
Köszöntjük nődolgozóinkat
VILÁG P R O L E T Á R J A I  E G Y E S Ü L J E T E K !

Évente ismétlődő, kedves figyelem ként virág várja 
március 8-án minden munkahelyen és a családi ott �
honokban az asszonyokat és a lányokat. E kedves 
megemlékezés azonban nemcsak a nőknek szól, ha�
nem ünnepli annak a több évtizedes harcnak az ered�
ményeit is, amelyet a haladó nők és férfiak közösen 
vívtak a nők egyenjogúságáért, a társadalmi hala�
dásért.

1910-ben bontották ki a mozgalom zászlóját, ami�
kor Koppenhágában a II. nemzetközi nökonferen- 
cián Klara Zetkin javaslatára március S-át nemzet�
közi nőnapnak nyilvánították. A kor haladó erői fel �
ismerték, milyen nagy jelentőségű a nők részvétele 
a létért, a jövőért folytatott harcban. Fel kell világo�
sítani a nőket — hirdették  — elnyomatásuk okairól, 
a kapitalista rendszerről, a háború veszélyes követ�
kezményeiről, s meg kell teremteni a feltételeit an �
nak, hogy az emberi felemelkedésért vívo tt küzde�
lemben egyenrangú félként tudjanak részt venni.

Hazánkban a felszabadulás tette lehetővé, hogy a 
nők egyenjogú állampolgárokként éljenek s tevékeny �
kedjenek a társadalmi és gazdasági élet minden te�
rületén. A  női egyenjogúságot ma már egészen ter�
mészetesnek tartjuk; a középkorúak és az idősebbek 
azonban még emlékednek a felszabadulás előtti idő�
re, amikor az egyenjogúság csak vágyálom volt. Erre 
nézve a postások életéből is meríthetünk példákat.

A  felszabadulás előtt nő tiszti tanfolyamra nem  
mehetett, és hiába volt érettségije, vagy akár egye�
temi végztttsége, csak a négy középiskolát végzett, 
üzemi tisztviselők státuszába nevezték ki őket. A nő�
kei, hátrányos jogi rendelkezések gátolták abban, 
hogy képességüknek, iskolai végzettségüknek megfe�
lelő munkakörp töltsenek be. M indenütt így volt ez, 
de ezúttal csalf a postások helyzetére emlékeztetek.

Nő nem lehetett kincstári hivatal vezetője, nem  
lehetett előadj, az igazgatási szolgálatban csak gép�
es gyorsírókéit foglalkoztatták őket. Igazgatóság, 
központi hivatal vezetésére nő szóba sem jöhetett. 
Hosszan sorolhatnánk a megkülönböztetések egyéb 
formáit, a nők'takkori háttérbe szorítását és a  szociá�
lis gondoskodás hiányát. Ma viszont hazánkban írott 
és íratlan törvény a nők politikai, társadalmi és gaz�
dasági egyenjogúsága. A  magyar nők a férfiakkal 
egyenrangú és egyenjogú küzdőtársak a szocializmus 
építésében. A nemzetközi nőnapon tisztelettel emlé�
kezünk meg a magyar nőkről, akik nagyszerűen 
helytállnak az alkotó munkában és a tanulásban.

Manapság az egész világon a nők mozgalmának 
egyik alapvető célja a béke védelme. Így a nemzet�
közi nőnap, amely ötvenhét évvel ezelőtt a nők el�
nyomása elleni tiltakozás jelképeként született, a bé�
kéért folyó harc szimbóluma lett. Nincs nemzetkö �
zibb eszme, m int az emberek, s kiváltképp az asszo�
nyok békevágya. Március 8-án, a nemzetközi nőna�
pon azt kérjük minden postás nődolgozótól, hogy 
küzdjenek a békéért harcolók nagy nemzetközi sere�
gében, sokszorozzák meg erőiket a béke védelmében.

A nemzetközi nőnap alkalmából mind a magam, 
mind a Postavezérigazgatóság nevében szeretettel 
köszöntőm a Posta valamennyi nődolgozóját, kívánok 
nekik jó erőt, egészséget, további eredményes mun �
kát a békéért vívott harcban és a hétköznapi mun �
kában egyaránt.

Rontó Tibor
posta vezérigazgató - helyettes

Ä nemzeti 'Mgywég jegyében
Az országgyűlési és tanácsi választásokat 

megelőző jelölőgyűlések iránt nagy az érdek�
lődés. E gyűlések sokkal élénkebbek, közvet�
lenebb hangulatúak, mint az eddigi választá�
sok előttiek voltak. Ügy tűnhet, hogy ez csu�
pán sablonos megállapítás. Ám, ha figyelem�
be vesszük, hogy mennyi kérdés, javaslat, vé�
lemény hangzik el a lakosság legszélesebb ré�
tegeiből ezeken a jelölőgyűléseken, mindjárt 
látjuk, hogy nem formai, hanem valóban tar�
talmi a változás. Széles tömegek közügye < 
választás, az emberek meg akarják ismerni a 
jelölteket, s azért szólalnak fel a gyűléseken, 
hogy lássák, mit szólnak a jelöltek — köztük 
a budapesti és vidéki postás dolgozó jelöltek 
— észrevételeikhez, javaslataikhoz, problé�
máikhoz.

A fővárosban már lezajlottak a képviselői 
jelölögyűlések, de a tanácstagiak zömére most 
kerül sor. Ezekben a hetekben naponta mint�
egy kétszáz gyűlésen mondják el az emberek 
ezrei és ezrei a tanácstag-jelölteknek gondo�
lataikat. Valóban országos eszmecsere a vá�
lasztás időszaka. A Hazafias Népfront prog�
ramja felöleli mindazokat a célokat, amelye�
ket a párt mutat a szocializmus teljes felépí�
tése érdekében. E feladatok középpontjában a 
gazdasági tennivalók állnak, hiszen csak ezen 
az úton lehet javítani az életszínvonalat, más�
ként szólva: az emberek anyagi és kulturális 
helyzetét. Éppen ezért is nagyon lényeges, 
hogy az üzemek dolgozói, a szervezett mun�

kásság, a szakszervezeti tisztségviselők milyen 
tevékenyen vesznek részt a képviselői és ta�
nácstagi választásokban.

A megválasztott képviselőjelöltek a nép 
megbízásából a legmagasabb alkotmányos tes�
tület, az országgyűlés tagjaiként munkálkod�
nak majd a nemzeti egység programjának 
megvalósításán és ellenőrzik az államappará�
tus végrehajtói tevékenységét. Az új tanács�
tagok — köztük a postás-tanácstagok — pedig 
a lakosság hétköznapi észrevételeinek tolmá�
csai és intézői lesznek, akiknek jó munkáján 
sokban múlik az, hogy a tömegek mennyire 
érzik magukénak, érettük valónak a tanácso�
kat, ezt az egész lakosságot átfogó szervet.

A választási program, amely a IX. párt- 
kongresszus határozataira épül, olyan keret, 
amelyben kibontakozhat az alkotó emberi te�
vékenység egységes szocialista programja, 
amelyben mindenki megtalálja a saját helyét, 
tevékenysége értelmét és célját, hiszen min�
den részletében a jelen, a valóság talaján 
mozog, a népi-nemzeti egységet fejezi ki.

A jelölögyűlések után hamarosan szavaz az 
egész magyar nép, s köztük a postás dolgozók 
is. Bizalmat, megbízatást adnak képviselők�
nek, tanácstagoknak, hogy dolgozzanak mind�
annyiunk további felemelkedése jegyében. 
Szavazzanak azok a postás fiatalok is, akik 
ezúttal élnek első alkalommal e jogukkal.

Ott leszünk mindannyian, mert bízunk je �
lenünkben és jövőnkben. V. I.

az életről, hogy az olya.- , m int 
am ilyenné m agunk form áljuk. 
Ha elégedettek vagyunk, és 
nyugalom van körülöttür.. az 
elsősorban m agunk m unkájá�
nak eredménye. No persze, ez�
zel nem mondom azt, hogy az 
élet problém am entessé tehe'.ő.

Bízik o választókban

19 esztendős volt, am ikor 
először tanácstaggá választot�
ták. Ma m ár „veteránnak” é r �
zi magát. Négy év, kisebb -  
nagyobb gondok, rengeteg fel�
ada t: ez az eddigi mérleg.

Zimányi Erika a  Posta Köz�
ponti Távíróhlvatal beruházá�
si osztályán forgalmi előadó. 
Budakeszi község tanácsának 
tagja. F iatalon bízták rá  a 
közösség ügyeit és nem  csa�
lódtak. A m ikor beszélgettünk, 
a  dolgát elvégzett, sőt becsü�
lettel elvégzett em ber nyugal�
m a árad t belőle.

— Kicsi község a mienk, de 
mégis nagy. Az em berek m in�
dennapi élete ezernyi problé�
m ával van tűzdelve. Ismerni, 
szeretni kell őket és nem sza�
bad különbséget tenni nagy és 
k is gondok között. Aki kér, 
m indig okkal teszi, szám ára 
fontos, hogy elintéződjék.

— M ire emlékszik legszíve�
sebben ?

— Nincsenek különleges é l�
ményeim. Nem oldottam  meg 
rendkívüli feladatokat. Valami 
mégis: négy éve, am ikor elő�
ször megválasztottak, annak 
az iskolának úttörőitől kap�

tam  köszöntést és virágot, 
am elyikbe hajdan  jártam . Én 
közben felnőttem. Holnap ta �
lán  ők lépnek m ajd az én he�
lyemre. E rre gondoltam.

Beszél, s közben lefoszlik 
ró la az elfogódottság, s m in t�
ha választó iennék körzetében, 
úgy m ondja el nekem  a terve�
ket, szándékokat, elképzelése�
ket. Nem tud — m int m ondta 
is — nagy dolgokról beszélni. 
Az é let hétköznapokból áll, s 
hogy minden rendjén  menjen, 
a hétköznapok dolgát is in �
téznie kell valakinek, ö  úgy 
érzi, hogy ezt teszi és elége�
dett.

— Izgatott?
— M iért lennék az?
— Ha m ajd a  választók elé 

áll, ha számot ad, ha köszöne�
té t m ond a  bizalom ért, o tt be�
lü l m indent rendben levőnek 
érez - e?

— Igen. A m it rám  róttak, 
úgy érzem, elvégeztem, ha 
szükség lesz rá, így teszek 
ezután is. Elmegyek m ajd — 
m int eddig — a körzetem be a 
családokhoz. Beszélgetünk kis 
és nagy gondokról. M egmérjük 
egym ást szóban, tettben, s ha 
osztályozni kell, nem  leszünk 
részrehajlók. így érzem, így 
hiszem. Azon a  lapon, am e�
lyen a nevem  áll, s amellyel 
jelölnek a választók, mindenki 
szabad belátása szerin t vál�
toztat. Tehát engem is „meg�
m érnek”. Hiszem, hogy ja �
vam ra szám ítják be az elinté�
zett problém ákat, a  vasárnap 
délutáni „szabálytalan” fogadó�
órákat, a dolgok sokrétű, sok�
szor elevenbe vágó m érlegelé�
s é t  Öröm, gond, fáradság, az 
em berek ügyeinek intézése, de 
kárpótol a tudat: azért fordul�
nak hozzám, m ert bíznak ben�
nem és ez nagy dolog.

A legnagyobb! Hogy Zimá�
nyi Erika jelölésénél nem  volt. 
ellenvélemény, hogy a neve 
mellé senki m ásét nem  írták, 
ennek köszönhette: a bizalom�
nak!

N. T.

az idő sok tapasztalattal gaz�
dagította.

Marosi József kétszeresen is 
az em berek között, a velük va�
ló foglalkozással töltötte el 
életét. A csomagkézbesítők el�
lenőrének bonyolult, sokrétű 
feladata szakm ai körökben 
közismert. Panaszt intéz szin�
te napról napra, de ellene még 
sohasem panaszkodott senki. 
A felek és m unkahelyi veze�
tői elégedettek.

E sokoldalú m unka m ellett 
szinte m inden szabad idejét 
igénybe veszi tanácstagi el�
foglaltsága.

— Nem érzi fárasztónak?
— Nem! Am it az em ber szí�

vesen csinál, az sohasem fá�
rasztó. ö röm  azt tudni, hogy 
valakinek valam ilyen gondját 
vagy a  választókerület egyik 
égető kérdését így vagy úgy 
sikerül elintézni. Azt vallom

A 42- es választókerületben, 
ahol dolgozom, ugyanilyen tör�
vényszerűségek m ellett élünk. 
Voltak, vannak és lesznek elé�
gedetlenkedők, de az egyedi 
esetek m ellett a többség meg�
ítélése, a közvélemény jóval 
fontosabb. Ha az elégedett, ak �
kor m inden rendben van. Ügy 
érzem, az én választókerüle�
temben ilyen a közvélemény.

Mindig, mindenről őszintén 
— így foglalhatnánk össze 
Marosi József életbölcsességét, 
s ehhez m ár csak annyit tehe�
tünk, hogy ha m indenki úgy él 
vele, m int ő, legalább olyan 
nyugalommal állhat választói 
elé, m int te tte azt Marosi Jó�
zsef, ak it feb ruár 13- án Sas�
halom 42- es választókörzeté�
ben ünnepélyes külsőségek kö�
zött további négy évre a ke�
rületi tanács tagjává jelölték.

Évek becsületes m unkája, a 
társadalom  haladásáért folyta�
to tt lankadatlan  tevékenység, 
egy em ber akadályt nem  isme�
rő ténykedése tükröződik eb�
ben, s Marosi József választói 
jelölésekor nem  m éltatlanra 
adták szavazatukat.

(németh)

A munka veteránjainak 
búcsúitatása

Együtt az emberekkel
Az őszinteség, nyíltság egy 

tanácstag nélkülözhetetlen tu�
lajdonságai közé tartozik. Jót 
vagy a kevésbé jó t egyforma 
becsületességgel és megindo�
kolva kell az em berek elé tá r�

ni. Marosi József főellenőmek. 
a 70- es postahivatal dolgozó�
jának ez az életelve, s m int 
tanácstag sem tágít ettől. Hat 
esztendőt töltött m ár a sashal�
mi tanács tagjai között, és ez

A Postavezér�
igazgatóság nagy�
term ében rendez�
ték meg február 
4 - én a nem rég 
nyugdíjba vonult 
sok száz postás 
nyugdíjas közül, a 
k itün te te tt nyug�
díjasok találkozó�
ját. Férfiak és 
asszonyok ülték 
körbe a hosszú, 
fehér asztalokat. 
A vázákban faros 
szekfűk illatoztak, 
az em berek ün �
neplőbe öltöztek s 
szemükben a  meg�
hatottság, az a lka�
lom ünnepélyessé�
ge fénylett.

H orn Dezső, a 
közlekedés és pos�
taügyi miniszter 
első helyettese 
m élta tta  a több 
évtizedes postai 
m unkásságokat, s 
átad ta a meghí�
vottaknak a k itün�
tetéseket. K etten a 
Munka Érdemrend 
ezüst fokozatát, 
öten a M unka Ér�
dem rend bronz 
fokozatát kapták 
Harmincnyolcán 

részesültek m in:sz-  
teri dicséretben,

harm inchétén pe�
dig a  Posta Kiváló 
Dolgozója k itünte�
tést kapták. Posta�
vezérigazgatói el�
ism erést ötven�
egyen vettek
át. Búza M árton�
ná dr. vezérigaz�
gatóhelyettes is 
m egható szeretet�
tel szólt a nyug�
díjasokhoz, mél�
ta tva és megkö�
szönve példam u�
tató szorgalmas 
m unkájukat.

— Önök évtize�
deken á t  becsüle�
tes m unkájukkal 

bizonyították 
szakm ai szeretetü -  
ket, a  Posta iránti 
hűségüket — mon�
dotta Fatalin  Já �
nos. szakszerveze�
tünk titkára. — 
Önök o tt voltak a 
Posta újjáépítésé�
ben résztvevő ro�
hammunkások, az 
élmunkások, a 

m unkaverseny -  
mozgalom, a  szo�
cialista brigád -  
mozgalom szerve�
zői és harcosai kö�
zött. Külön meg�
becsülés, elisme�
rés és hála Önök�
nek és az ez

idő tájban nyug�
díjba vonuló 
sok száz szak�
tá rsunknak a 
becsületes m un�
káért. Koruktól 
egészségi állapo�
tuktól függően 
kérjük további se�
gítségüket a  szak-  
szervezeti életben, 
a tanácsi m unká�
ban, a lakóbizott�
ságokban, a nép�

frontbizottságok�
ban és társadalm i 
életünk különböző 
területein. T alálja�
nak sok örömet 
gyermekeik m un�
kájában, kis uno�
káéi nevelésében. 
Igen, ez az egyik 
legnagyobb öröm, 
legnagyobb elfog�
laltságuk lesz a 

nagyapáknak, 
na gymamáknak.

Az élet még sok 
szépet tartogat a 
m unka veteránjai 
számára. Pótolhat�
nak olyasmit, am it 
eddig elm ulasztot�
tak, nem ju to tt rá  
idejük. Az élet 
megy tovább de 
szám ukra új le�
hetőségeket tá r  
fel.

V. K.
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Beszélgetés a szakszervezetünk előtt álló 
legfontosabb feladatokról

Legutóbbi központi vezető�
ségi ülésünkről szóló tudósítá�
sunkban tájékoztattuk  olva�
sóinkat az ez évi és a III. öt�
éves terv  legfontosabb felada�
tairól. Ezen túlm enően a szer�
vezett postás dolgozókat több 
problém a foglalkoztatja. Fel�
kértük  dr. Zsuffa Szabolcs mb. 
főtitkárt, hogy nyilatkozzék a  
legfontosabb tennivalókról.

— Az idei évben számos fel�
adato t kell végrehajtanunk. Is�
m eretesek m ár az 1967. évi leg�
fontosabb postai és az ezzel 
kapcsolatos szakszervezeti fel�
adatok is. Folyam atban van a 
Posta III. ötéves tervének és 
az ez évi postai tervfeladatok�
nak  az ism ertetése, a  műszaki 
konferenciák és tervism ertető 
term elési tanácskozások útján. 
Serényen m unkálkodnak a 
gazdaságirányítás új m echa�
nizmusa postai vonatkozásai�
nak kidolgozásán. Egyidejűleg 
folynak a  szakszervezeti vá�
lasztások. Készülünk a m agyar 
szakszervezetek XXI. és szak�
szervezetünk VIII. kongresszu�
sára. Most m unkálkodunk pár�
tunk  IX. kongresszusa határo�
zatának feldolgozásán és az 
abból adódó konkrét szakszer�
vezeti feladatok m eghatározá�
sán. Erőnkhöz m érten  közve�
te tt módon segítjük az ország -  
gyűlési és tanácsi választások 
előkészítését.

— A feladatok valóban sok�
rétűek, és azok végrehajtása a 
szakszervezeti tisztségviselők 
ezreinek áldozatkész, önzetlen 
m unkáját igényli. Szakszer�
vezeti szerveink akikor já rn ak  
ed helyesen, ha a választáso�
kat nem  öncélnak, hanem  
olyan kivételes lehetőségnek 
tekintik, am ely módot ad a r �
ra, hogy szervezetileg, politi�
kailag — teh á t m inden vonat�
kozásban — közelebb kerülje�
nek a  tagsághoz, a  postás dol�
gozókhoz. Ha ez sikerül, úgy 
biztosítani tud juk  az összes 
többi feladat végrehajtásának 
legfőbb előfeltételét is .,

— A szakszervezeti választá�
sok alkalm ával m egvonjuk az 
elm últ esztendők során vég�
zett m unkánk m érlegét, őszin�
tén és felelősséggel szám ot 
aduink az eredm ényekről, a  
hiányosságokról és az előttünk 
álló feladatokról. Megtisztelő 
kötelességünk, hogy a  válasz�
tási beszámoló fő m ondani�
valója — az elvégzett szakszer�
vezeti m unka értékelésén és a 
közvetlen feladatok megjelölé�
sén tú l — elsősorban a p árt 
IX. kongresszusa határozatá�
nak széles körű m egism erteté�
se legyen. A választások ad ta 
kivételes tanácskozási lehető�
séget felhasználjuk arra , hogy 
a postás dolgozók széles réte�
geit leginkább foglalkoztató 
kérdésekre világos és egyértel�
mű választ adjunk.

— A mostani választások so�
rán  — Budapesten és vidéken 
— jelentős szervezeti változá�
sok történnek: új típusú szak -  
szervezeti alapszervezeteket és 
középszerveket hozunk létre. E 
változások fő célja egyrészt a 
szakszervezeti dem okrácia fo�
kozott érvényesítése, a szak -  
szervezeti m unka színvonalá�
nak emelése, m ásrészt, hogy az 
újonnan létrejövő szakszerve�
zeti szervek hatásköre azonos 
legyen a párhuzam os postai 
szerv hatáskörével. A területi 
bizottságok és szakszervezeti 
tanácsok — am elyek a válasz�
tások alkalm ával a Postán lét�
rejönnek — azt az általános 
igényt valósítják meg, amely 
az új gazdasági mechanizmus 
kialakulásával a szakszerveze�
ti munkában egyidejűleg je �
lentkezik. Az új típusú szak -  
szervezeti szervek létrehozásá�
val m egterem tődik a szakmai 
szervek jogkörének növekedé�
sével párhuzam osan a szak -  
szervezeti választott szervek 
jogkörének összhangja. Jobb 
szervezeti feltételek terem tőd�
nek tehá t a  szakszervezeti 
m unka hatékonyabb m unka�
végzéséhez, a szakszervezeti 
vezetőszervek kötelességének 
és jogainak érvényesítéséhez.

— A gazdaságirányítás új 
rendszerének életbelépésével 
nyilvánvalóan nagyobb ak ti�
vitásra, kezdeményezőkészség�
re, felelősségvállalásra lesz 
szükség a  Postán is. Szakszer�
vezetünknek a jövőben követ�
kezetesen fel kell lépnie a kö�
zönyös, a kényelmes szemlélet 
és gyakorlat ellen. Vannak,

akik  az t vallják : az a  szak�
vezető vagy szakszervezeti 
tisztségviselő, aki nem  érdek�
lődik a  vezetés gondjai iránt, 
sohasem kezdeményez és szük�
ség esetén nem  vállal több fe�
lelősséget; a  legokosabban te �
szi, m ert nem  lehet semmi ba�
ja. E nézetek hordozód szerint 
tehát az dolgozik okosan, aki 
a napi feladatokon tú l nem  
vállal többet. A félelem és 
tartózkodás az önálló gondol�
kodástól, az újtól, a felelősség- 
vállalástól a kezdeményezés el�
sorvadásához vezet. Az ilyen, 
mindig utasításokat váró ve�
zetőket rá kell szorítani a kez�
deményezésre, a helyi intézke�
désekkel együtt járó nagyobb 
felelősségvállalásra.

— A postai vezetés m inden 
szintjén egyre inkább nélkü�
lözhetetlen az ismétlődő je lle�
gű szakmai és szakszervezeti 
problém ák elemzése, okaik fel�
tárása, önállóbb megoldása. A 
szakm ai és szakszervezeti szer�
vek m unkájában — szükség 
esetén — az eddigieknél sok�
kal nagyobb szerepet kapja�
nak  a helyi m érlegelések és 
az öntevékeny megoldások. 
Ehhez elengedhetetlen köve�
telm ény a szakm ai és szakszer�
vezeti vezetőszerv dolgozóinak 
politikai tisztánlátása, gazda�
ságpolitikai céljaink ism erete, 
széles körű tájékozottsága. A 
rossz értelem ben vett m unka - ' 
rutin , az általános sém ák gé�
pies használata, a m indent fe�
lülről várás helyett többet kell 
m ajd  gondolkodni, bátran, ön�
állóan cselekedni. A nagyobb 
önállóság — a központi irá�
nyítás szerepének csökkentése 
nélkül — nagyobb felelősséget, 
bátrabb kezdeményezést kell 
hogy jelentsen az egyes posta�
szerveknél. Nagyobb cselekvé�
si szabadságot ad az egyes 
szakmai és szakszervezeti szer�
vek számára, hogy még job�
ban elemezzék a helyi sajátos�
ságokat, körülményeket, és 
azok mérlegelésével felelősség�
gel dönthessenek.

M it k e n  ten n iü k  a  pos�
tás dolgozóknak a közön�
ség igényeinek  jobb és 
k u ltu rá lta b b  k ie lég íté�
séért?

— Központi vezetőségünk 
1966. decem ber 13- i határoza�
ta  alap ján  ez évben a  Posta és 
a szakszervezet részéről to�
vábbi összehangolt intézkedé�
sek szükségesek a  közönség 
jobb kiszolgálása érdekében. 
Szakszervezetünk eddig is igen 
nagy jelentőséget tu la jdoní�
to tt a  Posta és a  közönség kap�
csolatának, a  postás dolgozók 
részéről helyenként m ég ta�
pasztalható rideg, bürokratikus 
hang vagy m agatartás m inél 
előbbi megszüntetésének. A 
kulturált, udvarias kiszolgálás 
igénye nem  új keletű, ennek 
a Postán szép hagyom ánya van. 
Közérdekűnek és időszerűnek 
ta rtju k  a Postavezérigazgató�
ság azon intézkedéseit, am e�
lyekkel biztosítani kívánja, 
hogy a  Posta szolgáltatásait 
igénybe vevő közönség form ai�
lag előzékeny ebb, tartalm ilag  
kifogástalanabb kiszolgálást 
kapjon. Nagyra értékeljük ép�
pen ezért azokat a munkaver- 
seny-vállalásokat, amelyek a 
jobb minőségű postaszolgálta�
tásra, a felek udvarias kiszol�
gálására, a panaszmentes mun�
kára irányulnak. Nem kam �
pányfeladatról van szó; szak -  
szervezetünk éppen ezért azon 
lesz, hogy az ilyen irányú köz�
érdekű kezdeményezéseket fel�
karolja, hogy ezt a  postás dol�
gozók közül minél többen meg�
értsék, és a  közönség jobb és 
ku lturáltabb kiszolgálására 
való törekvés a  Posta m inden 
üzletágában jelentkezzék.

L étszám növelés né lkü l 
hogyan  o ld ja  m eg a  Pos�
ta  egyre növekvő fe l�
ad a ta it?

— A III. ötéves te rv  felada�
ta inak  összetettségét és sokol�
dalúságát jelzi, hogy a te rv �
időszak a la tt a hírközlési szol�
gáltatások mintegy 25 száza�
lékkal növekedtek. Ezt a fel�
adatot túlnyom órészt létszám -  
növekedés nélkül kell megol�
dani, ezért a m unka -  és üzem -  
szervezés, a műszaki fejlesz�
tés, a  kezelés egyszerűsítése, a 
technológiai előírások korsze�
rűsítése m ár ez évben is el�

sődleges feladat. Az eddigiek�
nél egyre jobban figyelembe 
kell vennünk tehát a  belső 
m unkaerő - tartalékokat, meg 
kell szilárd ítanunk m inden vo�
natkozásban a m unkafegyel�
met, javítani kell a m unka�
szervezésit, s  fokozatosan köny -  
nyíteni kell a  m egerőltető fi�
zikai és szellemi erőkifejtéssel 
já ró  m unkafolyam atokat.

— Szakszervezetünk a  leg�
messzebbmenőkig egyetért a  
leggazdaságosabb létszámfel-  
használással. Segítünk m inden 
olyan intézkedést — figyelem�
be véve bizonyos m unkakörök�
ben a m unkaintenzitás meg�
engedhető növelését is —, 
am ely optim ális létszám fel�
használásra törekszik. Az e l�
m últ években az ilyen irányú 
helyes, de a  dolgozók részéről 
nem  m indig megértésire találó  
intézkedések m ellett a  legkö�
vetkezetesebben kiálltunk. Vi�
szont sem elvileg, sem gyakor�
latilag nem értünk egyet azzal, 
ha a teljesítmények felfutásá�
val párhuzamosan az előirány�
zott munka- és üzemszervezé�
si intézkedések nem, vagy csak 
részben valósulnak meg, s 
csak egyoldalúan a munkain�
tenzitás növekszik. A term elé�
kenység növelése, az élő és 
holt m unka leggazdaságosabb 
felhasználása, a  műszaki fej�
lesztés, a  korszerű technológia 
nem csak a  szocialista orszá�
gokban, hanem  a fe jle tt tőkés�
országokban is központi fel�
adat. Nem túlzás, ha azt 
m ondjuk, hogy III. ötéves te r�
vünk, de egyúttal az új gazda�
ságirányítási rendszer egyik 
legfőbb célja, hogy a  term elés 
fokozását n e  a  m unkaerő fo�
kozott igénybevételével, ha�
nem  meglevő m unkaerőforrá�
saink jobb kihasználásával, a 
term elékenység növelésével é r �
jük  el. Az idei évben egyik 
fontos feladatnak ta rtju k  te �
hát, hogy a  term elékenység nö�
velése a  szakmai és szakszer�
vezeti szervek részéről az ed�
digieknél is sokkal nagyobb fi�
gyelmet kapjon.

— A Postán országosan, de 
helyileg is vannak m ég ta r ta �
lékok e vonatkozásban. Köz�
ponti vezetőségünk legutóbbi 
ülésén hozott határozatában 
újból felhívta a Postavezér�
igazgatóság figyelmét, hogy a 
postakezelés területén végre�
hajtott egyszerűsítésekkel pár�
huzamosan mielőbb intézked�
jen a hírlap-, a távbeszélő-, a 
távíró- és rádiókezelés egysze�
rűsítésére, könnyítésére vonat�
kozóan is. A postakezelés egy�
szerűsítésével kapcsolatos köz�
ponti intézkedések eddigi k i�
hatásai kedvezők, szakm ailag 
és gazdaságilag hasznot hoz�
tak. Szép és követendő példák 
vannak  a rra  is, hogy a  helyi 
üzemszervezésnél is lehet ered�
m ényt elérni, am ely nem csak 
a technológiát, a m unka m inő�
ségét, de egyben a term elé�
kenységet is javítja.

— Szakszervezetünk szor�
galm azására a forgalmi dolgo�
zók m unkaköreire m egállapí�
to tt létszám norm ák elkészül�
tek, s folyó év jan u ár 1- től 
életbe is léptek. Elkészültek 
és az elő írt türelm i idő után 
életbe lépnek a 7.DU közpon�
tok m unkaköreire előírt lé t�
szám norm ák. Folyam atban van 
a Helyközi Távbeszélő Igazga�
tóság kezelési és elszámolási, 
továbbá a  Központi H írlap Iro�
da forgalm i m unkaköreire a l�
kalm azandó létszám norm ák ki�
dolgozása. Ezt követően sorra 
kerülnek a  műszaki m unkakö�
rök is. A létszám norm ák beve�
zetését helyesnek és szüksé�
gesnek ta rtju k  elsősorban 
azért, hogy a dolgozók fizikai, 
szellemi igénybevétele igazsá�
gos legyen, a  törvényes napi 
m unkaidő ne legyen kihaszná�
latlan, s a rendelkezésre álló 
m unkaerők elosztása a  tényle�
ges szükségleteknek m egfele�
lően történjék. A Postavezér�
igazgatóság intézkedését kér�
tük, hogy az érvényben levő 
forgalmi létszámnormák alap�
ján biztosítsa a hivatalok jo�
gos létszámszükségletének fo�
lyamatos kielégítését, az egyes 
hivataloknál jelentkező lét�
számtöbblet elvételét, mások�
nál a hiányzó létszám pótlá�
sát. Közérdekűnek és igazsá�
gosnak tartjuk, hogy az egyes 
postaszervek vezetői és dolgo�

zói a jövőben anyagilag is ér�
dekeltek legyenek a norm ák 
szerint végzett munkában, 
hogy egyrészt anyagi hátrányt 
jelentsen, ha több munkaerőt 
foglalkoztatnak, mint ameny- 
nyit a létszámnorma szerint 
jóváhagytak, másrészt részesít�
sék anyagi előnyben azokat a 
postaszerveket, amelyek átme�
netileg létszámhiánnyal látják 
el feladataikat. Az 1966. évi 
bérm egtakarításokból jan u ár�
ban kifizetett 11,5 m illió fo�
r in t1 külön üzemi ju talom  d if�
ferenciált elosztásánál a  pos�
taszervek létszám helyzetét is 
figyelembe vették. Helyes és 
szükséges, hogy ezt a  feltételt 
a jövőben is érvényesítsék.

M ilyen je len tősebb  in �
tézkedések  tö r tén n ek  
m unkaügy i vonatkozás�
ban?

— A Post^ idei m unkaügyi 
tervében m integy 11,5 millió 
forintot hagytak jóvá átlagbér�
fejlesztésre. Ebből a  Postave -  
zérigazgatóság — szakszerve�
zetünk elnökségével egyetér�
tésben — kb. 6 millió 200 ezer 
forintot fordít a rangbérek 
emelésére, részben "a várakozá�
si időknek megfelelő autom a�
tikus előlépések, részben pe�
dig az évközi átsorolások és 
soron kívüli előléptetések ú t�
ján. 1967. január 1- én m in t�
egy 12 ezer dolgozó lépett 
elő autom atikusan. A még ren �
delkezésre álló  több m int 5 
millió forintból az olyan hiva�
taloknál dolgozó egyesített 
kézbesítők munkaköri bérének 
emelésére, ahol külön hírlap�
kézbesítők munkába állítására 
van szükség, mintegy 800 ezer 
forintot, a körzetmesterségek�
nél foglalkoztatott dolgozók 
munkaköri bérének emelésére 
1 millió, a kábelüzem, a PÉKÜ 
és a TIG.—HALÉP dolgozói�
nak ösztönző bérezésére 572 
ezer, a GAFÜ gépkezelői mun�
kaköri bérének emelésére 84 
ezer, a Rádió és Televízió Mű�
szaki Igazgatóságnál és a Kí�
sérleti Intézetnél szükséges 
bérintézkedésekre 262 ezer, a 
Járműtelep és a szállítási üze�
mek garázsvezetői és forgalmi 
irányítói munkaköri bérének 
emelésére 110 ezer, az ala�
csony keresetű takarítónők 
munkaköri bérének emelésére 
134 ezer forintot, majd az üze�
mi jutalomkeret növelésére 2 
millió 259 ezer forintot fordí�
tanak. Az átlagbérfejlesztés�
ből és az egyéb területeken je �
lentkező m egtakarításokból le �
hetővé válik, hogy az üzemi 
ju ta lom  egy dolgozóra jutó h á�
nyada — ha szerény m érték�
ben is — növekedjék.

— Az elm últ évben végzett 
m unka eredm ényeként az
1966-ra. kifizethető év végi ju �
talom összege — előzetes szá�
mítások szerint — megközelíti 
az elmúlt évit, de előrelátható�
lag valamivel kevesebb lesz. 
Szakszervezetünk VII. kong�
resszusa határoza tát figyelem�
be véve, a Közlekedés-  és Pos�
taügyi M inisztériummal, a

Postavezérigazgatósággal 
egyetértésben lehetővé kíván�
ju k  tenni, hogy a  jövőben az 
évi végi jutalom elosztásánál 
az állományon kívüli hírlap- 
betét-kézbesítők, hírlapárusok 
jól végzett munkáját is figye�
lembe vegyék. ,

— A gyermekgondozási se�
gély bevezetéséről szóló kor�
m ányhatározat helyeslésre ta �
lá lt a  postás nődolgozók kö�
rében is. A határozat az egyén 
és a  közérdek szem pontjából 
egyaránt hasznos és nagy je �
lentőségű. A havi 600 forintos 
gyermekgondozási segély az
1967. január 1. u tán  születettek 
esetében a gyermek két és fél 
éves koráig vehető igénybe. A 
segélyezés időtartam a a szülé�
si szabadság idejével együtt 
30 hónap. A segély ideje a 
nyugdíj, a szabadság és más 
munkajogi kedvezmények 
szempontjából is folyam atos 
m unkaviszonynak tekintendő. 
A szülési szabadság 5 hónapra 
való meghosszabbítása, a csa�
ládi pótlék ism ételt felem elé�
se után a gyermekgondozási 
segély életbelépése újabb je �
lentős segítségnek szám ít a 
gyermekes nődolgozóknak a 
Postán is.

— Az MSZMP IX. kong�
resszusa által elhatározott heti

ELNÖKSÉGI ÜLÉSÜNKRŐL

Szakszervezetünk elnöksége jan u ár 26- án ta rto tt ülé�
sén elsőként az 1967. évben átlagbérfejlesztésre a Pos�
ta  rendelkezésére bocsátott összeg felhasználására vonat�
kozó javaslato t tárgyalta  meg. M ajd sor kerü lt a Szak�
m a Ifjú  M estere mozgalom célkitűzései m ódosítására 
vonatkozó javasla t m egvitatására. Ezután az' elnök�
ség értékelte a  Posta 1966. évi m unkavédelm i intéz�
kedési tervének végrehajtását, m ajd az ez évi m unka -  
védelmi és egészségügyi kom plex - terv kerü lt napi�
rendre.

A továbbiakban a szakszervezeti középszervek szer�
vezeti felépítéséről szóló javaslato t v ita tták  meg.

A javaslatokat különböző kiegészítésekkel az elnök�

ség elfogadta.

A legtöbbet arról írtak, hogyan sikerült a Posta minden 
esztendőben meg-megújuló nagy csatározása csúcsforgalom�
mal. Az eredmény országosan is igen kedvező, a Posta dol�
gozói elsöprő győzelmet arattak, s ezt a tényt érezhető öröm�
mel kísérte figyelemmel az egész hazai sajtó, vidéki és fővá�
rosi lapok egyaránt.

Apróbb panaszok persze most is találhatók a sajtó-szemle 
böngészése közepette. Ezek közül való a Dél-Magyarországi 
Miért késett a levél? című írása, amely tulajdonképpen azért 
érdemel említést, mert hangsúlyozza a  Posta egyre növekvő 
gondját, ismét ráirányítja a figyelmet a postai dolgozok után�
pótlására. Alapvető probléma, szinte létkérdés ez, s ettől 
még nem vitatható el a közönség panaszának jogossága — ha 
késik a levét

A Napló (Veszprém) szép cikkben búcsúzik Varga M ihály 
tói, a megyei hivatal helyi ellenőrétől, aki negyven esztendei 
szolgálat után ment most pihenőbe. No, persze, csak amolyan 
„postás pihenőbe”!Maga az ünnepelt így szól erről: „Dolgoz�

ni akarok. Nem akarok fölösleges ember lenni. Egészséges va�
gyok és amíg bírom, csinálom, legföljebb valamicskével több 
idő jut most Alsóörsnél a halakra. Ott harapnak legjobban.”

A további munkához meg a pecázáshoz is jó egészséget 
kívánunk Varga Mihálynak — saját szavaival: .JSemmi baj 
nem érheti az embert, ha örömet talál a m/unkajában .

A Dunaújváros részletesen foglalkozik az 1-es postahiva�
tal munkájával, előtérbe helyezve, hogy a IX. pártkongresszus 
tiszteletére M ia lt kötelezettségét túlteljesítette. A cikk. befe�
jező sorait örömmel idézem: „Az 1. postahivatal negyedszer 
is esélyes a „Kiváló Hivatal” cím elnyerésére. Ehhez nem kis 
mértékben járultak hozzá a szocialista brigádmozgalom és a 
kongresszusi munkaverseny országosan is számottevő ered�
ményei”.

Sok vitát váltott ki a telefonkönyv új, kettéosztott megje�
lenési formájd,' 'vagyis az, hogy külön könyv tartalmazza az 
egyéni előfizetők névsorát és külön könyvben szerepelnek a 
közűletek, állami vállalatok stb. A vita hullámai olykor ma�
gasra csaptak, nem ritkán hevessé, szenvedélyessé váltak, s a 
gunyorosságra hajlamosak is öltögették nyelvecskéjüket. Úgy 
hiszem, a tévének a legnagyobb nyilvánosság előtt tett meg�
állapítása pontot tett ennek a kérdésnek a végére. Érvelése 
jogos és helyes: „ ... és dicséret illeti a könyv összeállítóit, hi�
szen nemcsak az egyéni előfizetők névsorát tartalmazza, ha�
nem valamennyi közintézmény, közület egy-egy számát is, 
tehát tulajdonképpen lényegében egy teljes értékű telefon�
könyvet kap az előfizető”.

Megjegyzésem: dicséret illeti a tévét, hogy bátran és 
tárgyilagossággal helyre billentette a közvéleményt.

A Magyar Hírek-ben Csatári Imre ír a Posta munkájá�
ról. Már ezért is említést érdemel ez az írás, mert az utóbbi 
időben — bizony, eléggé sajnálatosan — nemegyszer a tár�
gyilagosság is hiányzott egyes sajtóközleményekből'. Ám külön 
hangsúlyt ad még ennek az írásnak az, hogy a külföldön élő 
magyarok tapasztalataira (és postai szakemberek tapasztala�
taira) támaszkodva összehasonlítja a Magyar Posta munkáját 
más országok postájának munkájával. Miért is tagadnám: 
nem kis büszkeséggel vettem tudomásul ebből a cikkből, 
hogy a Magyar Posta az egyetlen, amely címnyomozással 
foglalkozik, s a tévesen címzett levelet nem rázza le magáról, 
mint kutya a vizet, néki köszönhető, hogy a külföldről a 
Három Kató utcába, vagy a Szabó Ella utcába címzett levél 
igenis eljut a Hámán Kató utcába, eljut az Izabella utcába, 
hogy a ,Jól érzem magam, mindenkit csókolok, Béri“ szövegű 
képes üdvözlőlap eljutott ahhoz a címzetthez, akinek nevét 
elfelejtette ráírni a lapra a  feladó, s csupán az utca és a ház 
adatait jelölte meg.

Gépekről, egyre fokozódó gépesítésről számol be a cikk�
író, de egyetlen pillanatig sem feledkezik meg az emberről. 
Az emberről, aki nélkül a legjobb, a legrafináltabb, a leg- 
automatikusabb gép, berendezés is csak halott fémhalmaz. 
Igen, „a postánkat minden külföldi partner tiszteli, jó hí�
rünk van”. Joggal. Előfordulnak hibák a Postánál? Igen. Van�
nak javítanivalók? Vannak. De egészében vizsgálva nyugod�
tan idézhetjük a cikk befejező sorait: „... a Magyar Postának 
nincs miért szégyenkeznie”.

E havi lapszemle után, ágy tűnik, ezt a tényt a hazai saj�
tó egy része is kezdi elismerni. Pontosabban fogalmazva: fel�
ismerni.

(bródy)

44 órára előirányzott általános 
m unkaidő - csökkentést — el�
sősorban az egészségre legin�
kább ártalm as m unkakörök�
ben — 1968—70- re először az 
iparban, majd a III. ötéves 
tervidőszak második felében a 
népgazdaság más területein — 
így a Postán is — folyamato�
san bevezetik. Az intézkedés 
jelentős lépés a több pihenés, 
az egészség védelme, a  ku ltu �
rális lehetőségek, igénybevéte�
lének kiszélesítése szempont�
jából.

— A Postavezérigazgatóság�
gal közösen még ez évben meg�
tesszük a  szükséges intézkedé�
seket ahhoz, hogy a tervezett 
munkaidő-csökkentés megfele�
lő időben a Postán is életbe 
lépjen. Ahhoz azonban, hogy 
e nagy fontosságú intézkedés 
ne járjon  együtt a  népgazda�
ság jövedelmezőségének rom�
lásával, a Postán is nélkülöz�
hetetlen lesz, hogy párhuza�
mosan felm érjük a munkaidő 
jobb kihasználásának még 
meglevő ta rta lékait is.
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rra eszmélt fel, 
hogy a vonat el�
indult és a moz�
gástól, az első rán�
tásoktól mintha 
felszakadtak volna 

a sebei. A vagonban félho�
mály volt, csak a négy táví- 
rász asztalai fölött világítottak 
a lámpások. Miért nem hallja 
a vonat zakatolását? Persze, 
igen, a légnyomástól, amikor 
a gránát robbant, megsiketült. 
Vajon örökre-e, vagy meggyó�
gyul idővel? Milyen Közel ha�
jol hozzá Anna és mégsem ér�
ti, amit mond! Balogh Áron 
nézte a lányt, de csak alakjá�
nak körvonalait látta, mert 
háttal ült a fénynek. A sebe�
sült fiatal férfi most újra le�
hunyta a szemét és az volt az 
érzése, hogy talán mégis csak 
álmodik. Hogyan került vol�
na újra ide, ebbe a postava�
gonba?

Lassan — lassan, mint ahogy 
a hajnali ködből bontakoznak 
ki szülőföldjén a havas hegy�
csúcsok, úgy merültek fel lá�
zas, zavaros agya mélyéről az 
elmúlt napok emlékképei.

A hadseregfőparancsnokság 
különvonata egy szalonkocsi�
nak nevezett étkezőkocsiból, 
egy hálókocsiból és egy távíró�
készülékkel felszerelt postava�
gonból állt. Ebben dolgozott 
Áron tavírász-társaival, Bu- 
csik Péter irányítása alatt. Mi�
kor a különvonat elindult Bu�
dapestről, már mindannyian 
sejtették, hogy súlyos a hely�
zet, de azt mondták nekik, bíz�
zanak az új főparancsnokban, 
Stromfeld Aurélban. Éjjel napi 
pal minden állomásnál jöttek- 
mentek a haditáviratok és az 
öt távír ász egyre komorabb 
lett. Már nem is kellett szól- 
ixiok, csak némán egymásra 
néztek, ö t komor, gondterhelt 
férfi szempár. De egy fekete 
szempár szembeszegült velük. 
Ebből valami nagy belső derű, 
bizakodás sugárzott. Balogh 
Áron társai arra figyeltek fel, 
hogy Mák Anna, a főparancs�
nokság gépírónője, milyen ked�
ves és szemrevaló lány. Ami�
kor megjelent a postavagon�
ban, hogy odaadja a távírá- 
szoknak a főparancsnok utasí�
tásait, egy pillanatra elhall�
gattak a távírógépek. Világos�
sárga, kék csíkos ruhájában 
olyan frisseséget árasztott 
maga körül, mint az áprilisi 
hajnal. Csöppnyi fáradtságot, 
álmatlanságot sem lehetett lát�
ni rajta, pedig ő sem aludha�
tott az utolsó napokban többet 
néhány óránál.

„Mitől ilyen jó kedvű, mitől 
ilyen derűs e? a lány? Talán 
nem is érti, miről van szó!’’ — 
tűnődött némán, majdnem el�
lenségesen Áron és szótlanul

nézte, míg a többiek, iménti 
nyomott hangulatukat feledve, 
élcelődtek vele és körüludva�
rolták. „Fogalma 'sincs talán 
róla” — tépelődött tovább ma�
gában a fiatal férfi, — „hogy 
egy olyan főparancsnokságon 
dolgozik, amely gyorsvonati 
sebességgel megy a vakvá�
gányra.”

Másnap éjjel az egyik sürgős 
távirati jelentést Bucsik Pé�
ter Áronnal küldte be a főpa�
rancsnoknak. Amikor ő belé�
pett a szalonkocsiba, tekinte�
tét először a helyiség közepén 
húzódó hatalmas, hosszú és 
széles asztal vonta magára. 
Térképek, jegyzetek hevertek 
rajta. Mák Anna az asztal ele�
jén ült. A székre több párnát 
tettek, hogy jobban elérje a 
magas asztalon az írógépet. A 
lány feszülten figyelte a főpa�
rancsnokot. Fekete szeme ta�
lán még bensőségesebb fény�
nyel sugárzott, mint máskor. 
Áron bosszúsan érezte, hogy 
valamiféle heves féltékenység 
fogja el.

Stromfeld szálas, vállas alak�
ja egy térkép fölé hajolt. Rö�
vidre nyírt haja s bajusza már 
őszült, de arca sima volt; hú�
sos — erőteljes és nyugodt. 
Áron tisztelegve adta át a tá�
viratot.

— A székely hadosztály�
tól? . . .  kérdezte Stromfeld és 
hangjában valami önkénytelen 
reménykedés és türelmetlenség 
érződött.

Áron kicsit elpirult. Miért 
is? Akkor nem értette. Vgy 
vélte, hogy elfogult zavarában, 
mert először szólt hozzá a fő- 
parancsnok. Később tisztult ki 
előtte, hogy öntudatlanul is 
mások miatt pirult el. A szé�
kely hadosztály parancsnoksá�
gát sürgető táviratokkal szó�
lították fel, hogy jelentkezzék, 
de még mindig nem jött vá�
lasz.

— A negyedik hadosztály 
parancsnokságának távirata — 
szólalt meg kicsit rekedtesen 
Áron.

Stromfeld szótlanul bólin�
tott, már át is futotta a jelen�
tést, s azt az egyik vezérkari 
tisztnek adta tovább. Cigaret�
tára gyújtott és maga elé né�
zett. Csönd volt a szalonkocsi�
ban. Áron, mielőtt kiment vol�
na, még egyszer visszanézett 
Mák Annára, aki le nem vette 
tekintetét Stromfeldről. . .

— Hogy nézett maga rá! Az 
apja lehetne!.:. morogta 
másnap éjjel Áron a lánynak 
és gúnyosan mosolygott hoz�
zá. A különvonat Szolnok alatt 
állt, egy külső vágányon. Csil�
lagos volt az áprilisi ég és a 
Tisza felől enyhe szél fújt, 
meglobogtatta a lány vállára 
terített katonaköpeny leber-

KÁRPÁTHY GYULA:

Mák Anna szeme
(N ovella)

nyeget és tömörre fésült, dús 
fekete hajának néhány elsza�
badult tincsét. A vagon mel�
lett sétáltak.

— Apámat sem szerethet�
ném jobban — válaszolta hal�
kan, kis mosollyal Anna. — 
Hozzá fogható emberrel még 
nem találkoztam soha. Ebben 
a pokoli zűrzavarban, fejvesz- 
tettségben csak ő lát világo�
san . . .  csak ő mer határozot�
tan dönteni és cselekedni. S 
ezt csak az látja igazán, aki 
ott van éjjel-nappal mellette. 
Csak ő nyerheti meg ezt a há�
borút, senki más.

— „Csak . . .  csak . . .  csak...”
— ismételte ironikusan Áron.
— Csakhogy ezt a háborút mi 
már elvesztettük.

Ez volt az a mondat, amely�
ből kipattant Áron és Anna 
között a hajnalig tartó vita. 
Mindkettőnek bőven jutott ér�
velő anyaga, hiszen a felső Ti�
szától a Maros völgyéig húzó�
dó 250 kilométeres front min�
den jelentését ismerték; a 
helyzetet ők valósággal ujjaik 
hegyén tapinthatták a távíró�
gép és az írógép billentyűin. 
Csakhogy az egyik már Strom�
feld szemével mérte fel mind�
ezt; Mák Anna szeme az ő 
eszének, logikájának a visszfé�
nyét tükrözte, de a női megér�
zés és valakihez — s egy ügy�
höz — való hűség és melegség 
belső sugárzása is beleolvadt 
ebbe. ..

Már nagy, súlyos csend ne�
hezedett közéjük. Némán, el�
lenségként álltak egymással 
szemben. Messziről, a szolnoki 
állomás felöl éles vonatfütty 
hasított az éjszakába.

Akkor a lány nyugodt, hűvös 
hangon mondta:

— Maga . . .  ha így gondol�
kodik, egy-két napon belül de�
zertál.

— „Dezertálok?!” — fordult 
dühösen szembe vele Áron. — 
Én, mint postás távírász, ön �
ként jelentkeztem vöröskato�
nának. Egy hónappal ezelőtt 
még azt hittem, lehet valamit 
segíteni. . .  Ha viszont nem, 
akkor jogom van önként tá�
vozni.

Mák Anna nem felelt. A 
csillagfényes éjszakában átha�
tóan nézett a fiatal férfire.

Máskor melegfényű fekete 
szempárja metszőén hideg volt 
és fénytelen.

Mennyi ideig álltak így? Ki 
tudja, ám egyszerre élénk 
mozgás, jövés-menés hallat�
szott a postavagon felől. Kis�
vártatva leugrott a nyitott aj�
tóból Bucsik Péter. Rajta volt 
a katonazsákja. Sietve indult 
az állomás felé.

— Hová mész . . .  te Péter?!
— kiáltott utána meglepetve 
Áron.

Bucsik megfordult. Most vet�
te észre kettőjüket a sötétben. 
A postavagon nyitott ajtajából 
éppen ráesett a fény. Arcán 
ijedtség és ellenséges gúny vil- 
lódzott egyszerre, míg köze�
lebb lépett hozzájuk.

— Most érkezett a jelentés! 
Kratochwill Károly ezredes, a 
székely hadosztály parancsno�
ka, letette a fegyvert!

— Tudod, mit jelent ez, ko�
mám? — Bucsik szinte szugge- 
rált a szavaival, lassan, mint 
aki a másikat is arra akarja 
birni, amit ő határozott most 
el magában. — Az egész front 
északi szárnya leszakadt. Ha�
talmas űr támadt a helyén. Az 
ellenség szabadon hatolhat elő�
re és bekerítheti, felgöngyölít�
heti maradék hadosztályain�
kat. Kész. Slussz. A háború�
nak vége.

Morgott valamit, legyintett 
és sietve ismét elindult az ál�
lomás felé.

— Miért nem megy utána?...
— szólalt meg halkan a lány. 
A hangja remegett. Arcán pe�
regtek a könnyek. — Miért 
nem tart vele . . .  a székely 
hadosztállyal. . .  a kratochwi- 
liekkel? Hiszen maga is szé�
kely!

S ezt az utolsó szót most 
olyan hangon mondta ki, mint 
imént azt, hogy „dezertál”. Az �
tán elindult a szalonkocsi fe �
lé . . .

Mindaz, ami attól a pilla�
nattól fogva bekövetkezett, 
olyan volt, mint egy lázas, 
nyugtalan álom egymást úgy�
szólván felfoghatatlan gyorsa�
sággal követő képsorai. Igazán 
élesen később csak az a kép 
bontakozott Áronban, amikor 
már ott feküdt a gépfegyver 
mögött, a Tisza túlsó oldalán,

az akácerdőbe húzódva. Körü�
lötte az önkéntes postás zászló�
alj tagjai; valamivel odébb a 
csepeli vasasok zászlóalja sze�
gezte fegyvereit a „fehérek” 
közeledő oszlopára. Áron enge�
délyt kért Stromfeldtől, hogy 
elhagyja a biztonságos, front 
mögötti postavagont, s a pos�
tás zászlóalj sorai közé álljon. 
Megértette a távírógép mellett 
az árulás és a válság óráiban 
a főparancsnoki szándékot: a 
szolnoki hídfőt a végsőkig tar�
tani kell! Tokaj, Tiszafüred és 
Szolnok a vörös hadsereg há�
rom átkelőhelye, amely a to�
vábbi létet jelenti. Itt kell 
hogy visszávonuljanak a fehé�
rek elől a vörös alakulatok, 
hogy aztán a túlsó parton újra 
rendezhessék soraikat. Ha a hi�
dat nem tudják az átkelés be- 
fejeztéig tartani, az egész 
frontszakaszt megsemmisíti a 
túlerő. A postások és a vasa�
sok kevés szóból is értettek, át�
vágtak a hídon és elfoglalták 
helyüket a kijelölt hídfőállá�
sok védelmében.

Balogh Áron ujjai most már 
nem a távírógép, hanem a gép�
fegyver billentyűire tapadtak. 
Az ellenséget teljesen megza�
varta a váratlan, heves ellen�
állás. Áron Czibor Jánossal, az 
önkéntes postás zászlóalj pa�
rancsnokával — a Stromfeld- 
parancs felmutatásával — a 
visszavonuló alakulatoktól 
nagy mennyiségű lőszert fog�
lalt le a két zászlóalj részére 
és gépfegyvereket. A postás 
vörös katonák és a csepeli va�
sasok nagy tűzerővel fogadták 
a fehéreket, a!kik a dombvonu�
lat túlsó oldalán igyekeztek vé�
delmet találni. Ott akarták 
nyilvánvalóan bevárni a to�
vábbi erősítéseket és a nehe�
zebben mozgó tüzérségüket.

A postások és a vasasok a 
hídfőállás északi szárnyán he�
lyezkedtek el; tőlük délre tíz 
vörös tüzérüteg állott fel és 
egy előretört páncélvonat is fe �
dezte a nyíregyházi munkás�
zászlóaljjal együtt a visszavo�
nuló alakulatok útját. Később 
csatlakoztak hozzájuk önként 
azok a székely katonák, akik 
megszöktek a fegyverletétel 
elől, s lefogták tisztjeiket, akik 
azt akarták, hogy az áruló 
kratochwilliek útját kövessék 
ők is. Olyan elkeseredett düh�
vei küzdöttek, mint akik meg 
akarják menteni a székelyek 
becsületét. Az az indulat dol�
gozott bennük, mint Áronban.

Másnap éjjel a legerősebb 
támadás éppen az északi 
szárny ellen indult meg, mert 
innen akarták felgöngyölíteni, 
leszorítani délnek és elvágni a 
hídtól az egész hídfő-állást. A 
heves gépfegyvertűz, amellyel

Aronék fogadták a támadás
új és új kísérleteit, végül is ar�
ra kényszerítette őket, hogy 
éjfél felé visszavonuljanak és 
tüzérség lásson munkához. Az 
ágyúk ontották a tüzet a védő�
állásokra. Az akácerdő szinte 
eltűnt körülöttük, letarolta a 
srapnelék és gránátok zuhata- 
ga. A környék megtelt halot�
takkal, sebesültekkel. Két óra 
felé hősi halált halt Czibor Já�
nos parancsnok. Egy srapnel�
szilánktól megsebesült a kar�
ján Áron is, de bekötöztette 
magát és nem mozdult el a 
gépfegyver mellől, ö t óra le�
hetett, amikor egy gránát Áron 
géppuska-állásának közelében 
robbant. Elvesztette eszméle�
té t . . .

I l lu s z trá c ió k :  B ak aU á r J ó z se f

. . .  A rázkódásból következ�
tette, hogy a vonat nyílt pá�
lyára érhetett, s már gyorsab�
ban megy. Férfikéz nehezedett 
a vállára. Fölnézett. Stromfeld 
állott ott, világossárga, rövid 
bőrkabátban. Mellette négy ve�
zérkari tiszt. Neki mondott 
valamit a főparancsnok, vagy 
azoknak? Áron nem értette, 
pedig nagyon erőlködött, sze�
rette volna legalább a száj�
mozgásról leolvasni. Nem sike�
rült. ö  is mondani akart vala�
mit, de nyelve nehéz volt, s 
álmosan bénult. Talán az eről�
ködéstől, akarata megfeszíté�
sétől sebei égni, sajogni kezd�
tek, és a fájdalom szinte görcs�
be fogta a szívét, elvesztette 
eszméletét.

A homlokára tett hűvös-vi�
zes kendő térítette magához. 
A lány ápolta. Ahogy fölnyi�
totta szemét, a sugárzó fekete 
szempárt látta egészen közel�
ről. A görcs lassan oldódott a 
szíve körül és olyan nyugal�
mas melegség árasztotta el, 
mint amilyet még nem érzett 
soha. Hogy mit mondott neki 
Stromfeld, azt most értette 
meg Mák Anna szeméből.

KEDVES „SZEGED 1-ES!”

Két napot töltöttem önök között.
Mint annyi másszor tollforgató pályámon, 

megint csak arra kellett gondolnom, hogy mi�
lyen gyorsan szalad az idő, ha egy emberi kö�
zösség mindennapi életével szeretnénk minél 
jobban megismerkedni: felkutatni próbálko�
zásaik és sikereik, gondjaik és örömeik rejtet�
tebb összefüggéseit, okait. Milyen hosszú, na�
gyon hosszú időre volna szükség mindehhez!

Mégis, mit mutat a kép; két nap tükre az 
önök munkájáról?

összességében1: derűs a Katás, élénkek a
színek, lendületesek a formák. Kalauzolómtól, 
Prágai Györgytől — a Postások Szakszerve�
zete Csongrád megyei bizottsága titkárától — 
előzőleg megtudtam, hogy a Szeged 1-es már 
két éve teljesíti azokat a feltételeket, amelyek 
az „élüzem” cím elnyeréséhez szükségesek. 
Minőségi munkájukkal első helyen állnak a 
három megyei postahivatal közül.

Önöknél tavaly 17 brigád állott versenyben, 
összesen 176 taggal. Ez úton is gratulálnunk 
kell ahhoz, hogy két brigádjuk bronzplaket�
tet nyert, kettő zöldkoszorút, hetet zászlóval 
és oklevéllel tüntettek ki, három pedig első 
ízben nyerte el a „Szocialista brigád” címet. 
Az idén már 24-re emelkedett a brigádok szá�
ma!

E számot hallva, ott a helyszínen, önök kö�
pött, s a buzgóságot és lelkesedést látva, egy- 
rtelműen a hatása alá kerültem magam is. 

Csak úgy áradt önökből a friss, derűs vállal�
kozó kedv! A brigádok versenyében vezető 
szerepet játszanak a hivatal nődolgozói. A 15 
főnyi „Rózsa Ferenc” szocialista brigád 1965- 
ben oklevelet, 1966-ban jelvényt szerzett. Ve�
zetőjük, Bélteki Mária szavaiból ugyanaz az 
optimizmus csendült ki, mint mindabból, amit 
Kondorost Jánosné, a „Törekvés”-brigád veze- 
ője mondott, vagy pedig Vad Magdolna, aki 
15 asszony és leány munkáját fogja össze a 
[ívbeszélőközpont „Dobó Katica"-brigádjá�
ban. Fábián Júlia vezetésével már a távközlé�

si osztály minden dolgozója brigádtag és meg 
akarják szerezni a „Szocialista osztály” címet.

Az optimizmusnak, a vállalások teljesítésé�
ben, sőt esetleges túlteljesítésében vetett hit�
nek van tárgyi alapja, ha arra gondolok, hogy 
éppen önök az eltelt évben nagyon is nehéz 
körülmények között állták meg helyüket a 
versenyben. Hiszen ekkor történt az átállás 
az ötjegyű kapcsolási számokra és ugyanak�
kor megnőtt a forgalom; 88 ezerrel több be�
szélgetést kellett kapcsolniok, mint az előző 
esztendőkben. S önök a kapcsolási hibaszáza�
lék emelkedése nélkül látták el feladatukat!

Nem önök beszéltek erről, hanem Csetényi 
István, a szakszervezeti bizottság termelési 
felelőse. Önök a dolgozó emberek szerénysé�
gével ezt ugyanúgy nem emlegették, mint 
hogy kitértek bizonyára meglévő nehézségeik 
feltárása elöl. S erről a munkaverseny „írá�
sos tanúi”: a brigádnaplók sem árultak el töb�
bet. Nem első ízben említjük meg a lap ha�
sábjain a brigádnaplók fontos, sőt — az ön�
kontroll szempontjából — nélkülözhetetlen 
szerepét. Az idén, amikor immár 24 brigád�
dal az egész Szeged 1-es versenybe száll a 
„Szocialista munka hivatala” címért, úgy ér�
zem. hogy az önkontrollt az eddiginél még szi�
gorúbbá kell tenniök. Csak így kerülhető el 
a felhígulás. Amikor 24 brigád versenyez, 
hogy szocialista brigádként érjen el kiemelke�
dő eredményt, sőt egy egész hivatal tűzi ki 
célul, hogy szocialista hivatal legyen —, akkor 
a szocialista szó mélyebb tartalmát még fo�
kozottabban kell önmaguk számára is elemez�
niük. Hiszen a „szocialista” fogalom koránt�
sem csak a munkára, hanem az egész szemé�
lyiségre, az ember és a közösség viszonyára 
vonatkózik. Ennek csupán következményei és 
járulékai a brigádnaplókban olvasható olyan 
bejegyzések, hogy felajánlásban elolvastak bi�
zonyos szocialista tartalmú regényt, megnéz�
tek ilyen filmeket vagy darabokat; vagy pél�
dául, hogy a hirlapkézbesítő osztály brigád�
jai — ahol az állományon kívüli dolgozók 50 
százaléka brigádtag már! — jó eredményeket

értek el a szocialista eszmeiség szempontjá�
ból fontos sajtótermékek propagálásában, az 
előfizetők számának növelésében. Végül is az 
az igazság, hogy ez munkájuknak szükségsze�
rű követelménye.

A szocialista tartalomnak sokkalta kézzel�
foghatóbb példája a Szeged 1-esben az a tár�
sadalmi munka, amellyel a Népszabadság 
Tsz-t patronálják a könyvelés, zárszámadás 
stb. készítésében, gépekkel, autókkal és mun�
kaerővel segítik szükség szerint. Ilyen példa 
az a szeretet is, amellyel a 69 éves, magános 
postás nyugdíjast, Druszt bácsit, „örökbe fo�
gadták”. Valóban, szinte családja lettek és a 
hétköznapok gondjaiban csakúgy mellette áll�
nak, mint ahogy születésnapján és névnapján, 
valamint ünnepnapokon gondoskodnak örö�
méről.

A nyugdíjasok iránti szeretet az egyik jel�
legzetes szocialista közösségi megnyilvánulá�
sa azoknak is, akik a Szegedi Postás Művelő�
dési Ház igazi aktívái. S most hadd forduljak 
önökhöz:

Kedves művelődési ház-beli aktivisták!
Hosszan beszélgettünk Vámos Lászlóval, a 

művelődési ház élénk szellemű, aktív vezető�
jével, s Kállainé Gyárfás Klárával, aki a Sze�
ged 1-es hirlaposztályán dolgozik; ő az üzemi 
könyvtáros is és alapító tagja a színjátszó 
együttesnek. Több mint tíz év tapasztalatára 
hivatkozhat.

Elsősorban a TIT-tel karöltve végzett isme�
retterjesztő előadásokat kell említeni, külön 
kiemelve azokat, amelyeket a postai tanfo�
lyam hallgatói részére tartanak földrajzi is�
meretekből, mert az oktatótisztek tapasztala�
tai szerint erre nagy szükség van, a földrajz�
zal egyes hallgatók hadilábon állanak. A vetí�
tettképes előadások olyan hasznosak és érde�
kesek, hogy most már három megyébe is ki- 
küldenek előadókat. Ugyancsak élénk az ér�
deklődés az olyan előadássorozatok iránt, 
amelyek a legelterjedtebb szakmai betegsé�
gek ellen való védekezést, a megelőzés mód�
jait ismertetik.

Látszólag csak külön színfolt, praktikus 
mozzanat a művelődési ház életében az éven�
kénti három szabás-varrás tanfolyam. Való�
jában — mint Vámos László hangsúlyozta — 
rendkívül széles rétegeket vonz; 30—40, sőt 
50 kilométer távolságról is bejárnak a tan�
folyamra az asszonyok és leányok. Hasznos 
és népszerű dolog ez!

Búcsúzóul el kell mondanom azokat a gon�
dolataimat, amelyek színjátszócsoportjukra 
vonatkoznak. Sok próbát kiállt, életre váló

együttes ez. Nemcsak Szegeden népszerű, ha�
nem egész Csongrád megyében, sőt azon túl 
is, hiszen egy-egy turnéjukon olyan nagy 
szakszervezeti üdülőhelyen is vastapsot kap�
tak, mint például Lillafüred. Kállainé Gyár�
fás Klára, aki együttesbeli pályafutását mint 
Bánk bán Gertrudisz királynéja kezdte — er�
re mosolyogva emlékszik vissza — karakteri- 
záló tehetségű, komikai alkat. Ügy is szokták 
nevezni tréfásan, hogy „a szegedi Lórán Len�
ke”. Rajta kívül Molnár László, Molnár Jú�
lia, Tóth József, Cserhalmi János, Miklós Jó�
zsef és Judik Péter ugyancsak aktívan részt 
vesz az együttes munkájában. Legnagyobb si�
kereiket olyan könnyű vígjátékokkal aratták, 
mint a „Bukfenc” vagy a „Tavaszi keringő”. 
Ez utóbbival már 27 előadást értek el, de még 
17 helyre lekötötték. Átlagos bevételük 6—7 
ezer forint, s ez a művelődési ház évi költség- 
vetésében — a filmvetítés mellett — a legje�
lentősebb bevételi forrás. Már ezért is kicsit 
tekintettel kell lennem a valós követelmé�
nyekre, túl azon természetesen, hogy a Csong�
rád megyei falvakban, tanyasi központokban 
a hideg, sötét, téli estéken a művelődési ház 
együttese sok színt, vidámságot visz az em�
berek életébe. Az első sorokban ott ülnek a 
postás dolgozók és családtagjaik. Ki is vitat�
hatná a szórakoztatás szép, fontos feladatát? 
Mi tehát mégis a probléma?

Az, hogy a színházi szervezőktől tudom: sa j�
nos, a szegedi postások bizony nem nagyon 
aktív látogatói sem a Nemzeti Színház nagy 
prózai előadásainak, sem az operai előadá�
soknak. Márpedig kétségtelen, hogy a város 
postástársadalmának mélyebb kulturális fejlő�
déséhez a jelentős prózai és operaelőadások 
látogatása szervesen hozzá tartozik: Én remé�
lem, hogy most, amikor a nagy színház átépí�
tése miatt a művelődési ház lesz az egyik ott�
honuk a kitűnő szegedi színművészeknek 
ez nemcsak formális társbérletet jelent majd, 
hanem szorosabbá válik a postások kapcsola�
ta a színházkultúrával is. Az a kitűnő mun�
ka, amelyet akár a Szeged 1-esben, akár a 
művelődési házban végeznek a szorgalmas ak�
tivisták, az igazi szocialista fejlődés perspek�
tívájával biztat mindannyiunkat, akik sok si�
kert kívánunk önöknek.
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Javaslatok, észrevételek
Fővárosi és vidéki szak -  

szervezeti tisztségviselőkkel 
arró l beszélgettünk, milyen 
közérdekű és egyéb, a dolgo�
zókat érin tő  kérdések, javas�
latok hangzottak el a bizalm i-  
és az ob - választásokon, mi a 
vélemény azokról és mi lesz 
a javaslatok sorsa. A beszél�
getés során sok figyelemre 
m éltó dolog hangzott el, s 
ezekből em elünk ki néhányat.

Szabó Gyula, a József Táv�
beszélő Üzem . szb - titkára sze�
r in t a bizalm iválasztásokon az 
egyik leggyakoribb b írá la t a 
m unkakörülm ényeket érte. A 
József utcai m űhelyben még 
nem  állíto tták  m unkába a 
gépeket, illetve: a szakszerve�
zet jogosan nem  engedélyezte 
a  zsúfoltság m iatt a  m unkát, 
s így tavaly szeptem ber óta 
az új gépek kihasználatlanul 
állnak. Hónapok óta ta rtó  
huzavona u tán  sem szabadít�
ják  fel a  ruharak tá r helyisé�
gét. Ilyen körülm ények között 
a  m űhelycsoportnál állandó az 
elégedetlenség, hiszen a dol�
gozók meglehetősen nehéz 
körülm ények között végzik 
m unkájukat.

Az építési osztály bizalm i 
csoportjánál szóba került, 
hogy az elhúzódó építkezés 
m iatt szintén nagy a zsúfolt�
ság: a dolgozók egészségét
veszélyezteti, hogy az öltözők 
és a fürdő különböző em ele�
teken vannak. Ugyancsak az 
építési osztályon azért b írá l�
ták  a főbizalmit, m ert nem 
tá jékozta tta rendszeresen a 
dolgozókat. A szakszervezeti 
bizottság ú<*y határozott, a 
jövőben rendszeresen meg�
hívja a főbizalm it az szb-  
vezetőségi ülésekre, hogy is�
m ertesse az ott elhangzotta�
k a t a bizalm iakkal.

Az alközpontos karban tartó  
csoportnál a szocialista brigád 
felajánlotta, hogy az előfizetők 
részére történő, úgynevezett 
kisjavítások egy részét el�
végzi.

Az épületkarbantartó  cso�
portnál komoly problém aként 
jelentkezett a Baross u. 30. 
alatti m unkásszállás helyzete.

Itt néhány rendbontó gyakran 
zavart kelt; feltétlenül szük�
séges, hogy mielőbb erélyesen 
intézkedjenek.

Nagyon figyelemre m éltó a 
föközpontos osztályon a ju ta l�
m azásokkal’ kapcsolatban el�
hangzott javaslat. M aguk a 
dolgozók te tték  szóvá, hogy a 
jutalm azás ne az egyenlősdi 
alapján  történjen, hanem  b á t�
ran  ad janak többet annak, aki 
valóban megérdemli és m in�
dig kérjék  ki a bizalm iak vé�
lem ényét is. Szóvá5 te tték  azt 
is, hogy a negyedéves ju ta l�
mazásoknál a műszaki állo�
m ánycsoportban levők igaz�
ságtalanul hátrányos helyzetét 
meg kell változtatni. Ne for�
dulhasson elő, hogy a m aga�
sabb képesítésű dolgozók a la�
csonyabb ju ta lm at kapjanak 
csak azért, m ert a műszaki á l�
lom ányban kisebb a ju ta lm a�
zási keret. Javasolták  azt is, 
hogy az egyes m unkaterületek 
sajátosságai szerint vizsgálják 
felül a m unkaruhák kihordá�
si idejét. A vonalfelvigyázó 
például kétévenként kap m un�
karuhát,' nem  kap bakancsot, 
míg csoportját m inden évben 
ellátják.

Lanczkor Jenő, a  Budapest
70 postahivatal szb - titkára 
szerint a választások során a 
dolgozók a legtöbb észrevé�
te lt az 1964 óta húzódó ép ít�
kezés m iatt tették. M ajd m in�
denütt szóba hozták, hogy az 
építkezés m iatt rosszak, sőt 
életveszélyesek a m unkakö�
rülmények.

Sok jogos igény hangzott el 
a nehéz fizikai m unkák gé�
pesítésével kapcsolatban. Egy-  
egy em ber egy 12 órás éjsza�
kai m űszakban 15—20 kilo�
m étert is megtesz és 150 m á�
zsa csomagot mozgat meg.

Többen hív ták  fel a figyel�
m et a kézbesítő utánpótlás 
nehéz problém ájára. Jelenleg 
is mintegy 60—70 em ber me�
hetne nyugdíjba, ha lenne, aki 
a helyükbe lépne.

Péter Ferencnek, a Baranya 
megyei bizottság titkárának  
tájékoztatása szerint a válasz�
tások során felfigyeltek a r�

ra, hogy rendszertelen a b i�
zalmi csoportértekezletek
m egtartása. Ilyen form án 
egyes közlések késve ju tnak  el 
a csoport tagjaihoz, m ásrészt 
a  csoport tag jait foglalkoztató 
problém ákat sem v ita tják  meg 
együttesen és azok nem  ju t�
nak el az szb vezetőségéhez. 
Különösen a kisebb és a szét�
szórt m unkahelyeken, vala�
m int a  műszaki szerveknél 
tapasztalható ez. Az elhang�
zott javaslatok alap ján  az 
alapszervek a jövőben kibő�
víte tt vezetőségi üléseket ta r �
tanak  a bizalm iak bevonásá�
val.

Összefoglalva a legtöbb 
helyen elhangzott felszólalá�
sokat, a  megyében a  leggya�
koribb észrevételek: jobb
munkaszervezést, a verseny, a 
szocialista brigádmozgalom 
nyilvános értékelését, az 
egészségtelen és zsúfolt m un�
kahelyek, a  m unkavédelm i 
helyzet javítását, az egyes te �
rületeken mutatkozó bérezési 
aránytalanságok rendezését 
kérték, valam int több javas�
la t hangzott el az ösztönző bér 
helyes alkalm azására is.

A hálózatépítőknél a táv �
íróm unkások ku ltu rá ltabb  el�
helyezését kérték. Javasolták  
továbbá, hogy a hazautazást a 
jelenlegi havi egy alkalom  
helyett legalább kétszer bizto�
sítsák a dolgozók részére. Ha�
sonló javaslatok hangzottak 
el a városi és megyei távköz�
lési üzemnél is.

Pécs 1. h ivatalnál javasol�
ták  a családi üdülés további 
szélesítését és m ind járt meg�
em líthetjük, hogy ez a kérés 
m inden megyében sokaktól 
elhangzott.

Érdekes javaslat volt, hogy 
a neevedévi jutalom  elosztá�
sánál egy- egy dolgozót is hív�
janak  meg, term észetesen ■ 
m indig m ást és mást, hogy 
maguk is meggyőződjenek ró�
la, m ilyen körültekintést k í�
vánó, nehéz feladat a bizal�
m iak és a gazdasági vezetők 
szám ára a negyedévi ju ta l�
m ak igazságos elosztása.

Benkő Tibor, a Győr- Sop -
ron megyei bizottság titkára  
szerint is" az egyik fő tém a: 
a negyedévi forgalm i jutalom  
felosztása volt, a  csoportokban 
sok észrevétel hangzott el. A 
javaslatok lényege: a ju ta �
lomelosztást igazítsák az 
élethez, jobban alakítsák  az 
új norm ának megfelelően, ne 
engedjenek az egyenlősdi 
irányba ható  törekvéseknek.

A kapuvári vezetőségválasz�
tás során a gócosításról is szó 
esett. A hálózatépítőknél fel�
vetették a kéthetenkénti ha�
zautazást, a külső m unkákon 
dolgozók ku ltu rá ltabb  elhe�
lyezésének szükségességét.

A  Győr megyei Távközlési 
Üzemnél a jutalom osztással 
kapcsolatban további javas�
la tkén t hangoztatták, hogy a 
nyilvános ellenőrzés, az üzemi 
dem okratizm us erősítése é r�
dekében helyes lenne, ha a 
jutalom elosztást is a term elési 
tanácskozás elé vinnék.

Kiss Mátyás, a H ajdú - B ihar 
megyei bizottság titk á ra  arró l 
számolt be, hogy területükön, 
például a hálózatépítő üzem 
nyíregyházi főépítésvezetősé�
génél komoly problém aként 
jelentkezett a  m unkáscsapa�
tok egészségvédelme. P é ld áu l: 
a m unkásokat szállító kocsik 
ponyvaellátása, fűtése. A Deb�
recen 1. postahivatalnál a 
nyári egyenruhák minőségét 
kifogásolták.

A fentiekben felsorakoz�
ta to tt javaslatokat, észrevéte�
leket azért em eltük ki, m ert a 
három  vidéki és a ké t buda�
pesti terü let tapasztalatai 
alapján, úgy tűnik, általános 
érvényűek. E javaslatok súlya 
és jelentősége term észetesen 
nem egyforma, de fel kell 
figyelni rájuk, csakúgy, m in t 
a továbbiakra is, hogy ösz-  
szegezésükkel, megfelelő e l�
bírálás alapján, helyes követ�
keztetésekre jussanak, m ajd 
pedig intézkedéseket lehessen 
tenni.

T árkony! Is tv á n

Delegációnk norvégiai tapasztalatairól
Mint már hírül adtuk, Fata- 

Un János, szakszervezetünk 
titkára és Szantner György, 
Bács megyei bizottságunk tit�
kára, 1966. november 16—26- 
ig tanulmányozta a Norvég 
Postaforgalmi Dolgozók Szak�
szervezetének munkáját.

A tíznapos látogatás tapasz�
talatairól beszélgettünk a de�
legáció tagjaival, Fatalin Já�
nossal és Szantner Györggyel. 
Elmondották, hogy e látogatás 
egyébként az elmúlt év júniu�
sában nálunk járt norvég de�
legáció látogatásának viszon�
zásaként az ottani szakszerve�
zeti szövetség meghívása alap�
ján történt. Célja: elősegíteni 
a magyar és a norvég postás 
szakszervezet között kialakuló 
kapcsolatok fejlődését, tanul�
mányozni az ottani szakszer�
vezet tevékenységét, a norvég 
postás dolgozók élet- és mun�
kakörülményeit, továbbá meg�
állapodni a két társszakszerve- 
Zet közti kapcsolatok további 
formáiban.

— Delegációnkat fogadta: 
Per Harraldson, a Norvég 
hand Organizason (NLO — az 
Ottani SZOT) sajtó- és infor�
mációosztály vezetője, Birger 
Breivik, az NLO központi is�
kolájának igazgatója, Leif 
Peülsen, a Norvég Postás Szak- 
szervezet Közös Szövetségének 
elnöke, Aage Tömmerek, az 
Altiszti Szövetség elnöke, Rag�
mar ödven, a Postaügynökök 
Szövetségének elnöke, Erlind 
Krogsvold, a Tisztikari Szövet�
ség alelnöke, Ragnold Rustung 
Bru, a norvég posta vezérigaz�
gatója, Korsten Skaug, a posta 
szociális igazgatója, Berthold 
S. Maidé, a gépesítés és mű�
szaki fejlesztés vezetője. Ta�
lálkoztunk a hazánkban járt 
norvég postás delegáció vezető�
jével, Erling Sandsviggal, a 
delegáció tagjaival, Frank 
Gaustad, Rogmar ödven és 
Vunnar Andreassen kollégák�
nál. Ott-tartózkodásunk során

találkoztunk és tanácskoztunk 
a már fent említett szövetsé�
gek oslói bizottságának elnö�
keivel, vezetőségi tagjaival, va�
lamint a Bergern Tisztikari 
Szövetség elnökével, vezetői�
vel, az Oslói Távbeszélő- és 
Távíróhivatal, illetve a Rádió 
és Tv szakszervezeti elnökei�
vel. A program szerint voltunk 
több postaszervnél, láttunk két 
szakszervezeti üdülőt is.

— Az NLO-hoz 43 szakszer�
vezeti szövetség tartozik, ame�
lyeket 20 összevont közös szö�
vetség tömörít, és csak e kö�
zös szövetségekhez tartozó 
szakmai szakszervezetek kap�
nak képviseletet az NLO ve�
zetőszervében. Például a pos�
taforgalmi dolgozók is csak 
azután kaptak képviseletet, 
miután az altiszti, a postaügy�
nöki és a tisztikari szövetségek 
— önálló szervezeti életüket 
megtartva — 1951-ben Közös 
Szakmai Szövetséget hoztak 
létre. Az NLl-hoz tartozó szö�
vetségek taglétszáma 57 700 fő. 
Az utóbbi években jelentős a 
fejlődés, de az ottani vezetők 
elégedetlenek, mivel még sok 
állami alkalmazott nem tagja 
a szakszervezetnek. A postá�
soknál a tagdíjat a bérből von�
ják le, s azt a postaigazgatás 
egy összegben utalja át a Szak�
szervezeti központnak. A terü�
leti szervek a megállapított 
tagdíjon felül is kérhetnek tag�
díjat, ha valaki hajlandó töb�
bet fizetni, E többlet növeli a 
területi szervek anyagi alap�
ját.

— Tanulmányoztuk a szo�
ciális kérdéseket is. Azt ta�
pasztaltuk, hogy betegség ese�
tén a dolgozók a gyógyszer tel�
jes árát fizetik, a nyugdíjasok 
viszont ingyen kapnak gyógy�
szert. A postai kézbesítők ko�
rábban egyenruha-ellátásban 
nem részesültek, hanem évi 
350 korona ruhapénzt kapták. 
A posta most már ruhát és ci�
pőt ad. Természetesen nem

ingyen, mert évente 120 koro�
nát téríttet meg mindezért a 
kézbesítőkkel, amely összeget 
levonja a, fizetésükből. Nagy 
vívmánynak tartja a norvég 
szakszervezeti mozgalom azt, 
hogy a heti munkaidőt 48-ról 
45 órára csökkentették. A 
nyugdíjak összege szakmán�
ként, ny ugdíjegyesületenként 
eltérő. A dolgozók általában 
keresetük 30—40 százalékát 
kapják nyugdíjként. Családi 
pótlékot egy gyermek után 
nem fizetnek. Szeretnék ezt 
korrigálni. Az ország munka�
képes nőlakosságának 10 szá�
zaléka van munkaviszonyban, 
ugyanakkor több területen je �
lentős a munkaerőhiány. Ko�
rábban a nők azonos mun�
káért kevesebb bért kaptak a 
férfiakénál. E különbség meg�
szüntetésére törvényt is hoz�
tak, de a bértétel alsó határá�
ba sorolják még ma is legtöbb 
helyütt a nődolgozókat. Az 
egész világon Norvégiában fi �
zetik a legmagasabb illetmény- 
(kereseti) adót.

Az NLO azon munkálkodik, 
hogy segítse a Norvég Mun�
káspárt tömegbefolyását és 
győzelmét a legközelebbi par�
lamenti választásokon. Elmon�
dották, hogy a nemzetközi 
szakszervezeti kapcsolatok 
erősítéséért . minden lehetőt 
megtesznek, mert ők is érde�
keltek a népek közötti barát�
ság kialakításában. Ilyen cél�
ból a Magyar Postások Szak- 
szervezetével már jó a kap�
csolatuk.

— Korsten Skaug, a posta 
szociális igazgatója javasolta, 
hogy sport területén is lehető�
ség van a norvég és magyar 
postások kapcsolatának erősí�
tésére. Szívesen látnak ven�
dégül magyar postás sportoló�
kat Norvégiában.

— Sok tapasztalatunk van 
a Norvég Posta munkáját il �
letően is. Az általános kézbe�
sítési forma — városon és vi�

déken egyaránt — a levélszek�
rény útján történő kézbesítés. 
Városokban sem csomagot, sem 
pénzt nem kézbesítenek ház�
hoz, a címzettek értesítést kap�
nak, hogy hol vehetik át kül�
deményeiket. Erre szerintük 
azért van szükség, mert a ház�
hoz kézbesítés költséges, és a 
jelentős létszámhiány miatt 
meg sem lehet oldani. Most 
azt tervezik, hogy a vasúti és 
hajón történő postaszállításról 
átallnak a légi szállításra és 
az egész országot behálózó gép�
kocsiszállításra. A létszám�
hiány főleg a kézbesítői és pos�
taszállítási munkakörökben je �
lentkezik. Ennek okai vendég�
látóink szerint az ipar elszívó 
hatása és a postai bérek vi �
szonylag alacsony színvonala. 
Hogy a fiatalok számára von�
zóbb legyen a postai kézbesí�
tés, a gyalogos és kerékpáros 
kézbesítésről át kívánnak térni 
a gépjárművel való kézbesí�
tésre. A meglátogatott posta- 
hivataloknál mindenütt nagy�
fokú munkafegyelemmel és 
munkaintenzitással találkoz�
tunk. A munka> közbeni csel�
lengés, büfébe járás, beszélge�
tés ismeretlen. Minden dolgo�
zónak pontosan behatárolt fel�
adata van. Mindenütt kifogás�
talan postaépületet, tiszta 
munkahelyeket, példás rendet 
láttunk. Amerre jártunk, öröm�
mel üdvözölték azt, hogy a 
két társszakszervezet között 
létrejött a kapcsolat. Meg�
egyeztünk, hogy 1968-ban is�
mét delegációcserét kezdemé�
nyezünk. Megítélésünk szerint 
delegációnk eredményesen tett 
eleget megbízatásának — fe�
jezték be a delegáció tagjai 
beszámolójukat. Hálásak va�
gyunk a norvégiai vendéglá�
tóknak, hogy lehetőséget te�
remtettek a tapasztalatcseré�
re. Azon leszünk, hogy a ma�
gyar postásokat a tapasztala�
tainkról részletesen tájékoz�
tassuk.

H E G Y I - P O S T Á S O K
A kézbesítőasztalokon levelek, színes lapkötegek halmaza. 

Az emberek asztaluk fölé hajolva rendezgetik, számlálgatják 
a küldeményeket, amelyek lassan átvándorolnak az öblös 
bőrtáskák mélyére. A táskák egyre púposodnak, némelyiket 
már be sem lehet csukni.

— Szabály ide, szabály oda; lehetetlen betartani és csu�
kott táskával indulni — mondja egy magas, fiatalos külsejű 
kézbesítő. — Ezekkel a levélként felvett küldeményekkel van 
a legtöbb bajunk — s kezembe ad egy henger alakú, színes 
újságköteget.

Egyszerre többen is nyújtanak hasonlókat, két-három 
kilót is nyom némelyik. A fél kilón felüli súlyokat megportóz- 
va kézbesítik. Ezek töltik ki a táskák nagy részét, sőt néme�
lyiküknek a hóna alá is jut belőlük.

Egész férfikoszorú áll már körülöttem, valamennyien sé�
relmezik a levélként felvett, nagyalakú, súlyos küldemények 
kézbesítését.

Valaki megjegyzi:
— A felek nem jönnének be ezekért, de ha már kivisszük, 

persze, hogy kellenek. Mi meg visszük, a szabály így írja elő. 
Én még csak hagyján, de azok, akik villamosra szállnak, így 
megpakolva. . .

Szabály írja elő azt is, hogy ha a borítékban elhelyezett 
üdvözlőkártyák az üdvözlő szavakon kívül más közlést is tar�
talmaznak, meg kell portózni. Néhányon emiatt is szót emel�
nek.

— Sok 20 fillérünk megy el erre. Ha nem találjuk otthon 
a címzettet, csak bedobjuk a portózott küldeményt a levél- 
szekrénybe. Röstellnénk a pár filléres portóért berendelni a 
feleket.

Alacsony, bajuszos férfi balkezében magasra emel egy 
kisebb csomagot.

— Nekem meg ezzel van sok bajom. A címzett maga kül�
di haza Moszkvából a könyveit. A szomszédoktól már meg�
tudtam, hogy nem küldhetem vissza utána, mert onnan meg 
Németországba utazott. Hol hagyhatnám biztonságban? Csak 
a házfelügyelőnél.

— Érdekes, sokféle a munlcánk, de épp ez a szép benne. 
Ezért szeretem — fordul felénk székén egy másik kézbesítő. 
— Meg az, hogy minden reggel mi tapossuk ki az útat. Erről 
jut eszembe — és cipőjét fölemelve a sarkára mutat — vas 
helyett gumit rakhatnának a cipőnk sarkára. Nagyon csúszik 
a lépcsők kövén. A postának is olcsóbb lenne, a gumi csak 8, 
a vas pedig 12 forint. Ahogy megkapjuk a cipőket, visszük a 
suszterhez, s gumira cseréljük a sarkukat.

Mutatják a cipőjüket, valóban gumiból van a sarka vala�
mennyinek.

A 114-es postahivatal kézbesítői útra készen állnak. Vál�
lukon feszül a táskaszíj, indulnak a területre. Néhányan még 
álldogálnak egy kis ideig. Munkájukról beszélnek, és arról, 
mennyire várják már a tavaszt.

— Most már közeledik — lép hozzám egy fiatalember —• 
Elek János —, ha már a mókusok ugrálnak, virgonckodnak, 
ez azt jelenti. S az embernek mindjárt jobb kedve lesz.

A fiatalember hét éve járja a budai hegyvidék girbe-gör- 
be utcáit.

— Bár nagy a terület, 29 kilométer, sietni kell, hanem 
azért csak el-el nézelödök. Szeretem ezt a környéket, csuda�
szép. Néha, amikor a városon sűrű a köd, fent sziporkázik a 
napfény.

— Bizonyára van hátránya is a hegyi járatnak.
— Gyakran kell tolni a kerékpárt például a NormafátA 

felfelé a Jánoshegyig, vagy télen a nagy hóban.
— Most már jóval könnyebb, motorkerékpárt kaptunk —1 

újságolja örömmel Tóth László.
— Mit szól a terem levegőjéhez? — kérdez a brigádveze�

tő. Az bezzeg ápörodott, fojtogató. Hiába kérünk szellőzőbe- 
rendezést, nem kapunk. 170 ember ebben az alacsony terem�
ben bizony sok. Ablakot nem nyithatunk, mert nagy huzat 
támad.

Vadász István, az szb. elnöke hozzáfűzi:
— Több kérésünk is volt, de azt mondják, .nem teljesít�

hető. Szóltunk, hogy színes papírból készüljenek a tv-nyug- 
ták. Ugyanis a halvány-sárga színű papírt a sötét lépcsőhá�
zakban gyakran összetéveszthetjük a fehér színű rádiónyug�
tákkal. A ráfizetés persze a miénk.

Idős, őszhajú bácsi bosszúsan néz maga elé.
— A lottót bezzeg tudják színezni. A kenyeret is tudják ró�

zsaszín papírba csomagolni, csak a mi kérésünk teljesíthetet�
len. De, hogy színes papírt sem tudnak részünkre előállítani? 
— legyint egyet, s indul kifelé. A többiek utána.

— vonák —

Egy szép este
A postások kitűnő képessé�

gű szimfonikus zenekara 
februárban újabb nagysikerű 
ltoncertet adott a Zeneakadé�
mia nagytermében. Műsoru�
kat a romantikus zeneiroda�
lm i halhatatlan alkotásaiból 
állították össze.

A szép koncert (mintegy 
hangulati bevezetőként) Verdi 
Szicíliai vecsernye című ope�
rájának nyitányával kezdő�
dött. Majd Csajkovszkij He�
gedűversenyét mutatták be, 
amelyet Bodonyi István tol�
mácsolt példás, elegáns vir�
tuozitással. Csajkovszkij fény�
lő, friss hangvételű, népi ele�
mekkel átszőtt műve 1878-ban 
'készült. Mint ismeretes, a hí�
res Hegedűversenyt sokáig le- 
játszhatatlannak tartották. A 
korabeli virtuózok sorra visz- 
szau tanították Csajkovszkij 
partitúráját. Végül Alekszan- 
der Brodszkij vállalkozott a 
mű bemutatására. A bemuta�
tó néhány hónappal később le 
is zajlott, előbb Pétervárott, 
majd Bécsben.

A koncert második felében 
Mendelssohn örökszép szim�
fóniája a IV., az ún. Olasz 
szimfónia szólalt meg. Men�
delssohn — a német romanti�
kus zeneirodalom kimagasló 
képviselője — 1830 táján
Olaszországba utazott. A ba�
rangolások, az élmények nyo�
mán született meg ez a nagy- 

1 szerű, csupadallam alkotás. A

szerző három esztendőn át 
dolgozott, javított művén — 
amely a csudakék égről, a 
végtelenség érzetét keltő sma�
ragdzöld tengerről, a délszaki 
tájak forró szépségéről, meg�
indító, kellemes alkonyatái�
ról szól. A  lágy, érzelmes dal�
lamokból s a szilaj nápolyi 
szaltarellókból (hatnyolcados 
ütemű, tüzes nápolyi tánc) 
összeszőtt muzsika méltó a 
jelzőjére. Olasz, olyannyira 
olasz, amennyire csak a távo�
li, ködös, hideg és szélfútta 
északi tájakról érkező utas 
érezheti annak. . .

A műsor végén mintegy rá�
adásként Liszt Les Préludes- 
jét hallhattuk. A szerző nép�
szerű, sokat játszott alkotása 
Lamartine francia költő azo�
nos című költeményének han�
gulatát őrzi.

A Postás Szimfonikus Zene�
kar kitűnően játszott, dr. Va- 
sadi Balogh Lajos karmester 
értő irányításával. Az együt�
tes kiváltképp a Mendelssohn- 
és a Liszt-mű tolmácsolásával 
aratott nagy sikert. Liszt Les 
Préludes-je esetében az oly 
sokszor emlegetett „acélos 
hangzás” megállapítás helyén�
valónak tűnt. Ám ez a zene�
kar a robbanó erejű effektu�
sok mellett a szinte lélegzet�
elállító pianissimókra (nagyon 
halkan) is képes. Szép esté 
volt!

G an tn e r H ona
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A példányszám nő — a munka 
feltételei nem változtak

A Postai Tervező irodánál
Beszélgetés Hargitai Antal főmérnökkel és Papp Dá niel h. igazgatóval

Az országos papírhelyzet ja �
vulásával csaknem m indegyik 
jelentősebb napi -  és hetilap 
lehetőséget kapott a példány�
szám növelésére. Gondoljuk, 
ezt az eseményt örömmel üd�
vözli a  postás olvasók népes 
tábora is. Talán csak a Köz�
ponti H írlap Iroda dolgozói 
nem  tudnak  teljes szívből, 
fenntartás nélkül örülni a tö r�
ténteknek.

Másra számítottunk

— K örülm ényeink eddig 
sem voltak jók. A példány -  
számnöveléssel tovább rom la�
nak — hitelesíti ism ereteinket 
Ferenczy Sándor igazgató és 
tír. Jakab Imre igazgató -  
helyettes. — A nagyobb fel�
adat elvégzéséhez 26 fő lét�
számot és 6 tehergépkocsit 
igényeltünk. Igénylésünkre 
még nem  kaptunk választ. A 
mintegy 5 ezer tonna súlyú 
példányszám - növekedéssel já �
ró  többletm unkát tehát a m ár 
meglevő lehetőségeinkkel vé�
gezzük el.

A kapott választ kissé el�
kedvetlenedve hallgatjuk. 
M ásra szám ítottunk. A rra 
gondoltunk, hogy a  m ár meg�
történt, vagy folyam atban le�
vő példányszám - em elkedések -  
kel járó többletfeladathoz biz�
tosítják  m ajd az illetékesek a 
feltételeket, s nem  engedik 
meg, hogy a  m unkakörülm é�
nyek tovább romoljanak.

— Tizenhat éve vettük  á t 
a lapterjesztést. A postának 
azóta sincs önálló expedíciója. 
A Szikra Lapnyom dáét hasz�
náljuk. A m unkakörülm ények 
meglehetősen rosszak, kezdet�
legesek, nagy a  zsúfoltság, a 
szociális helyzet nem  megfele�
lő. A m ikor kisegítőket hí�
vunk, azok egyszerűen nem 
tud ják  hová tenni kabátjukat 
— részletezi kérdésünkre a 
helyzetet Ferenczy Sándor.

Akcióképtelen 
a kötözőgép

— Ügy tudjuk, hogy az ex�
pedíció egyetlen kötözőgépe 
jelenleg is, de szinte állandóan 
jav ítás a la tt áll. Az em berek 
jó része túlterheltségre, fá�
rad tságra panaszkodik. So-

Az anya
Amint az asszonyt nézem, 

a régi asszonyok jutnak eszem�
be. Anyám, nagyanyám és az 
a sok ismeretlen anya, akik — 
mint ő — 9—10 gyereket is 
felneveltek. S nem panaszkod�
tak, nem voltak fáradtak so�
ha. Odaadással, önzetlen sze�
retettel állták meg helyüket az 
anyaság posztján.

Fürkészem az asszony ar�
cát. Nyílt, tiszta tekintet, fá �
radtságnak, megtörtségnek 
nyomát sem találom. Élénk és 
vidám, ápolt a haja, keze. Vég�
telen nagy kedvesség és vitali�
tás árad egész lényéből. 47 
éves. De negyvennek se néz�
ném. Kilenc gyermeke van.

1962-ben meghalt a férje. A 
legkisebb gyerek akkor 16 hó�
napos volt, ma első osztályos. 
A legidősebb 21 esztendős. Ar�
ról az időről, amikor egyedül 
maradt a sok gyerekkel, szin�
te kérdezni sem merem. Még�
is, hogyan bírta?

— Nehéz volt! Először na�
gyon megijedtem. Azt hittem, 
nem bírom majd egyedül, de 
hamar talpra álltam. A postá�
sok — a férjem volt kollégái 
a Csekkleszámoló Hivatalban 
és az én új kollégáim — m el�
lém álltak. Visszaadták az ön�
bizalmam. Én akkor lettem 
postás. Sajnálom, hogy nem 
előbb. Nem tudom• felejteni, 
milyen jó az, ha nem hagyják 
az embert magára a bajban.

Az első munkahelye Budán 
volt a 13-as hivatalban. Aztán 
a lakásához közel, a 10-es hi�
vatal távgépíró-kezelője lett. 
Azóta is ott dolgozik.

Bizony, vakarta fejét a hi�
vatalvezető, amikor özv. Nagy 
Sándorné megjelent nála. Ki�
lenc gyerek. Nahát, ez az asz- 
szony is többet lesz odahaza, 
mint a hivatalban! Aggodalma 
azonban alaptalannak bizo�
nyult. Az asszony egyszer sem 
hiányzott munkahelyéről a 
gyerekek miatt.

kan vélekednek úgy, hogy — 
a  technológia elm aradottsága 
és az elvégzésre váró m unka 
növekedése m iatt — az in ten�
zitás évről évre nő?

— Az em bereknek többé - ke -  
vésbé igazuk van. Expedíciónk 
gépesítése csaknem  egyenlő a 
nullával.. Az egyetlen kötöző�
gép legtöbbször akcióképtelen
— válaszolnak ' kérdésünkre 
beszélgető partnereink. — Az 
intenzitás? Biztos, az is nőtt. 
A vezérigazgatóság revizorjái 
1965- ben állapíto tták  meg: az 
utolsó négy évben 25 száza�
lékkal nőtt az intenzitás.

Toplak Ferenc, a Posta�
vezérigazgatóság hírlapügy�
osztályának vezetője nem  
m indenben é rt egyet Ferenczy 
Sándor és dr. Jakab  Im re nyi�
latkozatával. M unkatársai se�
gítségével szinte pillanatok 
a la tt adatokkal illu sz trá lja : 
m iután 1965- ben — a  Posta�
vezérigazgatóság kezdemé�
nyezésére — bevezették, hogy 
a lapok egy részét a nyom dák�
ból közvetlenül viszik ki a 
pályaudvarra, könnyebbé vált 
a Központi H írlap  Iroda 
m unkája.

— Ily módon a 14 nagyobb 
példányszámú lapból havi 4^-  
5 millió darab  be sem kerül 
a  Somosvi Béla utcai expedí�
cióba — m ondja Toplak Fe�
renc. — Mivel a létszám ot 
ugyanakkor változatlanul 
hagytuk, a m unkafeltételek
— szám ításunk szerint — 
mintegy 10—12 százalékkal 
javultak.

A két vélemény között, 
m int később kiderül, csak lá t�
szólagos az ellentm ondás. A 
Központi H írlap Iroda veze�
tői nagyra értékelik  azt az in �
tézkedést, hogy a lapok egy 
részét a  nyomdából közvetle�
nül a pályaudvarra szállítják. 
A vezérigazgatóságnál végzett 
szám ításokat is nagyjából el�
fogadhatónak ta rtják . Egyet�
len bökkenő van csupán a do�
logban, hogy a szóban levő 
intézkedés következtében fel�
szabaduló létszám ot egyéb 
„szűk keresztm etszetén” hasz�
nosította a Központi H írlap 
Iroda, s ezáltal az expedíció�
ban dolgozók m unkája sem �
mivel sem  le tt könnyebb.

— A kilátások viszont vala�

mivel rem énykeltőbbek — 
hangoztatják egyöntetűen a 
vezérigazgatóság hírlapügy�
osztálya, valam int a Központi 
H írlap Iroda vezetői.

Reménykeltő kilátások

Mint m egtudjuk, a Posta�
vezérigazgatóság 6,5 millió 
forintot biztosított a Központi 
H írlap Iroda elhelyezkedési 
problém ái egy részének meg�
oldására. Az ÉM 4. sz. Építő�
ipari V állalattal m ár meg is 
állapodtak. Eszerint 1968— 
69- re fe lú jítják  a KHI József 
Nádor té ri épületét, beépítik 
padlásterét, korszerűsítik vilá�
gítását, a jelenlegi cserépkály�
hák helyett központi fűtést 
szerelnek be — s ily módon 
csaknem  az összes színes la �
pok expediálása idekerül, s 
ezáltal teherm entesül a  köz�
ponti expedíció.

A gépesítésben is várható 
némi előrehaladás. A vezér-  
igazgatóságon szerzett in for�
máció szerint m ár elküldték 
a m egrendelést a holland 
Transom a - céghez ú jabb  két -  
három  kötözőgép közeli szál�
lítására. M egnyugtatásként 
közöljük: m agyar gyártm ányú 
zsineget is küldtek hozzá, 
hogy a holland szakem berek 
a konstrukciót hozzáigazít�
hassák. (Az évekkel ezelőtt 
beszerzett holland gyártm á�
nyú kötözőgép azért m ent 
idő elő tt tönkre, m ert nem  
volt hozzá megfelelő zsineg.) 
Valószínű, hogy a későbbiek 
során a hollandok még a vá�
sárlás m egtörténte elő tt ki�
próbálásra kölcsön adnak  — 
egy, a m agyar zsinegek tu �
lajdonságaihoz igazított — 
gépet

Az adrém a - gépek tek in te�
tében m ár nem  tudunk  ennyi 
jó t mondani. B ár köztudott, 
hogy a KHI gépei kiöreged�
tek, devizakeret hiányában 
egyelőre kilátástalan  a felújí�
tásuk. Félő, hogy a beveze�
tőben em lített példányszám -  
em elkedés ad ta nagyobb te r�
heléstől függetlenül — egyik 
napról a m ásikra — csődöt 
mond a KHI adrém atevé -  
kenysége. S hogy mi lesz ak�
kor, a rra  még gondolni is 
rossz.

M acsári K ároly

Első kérdésünk  a  Postai 
T ervező Iro d a  vezetői�
hez: Hogy an  é rték e lik  a  
P O T I 1966. év i m u n k á �
já t?

— Az 1966-os esztendő a 
POTI létrehozása óta sok te�
kintetben a legnehezebb terv�
év volt. A feladatok jelentő�
sen meghaladták a POTI ka�
pacitását, s így annak érdeké�
ben, hogy legalább a legfon�
tosabb postai beruházások 
tervellátottságát biztosíthas�
suk, rendkívüli erőfeszítések�
re volt szükség.

— Bevezettük a túlidőben 
végzett munkák új premizá�
lási rendszerét. Ennek segít�
ségével a legjobb tervezőket 
a munkaidőn túl is igénybe 
vehettük. Egyrészt tehát a 
munkaidő jobb kihasználásá�
val, másrészt pedig a tálidő�
ben vállalt tervezési felada�
tok végrehajtásával, tervün�
ket 124 százalékra teljesítet�
tük. Meg kell jegyezni, hogy 
az ilyen mérvű túlteljesítés 
egy tervezőirodánál valóban 
rendkívül jelentős. Ejnnek 
hangsúlyozása azért szüksé�
ges, mert a soronkövetkezö 
tervidőszakban hasonló és ál�
landó jellegű ilyen mértékű 
leterhelést nem szabad meg�
engedni. Nyilvánvaló, hogy a 
124 százalékos tervteljesíiés 
mögött nagyon sok túlóra és 
vasárnapi munka húzódik 
meg. Mindemellett tervezőink 
jó és színvonalas munkáját 
tükrözi az a tény, hogy az 
1966. évi feladatokat — a túl�
munkaidőben túlprémiumért 
végzett munkák nélkül is — 
112 százalékra teljesítettük.

— Az 1966. évi tervezési fel�
adatokat az a körülmény is 
nehezítette, hogy jó néhány 
olyan munkát is végeztünk, 
amely hazánkban eddig isme�
retlen, illetve még nem hasz�
nált műszaki berendezésre irá�
nyult. Első ízben foglalkoztunk 
például a nagy csatornakapa�
citású koaxiális kábelek ter�
vezésével, továbbá a korsze�
rű nyugati hírközlési főirány 
biztosítása érdekében széles�
sávú, többcsatornás, nyugati 
rendszerű mikrohullámú lánc 
beruházási programjának elő�
készítésével. Ez utóbbit egyéb�
ként teljes egészében terven 
felül vállaltuk a párt IX. 
kongresszusa tiszteletére.

— Tudtam, hogy félnek tő�
lem. Ezért hát igyekeztem úgy 
megoldani a gyerekproblémá�
kat, hogy arról ne tudjanak itt 
bent. Az itteni munkát itt 
hagytam, az otthoni bajokat 
meg otthon.

Munkahelyén bizalminak vá�
lasztották, 18 ember — főként 
fiatalok gondja, baja szakadt 
a nyakába. Elkalandozik a te�
kintete, nem tudni, az otthoni 
gyerekekre gondol-e vagy az 
itteniekre.

— Fiatalok, bohémek, nyeg�
lék és aranyosak egyszerre. 
Hogy nehéz bánni velük? Bi�
zony, a nevelés nem könnyű 
feladat, de könnyebbé válik, 
ha értünk a nyelvükön, ha 
megtaláljuk a hozzájuk vezető 
utat. Nagyon szeretem őket, 
s azt hiszem, ez elég. Nem ér�
tek egyet azokkal, akik mind�
járt lehuligánozzák őket. Hogy 
más szokásaik vannak? Más�
ként gondolkodnak, öltözköd�
nek? Nézzünk egy kicsit ma�
gunkba, jobbak voltunk? De�
hogy! A szép szó a lényeg. Az 
én módszerem az, hogy szólok, 
„Te, Pista, gyere csak, tisztít�
suk meg a kerékpárod. En az 
egyik kereket, te a másikat.” 
Legközelebb már figyelmezte�
tés nélkül maga csinálja meg.

Tény, hogy a fiatalok szere�
tik. tisztelik. A KISZ-ben tisz�
teletbeli tagnak választották. 
Legutóbb névnapjára annyi vi�
rágot kapott, hogy a kislánya 
segített hazavinni. S ha vala�
melyiknek problémája van, 
hozzá fordul, „Rózsi néni. se�
gítsen!” S Rózsi néni boldog, 
hogy segíthet. Munkahelyét 
második otthonának tekinti, 
munkatársairól szeretettel be�
szél.

— Nagyon szeretek itt dol�
gozni. ezt a kollektívát nyu�
godtan nevezhetem kis csa�
ládnak. Jólesik, mikor meg�
kérdik, hogy vannak a gyere�
kek. Reggelente a főnök mo�
solyogva fogad, s így az em�
ber mindjárt nagyobb önbiza�
lommal kezdi a munkát.

Arca ragyog az örömtől, a 
büszkeségtől, amikor gyerme�
keiről mesél. 16 éves Zsuzsi

lányáról, aki otthon a kisma�
ma szerepét tölti be, s meleg 
étellel várja a családot. A he�
tedik osztályos Péter fiáról, 
aki a politechnikai oktatáson 
tanultakat odahaza hasznosít�
ja, vasalózsinórt és villanykap�
csolót javít, hogy édesanyjá�
nak erre se kelljen pénzt ki�
adnia. Sanyi, a legnagyobb fiú 
táviratkézbesítő ugyanitt, a 
10-esben. Egy fillérig hazaad�
ja keresetét. Esténként eléje 
jön o hivatalba, hazakíséri, 
mert úgy gondolja, mégiscsak 
biztosabb, ha édesanyja mel�
lett van. Beszél a legkisebbek�
ről, akik fillérjeiket gyűjtöge�
tik, hogy egy szál virággal 
meglephessék őt.

— Ügy érzem, mindent meg�
tettem azért, hogy ne érezzék 
magukat árvának, hogy ne 
mondhassák rájuk: szegénye�
sek. Szépen járattam őket.

Szépen. Talán minden gye�
reknél szebben. Hány és hány 
éjszakába nyúló napba került

ez neki! Hányszor töprengett, 
alakítgatott a varrógép mel�
lett görnyedve, hogy új ruhá�
kat varázsoljon a régiekből! 
4 nagy fiúnak 20. születésnao- 
jára ajándék: ötnapos út a lip�
csei vásárra. Azt megelőzően 
pedig motorkerékpár. Kará�
csonyra mindegyik gyermek 
örömére televízió. Kilenc gye�
rek, kilenc pár cipő, ruha, ka�

bát évente többször is. Fizeté�
se 1180 forint, plusz még ár�
vasági, özvegyi nyugdíj és a 
családi pótlék.

— Soha nem nélkülöztünk, 
ügyes gazdálkodás és jó be�
osztás a titka mindennek. Most 
már két gyerek keres, egyre 
könnyebb lesz. Visszatérül a 
rájuk áldozott fiatal életem. 
Rendes gyerekeim vannak, s 
egyik szebb, mint a másik. Ezt 
mások mondják, nem én. Ré�
gebben kérték többen is, adjak 
örökbe közülük. Dehogy ad�
tam volna! Nem is anya, aki 
le tud mondani a gyerekéről.

A gyerekek tudják, hogy 
értük élt eddig, s értük él ez�
után is, s ez nyugalmat, biz�
tonságot ad nekik. 18 éves lá�
nya, aki a Csekkleszámoló Hi�
vatalban dolgozik, azt mondta 
egyszer édesanyjának: ha férj�
hez megy, közel akar lakni, 
hogy ha szüksége lesz rá, át�
szaladhasson érte. Ez az 
anyák .sorsa. A  felnőtt gyere�

keknek is segítője marad nagy�
mama korában is. Egy anya 
nem fárad el soha.

Mi ad neki erőt? Nem tu�
dom. Belső kényszer űz, sze�
retném megcsókolni a kezét, 
tiszteletem jeléül. A fiatalok — 
s a magam nevében.

V onák K ata lin

(Foto: Wormser Antal)

— 1966-ban egyébként a 
postai igényeken túl számos, 
a népgazdaság szempontjából 
rendkívül fontos tervezési fel�
adatot kellett sürgősen meg�
oldani. E munkák persze nem 
egyszer felborították a terv�
szerű és kiegyensúlyozott te�
vékenységet és kisebb kap�
kodást is okoztak. Csak aon- 
dos szervezőmunkával sike�
rült elérni, hogy a feladatok�
nak az előírt határidőre és 
minőségi kifogás nélkül eleget 
tudjunk tenni.

M elyek a  PO TI 1967. évi 
legfőbb feladata i?

— Elöljáróban megjegyez�
zük, hogy már 1966. II. felé�
ben igyekeztünk jól felkészül�
ni az ez évi feladatokra. Jól 
előkészítettük az I. negyedévi 
tervezői munkát. Részben en�
nek eredménye, hogy a POTI 
jól van ellátva tervezési fel�
adatokkal, sőt a posta és a 
népgazdaság különböző terü�
leteiről benyújtott igények lé�
nyegesen meghaladják az 1966. 
évi tervezői kapacitást. Meg�
állapítható, hogy ha évi ter�
vezési feladatainkat 120 száza�
lékra teljesítjük, is, még akkor 
is körülbelül 2,3 millió forint 
tervezői igény kielégítetlenül 
marad. Mindebből követke�
zik, hogy az ez évi feladatok 
semmivel sem, maradnak el a 
múlt éviek mögött.

— A Postavezérigazgatóság 
már tavaly felismerte ezt a 
helyzetet és ezért hozta létre 
az igazgatóságoknál a területi 
tervező irodákat. A területi 
tervező irodák felállítása a 
többi között azt a célt szol�
gálja, hogy ezek a Postai Ter�
vező Irodát a kisebb volume�
nű munkák alól mentesítsék 
és a helyi igényű tervezési 
munkákat a lényegesen jobb 
területi ismeretekkel rendel�
kező igazgatóságokra bíizák. 
A területi tervező irodák fel�
állítása azonban még eddig, 
sajnos, csak igen kis mérték�
ben enyhítette a POTI kapa�
citás-hiányát. A területi ter�
vező irodák feladatai ugyan�
is, a postai rekonstrukciós 
munkák jelentős növekedése 
miatt, szintén gyarapodtak.

M ilyen m ódon, m ilyen  
eszközökkel o ld ja  m eg 
1967. évi nagy  fe lad a �
ta i t  a  P O T I?

— Lényegében kettős fel�
adatot kell megoldanunk. 
Egyrészt: folyamatosan bizto�
sítani a legfontosabb postai 
beruházások megfelelő terv�
ellátottságát, másrészt: egy
sor intézkedést kell tenni an�
nak érdekében, hogy az 1968. 
évi, az új gazdasági mecha�
nizmussal összefüggő felada�
tokra felkészülhessünk. Ezért a 
vezetőség, a helyi pártszerve�
zettel és szakszervezettel 
együtt vizsgálódik, mikéAt 
lehetne a tervezői munkát 
még gazdaságosabbá, jobbá, 
műszakilag megalapozottabbá 
és hatékonyabbá tenni. Vizs�
gálataink szerint a munka ja�

vításának fontos előfeltétele 
dolgozóink szakmai és politi�
kai továbbképzése. Megkeres�
sük azokat a módszereket, 
amelyekkel az iroda dolgozói�
nak rendszeres és alapos fej�
lesztését biztosíthatjuk.

M ilyen előkészületeket 
tesz  a  PO TI az ú j gaz�
daság i m echanizm us jö �
vő évi bevezetése érde�
kében?

— Nagy gondot és problé�
mát jelent az 1968-as tervév�
re való felkészülés. Az új gaz�
dasági mechanizmus beveze�
téséről eddig megjelent ren�
delkezések, továbbá egyes in�
formációk, amelyek a tervező- 
intézetek leendő helyzetére vo�
natkoznak, már most arra 
késztetnek bennünket, hogy 
erőinket felmérjük, feltárjuk 
tartalékainkat, és megfelelő 
kapcsolatokat építsünk ki 
megrendelőinkkel. Az új gaz�
dasági mechanizmus irányel�
vei, az eddig megjelent ren�
delkezések ugyanis arra utal�
nak, hogy a POTI eddigi mo�
nopolhelyzetét részben el�
veszti. Máris nyilvánvaló, 
hogy feladatainknak csak ak�
kor tudunk megfelelni, ha az 
eddiginél körültekintőbben 
foglalkozunk a tervezői tevé�
kenység gazdaságosságának 
vizsgálatával. Már most igyek�
szünk a lehető legjobb mun�
kakapcsolatot kialakítani a 
megrendelőkkel, beruházók�
kal: részt veszünk a beruhá�
zások előkészítésében, még�
pedig tanulmánytervek és be�
ruházási programok kidolgo�
zása formájában. Arra törek�
szünk: magas színvonalú mű�
szaki terveket szállítsunk, 
amelyek kivívják a beruházók, 
megrendelőh<*elismerését.

M ilyen segítséget kap  a 
PO T I fe lad a ta i m egva�
lósításához?' .

— Tevékenységünket a Pos�
tavezérigazgatóság (különösen 
a n n ak  11. szakosztálya) állan�
dóan figyelemmel kísérte és 
erejéhez mérten rendszeresen 
segítette is. E munkakapcso�
lat jó és eredményes, de a be�
ruházások tervszerű előkészí�
tésével. az iroda tervezői ka�
pacitásának tervszerű beosz�
tásával, és általában az eddi�
ginél következetesebb terv�
szerűséggel még jobb ered�
ményeket lehetne elérni.

— Feltétlenül szólni kívá�
nunk arról, hogy a múlt évi 
eredmények elérésében és az 
1967. évi feladatok előkészí�
tésében a helyi szakszervezeti 
bizottság és a szakszervezeti 
központi szervek jelentős se�
gítséget nyújtottak. Felvilágo�
sító és szervező munkával se�
gítették az 1966. évi, a párt IX. 
kongresszusa tiszteletére ki�
tűzött munkafeladatok, a ver�
senyvállalások teljesítését, 
másrészt fontos munkatervi 
feladatul tűzték ki ez évre a 
verseny eddiginél szélesebb és 
rendszerezettebb megszerve�
zését. V. I,

A jubileum i ju ta lm at a jogosultság beálltakor a  m unkál�
tatónak kérés nélkül ki kell fizetni. A jubileum i jutalom  
ugyanis a dolgozót m egillető járandóság, és az éppen úgy jár. 
a dolgozók külön kérelm e nélkül, m in t a  megdolgozott m unka�
bér.

Egy fegyelmi rehabilitációval kapcsolatban felm erült az a 
kérdés., hogy a  jogellenesen fegyelmi úton m egszüntetett m un�
kaviszony helyreállításakor alkalm azni lehetőleg kell az Mt. 
35. § rendelkezéseit.

Ez a  törvényhely ugyanis úgy rendelkezik, hogy ha a 
munkaviszonyt a  válla la t jogellenesen szüntette meg, a  dől- ' 
gozót olyan helyzetbe kell hozni, m intha a m unkaviszony meg; 
sem szűnt volna.

Ezzel kapcsolatiban felm erült olyan felfogás is. hogy ez a 
rendelkezés nem  vonatkozik a fegyelmi úton, jogellenesen 
m egszüntetett m unkaviszony esetére.

Ez a felfogás nyilvánvalóan téves, m ert a Munka Tör�
vénykönyve idézett rendelkezése nem tesz különbséget akö�
zött, hogy a  m unkaviszonyt jogellenesen fegyelmi úton, vagy. 
más módon szüntették meg. így tehát az Mt. 35. § - ának ren�
delkezései a rra  az esetre is érvényesek, am ikor a dolgozót jog�
ellenesen bocsátották el fegyelmi úton.

Gyakran felm erülő kérdés szaktársaink részéről, hogy be�
ju tha t - e  a  személyi tu la jdonát képező, szabad rendelkezésű' 
lakásába az esetben, ha a bérlő jogos lakásigénye nem terjed 
ki az egész lakásra. Például a kétszobás lakásban csak két 
személy lakik.

A tulajdonos ilyen esetben akikor ju th a t a bérlem ény tgy. 
részéhez, a  jogos lakásigényt m eghaladó szoba használatához, 
ha a lakás megosztott használata legalábbis társbérlet létesí�
tésére alkalm as. Ez akkor lehetséges, ha a szobák különbejá -  
ratúak.

A jogos lakásigényt m eghaladó lakrészhez a tulajdonos' 
akkor is hozzájuthat, hogy ha m ár a házban lakik, a többlet�
szoba műszakilag a tulajdonos lakásához csatolható és a meg�
m aradó lakrész megfelel a bérlő jogos lakásigénye m értéké�
nek. J . L.
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Az A. 1. P ostaszabályzatró l
Ezúttal a  szabályzat gyakorlati alkalm azása során szer�

zett tapasztalatokkal, a  végrehajtás eredményeivel és nehézsé�
geivel foglalkozunk.

M ár az életbelépés óta eltelt, viszonylag rövid idő is be�
bizonyította: a  szabályzat az igénybevevők és a  postás dolgo�
zók szem pontjából egyaránt célravezetőén rendezi az egyes 
kérdéseket. Helytálló ez a  m egállapítás még akkor is, ha több 
területen — meggyőződésünk szerint csak átm enetileg — sza�
porodott a  panaszok és kifogások száma. Ezt igazolják a  Pos�
tavezérigazgatóság és a  terü leti igazgatóságok több m in t 300 
hivatalnál te tt helyszíni ellenőrzései is.

Az elenyésző, de indokolt kifogások egy része a r ra  vezet�
hető vissza, hogy a  szabályzattervezet szétküldését követően 
az érdekeltek jelentős észrevételeket, javaslatokat nem tettek. 
Részben a postaszervek, részben a postán kívüli szervek is á t�
siklottak azon, hogy a  m egvalósítás hosszabb türelm i időt igé�
nyel. (Pl.: cégjelzéses nyom tatvány -  és borítékkészletek stb.) 
Közrejátszott az is, hogy egyes m inisztérium ok a  szerveiket 
érintő módosítások kérdésében, továbbá a  végrehajtás érde�
kében nem te tték  meg a  kellő intézkedéseket. Ennek tu la jdo�
nítható, hogy a  postai szolgáltatásokat igénybe vevő szervek�
kel jelenleg is lényegesen több problém a van, m in t a m agán�
felekkel.

A boríték háto ldalára ragasztott bélyegek szám a csaknem 
valamennyi igazgatóság terü letén  elenyésző. A Soproni Posta -  
igazgatóság területén az ellenőrzött 18 622 darab  küldeményből 
mindössze 22- nek ragasztották a  háto ldalára a  bélyeget. A kö�
zönség olyannyira m agáévá teszi e rendelkezést, hogy például 
nem  em elkedett a portóbélyeg - eladás.

A küldemények címzésére, illetőleg a  cím irat előírt m ére�
tére vonatkozó rendelkezések betartásánál ugyancsak fokoza�
tos a  javulás. A rendeltetési hely és az egyéb cím adatok kö-  
zött a  két sonköznyi távolságot a  feladók á ltalában  m egtart�
ják. Problém a rendszerin t ebben a  vonatkozásban az adrém a 
címnyomógéppel cím zett küldem ényeknél van. A postahivata�
lok az utca, házszám, vagyis a  közelebbi cím feltüntetését in �
dokolatlanul nem  k ívánják  meg. V áltozatlanul gyakori prob�
léma a  küldem ények címzésében alkalm azott rövidítés. A kö�
zelebbi cím hiánya m iatt csak egészen szórványosan fordult 
elő, hogy egyes hivatalok m egtagadták a  küldem ények felvé�
telét. Címkiegészítési díj felszám ítására ritkán  kerü lt sor. 
Például Székesfehérváron egy hónap a la tt mindössze 12 Ft- ot 
szedtek be. Ebben a  vonatkozásban tehá t túlkapások nem  ta�
pasztalhatók.

A borítékban való feladásnál m ár korántsem  ilyen ked�
vező a  helyzet. Több igazgatóság terü letén  még sok a  szabály�
talan küldem ények száma. A boríték nélküli feladás csökken�
tését csupán a Soproni Postaigazgatóság terü letén  tapasztal�
tuk. A szabálytalan küldemények magas arányának  oka: a 
vállalatok többsége a  régi nyom tatványokból félévi, vagy en�
nél nagyobb készlettel rendelkezik.

A postás dolgozók többsége a  rendelkezéseket rugalm asan 
végrehajtotta, s néhány kivételes esettől eltekintve a  külde�
mény felvételét nem  tagadták meg.

Ugyanezeket m ondhatjuk az  összefoglaló jegyzék a lka l�
mazásánál is. A vállalatok többsége az erre  vonatkozó rendel�
kezéseknek eleget tesz. A m agánfelek azonban ritkán  hajlan�
dók erre. Ezért gyakoriak a  viták, s nem egyszer durva, sértő 
kifejezésekkel illetik  a kezelőket, így inkább m aguk készítik 
el az összefoglaló jegyzéket.

Az alkalm i átvevőknek a  kézbesítők ritkán  kézbesítenek 
A tapasztalatok szerint e rendezéssel a m unka lényegesen 
nem  le tt kevesebb, s ennek a  kézbesítési m ódnak az elterjesz�
tése érdekében még sok a  tennivaló. Bizonyítja ezt, hogy a 
letétküldem ények száma a  legtöbb hivatalnál nem  változott.

A fiókbérlők szám a lassan emelkedik. Ez részben annak 
tulajdonítható, hogy a fiókbérlők részére érkezett küldem é�
nyek 90 százalékánál a  címzésen utca, házszám szerepel. Má�
sik ok, hogy több hivatal a  fiókibérlők igényét csak fokozato�
san tud ja  kielégíteni. A tapasztalatok szerint, ahol növeke�
dett a  fiókbérlők száma, csökkent a  kézbesítők megterhelése.

Az új rendelkezések végrehajtásával kapcsolatos tapasz -  ' 
tá latokat összegezve m egállapíthatjuk: a  levélpostai külde�

mények címzése, külalakja alkalm azkodik a  követelm ények�
hez. Em elkedett a  gépi bélyegzésre alkalm as levélpostai kül�

dem ényeknek az arányszám a.
Végső soron tehát a  rendelkezések célszerű és rugalm as 

alkalm azása következtében az  igénybevevőktől érkező szóbeli 
vagy írásbeli panaszok szám a fokozatosan csökken, am i a  pos�
ta  és a postás dolgozók szem pontjából nem  közömbös.

(Folytatjuk) Kovács József

A KAPU ZÁRVA!
Köztudott, hogy 

a pályaudvarok 
csomagraktárai�

nak fa-csapóajtói 
nem megfelelők, 
hamar tönkremen�
nek. Tartósabb 
ajtók kellenének. 
Ezt vallotta Mudin 
István, a Budapes�
ti Postaigazgató�
ság imlt osztály- 
vezető helyettese 
is. „Vasajtó kell 
ide” döntött, s ha�
marosan egy több 
mázsás súlyú bil�
lenő gyárkapúsze- 
rűséget szállítta�
tott a helyszínre.

A dolgozókkal 
együtt Kiss Lajos, 
a 72-es postahiva�
tal vezetőhelyet�
tese is kétkedve fi �
gyelte az ese�
ményt, majd tilta�
kozott: nem jó az 
a kapui Közben 
az egyik szerelőt 
nyitogatás köz�
ben majdnem 
meg iá  ütötte, sze�
rencsére félreug- 
rott, így elkerülte 
a balesetet. A fé �
lelmetes kapu fé �
lelmet ébresztett 
a dolgozókban. 
Két nap múltán 
ráírták: „Nem
használható!”

A felszerelést 
követő ötödik na�
pon Szamos Jó�

zsef hivatalvezető, 
Berka István szb- 
titkár és Hajnal 
Iván, a Budapesti 
Postaigazgatóság 

szakembere kon�
zíliumot tartott a 
kapu sorsa felett. 
A dolgozók csend�
ben figyelték, 
hogy mire is jut �
nak. S megszüle�
tett a döntés: 7000 
Ft-ot nem lehet 
csak úgy kidobni 
az ablakon, a ka�
put el kell vinni 
valamelyik pos�
tai garázsba, ott 
megfelel, itt nem. 
Hagyományos len�
gőajtó kell itt. Az 
emberek ha bosz- 
szankodva is, de 
megkönnye bbülten 
sóhajtottak fel. 
Korai volt. Mert 
a hír eljutott Mu�
din Istvánhoz is, 
aki nyomban ott 
termett a hivatal�
ban, s kipróbálta 
az ajtót.

— Leszerelni? 
Szó sem lehet ró�
la! Módosítani 
kell! — határo�
zott, mint egy had�
vezér, nem törőd�
ve azzal, hogy a 
dolgozók milyen 
panaszokat is zú �
dítottak rá. „Bal�
esetveszélyes! Ne�
hezen nyitható!

Hamar kiengedi a 
meleget, mert 
nagyméretű.”

— Maguknak 
semmi sem jó. Ott 
vannak a liftek, 
azokat sem hasz�
nálják. Talán mert 
nem nyúl ki a  
csomagokért?

Erre már senki 
sem válaszol. Nem 
csoda. Mert van 
ugyan négy lift�
jük, de tulajdon�
képpen egyiket 
sem használhat�
ják. Némelyik na�
ponta ötször-hat- 
szor is leáll. Ha a 
dolgozók panasz�
kodnak, az illeté�
kesek csak ma�
gyarázkodnak, de 
a liftek nem szol�
gálják a célt. Kö�
zeledik a csúcs- 
forgalom. Nagy 
gondjuk ez.

Tehát adva van 
egy kapu, amely 
sokba került, de 
nem használható, 
adva van négy 
lift, de szintén 
nem használhatók. 
De hát ki a fele�
lős? Mudin Ist�
ván? Lehet! De ő 
már nem dolgozik 
a Budapesti Posta- 

igazgatóságnál. 
No dehát van ott 
osztályvezető is!

V. K.
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Ballon
Lajosné

Olyan a hangja, mint 
egy pedagógusé. Ha telefo�
non keresztül beszélnék 
csak vele, ha nem láthat�
nám soha, ha csak a hang�
ján keresztül érintkezhet�
nék vele, milyen képet raj�
zolna elém ez a hang? Az 
az arc és test nélküli hang, 
amellyel naponta százöt�
ven kérdésre ad választ. 
Nyolc esztendeje. Az első 
perctől kezdve, ott, azon a 
helyen, amióta a Postánál 
dolgozik. Nyolc esztendeje 
válaszol napi százötven 
kérdésre, napi százötven

különleges kérdésre, mert 
a Távbeszélő Tudakozó és 
Névsorszerkesztő Hivatal�
ban a 170—100, a „tuda�
kozódás különleges ügyek�
ben” száma állandóan 
csönget. Pest a kiváncsi 
emberek városa, ahol az 
érdeklődés soha nem csök�
ken, nem lankad, — és mi�
lyen sokirányú! És milyen 
sokféle maga az ember, aki 
érdeklődik! Ó, hány és 
hány gorombaságot kell 
süket füllel meghallgatni, 
parancsolni az érzelemnek, 
hogy ne háborogjon! Le�
szerelni a telefonáló indu�
latát, aki a válaszból meg�
tudta, hogy fogadását el�
vesztette, türelemre inteni, 
aki sajátos szakkérdésre 
csak azt a választ kapja, 
hova fordulhat megnyug�
tató, minden részletében 
kielégítő válaszért. . .  Ne�
héz, idegeket nyaggató 
szolgálat ez — mondom én. 
És ő? Csöndesen mosolyog, 
elnézően, s azt mondja: 
szép ez a munka. Sok az 
olyan érdektelen kérdés, 
amire könnyű válaszolni, 
ezekből semmit sem ta�
nulok . . .

Nem arról beszél, hogy ö 
tanít, hogy a válaszaival 
mások ismereteit gyarapít�
ja. Nem! ö  tanul. A kérdé�
sekből. Minden kérdésből 
külön, és a kérdésekből 
együtt. Hogy mi érdekli 
most, mi érdekli ma leg�
jobban az embereket: az
űrrepülés, egy színházi si�
ker vagy az új ballasztikus 
rakéta?... Tanulni, ■ta�
nulni, tanulni. . .  Gimná�
ziumi érettségije van, és 
sok-sok nehézsége. Tanár�
nak készült. Aztán egy if �
jú fizika-matematika ta�
nár megfogta a kezét, és 
nem eresztette el többé. 
Most is tanul, de valami 
mást, valami egészen mást, 
ami nem enged idői sem�
mi másnak: anyaszerepre
készül.

Szép szerep, nehéz sze�
rep, kivált, ha a lakásgon�
dokra is oda kell figyelni. 
De ő arra sem figyel na�
gyon, csak egy kicsit, — 
no, persze, jobb volna, ha 
volna, de nincs. És megint 
a hangját figyelem, ezt a 
lágy, megnyugtató hangot, 
amely még a saját meg�
nyugtatására is képes. Fiú 
lesz-e, vagy lány?'Ö lányt 
szeretne. És ha fiú lesz? 
Akkor az apja két óra 

\hosszat boldogabb lesz, 
mint én — mondja és mo�
solyog. A hangja is moso�
lyog. Csak akkor lesz za�
vart a hangja, amikor meg�
kérdezem, munkájáért mi�
lyen kitüntetést kapott. 
Halkan motyogja: okleve�
les és jelvényes „Kiváló 
Dolgozó” vagyok . . .

A vagyok szó végén az 
ok már nem hallatszik. 
Nem baj, azért az ok, 
amiért kapta, világosan 
érthető! Bródy Im re

Ugyanazt, csak egy
— Hogyan tovább a válasz�

tás u tán? — érdeklődtem  a  
napokban Székesfehérvárott 
Gál Lajosné, Steffer György- 
né, Fodor Sándor, Dömötör 
Szilveszter és Sógorka Ferenc 
szakszervezeti bizalmiaktól. A 
különösebb bevezetés nélkül 
feltett kérdést kicsit hosz-  
szúra sikerült csend követte.

— Valóban, hogyan tovább?
— ism ételte a kérdést Fodor 
Sándor, inkább csak önm agá�
nak, hangosan gondolkodva, 
m ajd így folytatta: — Ügy
gondolom, a szakszervezeti 
m unka lényegét nem  kell 
ú jra  felfedezni, hiszen a fel�
adatok adva vannak. Szerin�
tem  ugyanazt a m unkát kell 
végezni, am it a  választás előtt, 
de nem  ugyanúgy, hanem  ki�
csit több odaadással, nagyobb 
figyelemmel és szorgalommal, 
bátrabban.

•
Gál Lajosné

tájékozódni akar!
A hangosan kim ondott gon�

dolatokkal m indenki egyetér�
tett, a megvalósítás elképzelt 
form áiban azonban m ár vol�
tak  eltérések.

— Úgy vélem, a bátor vé�
lem énynyilvánításhoz sok 
m inden kell — fejtegeti a 
most első ízben szakszerve�
zeti bizalm ivá m egválasztott 
Gál Lajosné. A szervezett dol�
gozók és a szakm ai vezetők 
joggal elvárják, hogy állás�
pontunk m indenkor m egala�
pozott legyen. Ehhez viszont 
tájékozottságra van szüksé�
günk, hogy értsük, mi m iért 
történik.

Az első leckét tehát m áris 
m egkapta a szakszervezeti b i�
zottság, de a Székesfehérvár 
1. postahivatal vezetői is. Gál 
Lajosné tájékozódni akar! És 
nem csak a speciálisan szak -  
szervezeti kérdésekben. A 
szakm ai irányító m unka lé �
nyegét Is szeretné megismerni, 
m ert csak így érti, csak így 
értheti, „mi m iért tö rténik”. 
Csak így tud válaszolni a  hoz�
zá fordulók kérdéseire, csak 
így lehet jó bizalmi.

— Azt m ár elértük, hogy a 
bizalm i m eghallgatása nélkül 
egyetlen olyan kérdésben sem 
döntenek, am ely a  csoport Va�
lam elyik tag já t érin ti — foly�
ta tja  Dömötör Szilveszter. — 
A közeljövőben azt szeretném 
meghonosítani, hogy a  pré�
m ium ok és ju ta lm ak odaíté�
lésekor’ a legnyomósabb érv 
az legyen, hogy ki milyen 
minőségű m unkát ad ki a ke�
zéből és milyen odaadással 
dolgozik. Egyszóval az egyen-  
lősdi ellen szeretnék fellépni. 
Ez a m unkam orált csak j a �
vítja.

A vezető székéből 
— a kézbesítő 
szemszögéből

— Az én célom, hogy a  la �
kosság m indig időben, pon�
tosan kapja kézhez a  külde�
m ényeket és javu ljanak  a 
m unkakörülm ények — közli 
elgondolását a negvvenkét főt 
számláló kézbesítő részleg 
főbizalmija. — Persze, a h i�
vatalvezető célja is ez. De 
higgye el, kérem, sokszor más 
a dolgok megítélése a vezető 
székéből, és más a kézbesítők 
szemszögéből. A kettő — ha 
olykor kisebb v ita  u tán  is — 
jól m egfér együtt, kiegészíti 
egymást.

Sógorka Ferenc és Steffer 
Györgyné a  szakszervezeti 
m unka „hogyan tovább”- jának  
megítélésékor az egym ásra 
u taltság  elvéből indu lt ki, 
ezért a nevelés, az em bersé�
ges bánásm ód fontosságát 
hangsúlyozták. Hogy m indenki 
kitűnő ism erője legyen felada�
tának, s ne kényszer hatására, 
ne parancsra dolgozzék egyet�
len postás sem, hanem  cselek�
vését az egymás irán ti m egbe�
csülés tudatos felism erése ve�
zérelje.

Lelkesítő elhatározások 
ezek, am elyeket a székesfe�
hérvári bizalm iak társadalm i 
m unkában akarnak  realizálni. 
S hogy mi valósul meg belő�
lük — az nemcsak ra jtu k  m ú�
lik.

Amiben a megvalósulás 
rejlik

M indezekkel egyetért a Bu�
dapest 62- es postahivatal kéz�
besítő részlegének osztály�
bizottsága is. Ök azonban 
más szinten vizsgálják a dol�
gok lényegét. T izenhét szo�
cialista cím ért versengő b ri�

gád és 260 em ber ügyes - bajos 
dolgait kell intézniük — tá r �
sadalm i m unkában. Szeren�
csére nem most végeztek elő�
ször szakszervezeti m unkát, a  
mozgalomban m ár „törzsgár-  
datagoknak” szám ítanak.

— Lényegében folytatjuk, 
ahol szimbolikusan abbahagy�
tuk tegnap, am ikor a taggyű�
lés a  felm entvényt szám unk�
ra  m egadta — kezdi a be�
szélgetést Feith József, aki 
a term elési és bérügyeket kap�
ta  feladatául. — A legkénye�
sebb m unkának még mindig 
az anyagi javak elosztását 
ta rtjuk . Ezért a  negyedévi ju �
talom keretet brigádokra, a le�
hető legkisebb egységekre 
bontjuk. Az így k ia lakult ősz-  
szeggel a  brigádvezető és a bi�
zalmi rendelkezik. A kézbesítő�
osztály vezetője és az osztály�
bizottság csak a rra  ügyel, 
hogy ezeket az összegeket ren�
deltetésszerűen használják fel, 
ne legyen égyenlősdi.

— Úgy gondoljuk, sa já t h a �
táskörünkben két dologgal a 
jövőben sem tudunk  m egbir�
kózni — folytatják, m ajd 
T arnóczi Géza, az osztály�
bizottság titk á ra  foglalja ösz-  
sze a mindössze egy napja 
újraválaszto ttaknak kissé csa�
pongó gondolatait.

Az egyik a szocialista b ri�
gádok segítésével függ össze, 
ami m ia tt négy brigád nem �
régiben ki is esett a  verseny�
ből. K onkrétan arról van 
szó, hogy néhányan nem  tud�
ják  határidőre beszedni a rá �
dió -  és televíziódíjakat. Az 
igazi ok az előfizetők egy ré �

szének nemtörődömsége. H iá�
ba ism étlik meg a  kézbesí�
tést három szor is, a lakások 
a jta ja  nem  nyílik meg. A 
postának viszont nincs olyan 
rendszabálya (legalábbis a 
kézbesítők nem  ism ernek 
ilyet), am ely az előfizetőket 
a rra  ösztönözné, hogy érde�
mes lenne időben fizetni.

— Átm enetileg az é rin te tt 
kézbesítők szigorú feltételeit 
kellene enyhíteni. H iába tű �
zünk ki olyan célt, am ely 
gyakorlatilag kivihetetlen.

A másik, am elyhez az osz�
tálybizottság segítséget kér, a 
m unkakörülm ények jav ításá�
val kapcsolatos. A Budapest 
62- es postahivatal épületét 
éppen napjainkban rekonst�
ruálják . Ez segít a  helyzeten, 
de úgy lá tják , hogy a kézbe�
sítőknek a jövőben sem lesz 
elegendő szekrényük, ahová 
az utcai ruhájukat bezárhat�
ják. Pedig szolgálaton kívül 
egyre többen szeretnék saját 
ruhájuka t használni.

íme, két gond az újonnan 
m egválasztott osztálybizottság 
tervéből. M indkettő olyan, 
am ely egyaránt szolgálja a 
posta és-  az egyén érdekeit. A 
teendőket tehát jól választot�
ták  meg a székesfehérvári bi�
zalm iak és a  62- es postahiva�
tal kézbesítő részlegének osz�
tálybizottsága Is. H a feladatai�
kat sikerül megoldani, a jól 
végzett m unka öröme busásan 
kárpótolja őket a szabad ide�
jükben végzett, nem csekély 
társadalm i tevékenységért.

Zsidai Pál

A SZIM mozgalom módosított célkitűzéséi
Elnökségünk 1966 májusi ülésén foglalkozott a SZIM-moz- 

galom eddigi tapasztalataival. Figyelembe véve az ide vonat�
kozó jelzéseket, javasolta a célkitűzések újbóli szabályozását, 
a KISZ KB, a Postavezérigazgatóság és a Postások Szakszer�
vezete elnöksége által 1962. október 15-én együttesen kiadott 
célkitűzések módosítását.

A javaslatot az illetékes szervek elfogadták és a módosí�
tott célkitűzéseket a KISZ KB, a Postavezérigazgatóság és az 
elnökség 1967. január 26-án jóváhagyta. — Az idei SZIM-ver- 
senyt már a módosított célkitűzések alapján szervezik. Mivel 
az új célkitűzéseket tartalmazó könyv megfelelő példányszám�
ban csak márciusban vagy áprilisban kerül kiadásra — a szak�
mai és szakszervezeti szervek sokszorosításban egy-két pél�
dányt már februárban megkapnak.

Az egyik leglényegesebb változás a postai és távközlési 
szolgálatban dolgozók SZIM-versenyénél az, hogy az elsajátí�
tandó munkaköri ismereteket kibővítették egy-egy szolgálat 
tudnivalóira. Az új jelentkezők tehát már csak valamelyik 
szolgálat ismeretanyagából vizsgázhatnak (pl. felvevő-, pénztá�
ri, feldolgozó-, kézbesítőszolgálat stb.).

A módosított célkitűzések lehetővé teszik azt, hogy az 
irányító (igazgatási) szolgálatban dolgozók is versenyezhesse�
nek.

A műszak területén továbbra is munkakörökre szólnak a 
célkitűzések, viszont az elsajátítandó ismereteket kiegészítet�
ték. Pl. hálózatszerelő föld alatti távközlési hálózatban, gé�
pésztechnikus stb. Nincs viszont előírva második munkaköri 
ismeret elsajátítása, mivel erre nincs lehetőség. A célkitűzé�
sek viszont a speciális, szakmai ismereteken túl széles körű 
műszaki ismeretek elsajátítását írják elő.

A célkitűzések a korábiakkal szemben az egyes szolgála�
tokra és munkakörökre vonatkozóan az ismeretek magasfokú 
elsajátítását kívánják meg. A konkrét követelmények meghatá�
rozása az adott postaszerv és az illetékes (KISZ-, szakszerve�
zet) társadalmi szervek együttes feladata. Ezzel a postaszer�
vek a legfontosabb problémákra tudják irányítani a mozgalom 
résztvevőinek figyelmét.

Az új célkitűzések nagyobb lehetőséget biztosítanak a ver�
senyzők felkészüléséhez, a vizsgák sikeresebb letételéhez egy�
részt azzal, hogy meghatározzák a megtartandó konzultációk 
számának minimumát, másrészt kimondják, hogy a tanulás�
hoz szükséges szakirodalmat a szakvezetőknek kell biztosíta�
niuk.

A célkitűzések nemcsak a követelményeket szabják meg, 
hanem részletesen előírják a sikeresen vizsgázók erkölcsi el�
ismerésének módjait és jutalmazásuk mértékét. Így azok a fia�
talok, akik első ízben nyerik el az arany jelvényt, 300, akik 
másod ízben, 400 Ft jutalomban részesülhetnek. Azokat, akik 
a mozgalomban arany jelvényt szereztek és eredményesen dol�
goznak, magasabb szintű állami vagy szakmai oktatásra tör�
ténő jelentkezésük esetén előnyben kell részesíteni.

A célkitűzéseket magában foglaló kiadvány nemcsak a 
SZIM-mozgalommal kapcsolatos változásokat tartalmazza, ha�
nem a SZOT Elnökségének és a KISZ Központi Bizottságának 
a Kiváló ifjú mérnök, Kiváló ifjú közgazdász és Kiváló ifjú 
technikus cím elnyerésének feltételeire vonatkozó irányelveit 
és ezekkel összefüggően az elnökség és vezérigazgatóság együt�
tes felhívását is. Sütő István

Emlékplakett
Ötödik évébe lépett a„Kivá- 

ló ifjú mérnök — technikus — 
közgazdász” cím elnyerésére 
irányuló mozgalom. Ez a kö�
rülmény indokolttá teszi, hogy 
a fiatal műszaki és közgaz�
dász értelmiségiek további er�
kölcsi elismerésben részesülje�
nek. Ezért azokat, akik 3, 4, 5 
alkalommal elnyerik a címet, 
bronz, ezüst, illetve arany fo �
kozatú emlékplakettel kell ki�
tüntetni. Erről döntött a
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Szaktanács elnökségének és a 
KISZ intéző bizottságának kö�
zelmúltban hozott határv-cta:



MUNKAVÉDELMI ŐRJÁRAT

KI A  FELELŐS?
Pécs 1. sz. megyei postahi�

vatal kazánfűtőjére, Weisz 
Nándorra 1967. jan u ár 11- én 
m unka közben rázuhant a 
kazánház salaikfelvonója.
Weisz N ándor közvetlenül a 
korházba szállítás u tán  meg�
h a l t

Az üzemi baleset okait és a 
felelősséget a  postai vizsgálat 
m egállap íto tta  Az em lített 
napon 15 ó ra  körül Weisz 
N ándor fűtőtársával, Magda 
Istvánnal a  kazánházban fel�
gyülem lett salakot kézihajtá�
sú teherfelvonóval ak a rta  a  
felszínre szállítani. Am ikor a  
sa lakkal m egrakott csiliével a  
járószók mintegy három  mé�
te r  magasságiba ért, a  láncte�
relő  kerékről a  m egnyúlt lánc 
felfu to tt a  kerék  peremére. 
Magda István belépett a  fel�
vonó aknába, s  a függő teher 
a la tt, életveszélyes körülm é�
nyek között, tűzpiszkáló vas�
sal ütögette a  helyére a  lán�
cot. Mivel a  csörlőnek vissza-  
fu tásá t gátló  kilincse fel volt 
hajtva, nem  volt am i meg�
akadályozza a  visszafelé for�
gást, s  a  salakfelvonó Weisz 
Nándorra zuhant.

A baleset után, m in t szak�
értőt, felkérték  Juhász Lajost, 
a  B aranya Megyei Állami 
Építőipari V állalat gépészeti 
osztályvezetőjét, mondjon vé�
lem ényt a  teherfelvonóról. A 
vélemény: a  teherfelvonó
m űszakilag elhanyagolt, a 
láncterelő kerék tartóbakjá�
nak  törése nem  új keletű. 
M ivel a felvonólánc meg�
nyúlt, s  felszaladt a  terelőke�
rék  peremére, helytelenül bár, 
de szükség volt a  tűzpiszkáló 
>as  igénybevételére.

A fenti vélemény alap ján  a 
vizsgálóbizottság megállapí�
to tta : a  baleset közvetlen oka 
a  visszafutást gátló kilincs -  
m ű kiiktatása. M ivel a  hajtó�
k a r  visszafutását semmi sem 
akadályozta, a  járószék visz -  
szazuhanása elkerülhetetlen 
.volt.

M ilyen tanulságokat von�
hatunk  le  a fentiekből?

— A teherfelvonó üzemen 
kívül helyezésére ■— m ert 
m ost m ár m egtették — a  m ű�
szaki hibák m ia tt m ár koráb�
ban szükség le tt volna.

— Az ÉM 8/1961. (XI. 16.) 
sz. rendelet ellenére nem je�
lentették  be a teherfelvonót 
— nyilvántartás és szakfel�
ügyelet biztosítása végett — a  
B aranya Megyei Építőipari 
Minőségvizsgáló Intézetnek.

— A fűtők 1966. októberé�
ben kazánfűtői tanfolyam ot 
Végeztek. O któber 20- án a  
Postavezérigazgatóság és az 
igazgatóság energetikusai" 
elő tt vizsgáztak, de a salak -  
felvonó működése elkerülte a 
vizsgáztatók figyelmét.

— A Pécsi Postaigazgatóság 
1963 óta a  salakfelvonó előírt 
szerkezeti és időszakos pre�
ventív, műszaki vizsgálatai�
ról szintén elfeledkezett

— A kazánházban a fűtők 
párosán, naponkénti váltással, 
16 órai szolgálatot te ljesítet�
ték, pedig a M unka Törvény -  
könyve ilyen szolgálati beosz�

tá s t nem  enged meg. A bal�
eset a  m unkaidő 11. ó rájában 
tö r té n t  Valószínű, hogy az 
am úgy is gyenge fizikumú 
Weisz Nándor halálában ez is 
közrejátszott. Két, vagy több 
fűtő egyidejű foglalkoztatása 
esetén gondoskodni kell veze�
tő  fű tő  kijelöléséről is.

— M egnéztük a fűtők h iba�
n a p ló já t de a felvonó hibái�
ról nem  ta láltunk  benne ész�
revételt, pedig abba be kell 
írn i a  szolgálat átadás - á tvé�
telét, valam in t a  kezelésükre 
bízott gépek, berendezések 
m űszaki állapotát, azok hi�
b á i t  A bejegyzéseket napon�
k én t kell ellenőrizni és meg�
tenni a  szükséges intézkedése�
k e t az esetleges hibák e lhárí�
tására. A kazánházban a  meg�
felelően átdolgozott, új felvo -  
nökezelési u tasítást is ki kell 
függeszteni. E rről is elfeled�
keztek.

A fűtők teh á t életveszélyes 
körülm ények között dolgoz�
tak, huzamosabb idő óta. A 
teherfelvonó korszerűtlensé�
ge és műszaki h ibái m iatt 
nem  is dolgozhattak m ásként 
és így nem  is ta rth a ttá k  be az 
óvórendszabályban előírtakat.

Vajon az élő irt m unkavé�
delmi szemle észrevette - e a  
hibákat? .Nem! Az épületben 
1966. szeptem ber 20- án ta rto t�
tak  m unkavédelm i szemlét, 
de úgy látszik, elfe lejtettek  a 
kazánházba is benézni. A 
jegyzőkönyvben legalábbis er�
re  nincs m ég u ta lás sem.

Peledékenység, vagy felüle�
tesség? Egyik sem enyhítő kö�
rülm ény. A Postavezérigazga�
tóság 130.310/1964, 1. C. sz.
u tasítás VU. 5. § (3) pontja a  
középfokú postaszervék veze�
tőjének 1964. jún ius 30- i ha�
táridővel elő írta a  veszélyes 
és egészségre árta lm as m un�
káknál alkalm azott technoló�
giák és m unkam ódszerek fe -

A posta műszaki területén 
dolgozók szám ára hasznos se�
gítésképpen ism ét nagyszerű 
meglepetéssel szolgai a Mű�
szaki Könyvkiadó. Néhány 
m egjelent könyvet ism erte�
tünk.

„Távközléstechnikai kézi�
könyv”. A postai távközléssel 
foglalkozó szakem berek szá�
m ára szinte nélkülözhetetlen. 
Hasonló könyvet M agyarorszá�
gon 1959- ben ad tak  ki — angol 
nyelvén, s azóta a világon 
szinte m indenütt használják. 
Olyan adatokat, diagram okat, 
meghatározásokat, előírásokat, 
szabványokat és rövid ism er�
tetéseket tartalm az, am elyekre 
a távközléstechnikusoknak n a�
pi m unkájához nagy szüksé�
gük van. (Ara: 103,— Ft.)

A „Szigetelőanyagok az erős�
áram ú Iparban” című könyv 
hasznos m inden olyan üzem 
részére, ahol elektrom os gépek 
működnek. A villam osenergia -  
felhasználás világszerte roha�
m osan növekszik, s így az 
elektrom os erősáram ú vezeté -

lülvizsgáilatát Az új ABEO I. 
21. pontja is ugyanezt ír ja  elő. 
T ehát u tasítás m ár van több 
is, csak a  végrehajtásban van 
zökkenő.

A m egállapított hibáik k ija �
vításáért, illetve a  technoló�
giai utasítások kiegészítéséért, 
a  megfelelően módosított 
m unkam ódszerek bevezeté�
séért az igazgatóságok és a 
postaszervek vezetői a felelő�
sek. De elfeledkeztek e  fel�
adatukról is. Pedig ha a  fel�
sorolt preventív  intézkedések�
nek csak egy részét m egvaló�
sították volna, mem halt vol�
na meg Weisz Nándor, a 9 
gyermekes családapa.

Garamvölgyi Miklós, az 
Igazgatóság vezetője m ár 
megkezdte a  ím üasztók fele -  
lősségrevonásét. Fegyelmi el�
já rást indíto tt Garami János, 
Vidus Ferenc, Gergely Imre, 
Derka László, Körös János 
postaműszaki főfelügyelők és 
Kékedi Pál hav id íjas alkal�
m azott ellen. Vajon, lezárult -  
e  ezzel a  felelősök köre?

Alig egy éve m últ, hogy a  
19 éves ifj. Hertlik Rudolf a  
felelőtlenség következtében, 
m unka közben, m eghalt. A 
Pécsi Postaigazgatóság, úgy 
látszik, nem  vonta le  a  kellő 
következtetést ebből az  eset�
ből. A salakfelvonó műszaki 
hibád a szakszervezeti bizott�
ság és a  m egyebizottság m un�
kavédelmi felügyelőinek a fi�
gyelmét is elkerülték. A tö r�
vény pedig biztosítja szá�
m ukra, hogy adott esetben 
éljenek jogaikkal. De ez t nem  
tették.

Az igazgatóságok és a  vég�
reha jtó  postaszervek vezetői�
nek figyelm ét felh ív juk  arra , 
hogy a  balesetveszélyek elhá�
rításának  elhanyagolása bün�
tetendő cselekmény.

M aur Emil
m unkavédelm i főfelügyelő

kék, gépek, készülékek, m ű�
szerek is egyre inkább té rt hó�
dítanak. A szigeteléstechnikai 
alapism eretektől kezdve a  hő�
re lágyuló m űanyag alapú, va�
lam int a  rostos, szálas szerke�
zetű szigetelőanyagokig m in�
den fontos kérdésre választ 
kap az olvasó. (Á ra: 98,— Ft.)

Lányi—Magyarít „Elektro�
technika” című, második, ja �
v íto tt kiadású könyvét is igen 
széles rétegek várták. A könyv 
középfokú elektrotechnikai is�
m ereteket ad, tárgyalja az 
alaptörvényeket, a villamos 
alapfogalm akat, mégpedig úgy, 
hogy a m ennyiségek definíció�
já t következetesen az elvi m é�
rési m ódszerrel együtt ad ja 
meg. (Ára: 56,— Ft.)

Az „International Labour 
Office — Munka tanulm ányok” 
című könyv m egjelentetése 
igen időszerű. Az angol taoasz -  
ta latok  a lap ján  ad néhány 
olyan módszert, am elyet hasz�
nosíthatunk még az új gazda�
sági mechanizm us előkészíté�
sének szakaszában, de meg�
valósításakor is. A könyv tá r�
gyalja a  m unkam érés kérdé�
seit, a módszerek vizsgálatát, 
az időnorm ák alkalm azását, a 
m unkatanulm ányi szolgálat 
felépítését, az önköltség becs�
lését és még sok érdekes kér�
dést. (Ára: 45,— Ft.)

A m atem atika sokak szám á�
ra  ma még valam iféle megkö�
zelíthetetlen tudom ányként 
hat. A Műszaki Könyvkiadó 
„M atem atika” címmel kézi�
könyvet je len tet meg. Közép�
iskolai, technikum i tanulók�
nak, egyetemi hallgatóknak és 
technikusoknak ajánljuk . (Ara: 
62,— Ft.)

A Bölyai- sorozatban „Geo�
m etria I.”, „Geom etria II." cím 
a la tt m egjelent Solt György, 
illetve Bárczy Barnabás olcsó 
és hasznos könyve. Az első kö�
tetben a síkgeom etriát, az alap�
fogalm akat, az egybevágóságot 
és hasonlóságot írták  meg töb�
bek között, a  másodikban pe�
dig az analitikus síkgeometria, 
térgeom etria kérdéseit. A kö�
zépiskolai, technikum i és 
egyetemi tanulm ányokat vég�
ző dolgozókon kívül aján ljuk  
a szakem bereknek is. (Ára: 
10,—, illetve 12,50 Ft.)

bér—gy.

Új műszaki könyvek

A jövő sok jóval biztat
A Postás asztalitenisz fér- 

ficsapata az NB I-ben a 7. 
helyen végzett. Volt már en�
nél jobb és volt már rosszabb 
helyezése is. De az a nagy�
szerű sorozat, amelyet az ifjú �
sági é.s serdülő korosztályban 
a szakosztály az elmúlt évben 
elért, mégis derűlátóvá vará-

Jól van, fiúk!
Az év elején a  Postás jég�

korongcsapat egyik súlyos ve�
reséget a m ásik u tán  szenved�
te. Nehezen kovácsölódott ösz-  
sze egységes csapattá a  gárcte. 
Tetézte a bajt, hogy kapusat 
katonai szolgálatra hív ták  be 
és így m ezőnyjátékosnak kel�
le tt ellátn ia a  jégkorongsport�
ban legfontosabb kapus posz�
tot.

Jö ttek  a  vereségek, gyűltek 
a  Postás - kapuban a  gólok, 
szinte m egszám olatlanul. A 
szakosztály vezetői kértek  a 
bajnok Újpesti Dózsát, ad ja  
kölcsön ifjúsági válogatott ka�
pusát, aki a  felnőtt válogatott 
Vedres M átyás m elle tt nem 
ju th a t az első csapatban szó�
hoz. Nem kap ták  meg. Pedig 
a Postás SE sokat te tt  a  jég�
korong - sportért és erőfeszíté�
sei több m egértést érdem elné�
nek. K örülnéztek idősebb, m ár 
visszavonult kapusok után. 
Egyik sem  jött. Aztán a Bp. 
Vörös M eteor végül is á tad ta  
a  rangsorában harm adik  ka�
pusát, Simikót. Egyszerre m eg�
szűnt a gólszüret.

Más is tö rtén t a  szakosz�
tá ly  körül. Jelen tkezett a csa�
pat egyik játékosának neve�
lőapja, dr. Zsák. Miklós orvos. 
L átta  a szakosztály erőfeszíté�
seit és elhatározta, hogy — 
sportszereié tből, társadalm i 
m unkában — m egpróbál segí�
teni. F iatalabb korában m aga 
is jégkorongozott, a  csehszlo�
vákiai Nővé Zám kyban, Er-  
sekújvárott. Orosz, cseh nyel�
vű szakcikkeket m a is szíve�
sen fordítgat, tanulm ányoz. Jó 
kezekbe kerü lt hát a szakosz�
tá ly  szakm ai vezetése.

Azóta a Postás csapata le�
győzte az Építők, a Spartacus 
csapatát, az Előre ellen két 
győzelmet, egy döntetlen t é rt 
el. Az aggódók örömmel lá t�
ták, hogy e lfú jta  a szél a vi�
harfelhőket a  szakosztály feje 
felől.

Csak örömmel nyugtázhat�
juk  ezt a  kedvező fordulatot. 
A javuló eredm ények meg�
hozták a  csapat nyugalm át is, 
a  sportszerűség terén  sincs 
baj a  csapat körül.

v—j.

*
Uj csapattal

A nem rég még egyik leg�
eredm ényesebb postás szak�
osztály a  kézilabdázóké volt, 
de az utóbbi években nem  é r �
te el a v árt jó  eredm ényeket. 
Az 1966. évi bajnokságban is 
csak éppen hogy elkerü lte  a 
kiesést az NB I- ből. Most — 
közölte Méray Ferenc, a  csa�
pa t edzője — az idénykezde�
tig szinte teljesen átszervezik 
a szakosztályt.

— Csak a két kapus, a  válo�
gatott színvonalon mozgó Ko�
vács Erzsi és Sátor Zsuzsi, 
ra jtuk  kívül pedig Schwajer 
Kati m arad meg az 1965- ben 
játszott csapatból. A többiek 
részben bejelentették vissza�
vonulásukat, Bognár Erzsit 
pedig az Ózdi Kohász átiga�
zolta.

Az edző elm ondotta, hogy 
elsősorban az ifjúságiakból 
igyekeznek az új csapatot ki�
alakítani. Schw ajer is ifjúsági 
korú még, Füsi Vera, Szemeti 
Magda és Németh Mari is az 
ifjúsági csapatból lép az „egy�
be”. N éhány tehetséges já té�
kos átigazolás ú tján  kerül a 
csapatba. A Győri ETO- ból 
Frank Erzsébet kerül Buda�
pestre, aki — férjével együtt 
— postás dolgozó. Mérey Kati 
a  Testvériségből, nővére, Ildi�
kó pedig a  TF- ből ugyancsak 
a Postás rzíneiben kergeti ta �
vasszal a labdát.

Április 9- én kezdődik az 
1967. évi női NB I- es bajnok�
ság, addig talán sikerül ütőké�
pes csapatot összekovácsol-  
niok.

zsolta a díjkiosztó ünnepség 
hangulatát. A PSE elnökségét 
képviselő Sczigel Józsefné, az 
egyesület módszertani előadó�
ja, így látja a szakosztály je �
lenlegi helyzetét:

— Ha néhány váratlan és 
tegyük hozzá, indokolatlan 
vereség nem éri NB I-es fér�
ficsapatunkat, az 1966. évi 
bajnokságban jobb helyen is 
végezhetett volna. A fiatalok 
teljesítményével azonban tel�
jes mértékben elégedettek va�
gyunk. Az NB I ifjúsági, ser�
dülő- és tartalékbajnokságá�
ban egyaránt az első helyen 
végeztek a Postás csapatok. 
Ilyen tarolásra nem nagyon 
emlékeznek ebben a sportág�
ban. A Budapest bajnokság�
ban szereplő ifjúsági csapa�
taink egy-egy második, illetve 
harmadik helyet szereztek, a 
serdülők pedig két első és egy 
negyedik hellyel bizonyítot�
ták, hogy a férfi asztalitenisz 
szakosztályban jó nevelő�
munka folyik. Nem véletlen, 
hogy ez a szakosztály, került 
az első helyre a legjobb ne�
velő címért folyó Kilián Ku�
pában Is. A fiatal Klampár 
Tibor személyében az elmúlt 
évi — Szombathelyen rende�
zett — asztalitenisz serdülő�
bajnokságra a bajnokot ne�
velte. A szombathelyi serdülő 
EB-n a győztes magyar fiú �
csapat másik tagja, Bánkúti

Sándor is a iPostás SE ver�
senyzője.

— Igaz — tette hozzá tár�
gyilagosan az egyesület mód�
szertani előadója —, a férfi�
szakosztály jobb helyzetben 
van, mint a nők. Edzőjük, a 
sokszoros válogatott Várko- 
nyi László, függetlenített mi�
nőségben végzi feladatát. A 
férfiak edzési lehetősége is 
sokkal több és jobb, mint a  
nőké, akik az óbudai Vihar 
utcai iskola bérelt tornater�
mében csak hetenként há�
romszor tarthatnak edzést. 
Sokáig edzőválság is nyugta�
lanította a női szakosztályt. 
Remélhetőleg az újonnan szer�
ződtetett Váradi Zoltánnal ez 
az időszak végleg lezárult. 
Mindezeket figyelembe véve, 
az NB I-es női csapat 5. 
helye elismerésre méltó tel�
jesítményt jelent. Kis sze�
rencsével — és az edzőválság 
okozta problémák nélkül — a
4. helyen is végezhetett vol�
na női csapatunk.

Most az új esztendő fel�
adataira készülnek, amelyek 
megvalósítása lényegében a 
férfibajnokság január T5-i, a 
női bajnokság január 22-i 
nyitányával már meg is kez�
dődött. Az első fordulók ered�
ményeiből még nem lehet ko�
moly következtetéseket le�
vonni.

Vedres József

KERESZTREJTVÉNY

VÍZSZINTES: 1. R ejtvé�
nyünkben az első negyedévi 
szakszervezeti kiadványok kö�
zül választottunk ki néhányat. 
Ez a  könyv ezt a  fontos té�
m át tárgyalja  (az első kocka 
kettős betű). 13. Fordítva: nem 
az enyém. 14. Íz. 15. Állami 
jövedelem. 16. A rab paraszt. 
18. A tisztaság. 20. Idegen kö�
tőszó. 21. Leánynév (többes�
szám). 23. Régi hangszer, név�
elővel. 25. G. M. 27. Jog, tö r�
vény — görögül (az utolsó 
kocka kettős betű). 29. Ilyen 
felszolgáló is van. 31. Újság. 
33. Híres díj. 35. Dől ( +  á). 
36. Becézett lányok. 38. Szó�
végződések. 40. Kevés, csekély. 
41. Csokonai szerelme. 43. Erős 
bástya. 45. A - val a  végén, 
filmféleség. 46. Pályaudvar. 49. 
O. E. 50. Régi rang (névelő).
52. Angol grófságból való. 54. 
Fordított mutatószó. 56. Leány�
név (névelővel). 58. Haldoklás. 
60. ÁRÉ. 63. Hó teszi, ha jő 
a  meleg. 64. Olasz este. 66. 
Varázslatos tárgy. 68. Idegen 
női név. 69. Ne oda fel. 71. 
Szállítószalag (arab—sp.). 73. 
„ . ..v e g y e n e k ” — Gádor Béla 
könyve. 74. Vándorló arab. 76. 
Lábfej része. 78. VA. 79. Csa�
ládvédelem mel foglalkozik az 
ő (Vera) könyve.

FÜGGŐLEGES: 2. ADE. 3. 
Szükséges. 4. Harisnyaanyag 
(fonetikus), az első kocka ket�
tős betű. 5. H iteles mérték, 
alapm érték (fr.). 6. Azonos a 
vízsz. 78- cal. 7. Kor. 8. Idegen 
leánynév. 9. Felkapja. 10. Ne�
velő. 11. Helyhatározó rag. 12. 
Helyhatározó szó. 16. Ezt a 
fontos kérdést is m egtalálhat�
ják  a  szakszervezeti kiadvá�
nyokban. 17. Huta. 19. Szín�
padi mű (—’)• 22. Fej. 24. Hely�
határozó szó. 26. Idegen női 
hév. 28. A „M it jó tudni a ja �
vító - nevelő m unkáról?” írója.

30. Görög szóösszetételekben: 
kevés, kis. 32. Szemrész. 34, 
Paripák. 37. Idegen kenyér. 39. 
Domborúan vésett ékkő. 42. A 
szakszervezeti könyvek kiadó�
ja  (^évelő). 44. Rángatózó. 47. 
Tejterm ék jelzője is lehet 
(tárgyraggal). 48. Szerszám (bőr 
m egm unkálására használják).
51. Csillagkép. 53............ztál,
befektet, beruház. 55. Szárm a�
zás. 57. Régi színész. 59. Ro�
mán város. 61. Híres olasz kar�
m ester (Alberto). 62. Sebesül 
(—’). 65. A m aró anyag. 67. 
Vallásos szertartás. 70. Fél�
hanggal megemelt zenei hang. 
72. AZN. 75. Asszonynevek vér 
gén szerepel. 77. TD.

Beküldendő: vízszintes 1, 79, 
függőleges 16, 28, 42.

Beküldési határidő: március 
15.

Januári keresztrejtvény meg�
fejtése: Vízsz. 1. M unkakörül�
mények javítása. Függ. 17. Pé�
csi. 30. Televízió. 38. Korszerű 
m unkásszállások. 49. Teréz.

K önyvjutalm at kaptak: Ju �
hász Sándorné (Makó), Karika 
Irén (Nádudvar), Kosa Andor 
(Budapest), Bujdosó Zsigmond 
(Debrecen), Horváth Mária 
(Budapest).
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Választás a Városház utcában
Városház utca 18. Hatalmas 

épület. Négy postai szerv — 
a Budapest 4-es postahivatal, 
a Tudakozó és Névsorszer�
kesztő Hivatal, a Központi 
Távíróhivatal és a Belváros 
Távbeszélő Üzem — szorult 
masszív falai közé. 1400 em�
ber dolgozik itt. Januárban- 
februárban zajlottak le a 
szakszervezeti választások. A 
választásokat megelőző ké�
szülődés: gyűlések, eszme�
cserék legfőbb jellemzői — a 
józan, segítő szándékú hang, 
a szakszervezeti szervek és 
tisztségviselőik iránti bizalom 
és tevékenységük iránti foko�
zott igény.

A választások első esemény- 
sorozatai a bizalmiválasztások 
voltak. Ezeket gondos ké�
szülődés előzte meg. A leg�
nagyobb gondot a szolgálati 
idő sokrétűsége okozta. Ala�
pos, körültekintő munkával 
sikerült a gazdasági és szak- 
szervezeti vezetőknek úgy 
szervezni a dolgozók beosz�
tását, hogy a bizalmicso.por- 
tok tagjai jelen lehettek a vá�
lasztásokon. Egyetlen olyan 
bizalmi-csoportértekezlet nem 
volt az épületben, amely ne 
lett volna határozatképes. A 
négy postaszervnél összesen 
100 bizalmit választottak. Eb�
ből az új bizalmiak száma
13. Ez utóbbi bizonyítja: a 
szervezett dolgozók többsége 
elégedett volt a ' bizalmiak 
munkájával. A bizalmiválto�
zások olyan területen történ�
tek, ahol gyakori a létszám- 
változás — mint például a 
Budapest 4-es postahivatal 
kézbesítő osztályán — vagy 
nyugdíjazás, családi, egészségi 
állapotra való hivatkozással 
a bizalmiakat saját kérésükre 
nem javasolták újra.

A bizalmibeszámolók őszin�
te, reális hangja arra ösztö�
nözte az embereket, hogy ma�
guk is bátran merjék bírálni 
a bizalmiak munkáját és 
munkahelyeiken előforduló 
hiányosságokat.

A Belváros Távbeszélő 
üzem hibaosztályán személyi 
ellentét vetődött fel néhány 
ember s a bizalmi között. Er�
ről azonban Gyurcsó Mihály- 
né gazdasági felelős úgy nyi�
latkozott, hogy már a múlté. 
Egy éve nem fordulnak ajő 
munkahelyükön ilyen jellegű 
nézeteltérések. Gyurcsó Mi- 
hályné beszélt arról is, hogy 
komoly gondot okozott eddig 
náluk az, hogy az építési osz�
tályról volt az elnök is, meg 
a titkár is. Emiatt kicsit mel�
lőzve érezték magukat, ez�
úttal az elnök Bánhidi Emil 
közülük lett választva. Remé�
lik, ez a tény megszünteti a 
sok vitát a központos és az 
építési osztály között.

A Budapest 4-es hivatalban 
a bizalmiválasztások során né�
hányon amiatt panaszkodtak, 
hogy a fiatal táviratkézbesítők 
nagy méretű öltönyöket kap�
nak, sokszor még otthon szü�
leik sem képesek átalakítani 
azokat. Fájó pontként errtlítet- 
ték, hogy nincs sport és kul�
turális lehetőségük, hiszen 
egy szűk, piszkos kultúrterem 
áll a fiatalok rendelkezésére. 
(Az 1400 dolgozónak több 
mint fele fiatal.) Jó néhány 
egyéni és közös probléma ve�
tődött föl még a Budapest 4- 
es hivatal fiataljai között. 
Ezeknek megoldatlansága le�
het talán egyik magyaráza�
ta Kalmár István bizalmi 
panaszának, amelyből az de�
rül ki, nagy gondot jelent a 
táviratkézbesítők utánpótlása. 
A fiatalok jönnek és mennek, 
legtöbben átjáróháznak tekin�
tik a hivatalt.

A bizalmi-csoportértekezle- 
tek többségére azonban nem 
a panasz és elégedetlenség 
volt a jellemző, hanem a kö�
szönet a tisztségviselők ed�
dig végzett, fáradságos mun�
kájáért. Több hozzászóló kö�
szönte meg a bizalminak, 
hogy segítségére volt üdülés�
ben, segélyezésben és szá�
mos más nehézségben. Sok 
szép emberi megnyilvánulás, 
megható pillanat tette szí�
nessé a bizalmiválasztó cso�
portértekezleteket.

A bizalmiválasztások befe�
jeztével az embereket az a 
gondolat foglalkoztatta, kik 
legyenek majd a szakszer�
vezeti bizottságban, kik azok, 
akik érdekeiket legmegfele 
lőbben tudják majd képvi�
selni. A jelölő bizottság tagjai 
hosszasan elbeszélgettek a dol�
gozókkal. Jó munkájukat 
tükrözte, hogy a választási 
taggyűlésekre az emberek 
már kialakult véleménnyel

mentek. A választásokon el�
hangzott hozzászólások, vála�
szok csak erősítették a bizal�
miválasztásokon felvetődött 
problémákat, sőt tovább széle�
sítették azokat.

A Belváros Távbeszélő Üzem 
választógyűlésén több hozzá�
szóló sérelmezte, hogy az 
épület belső tatarozása miatt 
a folyosón levő öltözőszekré�
nyekben porosodnak ruháik. 
A folyosókon ugyancsak a ta�
tarozás miatt tégla- és egyéb 
törmelékhalmokat kell kerül�
getniük. Szóvá tették, hogy ez 
az áldatlan állapot hónapokig 
eltart, mivel a tatarozó vál�
lalat lassan dolgozik. Ebben 
és még nagyon sok, más do�
logban kérték a szakszerve�
zeti bizottság segítségét. Töb�
ben elismeréssel nyilatkoztak 
az szb eddigi munkájáról, özv. 
Szabó Béláné a jutalomüdü�
lést, Deme szaktárs a mun- 
kaverseny-mozgalomban és a 
brigádok szervezésében ka�
pott segítséget köszönte meg.

A Tudakozó és Névsorszer�
kesztő Hivatal küldöttértekez�
letén Pataki Gizella szb-tit- 
kár beszámolója tartalmas, hű 
tükörképét adta a szakszerve�
zeti bizottság kétéves munká�
jának. A legkomolyabb gond, 
az évek óta vajúdó öltözőhe�
lyiség hiánya, most már meg�
oldódik, építik az öltözőhe�
lyiséget. Nem kell ezután a 
nőknek a folyosón öltözköd�
niük. Az szb és a szakvezetés 
egyik legnagyobb, közös ered�
ményének tudható be ez is. 
Az szb-titkár beszámolt ar�
ról, hogy a szervezettség és 
a fizetőkészség náluk 100 
százalékos. Továbbiakban is�
mertette, hogy mire fordítot�
ták a szakszervezeti tagdíjból 
befolyó összeget.

Andrek Pálné rámutatott a 
kultúrmunka hiányosságaira 
és annak objektív okaira. 
Kérte a szakszervezeti bizott�
ságot, a kultúrmunka javítá�
sa érdekében a jövőben a 
KISZ és a szakszervezet ha�
tékonyabban működjön együtt.

Az szb munkájával ezen az 
osztályon is elégedettek vol�
tak a dolgozók, zömmel a régi 
szb-tagokat választották újra. 
Egy személy — Szabó Anna�
mária —, aki több mint tíz 
éve látta el lelkiismeretesen 
elnöki tisztségét, maga kérte 
a jelölő bizottságot, hogy ne 
javasolják újra, azt mondta, 
elfáradt, és szeretné helyét 
átadni a fiataloknak.

Palatin János hivatalvezető 
hozzászólásában kifogásolta, 
hogy sok esetben alaptalanul 
támadják a sajtó hasábjain a 
postás dolgozókat, ami a 
helytelen információkból 
adódhat. Jó lenne, ha postai

vezetők frissen reagálnának 
ezekre a kérdésekre.

A Központi Távíróhivatal 
szakszervezeti bizottságánál 
komoly változások történtek. 
A főbizalmi rendszerről át�
tértek az osztálybizottsági 
rendszerre. 35 fős szakszerve�
zeti tanácsot választottak.

Az itteni küldöttértekezleten 
is komoly problémák vetődtek 
fel. Radák szaktársnő említet�
te meg hogy a 4. emeleten 
szétszedték az óvodai WC-t és 
a kicsinyeknek közös mellék- 
helyiségük van a felnőttekkel. 
A levegő egészségtelen. Itt je�
gyezte meg, hogy a rossz lift 
miatt a kisgyerekes anyáknak 
sok ese n gyalog kell a 4. 
emeletre felvinni a gyereke�
ket. Bakos Elemér igazgató 
sajnálkozását fejezte ki, hogy 
a férfiak és nők öltözőkkel 
kapcsolatos problémáját — 
minden erőfeszítés ellenére — 
már évek óta sem tudták 
megoldani. Baracskai Lajos, a 
műszaki osztály bizalmija el�
mondotta, hogy munkahelyü�
kön szellőzetlen, áporodott, 
egészségtelen a terem levegő�
je. Szellőzőberendezést, ezen�
kívül rendes mosdóhelyiséget 
és melegvíz-ellátást sürgetett. 
Megfelelő kézmosási lehetősé�
gük sincs, pedig olajos, kényes 
gépekkel dolgoznak.

A négy postaszerv választó�
gyűlésein elhangzott hozzászó�
lásokból arra lehet következ�
tetni, hogy nemcsak egyes 
munkahelyek problémáiról 
van itt szó, hanem az épü�
letben levő valamennyi posta- 
szervéről. Az épületben két 
lift van. A személyfelvonó 
többet áll, mint megy. Jelen�
leg hónapok óta üzemképte�
len. A hátsó teherszállító lift �
nél hosszú sorban állnak az 
emberek. Nem csoda, hiszen a 
teherliften szállítják a 4-es 
hivatalnak a zárlatokat, a 
konyhának az élelmet, a táv�
írdának a javítandó és kijaví�
tott távírógépeket. így aztán 
az emberek többnyire gyalog 
tapossák a lépcsőket, hisz 
ki győzné kivárni, amíg ráke�
rül a sor. A kultúrterem kicsi 
és piszkos. Értekezletek, ter�
melési tanácskozások, külön�
böző összejövetelek itt zaj�
lanak le. A fiataloknak jut is 
hely, meg nem is.

Az épületet a század elején 
építették. Azóta a létszám nö�
vekedett, a munkakörülmé�
nyek azonban nem sokat vál�
toztak.

A négy szervet érintő, égető 
problémák túllépik a helyi 
szakszervezeti bizottságok ha�
táskörét. Felsőbb szervek se�
gítségére lenne szükség. 1400 
emberről van szó, 1400 em�
ber várja a sürgős intézke�
déseket, segítséget.

(vonák)

Színvonalas műszaki konferenciák

Nemzetközi hírek
Magyarország: Dagobert

Krause, a  Közalkalmazottak 
és Rokonszakmabeli Dolgozók 
Szakszervezete Nemzetközi 
Szövetségének fő titkára 2 na�
pos budapesti tartózkodása 
a la tt megbeszélést folytatott a 
szövetséghez tartozó m agyar 
szakszervezetek vezetőivel. 
Megbeszélték a  m agyar szak�
mai szakszervezetek részvéte�
lé t a  Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet tevékenységében és 
a szocialista országok postás 
szakszervezeteinek június 12— 
17- e közötti értekezletének elő�
készítését.

Lengyelország: A lengyel
szakszervezet ez év január 23— 
24- én m egtarto tt IX. kong�
resszusán több m int 300 kül�
dött és m eghívott vendég vett 
részt. A kongresszus értékelte 
az elm últ 3 év m unkáját és 
határozatában megszabta az új 
központi vezetőség által elvég�
zendő feladatokat. Elnökké is�
mét Adam Sumiga elvtársat 
választották meg.

Ind ia : Az indiai Thanjavour 
postás dolgozói sa ját erőből 
házhelyeket vásároltak, s nagy 
nehézségek árán hozzáláttak 
azoknak a családi házaknak az 
építéséhez, am elyekben a la�
kásépítési tagságba belépő 
postás dolgozók ju tnak  otthon�
hoz. Az új postás lakótelep 
alapkövét az Indiai Postások 
Szakszervezetének főtitkára he�
lyezte el.

R hodesia: A Szabad Szak-  
szervezetek Nemzetközi Szö�
vetsége Afrikai Szervezetének 
kiadásában Lagosban megjele�
nő „African Labour News” c.

lapot is betiltották Rhodesiá�
ban. Ez az intézkedés a  leg�
újabb fejlem énye annak  az 
akciósorozatnak, am elynek cél�
ja Rhodesia dolgozóit m eg�
akadályozni a  haladó lapok ol�
vasásában.

Szlovatsik Károly

9  Ü j tv - közvetítő  láncot 
építenek a  következő évben 
Csehszlovákia és A usztria kö�
zött. A lánc a  legrövidebb úton 
vezet m ajd  Prágától Bécsig.

% S ta tisz tika i adatok szerint 
évente 18 svájci postást' tá �
m adtak meg a házőrző kutyák. 
Ezért a  svájci posta engedé�
lyezte alkalm azottainak egy 
különleges permetező készülék 
használatát, am ellyel a leg�
dühösebb ebet is meg lehet 
fékezni.

0  1954- ben A frikában  nem
volt egyetlen tv - állom ás sem 
Jelenleg az afrikai földrészen 
30 tv - stúdió működik.

#  Az izraeli postaügyi mi�
nisztérium  különleges em lék�
bélyeget ad ki az eszperantó 
szövetséggel közösen az 52. esz�
perantó világkongresszus a l�
kalmából.

#  L ondonban bem utatták a
zseb - tévét, am elynek képer-  
nvője akkora, m int egy gyű-  
fásdoboz. Szabó László

Ez évben is nagy jelentősé�
gű feladatokat kell megolda�
ni. A végrehajtás csaik úgy 
biztosítható, h a  a  szakm ai 
vezetők elképzelése és a  dol�
gozóik tevékenysége összhang�
ban áll. Végső soron a  postás 
dolgozókon és vezetőkön m ú�
lik, hogy a  tervek valóravál-  
janak. Ezt a  célt szolgálta a  
Postavezérigazgatóság pártb i�
zottsága és Szakkollégium á�
nak együttes ülése, ahol meg�
v ita tták  a Posta ez évi fel�
adattervét. Horn Dezső elv�
társ, a közlekedési és posta�
ügyi m iniszter első helyette�
se adott tájékoztatást a Posta 
1966. évi tervteljesítéséről és 
az ez évi feladatokról.

Az 1966. évi feladatok vég�
reha jtásá t értékelve m egálla�
p íto tta: a  Posta műszaki á t�
szervezése befejeződött, így 
önállóbbá lett a felső -  és kö�
zépfokú szakirányítás. A bér -  
gazdálkodásban a fegyelme�
zettség volt jellemző a  Postá�
ra. P roblém aként em lítette, 
hogy a tervezett fenntartási 
költségekből 20 millió forin�
to t nem  használtaik fel. Fi�
gyelm eztetett arra , hogy né�
hány  létesítm énynél — így a 
Lágymányos Távbeszélő - köz�
pont bővítésénél, a  lakihegyi 
rekonstrukciónál, a pécsi tv �
adó és a Bp. 100- as postahi�
vatal építésénél jelentős a 
lem aradás. '

i Beszélt arról, hogy az á t -  
I szervezés óta a  fenntartási 
| tevékenység új form ái és 

módszerei vannak kialakuló�
ban. Nehézségeket jelent, 
hogy az e  területeken dolgo�
zók általános és szakmai m ű�
veltsége még nem  áll megfe�
lelő szinten. A középfokú 
posta szerveknek sa já t erőből 
házitanfolyam okat kell szer�
vezniük, s ennek érdekében 
több helyi kezdem ényezésre 
is szükség van.

A tanácskozáson m egjelent 
és felszólalt dr. Zsuffa Sza�
bolcs, szakszervezetünk m b 
főtitkára. Elmondotta, hogy a 
szakszervezet az 1967. évi in�
tézkedési tervvel teljes m ér�
tékben egyetért hangsúlyozva, 
hogy a  szakszervezet sajátos 
eszközéivel: a közép -  é s ; álap -  
szervek ú tján  mozgósítja a 
postás dolgozókat a  terv  m a�
radéktalan  teljesítésére.

A fenti tanácskozást követő 
napokon az igazgatóságok — 
Budapesten és vidéken egy�
a rá n t — műszaki konferenciá�
kat tarto ttak .

A Miskolci Postaigazgatóság 
vezetője, Andrássy Aladár a  
konferencián beszélt azokról a  
tennivalókról, am elyeket
m ajd a  term elési tanácskozá�
sokon kell a dolgozókkal 
m egértetni, m egvitatni. H ang�
súlyozta: az igazgatósághoz 
tartozó postaszerv dolgozói jó  
m unkájának eredm ényeként 
teljesítették  az Élüzem elnye�
réséhez szükséges feltételeket. 
Tavaly fegyelmi ügyben 82 
felelősségrevonás történt, 
ezért továbbra is fontos fe l�
adatnak jelölte meg a m un�
kafegyelem m egszilárdítását. 
H allottunk arról, hogy az 
igazgatóság házioktatás kere�
tében ism erteti a  távbeszélő -  
kezelők teendőit, az új köve�
telm ényeknek megfelelően. 
Viszont a  vezérigazgatóság 
segítségét igényelte a kábel�
dobszállító gépkocsik beszer�
zéséhez, m ert a jelenlegi ká�
beldobszállítási módszer bal�
esetveszélyes és nagym érvű 
em beri erőkifejtést igényel.

A Szegedi Postaigazgatóság 
műszaki konferenciáján Fodor 
István az igazgatóság vezetője 
ta rto tta  a beszám olót,'am ely�
ből kiderült, hogy az elm últ 
évben a műszaki és építési 
m unkákat tervezés szem�
pontjából jobban előkészítet�
ték, m int korábban. Egy for�
galmi és egy műszaki vezetőt 
szám oltattak be a m unkavé�
delem. egészségvédelem hely�
zetéről. A konferencián a 
párt és szakszervezeti alap -  
szervi titkárokon kívül a h i�
vatalvezetők sajnos nem szó�
la ltak  föl. Nem tudjuk mi le�
het az oka e passzivitásnak.

Debrecenben Deák Ignác, 
az igazgatóság vezetője ele�
mezte az 1966. évi feladatok 
végrehajtását és ism e re t te az 
ez évi tennivalókat Hangsú-  
’vozta, a politikai nevelő�
m unka jelentőségét, a  szc

cialista munkavensenyben 
részt vevő dolgozók vállalá�
sait, azok teljesítését.

Haliottunik figyelem re mél�
tó  kezdem ényezésekről: pél�
dául az anyagokat nem  rak �
tárakba, hanem  közvetlenül 
a m unkahelyekre szállítják. 
S ajá t erőből beszereztek két 
tehergépkocsit, ké t trak to rt és 
egy darus tehergépkocsit. Egy 
rak tá r  építéséhez nem  ta lá l�
tak  kivitelezőt. Egy brigád 
válla lta  az építést, s  a rak tá r  
el is készült. A vitában m ind 
a párt - , a  szakszervezeti, 
KISZ - titkáirok, m ind a szak�
vezetők alkotóam kivették ré�
szüket.

Pécsett Garamvölgyi Miklós, 
az igazgatóság vezetője meg�
állapította, hogy a  postai szol�
gáltatásoknál a minőség javu�
lása, a  m unkafegyelem  meg�
szilárdulása a jellemző. Jó  és 
részletes intézkedési te rv  ké�
szült az ez évi feladatokról. 
Elism erve a párt, szakszerve�
zet és KISZ tisztségviselői�
nek eddig végzett m unkáját, 
kérte, hogy ez évben is segít�
senek. Figyelemre méltó, hogy 
az ez évi feladatokkal kapcso�
latos intézkedési tervhez nem  
azonnal kértek  javaslatokat, 
hanem  k ét héten béliül, így 
alaposabban és megfontoltab�
ban tudnak észrevételeket 
tenni az illetékesek. (Figye�
lem re m éltó ez a módszer!) A 
vitában például elhangzott, 
hogy a hivatalokban levő ér�
tékcikkárusító autom atákat 
előírás szerint havonta kell a 
karban tartóknak  „m eglátogat�
ni ok”, míg az üzemeknél, 
szerveknél működő távközlé�
si berendezéseket negyed�
évenként vagy félévenként 
kell a karban tartóknak  „meg-  
lá togatnidk’’. Ez az indoko�
la tlan  aránytalanság bizony a 
jelentősebb feladatokra fordí�
to tt időt csökkenti.

A Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóságnál Horváth Fe�
renc az igazgatóság vezetője 
az 1966- os feladatok végrehaj�
tásánál többek között hang�
súlyozta, hogy 23 450 távbeszé�
lőhelyet szereltek fel. E nagy

feladatot szocialista m unka�
verseny nélkül nem  tud ták  
volna végrehajtani. K lSZ - tit -  
károk azt ígérték: mozgósít�
ják szocialista munkavenseny -  
re  az összes fiatalokat. A tá r�
sadalm i szervek és a  szakve�
zetők egyetértettek abban, 
hogy az elm últ év  általános 
tapasztalata: az igazgatóság
reális célkitűzése és a kollek�
tív  végrehajtás szinkronba ke�
rült.

A Budapest- vidéki Posta -  
igazgatóság vezetője Nagy Bé�
láné, többek között megkö�
szönte a szakszervezeti tiszt�
ségviselők azon lelkiism eretes 
törekvését, segítését, am i a  
szocialista m unkaverseny
szervezésében a m unkakörül�
mények m egjavításában mu�
tatkozott meg. Tavaly például 
szakszervezeti kezdem énye�
zésre a szakvezetés több m int 
500 hivatalban és postai 
szervnél ta rto tt egészségvé�
delmi, m unkavédelm i célel�
lenőrzést, s a tapasztalt hibák 
nagy részét meg is oldották.

A hozzászólások a feladatok 
ism eretében főleg a végrehaj�
tás m ikéntjével foglalkoztak. 
Megjegyzendő, hogy a Buvig 
és a Miskolci Igazgatóság 
konferenciáján tö rtén t meg 
csupán, hogy a hivatalveze�
tők és az igazgatóság dolgozói 
legjobbjainak Kiváló Dolgozó 
címet szavazták meg.

összefoglalva a műszaki 
konferenciák tapasztalatait 
m egállapíthatjuk; messzeme�
nően elism erték a társadalm i 
szervek, a szakszervezeti szer�
vek és tisztségviselők m unká�
ját, és kérték, hogy a jövőben 
is segítsenek.

A beszámolók a korábbiak�
nál sokkal tartalm asabbak, 
s zín von al a s abbak voltak.
Hangsúlyozták, hogy a term e�
lési tanácskozásokon biztosít�
sák az üzemi demokratizmust. 
Fő feladatként szerepelt a  
postai szolgáltatások minősé�
ge. a m unkaverseny lehetősé�
geinek jobb kihasználása és a  
jó m unka erkölcsi, anyagi el�
ismerése.

B. Gy.

A szakszervezeti tanácsokról
A választások során megalakuló szakszervezeti tanácsok 

új szervezeti formái a szakszervezeti mozgalomnak. Kialakítá�
sukat az tette szükségessé, hogy a szakszervezet betölthesse 
növekvő társadalmi szerepét és vállalhassa azt a felelősséget, 
amely ebből eredően a jövőben reá hárul.

A tanács az igazgatóság, hivatal vagy üzem különböző 
egysegeinek választott képviselőiből alakul, s ezért az összes 
dolgozó véleményét tolmácsolja. Ennek ismeretében foglalhat 
állást és dönthet a fontosabb kérdésekben, ezzel helyettesíti 
az összevont taggyűlés szerepét is, amelyet ezeken a helyeken 
eddig lehetetlen volt úgy megszervezni, hogy az határozatké�
pes legyen, azon a dolgozók kétharmada meg jelenjék.

A szakszervezeti tanácsok működése lehetővé teszi á he�
lyi lehetőségek jobb kihasználását. A szakmai célkitűzések és 
a dolgozók törekvéseinek, véleményének ismeretében lehető�
ségük van a nézetek olyan egyeztetésére, amellyel a legjobban 
elösegitiietik a helyi, szakmai feladatok teljesítését, s a dolgo�
zók ebben való közreműködését, valamint a szociális, kulturá�
lis és egyéb eszközök legcélszerűbb felhasználását.

Ugyanakkor a munka, a gazdálkodás és a szolgáltatás 
minősége, javítása gondjainak közüggyé tételét is jelentás 
mértékben növelhetik. A helyes állásfoglalás kialakításához 
nélkülözhetetlen a dolgozók véleményének, nézeteinek isme�
rete, szükséges, hogy a tanács a véleményeket meghallgassa, 
majd állásfoglalását magyarázza, azokat a  dolgozókkal elfo�
gadtassa.

Ugyanez vonatkozik a kollektív szerződés megkötésére és 
esetenkénti módosítására, amely a dolgozóknak a Munka Tör�
vénykönyvébe foglalt alapvető jogait és kötelességeit konkre�
tizálja az adott területre. A tanács működése területén min�
den szakszervezeti szervére vonatkozóan és azok véleményé�
nek figyelembevételével — amelyben tükröződnie kell a dol�
gozók véleményének is — dönt az összes dolgozókat érintő 
fontosabb kérdésekben.

A szakszervezeti munka hatékonysága a tanácsok műkö�
désével lényegesen növekedhet. Megvalósul az a helyes elv. 
hogy a dolgozók ügyeivel kapcsolatos problémákat ott intéz�
zék el, ahol azok felmerülnek, s azok intézkedjenek, akik a 
körülményeket a legjobban ismerik. A szakmai vezető szer�
vekkel azonos szintű szakszervezeti szervek alakulnak és kép�
viselik a dolgozók ügyeit. Az igazgatóságok mellett működő 
tanácsok, szakszervezeti középszervek, melyek közvetlenül a 
Szakszervezet Központi Vezetősége, Elnöksége irányításáa 
alatt működnek.

Az eddiginél szorosabb lesz tehát a kapcsolat a tagsággal 
és fejlettebb lesz a szakszervezeti demokrácia. A tanácsok 
tagjainak, a dolgozók választott képviselőinek nemcsak dön�
tési jogai lesznek, hanem kötelezettségeik is. A tanács minden 
egyes tagja felelős testületé működéséért, osztozik annak 
eredményeiben és hiányosságaiban egyaránt. Kötelessége vá�
lasztóinak beszámolni a tanács munkájáról, magyarázatot ad�
ni döntéseiről, határozatairól annál is inkább, mert a dolgo�
zók egyetértése és közreműködése nélkül ezek csak elképze�
lések maradnának.

A szakszervezeti tanácsok működési területük minden 
szakszervezeti szervének képviselői a szakmai vezetésnél és 
a felsőbb szakszervezeti szervnél. Egész működési területükre 
vonatkozóan meghatározzák a szakszervezeti munka főbb 
célkitűzéseit, irányítják és segítik az összes szakszervezeti 
szervek munkáját. Működésük azonban nem csorbítja az 
egyes üzemrészek szakszervezeti bizottságainak önállóságát, 

hatáskörét. \  K uklis István

H POSTÁS DOLGOZÓ


