnyel fog�
lalkoztak az arra érdem es nő�
dolgozók terv- szerű iskoláztatá�
sával, hogy így a női vezetők 
körét kiterjeszthessék?

— A nőbizottság jelentése 
megemlíti, hogy a nődolgozók 
élet -  és m unkakörülm ényeinek 
jav ítása területén eredményes 
volt a  megyebizottság és az 
alapszervezetek m unkája, de 
ugyanakkor több hasonló jel�
legű h ibát is megemlítenek. 
Miben m utatkozik tehát az 
em líte tt fejlődés?

— A nőbizottságnak a  tá r �
gyalást megelőző brigádvizs�
gálata több szolgálati idővel, 
munkaközi szünettel és az 
egészségre ártalm as m unkakö�
rülm ényekkel találkozott. Mi�
é r t vártak  ezek feltárására és 
m egszüntetésére a brigádvizs�
gálatig? A h ibát elkövetők fe�
lelősségre vonása m egtör�
tént- e?

A nőbizottság vezetője vá�
laszol, de m ár nyugodtabb, 
m int az elején, hiszen az tör�
tént, am ire számított. A tá r�
gyalás érdemi része vita, a vé�
lemények, javaslatok csak ez�
után  következtek. Szót kaptak 
a meghí vott hi va tál vezetők is, 
akik elmondták, hogy a bri�
gádvizsgálat észrevételei nyo�
mán m it szüntettek meg a hi�
bákból, hogyan változtattak a 
szolgálati időn, a munkaközi 
szüneten. Megköszönték a 
vizsgálatban részt vevők ja �
vaslatait. a megyebizottság se�
gítségét. m ert olyan problé�
m ák megoldásához nyújtottak 
segítséget, am elyekhez saját; 
erejük kevésnek bizonyul ti 
Élénk derültséget keltettek az 
egyik hivatalvezető szavai: „A 
nőbizottság által kifogásolt, 
ócska, zsíros paplant kicserél�
tem — betettem  a vendégszo�
bába! M ár igényeltem helyet�
te másikat.”

A hivatalvezetők túlzottnak 
tarto tták , hogy a nőbizottsá�
got vagy nőfelelőst a ju ta lm a�
zás, premizálás, lakáselosztás 
vagy hasonló kérdések eldön�
tése előtt meghallgassák. Iga�
zat adtak nekik. A nőfelelős�
nek ugyan joga, sőt, kötelessé�
ge véleményt mondani ilyen 
esetekben, de ezt a jogot nem 
a  szakvezetőknél, hanem az 
szb - titkáron keresztül kell é r�
vényesíteni.

H atároztak a tennivalókról 
Is A kevés lakáskiutalás mi�
a tt levelet kell írni a tanács�
nak. Az egyik hivatalban a 
szellőzőberendezést, a m ásik�
ban a vízellátást kell sürgősen 
rendbehozni. A nödolgozók 
gyermekeinek bölcsődei elhe�
lyezése érdekében a szakszer�
vezetek megyei tanácsánál kell 
eljárni. Egyik - másik hivatal�

ban megfelelő székeket, könyv-  
szekrényt, öltözési lehetőséget 
kell biztosítani. Az igazgató�
ság küldöttjének blokkjában 
szaporodnak a  bejegyzések, de 
jegyez a nőbizottság vezetője 
is. hiszen neki kell m ajd be�
számolnia arról, hogy m ind�
ezekből m it valósítottak meg.

A megyebizottság tagjai a 
dicséretet ugyan szűkén m é�
rik, de elismerik, hogy a nő�
bizottság eredményei biztató�
ak. Nem fukarkodnak a b írá�
la tta l: egyoldalú a  beszámoló, 
mivel ,a távbeszélő és távíró�
szolgálatban foglalkoztatotta�
kon kívül kevésbé tértek ki a 
felvételnél dolgozók és a betét�
kézbesítők problém áira. A je �
lentés egyoldalú abból a  szem�
pontból, hogy az élet -  és m un�
kakörülm ények vizsgálata 
m ellett nem  tesz em lítést a r �
ról, hogy m it is tettek  a nő�
dolgozók kulturális és tá rsa �
dalmi felemelkedéséért. A vi�
ta  a megyebizottság titk á rá �
nak zárszavával é r t véget. Fi�
gyelm eztetett arra, hogy az el�
hangzottak alap ján  készítsen

Az 1965/66^ évi szakoktatás 
keretében júniús végén és jú �
lius első félében lezajlottak az 
iparitanuló - vizsgák a  Buda�
pesti Távbeszélő Igazgatóság 
területén. Az érettségi előfel�
tételt kívánó 2 éves h íradás�
technikai műszerész szakisko�
lát 24 fő. a  8 általános iskolát 
Igénylő 3 éves híradástechni�
kai szerelő szakiskolát 17, a 
m echanikai műszerész szakis�
kolát pedig 33 fő végezte el.

★
Az SZBT rendezésében jú�

nius 2?- én ismeretterjesztéssel 
egybekötött évadzáró autó�

a nőbizottság intézkedési te r�
vet, s  aszerint végezze felada�
tát. E m unkához nyújtsanak 
segítséget a megyebizottság 
tagjai is.

— Ez is megvolt, most m ár 
tudom, hogyan fogjak hozzá 
— m ondja m ár napirenden kí�
vül a nőbizottság titkára. Szü�
net, s m ár következik az 
újabb kérdés megtárgyalása.

★
A hivatalok, üzemek szak-  

szervezeti é lete a szervezett 
dolgozók előtt általában közis�
m ert. Kevésbé mondható ez a 
megyebizottságok tagjainak 
tevékenységére. Cikkünk be�
m utatja egy megyebizottság 
életének, m unkájának egyik 
m ozzanatát, érzékelteti, hogy 
az ország különböző ré�
szein tisztségviselőink ko�
molyan veszik társadalm i 
m egbízatásukat. A szereplők 
nevét azért hallgattuk el, 
m ert nem egy megyebizottság 
m unkájának bírálata, hanem 
általában működésük bem uta�
tása a cél.

Kukiis István

busz- kiránduláson vettek részt 
a posta és a többi szakmák is�
meretterjesztő aktívái. Az út�
irány a Dunakanyar volt, az 
értekezletet Vácon tartották.

★
Szakmai megállapodást, 

m ajd szocialista szerződést kö�
tö tt a  Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóság és a Beloiannisz 
H íradástechnikai Gépgyár a 
Ferenc Távbeszélő Üzem 7A/2 
rendszerű főközpont második 
4000- es bővítésének 15 nappal 
a határidő elő tt való átadásá�
ra.

T. I.

A Marokkói Szakszervezeti 
Szövetség közlönye, az „Avant 
G arde” arró l ad  tájékoztatást, 
hogy az eredm ényesen ^ fo ly �
ta to tt sz trá jk  u tán  57 póstaal-  
kalm azottat felm entettek szol�
gálattétel alól, 560 ellen pedig 
büntető határozatot hoztak. Ez 
az intézkedés a  dolgozók 
Sztrájkhoz való jogának meg�
sértését jelenti. A Marokkói 
Szakszervezeti Szövetség el�
határozta: az illetékes minisz�
te r ellen vádat emel és egy�
idejűleg a Nemzetközi Mun�
kaügyi Szervezetnél tesz fel�
jelentést a korm ány ellen.

★

Június 8- án 14 napos üdü�
lésre hazánkba érkezett a len�
gyel postások 49 tagú csoport�
ja. A csoport tíz  napot a B ala�
ton m ellett és négy napot Bu�
dapesten töltött.

A m agyar postás üdülőcso�
port augusztus 2 - án Zakopané�
ba, m ajd onnan tízhapos ta r �
tózkodás után négy napra V ar�
sóba utazik. A lengyel üdülő�
csoport tagjai az üdülőcserét 
felhasználják tapasztalatcseré�
re is.

★

A Postások Szakszervezete
elnökségének m eghívására jú �
lius 23- án érkezik hazánkba 
F. J. W aters, az ausztráliai 
postás dolgozók szakszerveze�
tének elnöke. F. J. W a�
ters az SZSZNSZ- hez ta r�
tozó postai tagozat kong�
resszusán vesz részt Brüsz-  
szelben, s onnan ellátogat 
az NDK - ba is. A Postások 
Szakszervezete elnöksége meg�
hívására augusztus 4 - én érke�
zik és 14 napot tö lt hazánkban 
feleségével dr. R ichard Müller, 
a svájci postás szakszervezet 
főtitkára. A vendégek elláto�
gatnak Debrecenbe, D unaújvá�
rosba és számos budapesti
postaszehvhez is.m -  - - - -

*1
★

Gcnnevilliers város (Fran�
ciaország) polgárm esterének 
vezetésével 50 tagú francia 
m unkáscsoport érkezik augusz�
tus 2- án hazánkba. A csoport 
tíznapos magyarországi tartóz�
kodásának felét a  Balaton m el�
lett, a  második felét Budapes�
ten tölti.

Sz—K

Látogassa nyáron is 
a Postás Művelődési Ház 
rendezvényeit!

♦

Szabadtéri ingyenes 

hangversenyek.
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Interjú —  belga vendégeinkkel
J. Vanhaegenbergh, a Belga Táviró és Távbeszélő Dolgo�

zók Szakszervezetének állandó titkára és A. Munsters, a vég�
rehajtó bizottság tagja, szakszervezetünk vendégeként nyolc 
napot töltött hazánkban. Vendégeink tanulmányozták a szak-  
szervezet munkáját, a magyar postások élet-  és munkakörül�
ményeit. Meglátogattak több fővárosi és vidéki postaszervet, 
alapszervet. Elutazásuk előtti napon felkerestük vendégeinket, 
hogy nyilatkozzanak a Postás Dolgozó olvasóinak.

— Az a véleményünk, hogy önöknél a szakszervezetnek 
minden szinten nagy a tekintélye és jelentős befolyással bír. 
Akikkel találkoztunk, őszintén válaszoltak kérdéseinkre. — 
Elégedettek vagyunk utunkkal — mondotta bevezetőként J. 
Vanhaegenbergh.

— Nagyon tetszett a magyar postás dolgozókról való gon�
doskodás. Láttunk étkezdéket, bölcsődéket, klubszobákat. 
Ilyenek Belgiumban ma még nincsenek. Nekünk egyelőre az 
a gondunk, hogy a hanyatló konjunktúrát a belga postások 
■kevésbé szenvedjék meg. 1961 óta folyik a bérharc a reálbé�
rek emeléséért. Egy- két esetben sikerült is a munkáltatóktól 
némi javítást kicsikarni. Dolgozóink 20 százaléka éri el a nor�
mál bérbesorolást. Célunk, hogy a postai munkát megfelelően 
fizessek meg. Belgium 18 megyéjének szakszervezeti vezetőjé�
vel közösen terjesztjük fel rendszeresen követeléseinket az il�
letékes kormányszervekhez. Hat hónappal ezelőtt a miniszter 
követeléseinkre bizonyos ígéreteket tett. Várjuk a határidő 
leteltét, addig most csendben vagyunk. Egyébként a belga pos�
tás dolgozóknak mintegy 70—80 százaléka szervezett. Sietünk 
vissza, mert Brüsszelben nemzetközi szakszervezeti tanácsko�
zás lesz, ahol is többek között a nemzetközi SZakézetvézeti 
mozgalom problémáiról tárgyalunk. Napirendre kerülnek az 
afrikai országok szervezett dolgozóinak élet-  és munkakörül�
ményéit érintő kérdések is.

— E találkozóval, véleményem szerint, mi is hozzájárul�
tunk a két ország közötti kapcsolat megjavításához. Kérem, 
adják át üdvözletünket és jókívánságainkat magyar postás kol�
légáinknak, szaktársainknak — fejezte be interjúját a dele�
gáció nevében J. Vanhaegenbergh. — b. gy. —

BUDAPESTI  HÍ REK

REFLEKSZIÓ!
Lapunk júniusi számában 

.Észak - m agyarországi tudósí�
tás” cím ala tt Borsod megye 
postás dolgozóiról írtunk  több 
vonatkozásban is. Többek kö�
zött „Tájékozatlanság vagy 
érdektelenség” cím alatt b írál�
tuk a Putnokon székelő ózdi 
járási szakszervezeti bizottsá�
got, illetve titkárát, a Postás 
Dolgozó terjesztésének elha�
nyagolásáért, a kongresszusi 
m unkaversennyel kapcsolatos 
tájékozatlanságért. Kifogásol�
tuk a bizalm iakkal való fog�
lalkozást is.

Megkértük Kiss Ernőt, szak�
szervezetünk Borsod megyei 
brtottságának titkárát, hogy 
az em lített járás Instruktorá�
val közösen vizsgálják meg 
észrevételeinket. Az alábbi 
választ kaptuk:

„Azért nem találtuk Bági 
Máté György (és nem Baki 
Márton György) szb - titkárt a 
Iiutnoki hivatal vezetőjét

m unkahelyén, mivel az adott 
időszakban tanulm ányi sza�
badságon volt, am elyet je len�
te tt a  postaigazgatóságnak és 
a megyebizottságnak is. Tehát 
„valam i dolga akadt” jelző 
félreérthetőségre ad okot. A 
kongresszusi munkaverser.yt 
illetően az szb bér -  és term e�
lésfelelőse azért volt tájéko�
zatlan, m ert az szb - titkár sza�
badsága megkezdése előtt nem 
ism ertette vele a verseny ed �
digi tapasztalatait. A Postás 
Dolgozó terjesztésével kapcso�
latban a b írálat jogos volt, az 
szb - titkár ugyan rábízta a 
.sajtóterjesztést az egyik ve�
zetőségi tagra, de a végrehaj�
tást nem ellenőrizte. A cikk 
megjelenése után nyomban 50 
darabot megrendeltek, így 
gondoskodtak arról, hogy 
szakszervezetünk lap ja a já�
rás minden hivatalában dol�
gozókhoz eljusson.

„A bizalmi haragban van az 
szb - titkárral” alcím  alatt 
Géczy Jánosné a zádorfalvai 
postahivatal vezetője — s a 
körzet bizalm ija — bírálta Bagi

Máté György szb - titkárt.i Is�
m ételten já rtu n k  Zádorfalván, 
s m egállapítottuk: a kisebb
véleménykülönbségek ellenére 
komolyabb haragról szó sincs 
az szb - titkár és a szakszerve�
zet: bizalmi között. A véle�
ménykülönbségek a mozgalmi 
m unka során máshol is ta �
pasztalhatók, s gyakran hasz�
nosak lehetnek a szakszerve�
zeti m unkában. Géczy János�
né egyébként tavaly novem�
berben kapott három hetes hé�
vízi szanatórium i beutalót, eb�
ben mintegy kifejezésre ju t�
ta tta  az szb, a bizalmi szak -  
szervezeti és szakmai m unká�
jának elismerését. Ez évben a 
bizalmi javasla tá ra  a  zádor-  
falvi Antal László kézbesítő 
kapott hajdúszoboszlói beuta�
lót. A szakszervezeti bizalmi 
elism erte: nem volt arról tu �
domása, hogy mennyi üdülő�
jegy is áll az szb rendelkezé�
sére, s ezért mondott elm a�
rasztaló véleményt» gondolva 
arra, hogy a beutalójegyek 
szétosztása nem igazságos. E 
véleménye nVatt sajnálkozá�
sát fejezte ki.

Kubik János nyugdíjas se�
gélykérelm ét megvizsgáltuk. A 
bizalmi erre vonatkozó javas�
la tá t az szb - titkár megkapta, 
s elküldte megyebizottságunk�
nak, de segélyt mi sem tud�
tunk adni. Júniusban ism ét 
kaptunk a fenti szaktárs szá�
m ára segélykérelmi javaslatot. 
Felkerestük Kubik Jánost, aki 
öt éve fekvő beteg, s mivel 
nagyothall, hallókészüléket 
kér. M egnyugtattuk, hogy rö�
videsen m egkapja a hallóké�
szüléket. A járási szb pedig 
segélykérelme ügyében keresi 
a lehetőséget.

A cikkel kapcsolatban le�
vonható tanulság többek kö�
zött : Bagi Máté György szb-  
titkárnak  a jövőben nagyobb 
figyelmet kell fordítania az 
sjb - tagok, a bizalm iak és a 
tagság tájékoztatására, a kol�
lektív m unkára. A szóban for�
gó esetek többsége ugyanis e 
problém ákra vezethető visz-  
sza.

Kiss Ernő

M B- titkár

E L N Ö K S É G I  Ü L É S Ü N K R Ő L
Szakszervezetünk elnöksége június 30- án tarto tta  

esedékes ■ ülését, am elyen elsőként került napirendre 
„Beszámoló az ösztönző bérek különböző form áinak al�
kalm azásáról és eredményességéről a Miskolci Posta -  
igazgatóság terü letén”. (Prémium, üzemi jutalom, év vé�
gi jutalom , igazgatói alap stb.) A napirend előadója az 
igazgatóság vezetője volt, kiegészítő jelentést Borsod és 
Heves megye bizottságai készítettek.

Második pontként az elnökség 1966. II. félévi ülé�
seinek napirendjeire vonatkozó tervezetet tárgyalták 
meg. m ajd a szakszervezeti aktivisták 1965/66. évi alap -  
és középfokú oktatásáról szóló jelentést v itatták  meg

A napirendeken szereplő tém ákat a kiegészítésekkel 
elfogadták. Végül sor kerü lt (a két elnökségi ülés közti 
időszak fontosabb intézkedéseiről és határozatairól szóló 
tájékoztatásra.

20  SZÁZALÉK
Harmadízben rendezték 

meg ez évben a postás közle�
kedési dolgozók országos 
KRESZ versenyét, amelyben a 
gépkocsivezetők 77, a motor�
kerékpárosok 55 százaléka 
vett részt.

Az országos döntőt a Köz�
ponti Járműtelepen rendezték 
meg, 24 gépkocsivezető és 
nyolc motorkerékpáros brigád 
részvételével. A döntőt meg�
előző középdöntőben négy té�
mában mérték össze tudásu- i 
kát, így a KRESZ elmélet', 
gépjármű-  és motorkerékpár1 
ismeret, ügyességi vezetési 
gyakorlat, valamint üzemi 
balesetvédelmi ismeretek 
anyagaiból. Az értékelést vég�
ző zsűrinek nem volt könnyű 
dolga, háromezer forint érté�
kű jutalom sorsolásáról és az 
idén első ízben a Járműtelep

által alapított vándorserleg 
odaítéléséről kellett dönte�
niük.

A döntő végeredménye: el�
ső helyezést ért el — és ezzel 
a vándorserleg védőjévé vált 
a budapesti II—111. Garázs 
brigádja: Hajas József, Si�
mon István és Bakos József, 
Második a budapesti V. Ga�
rázs, harmadik a Szegedi Pos�
taigazgatóság szállítási üze�
mének brigádja, negyedik a 
Soproni Kirendeltség gépko�
csivezető- brigádja. Az ötödik 
és hatodik helyen a Távbe�
szélő Igazgatóság és a Buda�
pesti Igazgatóság motorke�
rékpár vezetői végeztek.

A KRESZ- versenynek is be�
tudható, hogy a balesetek szá�
ma az év első felében, a múlt 
év hasonló időszakához képest 
húsz százalékkal csökkent.

(Sándor)

megyei tanáccsal megegyeztek, 
hogy a községrendezés során, a 
posta egy újonnan ép ített köz�
ponti épületbe kerül. Amíg e r�
re sor kerül, addig a meglévő 
hivatal átfestéséről, k ijav ítá�
sáról gondoskodnak.

„Köszönöm az észlelt prob�
lém ák felvetését, ezzel segítet�
ték az igazgatóság m unkáját, 
helyeslem •• a  Postás- Dolgozó 
ilyen irányú tö rekvésé t. .  .*

—fejeződik be dr. Deák Ig�
nác szerkesztőségünknek adott 
válasza.

Júniusi szám unkban „Észak, 
magyarországi tudósítás” cím 
a la tt egy teljes oldalon irtunk 
a  Borsod megyei postás�
dolgozók hétköznapi életéről, 
problém áiról. Néhány bíráló 
megjegyzésünk is volt, am e�
lyekre Andrássy Aladár, a 
Miskolci Postaigazgatóság ve�
zetője reagált. A sá to ra lja�
újhelyi posta problém áját il�
letően közölte: ez évre tervez�
ték a  hivatal épületében levő 
erősítő áthelyezését, a  födém 
erősítését, a  belső felújítást, de 
e rre  kivitelező hiányában 
egyelőre nem  kerülhet sor. 
Egyébként a  hivatal vezető�
jét utasíto tta, hogy tárgyaljon 
a  helyi ktsz - szel a  balesetve�
szélyes épületrészek m egjaví�
tásáról és a terem  meszeléséj 
ről. A m unkákat m egrendel�
ték, s elvégzésükre ham arosaa 
sor kerüL

Mikóháza hivatal fűtésének 
m egjavításáról is gondoskod�
tak, a  nyílászárókat még a 
fűtési idény előtt rendbehoz�
zák, a hivatal kifestése ugyan 
a jövő évi karbantartási te rv �
ben szerepelt, de intézkedtek, 
hogy e m unkára még ez év�
ben kivitelezőt biztosítanak. 
Sajószentpéteren a festési 
m unkát nem az igazgatóság 
magasépítési üzeme végezte, 
hanem  a Miskolci Festőipari 
Vállalat, am ely a hibákat ha�
m arosan kijavítja. A kazinc�
barcikai posta jelenlegi elhe�
lyezése: szükségmegoldás. A 
harm adik ötéves terv végéve. a 
békevárosban új postaház 
épül. Aggteleken az új posta�
ház építése ez év szeptem be�
rében kezdődik meg, s 1967. 
április 10- én lesz kész. Az 
árokásó gép hiányára vonat -  

i kozóan az igazgatóság vezető�
je k ije len ti: ..igényünket több 
esetben bejelentettük  a vezér�
igazgatóságnak” . . .

„A cikk tanulságos, és egy�
ben figyelmeztetés valameny -  
nyi szakvezető szám ára: cse�
lekedjenek öntevékenyen, ne 
várjanak m indenre felülről 
jövő kezdem ényezést. . . ” —
fejeződik be az igazgatóság 
vezetőjének levele.

B. Gy.

Lapunk m ájusi szám ában 
„H ajdú - B iharban já rtu n k ” cím 
a la tt egy megye postásdolgo�
zóinak hétköznapjáról írtunk. 
Néhány problém át is megem�
lítettünk  bírálólag, am elyekre 
dr. Deák Ignác, a  Debreceni 
Postaigazgatóság vezetője vá�
laszolt.

Szóvá te ttük  a  gépjárm ű 
szállítási üzem szolnoki k iren�
deltségénél dolgozók pihenő -  
helyiség hiányát, és egy sze�
relőakna m egépítését is sü r�
gettük. M indkét ügyben kielé�
gítően intézkedtek, egyébként 
jövőre a  szállítási üzem et új 
telephelyre helyezik át. Közöl�
te az igazgatóság vezetője, 
hogy Nyíregyházán a  zsúfolt�
ságot egyelőre nem  tud ja  meg�
szüntetni, m ert ugyanez a 

•helyzet valam ennyi garázs�
ban, de a m egoldás lehetősé�
geit keresi. Téglás postahiva�
tal cikkünk nyom án ham aro�
san m egkapja az ígért cserép�
k á ly h á t A felszabaduló új 
kályhával pedig a kézbesítők 
szobáját fűtik  m ajd télidöben. 
A kerítést a  harm adik  negyed�
évben készítik el.

A Szakm a Ifjú M estere 
mozgalommal kapcsolatos ész�
revételünkre megjegyezte: a 
téglás! tapasztalat nem  je l�
lemző a megyére. Ettől füg�
getlenül. a jövőben a szak -  
szervezet m eayebizottságával 
együttesen fokozottabban se�
gítik és ellenőrzik e mozgal�
mat.

A H ajdúhadház és Nyír-  
acsád hivatalaiban lévő borí�
tékhiány az adott esetben 
megoldódott, de m int az igaz�
gatóság vezetője írja : sajnos 
az Értékcikk H ivatal nem min�
den esetben tud ja  az igénylé�
seket a  megfelelő cím let sze�
rin t kielégíteni. A nyíracsádi 
hivatalnál észlelt távira(kéz�
besítési problém ákat megvizs�
gáltatja, s azokat a lehetősé�
geken belül rendezi. A hiva�
talvezető és a szakszervezeti 
bizalm i közötti nézeteltérés 
m ár ism ert, s a hiba m indkét 
részről fennáll. Az szb - k kö�
zösen segítik a m egrom lott vi�
szony rendezését. Intézkedett, 
hogy B erettvóújfalu postánál 
nagyobb égőt használjanak a 
rovatolő - helyiségben. később 
az egészet fénycső világításra 
cserélik ki. N ádudvar posta -  
hivatal vezetőjének panasza, a 
padló k ijav ítására vonatko�
zóan riem indokolt, először is 
nem je len tette a hibát, m ásod�
szor pedig van lehetősége a 
rendelkezésére álló h ite lkeret�
ből elvégeztetni a szükséges 
javításokat. A kerítést még ez 
évben elkészítik A hortobágvj 
postaépület elhanyagoltságá�
ra  vonatkozó meviegvzésünk-  
re válaszolva a következő in �
tézkedés történt: a helyi és a

2 POSTÁS DOLGOZÓ

ügy megyebizottsági ülésről SZARSZERVEZETI
VILÁGHÍRADÓ

Bíráltunk — intézkedtek



BÍRÁL A POSTÁS NÉZŐ

Egy este a strandon —  a tv-ben
Ezúttal — minthogy a színházi évad lezárult — a tv- néző-  

Ké a rovat. Aktuális, az évszakhoz illő műsorról kértünk vé�
leményeket: a július 3- án este elhangzott, Egy este a strandon 
című adásról.

— Habkönnyű, szórakoztató, vasárnap esti, lefekvés előtti 
műsor; valahogy így jellemezte az adást vezető Szepesi György 
az összeállítást — kezdi mondanivalóját Nagy Judit, a Buda�
pest 7. postahivatal fiatal felvevője. — Én még hozzátenném: 
a habnál is könnyebb volt. Emellett valóban „lefekvés előtti”, 
ugyanis helyenként — enyhén szólva —• elálmosított. Szerin�
tem a helyszínt, a Gellért- fürdő strandját, egyáltalán nem 
használták ki, a műsor jó része akárhol lemehetett volna. Ha 
a medence vizét néha mégis mutatták, az szerintem inkább 
zavarta a képet. Ami pedig a néhány vízi- számot illeti, a 
kajakká kinevezett teknők versenye eléggé idétlen dolog volt, 
s engem Gobbi Hilda sem ragadtatott el, amikor magánszáma 
végén ruhástól fejest iLgrott a vízbe a pezsgőspalackért.

— A szépségverseny ötlete jó volt, de magát a versenyt 
jelentéktelennek, lebonyolítását esetlennek éreztem. Az is 
zavart, hogy a zsűrit a zsürielnök feleségének közbeszólása 
befolyásolta a döntésben. Lehoczky Zsuzsa énekszámai tetszet�
tek, de mintha kicsit túl sokat foglalkozott volna férjével, a 
közismert futball- sztárral. . .  Tetszettek Tabi Lászlónak, mint 
zsűritagnak a megjegyzései. Mindent egybevetve: én szeretem 
a tv- ben a könnyebb jellegű, szórakoztató adásokat, ezért so�
kat vártam ettől is. Csalódtam, az effajta műsorok átlagánál 
gyengébbet láttam ezúttal. Ügy gondolom, a könnyű műfaj�
ban sem árt, ha van valami ötletes mondanivaló. Ennek az 
adásnak viszont nem sok mondanivalója volt.

— Még egy megjegyzést általában a tv- műsorról: kevés 
az olyan adás, amely minket, mai fiatalokat valóban érdekel�
ne — és meglehetősen mostoha a tv a fiatal tehetségekhez is. 
Filmvásznon, színpadon pedig minduntalan új és új tehetsé�
ges művészek, főiskolások tűnnek fel.

A Nagy Judittal csaknem egykorú R. Varga Piroska, aki 
ugyancsak e hivatal felvevője, már kevésbé szigorú kritikus:

__— Azzal kezdeném ami tetszett. Remek volt Kabos László 
szövetségi kapitánya”, továbbá az ún. vb- elözetes, vagyis az, 

hogy minduntalan és visszatérően londoni esélyeink kerültek 
szóba. Nagyon élveztem a szépségverseny bevezetőjeként De-  
vecseri Gábor ismertetőjét a világ első szépségversenyéről, 
amelynek következménye a trójai háború lett. Igen tetszett 
még Karinthy Ferenc „vallomása” arról, miért szereti a Gel-  
lértet. Kolozsvári Grandpierre Emil elmélkedése viszont a 
Gellért és a Lukács fürdőről kissé zavaros volt.

A harmadik — az eddigiektől sokban eltérő — véleményt 
Mozsgai János, a Budapesti Távbeszélő Igazgatóság tervelő�
adója nyilvánítja:

— A részleteket illetően: Gobbi ezúttal kissé készületlen�
nek látszott; e számának változata a stadionban, a SZUR- on 
sokkal jobban tetszett. Nagyon mulattatott viszont vízbeugrá�
sa. A teknőversenyt a medence méteres hullámaiban érezhe�
tően humorosnak szánták. Nem mulattunk rajta. Jó ötlet volt 
a híres Pancsoló kislányt bemutatni mai mivoltában és újra 
elénekeltetni vele a dalt. Én is csak most tudtam meg, hogy 
annakidején a képernyőn más kislányt láttunk, mint akinek 
a hangját hallottuk. (De ha már a tv összehozta a két, alapo�
san megnőtt „pancsoló"- t, jó lett volna Kovács Eszti akkori 
fényképét is megmutatni, hiszen emlékezetünkben a másik 
kislány arca maradt meg!) Nagyon tetszett vb- esélyeink szel�
lemes, helyenként ironikus latolgatása. Devecseri Gábor érde�
me, hogy szerintem egy tv- néző sem jön majd ezután zavar�
ba, ha a trójai háború okáról kell beszámolnia.

— Tetszett végül ismét az a lehetőség, hogy telefonon a
közönség is részt vehessen a játékban, szavazhasson stb. Mint 
postás dolgozó, ezúttal különösen annak örültem, hogy a 
vízből kihalászott készüléket elsőnek a bonyhádi postahivatal 
tárcsázta, később a szépségverseny során pedig a nyíregyházi 
szaktársak kérték közelebbre a képet. Ez az immár 58 hely�
ségben felszerelt távtárcsázó berendezésnek köszönhető, amely 
lehetővé teszi fővárosi számok közvetlen hívását. Örülök en�
nek még akkor is, ha a közben befutott vidéki hívás éppen 
engem, aki szintén a telefon mellől néztem az adást, ütött el 
attól, hogy megnyerjem a legelső tárcsázónak ígért bérletet 
a Gellértbe. . .  >

A három vélemény summázata: korántsem hibátlan, de 
végeredményben mégis olyan adást láttunk, amilyenhez ha�
sonlót — persze hibák nélkül — még jónéhányat vár a tv kö�
zönsége a nyár folyamán.

G. Szabó László

Nem lehetne
jobbat?

A mozik műsora 
m ár hetek óta 
vajm i kevés örö�
m et szerez a  kö�
zönségnek. Igaz, a 
meleg, a  kánikula 
nem kedvez a  m o�
zik látogatottságá�
nak — ám  ez a 
hiedelem jórészt 
abból táplálkozik, 
hogy a MOKÉP 
egyszerűen sza�
bályt csinál abból, 
hogy éppen a  nyá�
ri hónapokra 
„összpontosítja” a 
film term és leg�
szürkébb, legér�
dektelenebb da�
rabjait.

T alán  a  Sláger-  
revü című angol 
film szám íthat si�
kerre, m indenek�
előtt a  fiatalság 
körében. Frederic 
Goode film jében 
egy sor ifjú 
dzsesszegyüttes 

szólaltatja meg az 
elm últ évek legsi�
keresebb angol 
számait. Megje�
lennek a  m éltán  
világhírű Beatle -  
sek is a  filmben, 
egyik hangverse�
nyükről készített 
rdportfilm felhasz�
nálásával.

Ez a  részlet é r �
dekes alkalm at 
nyújt, hogy be�
pillan tást nyer�
jünk  a r ra  a  döb�
benetes tömeg-  
hisztériára, szinte 
m ár patalógikus 

jelenségekre, 
am i az ifjú kö�
zönség egy részét 
jellemzi a  tehetsé�
ges liverpooli fiúk 
számai közben.

A titok című ju �
goszláv film  és a  
Három lépés a 
földön című len�
gyel film  nem  sok 
ú ja t nyújt: szok�
ványos m eséjük, 
kiagyalt cselek�
m ényük és a  fá�
rad t rendezéssel 
együtt a  jellegte�
len színészi játék 
aligha elégíti k i a 
közönséget.

Jó  lenne, ha a 
MOKÉP illetéke�
sei felfigyelnének 
arra, hogy a  nyári 
hónapokban sem 
lehet az „uborka -  
szezon” jelszavá�
val ilyen szürke 
m űsort adni a 
filmszerető néző�
seregnek.

vl

HALMI IDA:

A FÜLES
A hegyek kom orrá tesznek, 

de az erdő, a  víz megvi-  
dám ít.

Vidéken nőttem  fel, ahol 
egy nagy kert végében rét, 
mögötte nádas és egy kis folyó 
volt. Aztán m egint nádas és 
csak azon tú l zúgott az erdő. 
Egy életre szóló vidám ságot 
abból a  levegőből szívtam  m a�
gamba. És még valam it: az á l�
latok felfokozott szeretetét, 
am ely szinte m ár súrolta a  
buddhista testvériség határát. 
Apám  a nádasban u ta t vágott 
a  folyóig. A nyári napok je �
lentékeny részét az állatok 
megfigyelésével o tt töltöttük. 
A semmihez nem  hasonlítható 
susogés bent muzsikál m ind�
máig a  szívemben. ' Órákig 
m ozdulatlanul lestük az élénk 
nyüzsgést, am elyet a  nádas és 
a  víz titokzatossága elénk tárt. 
K im ondhatatlan gyönyörűség 
vo lt és m inden csodával h a tá�
ros titok.

Amióta a  postánál dolgozom 
és a  fővárosban élek, m ind�
össze csak három  négylábút 
volt alkalm am  megfigyelni. 
Egy szam arat, egy lovat és egy 
kisegeret.

A csacsi nem a  postánál 
dolgozott, de a  ló és a  kisegér 
igen.

K ishivatalban teljesítettem  
szolgálatot a  Lipótvárosban. 
Éppen hogy vége le tt a  hábo�
rúnak. Még nehéz volt élelem �
hez jutni. És akkor egyik reg�
gel m in t az áldás maga, meg�
á llt a  posta elő tt egy szam ár, 
valam i taligafélébe fogva. A 
taligán három  kanna valósá�
gos igazi te j és egy idős, de jó 
erőben látszó paraszt bácsi.

A ttól kezdve m inden reggel 
m egjött a  tej a  ház lakóinak 
és nekünk. De m arad junk  az 
igazságnál: nem  m indig reggel 
volt az. Sokszor elharangozták 
m ár a delet, és nem  ritkán  
kezdett leszállni az alkony, 
am ikor Rézi, a csacsi, megállt 
a  posta előtt. Ahogy m indin�
kább a  nyárba értünk , ez azt 
je lentette, aznap alud tte je t 
vacsorázunk.

— Rézi — panaszkodott 
ilyenkor a paraszt bácsi — ma 
nincs jó form ában. Ó rákig áll�
tunk  az országúton. Hogy min 
spekulált, az t a jó ég tudja, 
de nem  jö tt ez, nem kérem.

Aztán egyik csodásfényű 
nyári reggelen, am ikor még ki 
sem nyito tták  a postát, Rézi 
m ár o tt á llt az a jtó  előtt, csak 
úgy sugárzott róla a  derű.

— Égy trappban  jö ttünk  
idáig — dicsekedett a  bácsi. — 
Jó nap ja  van Rézinek. K ét óra 
m úlva otthon leszünk és ki�
m ehetek a  szőlőbe dolgozni, 
hála annak  a  magasságosnak. 
— És kezdte széthordani a te �
je t a  házban.

A TE LE F O N  R E G É N Y E

Rézi pedig á llt és várt. A 
vidám ság csakham ar leher�
vad t pofácskájáról. Először tű �
nődő lett, m ajd m ire a  gazda 
visszatért, mély töprengésbe 
m erült.

— Na, Rézi, m ehetünk — 
szólt hozzá derűsen, de Rézi 
nem  m occant H iába volt a 
könyörgés, rim ánkodás, Rézi 
csak állt, konokul és sértődöt�
ten. A gazdát elfu to tta  a  m é�
reg, m egm arkolta a csacsi két 
fülét és olyat rán to tt ra jta , de 
o ly a t. . .  Rézi makacsul meg�
feszítette négy lábát és inkább 
csúszott a  talpain, de egy lé�
pést sem  ment.

A bácsi beletörődve sorsába, 
kom oran fölm ászott a  taligára 
és szalonnázni kezdett. M ajd 
k isétált a  Szent István körút�
ra, o tt vett egy újságot, azt 
délig elolvasta. A kkor ú jra

szalonnázáshoz fogott, után; 
lefeküdt a taliga aljába és el�
aludt.

A csacsi pedig elbúsultan 
lógatta nagy fejét és szemmel 
lá thatóan  m ély gondolatokba 
m erült. Az élet nagy fontossá�
gú kérdéseiről tűnődött - e  va�
jon? Ki tud ja?  Ki ismeri a 
szam arak lé lek tanát? Talán 
Francis Jammes, aki velük 
ak a rt menni a Paradicsomba, 
ahol a  csacsik „égi vizek fölé 
hajolva, nagy szegénységüket 
az örök szeretet tükrében né�
zegetik”.

D élután három  óra felé, 
am ikorra a gazda fölébredt, 
Rézi olyan flegma megállapo�
dásra ju thato tt, hogy az egész 
élet egyetlen hajcihő, nem  ér 
egy farklegyintésnél többet. 
Ezen aztán fölvidámulva, m in�
den biztatás nélkül, szapora 
ügetésbe kezdett.

K É T  S Z Í N E S  B A B A
Ott ülnek egy sarokban, az egyik fehér bőrű, szőke, mo�

solygó szemű, arcocskája elégedettséget sugároz, nyugalmat, 
biztonságot, a másiknak sötét a haja, az arca, a tekintete, riad�
tan tekint maga elé, értetlenül nézi a körülötte kavargó iszony�
tató világot, az amerikai bombák okozta borzalmakat. Egyik 
sem ért az élet összefüggéseiből semmit, csak érez: a fehér bő�
rű biztonságot, a barna bőrű pedig bizonytalanságot.

A kép egyszerű, szinte primitív, megalkotása nem tanús�
kodik művészi hozzáértésről, de tanúskodik, hatalmas erővel 
valami másról: emberi szolidaritásról, a postás édesanyák�
nak a vietnami háború elleni tiltakozásáról. Arról, hogy a hét�
köznapok szürkének tűnő egyformasága a valóságban színek�
ben gazdag, árnyalatokban dúslakodó, arról, hogy az ember 
igazi ereje: embersége. £ s  az igazi emberséget nem tudja le�
győzni ezer kilométerek távolsága, nem a napi gondok fásult�
sága vagy izgalma, nem a saját biztonság nyugtató takarója, 
az igazi emberség felszínre tör és tiltakozik az embertelenség, 
az alantas célok érdekébe állított barbár gyilkolás ellen, 
amely nem kímél gyermeket, asszonyt, ifjút és aggot, veszélyt 
ígérve azoknak is, akik ma még békésen élnek.

„Békét Vietnamnak/” — sikoltja az egyszerű betűkkel rótt 
felirat a két színes baba fölött. Békét Vietnamnak és az egész 
világnak, békét, mert az ember élni akar, dolgozni és alkotni, 
Vietnamban és San Franciscóban, Koreában és Berlinben, 
Kambodzsában és Veliki Lukiban. És itt, a 70- es postahiva�
talban is, ahol ez a két színes baba áll, hirdetve az emberség 
legyőzhetetlen erejét.

(bródy)

Szöveg: Kindzierszky Emil 
Rajz; Pécs Sarolta

1. A. G. B ell éd esap ja , a b eszéd h ib ások  oktatására  
m ega lak íto tta  az ún, lá th a tó  beszéd et. Ez ra jz - sz im �
bólu m okb ól állt, am ely ek  a han gzók  k ép zésére  tar�
ta lm aztak  e lő írások at, a  fia ta l B ellt éd esap ja  m eg�
tan íto tta  a lá th ató  b eszéd  g y a k o r la ti a lk a lm azására .

2. A  lá th a tó  b eszéd re  B ell a k u ty á já t is  m egta �
n íto tta . P ersze  a  k u ty a  n em  tu dta , h o g y  b eszéd , 
h iszen  a  han gzók  k ép zésé t B ell k ezév e l irá n y íto t�
ta. B eli p a jtása i csod á lk ozva  h a llga tták  a k u tya  
„ b eszéd é t”, a m i e lég  érthető  vo lt.

3. M iután B ell kéit f iv ére  tu b erk o lózisb an  m eg -  
halt'fes ő m aga  is sú ly o sa n  m eg b eteg ed ett, éd esap ja  
fe lszám olta  lon d on i isk o lá já t és  a kan adai Brant-  
fordb a  k ö ltözö tt, r em élv e , h o g y  a  levegővá ltozás  
h e ly reá llítja  21 é v e s  fia  eg észség ét.

4. A lo n d o n i k ö d ö s, fü stö s  lev e g ő  u tán  a brant -  
ford i k ö rn y ezetb en  roh am osan  ja v u lt B ell egészség i 
állap ota . E gy esz ten d eig  c sak  p ih en ésse l tö ltö tte  az 
id e jé t. L eg sz ív eseb b en  a ház k ertjéb en  időzött, 
ah on n an  g y ö n y ö rű  k ilá tás  n y ílt  a  k ö rn yék re .

5. A  m eg g y ó g y u lt B ell 1871- ben B oston b a  k ö ltö �
zött és  a sü k etn ém ák  isk o lá jáb an  b eveze tte  a lá t�
ható beszéd  használatát. Szabad id e jéb en  a harm o�
n ic  te legrá f m eg v a ló sítá sá n  fáradozott. A cél az 
lett vo ln a , hogy  egy  tá v iró v ezeték en  egy szerre  több  
táviratot továb bítson .

6. A  k ö v etk ező  évb en  isk o lá t n y ito tt a b eszéd h i�
b ások  szám ára, és  a többi k özö tt e lv á lla lta  G ar�
din er G reen H ubbard d ú sgazdag b oston i ü gyvéd  és  
válla lk ozó  lá n y á n a k  okta tásá t. M abei g y erek k ori 
sk arlát k övetk ez téb en  rosszu l h a llo tt, b eszéd e  is 
hibás vo lt.

7. A h arm on ic  te leg rá f a lk a trésze in ek  e lk ész ítése  
ü g y éb en  B ell fö lk er e ste  C harles W illiam  e lek tro �
tech n ik a i ü zem ét. A  szü k ség es  a lk a trészek et T ho�
m as W atson m ű szerészseg éd  k ész íte tte  e l, ak i rö�
v id esen  B ell k ö zv etlen  és á llan d ó  m u n k atársává  
szegőd ött.

8. A k ísér le tek  vá ltozó  sik erre l fo ly ta k . A közb en  
n a g y lá n n y á  serdü lt M abei id ő n k én t fö lk ereste  B ellt 
lab oratór iu m áb an , a m e ly e t eg y  ház p ad lásán  ren �
d ezett be. M abei és  B ell m eg szerették  egym ást, de  
H ubbard ha llan i sem  akart a szeg én y  v ő je lö ltrő l.

(F o ly ta tása  k övetk ez ik .)
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A postai hírnévről
A társadalm i tulajdon vé�

delméről beszélgetünk Menoni 
Józseffel, a  Posta vezérigazga�
tóság postaforgalm i ügyosztá�
lyának vezetőjével. A kérdést 
a posta sajátos helyzete, pon�
tosabban a postai küldem é�
nyek hatalm as értéke, meny-  
nyisége, leggyakrabban kis 
terjedelm e és súlya teszi fon�
tossá. A társadalm i tulajdon 
védelme a  postán is állandó 
feladat, s  az ezzel kapcsolatos 
erőfeszítések az utóbbi időben 
még csak fokozódtak.

Mit mutatnak a számok

Az intézkedések azt a  célt 
szolgálják, hogy a  küldem é�
nyek ép és sérte tlen  állapot�
ban kerüljenek a  címzettek�
hez. A számok önm agukban is 
m utatják, hogy m ilyen óriási 
feladatról és felelősségről van 
szó: 1965- ben 11,6 millió cso�
magot és 32,2 millió ajánlott 
1küldeményt adtak postára.

Nézzük a reklam ációk és a 
kártérítések  számát. 1965- ben 
az a ján lo tt levelek közül 1009 
darab  sorfáit nem  sikerült 
m egállapítani, s ezért a posta 
99 372 forint kártérítést fizetett 
ki. 1965- ben a csomagkülde�
ményekből 1829 esetben, 
348 290 forintot fizetett elve�
szés, tartalomhiány, sérülés és 
megromlás miatt. Mindezek 
mellett, az ism ertetett adato�
kat összehasonlítva az előző 
évivel, javulás tapasztalható. 
A leveleknél a  darabszám ban 
12 százalékos, a  kifizetett k á r�
térítési összegben pedig 3 szá�
zalékos: a csomagoknál a  da�
rabszám ban szintén 12 száza�
lékos. a kártérítésnél pedig 2 
százalékos a csökkenés.

M indjárt hozzá kell tenni, 
hogy ez a javulás korántsem  
a  véletlennek vagy éppenség�
gel a forgalom csökkenésének 
az eredménye. Az ajánlottle -  
vél- , valam int a  csomagforga�
lom ugyanis 1964- ről 1965- re 
1.2 százalékkal növekedett. A 
javulás a postára adott külde�
mények biztonságosabb és 
gondosabb kezelésének, a  tá r �
sadalmi tulajdon fokozottabb 
védelme érdekében te tt céltu�
datosabb intézkedéseknek kö�
szönhető.

Gondos elemzés 
és értékelés

Az igazgatóságtól beérkező 
kártérítési adatokat gondosan 
elemzik, a csomagok elveszé�
sének, tartalom hiányának, tö�
résének vagy m egrom lásának, 
valam int az a ján lo tt levelek 
elveszésének okait különböző 
szempontok szerin t értékelik. 
E »rendkívül körültekintő 
elemzések alap ján  az igazgató�
ságok intézkedésein túlm enő�
en, központi intézkedések ú t�
ján is igyekeznek m egszüntet�
ni a kártérítést előidéző oko�
kat.

Az elm últ év folyam án is 
több olyan intézkedés történt, 
am elyek hathatósabban bizto�
síto tták  a postára adott külde�
mények megóvását, védelmét. 
Az egyik ilyen figyelemre 
méltó Intézkedés volt, hogy 
bevezették a rendszerint é r �
téknyilvánítással, törékeny k i�
kötéssel feladott műszaki á ru t 
(fényképezőgépek, tranziszto�
ros rádiók, hallásjavító  készü�
lékek, villanyborotvák stb.) 
tartalm azó csomagoknak zsák�
ban való továbbítását. E rre az 
intézkedésre azért k e rü lt sor, 
m ert kiderült, hogy nagyon 
sok ilyen és hasonló tartalm ú, 
kis alakú és íkis súlyú, tehát 
zsebben, táskában könnyen, 
szinte észrevehetetlenül elhe�
lyezhető küldem ény veszett el. 
Ez az egyszerű és szinte ké�
zenfekvő intézkedés várako�
záson felüli eredm ényt hozott. 
Csak egy adat: míg 1964- ben a 
műszaki árukat tartalmazó 
csomagok után 68 esetben fi�
zetett a posta kártérítést, 
44 516 forint értékben, addig
1965- ben már ez a szám 20- ra 
és a kártérítési összeg mind�
össze 9055 forintra csökkent. 
Tehát: 1964- hez viszonvítva az 
ilyen nagy értékű  küldem é�
nyek elveszés! szám át 71 szá�
zalékkal. a kártérítési összeget 
pedig 80 százalékkal sikerült 
csökkenteni.

Érdekes jelenségként keli 
megemlíteni, hogy b á r  szám í�
to ttak  a rra : e csomagok sérü�
lési száma jelentősen növeked�
ni fog, — hiszen e többnyire 
förróikenv küldem ényeknek a 
Zsákos kezelése bizonyos koc�
kázatot re jt m agában — az

eredm ény itt is várakozáson 
felüli volt. A sérülés m ia tt k i�
fizetett kárté rítés ezeknél a 
csomagoknál mindössze 2406 
forin t volt.

Ésszerű intézkedések

Ugyancsak a  társadalm i tu �
lajdon védelm ét szolgálta a  
zsákcsomagok kezelését meg�
szigorító intézkedés is. A n a�
gyobb pályaudvari hivatalok�
nál, sőt az ország legnagyobb 
csomagkézbesítő hivatalában, 
a Budapest 70. sz. postahiva�
talban a  zsákcsomagokat egy�
személyi felelősség mellett, a 
csom agraktár külön elzárt ré�
szén kezelik. Ez az intézkedés 
jelentékenyen segítette a  vizs�
gálati m unkát, m ert ezzel a  
megszigorítással nemcsak a 
biztonságot sikerült fokozni, 
hanem  csökkentették a keze�
lésben részvevők szám át is. 
Ilyenform án egy- egy visszaélés 
esetén az érin te ttek  személye 
sokkal könnyebben m eghatá�
rozható.

A törések m iatt kifizetett 
kártérítések  okainak elemzése 
és értékelése is rendkívül é r�
dekes m egállapításokhoz veze�
tett. K iderült, hogy a  sérülé�
seknek több m in t fele a  szál�
lítás során történik. M egálla�
pították továbbá aaf is, hogy 
a törések mintegy 25—30 szá�
zaléka —demizsontörés. A ta �
nulságokat levonva elhatároz�
ták: a postai szállítóeszközöket 
úgy kell korszerűsíteni, hogy 
ezeket a. törékeny csomagokat 
megfelelő berendezésekkel 
megóvják.

Jelentékeny javulást m uta t�
nak a  számok az aján lo tt le�
veleknél is. A kártérítések  szá�
ma darabban 20 százalékkal, 
összegben pedig 23 százalékkal 
csökkent annak ellenére, hogy 
az aján lo tt levelek forgalm a a 
vizsgált időszakban, tehá t 1966
I . (évnegyedében 0,4 százalék�
kal nőtt. Fel kellett figyelni vi�
szont arra , hogy a csomagok 
darabszám ának az előző év 
azonos időszakához viszonyí�
to tt 9,4 százalékos em elkedé�
se m elle tt a  kártérítések  szá�
ma 1 százalékkal, összege pe�
dig 11 százalékkal em elkedett. 
A csom agkártérítéseknél m u�
tatkozó em elkedés részben 
kétségkívül a csomagok szá�
m ának növekedésével m agya�
rázható. M ásrészt viszont az�
zal, hogy a  megrom lások és az 
átvétel után m egállapított tö�
rések m iatti kárigények elbí�
rálásánál m ár nem  csupán a  
m éltányossági szem pontot al�
kalm azták, hanem  az új posta -  
törvény szellemében já rtak  el. 
Ez okozott a  kártérítések  ösz-  
szegénél bizonyos em elkedést 
Az új postatörvény végrehaj�
tásával kapcsolatos kárté ríté�
sek okainak felmérése, elemzé�
se, a szükséges következteté�
sek és intézkedések m eghoza�
tala most van soron. Máris 
fokozták az ellenőrzést, rend�
kívül alaposan vizsgálják a 
ósomagok törésének, késedel�
mes továbbításának és kézbe�
sítésének. valam int visszam a�
radásának okait és a szabály�
talanságok esetében nyomban 
megfelelően eljárnak. Súlyo�

sabb esetekben az érin tetteket 
a kártérítés m egfizetésére is 
kötelezik.

Hasznos módszerek
Rendkívül hasznos módszer�

nek bizonyul a  társadalm i tu �
lajdon védelmében, hogy az 
elveszési és tartalom hiányos 
eseteket központilag is nyil�
ván tartják . így ham ar rá irá �
nyul a figyelem azokra a  te�
rületekre, ahol szaporodik az 
elveszések száma. Hasznos 
módszer továbbá, hogy nem �
csak olyan esetekben vizsgál�
ják  a  küldem ények elveszésé�
nek körülm ényeit, am ikor kár 
éri a  társadalm i tu la jdont és 
kárté rítés t kell fizetni, hanem 
olyankor is, am ikor nem  ke�
rü l sor kártérítésre, például a 
közönséges levelek elveszése 
esetén is.

H allottunk arról is, hogy az 
új postatörvény és az éppen 
most, július 1- én hatályba lé�
pett Postaszabályzat fokozott 
követelm ényeket tám aszt a  
postával szemben. A postának 
ugyanis megfelelő igazolás 
m ellett el kell fogadnia a rek �
lam ációkat az átvételt köve�
tő felbontás u tán  is, ha a kü l�
demény eltörött, vagy külföl�
di csomagnál, ha ta rta lom �
hiányos, továbbá kártérítést 
kell fizetni a gyorsan romló 
expressz kikötéssel feladott és 
a  feladást követő harm adik 
napon túl kézbesített csoma�
goknál is. M indenképpen vár�
ható. hogy ezek a szabályok a 
kifizetett kártérítési összegek 
emelkedésével járnak  . . . Hyen 
körülm ények között további 
erőfeszítéseket kell tenni a 
kártérítések  szám ának és ösz-  
szegének csökkentése érdeké - ' 
ben. Ezt elsősorban a  kezelési 
szabályok lelkiism eretesebb és 
figyelmesebb m egtartásával, a 
visszaélések m egakadályozásá�
val k ívánják  elérni. Figyelem�
re méltó az is, hogy e  törek�
vések m ellett is lehetőséget kí�
vánnak  adni a rra : m éltánylást 
érdem lő esetekben a  szabá- 1 
lvok+ól eltérően is kárté rítést 
fizethessenek.

A jó példa erejével
Mindezen intézkedések mel�

lett a  legfontosabb: a tapasz�
talt, idősebb postás dolgozók 
az eddiginél sokkal nagyobb 
mértékben foglalkozzanak a 
postához kerülő fiatalokkal. 
Sok postai területen érvényes, 
hogy az alkalom, a lehetőség, 
a szabályok és utasítások nem 
eléggé pontos megtartása szüli 
a tolvajt, hiszen nagy a csábí�
tás és a kísértés ereje, olykor 
pedig, sajnos, ragadós a rossz 
példa. Ha szemet hunynak a 
kis lazaságok felett, akkor 
egy- egy felelőtlen vagy m egté�
vedt em ber szinte vérszem et 
kap. Ezért kell m inden intéz�
kedés m ellett, előtt és fölött 
hangsúlyozni a nevelőm unka 
jelentőségét, rávilágítani a 
postás dolgozókra jellemző lel�
kiism eretességre, ' pontosságra 
és becsületességre, hogy a jó 
példa erejével hassanak m in�
denkire.

V. I.

JOGI TANACSADAS

A szabadságolásról
Az Mt. 98. paragrafus (4) 

bekezdése szerint a  dolgozó nő 
kérésére a vállalat a  szülési 
szabadság letelte után a  szop�
tatás, illetőleg gondozás bizto�
sítására a  gyermek harm adik 
életévének betöltéséig fizetés 
nélküli szabadságot köteles en �
gedélyezni.

A fizetés nélküli szabadsá�
got a  szülő nő bárm ilyen rész�
letekben igénybe veheti, s  jo�
ga van a rra  is, — ha e rre  csa�
ládi és egyéb körülményei 
okot adnak —, hogy a kért 
szabadságot előzetes bejelen�
téssel félbe szakítsa.

A vállalat a fizetés nélküli 
szabadságon levő nőnél nem 
vizsgálhatja a  gyermekgondo�
zás m ikéntjét, és nem  állap ít�
hat meg fegyelmi vétséget, ha 
a fizetés nélküli szabadságon 
levő nő hosszabb vagy rövi-  
debb ideig eltávozik lakhelyé�
ről, A gyermekgondozás mód�
jának  m egállapítása a  szülő 
kizárólagos joga.

Az egyik dolgozó édesanyja 
tem etésére rendkívüli szabad�

nap kiadását kérte. Kérését az�
zal u tasíto tták  el, hogy még 
van évi rendes szabadsága, ab �
ból vegyen ki a temetésre.

Ez az állásfoglalás törvény -  
sértő, m ert sem az Mt. 69. §- a, 
sem az Mt. V. 139. § - a nem 
tartalm az olyan megkötést 
vagy feltételt, m iszerint ez a 
szabad idő csak akkor illetné 
meg a dolgozót, ha m ár az évi 
rendes szabadságát kivette.

Felm erült olyan eset is, hogy 
a vállalat k íván t rendelkezni a 
dolgozót megillető szabadság 
felével.

Az Mt. 55. § - a szerint a z é r í  
rendes szabadságot az egész 
évre előre elkészített szabad�
ságolási terv szerint kell ki�
adni.

Az Mt. V. 100. § - a lehetősé�
get ad a vállalatnak, hogy leg�
feljebb két részletben adhassa 
ki a dolgozó évi szabadságát. 
Kisebb részletekre csak a dol�
gozó kérelm ére szabdalhatja a 
dolgozót megillető szabadsá�
got.

J. U
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Rövid útbaigazítás után vá�
ratlanul bukkan elém a Posta 
Központi Járműtelep akkumu�
látorüzem épülete és környéke. 
Alig hiszek a szememnek: ez 
volna az a hely, ahol az ólqm-  
mérgezés egészségőrlő vesze�
delme leslcelődik? Mintha va�
lamelyik Balaton menti üdülő�
be érkeztem volna, amelyet 
még nem érintett meg a sze�
metelés rontó szelleme. Színes 
virágok mindenütt, ápolt zöld 
bokrok, sehol egy eldobott ci�
garettavég, padokkal tarkított 
terasz, s az épület szemet p i-  
hentetően üde kékkel lágyított 
fehérségével.

Garamszegi Béla üzemveze�
tő a  gazda büszkeségével m a�
gyaráz: a  Manoliisz Glezosz 
brigád akkum ulátorokat bout, 
kiterm eli az anyagodat, egy�
ben osztályozza a  lemezeket. 
A használható anyagokat a 
maszek kisiparosok kapják, 
így ez közvetlenül a  lakosság 
érdekeit is szolgálja. A hasz�
nálható  blokkok a  Haladás 
brigádhoz kerülnek beszere�
lésre. Ezek új edényeket he�
lyettesítenek, ez viszont fon�
tos népgazdasági érdek. A b ri�
gád 15 főből áll, az előírás 
szerin t évi 1200 tonnát kell 
kibontaniuk, 1965- ben 1650
tonnát teljesítettek. Négyszer 
nyerték el eddig a szocialista 
brigád címet, így kapták  meg 
most a  bronzplaikettet, a ta �
gok pedig a  bronzkoszorús je l�
vényt.

Megérkezik a  brigád vezető�
je: Makrisz Vangel. Mokány, 
rózsás arcú, mosolygó tekinte�
tű, ha u tcán találkozom  vele, 
Csongrád megyei m agyarnak 
vélném. M indent é rt m agya�
rul, S2épen beszél is, csak ' a  
kiejtése árulkodik:

— 1949- ben! jöttem  M agyar-  
országra. Sebesülten. Vicimél

és a F iorina hegységben vol�
tam  partizán, o tt sebesültem  
meg. Manolisz Glezosz? Ism e�
rem  őt jól. Nem, nem  egy csa-  
pattestnél harcoltunk, de 1965 
februárban m eglátogatott itt, 
Pesten. Engem, meg a brigá�
dot, am it róla neveztünk el. 
Én m ondtam  em bereknek, m i�
kor alap íto ttam  ezt a brigádot, 
1962- ben: Manolisz Glezosz
nevét viseljük! —, s az em be�
rek  m ondták: igen! Aztán kér�
deztek róla, és én meséltem, 
m ilyen em ber, és am ikor ide�
jö tt látogatni és elm ent, em�
berek m ondták: jó l m ondtam  
róla, és büszkék rá, a  nevére, 
és én m ondtam  Manolisz Gle�
zosz elvtársnak, hogy ő is le�
het büszke em berekrp, m ert 
úgy dolgoznak, ahogy kell, és 
olyanok egymáshoz is, m int 
bajtársaknak  kell, pedig vala�
m ikor voltak  nem  ilyenek, de 
nagyon megváltoztak, dereka�
san.

Megpihen, mosolyog, s  ism ét 
Garamszegi Béla veszi á t a 
szót. A brigád vállalását m u�
tatja, magyarázza, hogy a kol�
lektív szórakozást is belevették 
és a  betegek látogatását is. Sa�
já t pénztárt terem tettek , hogy 
tudjanak ajándékot venni, ha 
kell. Legutóbb például, am ikor 
az egyik brigádtag felesége 
szült, babakelengyét vettek. 
És az is szerepel benne, hogy 
a  szakszervezeti d íjakat pon�
tosan fizetik. Nincs is azóta 
egyetlen elm aradás sem! Vál�
lalták, hogy m ás brigádokat 
patronálnak. Nem, nem  szak�
mai vonatkozásban, az em beri 
m agatartás kérdésében! Hát, 
igen, Makrisz Vangeltől le�
het tanulná. A virágokat is ő 
kezdeményezte, az üzemrész 
karban tartásá t is társadalm i 
m unkában. Háromszáz tá rsa�
dalmi ó rát vállaltak , elsősor�
ban a  tisztaság megőrzésére. 
Ez it t  még sokkal fontosabb, 
m in t bárm ilyen más m unkán. 
S az em berek m a m ár vigyáz�
nak, nagyon vigyáznak. Maguk 
tapasztalták, milyen nagy 
m értékben csökkent az ólom�
megbetegedések száma, és ha 
volt is, csak enyhe esetek vol�
tak. És árvízvédelm i készültsé�
get is vállaltak  társadalm i 
m unkában a XIV. kerületi Ta�
nács részére.

Aztá n nem  titko lt büszkeség�
gel beszél arró l, hogy az Ak�
ku - három szög milyen jó egyet�
értésben dolgozik. Az üzem ve�
zető, Hammer Antal szakszer�
vezeti főbizalmi, no és a h a r�
m adik — Makrisz Vangel, a 
pártbizalm i.

Makrisz Vangel komolyan 
bólint:

1
— Jó m unka fontos, naigyon, 

ebben az országban becsülik 
meg jól. Nekem van kétszer 
kiváló dolgozói oklevél, meg 
kaptam i 1964- tíen M unka Ér�
demérem, kormánytól. Szak�
m ám at is tanultam  itt, otthon 
nekem  volt eredeti szakm a el�
lenállási mozgalom. 1954- ben 
kaptam  itt akkum ulátorszere -  
lői oklevelet, ezt em berek tud�
ják. Fiam  van, Szalonikiben, 
most 27 éves, ham arosan lesz 
orvos. ír tam  neki, addig nem 
nősülsz, míg nincs neked dip�
loma. Én itt  nősültem, 1952-  
ben. Nekem feleségem m agyar 
asszony. Most dolgozik József 
Távbeszélő bölcsődéjében. 
Gondozónő. Volt ápolónő a k �
kor. Ápolt engem a Babics-  
klinikán, m ikor voltam  sebe�
sülve. Jó  volt, és jó m ost is. 
Lakunk szépen, kettő  szoba, 
összkomfort, kaptam  1962- ben 
szövetkezeti lakást. Ö főz jól 
nekem, kitűnően. Nem, nem 
m agyar konyha, nem szoktam 
meg. Más. Feleségem nekem 
m egtanult főzni görögül.

Egészségesen nevet, csupa 
derű. Megkérdem, szokott- e 
bosszankodni. B ólin t

— Em ber néha bosszanko�
dik. M indenki. M ár tanultam  
meg m agyarul veszekedni is, 
de nem  kell. Emberek sem ve�
szekednek, aki meg goromba 
brigádban, mondják, nem  kell 
a brigádban. Menjen el! Csak 
hétfőn reggel van veszekedés, 
de az sem igazi, csak futball 
m iatt. Jó l kim érgelődjük ma�
gunkat em berekkel — volt gól, 
nem  volt gól?! — aztán megy 
jobban m unka. Ez kell!

Bevisz a műhelybe, büszkén 
m utatja . Joggal. A m űhelyben 
m ár nyoma sincs a m unka köz�
ben bokáig érő iszapnak. Ide 
a tisztiorvos csak dicsérni jö�
het A falon ott vannak a bri�
gád kitüntetései, középen a  
nagy tabló: a  brigád tagjainak 
képe övezi a brigádvezető a rc �
mását, s a főhelyen o tt á ll á 
brigád névadója: Manolisz
Glezosz. A kép akkor készü lt 
am ikor itt  járt. A brigádtagok 
veszik korüL

Egyetlen p illanatra  ellágyul 
az arca.

— Kellene sok Manolisz 
Glezosz. Lesz! De most kell 
dolgozni. Jól. Sokat. A m agyar 
kormány, m agyar nép fogadott 
m inket barátként, igaz bará t�
ként. Mi itt  nem  vagyunk ide�
genek, és akarjuk  segíteni ma�
gyar barátainknak  szocializ�
mus ép ítésé t.' Együtt velük. 
Ez nekünk közösen fontos. Na�
gyon!

Bródy Im re

Levelet hozott a posta — 
postás írta. A Szeged 2. pos�
tahivatal dolgozójának ke�
zébe az adott körülmények 
nem egyszer kényszerítik a 
tollat. „. . . Elromlott a 
villamos targonca.. Azt 
mondják, hónapok telnek 
bele, amíg kijavítják. Se�
gítsenek rajtunk az elvtár�
sak mert máskülönben 
húzhatjuk- tolhatjuk a kézi�
kocsit a sok küldemény�
nyel . . . ” Pazar Ferenc fel�
háborodottan írt azokról, 
akiknek társadalmunkban 
semmi sem drága, csak sa�
ját egyéni érdekeiket tart�
ják szem előtt, a közösség 
rovására. Havas István az 
újító postás dolgozók érde�
kében ír rendszeresen , le�
veleket szerkesztőségünk�
nek. Legutóbb a bürokrá�
ciát ostorozta, amikor fel�
hívta a figyelmet arra, 
hogy az újítók nem aka�
dályfutók. Kaptunk levelet 
arról is, hogy a mutatós, 
vadonatúj újságpavilonok�
ban az újságárusok a téli 
hónapokban dideregnek, 
mert nem gondoskodtak a 
fűtésről.

Mind megannyi panasz 
és bírálat. Valaki azt gon�
dolhatná, hogy a munkás-  
levelezők valamiféle „kákán 
csomót keresők’% s fekete 
szemüvegen keresztül nézik 
a mi világunkat. Nem erről 
van szó. Az éber postás le-

A postás*

, közvélemény

velezők észreveszik a jót is. 
Azt, hogy az emberek ön�
tevékenyen összefognak, 
társadalmi munkában csi�
nosítják munkahelyeiket és 
azok környékét. írnak ar�
ról, hogy nyugdíjasokat 
búcsúztattak vagy ünnepel�
tek, kirándulásokat szer�
veztek. Beszámolnak arról, 
hogy a fiatalok a Szakma 
Ifjú Mestere mozgalomban 
milyen szép eredményeket 
érnek el, s ki tudná még 
felsorolni az eredmények�
ről írott levelek széles ská�
láját . . .

A m.upkáslevetező •— 
minden túlzás nélkül ál�
líthatjuk — bevonult társa�
dalmunk történetébe. Bírá�
latukra éppúgy felfigyelnek 
a legfelsőbb vezetők is, 
mint az eredményekről 
írott leveleikre. Törvényt 
hoztunk védelmükre, mint�
egy ezzel is igazolva meg�
becsülésüket.

A levelek nyomán gyor�
sabban javítják a targon�
cát, i jobban vigyáznák a 
társadalmi tulajdonra és 
lelkiismeretesebben törőd�
nek a postás dolgozók ál�
tal benyújtott újítási ja�
vaslatokkal. Azok ellen pe�

dig, akik semmibe veszik a 
munkáslevelezők figyel�
meztetését, szigorúan el�
járnak. Ha valaha fontos 
volt a munkáslevelezés, 
úgy az elkövetkező években 
még inkább az lesz. Har�
madik ötéves tervünk tu�
lajdonképpen a szocializ�
mus alapjainak lerakását 
fejezi be. Sokat hangoztat-  
'uk azt a fontos feladatot, 
hogy társadalmunk felépí�
tésének egyik fontos felté�
tele a dolgozó emberek 
tudatának szocialistává 
formálása. Van probléma 
az emberek gondolkodás-  
módjával? Szemléletesen 
ad erre választ e cikk be�
vezetője.

Sok postás dolgozó for�
dul szakszervezetünkhöz 
tanácsért. Örömmel adunk 
útmutatást és tanácsot, ter�
mészetesen. a törvényes 
keretek között.

Több száz levél érkezik 
szakszervezetünkhöz, s tar�
talmuk képet ad számunk�
ra a postások közvélemé�
nyéről. E vélemények fi�
gyelembe vétele szinte nél�
külözhetetlen eszköze a 
szocialista vezetésnek. 
Szakséervezetünk és köz�
ponti lapja, a Postás Dol�
gozó, azt kéri, hogy a jö�
vőben is bizalommal és ba�
rátsággal forduljon hoz�
zánk minden postás dol�
gozó. írjanak minél többen, 
bátran.

[
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A hétköznapi te ttek  szor�
galmas embereivel találkoz�
tunk  Nógrád megyében. Eb�
ben az Országrészben nagyon 
sok régi és új kis postahiva�
tal igyekszik a lehető legjob�
ban rendelkezésére álln i a la�
kosságnak. A megyebizottság, 
a szakszervezeti bizottságok és 
a több száz szakszervezeti 
tisztségviselő a szervezett dol�
gozókkal közösen tesznek meg 
m inden lehetőt a cél érdeké�
ben.

asztalok, székek szinte betöl�
tik  az egész helyiséget, s nap�
közben Varga Ferencné egye�
síte tt felvevővel is alig fér�
nek el. H át még reggel tá j�
ban, am ikor hering m ódjára 
dolgoznak a  három  kézbesí�
tővel együtt.

— M ár az is bővítésnek szá�
m ított, hogy a  sarokból lesze�
relték  a  vezetékes rádió -  
gócot Egy fél m éternyi heiy -  
lyel le tt így több — szólalt 
meg a sarokban Spitzer Sán-

öröm  az új géppel dolgozni — sajnos még sok van a me�
gyében, amit ki kellene cserélni.

Rétság postahivatalába a 
Postások Szakszervezete Nóg�
rád megyei Bizottsága titk á rá �
nak, Juhász Lajosnak tá rsa�
ságában kopogtattunk be. 
Reggel 7 óra' 30 perc — és el�
seje! Ilyenkor bizony a sok 
m únka nem enged sok időt a 
beszédre.

— Nagy öröm é rt bennünket
a m inap: új CB távbeszélő -
központot kaptunk. A régivel 
sok bajunk volt — újságolja 
ragyogó arccal Kovács Mária, 
távbeszélő - kezelő. Még itt 
van Helyes Kálmán körzet�
m ester és Csáki István vonal�
felvigyázó is, s o tt a  régi köz�
pont romosán, „tódozottap - fó -  
dozottan.” . . .

— Nagyon szűkén vagyunk 
itt, de jövőre az igazgatóság 
intézkedik a bővítést illetően 
.— halljuk  Kristóf Júliától, 
aki hat éve dolgozik a postá�
nál, s két éve a hivatal veze�
tője. Beszél arról, hogy a kö�
zelm últban a telefonközpont�
ban négy fővel m egalakult a 
József A ttila  brigád, sze�
retnék a szocialista címet 
megszerezni. Vezetőjük: Pel�
legrini Jánosné. A legjobb 
úton haladnak. Vállalták, 
hogy Ko 'ács Máriát rövid idő 
a la tt m egtanítják a távbeszé�
lő központ kezelésére. Meg�
történt! S mivel a brigádve�
zetőn kívül még egyik tagnak 
siiics meg az érettségije, ilyen 
irányú vállalást is tettek. 
Cere Erzsi'’ m ár a középisko�
la m ásodik osztályába jár. 
Győri Ilona most iratkozott 
be. E lhatározták, hogy Kovács 
Máriának is segítenek a  to �
vábbtanulásban.

— A kongresszusi m unka�
verseny? Nagy fába vágtuk a 
fejszénket. Vállaltuk, hogy az
1964- ben tö rtén t hivatali szem�
le észrevételeit ez évben 
megszüntetjük, s így a  négyes 
m inősítést elérjük.

Munkásőr is, tanácstag is

Romhány postahivatal vei 
zetője, Kovács Tibor, m indkét 
vonatkozásban eleget tesz kö�
telezettségének.

— Sajnos, körülm ényeink

dór kézbesítő. — Évek óta
ígér az igazgatóság új posta�
házat, elkészült m ár a  terv, 
a költségvetés. A legutóbbi 
ígéret: 1968.

No, nem csak panaszkodtak 
Romhányban. A nehéz m un�
kakörülm ények ellenére a két 
évvel ezelőtti kettes - m inősí�
tést négyesre javították.

Most, hogy m egszűnt a ve�
zetékes rádió, a lakosság kö�
rében rádióvásárlásra buzdí�
tottak. Az eredm ény: ez év 
m ájusában 88 új rádióelőfize�
tő. A postának is köze van 
itt ahhoz, hogy Rom hány öt 
éve a „Takarékos község” cí�
m et viseli.

„Tiszta udvar, rendes ház"

Ilyen feliratú táb lá t lá ttunk  
Tereske postaépületének hom�
lokzatán. A kis kapun bete�
kintve a veranda m entén 
zöldelő szőlőlugast, pirosló 
rózsabokrokat láttunk. A tég -  
1 ázott járda pasztellszínűre 
meszelve. Ilyen kedvező be�
nyomások közepette nyitot�
tunk  Majoros Istvánra, a  hi�
vatal vezetőjére, aki egyben 
a rétsági já rás szakszervezeti 
bizottságának titkára  is. Tü�
relm esen m egvártuk, am íg az 
egyik ügyfél 75 darab  u ta lvá�
nyát átvette.

— Nos. rendelkezésükre á l�
lok. Talán inkább a járási 
szakszervezeti munkáról. Van 
sa já t m otorkerékpárom , azzal 
igyekszem elju tn i a  területre. 
Ahol lehet, segítek. Diós-  
jenőn a zárlatkezeléshez 
ponyvát kértek. Rétságon ta r�
goncát. A megyebizottsággal 
karöltve közbenjártunk! Meg�
kapták! így próbáljuk  a kong�
resszusi m unkaverseny - vál -  
lalások teljesítésének feltéte�
leit biztosítani. Van, am it nem 
tudunk elintézni. Igen rossz 
a felfűzős áram körön történő 
távbeszélés. Bizony, van úgy, 
hogy fél napba is beletelik, 
am íg egy pesti in terurbán 
kapcsolás létrejön.

— Szabad idő? Az nincs 
sok. Van egy hobbym, sze�
retek horgászni. Egy hónap�
ban legalább egyszer eljutok

m iatt a postai szolgáltatással 
nem  lehetünk elégedettek. 
Tessék körülnézni itt, s a  lá�
tottakhoz nem kell külön kom�
m entár — m utat szét hiva 
tálában a - vezető. Érthető e l�
keseredettsége, m ert az író �

a közeli folyópartra. Hogy 
fogtam - e m ár halat? Igen, de 
nem ekkorát — tá rja  szét tré �
fásan karja it —, hanem egy�
kilósakat.

56 szervezett dolgozó: 
ennyi a balassagyarm ati

járás szakszervezeti tagságá�
nak létszáma. Az összlétszám 
58 fő, húsz h ivatalban  dolgo�
zik. Siket László, az érsekvad�
kerti Hivatal vezetője, a  já �
rási szb. bér -  és term elés�
felelőse a , kongresszusi m un�
kaversenyről beszél. Június 
5- én volt taggyűlésük, ahol 
a berceli h ivatal dolgozói 
vállalták, hogy továbbra is 
ötös m inősítésüknek megfele�
lően dolgoznak. Szügy hivatal�
ban pedig szavukat adták, 
hogy a  hárm as minősítést 
négyesre javítják . Eddig kel�
ten jelentkeztek a  Szakm a if�
jú  mestere - mozgalomba, töb�
ben pedig vállalták: sa já t
m unkakörükön kívül más 
m unkakörökben is gyakorla�
to t szereznek.

— A taggyűlésen m egá'ia -  
podtunk, hogy kéthavonként 
értékeljük  a  kongresszusi 
m unkaversenyt, s az eredm é�
nyeket m indenkivel közölj itk. 
így még a verseny menetében 
tudunk javítani a m unkán 
ott, ahol kell — hallottuk, 
őszin tén  szólva, tetszett e tö�
rekvés a  balassagyarm ati já �
rásban.

Tíz éve kitűnőek

Minden elismerés ezért a 
balassagyarm ati postahivatal 
dolgozóinak. Ráadásul még 
tizenegyszeres élüzemek is.

— Mivel tavaly viszonylag 
sok hiánylati jelentést kap�
tunk, a  gépi könyvelés szín�
vonalát k íván juk  emelni, s a 
hiánylatok szám át 50 száza�
lékkal csökkenteni. V állaltuk 
azt is, hogy az anyagfeldol�
gozás és a  kiosztás, valam int 
a leszámolás jobb megszer�
vezésével az egyesített kéz�
besítőnek a hivatalban való 
tartózkodási idejét 80 percre 
csökkentjük. Intézkedtünk, 
hogy a  távir^tkézbesítők in�
dítása késedelem nélkül tö r�
ténjen, hogy a táviratok az 
érkezéstől szám ított m axim á�
lis két órán belül eljussanak 
a címzettekhez. Az irányítási 
m unkakörben dolgozók ez év�
ben 19 vonalvizsga letételét 
vállalták  — újságolja Kiss 
Sándor hivatalvezető, és he�
lyettese. Vesztergom Hedvig.

— Á Postás Dolaozót? Is�
m erjük. Szervezett létszám unk 
a  hivatalnál 56, s 60 példány�
ra fizetünk elő. A postán kí�
vülállók is érdeklődnek a lap 
irán t — halljuk  Tárcsán Már�
tontól, a szakszervezeti bi�
zottság titkárától, ö  m utatta 
a két szocialista brigád nap�
ló já t is, m elynek ta rta lm a 
figyelemrem éltóan önkritikus. 
Például egy néhány hónappal 
ezelőtti bejegyzés arró l á ru l�
kodott, hogy több hiba volt a 
rovatolásnál, a  pénztárnál. 
Egy későbbi bejegyzés: a  hi�
bák zömét kijavították. Igen, 
egy brigádnanlónak valaho�
gyan így keli tükröznie a 
brigád tényleges m u n k á já t

Tíz kilométer =  két óra

Ennyi időbe te lik  ma Hu-  
gyag községből Balassagyar�
m atra — 10 kilom éternyi tá �
volságra — telefonösszekötte�
tést terem teni.

— Bizony, idegtépő így a  
telefonszolgálat. Az a helyzet, 
hogy Őrhalom közbeiktatásá�
val tudok csak kapcsolatot 
terem teni Balassagyarm attal, 
vagy Szécsénnyel. Ennyi idő 
a la tt akár gyalog is el lehet 
jutni a  két helységbe — pa�
naszkodik Heczmann Etel 
hivatalvezető, aki 17 éve 
dolgozik itt. Szereti m unká�
ját, s ez a szeretet a  ragyo�
góan tiszta hivatalon is meg�
látszik.

— Ja j, csak a tél ne jönne 
el. Akkor nehéz. Nincs kam �
ránk a tüzelőne1-  ' - - é rt a  ta �
nácsháza pincéjében tároljuk  
a tüzelőt. A fagyos, síkos, 
vagy lucskos téli időben két�
száz - háromszáz m étert kell 
vödrökben cipelni a tüzelőt.

Juhász Lajos, a megyebi�
zottság titkára  m ár jegyzi is 
a panaszt. De szemrehányóan 
m ondja: „M iért nem  szólt
m ár előbb Heczmann szak�
társnő? A zért vagyunk, hogy 
segítsünk, am iben lehet”. A 
hivatalvezetőnő pirulva Isme�
ri el: valóban, meg' 'e t te
volna előbb js. Majd elújsá -  
,gólja, hogy a faluban sok a

cigány, de csak jó t tud ró�
luk. K edvükért még cigány 
nyelven is m egtanult.

Fények és árnyékok

Gyóni Béla, a szécsényi hi�
vatal vezetője 1929 óta dolgo�
zik a  postánál. Mivel hárm as 
minősítésűek, érdeklődtünk, 
m iért?

— Sok a kezdő dolgozónk
— kapjuk a választ. M ajd ki�
tűnik, hogy 18 az összlétszám, 
s ebből ' négy fő szám ítható 
kezdőnek. A m unkakörülm é�
nyek itt az átlagosnál kedve�
zőbbek, ugyanis nem régiben 
25 ezer forin t értékben felújí�
tás történt.

V itatkoztunk Gyóni Bélával 
a hárm as m inősítést illetően, 
hiszen e kezdők a legutóbbi 
hivatali szemle u tán  kerültek 
a postához, tehát nem  lehet 
az ő rovásukra írni az a la�
csony minősítést. T agadhata t�
lan, van törekvés a szakm ai 
továbbképzésre is. ÖV fia ta l�
ból hárm an neveztek a Szak�
ma ifjú  mestere - mozgalomba. 
Végül is közös nevezőre ju to t�
tunk  a  kongresszusi versenyt 
illetően abban, hogy az éves 
feladatokon belül előveszik a 
legutóbbi hivatali szemle jegy�
zőkönyvét, s az abban felso�
ro lt hibákat igyekeznek az év 
végéig megszüntetni.

Vakolatlan, elhanyagolt kü l�
sejű és környezetű épületben 
működik a  zagvvapálfalvai 
posta. Vezetője: Bognár Sán�
dor.

— Az épület nincs szigetel�
ve, így vizes a  hivatal, a la�
kás úgyszintén. Tudnak pa�
naszunkról az igazgatóságon 
is. Egyelőre n incs anyagi fe�
dezet új postaházra. Az ígé�
re t: két - három  év múlva. Ne�
héz ilyen hosszú időt kivárni
— jegyzi meg sóhajtva Bog�
nár ^Sándor. Sajnos, m i is 
csak vigasztalni tudjuk, is�
m erve a posta jelentős számú 
ilyen vonatkozású problém á�
ját.

Ahol már 
az eredményekről 

beszélnek

— Mi m ár értékelhetjük  is 
a kongresszusi verseny első 
időszakának eredm ényeit. A 
helyközi távbeszélő - kezelők 
szavukat adták: a várakozási 
időt 20 percről 15 percre 
csökkentik, s az áram körök 
jobb kihasználása érdekében

a kapacitást óránként átlag 35 
perc fölött tartják . A dij-  
hiány - visszajelentések és a 
távirányítások szám át 10—10 
százalékkal kívánják csökken�
teni — m ondja Németh J. Je�
nő, a  Salgótarján 1. postahi�
vatal vezetője.

— Az értékelés szerint a 
távbeszélő - szolgálatban dol�
gozók a várakozási időt 15 
helyett esetenként m ár 10 
percre, a távirányítások szá�
m át pedig öt százalékra csök�
kentették. V állaltuk a bal�
esetm entességet is. Eddig 
m inden a  legjobb úton ha�
lad t — m ondja Bartos József 
szb - titkár. Tőle tudtuk meg, 
hogy a salgótarjáni h ivatal�
ban heten ielentkeztek a 
SZIM - mozgalomba. Láttunk 
néhány szocialista brigád�
naplót is. Naplók? Nem!

Jegyzőkönyv - gyűjtemények. 
Belőlük nem olvasható ki, 
ho«v milyen nehézségek le�
küzdése órán ju to ttak  el m un�
kásem berek addig, hogy szo�
cialista módon élnek, dolgoz�
nak. tanulnak. Nem könr;,ű 
ez! Pedig lenne m it beírni e 
díszes kötésű brigádnaplóba, 
ha úgy tetszik, az utókor szá�
mára.

M egism erkedtünk Gulyás 
Imrével, a Nógrád megyei 
Távközlési Üzem szb - titkárá -  
val is. A verítékező homlokú 
em ber nagyon fárad tnak  lá t�
szik.

— Ne is haragudjék, de egy 
órával ezelőtt érettáégiztem 
Kissé megviselt. Bizony, né�
hány évtizede kinőttem  az is�
kolapadból. De sikerült! — 
m ondja felvillanó szemmel. 
O tt a helyszínen szívből, 
örömmel gratu lá ltunk  egy 
em bernek, aki az élet iskolá�
jában  m ár megszerezte az 
érettségit, de most a gim ná�
zium it is. S m indezt olyan 
em ber tette, aki 101 szervezett 
dolgozó érdekeit is képviseli, 
olyan időszakban, am ikor a 
postai átszervezés folytán 
megváltozott körülm ények a 
mozgalomtól is nagy erőfeszí�
téseket követelnek. A körzet-  
mesterségeknél m ár m egvá�
lasztották m indenütt a bizal�
m iakat, szám szerin t kilencet. 
Megemlíti a legjobbakat: 
Ocsovai István (Pásztó), Jio -  
teovics Istvánná (Közpon�
tos Üzem), Andrási József 
(Salgótarján), bizalm iakat. A 
szocialista brigádmozgalom -  
ban még különösebbet nem 
tud tak  produkálni. A kong�
resszusi m unkaversenyben

m ár több brigád tűzte óéiul 
a k itüntető cím rr . .érzését.

— Igen, tudunk a távbeszé�
lő hálózat kors? ' •"- ■késéről. 
Perspektivikusan m ár készen 
állunk az elavult hálózat 
korázerűsí lésére — válaszol 
Molnár Sándor, a  megyei 
távközlési üzem vezetője, 
am ikor m egem lítettük Hu-  
gyag, Tereske és más hi- .- ata-  
lok távbeszélő - panaszait. Hoz�
záteszi, hős '-  Rétság, Balassa�
gyarm at, Szécsény térségében 
m ár jelentős a javulás.

A pásztói „irodalmi kör"

Sötétedéskor kopogtattunk 
Tóth Tibor hivatalvezető la�
kásának a jta ján *  öröm m el 
sietett rendelkezésünkre Ta�
nulm ányoztuk a szocialista 
brigádok naplóit, s kiderült, 
hogy a kongresszusi m unka�
versenyen belül itt is nagy-  
te ttekre vállalkoztak. így 
szavukat adták, hogy az a ra�
tás idején biztosítják a  za�
varta lan  távbeszélő - kapcsola�
tot. Ez ilyenkor bizony, na�
gyon lényeges. A „Palóc” b ri�
gád vállalta ezt. A másik két 
brigád — a „M ikszáth K ál�
m án” kollektívája elhatároz�
ta, hogy két tagja megtanul 
egy- egy előttük még ism eret�
len postai munkakört. A? 
eredm ény: Bencsik Jánosné
távbeszélő - kezelő a pénz be�
es kifizetését m ár tökéletesen 
elsajátíto tta . Babják Gézáné 
távbeszélő - kezelő pedig a le�
vélrendezést tanulta meg. 
Megjegvzendő: m indkét bri�
gád m ájus 1- én bronzplakettet 
kapott. Nagy az érdeklődés 
körükben az  irodalom iránt.
I7- en rendszeresen vásárolják 
a  „Világirodalom rem ekei” 
sorozat megjelenő köteteit.

— A Postás Dolgozó szer�
kesztőségének megyénkben va�
ló látogatása igen tanulságos 
volt. A következtetéseket le �
vonjuk: arccal a járások felé, 
mivel megyénkben sok kis-  
hivatal működik és eddig az 
ő gondjaik a szakszervezeti 
m unkában kissé háttérbe szo�
rultak. A közeljövőben é rte �
kezletre hívjuk össze az szb-  
titkárokat, ahol is a kong�
resszusi versenyvállaiások tel�
jesítésének ellenőrzésére hív�
juk fel a figyelmet. A végre�
hajtás ellenőrzése érdekében 
pedig a társadalm i instruktor! 
gárdát mozgósítjuk — mon�
dotta el röviden véleményét 
a tapasztaltakról Juhász La�
jos, a megyebizottság titkára.

Irta: BÉRCES GYÖRGY 
Fotók: Sándor György

Ne tegye kockára -  de tegye kockára
A KRESZ é le tünket védi.
Ne tegye kockára  életét: ta r tsa  be a köz-  

lekedes szabályait.
De: tegye k ockára  a ceru zá t és kockáról 

k ockára  haladva fe jtse  meg re jtvényünket.
A m egfe jte tt szavak  betű it a m eghatáro �

zások m elletti szám ok so rrend jében  kell a 
szám ozásoknak m egfelelő kockákba írn i. A

harm adik  m eghatározás például: „Gyilkol — 
3, 5.*’ A m egfejtés: ÖL. tehá t az „Ö” betű 
kerül a 3. kockába, az ,,L’ betű az 5.- be. 
Máris be írha tjuk . — A folytatáshoz jó szó�
rakozást)

FŐVÁROSI KÖZÚTI BALESETELHÁRÍTÁSI 
TANÁCS

MEGHATÁROZÁSOK:

Könnyeket e jt — 11, 12, 24.
Suta — 46, 47. 48, 49, 19. 21, 20, 44. 
G yilkol*— 3, 5.
G öngyölegfajta — 15, 23. 9, 1.
A cu k o r is Ilyen — 10, 39, 8, 17. 
Lovaskocsi — 32, 33, 16, 45, 31, 36.

Lassan m egy. lépeget — 13, 14, 7, 26, 38, 34. 
Vízi növény — 37. 27, 28.
Légnemű anyag  — 30. 35, 4.
Tűz m aradéka  — 22. 40. 42, 43.
Román pénz — 41, 29, 25.
M ezőgazdasági szerszám  — 6, 2, 18.

( — kiskun)
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MUNKASZERVEZÉSI ŐRJÁRAT

A vállalkozó kedv nem csökkent
A Budapesti Távbeszélő Igazgatóság nemrégiben 

kapta meg a Minisztertanács és a SZOT vándorzászlaját, 
többek között a korszerű karbantartási rendszer kidolgo�
zása és bevezetése terén elért eredményes munkáért is.

— A kezdeményezés meghozta gyümölcsét — vála�
szol kérdésünkre Pintér György osztályvezető. — A kor�
szerű karbantartási rendszer bevezetése révén többi kö�
zött biztosítottuk a Zugló Távbeszélő Főközpont üze�
meltetéséhez és a József Távbeszélő Főközpont bővíté�
séhez szükséges létszámot.

— A vándorzászlóval együtt 200 ezer forint jutal�
mat kaptunk. Eredményeink alapján ugyanakkor 14,8 
napi munkabérnek megfelelő év végi jutalomban része�
sültünk — egészíti ki a mondottakat Sövényes Tivadar, 
a személyzeti és munkaügyi osztály helyettes vezetője. 
Ezenkívül a  létszám-  és a bérmegtakarításokból éves 
szinten 600 ezer forintot kaptunk vissza az alapbérek, 
illetve az üzemi jutalmak emelésére.

A vállalkozás tehát sikeres volt. A korábbi munka�
rend, amikor is csúcsforgalmi időben végezték a hiba�
megelőző karbantartást, rontotta a szolgáltatás minősé�
gét, mivel ilyképpen jelentős számú gép esett ki a for�
galomból. Az új munkarendben megszüntették a napi 
váltásos rendszert, helyette hetenként változik a szol�
gálati beosztás és a kisforgalmú időre koncentrálták a 
létszámot. A tapasztalatok valamennyi központban ked�
vezőek. Általános jelenség, hogy a délutáni és az éjsza�
kai ellenőrző vizsgálatok alkalmával talált hibákat — a 
mechanilcai és a jelfogóhibák egy részének kivételével
— a délelőtti és a kora délutáni csúcsforgalmi időszak 
kezdetéig elhárítják.

A korszerű fenntartás megkívánja, hogy a karban�
tartó személyzet sokoldalú, a központ minden munkate�
rületét jól ismerő dolgozókból álljon, akik képesek a je�
lentkező zavarok okának ßyors felderítésére és a hiba 
elhárítására — jelzi a meg megoldásra váró tennivaló�
kat Pintér György. — Ezért az egyes üzemek a karban�
tartás korszerűsítésére készített átállási tervekkel egy�
idejűleg kidolgozták az oktatási terveket is. Ennek kere�
tében vizsgáztatással felmérik a karbantartó személyzet 
szakmai felkészültségét.

Az első vizsgák már megtörténtek a főközpontok�
ban. Az első ütemben 184 áramkörös karbantartó szak�
munkás adott számot tudásáról. Későbbi cél: 2—3 éven 
belül minden szakember ismerje meg a központ vala�
mennyi munkaterületét és így a mindenkori igényeknek 
megfelelően irányítható legyen az egyik munkaterület�
ről a másikra.

— Ügy tudjuk, hogy néhányan nem tudtak eredmé�
nyesen vizsgázni. Mi történik ilyen esetben?

— Az eredménytelen vizsga esetén az illető dol�
gozó újabb határidőt kap, amelynek elteltével ismétel�
ten beszámol tudásáról — válaszol kérdésünkre Sövé�
nyes Tivadar. — A sikeres vizsgát anyagilag is honorál�
juk. A kapott 600 ezer forintból növelhetjük a munka�
köri béreket. A jó eredménnyel vizsgázott univerzális 
szakemberek bérét ilyképpen máris 100—200 forinttal 
tudtuk emelni.

A helyszínen kezdődik majd a munkaidő
Az élet nem áll meg, a hétköznapok tennivalói újabb 

követelményeket támasztanak a Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóság kollektívájával szemben is. Csak örömmel 
üdvözölhetjük, hogy a kezdeményezőkészség változatla�
nul nagy.

— Legközelebbi terveink egyike, hogy módosítjuk a 
hálózatépítők munkarendjét — tájékoztat Holló László 
igazgatóhelyettes. — A hálózatépítők a város különböző 
területein dolgoznak. Jelenleg a termelési egységek te�
lephelyein — Zuglóban, Óbudán és a Ferencvárosban
— kezdik a munkát, ahonnan gépkocsival szállítjuk a 
helyszínre a munkásokat. Most egymillió forintért 7 la�
kókocsit vásároltunk, s ezeket a munkaterületeken állít�
juk majd fel, s ily módon a munka kezdése nem az em�
lített telephelyeken, hanem a helyszínen történik.

— Hogyan fogadják a kilátásba helyezett intézke�
dést az érdekeltek?

— A hálózatépítők többségükben szocialista brigá�
dokban dolgoznak. Egyetértenek azzal, hogy ha a napi 
egy- másfél órai utazást munkával tölthetik, akkor töb�
bet tudnak teljesíteni. Arra törekszünk egyébként, hogy 
ezt a többletteljesítményt — a lehetőségek keretein be�
lül — honoráljuk-

A  helyszínen felállított lakókocsik zárható egységek, 
mosdókkal, öltözőszekrényekkel felszerelve. Mire a hideg 
idő beköszönt, megoldják a fűtésüket is. Pillanatnyilag 
még probléma: nem tudnak meleg vizet biztosítani.

— A másik kezdeményezés, hogy önerőből megala�
kítottuk a Budapesti Távbeszélő Igazgatóság épületkar�
bantartó részlegét — mondja Holló László. — Ennek az 
a jelentősége, hogy a kisebb átalakításokat, javításokat 
gyorsan és rugalmasan meg tudjuk oldani. Ettől többek 
között azt is várjuk, hogy a szociális helyiségek, beren�

dezések, így a WC- k, öltözők, fürdők tisztaságát, zavar�
talan működését az eddigieknél jobban biztosíthatjuk.

Napirenden a hibaelhárítás korszerűsítése

Az üzemvitelben tervezett változásokról Szabó 
János igazgatóhelyettestől kapunk tájékoztatást:

— Kísérleti jelleggel a Belváros alközpontjainak egy 
részénél próbálkozunk új munkarenddel. Külön válasz�
tottuk a hibaelhárítási tevékenységet és a preventív 
karbantartást. A megelőző vizsgálatokat mechanikai és 
áramköri szempontból egyaránt a legjobb felkészültségű 
szakemberekre bíztuk. A területet három körzetre osz�
tottuk. Minden karbantartó meghatározott körzetért fe�
lel. Az eredmények biztatóak. Az átállás nyomán nem 
szaporodott a hibabejelentések száma. A tervszerű meg�
előző karbantartás bevezetése a későbbiekben kamato�

zik majd. A féléves vizsgálati időszak eltelte után ha�
tározunk majd a továbbterjesztésről.

— Ügy tudjuk, hogy az igazgatóság napirendre tűzte 
a hibabejelentések és elhárítások jelenlegi rendszerének 
korszerűsítését is.

— Ezzel a kérdéssel is foglalkozunk. Bár a jelen�
legi rendszer keretei között is javulnak az eredmé�
ny ek, így az üzemkiesési idő a tavalyi 8,30- ról az idén 
7,51- re csökkent, a korszerűsítés itt is időszerű — mond�
ja Szabó János. — A helyzet felmérésével, elemzésé�

vel. a tennivalók kidolgozásával előreláthatóan az év 
végéig készülünk el.

A Budapesti Távbeszélő Igazgatóság elismerésre 
méltó bátorsággal nyúl az évtizedek során kialakult, sok 
szempontból hátráltató postai szokásokhoz, munkarend�
hez. Példát mutat ezzel az ország más területén működő 
intézményeknek, vállalatoknak is.

M. K.

Kitűnő m ozgósítás, kevés ta rta lom m al
A p árt IX. kongresszusára 

indított munkaverseny - moz -  
galom helyzetét néztük meg 
Bács megye postahivatalainál. 
Ahol jártunk , egyértelm űen 
m egállapítottuk: a tetteken a 
sor. A hivatalok dolgozói fe�
lülvizsgálták éves vállalásai�
kat és ahol a kollektíva úgy 
látta, hogy még többet tud �
nak tenni, módosították.

Tudatformálás —  forintban

Kiskunfélegyháza postahi�
vatal dolgozói többször el�
nyerték  a  „szocialista h ivatal” 
címet. Ez meg is látszik m un�
kájukon. Jól dolgoznak, ta �
nulnak, segítik egymást. A 
kongresszusi versenyvállalá�
sa ik ra  jellem ző: szinte egytől 
egyig a  szolgáltatások m inő�
ségének jav ítására irányul�
nak. Különösen szembetűnő a 
tanulni akarás, az egymás 
segítésére való törekvés. A hi�
vatalvezetőnőnek és az szb-  
titkárnak  egy nagy problé�
m ája van. Az igazgatóság ki�
fogásolja, hogy a  szocialista 
együttélés elm élyítésére te tt 
vállalások nem  értékelhetők.

— A fejlődést a  távbeszélő -  
kezelő - brigádon keresztül tu �
dom legjobban lem érni — 
halljuk  Lux Márta hivatalve�
zetőtől, központi vezetőségünk 
tagjától. — Négy évvel ez�
előtt, am ikor m egalakult a  
Zrínyi Ilona brigád, nap iren�
den voltak a  zsörtölődések, a  
cívódások, a  pletyka stb. Az�
óta a  brigádban m intaszerű a 
rend, a  munkafegyelem. M un�
kahelyük, pihenőszobájuk tisz�
ta, rendes. Megkapóan kedve�
sek a  brigádtagok á ltal ké�
szített kézim unkák, am elyek�
kel pihenőszobájukat díszí�
tik. (Hátha még az igazgató�
ság kicseréltetné a  női pihe�

nőszobába egyáltaláh nem  il�
lő, otrom ba vas öltözőszek�
rényeket!) Nőknél, sajnos, 
gyakori a  napközi egy - két 
órás rosszullét Az utóbbi idő�
ben m ár nem  is tudok róla 
— m ondja Lüx M árta —, 
mivel a brigád sa já t hatáskö�
rében oldja meg az  ebből 
adódó problém ákat. A m un�
kaidő u tán  vagy am ikor a  for�
galom csökken, az új b rigádta�
gokkal a képzettebbek foglal�
koznak, hogy mielőbb teljes 
értékű szakképzett dolgozók�
ká váljanak.

Téved, aki az t gondolja, 
hogy a  tudatform álást, a  gon�
dolkodásmód m egváltozását 
közvetlenül forintban lehet 
értékelni, viszont az sem vi�
tatható, de tény, hogy szinte 
teljesen megszűnt a  téves dí�
jazás, s a  feleket kielégítően 
kiszolgálják.

A bevételi terv túlteljesítéséért
Kiskunhalason a bevételi 

te rv  100,1-  százalékos teljesí�
tése helyett (ez volt az éves 
felajánlás) 102 százalékot vál�
laltak. Am ikor érdeklődtünk, 
hogy mennyi a  hivatal bevé�
teli terve, kiderült, hogy 
nincs. A hivatalnál a  m últ 
évi bázist vették  idei be�
vételi tervnek. V állalták, hogy 
a  rem ittenda engedélyezett 
százalékát (4 százalék) nem 
lépik túl. Igaz, hogy a tava�
lyi rem ittenda 1 százalék kö�
rü l mozgott, az idei első ne�
gyedévben pedig jóval 1 szá�
zalék a la tt van, de azért ezt 
a  vállalásukat nem  módosí�
tották. A hivatalvezető és az 
szb tegyen javaslato t erre  vo�
natkozóan! De adhatunk 
egyéb ötletet is. Például a 
hivatal tisztasága sem éppen 
kifogástalan.

A Szegedi Postaigazgatóság 
vezetője a  megyebizottságok 
titkáraival egyetértésben a 
három  megyei távközlési 
üzem részére m egállapították 
a „kiváló üzem” cím elnyeré�
sének feltételeit. A feltétele�
ket körültekintően állapítot�
ták  meg: a távközlési szolgá�
la t minőségi követelm ényeire 
alapozták. Egyúttal m egálla�
píto tták  a  m unkaversenyben 
élenjárók jutalm azását. Esze�
r in t a  három  üzem közül az 
első helyezett 10 000 forintot 
kap, egyben elnyeri a  „szocia�
lista m unka üzeme” címet. A 
második helyezett a „kiváló 
üzem ” címmel 5000 fo rin t ju �
ta lm at kap, tehá t ezek sze�
r in t az üzemek nem  verse�
nyeznek a  „szocialista m un�
ka üzeme” cím ért, m ivel az 
első helyezett így is, úgy is 
m egkapja a  címet. A „szocia�
lista m unka üzeme” verseny 
egyenes folytatása a szocialis�
ta  brigádok versenyének. Fel�
tétele, hogy a  kollektíva több�
sége szocialista brigádokban 
dolgozzék, a  gazdasági válla�
lásokon kívül komoly szere�
pet kap janak  a  tudatform á�
lást célzó vállalások, az üzem 
külső képe is legyen méltó a 
cím re (elhelyezés, m unkakö�
rülm ények) stb. A „szocialis�
ta  m unka üzeme” cím et ki�
nevezéssel nem  lehet meg�
váltani.

Á ltalános tapasztalat Bács 
megye területén, hogy a kong�
resszusi m unkaverseny a  m e�
gye postaszerveinél élő. A 
mozgósítás és szervezés, a 
szakvezetők és a  szakszerve�
zeti szervek részéről m egtör�
tént. A tartalm i részét ille�
tően kifogásoljuk, hogy a for�
galmi hivataloknál még min�
dig a  mennyiségi szemlélet a 
jellemző. Sütő István

S O M O G Y B Á N
Ebben a  nagykiterjedésű 

dunántúli megyében tájéko�
zódtunk a  kongresszusi mun�
kaverseny eddigi eredm ényei�
ről. Szakm ai vezetők, szb - tit -  
károk, term elési felelősök 
erősítették  meg Tulák A ndrás�
áénak, a  Postások Szakszerve�
zete Somogy megyei bizottsá�
ga titkárának  tájékoztatását: a 
kongresszusi verseny előkészí�
tése m ind a  szakma, m ind a 
szakszervezet részéről időben 
m egtörtént. A m últtal ellen�
tétben általában nem a tú l�
teljesítésre, hanem  egyre in�
kább a  szolgáltatások minősé�
gének ' jav ítására törekszenek. 
A vállalások többsége — sok�
rétűségük ellenére is — meg�
alapozott, s tükrözi a megol�
dásra váró helyi feladatokat.

Azért van mennyiségi törek�
vés is — főleg a  hírlapterjesz�
tésnél. A kongresszusig 2000 
hírlap  előfizető gyűjtésére te t�
tek vállalást a megyében mű�
ködő hivatalok. Nem vitatjuk, 
hogy e felajánlást a helyi kö�
rülm ények figyelembevételé�
vel k ívánják  teljesíteni, de azt 
m ár bíráljuk , hogy a m unka�
versenyt sem atikussá tették 
azzal, hogy az egyik hivatal 
k ihívására csatlakoztak a töb�
biek. Ism ételten hangsúlyoz�
zuk: a  hivatalok ne egymás�
sal, hanem  sa já t feladataik

jobb ellátása érdekében ver�
sengjenek.

A Somogy megyei Távköz�
lési Üzem vezetőjének és szb-  
titkárának  egybehangzó véle�
ménye: a  körzetm esterségek
létrehozásával a m unkaver -  
seny - mozgalmat tartalm asab�
bá lehet tenni. Hogy ez m eny�
nyire így van, azt az üzem 
kongresszusi vállalása is tük �
rözi. A m unkafelajánlásokban 
szerepel: a  gondos karb an tar�
tás, gyors zavarelhárítás, az 
állomásszerelések határidőre 
történő elvégzése. Hangsúlyoz�
ták, hogy az értékelésnél fon�
tos szerepet kap a  m unkavé�
delem  olyan form án, hogy a 
dolgozók hibájából nem  törté�
nik baleset. M egterem tették a 
legjobbak ju ta lm azására az 
anyagi feltételeket is.

M unkájukat jelenleg a Ba�
latonra összpontosítják, mivel 
sok még a kielégítetlen távbe�
szélő igény.

A Balaton körüli hivatalok�
nál a  megnövekedett forgalom 
nem  az év végén, hanem  a 
nyár kellős közepén zajlik. 
Ilyenkor m egerősített létszám �
mal lá tják  el a forgalmat. A 
fővárosból és az ország kü�
lönböző részeiből . irány ítják  
ide a  dolgozókat, akiknek 
szakképzettségétől, helytállásá�
tól is függ az eredm ény. Sió�

fokon a szakmai vezető és az 
szb term elési felelőse elm on�
dotta, hogy külön vállalás 
nélkül is legfontosabbnak a 
forgalom zavar -  és panasz -  
m entes lebonyolítását ta rtják . 
Ennek érdekében segítenek az 
odairányíto tt dolgozóknak a 
helyi sajátos körülmények 
megismerésében, egyéni prob�
lém áik m egoldásában is. Akad 
azért problém a i tt  is. Megje�
gyezték: a  forgalom  lebonyolí�
tását könnyítené, ha autom ata 
sort szerelnének fel.

Fonyód hivatalban is ha�
sonló a helyzet a  m unkakész�
séget illetően. A munk<_ zavar�
talanságát viszont nagym ér�
tékben gátolja a  zsúfoltság, a 
kezelés biztonságának elemi 
feltételed hiányoznak. Em iatt 
nem  ta rto ttak  term elési ta �
nácskozást sem. Szakszervezeti 
taggyűlést is csak úgy tudnak 
tartan i, ha a megyebizottság a 
községben e célra helyiséget 
bérel.

K aposvár 1. postahivatalban 
a  Szocialista m unka hivatala 
cím ért versengenek. A kong�
resszusi versenyben megoldják 
a kézbesítők korábbi indítását 
is. A díjhiányok csökkentésé�
vel, a vonalvizsgák megszer�
zésével akarják  javítani a 
m unka minőségét.

Böhönye postahivatalnál el�
hanyagolják a  m unkaversenyt, 
s az elő írt m unkaértekezlete�
ket sem ta rtják  meg. A hiva�
talvezető a versenyről így 
nyilatkozott: a  szabályzatban 
rögzített dolgokat azért vég�
reha jtjuk . Rövid ott - tartózko -  
dásunk során kiderült, hogy 
ezek elvégzésében is van jav í�
tani valójuk, minősítésük 
ugyanis hárm as. A kollektíva 
összefogásával megszerezhet�
nék a  négyes m inősítést is, 
csupán szem lélet kérdése ez. A 
közömbösséget nagyrészt a hi�
vatal külső és belső elhanya�
goltságának tulajdonítjuk. Az 
éoület csaknem  életveszélyes. 
A felvételi terem ben a meny-  
nyezet több he1 ven beázott, a 
kézbesítők szobáiéban ped’P 
m ár le is szakadt. E megvéb“r' 
sok olvan hivatal van almi a 
m unkakörülm énvek a for�
galom lebonyolítása, a  bizton�
ságos kezelés szempontjábél 
sem megfelelőek.

A nehézségek ellenőre So�
mogybán a kongresszusi m un�
kaverseny eddigi eredményei 
biztatóak.

Kovács József

Évekig tükörfényes a 
parkett a

FLOROVIT

PARKETT-
LAKKTÓL

Új vagy gondosan fel�
súrolt régi parkettára 
ecsettel vagy szivaccsal 
egyenletesen, vékonyan, 
legalább 2 rétegben 
kenjük fel. Gyorsan szá�
rad, korszerű parkett�
lakk a FLOROVIT. 1 kg 
24,— Ft, 10—12 m2 
parkett bevonására ele�
gendő.

6  POSTÁS DOLGOZD

A központi javító 
üzemben

Az üzem dolgozói szép ered�
ményekkel dicsekedhetnek. Mi 
sem • bizonyítja ezt jobban, 
mint hogy huszonhétszeres él�
üzemek. Munkájuk továbbra 
is eredményesen felfelé ível.

Akad azonban néhány apró 
jelenség, ami nehezíti a meg�
növekedett feladatok teljesíté�
sét. Ilyen például a belső szál�
lítási munkák szervezetlensé�
ge, amelyet a karikatúra gör�
be tükre így mutat:

A brigádmozgalom nagyon 
szépen fejlődik. Egyik brigád�
vezető, annyira nem törődik a 
brigádjával, hogy a tagok — 
mint hírlik — árvaházba vo�
nulnak:

Néhányan már reggel úgy 
lépnek be a kapun, hogy ne is 
mondjam:

— Miből gondolja, hogy én 
imu . . .  imunilált vagyok?

A kérdésből teljesen világos 
minden, csak az illető tekinte�
te marad ködös.

Délben, a maroknyi foci�
kedvelő labdakergetéssel tölti 
el az időt. Utána 15 percig 
tart, amíg kifújják magukat: 

— P. S. —

•  Egy am erikai orvos meg�
állapíto tta: a nyilvános tele�
fonkészülékek nem terjeszte�
nek betegséget. A készülékek 
hallgatóin található baktériu�
mok — általában a levegőben 
és a porban — m indenütt je�
len vannak, a telefonkészülé�
keken igen rövid ideig élnek. 
Az orvos szerint a nyilvános 
telefonok semmivel nem ve�
szedelmesebbek az egészségre, 
m int a kilincsek és fogantyúk.

•  A párizsi koca - filatelisták
öröme az új bélyeg a levélíró 
fényképével. A baj az, hogy a 
posta nem  fogadja el.

Szabó László



POSTÁS PANNI LEVELE:

Közérdekű tanácsok
A nyár gazdagon ontja az örömöket, napfényt, virá -  ' 

gokat, friss főzelékféléket, gyümölcsöket — de van árny�
oldala is, am elyre a gondos háziasszonynak fel kell fi�
gyelnie. Nyáron sokkal ham arabb terjed  a  fertőzéses be�
tegség, mivel a  meleg jó bölcsője a baktérium oknak. 
Legveszedelmesebb terjesztője, házunk tá ján ak  legna�
gyobb ellensége: a légy. M indenre rászáll, e lhu llt dögök�
re, szemétre, am elyekben millió baktérium  tanyáz, m ajd 
rászáll az ételre, kenyérre, gyümölcsre. M inden rendel�
kezésünkre álló eszközzel védekezzünk ellene és írts.uk 
a legyet! Legelemibb egészségügyi követelm ény: m indent 
jól fedjünk be. nehogy légy hozzáférjen. Nagyon célsze�
rű a .szitafedő”, mely a la tt még levegőt is kap az étel.

Nyáron előtérbe kerülnek a befőzési gondok is. Az 
utóbbi évtizedekben nagyot fejlődött az ételek tartósí�
tásának technikája. Az újabb és ú jabb eljárások célja, 
hogy a  tápanyagok, vitam inok a  tartósítási e ljárás során 
ne pusztuljanak el, és ízük se változzék. A m odem  
háziasszony kevés m unkával, lehetőleg nyersen teszi el 
télire a  gyümölcsöt, s egyebet Ehhez kívánok néhány 
recepttel segítséget nyújtani.

Nyers szilva eltevése: 5 kg egészséges, szép szilvát 
kimagozunk, 1 dkg szalicillal és 1 kg kristálycukorral 
alaposan összekeverjük. U tána azonnal üvegekbe rakjuk, 
lekötjük. Télen felhasználhatjuk szilvásgombóc készíté�
séhez, lepényhez, de kam pótkörítésnek pecsenye mellé 
is kitűnő. Barack is eltehető hasonlóképpen.

Alma nyersen: Egészséges, nagy savanykás alm ákat
meghámozunk, lesaeleteljük és m egmérjük, ö t  kiló a l�
mához 1 kg cukrot és I dkg szalicilt keverünk, üvegek�
be töltjük. Lekötés u tán  kam rába helyezzük, ne boly�
gassuk. K itűnő pitébe, rétesbe. (Felhasználhatjuk a  hi�
bás alm ákat is erre  a célra, de gondosan el kell távolí�
tani a hibás részeket.)

Sózott paprika: 5 kg húsos, piros paradicsom pap�
rikát átdarálunk, m ajd 1 kg sót keverünk hozzá. Egy 
napig állni hagyjuk, aztán kis üvegekbe töltjük, leköt�
jük. Télen pörköltbe, levesbe tesszük, ezzel ízesítjük. 
Vigyázzunk, az^ételt nem  kell sózni!

Leveszöldség sóban: 1 kg sárgarépát, 25 dkg kelká�
posztát, 50 dkg petrezselyemgyökeret, 50 dkg karfiolt, 
25 dkg zellert, 25 dkg karalábét, 25 dkg hagym át, 25 dkg 
zöldpaprikát, 50 dkg paradicsom ot összedarálunk, m ajd 

adunk hozzá egy- egy m arék ap ró ra  vágott zellerzöldet 
és petrezselyemzöldet és összekeverjük 1 kg sóval. Ki�
sebb üvegekbe töltjük, lekötjük, télen zöldség helyett 
használjuk, a  leveseket nem  sózzuk!

Sok sikert az el tevésekhez!
Postás Panni

K Á N I K U L A  R U H Á K

R ajzolta: G yu la i Irén

Nyáron változatosabban, 
többféle ruhába öltözünk, mint 
a többi évszakban. Vékony 
szövetruhát, kiskosztümöt vi�
selünk hűvösebb időben. Rö�
vidujjú vászon- , vagy karton�
ruhát meleg időben, és ká�
nikulában kivágott, könnyű 
ruhákat. Igaz, hogy ezeket a 
ruhákat csak nyaralóban, a 
szabadban, hét végi, vasárnapi 
kiránduláson, strandon és nem 
a városban, munkahelyen vi�
seljük. A szabadon hagyott 
váll és hát a városban, villa�
moson, zárt helyiségben ízlés�
telen. Viseljünk hozzá saját 
anyagából készült kis bolerót, 
vagy kabátkát, s akkor jobban 
ki tudjuk használni. Bemuta�
tunk néhány megoldást:

1. Mintás kartonból készült, 
egyenes szabású, picit karcsú�
sított vállpántos ruha, a minta

színével azonos színű, széles 
pántdíszítéssel, szögletes gom�
bokkal a vállpánt csukásánál.

2. Enyhén karcsúsított, a 
hátán szabadon hagyott prin-  
cesz szabású ruha. A nyak kö�
rül elhelyezett, ferde szál�
irányban szabott nyakpánt 
tartja a  ruha felső részét, s 
ugyancsak pánt tartja derék�
ban a szoknyarészt. Karton�
ból, vászonból, müszálas anya�
gokból készíthetjük.

3. Egyszínű vászonból, vagy 
müszálas anyagból készíthet�
jük a harmadik ruhát, elől fel�
szabott szoknyarésszel, szaba�
don hagyott háttal. A nyak�
pánt és a felsőrész hátul egy-  
egy gombbal csukódik.

Mindhárom ruhához lapos, 
vastagabb sarkú cipőt, szan�
dált vagy sarut viselhetünk.

Schiffer K lára
Ruházati Mintatervező Váll.

T élen az elméleti 
tanfolyamok és 
fizikai felkészülést 
biztosító to rnater�
mi edzések foiy-  

‘tak, aztán április 
elején rajzani kezdett a  népes 
postás repülő szakosztály. A 
Postás Repülő Klub — az o r�
szág egyik legjelentősebb re�
pülőklubja — vitorlázói, mo�
torosrepülői a  gépekbe ültek, 
az ejtőernyősök felett pedig 
kibom lottak a fehér ernyők. 
Üj, nagy feladatok elvégzését 
tűzték célul repülőink e rre  az 
évre.

Hollói Gáborral, a Benczúr 
utcai Postás Repülő Klub el�
nökhelyettesével — m aga is 
kiváló repülő — beszélgettünk 
ezekről a feladatokról, k itű �
zött célokról és arról, hogy

Nagy feladatok előtt
m ennyit sikerü lt eddig belő�
lük megvalósítani. Repülőink, 
ejtőernyőseink az idény dere�
kán já rn ak  már. A válasz fel�
tétlenül m egnyugtató volt és a 
szakosztályban folyó jó m un�
kát b izony íto tta . ..

— A vitorlázók sikerrel 
sportolnak — kezdte a  beszél�
getést. — Csépány János te l�
jesítm énye a  legértékesebb 
ebben a  szakosztályban. A 
Központi Javítóüzem  fiatal 
energetikusának aranykoszo�
rús jelvényén eddig egy gyé�
m ánt volt. Június elején egy 
500 km - es teljesítm ényért 
újabb gyém ánt kerü lt az

Tizenöt magyar gól -  La Seyneben

A m ieink fehér csíkos mezben

Már hagyományossá válik a dél- franciaországi La Seyne 
slMer város és a Postás SE női kézilabdacsapatainak találko�
zója. A  ikét csapat először 1959- ben egy Marseille- ben meg�
rendezett tornán találkozott. Azóta tart a szívélyes kapcsolat, 
amelynek eredményeként már a francia csapat is járt Buda�
pesten — a Postás SE vendégeként — és a postás lányok most 
másodízben léptek pályára La Seyneben. A CGT francia 
szakszervezet munkássportszövetségének, a FSGT- nek közben�
járására.

Ebben a Toulon mellett fekvő tengerparti'városban a vá�
ros vezetőinek többsége kommunista vagy a CGT- hez tartozó 
szakszervezet tagja. így Jean Passaglia elvtárs polgármester�
helyettes, aki egyben a C. S. M. Seynois sportegyesület el�
nöke, maga is sportember volt, s mindent elkövetett, hogy a 
magyar vendégek jól érezzék maguka# a napfényes Cote 
d’Azúron. Kirándulást szervezett Bendór és Aux Embiez szi�
getekre, majd egy másik napon Cannes, Nizza fürdőhelyek és 
az egész francia Riviera szépségeit megmutatta.

A postás lányok helytálltak, hiszen 15:7 arányban bizto�
san győzték le a francia csapatot. A magyar csapat a követ�
kező összeállításban állt .del: Kovács — Schwayer, Mészáros, 
Tóth, Kondri, Sipos I., Bognár. Csere: Sipos II., Böröndi, Sze-  
meti, Garay. A franciáknak a fiatal Schwayer Kati játéka 
tetszett elsősorban, aki — bár eleinte több helyzetet kihagyott 
— 4 góllal járult a nagyarányú győzelemhez. A francia csapat�
ban még mindig nagy érték a régebben sokszoros válogatott 
Scarrone Elise, a fiatalok közül nagyori tehetséges Chantal 
Richaud, aki most került a francia válogatott keretbe. A mér�
kőzésen kívül a francia klub vezetőinek felkérésére a magyar 
csapat két bemutató jellegű edzést is tartott a városka szak�
emberei részére.

A La Seyneben és a Toulonban megjelenő lapok naponta 
foglalkoztak a magyar csapattal. Híreket és képeket közöltek 
a városházán lezajlott polgármesteri fogadásról, a mérkő�
zésről és a postás lányok kirándulásairól.

A tengerparti francia kis városban lányaink nemcsak 
eredményes, szép játékukkal, hanem magatartásukkal is öreg�
bítették a magyar kézilabda sport és a Postás SE jó hírét.

v - J

aranykoszorúra. Csépány jiú-  
lius elején a  Szovjetunióban 
egy nemzetközi versenyen vett 
részt. Opitz Nándor az NIDK-  
ban, komoly nemzetközi m e�
zőnyben, az első helyen vég�
z e t t '

A repülőklub naplója mást 
is elárul. Azt, hogy ebben az 
évben három  újabb jekvényes 
teljesítm ényt értek  el a  postás 
vitorlázók. Hollói Gábor az 
arany - , Bolla Mária. Cinege 
Antal és Vgrin Mzsef az 
ezüstkoszorúval járó  feltétele�
ket teljesítette.

A vitorlázók utánpótlásával 
sincs baj, am i annál inkább 
fontos, m ert közülük kerülnek 
ki m ajd a  motoros repülők. 
M integy harm inc 15— 16 éves 
fiatal készül a B és C vizsgá�
ra  — igen jó körülm ények kö�
z ö tt  A hárm ashatárhegyl tá�
borban készülnek a vizsgákra 
és i t t  h a jtják  végre a  vizsga�
repüléseket is. A táborozás 
költségeihez szakszervezetünk 
tekintélyes összeggel járul 
hozzá.

A motoros repülők legna�
gyobb esem ényének a  budaör�
si m agyar bajnokság és az ősz 
elején sorra kerülő, hagyom á�
nyos csillagtúra ígérkezik. 
Utóbbin m inden évben 6—8 
postás repülő indult, idén sem 
ülnek kevesebben a pilótaülé�
sekbe. Durucz Jenő és Fejes 
Péter — a  nemzetközi m e�
zőnyben is jól ism ert két pos�
tás repülő — a  m agyar válo�
gatott keretben készül a 
moszkvai világbajnokságra 
Különösen Durucz esélyes a r �
ra, hogy bejusson a világbaj�
noki mezőnybe. Zsúfolt a

program ja a  b á tra k  sportját,
az ejtőernyőzést kedvelőknek 
is.

— Ejtőernyőseink — tud�
juk  meg HoViói Gábortól — 
rövidesen a. Budapest bajnok�
ság, m ajd a nemzetközi baj�
nokság, a, négytusa küzdelem�
sorozat, az A dria Kupa, 
m ajd a Postás Repülő Klub 
rendezésében sorra kerülő 
hagyom ányos Gyulai György 
em lékversenyen szállnak a 
gépekbe, illetve — hogy pon�
tos legyek — lépnek ki a gé�
pekből. Varga József a válo�
gatott keretnek is tagja, a v i�
lágbajnokságra is készül. Az e j�
tőernyős kiképzés jól szolgálja 
a honvédelmi előkészítő 
m unkát és ezt szervezetten, 
rendszeresen végzik. Idén is 
számos jól felkészített fiatal 
vonul be a Postás Repülő 
K lubtól a honvédséghez kato 
nai szolgálátra.

Még valam it az ejtőernyő- , 
sökrő l: Miklós László és Polo-  
nyi László ritka teljesítm ényt 
jubileum ot ünnepelt. Folyt a 
habzó málnaszörp a két k itű�
nő sportem ber ezredik ugrását 
követő baráti összejövetelen, 
Szép is ez az eredmény, hiszen 
— most m ár velük együtt hét 
ejtőernyős dicsekedhet ilyen 
teljesítm énnyel Magyarorszá�
gon.

Igen, a málnaszörp, vagy a 
gyümölcslé habzik a repülők 
poharaiban. Ehhez a sporthoz 
csak idegileg, fizikailag, szel�
lemileg tökéletesen rendben 
levő em berek kellenek. A né�
pes klubnapokon, vetélkedő�
kön, szalonnasütéses tábortü�
zek mellett, zenés táncestéken 
nyoma sincs szeszes italnak. 
Bátorságot, önfegyelmet kö�
vetel a repülés, az ejtőernyő�
zés. És ebből a postás fiata�
lok között nincs hiány.

Vedres József

KERESZTREJTVÉNY

Félidő az üzemi tekebajnokságban
A tekézők üzemi bajnoksá�

gának m indkét csoportjában 
a félidőhöz, vagyis a  tavaszi 
idény befejezéséhez érkeztek. 
Izgalmas, változatos küzdel�
mek sorozatában a laku lt ki a 
tavaszi sorrend, am ely néhány 
m eglepetést is hozott, főleg a 
II. osztályban. Lássuk csak a 
ta b e llá t . . .

Az I. osztályban — a  vára�
kozásnak megfelelően a  78. sz. 
H ivatal A - csapata vezet 26 
ponttal, 9202 fával, ami 1534-  
es átlagot jelent. Érdekes, 
hogy a mögötte sorakozó Al�
központnak csak 22 pontja 
van, de a faaránya valam ivel 
jobb: 9278, ez pedig 1546- os 
átlagnak felél meg. A további 
sorrend: 3. Ű jpest (15 pont), 4. 
Ferenc—A (15), 5. Központi
H írlap Iroda (11), 6. Já rm ű te�
lep (10), 7. Kábelüzem (6).

Hasonlóan nagy a küzdelem 
a II. osztályban is, elsősorban 
a szintén 26 pontos Vezér-  
igazgatóság és a 24 pontos 
Űjpest—B között. Ami megle�
pő, itt is jobb a második he�
lyezett faaránya, m iután a 
Vezérigazgatóság 9939 pontot 
é rt el (1420- as átlag), ^míg a

második helyezett Ű jpest—B 
10100- at dobott (1443- as átlag). 
Szinte bizonyosra vehető, 
hogy kettőjük közül kerül va�
lam elyik az I- be, a  m ásik 
pedig osztályozót játszik majd 
a  fe lju tásért az I. osztály 
utolsó előtti helyezettjével. A 
II. osztályban egyébként így 
a laku lt a további sorrend, a 
tavasz i^dény  u tán: 3. 78. sz. 
H ivatal B (19 pont), 4. Épü�
letfenntartó  A (18), 5. Szak-  
szervezet (17,5), 6. Alközpont 
B (17,5), 7. Ferenc B (14), 8.
É pületfenntartó  B (4).

A bajnokságot szeptem ber�
ben folytatják, ám addig sem 
tétlenkednek a kilenc bábú 
sportjának hívei. Számos ba�
rátságos, meghívásos mérkő�
zést já tszanak idegen — tehát 
nem a postás üzemi bajnok�

ságban szereplő — csapatok�
kal. És/ erősen készülnek a 
postás -  egyéni bajnokságra, 
am elyre augusztus 8 - án, a  
Postás Sportnapon kerül sor. 
Az egyéni bajnokságon részt 
vehetnek a vidéki üzemek te�
kesportot kedvelő dolgozói is.

v—j.

Vízszintes: L 170 évvel ez�
előtt halt meg Rober Burns 
skót költő. Két költeménye. 
12. Védett. 13. Jajgatás. 14. 
Megszólítás. 15. Egyengető. 17. 
Piszkos. 19. A fizetsége 21. 
Taszítottak. 23. Zokog. 25. Hi�
vatal ( + ’). 27. Távírási rend�
szer. 28. Helyhatározó rag. 30. 
Keleti főurat. 32. „m” 33.
Minden . . .  fordul. 35. Vissza�
kapta (!). 37. Páa. 38. A rra 
helyre, kifele. 40. Táncos (Fe�
renc). 42. Körülbelül. 43. Ilyen 
anyagok is vannak. 46. Burns 
egyik fordítója (Lőrinc). 48 
Duplázva: éra. 50. Rangjelző. 
52. E helyen — vidéken. 54. 
Gyógymódod 55. Nei. 57. Vá�
gószerszámok. 59. Buzdítás 
kezdete (!). 60. Dollár része (!). 
62. Mozdony teszi. 64. Gia. 65. 
Férfinév. 67. Kimar. 69. ..esel”. 
70. Árammegszakító, idősza�
kos (görög). 72 Raktároz.

Függőleges: 1. Szállítóesz�
közt 2. Óvoda becézve. 3. Eu�
rópai főváros. 4. Becézett fiú 
névelővel. 5. Ezen a helyen 
találta — költőiesen 6. Kötő�
szó. 7. Felemelt zenei hang. 
8. Kedvest. 9. Veszteségem. 10. 
Afrikai férfinevek 11. Világ�
rész. 16. Csúcsa. 18. . tease.
20. Leánynév — eredeti írás�
sal. 22. A göngyöleg. 24. Azo�
nos a vízsz. 25- tel, de hiba 
nélkül. 26. Burns vers. 29. 
Mezőgazdasági m unkát végezz! 
31. Állóvizek. 33. Burns vers. 
34. Futónök (névelővel.). 36. 
Apaállatok. 39. USA állam. 
41. Csenevész, satnva, ango�

lul (C =  K). 44. Régi
üzlet! 45. Közigazgatási egy�
ség a  Szovjetunióban. 47. 
Szabószerszámok. 49. Hűj 
pagony. 51. Oroszlánnév — 
duplán. 53. Földtörténeti ko�
vadarab? 56. Trója másik ne�
ve. 58. Állatlakás. 61. Látsz? 
— de nem jól? (!). 63. Nyiss. 
66. Ízesít. 68. GOO 71. Szemé�
lyes névmás. 73. LH

Beküldendő: vízszintes 1, 46, 
függőleges 26. 33.

Beküldési határidő: július
28.

A lapunk júniusi számában 
megjelent keresztrejtvény he�
lyes m egfejtése: vízszintes 1. 
Viola és a Remény. Függőle�
ges: 1. Vadrózsák, 32. Gyulai 
Pál. 34. Arany László. 53. 
Nemzeti Társalkodó.

K önyvjutalm at nyertek: 
Bogdánd.v Sándor (Debrecen), 
Pécsi Kornélia 'Budapest), 
Németi: Endre (Pásztó), Szaló-  
czi Jolán (Egerbakía). Bajkó 
Bálintnc (Kazincbarcika).

P O S T A S  D O L G O Z O
a P o s tá so k  S / iK s z e r v e z e té n e k

• apja
S ze rk esz t i .  3 •»zer kesz tó  o izottság 
Felelő? s ze rk e s z tő  S e rces  G vörgy  

S z e rk e sz tő s ég  B u d ap es t  
XíV C hazár  Anrira?  u tca  13 

I >  e f o n : 428—77'
K iad ja  * * N ép szav a  b a n k i a d é  VáJ-  
>alat. feud*pe«» v i l  Rákóczi út 

Te lefon  224-  BlP 
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Terlesz t l  a P o s t á s a k  S zaksze rveze t#  
S z ik m  L a p n y o m d a ,  B u d ap e s t

POSlAä O O l QO LÓ 7



Vendégjáték Franciaországban

Evek óta hagyomány, hogy 
Gennevilliers és St. Ouen, Pá�
rizs elővárosai június hóban 
népi ünnepségeket és karne�
vált rendeznek.

Ezekre az ünnepségekre, 
közreműködés végett, az idén 
Gennevilliers munkásváros 
vezetősége meghívta a Postás 
Szimfonikus Zenekart is.

A meghívásnak örömmel 
tett eleget a zenekar és 28 
órás utazás után, június 2- án 
délután 6 óra tájban megér�
kezett az Ady és Radnóti Mik�
lós által megénekelt párizsi 
Gare de l’Est- re. Az út fára�
dalmait az útközi élmények. 
Ausztria és Svájc festői tájai 
feledtették a küldöttség tag�
jaival.

Francia barátaink az állo�
máson várták küldöttségün�
ket. Vendégszeretetüket ott-  
tartózkodásunktól a visszauta�
zásunkig élveztük.

Az ünnepségek megmozgat�
ták a rendező és a környező 
városok lakosságát. A karne�
válokon — mert ilyen kettő is 
volt — az ország különböző 
népi csoportjain kívül más or�
szágok: Németország, Belgium, 
Skócia küldöttségei is felvo�
nultak történelmi jelmezek�
ben. A harsoná/S heroldok cso�
portja után a magyar huszár-  
ruhás fiatal leányok csoport�
ja: a Majorettek következtek, 
talán a legnagyobb sikert 
aratva. Ä színes felvonulások 
leírására nincs helyünk, hogy 
mégis valami fogalmat alkot�
hassunk róluk: a nizzai kar�
neválok tarka kavargásához 
hasonlíthatók.

A zenekar négy hangver�
senyt adott dr. Vasadi Balogh 
Lajos karnagy vezényletével. 
Kettőt a gennevilliersi sport-  
stadionban, itt néhány ezernyi 
hallgató gyönyörködött a mu�
zsikában. Egyet Colombes vá�
ros szabadtéri színpadán,

egyet pedig Mesnill városka 
kastélyának a parkjában. Ez a 
kis város körülbelül 100 km- re 
van Párizstól. Kastélyát Gen�
nevilliers város tanácsa vette 
meg szociális otthon, üdülő 
céljára. A kastélyt eredeti 
stílusban restaurálták. Több 
épület tartozik hozzá még a 
XIII. századból.

A. küldöttség tagjai szabad 
idejükben állandóan úton vol�
tak. Az egész időre a zenekar 
rendelkezésére bocsátott autó�
busszal Párizst járták. Megis�
merkedtünk a város minden

nagyobb nevezetességével. A 
Louvre- ban megcsodáltuk — a 
többi remekmű között — Mona 
Lisa képén a szelíd nőiesség 
egyetemes mosolyát, a görög 
klasszikus szobrászat remekén 
a Milói Vénusz utolérhetetlen 
vonalait. Voltunk Versailles-  
ben és az éjszakai élet centru�
mában, a Place Pigalle- on.

Hosszú időre szóló élmé�
nyekkel telve, jóleső érzéssel 
léptük át a magyar határt jú�
nius 14- én: sikerült új baráto�
kat szereznünk.

(Jankovich)

V  Ü ia rb a m
1966. június 19- e sokáig em lékezetes m arad a pé�

csieknek, kiváltképp a  város postaműszaki dolgozóinak. 
E nap éjszakáján a  m ecsekaljaiakra ugyanis olyan vi�
haros zápor zúdult, am ilyenre ötven év óta nem  volt 
példa. 83 m illim éter csapadékot m értek reggelre a me�

teorológusok. Ennek az istenverte időnek a  kezdetén, 
késő este, a-  vonalfelügyelet riasztotta Szörényi István 
műszaki főfelügyelőt, a Pécsi Városi Távközlési Üzem 
vezetőjét: „Baj van! Beáznak a kábelek!” Egy pillanatig 
sem habozott. Lakásról lakásra já rv a  riasztotta em be�
reit. H ajnalban a  motoros szivattyúk m ár nyom ták ki�
felé az aknákból, szekrényekből a  vizet. Különösen Jani 
Ferenc, Richter Tibor, Kovács János, Hegyaljai Mátyás 
és Schulteisz Antal dolgozott vállvetve, hogy legalább 
a Komló—Mohács—Szekszárd irányában megszakadt in-  
tervonalak mielőbb helyreálljanak. A csapzott üzemve�
zető m ellett Csete Károly műszaki főfelügyelő, igazga�
tósági csoportvezető m indenütt ott volt, ahol segíteni 
kellett.

Délelőtt a  Kábelüzem Pécsett tartózkodó dolgozói — 
Madovai István technikus vezetésével — megértőén, 
készségesen és lelkesen csatlakoztak hozzájuk. Nekik is 
érdemük, hogy a déli ó rákra a  helyközi vonalak m ara�
déktalanul működtek, hogy alig 48 óra m úlva — pár 
lakásállom ást leszámítva — elháru ltak  a  hibák. Leáll-  
hattak  a  „futárok”, akik  kényszerből a  pécsi gyárak, vál�
lalatok és szervek között, ezalatt e llá tták  a  távbeszélő�
szolgálatot.

A B aranya és Somogy megye többi részén végigvo�
nu lt júpiusi «vihar alkalm ával a távközlési üzemek dol�
gozóiban a lelkiismeretesség és gyorsaság párosult az 
öntevékenységgel.

Este fél nyolckor Buzsák és Lengyeltóti között 14 
fá t sodort az összekötő áram körre a vihar. Kovács La�
jos balatonboglári körzetm esfer pillanatokon belül moz�
gósította beosztottjait, a  véletlenül éppen a  körzetében 
tartózkodó Sziva - brigádot. Még másfélszer sem já rt kör�
be az óra m utatója, am ikor a viharos sötétségben m ár 
helyreállították az  összezúzott vonalakat.

Som ogyudvarhely és Berzence között ugyancsak fá�
kat zúdított a  vezetékekre, oszlopokat tö rt a rohanó szél. 
Vese, Böhönye, Porrog és Csurgó között június 25- én vil�
lám hasíto tta ketté az oszlopokat. 26- án Mágocs és Sza-  
la tnak között a  robogó tehervonatitól vihartépte vagon�
tető taro lta  le a  távbeszélővonalakat. M ajd Sellye és 
Vajszló között tépte darabokra a  drótot a  júniusi ziva�
tar. És a  helyreállítás seholsem késlekedett.

Dr. Pazar Ferenc 
Postaigazgatóság — Pécs

★

A munkában példamutatók jutalmazására nem fel�
tétlenül szükséges évfordulókra, országos ünnepi alkal�
makra várni. Ilyenkor bizony lehet azonnal is kifeje�
zésre juttatni az anyagi vagy erkölcsi elismerést. Így is 
lehet ösztönözni a jobb munkára. (A szerk.)

MUNKAVÉDELMI SZEMLE

V eszélyes szem lélet
A Ferenc Távbeszélő Üzem�

ben ta rto tt munkavédelmi 
szemlénkről 1965 novem beré�
ben írtunk  „Túlzott elégedett�
ség . . . ” cím alatt. Kifogásol�
tuk, hogy 20—70 táviróm un -  
kásnak a  földszinten csupán 
két zuhanyozó állt rendelkezé�
sére, pedig az épület többi 
dolgozói szociális szempontból 
aránylag a  legjobban ellátot�
tak közé sorolhatók. Szóvá 
tettük, hogy a m otorkerékpá�
ron közlekedő dolgozóknak 
nem biztosították a bukósisak 
alá előírt szükséges gyapjú�
sapkát. A kocsibejárónál levő 
őr — portásfülke híján — 
rossz időben is kénytelen volt 
a szabadban tartózkodni. A 
rak tá r nem volt fűthető. Kifo�
gásoltuk a biztonsági szemlék 
jegyzőkönyveinek tartalm át, 
illetve a szemlék rendszerte�
lenségét. A baleseti jegyző�
könyvet nem ju tta tták  el a 
sérü lt dolgozónak. A hibák 
m egszüntetésére felhívtuk a 
Ferenc Távbeszélő Üzem, ille t�
ve a Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóság vezetőjének fi�
gyelmét, s  a válasz nem  ké�
sett. „A felm erült hiányossá�

gokkal kapcsolatban a szüksé�
ges intézkedést megtettem , s 
intézkedtem  a hibák megszün�
tetéséről . . . ” — ír ta  Horváth 
Ferenc, az igazgatóság vezető�
je.

Most ism ét ellátogattunk a 
Ferenc Távbeszélő Üzembe, 
hogy félév m últán megnézzük: 
milyen változások történtek  a 
m unka -  és egészségvédelem�
ben.

Tény, hogy a  hibák egy ré�
szét — különösen azokat, 
am elyek az üzem vezetőin m ú�
lottak — megszüntették. Ilyen 
volt a baleseti jegyzőkönyvek�
kel kapcsolatos észrevételünk. 
Azóta a biztonsági szemléket 
negyedévenként rendszeresen 
m egtartják, s  a  m egállapított 
hibák határidőkhöz kötött 
m egszüntetését mind az szb, 
m ind az üzemvezető ellenőr�
zi. Még csak szóban hangzott 
el akkoriban, hogy a gépház�
ban balesetveszélyes a m unka�
pad elhelyezése. Mire a  cikk 
megjelent, a veszélyt elhárí�
tották. Ebben az esetben a 
gyors intézkedésért elismerés 
illeti a ferencbelieket.

Kevésbé já r  elismerés vi�

szont azért, hogy a fürdő - öltö�
ző problém a ugyanolyan, m int 
tavaly novemberben. Sőt, még 
rom lott a helyzet, m ivel a 70-  
es létszám  százra emelkedett. 
Azóta sem intézkedtek a  Há�
lózatépítő Üzem építési anyag�
rak tárában  levő zsúfoltság 
enyhítésére, em iatt a baleseti 
veszély még nőtt is. Jó  lenne 
idejében gondoskodni a  fűtési 
lehetőségekről is. A kocsibe�
járónál levő portásoknak 
máig sem biztosítottak helyi�
séget.

K iderült, hogy a Budapesti 
Távbeszélő Igazgatóság magas-  
építési osztályáról több eset�
ben já rtak  az üzemben, de ér�
demben nem intézkedtek. Vi�
gasztalásul csak ennyit mond�
tak : „Nyugi, nyugi, szakikáim. 
még nincs itt  a  szeptember...”

Kedves ez a közvetlenség az 
igazgatóság illetékes dolgozó: 
részéről, de a balesetelhárí�
tásban a „nyugi” egyenlő a 
dolgozó testi épségének, éle�
tének veszélyeztetésével. Ezzel 
pedig a Postások Szakszerve�
zete Budapesti Bizottsága nem 
ért egyet

Kiss László
m unkavédelm i felügyelő

A lapban te tt ígéretünkhöz 
híven, két hónap után  ism ét 
ellátogattunk az Üllői útra, a 
budapesti 100- as postahivatal 
építkezéséhez.

A változás szembetűnő. Ak�
kor a jövendő épület éppen 
csak hogy „kinőtt” a  földből, 
a  többi objektum nak pedig 
alapjainál, illetve annak  ki�
ásásánál tarto ttak , most pedig 
m ár a  szálloda földszintjének 
kész a födémé, nyers falakból, 
de kialakult a postahivatal 
form ája, a  technikum nál pe�
dig készül az alagsor. Négy 
hete. csaknem  harm inc m éter 
magas toronydaru érkezett, 
hogy izmos drótjaival em elje 
a  három  és fél, sőt, öttonnás, 
több m int nyolc m éter hosszú 
födém paneleket. Ezt a m unkát 
kézi erővel lehetetlen végezni.

Kőművesek nélkül

A legmeglepőbb, hogy eddig 
az építkezésen nem  találkoz�
tunk  kőművessel. I t t  csak da�
rukezelők, szerelők, szigetelők 
szükségesek. . .  és a  m eteoro�
lógiai állomás. Bizony a m o�
dem  építőipár nem nélkülözi 
az idő járást jelző szolgálatot, 
m ert m ásként szervezik a  
m unkát, am ikor a m eteoroló�
gia esőt vár, és másként, ha 
csapadékm entes az idő. Külö�
nösen a széljárás fontos szá�
m ukra, m ert 40 kilom éteresnél 
erősebb szélben a hatalm as 
daru  m unkája bizonytalanná 
válik. Aznap is, am ikor ott 
voltam, ha nem  is állandó, de 
gyakran visszatérő erős lökés�
sel roham ozott a szél és bi�
zony kis elem eket nem is 
tud tak  a daruval mozgatni. 
Eső is esett, de a m unkát nem 
hagyták abba. A gépkocsik is 
sűrűn  fordultak és hozták a 
zsaluzatot, a több m éter á tm é�
rőjű  és 12 cm vastag vasbe�
ton - táblákat, am elyek, ha be�
állnak az em eletek közé, nem �
csak a téglákat pótolják, h a �
nem a vakolást is, m ert m ár 
ra jtu k  van a külső burkoló�
anyag.

Mégis késedelemben

Rutinos szakemberrel, Fabu-  
lya Mihály művezetővel járom  
az építkezést. Ö, aki annyi 
építkezést lá to tt és akinek 
annyiban része volt, elragad�
tatással beszél az építkezés 
technikájáról. E lm ondta azt is, 
hogy a kivitelező vállalat, a 
23- as szakemberei a terv  mó�
dosítását javasolták, am it a 
posta elfogadott és ennek alap�

ján  a tervezővel átdolgoztatta 
az eredeti elképzelést. A lé�
nyege az volt, hogy nem  kell 
előre m inden helyiséget és a 
liftaknát nagyelemes zsaluzat�
ból felépíteni, nem  szükséges 
m indenhova vasbeton - fal, 
több helyen elégséges téglából 
a belső válaszfalazás is. E 
változtatás gyorsítja és olcsób�
bá teszi az építkezést.

A tervm ódosítás viszont 
mégis késedelm et okoz. Az új, 
a  teljes tervdokum entáció csak 
július 31- re készül el és bi�
zony lelassította a m unkát. 
H ozzájárult ehhez, hogy a  23-  
as vállalat innen több szak�
em bert elv itt egy m ásik m un�
kájára, az Élelmiszergépjavító 
V állalat csarnokának építésé�
re. A lem aradás a 100- as nagy�
szabású m unkálataihoz képest 
még nem je len t behozhatat�
lan időveszteséget, de a  posta

illetékeseinek, akik a 100- as 
kivitelezésével foglalkoznak, 
feltétlen figyelemmel kell kí�
sérniük ezt a  jelenséget.

A verseny segít

Nagy segítséget je len t az 
építkezés ütem ében az ott dol�
gozók m unkakedve és felaján�
lása. Az MSZMP k o n g re s �
szusa tiszteletére ugyanis vál�
lalták, hogy decem ber 31- ig a  
14 em eletes toronyépületet és 
a postahivatalt tető alá hoz�
zák, és év végén az építők 
megrendezik i t t  az úgyneve�
zett „falegyen” ünnepséget.

E rre m indjárt meg is h ivat�
tuk m agunkat, de azért addig 
még többször eljövünk az épít�
kezésre, hogy figyelemmel kí�
sérjük a  posta nagyszabású 
beruházását.
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HÁROM FELADAT
Pomozi Miklóst Vác 1. postahivatalban sokan keresik. Nem 

csoda, hiszen három jelentős feladatot is végez: a hivatalve�
zető helyettese, a járási szb titkára és tanácstag. Hogyan tud�
ja e három komoly feladatot elvégezni?

— Nehéz erre válaszolni — felel elgondolkodva Pomozt 
Miklós. — Elsősorban azért, mert a háromféle munka alig vá�
lasztható el egymástól. íme, néhány példa. A hivatalban egyik 
legnagyobb gondunk a munkaerő biztosítása. Vác iparilag 
rendkívül fejlett, számos üzeme van, amelyekben sok nőt fog�
lalkoztatnak. A postás munkának pedig jellegzetessége: nő-  
dolgozókra épül. Nehezen jutunk tehát megfelelő munkaerő�
höz. Ugyanakkor a nődolgozónak több a természetes problé�
mája, mint a férfiaknak.

— A Munka Törvénykönyve előírja, az SZTK- szabályzat 
is lehetővé teszi a dolgozó anyák fokozottabb segítését. Bi�
zony, előadódik olyan eset, hogy egyszerre többen betegek, 

vagy az apróbb gyermekek gondozása, gyógykezelése miatt 
nem tudnak munkába menni. Télidöben a vidéken lakók be�
jövetelét a hó, a fagy, a megromló közlekedés is gátolja. 
Ugyanakkor még néhány környékbeli kisebb posta hasonló 
okokból kér segítséget. Tessék. Hát el lehet választani a hiva�
talvezető munkáját az szb- titkárétól? S akkor még itt a ta�
nácstagi feladat. A szomszédban lakom, e körzetnek vagyok 
a tanácstagja. Még szerencse, hogy a hivatalvezetés és a szak-  
szervezet közös erővel keresi mindig a megoldásokat és meg is 
találja.

— így vetődött fel a gondolat: jó lenne, ha a postás dol�
gozók társadalmi munkában olyan parkot építenének a posta 
előtt, amely méltó egy ilyen hivatal kollektívájához. Az ered�
mény? Tessék — s kimutat az ablakon, a valóban gyönyörű 
parkra. — A jövőben arra törekszünk, hogy minél több postás 
dolgozót bevonjunk a közügyek intézésébe, hogy a társadalmi 
feladatok szélesebb körben valósuljanak meg.

A szavakból áradó lelkesedés bizonyít: egy ember három 
jelentős feladatot kitűnően hajt végre. Kis levélcsomót láttam 
az asztalán, vagy 25 darab írást. A legutóbbi posta. Mint szak-  
szervezeti titkár kapta.

— Ahány, annyi féle — mutat a levélcsomóra. Panaszok, 
kérések, szakmai problémák, üdülési beutalások, bérezési kér�
dések és egyebek. Egybevetve, megvan bennük minden, ami 
az emberek életében történik. S amit lehet, azt az igazgató�
ság, vagy a megyebizottság segítségével megoldjuk.

Fazekas György

Az első  p ostás pár.

É ppen Jókor!
T ávirat: Sok szer en csee t egeesz -
see g e t, szu elee teesn a p o d  alka lm aa -  

ból

Ez is  m egoldás.
T atabán ya ú jváros p o stah iva ta lá �
ba aszta lt szá llíto ttak , szék ek et  

nem

8 POSTÁS DOLGOZÓ

A b szolú t délibáb

E gy h ír: S zo ln ok  m eg y éb en  la ssú  
a  posta

— M iért utánozza  az a lakom at?
— M ert m aga az én járásom at 

k öveti. S tílu sos  k ézb esítés a VB idején


