
VIL ÁG P R O L E T Á R J A I  EGY E S ÜLJ E TE K!

SUGÁR LÁSZLÓ:

A Postás Szakszervezet Vili. kongresszusára
Ahogy távíródrótok, kábelek 
szövik át hazánk tájait 
m int továbbító idegek 
az akarást mozgásba hozva, 
úgy indul ötvenezer postás 
gondolata bogozva 
az óhajt, hogy sima valóvá érve, 
igaz célok jó reményét kibontva 

a holnapot bölcsen felmérje, 
s haladjon újabb stációkra.

Okos szó kell most, egyszerű beszéd; 
nem világmegváltó szavak, 
kenyérszagú őszinteség 
tarisznyánkban útunkon végig, 
derűt hordozva akkor is, ha 
nem érünk könnyen az égig . . .  
nem délibábot kergető csalódás, 
de munka kell! valóságos jövő! 
a kicsiből így válhat óriás, 

így lesz a ma dús holnapra növő.

Sorsát az ember önmagában hordja 
egyén vagy nép, most egyre megy . . .  
feladatát biztosan megoldja 
ha a világ örömét, gondját 
vállalva mind dolgos kezekkel, 
ezer bogból egy szállá bontják . . .
A  kis kavics nagy gyűrűt ver a 

v ízb en . . .
egy csepp így osztódik fel millióra, 
hogy újra egyesülve egyben 
a nagy egészet átkarolja.

A  nagy egész a szántóföld, a ház, 
a híd, az utca és a gyár, 
folyó, hol szellő dudorász, 
családunk képe szobánk falán, 
ereszcsatorna, bárányfelhő, 
szép vasárnap délután . . .  
mind-mind a nagy egész, mit 

összefogva
szépítenünk kell holnapjaink során, 
egyszerű szóval, eggyé forrva, 

a postások kongresszusán!

Miről beszélnék,

h a  a kongresszuson felszólalnék?

MIMII ÜDMEI
m

Irta: Horn Dezső a közlekedés-  és postaügyi miniszter

e l s ő  h e l y e t t e s e

Egész társadalmunk, kormányzatunk 
és mi magunk ünnepélyes keretek kö�
zött emlékezünk az önálló Magyar Pos�
ta születésének századik évfordulójáról. 
100 éves a Magyar Posta — mondjuk so �
kat ezekben a napokban. Arra az idő�
szakra gondolunk, amely a több  száz�
éves magyarországi postaszolgáltatás 
1867-től Alapjainkig tartó utolsó szaka�
szát öleli fel.

Az emlékezés fényét és melegét nem 
gyengíti, sőt a régi posta és a régi pos�
tás dolgozók elismert munkájának ér�
tékét sem kisebbíti, ha őszintén és vi�
lágosan válaszolunk arra a kérdésre, 
hogy Postánk valóban 100 éve függet�
len-e, valóban 100 éve magyar?

A postaszolgáltatás minden modern 
társadalom számára nélkülözhetetlen. A 
politikai, gazdasági és a kulturális élet, 
ennek irányítása korszerű postaszolgál�
tatás nélkül elképzelhetetlen. Ezért vált 
minden ország postaintézménye az ál�
lamigazgatás, a vezetés és a végrehaj�
tás egyik fontos eszközévé, s mint ilyen 
az uralkodó társadalmi rendszer hiva�
talos részévé, támaszává.

A mi nemzetünk 1848-as értelemben 
vett igazi függetlensége és magyarsága 
1867. után az Osztrák—Magyar Mo�
narchia keretén belül továbbra is a leg �
haladóbb szellemű hazafiak, a magyar 
nép hőn óhajtott vágya, célja maradt. 
Az 1867-es kiegyezés egy sor intézke�
déssel próbálta a magyar függetlenség 
érdekeit, — legalább is látszatra — szol�
gálni, megoldani. Egy ilyen volt a sok 
közül a Magyar Posta kiválása az Oszt�
rák—-Magyar Postából. Kétségkívül ha�
ladó lépés volt ez, az önállóságon túl 
lehetővé tette a posta magyarosításának 
elindítását. De minden elért eredmény 
ellenére lehetett-e igazán önálló és való�
ban magyar az Osztrák—Magyar Mo�
narchia „Magyar Postája”? Lehetett-e 
előbb független és magyar a Posta, 
mint a nemzet? Világos, hogy nem! 
Ezt nemzetünk későbbi történelme is 
bizonyítja. 1918-ban a monarchia szét�
esése után a magyar nemzet 
önállósága formálisan lett csupán 
valóság. Sőt, egy rövid időre az 1919-es 
Tanácsköztársaság alatt felcsillant a 
nemzet valóságos függetlenné válásá�
nak reménye is. A levert 1919-es for�
radalom utáni nacionalista, soviniszta 
propaganda hatása alatt még sokan el�
hitték, hogy aemzetünk független, majd 
a II. világháború éveiben azt, hogy a 
magyarság érdekei a fasiszta Németor�
szág oldalán biztosíthatók. Ez volt ha�

zánk történelmének legsötétebb korsza�
ka. A II. világháború tragikus esemé�
nyeinek tükrében csak az őrültek, a 
gonosztevők és a magyar nép sorsa 
iránt mindig közömbös uralkodó körök 
vonták kétségbe a magyar nép legjobb�
jainak, az igaz hazafiaknak, a kommu�
nistáknak, a haladó erőknek álláspont�
ját, hogy a valóságos magyar nemzeti 
függetlenséget, a magyar dolgozó nép 
érdekeit nem a fasiszta Németország 
gyarmataként, a világreakció fegyveres 
segítségével kell képviselni. Horthy- 
Magyarország a valóságban független 
sem volt és magyar sem volt. Követ�
kezésképpen a lényegét tekintve 
nem voltak, mert nem is lehettek en �
nek a rendszernek a magyar nép való �
ságos érdekeit képviselő intézményei. 
Nem lehetett ilyen a Magyar Posta sem.

1945. új korszak kezdetét jelentette a 
magyar nép történetében. Hazánk fel- 
szabadulása után nemcsak nemzeti füg�
getlenségünk vált valósággá, hanem a 
legigazibb magyar érdekek teljesülése 
is.

A dolgozó magyar f.lép érdekeinek 
szolgálatára épül egész szocialista rend�
szerünk. Történelmünk során először 
menetelünk együtt az emberi haladás 
legjobb képviselőivel.

A 100 éves Magyar Posta dolgozói, 
idősebbek és fiatalok, több, mint 20 éve 
becsülettel vesznek részt a független, 
szocialista haza építésében. Munkájukat 
népköztársaságunk vezetői, egész dol�
gozó népünk becsüli és elismeri.

Ezért mondhatjuk a rövid történeti 
visszapillantás végén nyugodt lelkiis �
merettel, hogy a 100 éves Magyar Posta 
nemzetünk, népünk szolgálatában vált 
igazán függetlenné, magyarrá és egyre 
inkább szocialistává.

Nem kétséges, hogy a jubiláló postás 
dolgozók és vezetők megtisztelő hiva�
tásuknak tartják népünk, államunk 
hírközlési igényeinek kielégítését és a 
szocialista társadalomhoz méltó emberi 
kapcsolatok kialakítását a Posta, a Pos�
ta dolgozói és a szolgáltatásokat igény�
be vevő üzemek, intézmények, vala�
mint a felek között.

A jubileum alkalmából szívből kö�
szöntőm az öntudatos, fegyelmezett és 
szorgalmas postás dolgozókat, vezető�
ket, a szakszervezet, s a mozgalmi szer�
vek áldozatkész aktivistáit.

Gratulálok a kitüntetetteknek! Jó 
egészséget, sok sikert és boldogságot 
kívánok minden postás családnak.

ESZES ELEMÉR, a  Dél-Pest 
megyei Távközlési Üzem dol�
gozója ugyancsak Elem ér nevű 
fiának pályaválasztásáról be �
szélne:

„Csaknem két évtizedes pos �
tai szolgálatom at életh ivatás �
nak tekintem . Ezért vagyok 
elégedett azzal, hogy a fiam is 
a Postát választotta életh ivatá �
sául. A Bp. 72. sz. postahivatal �
ban kezelőgyakornok, napi 4 
órai elfoglaltsággal. Az á lta lá �
nos iskola 8. osztályának elvég �
zése u tán  határozottan  jelen �
te tte  ki, hogy ő is postás kíván 
lenni. Elhatározásához sok si �
k e rt kívántam . Nehéz, de nem  
rossz pályát választott, m ert a 
kezelők társadalm i megbecsü �
lése m a semmivel sem  kisebb 
a  többi postásénál.”

A fiú: „Szüleim példáján 
m indig ar>ra készültem, hogy 
postás leszek. Az őszön kezelői 
tanfolyam ra megyek. Tudom, 
hogy a  későbbiekben nehezebb 
lesz a m unkám, de azt becsü �
le ttel fogom végezni. Ha kell, 
a  kézbesítői m unkakörtől sem 
riadok vissza.”
‘ NAGY JÓZSEF egyesített 

kézbesítő (Bp. 70.)
„M unkakörülm ényeink á lta �

lában kielégítőek. Növekvő 
könnyebbséget jelent a levél- 
szekrények felszerelése, b á r 
ezt a  folyam atot lassítja a 
könyvelt küldem ények szám á �
nak  növekedése. Nem elégsé�
ges még a közületek fiókbér �
lése. Ebben a vonatkozásban 
még sok ta rta lék  tá rha tó , fél. 
Példaképpen a  járásom ban: 
azáltal, hogy az Anatómiai In �
tézet és a  vele egy tömbben 
levő egyetemi intézm ények 
fiókot béreltek, a  napi táska �
súly mintegy 4 kilóval csök�
kent.

Az állandósuló m ellékm un �
kák jelentenek külön m egter �
helést a kézbesítőknek. Ilye �
nek például a  szerencse-sors �
jegy, vagy éppen most az 
olimpiai sorsjegy árusítása. 
Ezeknek az elhelyezése üzlet �
szerzői m űködést kíván. M in �
denkinek el kell adn ia az 
adagját. Rem ittenda nincs. A 
m aradványt gyakran a  kézbe�
sítő veszi meg. A helyes az 
lenne, ha az ilyen árusítást a 
Posta bizománybán vállalná.

Eddig is sokat köszönhetünk 
m unkakörülm ényeink m egja �
vításában a  szakszervezetnek, 
de kérjük  a  további segítséget 
is.” >

TÓTH LÁSZLÓ külterületi 
kézbesítő (Cegléd 1.):

„A tanyavilágot já rjuk  17 
társam m al. Egy brigádban 
dolgozik a  18 külterületi kéz�
besítő. Napi teljesítm ényünk 
átlag  15 kg-os táskával 45—50 
kilométer. K erékpárral közle�
kedünk, b á r járásunkban se �
hol sincs kövezett út. Száraz 
időben a homok, nedves idő �
ben pedig a sá r nehezíti a 
m unkánkat. MOPED-del le �
hetne ra jtunk  segíteni. A kéz�
besítés m ellett értékcikkeket 
is árulunk. Ez sokszor a kül �
demény felvételét is jelenti, 
m ert gyakori: »Postás bácsi, 
várja mes. am íg megírom!« 
Ezek az idők nem szerepelnek 
a Iéüzám norm ában. Űgv é r �
zem, hogv a végzett m unkánk �
nak megfelelően a fizetésünk 
igazságos rendezése jogos kí�
vánságunk.”

UNGVÁRI TAM áSNÉ táv �
beszélő-kezelő (Cegléd 1.):

„Tizennégv éve vagvok táv �
beszélő-kezelő. Nagv könv- 
ryebbsé« a nani m unkaidő hét 
órára való csökkentése. N ehe�
zítő körülm ény a gyakran elő �
forduló rossz beszédérthető �
ség. am ikor a távolsági beszél�
getéseknél a beszélgetést köz�
vetíteni kell. A m unka a for �
galom növekedésével párhu �
zamosan növekszik, tíz év 
a la tt az előfizetők szőrpa öt�
százról nyolcszázra em elke �

dett. A forgalmas időben a 
beültetés m ár kevés; egy 
négyórás m unkaerő alkalm a �
zása feltétlenül szükségesnek 
látszik.”

JÓNA BÉLÁNÉ (Budapest 
62., felvételi osztály):

„A felvételi Szolgálat nehéz �
ségei az ország összes felvevő 
postahivatala között a mi hi�
vatalunkban sűrűsödnek a 
legjobban. I tt a  felvételi osz�
tályon dolgozni annyit jelent, 
hogy a m unka a szolgálat e l �
ső percétől a  leszámolás 
utolsó percéig szakadatlan.

Mindez szükségessé teszi, 
hogy feletteseink foglalkozza�
nak a  m unkaidő-csökkentés �
sel. M unkánkat eddig is je len �
tősen könnyítették a  kezelés 
különféle egyszerűsítései. Igen 
jól m űködik és könnyebbé 
te tte  a  m unkát a  fémpénz�
számológép. A hivatalnál 22 
ezer kam atozó betétkönyv 
van; ez indokolttá tenné a  ta �
karékszolgálat olyan géppel 
való ellátását, m int am ilyet az 
OTP fiókjai használnak. K í�
vánságunk ennél szerényebb: 
nincs a  hivatalban egyetlen 
használható kézi sorszámozó 
bélyegző, így az utalványok 
bevételi szám át és a táviratok 
pénztári szám át kézzel kell az 
űrlapokra körmölni. A lét �
szám norm a képlete lehet, 
hogy elm életileg helyes; a  for�
galom azonban erről nem  akar 
tudom ást venni.”

TARR JÁNOS, a  Dunakeszi 
t. postahivatal vezetője.

„A felszabadulás elő tt h iva �
tali kisegítőként kezdtem, 
majd u tána postakiadó voltam. 
A hivatali kisegítő semmiféle 
fizetést nem kapott. A kiadó 
a legszerényebbet, am ennyire 
a  postam ester a  fizetését le �
szoríthatta. Jogilag teljesen ki 
voltunk szolgáltatva. M unka �
idő, fizetett szabadság isme�
retlen volt. Ha a  kiadó mégis 
szabadságra ak a rt menni, he �
lyettesről kellett gondoskodnia

és e rre  az időre a fizetését a 
helyettes kapta. A postames�
teri kézbesítők helyzete ha �
sonló volt. S aját ruhában dol�
goztak. Feladatkörükbe a  leg�
többször a  postam ester háztáji 
gazdaságának napszámos m un �
kája is beletartozott. A posta �
m ester term észetesnek vette, 
hogy a kiadó ha nő, egyúttal 
az ő háztartási alkalm azottja 
is. A férfi kiadók sokszor fát 
vágtak, já rd á t söpörtek, kertet 
ápoltak stb. De élni kellett és 
vállaltuk. Ma m ár nyitva áll 
előttünk az érvényesülés útja. 
Példa erre  hivatalunknál az 
50 éves Harangozó László kéz�
besítő szaktársunk esete, aki 
a napokban érettségizik a for�
galmi technikum ban. Ez is el�
képzelhetetlen volt a  múltban. 
Még a folyó évben egyébként 
felépül az új hivatal és ez 
újabb jelentős javulást hoz a 
hivatal dolgozóinak m unkakö �
rülm ényeiben.”

NÉMETH KAROLY kábel- 
szerelő (Kábelüzem):

„Csaknem 30 évvel ezelőtt 
kezdtem a  Kábelüzemnél dol�
gozni. A kkor valamennyi rész �
lege a  Páva utcai telepen volt 
összezsúfolva. Az újabb telep �
helyek létesítése a  munkakö �
rülm ényeinket lényegesen 
megjavította, helyzetünk azon �
ban csak az új központi telep 
felépülése u tán  válik m ajd ki�
fogástalanná.

A felszabadulás előtt kb. 
80—100 szerelő dolgozott üze�
m ünknél, ma 220. A háború 
előtt csak Budapest területén 
dolgoztunk és a város külön �
böző helyeire kétkerekű kézi�
kocsin tói tűk  ki a szerszámo�
kat. Szociális ellátásban egy�
általán nem részesültünk. Ma 
üzemi étkeztetés, meleg fürdő 
van. Fizetésünk is olyan, amely 
— a  hasonló szakm ákat te �
k intve — megfelel az orszá�
gos átlagnak.”

Jankovich Lajos

A Posta centenáriumi 
ünnepségeinek 

eseményei
Az ünnepségsorozat június

19-ével vette kezdetét. A Pos�
tavezérigazgatóság dísztermé�
ben Horn Dezső a közleke�
dés- és postaügyi miniszter el�
ső helyettese adott tájékozta�
tást a magyar sajtó képvise�
lőinek.

20- án, az igazgatóságok és 
központi hivatalok, üzemek 
székhelyeiken jutalomkiosz�
tással egybekötött centená�
riumi ünnepségeket tartottak.

21- én, Nemes Sándor vezér�
igazgatóhelyettes ünnepélye�
sen megnyitotta a Postatörté�
neti Kiállítást. Ugyanezen a 
napon szakszervezetünk szék�
házában a szakmai és mozgal�
mi szervik vezetői találkoz�
tak, ahol Horn elvtárs tartott 
ünnepi beszédet. Ezt köve�
tően kitüntetéseket és jutal�
makat osztott ki a több évti�
zedes postai szolgálattal ren�
delkező dolgozók között.

22- én, a parlamentben a 
több évtizedes postai szolgá�
lattal rendelkező dolgozók 
részére kormánykitüvtet"seket 
osztottak ki. Ezt követően a 
külföldi és a meghívott ven�
dégek részére dr. Csanádi 
György közlekedési és posta�
ügyi miniszter adott fogadást.

24-én és 25-én, a külföldi 
vendégek balatoni, illetve du�
nai kiránduláson vettek részt. 
Este az Erkel Színházban ren�
dezett díszünnep°ég keretében 
dr. Csanádi György közleke�

dés és postaügyi miniszter 
tartott ünnepi beszédet.

A centenárium alkalmából 
a Szocialista Posta című lap 
júniusi száma jubileumi cikk�
anyaggal reprezentatív kiállí�
tásban, sok képpel jelent 
meg. Későbbi időpontban a 
Szocialista Posta külön kia�
dásban számol be a centená�
riumi ünnepségsorozat esemé�
nyeiről. „Jubilál a Magyar 
Posta” címmel film készült, 
amely rövid visszapillantás 
után a Posta mai életét mu�
tatja be. A „Mesél a posta�
kürt” című film  a fővárosi 
mozikban ismételten bemuta�
tásra kerül.

Az ünnepségek idején egy 
héten át alkalmi bélyegzés 
lesz a kijelölt budapesti és 
megyeszékhelyi postahivata�
lokban. A Bp. 62. és 72. sz. 
postahivatalok júniusban. 
„Száz éves a Magyar Posta”. 
feliratú bélyegzőlenyomatot 
alkalmaznak. A rádió és te�
levízió műsorában riportok�
ban, tudósításokban adnak 
hirt az eseményekről. Júnivs- 
27-én, „Mai vendégünk” soro�
zatban a Posta munkájáról 
szóló beszélgetést láthatunk 
Horn Dezsővel, a miniszter 
első helyettesével.

Lapunk júliusi számában 
tudósításokban tájékoztatjuk: 
olvasóinkat az ünnepségek 
eseményeiről.
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A jobb munkakörülmények építői
M indenki rövidítve, PÉKÜ- 

nek nevezi és ism eri őket. 
így történt, hogy egy újdon �
sü lt postás azt hitte, hogy ez 
péküzem et jelent és csodálko �
zott, m ié rt o tt rendelik  meg 
postahivatalának renoválá �
sát. Hallottam , am ikor az 
egyik új létesítm ényről vala �
ki ezt m ondta: ez PÉKÜ-kivi- 
telezés. Társa tréfásan rá �
vágta: Igen, m ert p á r évig 
készült ü re g . . .

Mégis, a  Postai Épületkar �
ban tartó  Üzem tevékenységét 
a legtöbb esetben dicsérik. 
Jó t m ondanak róluk azoknál 
az igazgatóságoknál, ahol el�
végzik az olyan m unkákat, 
am elyekre az ÉM vállalat nem 
ad kapacitást, s  hálásak ne �
kik egyes személyek is, m ert 
lakást építenek vagy m ás pos�
ta i szociális beruházást valósí�
tanak  meg. A PÉKÜ olyan 
postai üzem, am elyik nem  
annyira a  feleknek, m in t in �
kább a postásoknak dolgozik, 
azok m unkakörülm ényeit te �
lizi jobbá, kulturáltabbá.

Az elm últ évekről, a  jelen 
gondjairól meg az elkövetke �
zőkről beszélgetünk Kunért 
Ferenc igazgatóval és Monorí 
Imrével, az szb-titkárral.

— Egyenletes fejlődésről, 
növekedésről nem  szám olha �
tunk be üzem ünkkel kapcso�
latban — m ondotta az igaz�
gató. — Tíz évvel ezelőtt öt�
százan voltunk, de időközben 
olyan intézkedés született, 
hogy m inden építőegység az 
EM-hez tartozzék. Tőlünk is 
elvittek em bereket, gépeket, 
kis karbantartó  részleggé zsu�
gorodtunk össze. Az évek so �
rán  aztán kiderült, hogy a 
túlzott centralizálás nehéz �
kes, akadályozza a kisebb vo-

' lumenü m unkák végzését, így 
Ismét gyarapodni kezdtünk. 
Jelenleg 312 fős a  létszá �
munk, évi 13 m illió forin t é r �
tékben végzünk új építkezést 
és ugyanilyen összegű karban �
tartó , fenntartó  tevékenységet.

- — A zért az 1958-as „cson-
- tatásnak” m ég érezzük „se�
beit” — szólt közben Monori 
elvtárs. — Hiányoznak a  gé�
pek, kevés a segédmunkás, a 
szociális létesítm ényeink fo-

• gyatékosak. Bizony dolgo�
zóink, ak ik 'a n n y i öltözőt, fü r �
dőt építettek  m ásoknak, ma�
guk nagyon szűkösen vannak 
ezekből ellátva. Telepünk sem 
mondható korszerűnek.

— Zuglóban új m űhelyek 
létesítése szerepel nem is 
olyan táv lati terveinkben — 
vette vissza a  szót K unért elv �
társ. — O tt aztán megfelelő 
körülm ényeket terem tünk a 
különféle szakiparos, tehát 
asztalos, ács, bádogos stb. 
szoktársainknak. A m oderni�
zálás pedig segíti az t is, hogy 
1970-re a  jelenleginek kétsze�
resére em elkedjék évi m un �
kánk értéke. Azt szeretnénk 
elérni, hogy mi a  közepes 
nagyságú beruházásokat vé �
gezzük, tehát az 1—5 milliós 
összegű hivatalok építését 
vagy a régiek bővítését. A 
kályhaátrakásokat, a csőrepe�
dések k ijav ítását a  vidéki 
igazgatóságok építő  részlegei�
nek szeretnénk átadni. Je len �
leg ugyanis ránk  hárul m in �
den hirtelen jelentkező m un �
ka is, 100 forin t értéktől m il�
liókig. Tudjuk, hogy ahova 
hívnak minket, o tt szükségük 
van ránk. Viszont igazán jól 
gazdálkodni a  munkaerővel, 
magas produktiv itást elérni 
elaprózott m unkákkal nem le �
het.

— Mi büszkék vagyunk arra , 
hogy az elm últ évekből olyan 
létesítm ények őrzik tevékeny �
ségünket, m int Budapesten a 
Fő utca 11-es és • a  Gell ért 
Szálloda m elletti 111-es hiva �
ta l felújítása, a  62-es felvevő 
részlegének renoválása. Nem 
mi dicsekszünk vele, hanem  a 
falubeliek, hogy Borsodiván- 
kán a  legszebb középület a 
posta. Hasonló kivitelezésű a 
papkeszi, a  soroksári, a bada �
csonyi is. Ezekhez olyan la �
kásokat építettünk, am elye �
ket bizony sok-sok. a főváros �
ban élő szálf ára is szívesen 
m ondana otthonának.

— A szakszervezeti bizott�
ság tagjai Is örülnek, am ikor 
elkészül egy-egy m unka, h i �
szen ezzel a  felek kiszolgálá�
sá t segítjük, m indenekelőtt a 
postás dolgozók életkörülm é �
nyeit tesszük kedvezőbbé — 
ezt m ár Monori elvtárs m ond �
ta. — Azonban bennünk m in �
dig m arad némi keserűség, 
m ert tudjuk, hogy ezek az 
építkezéseik nem egy esetben a

legmostohább körülm ények 
között folytak. Oka az a közis�
mert^ rendelkezés, am elynek 
m egváltoztatására eddig senki 
sem volt illetékes, s  am ely 
még az 1950-es évek elején azt 
m ondta ki, hogy 30 napot 
m eghaladó külm unka esetén a 
dolgozó csak napi 5 forint 
szállásdíjat k ap h a t Azt hi �
szem, ha a  rendelet előírói�
nak  és életb’srt^tarlóinak kel�
lene olyan körülm ények kö�
zö tt hálniuk, am iért 5 forin �
to t fizetnek, rövidesen meg�
szűnne ez az előírás. Ilyen 
csekély összegért tiszta szál�
lá s t nem  lehet kapni. Tehát 
vagy a  maga pénzéből egészí�
ti ki a szaktársunk, ha ren �
desen ak a r lakni, vagy „fe�
ketén”, a  m unkahelyén, a  ké �
szülő épületben alszik, mos- 
dik, pihen.

— A badacsonyi építkezés�
nél ezt el akartuk  kerülni, 
ezért az IBUSZ-tól szobákat 
béreltünk. Ez egy-egy sze�
mély részére 30—35 forintba 
kerü lt éjszakánként, s  úgy 
megnövelte a  rezsinket, hogy 
az üzem m inden dolgozója 
érezte a  nyereségrészesedés�
kor m eg prém ium osztás a lka l �
mával. Jelenleg enyhíti ezt a 
problém át a  két szállásautó. 
Ezek a  mozgó lakások higiéni�
kus körülm ényeket és kényel�
m et terem tenek a  bennük la �
kóknak, illetve az esténként 
o tt m egpihenőknek. Egyéb�
kén t a  fővárosban dolgozók 
egy része is munkásszálláson 
lakik, köztük sokan a Garay 
téren, ahol üzlethelyiséget

alakíto ttak  szállássá. Szám uk�
ra  m ajd a  „100”-as m odern 
szálloda biztosít a  jövő évtől 
elhelyezést, m ert ott üzemünk 
száz férőhelyet kap — fűzte 
az elm ondottakhoz az igazga�
tó.

— Van m ás problém ánk is 
— sorolta tovább az szb-tit- 
kár. — Ilyen az  étkeztetés. 
Azok a  m unkatársaink, akik  
te lep ített üzemben, állandóan 
egy helyen dolgoznak — ve �
lünk  együtt —, élvezik az 
üzemi étkeztetést és a  vállalati 
hozzájárulást. Legtöbb eset�
ben megoldódik azok ellátá �
sa is, ak ik  hosszabb időre 
m ennek egy-egy építkezésre, 
m ár csak azért is, m ert kül- 
szolgálati á talány t kapnak. 
Nem tudunk azonban étkezést 
biztosítani azoknak, ak ik  rö �
vid, 1—2 napos m unkára m en �
nek  Budapest határán  belül, 
de a  város m ásik részébe. 
Délben vissza nem  jöhetnek, 
ahol tartózkodnak, o tt nem  
ehetnek, a  ’ állalati hozzájá �
ru lást sem kapják  meg. Tető �
fedőink, bádogosaink pedig 
szinte m indennap ilyen hely �
zetbe kerülnek. Ügy vélem, 
hogy a  jövőben, am ikor m ó �
dunk lesz a körülményekhez 
Igazítani a  szabályokat, ju t �
ta tásokat, ezt figyelembe kell 
vennünk.

— Kétszer voltam az elm últ 
félévben több hétig olyan 
hosszas tanfolyamon, am elyik 
a  gazdasági reform  elm életi 
és gyakorlati tennivalóit tá r �
gyalta. A mi önállóságunk 
nem  olyan m értékű, m in t egy

vállalaté, hiszen mi a  Posta 
része vagyunk. Szükségesnek 
tartanám  azonban, hogy rész �
legeinknél kidolgozzanak és 
k ipróbáljanak  egy olyan bér �
rendszert, am elyik a  legösz- 
tönzőbb. Sajnos, e rre  nincs 
engedélyünk Éppen ebben az 
évben tö rtén t visszalépés a 
szabad szom batokban is. Ma 
m ár csak a  fizikai dolgozók és 
az őket közvetlenül irányító 
műszakiak vehetik igénybe — 
kéthetenként. A telepen — 
b á r m unka nem  folyik — meg�
jelennek az adm inisztrátorok, 
anyagbeszerzők, a  takarítónő; 
a  hideg hónapokban be kel �
le tt állítani egy fűtőt. Mind�
ez felesleges kiadás’, m inden �
kinek’ csak hátrányos, de még�
is e rre  köteleztek bennünket.

— Az szb és az üzem eddi�
gi kapcsolata is az t tükrözte, 
hogy a  közös célt különféle 
módon szolgáljuk. Személyi�
leg jóban vagyunk az igazga�
tóval, de azért nagyon sokat 
vitatkoztunk az elm últ évek �
ben, s  így lesz ez a  jövőben 
is. Ügy érzem, hogy ezeket a  
v itáka t a  jövőben .nyilváno �
sabbá kell tenni, be kell szá �
molni róluk tagságunknak. 
Szaktársaink csak ebből is �
m erhetik meg a  szakszervezet 
érdekvédelm i tevékenységét. 
A napokban egyébként az szb- 
tagok és a  főbizalm iak bevo�
násával m egvitattuk az  új 
M unka Törvénykönyve terve �
zetét és az elhangzottakat 
tolm ácsoljuk m ajd a szakszer �
vezeti központban rendezendő 
ankéton. V. E.

Sok éves tapasztalatokról
Ismét elmúlt négy esztendő. A szervezett 

postások küldöttei június 29—30-án összeül�
nek, hogy soron következő V ili. kongresz- 
szusukon számija vegyék az eredményeket, 
szóvá tegyék, amivel nem elégedettek, és ki�
jelöljék újabb négy esztendőre a felada�
tokat.

— Így volt ez minden kongresszuson — 
mondják a Benczúr utcai művelődési ház�
ban összegyűlt szaktársak: Pintér Istvánná, 
a Vác 1. sz, postahivatal helyi ellenőre, Tö�
tö k  Ferenc, a Krisztina . Távbeszélő Üzem 
vezetője. Hargitai Antal, a Postai '-TTérvézÖ 
Iroda főmérnöke,, Kóczián András, a Poéta 
Hírlapüzem osztályvezetője és Sasvári Ist�
ván, a Kábelüzem termelési osztályának 
vezetőhelyettese.

Régi szakszervezeti aktivisták, mindany- 
nyian tagjai valamilyen választott szakszer�
vezeti vezető testületnek, küldöttei a Vili. 
kongresszusnak. Egyikük-másikuk jelen volt 
az első, az alakuló kongresszuson is.

— Régen volt, több mint húsz esztendeje 
alakítottuk meg a Magyar Postások Szak- 
szervezetét — emlékezik Sasvári István és 
Köczián András. — Ezt az épületet kaptuk 
meg székháznak, amelyben most beszélge�
tünk. Erősen romos állapotban vo lt. . .

Mi volt az első kongresszus témája?
A kis szobában szinte megelevenednek, 

testet öltenek a felszabadulás utáni harcok, 
a hatalom megszerzésének mozzanatai, a 
rohammunkák apró mozaikjai, amelyek 
mind bizonyítják, hogy a szervezett postá�
sok kezdettől fogva nagy ügyszeretettel, 
szívvel-lélekkel a közügyek előmozdítói 
voltak.

A Független Magyar Posta ebben az év�
ben 100 éves, s egy évszazadból nyolc évti�
zeden át nem volt szabad politizálni. — A 
felszabadulás után megnyíltak az érzelmek 
csatornái. Az elfojtott vágyak, az önnön 
sorsunk irányításának lehetőségei felkeltették 
érdeklődésünket. Csakhogy lerombolt orszá�
got> szétvert postahivatalokat, feltépett ká�
beleket,i elszakadt légvezetékeket, üzemkép�
telen műszereket hagyott ránk a múlt. Első 
dolgunk tehát a rohammunka megszerve�
zése volt.

— Nehéz volt, nagyon nehéz — folytatja 
Török Ferenc. — Akkor még jóformán si- 
heder voltam. Senki sem intézett hozzánk 
nagy szavakat, de éreztük, mit kell tennünk, 
mit jelent a posta, a távíró, a telefon, amely 
kapcsolatot teremt a szétszakadt város- és 
országrészek között.

— A romok eltakarításával, az épületek, 
a műszerek, a kábelek helyreállításával egy 
időben a leglényegesebb teendők közé so�
roltuk a lelki sérülések gyógyítását. Meg�
szüntetni tízezrek közügyek iránti passzivi�
tását, felkelteni a politikai érdeklődést. Volt 
mit tenni, hiszen még a családi pótléknál is 
különbséget tettek a fizikai és a szellemi 
dotgozók között. Az egyes postás rétegeket 
a KARI egyesületek keretében mestersége�
sen elszigetelték egymástól, és más társa�
dalmi rétegektől. Házasságot csak akkor 
köthettünk, ha azt a postaszervek vezetője 
engedélyezte. Igazságtalan megkülönböztetés 
volt az úgynevezett „kincstári” és a posta�
mesteri postaalkalmazottak között.

Az újjáépítés hosszú és kegyetlenül ne�
héz időszak volt, de a közös sors az elért 
eredmények összekovácsolták a postáso�
kat. Nehezítette a helyzetet a szakszervezet 
széttagoltsága, a központi irányítás hiánya; ’ 
az egymást követő kongresszusok azonban

ezt is megoldották. Kerületi bizottságok 
alakultak a postaigazgatóságok mellett, 
majd létrejött a központi vezetőség. Az új�
jáépítő- és rohammunkák során sztahano�
visták, majd élmunkások születtek. Több 
kongresszust kellett összehívni, amíg — a 
népgazdaság növekvő anyagi erőforrásait 
alapul véve, a postások egyéni igényeikkel 
is előhozakodhattak. Fokozatosan megte�
remtődtek a lehetőségek életszínvonalunk 
emeléséhez élet- és munkakörülményeink 

£ javításához, ,
— ljényegébén nyolc évvel ezelőtt, a VI. 

kongresszuson vetődül! fel erőteljesebben 
néhány jogos megoldásra váró igény — 
mondja Pintér Istvánmé és Hargitai Antal. 
Ekkor tettük szóvá az áAlagosnál alacso�
nyabb postai munkabéreket, az egyenruhák 
igazságtalan elosztását, a munkaidőt 
hogy csak néhány kérdést említsünk.

Ami akkor majdhogy elérhetetlennek lát�
szott, ma valóság. A postások munkabére 
semmivel sem kevesebb, mint a népgazda�
ság egyéb területén a hasonló munkakörök�
ben foglalkoztatottaké. Rendeződött a ke�
rékpárügy, az egyenruha probléma. A  hír�
lapterjesztők is kapnak már évvégi jutal�
mat. Több öltöző, fürdő és munkásszállás 
épüti az országban. Számottevően javultak 
a munkakörülmények, hét órára csökkentet�
ték a telefonkezelők munkaidejét, és nem 
utolsó sorban hírmondó se maradt a felszaba�
dulás előtti bántó megkülönböztetésekből.

A postások tetteikkel válaszoltak a meg�
értő gondoskodásra. Az ipari munkásokkal 
kooperálva, a közös szocialista munka�
brigádok szocialista együttműködési szerző�
dések segítségével határidő előtt átadták 
rendeltetésének a Ferenc, Lipót, Üj-Zugló. 
Óbuda távbeszélő-központot.

— Am az élet nem állt meg — folytatják. 
A Postások Szakszervezete V ili. kcmgresz- 
szusámak az eddignél is nagyobb feladato�
kat kell megoldania. A szolgáltatások minő�
ségét tovább kell javítani mert a pontos mun�
kájára a lakosság érzékenyen reagál. Az el�
következendő években megoldásra vár az 
egyedülkezelő postahivatalok nyitvatartási 
idejének rendezése. Ezt megoldani azonban 
csak úgy lehet, ha korszerű távbeszélő-köz�
pontokat, berendezéseket helyezünk üzem�
be, ha érme bedobásával is telefonkapcso�
latot lehet teremteni a falvak és a városok 
között. Tovább kell folytatni az egyes mun�
kafolyamatok kisgépesítésit, meri gépek hí�
ján a munkakörülmények nem javíthatók. 
Számos helyen még egyszerű összeadó gépet 
is nélkülöznek a szűk, túlzsúfolt kezelőhelyi�
ségekben a dolgozók.

Egyszóval: a Postások Szakszervezetének 
VIII. kongresszusa a közeli napokban ge�
nerális, a posta egészét foglalkoztató kérdé�
seket tűz napirendjére, arra törekedve, hogy 
az egyéni vágyakat a népgazdasági a postai 
érdekek és lehetőségek alapján a lehető leg�
teljesebb mértékben kielégítsék?

— Ügy is fogalmazhatnánk, hogy a Vili. 
kongresszus azért helyezi előtérbe a posta 
egészét érintő kérdések megoldásának szor�
galmazását, mert csak annak révén elégít�
hetők ki az egyéni érdekek.

Még hosszú ideig beszélgettünk az idősebb 
és a kevésbé idős postás nemzedékhez tar�
tozó küldöttekkel. Egy részük, akik a szak- 
szervezet alapító tagjai, ma is fiatalos hév�
vel készülnek a V ili. kongresszusra.

Zsidai Pál

Múltunkról - jelenünkről
A Postások Szakszervezete azok közé a szakszervezetek 

közé tartozik, amelyeknek létét és működését a munkáshata�
lom tette lehetővé. A Posta dolgozóinak szakszervezetben való 
tömörülését a felszabadulás előtt törvény tiltotta.

Első ízben 1919-ben, a Tanácsközársaság kikiáltása után 
alakult meg a Postás Szakszervezet, melyben a titkári funk �
ciót akkor Rományi Margit töltötte be. Legfőbb törekvése ak �
kor az volt a szakszervezetnek, hogy a dolgozók egymástól va�
ló mesterséges elszigeteltsége helyett összefogásukat megvaló�
sítsa.

A Tanácsköztársaság bukása után a szakszervezetet fel�
oszlatták, a vezetők és a bizalmiak ellen fegyelmi eljárást in�
dítottak. Az ellenforradalom — Payer közreműködésével — a 
földmunkások és a bányászok mellett a közalkalmazottaktól, 
köztük a postásoktól is megvonta a szervezkedés jogát. A pos�
tás dolgozók „érdekképviseletére” feltámasztották a régebbi 
postás KARI egyesületeket, amelyekkel ismét elválasztották 
egymástól a különböző munkakörökben foglalkoztatott dolgo�
zókat és a postásokat a munkásosztály egyéb tagjaitól.

A felszabadulással szinte egy időben megkezdődött a dol�
gozók szakszervezetbe való tömörülése. Budapesten 1945. már�
ciusában 3000, júniusában 8000 és az év végére 18 200 a szer�
vezett postások száma. Vidéken is hasonló ütemben folyt a 
postások szervezkedése.

Á hivatalok és üzemek alapszervezetei, az üzemi bizott�
ságok 1945. február 21-én, első ülésükön kimondták a Postás 
Szakszervezet formai megalakulását és első országos közgyűlé�
sükig ideiglenes vezetőséget választottak,

Az ideiglenes vezetőség a következők megvalósításáért 
küzdött:

— A vasutasokkal együtt új fizetési rendszer kidolgozása, 
az automatikus előmenetel biztosítása.

— A családi pótlék egységesítése (az altisztek gyermekei 
ugyanis más elbírálás alá estek.)

— Az alapszabály kidolgozása, az I. kongresszus összehí�
vása.

Rengeteg volt a probléma a munkaviszony tekintetében, a 
szociális kérdésekben, s néhány szakmai vezető magatartása 
miatt is. Az üzemi bizottságok ebben az időben szinte heten�
ként üléseztek, tárgyalták problémáikat és összehangolták 
munkájukat.

1945. augusztusában országos értekezletet hivott egybe a 
vezetőség, amelyen már a vidék küldöttei is megjelennek. Az 
értekezlet egyhangúlag kimondta a központosítást és a jelen�
levők az alapszabály tervezetével tértek haza, hogy azt a 
dolgozókkal megismertessék.

1945. végén a budapesti postások 44, a vidékiek 60 üzemi 
bizottságban és a szétszórt kishivatalok dolgozói 78 helyi cso�
portba tömörültek. A szakszervezeti tisztségviselők az egész 
ország területén a helyi szervekkel, tanácsokkal és más szak�
mák üzemi bizottságaival együtt küzdöttek az új életforma ki�
alakításáért.

1946. január 18-án az üzemi bizottságok és a két munkás�
párt delegáltjainak részvételével tartotta 1. kongresszusát a 
Postások Szakszervezete. 13 tagú elnökséget, 6 kerületi titkárt, 
15 központi vezetőségi tagot és 5 tagú felügyelő bizottságot rd - 
lasztottak. Elnöknek Gyurkovics Károlyt, főtitkárnak Básta 
Rezsőt és szervezőtitkárnak Mészöly Gézát választották. A 
szakszervezet szervezeti felépítése a Postáéhoz igazodott. A 
vidéki igazgatóságok mellett középszervek, kerületi titkárságok 
működtek.

A kongresszust követően került sor a bizalmi testületek 
megválasztására, amelyek révén a postás dolgozók minden ré�
tege helyi érdekképviselethez jutott.

A mindennapi érdekvédelmi feladatok mellett és azzal 
együtt, külön harcot vívott, ebben,az időben a szakszervezet 
a. koalíciós pártod jobboldali elemeinek a szakszervezeti moz�
galomhói való. kiszorításáért. Erre az időszakra esik az a je�
lentős vívmánjj, hbgp a vált postamesteri alkalmazottak álla�
mi szolgálatba kerültek.

Az 1-től a V ili. kongresszusig még nagyon hosszú és időn�
ként rögös is volt a szakszervezet útja. Az I. kongresszuson 
megválasztott vezetők közül, sajnos, ma már kevesen élnek, 
de az élók sokan emlékeznek a 21 év alatt megtett útra. A 
Vili. kongresszus küszöbén talán kötelességünk is a múltra, 
a kezdetre emlékezni. Az akkori idők gondjai, problémái már 
igen messze vannak tőlünk, de alkalmasak arra, hogy mér�
hessük velük elért eredményeinket és ezekből új erőt merít�
hessünk, a V ili. kongresszus által megjelölt további céljaink�
hoz. k . L

1 M & B I Í I É J B J I R
1867. m ájus 1: a  m agyaror �

szági és erdélyi posták leg �
főbb vezetését a M agyar Föld �
művelés-, Ipar- és Kereske �
delmi M inisztérium veszi át. 
Megjelenik a  „Rendelvények 
a magyar postahivatalok szá�
m ára” című hivatalos lap. 

,Gervay M ihályt országos fő- 
postaigazgatóvá nevezik ki.

1867. június 1: a kiegyezés�
nek megfelelő bélyegek ke �
rü lnek forgalomba, am elye �
ket az uralkodó arcképe dí�
szít. 1871. m ájus 1-én pedig 
m egjelenik az első igaz m a �
gyar bélyeg.

1881. m ájus 1: Budapesten 
a Fürdő utcában (ma József 
A ttila utca) a 10. szám a la tt 
m egnyitják az első telefon- 
központot.

1900. augusztus 1: rendsze �
resítik  a „Faluzó levélhordó” 
intézm ényt.

1914. október: A Csepel szi�
getén felépült rádióállom ást 
átad ják  a forgalomnak. Ez 
volt a M agyar Posta első csil�
lapító rezgéseket használó rá �
dióadó, és vevőberendezése.

1918. novem ber 15: a régi 
bélyegeket „Köztársaság” fe �
lülnyom ással bocsátják for �
galomba.

1919. a M agyar Tanácsköz�
társaság győzelmes napjaiban 
megalakul a Postás Szakszer�
vezet. A Postás Vörös Ezred 
tagjai a Tanácsköztársaság 
védelmében derekasan helyt�
álltak. Június 12-én, a Taná �

csok Országos Gyűlése első 
napján  m egjelenik a  Magyar 
Tanácsköztársaság című pos�
tabélyeg sorozat. A túlerő 
győz, a Tanácsköztársaságot 
leverik. A következő években 
betiltják  a Postások Szakszer�
vezetét, eltörlik  a közalkal�
m azottak — köztük a  postás 
dolgozók — szervezkedési jo �
gát. Létrehozzák az egység�
bontó KARI egyesületeket.

1945. január 18. A főváros 
pesti oldala felszabadul. J a �
nu ár 20: Megalakul a Posta �
vezérigazgatóság m unkabi�
zottsága. Jan u ár 24-én meg�
jelenik a m unkabizottság h a �
tározata, am ely kim ondja: a 
felszabadult területeken m in �
den postaszerv azonnal kezd �
jen dolgozni.

1945. február 14: Üjból meg�
a laku lt a M agyar Postások 
Szakszervezete.

1947: a postamesterségek
megszűnésével a postam esteri 
alkalm azottak állam i szolgá�
la tba  kerültek.

1950: Bevezetik a postai
hírlapszolgálatot. 1951-ben 
valam ennyi községbe távbe �
szélőt vezetnek be.

1954: Üj szolgáltatással bő�
vül a postai tevékenység, a 
televízió-adóhálózat kiépítésé�
vel és üzemeltetésével.

1964: Az Országgyűlés jóvá �
hagyja a Postáról és a távköz�
lésről szóló 1964. évi II. tör �
vényt.
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SZÁMVETÉS ÉS ELŐRETEKINTÉS
A központi vezetőség jelentéséből

A központi vezetőség jelentése 1963. márciusától ad 
összefoglaló elemzést a Postások Szakszervezetének 
munkájáról. Az elmúlt négy esztendő is eseményekben 
gazdag időszak volt, amelyben a szakszervezet előre�
lépett kétirányú feladatának teljesítésében.

Eredm ényeinkből

A jelentés összegezi a Pos�
ta II. ötéves tervének teljesí �
tését, különös figyelm et szen �
telve a termelékenység és az 
önköltség alakulására. Figye�
lem re méltó a term elékenység 
évenkénti átlagos növekedési 
ütem ének alakulása: Legna�
gyobb ütemben az építőipar 
területén emelkedett, s ezt el�
sősorban az üzemi és munka�
szervezési intézkedések segi-

—Miskolc, Győr—Pápa közöt�
ti összeköttetés.

A vezeték nélküli hírközlés 
fejlesztésével a tervidőszak 
a la tt több új televízió-adóál�
lomást létesítettek. Továbbá 
néhány nemzetközi és hazai 
m ikrohullám ú összeköttetést 
hoztak létre.

Bár a  postaforgalm i szolgá�
la t fejlesztésére kisebb összeg 
ju to tt (hiszen a  vezetékes és

A postai szolgáltatások hat év alatt bekövetkezett fej �
lődése. A legnagyobb fejlődés a tv-előfizetésnél tapasztal�

ható

tették elő. Az önköltségcsök�
kentést a tervidőszak egészé�
re  a Posta, sajnos, nem tud ta 
teljesíteni. Az előírt 9,4 száza�
lékos költségszintcsökkentést 
az 1965. évi teljesítm ények 
kedvezőtlen alakulása gátolta.

Sikeresnek m ondható a 
Posta különböző területeinek 
fejlesztése. Meg kell említeni, 
hogj például a  vezetékes h ír �
közlés fejlesztésében az előírt 
S0 000-rel szemben 60 000-es 
vonalkapacitás-bővítést sike�
rült elérni. A távbeszélő-köz�
pontok építésén és bővítésén 
kívül új távkábel összekötte �
téseket létesítettek, egyese�
ket korszerűsítettek, ilyen a 
Budapest—Szeged, Budapest

a vezeték nélküli hírközlési 
igények kielégítése volt a 
legfontosabb), a  lehetőségeket 
jól használták ki. A tervidő �
szakban több nagyobb posta- 
hivatalt és csaknem 100 kö�
zép- és kishivatalt is tető alá 
hoztak. Sajnos, rriég így sincs 
elég lehetőség a mintegy 700 
egészségtelen és 40 életveszé�
lyes postaépület felszámolá�
sára. A postaforgalm i szolgá�
la t fejlesztésében jelentős, 
hogy igen sok értékcikk- és 
levelezőlap-autom ata üzem- 
beállítására kerü lt sor, továb �
bá könnyebbé vált a  kézbesí�
tés azáltal, hogy országosan 
m integy 106 000, Budapesten 
22 000, a  vidéki városokban 
pedig 84 000 lépcsőházi levél- 
szekrényt szereltek fel.

Felkészü lés a z  á tm en etre

Igen komoly feladatokat ál�
lít a  Posta dolgozói elé a III. 
ötéves terv. A gazdaságirányí�
tás új rendszerére történő á t �
térés szükségessé tette a III. 
ötéves terv  átdolgozását. Nyil�
vánvaló, hogy az e z . évi fel�
adatok végrehajtása mellett, 
egyidejűleg elő kell készíteni 
az új gazdasági mechanizmus

postai előírásainak bevezeté �
sét. így a következő tervév �
ben m ár fokozatosan érvénye �
sü lhetnek az új követelm é�
nyek. A III. ötéves terv  fő 
feladata változatlanul mind a 
belföldi, m ind a  nem zetközi 
távbeszélő-szolgálat fejleszté �
se, továbbá a  rádió- és tele �
vízió-adóállomások hálóza �

Pályázati felhívás
A Szakszervezetek Országos Tanácsa — az Európa 

Könyvkiadó részvételével — pályázatot hirdet az üzemi 
(szakszervezeti) könyvtárak olvasói részére, a Nagy Ok�
tóberi Szocialista Forradalom 50. évfordulójának tiszte�
letére, „Miért tetszett?” címmel. A pályázók írják le, 
hogy a szovjet szépirodalom mely alkotása (vers, próza, 
dráma), és miért nyerte meg legjobban tetszésüket. A 
pályázaton részt vehet a szakszervezeti könyvtárak min�
den olvasója. A pályamunkák nem lehetnek hosszabbak 
5 ritkán gépelt oldalnál. Beküldési határidő: 1967.
augusztus 1; SZOT, Budapest, VI., Dózsa György út 84/b. 
A borítékon fel kell tüntetni a ..Miért tetszett” megjelö�
lést. A pályázat jeligés. Zárt, jeligés borítékba mellékel�
ni kell a pályázó nevét, foglalkozását, életkorát és lak�
címét, valamint, hogy melyik szakszervezeti könyvtár 
olvasója.

A pályamunkákat szakértőkből álló zsűri fogja el�
bírálni. Eredményhirdetés és a pályadíjak kiosztása 1967. 
november elején.

Pályadíjak: I. díj: 2 személyes társasutazás a Szov�
jetunióba (10 napos), II. díj: szovjet gyártmányú film �
felvevőgép és 300 forint értékű könyv, III. díj: szovjet 
gyártmányú fényképezőgép és 200 forint értékű könyv, 
IV—V. díj: Egy-egy Sokol táskarádió és 200 forint ér�
tékű könyv, VI—X. díj: Egyenként 300 forint értékű
könyvutalvány és 200 forint értékű könyv.

SZOT Kulturális, 
Agitációs és Propaganda 

Osztály

tának bővítése m elle tt az 
adások minőségének javítása 
és az üzembiztonság fokozása.

A televízióelőfizetők számának növekedése mellett egyenlete�
sen gyarapodik a rádióelőfizetők száma is

A postai szolgáltatások te�
rületén a legfontosabb a mi�
nőség további javítása, az 
ügyfelek kulturáltabb kiszol�
gálása, a hivatalok korszerű�
sítése és természetesen a ke�
zelés, a szállítás, az anyag- 
mozgatás gépesítése. Csak 
néhány kiragadott példa a so�
ron  következő feladatokból: a 
tervidőszak a la tt többek kö�
zött 145 000 — a  fővárosban 
48, vidéki városokban 40, fal �
vakban 7 ezer főállom ást és 
50 ezer alközponti m ellékállo �
m ást kell felszerelni. Megépül 
Budapesten az új belföldi és 
nem zetközi táw álasz tó  köz�
pont. Befejeződik a  belföldi 
és nemzetközi távíró- és te �
lexhálózat autom atizálása.

feladatok végrehajtását. Na�
gyon lényeges szerepük van 
a tervező munka javításában. 
A tervjavaslatok kidolgozásá�
ban való részvétel kétségkívül 
a szakszervezeti munka szer�
ves részévé válik. N yilvánva �
ló, hogy a  szakszervezeti köz�
rem űködés a tervek vélem é�
nyezésében, m egvitatásában 
és kidolgozásában m indenek �
elő tt a dolgozók fokozottabb 
bevonását jelenti, előtérbe ke �
rü l a dolgozók észrevételei�
nek, javaslata inak előzetes ki �
kérése, ezek érvényesítése 
csakúgy, m int a tömegek be �
vonása a végrehajtás ellenőr �
zésébe.

A  nyereség és  a z  üzem i dem okrácia fe jle sz té se

A szocialista m unkaverseny 
e m egnövekedett követelmé�
nyek között nyilvánvalóan 
még inkább em előjévé válhat 
a  sikeres m unkának. A szo�
cialista brigádmozgalom ed �
digi eredm ényei nagyon biz �
tatóak. 1963-ban például a 
szocialista cím et elnyert b ri �
gádok szám a 362, 1966-ban pe�
dig m ár 1139 volt.

eddigieknél is nagyobb erő �
feszítést igényel az üzemi de �
m okrácia fejlesztése. E vonat �
kozásban legfontosabb a ter�
melési tanácskozások gondos 
előkészítése és lebonyolítása. 
Jelentős eredm ényként kell 
megemlíteni, hogy a  term e �
lési tanácskozásokon m a m ár 
a  dolgozók m integy 70—80

Figyelemre méltó a távbeszélőhelyek számának budapesti 
és vidéki emelkedése.

Fontos követelmény, hogy 
a különböző munkaverseny- 
mozgalmakban élenjáró dol�
gozók, egyének és közösségek 
erkölcsi és anyagi megbecsü�
lése mind a szakmai, mind 
pedig a szakszervezeti vezetők 
előtt elsőrendű szerepet nyer�
jen. Meg kell említeni, hogy 
ezen a  téren  a II. ötéves terv 
időszakának eredményei igen 
biztatók voltak, hiszen — 
hogy csak a dolog anyagi ré �
szét em eljük ki — a II. öt�
éves terv időszakában a pos�
tás dolgozók jó m unkájukért 
mintegy 30 m illió forin t ju ta �
lomban részesültek.

A soron következő időszak 
szakszervezeti m unkájában az

százaléka tevékenyen részt 
vesz. Bár kétségkívül jelen �
tős eredmény, hogy a javasla �
tok többségére rövid időn be�
lül válaszolnak, mégis még 
m indig gyakran elm arad 
az érdem i intézkedés. 
A term elési tanácskozá �
sok eredm ényesebbé té �
tele érdekében — am i 
egyszerűen szólva lényegében 
egyet je len t az üzemi demok�
rácia fejlesztésével — min�
denekelőtt arra van szükség, 
hogy a jövőben sokkal na�
gyobb gondot fordítsunk ne 
csak a javaslatok megválaszo�
lására, hanem  az intézkedé �
sek, a  végrehajtás ellenőrzé �
sére is.

A z  é le t-  és m unkakörülm ények jav ítá sáért

A postás dolgozók életszín �
vonalának, élet- és m unkakö �
rülm ényeinek alakulása a 
vizsgált időszakban lényegé�
ben a céloknak megfelelő 
volt. Az évenkénti átlagbér- 
fejlesztésen kívül az 1964. ja �
nuár 1-vel végrehajtott bér �
rendezés hatására, am ely a 
bérszínvonal elm aradását volt 
hivatott felszámolni — évi
103,5 m illió forin ttal növeke�
dett a postások keresete. A 
postai bérrendezéssel je len �
tősen csökkent az egyes nép- 
gazdasági ágak és a Posta 
dolgozóinak keresete közötti

különbség, javultak  a  kereseti 
arányok. S ikerült elérni azt is, 
hogy az alapbéren belül a 
rangbér és a  m unkaköri bér 
között m egtartsák a 60—40 
százalékos arányt. A szolgál�
tatások minőségének javításá �
ra  — de ahol indokolt volt, 
a  mennyiség fokozására is — 
az alapbéren felül elsősorban 
az üzemi jutalom  ösztönzőbb 
elosztásával törekedtek. Na�
gyon hasznosnak bizonyult 
még. hogy az üzemi jutalom 
kifizetésének időpontját kö�
zelebb hozták az értékelés és 
a végrehajtás Időszakához.

A munkavédelem és m un �
kásellátás területén is m egál�
lap ítható bizonyos előrehala �
dás. Az új és korszerű hiva �
talokban, üzemekben javultak  
a  m unkakörülm ények, a m un �
kabiztonság és a szociális el�
látottság. A III. ötéves te rv �
ben további jelentős lépések 
történnek. Míg a II. ötéves 
tervidőszakban m unkavédel�
mi, kulturális, szociális és 
sport célokra 30 millió forint, 
az egész beruházási keret 2,1 
százaléka jutott, addig erre  a
111. ötéves tervben 56 millió 
forintot, a beruházások 2,6 
százalékát fordítják. Megépül 
többek között a 100-as posta- 
h ivatal és vele együtt a posta 
legnagyobb szociális és okta �
tási intézménye. A tervidő �
szakban csaknem 200 kis pos�
taház korszerűbb elhelyezése 
oldódik meg.

Jelentősen jav ít a m unkás- 
szállásokon lakó dolgozók 
helyzetén a  III. ötéves terv 
időszakában felépülő több új 
korszerű munkásszállás.

Az egészségügyi helyzet ja �
v ítása érdekében eddig tett 
intézkedések csak kism érvű 
enyhülést eredményeztek, szá-

AZ EGY BALESETRE JUTÖ 
KIESETT 
MUNKANAPOK 
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mottevő javulás nem követke�
zett be, a  táppénzes létszám 
nem  csökkent. Ezen a terüle �
ten az elkövetkező tervidő �
szakban az eddiginél sokkal 
körültekintőbb, ' átgondoltabb 
intézkedésekre van szükség.

A  szo c ia lista  tu d a t form álása

A szakszervezet politikai és 
ku ltu rá lis nevelő tevékenysé �
ge az utóbbi években a  moz�
galmi m unka m inden terü le �
tén hatékonyabban érvénye �
sül. A szocialista tudat for �
m álásában továbbra is azt az 
alapelvet kell szem előtt ta r �
tani, hogy m indenekelőtt azo �
k a t a kérdéseket oldják meg, 
am elyek a  legszorosabban 
összefüggnek a  postás dolgo�
zók m indennapi életével. Be�
bizonyosodott, hogy bizonyos 
szociális, bér- és egészségügyi, 
valam in t m unkavédelm i in �
tézkedések, továbbá a  kedve �
zőbb m unkafeltételek és m un �
kakörülm ények biztosítása, 
egyes rétegek szociális és 
egészségügyi helyzetének jav í �
tása csakúgy, m in t az erkölcsi 
és az anyagi ösztönzők helyes 
alkalm azása, vagy éppen az 
üzemi dem okrácia fejlesztése 
— m indm egannyi nélkülözhe�
tetlen  eszköz a szocialista tu �
dat form álásában.

A szakszervezet szervezeti 
erejének növekedése, az irá �
nyítás fejlesztése is nélkülöz �
hetetlen követelm ény a soron 
következő időszakban. Tovább 
kell javítani a  választott szer�

vek működését és m unkam ód �
szereit, különös gondot fordít �
va m indenekelőtt arra, hogy a 
kollektív vezetés m ellett a 
személyes felelősség az eddi�
gieknél jobban érvényesüljön. 
Nagyon fontos, hogy több fi �
gyelmet fordítsanak a helyi 
tapasztalatokra a határozatok 
végrehajtásának ellenőrzésé�
ben is. Fontos szerepet tölt�
hetnek be ebben a szakbizott�
ságok. A szakszervezeti ak ti �
visták megbecsülése és vé�
delme nagyon jelentős eszköz 
a  tömegbefolyás erősítésében. 
Az utóbbi években kétségkí�
vül sok történt annak  érde �
kében. hogy mindenütt meg�
becsüljék a közösségért vég�
zett munkát. M indenekelőtt az 
alapszervezetek tevékenységé �
nek erősítését kell szorgal�
mazni, elsősorban a bizalmiak 
még fokozottabb tám ogatásá �
val. Az egész szakszervezeti 
m unka hatékonysága és sike�
re  szempontjából az erőket 
a rra  kell öszpontosítani, hogy 
a dolgozókkal legközvetle�
nebb kapcsolatban álló bi�
zalmiak m unkáját m indenütt 
sokkal m agasabb színvonal�
ra  em eljék. V. I.

T á b o r o z z u n k  Ó m a s s á n !

A Miskolci Postaigazgatósá �
gon működő Postás Sportklub 
a postás dolgozók sátortábo �
rozását ez évben július 5-től, 
augusztus 12-ig két hetes cso�
portokban, a Bükk helység �
ben lévő Ömassa község kö�
zelében (Lillafürednél) m eg �
szervezi.

A táborozás jó üdülést biz�
tosít azok számára, akik sze�
retik  a  turisztikát és a kötet�
len időbeosztást A táborhely �
ről kellemes kirándulásokat 
lehet tenni Bánkúira, Szent- 
lélekre, Jávorkútra stb  Az el �
helyezés kényelmes ágyakkal,

ágyneművel felszerelt nagy �
m éretű sá trakban történik. 
Ebédet 7—9 forintos önköltsé �
gi áron biztosítunk. Reggeliről 
a táborozó gondoskodik. (A 
községben élelmiszerbolt van.)

Részvételi díj naponta és 
szem élyenként 6 forint.

A részt vevők csom agjainak 
ki- és beszállításáról a tábor 
vezetősége gondoskodik. A tá �
borozással kapcsolatos részle �
tesebb felvilágosítást ad és 
jelentkezéseket elfogad: Pos�
tás Sportklub Elnöksége Mis�
kolc, Postaigazgatóság.
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A szakszervezeti szervekre 
komoly feladatok hárulnak 
abban, hogy segítsék a terv �



Á választók megbízása
A kongresszusi küldöttek 

közül néhányat megszólítot�
tunk abból a célból, hogy meg�
tudjuk: kit mivel bíztak meg 
a szervezett dolgozók, mit kí�
vánnak elmondani — ha szót 
kapnak — a szakszervezet 
Vili. kongresszusán.

— Üzemünk, a Hajdú-Bihar
megyei Távközlési Üzem
1966. április 1-én jött létre 
4 üzem összevonásával. Az 
eltelt idő egyik legjelentő�
sebb eredménye, hogy a 
hosszú évekig pincében lévő 
vonalfelvigyázói irodákat
korszerűen a földszintre he�
lyezték. Az szb segítségével 
szocialista brigád is szerve�
ződött. A szervezett dolgozók 
növekvő bizalma megnyilvá�
nul a szakszervezet, a közös�
ség iránt abban is, hogy nem�
csak érdeklődnek, hanem 
részt is kérnek a szakszerve�
zeti munkából, a közügyek 
intézéséből.

— Akad még megoldatlan 
probléma, de ezek többnyire 
saját hatáskörben nem intéz�
hetők el. A  dolgozók a szociá�

lis ellátottság és a munka- 
körülmények miatt panasz�
kodnak a legtöbbet. A mun�
kahelyeken nincs tisztálko�
dási lehetőség.

— A hálózatos szaktársak 
szárrá tették, hogy a kesztyű és 
a téli munkaruha minősége 
nem megfelelő. A vonalfel�
ügyelet nődolgozói kérik, 
hogy az interurbán központ 
dolgozóihoz hasonlóan kap�
janak ők is védőitalt. A ké�
rést azzal utasították el, 
hogy erre ők nem jogosultak.

— A kongresszus határozat- 
tervezetéről a szakszervezeti 
bizottság vezetősége már be�
szélgetett néhány dolgozóval, 
azzal egyetértenek és támo�
gatják, — mondotta Tatár 
Csaba, a Távközlési üzem 
dolgozója, Hajdú-Bihar me�
gye kongresszusi küldötte.

— Örülök, hogy mint kül�
dött is képviselhetem Bács- 
Kiskun megye szervezett 
postás dolgozóit a kongresz- 
szusunkon — mondotta Lux 
Márta, a kiskunfélegyházi pos�
tahivatal vezetője, aki hosszú

Harmadszor „Kiváló Hivatal"
Ismerkedtem Dunaújváros 1. postahivatallal. Mi�

lyenek, hogyan élnek, gondolkodnak, dolgoznak itt az 
emberek?

Az épület kívülről olyan, mint a többi szép hiva�
tal. Rend, tisztaság mindenütt. Talán mégis valami. . .  
Valami, amit éppen csak sejtve érzékelek: könnyed, 
fesztelen a légkör az ablakok mögül a kedvesség, a 
mosolygás mintha nem csupán udvarias póz lenne.

— Sokféle ember verődött akkoriban itt össze, s 
a magatartással, a fegyelemmel bizony bajok voltak. 
Így szóltak be akkor még az ablakon: „Gyorsabban kis- 
anyám, mert kiemellek” — emlékezik (ma már) kedé�
lyes hangon a hivatalvezető helyettese, Pásztor Béla. a 
járási szb-tagja. Hangja komolyra vált, amikor tovább 
fűzi a szót. — A város — az emberekkel együtt — fel �
nőtt.

Kugler Viktor hivatalvezető 25 esztendős koráiban 
került ide.

— A kezdeti időben havonta hat-hét ember is cse�
rélődött a postán. Jöttek-mentek az emberek. A betaní�
tásra fordított idő mindig kárbaveszett. Az általános 
postai bérrendezés azonban sokat segített ezen a téren 
— hangsúlyozza a hivatalvezető. — Akkoriban hat ál�
talánossal is elláttak tiszti munkakört, ma már csak két 
emberünk szakképzetlen. Mindenki tanult, képezte és ma 
is képezi magát.

— Az emberek átformálása jelentette a legtöbb gon�
dot — kapcsolódik a beszélgetésbe Tóth János kultúr-' 
felelős. Szinte „kasztrendszer” alakult ki a műszák és a 
forgalom között. Ma már csak a posta létezik, nincs kü�
lönbség az egyes postai szakágak dolgozói között.

— De még vezető és beosztott között sincs különb�
ség! — hallom ismét a hivatalvezető hangját. — Épp 
úgy rámolvassák a hibát, mint bármelyikünkre. En már 
tudom: nem lehet „három lépés távolságról”1 vezetni. Es 
merem állítani, itt is van olyan fegyelem, mint ott, 
ahol „vasszigorral” fegyelmeznek . . .

A többiek helyeselnek. Igen, így van. Gyurina Mi�
hály szb-titkár csendes, halkszavú fiatalember. O már a 
hivatal neveltje. „Könnyebb korban” csöppent a hiva�
talba. A tanultakat bőven kamatoztatja, az emberekkel 
m ló foglalkozás, törődés első perctől szívügye. Most í> 
az emberekről beszél, mi mindent tettek azért, hogy a 
hivatal dolgozói közelebb kerüljenek, s ne legyenek töb�
bé idegenek egymásnak. Gyakorivá váltak a rendezvé�
nyek, fehér asztal melletti közös összejövetelek. Billiárd- 
és más versenyeket szerveztek nagy sikerrel, népsze�
rűnek bizonyult a Ki mit művel szabad idejében című 
kiállítás, amelyen több mint ötszáz különféle tárgyat (ké�
zimunka. festmény, fotó, szobor) mutattak be, bizonyít�
va a hivatal dolgozóinak kézügyességét, széles érdeklő�
dési körét. Egész halom színes, szellemesen kidolgozott 
karikatúra tanúsítja; az szb-titkár élenjárt abban, hogy 
felkeltse az emberek érdeklődését. Így például a Postás 
Peti című faliújság karikatúrái feltárták a hivatalban 
előforduló hibákat. Közkedvelt lett ez a forma és fon�
tos nevelőeszköznek bizonyult. De a brigádnaplókban ts 
ott vannak az eredmények mellett a hibákról szóló 
szigorú, bíráló bejegyzések. S az ittas postás már nem 
iszik. Termelési tanácskozásokon nemhogy hozzá mer�
nek szólni, de sok is a hozzászóló. Nagyforgalmú napo�
kon szó nélkül jönnek be előbb a munkahelyre, a mű�
szak és forgalom mindig kisegíti egymást. Hosszú út ve�
zetett a „Kiváló Hivatal” cím elnyeréséig. Sok gyötre�
lem, fáradozás kísérte ezt az utat. 1960-ban kezdtek bri�
gádokat szervezni. Hat évvel később kilenc brigád — 
hetvenhét dolgozó — versenyzett a szocialista címért. 
1964-ben nyerték el először a „Kiváló Hivatal” címet. Ma 
háromszoros „Kiváló Hivatal” és kétszeres „Szocialista 
Munka Hivatala" cím birtokosai. 1957 óta negyvenöt dol�
gozó részesült a szakma kiváló dolgozója kitüntetésben 
Egy dolgozó a munka érdemrend bronz fokozatát, öt 
dolgozó a posta kiváló dolgozója kitüntetést kapta.

S most hogyan tovább?
Meg nem állni, az eredményeket megtartani, tovább 

növelni, ez a célunk — felel kérdésemre Bonnyár Kál�
mán, a kézbesítő-brigád vezetője. Hangja határozott, 
mágabiztos .Mintha mi sem lenne ennél természetesebb. 
S annál sem, hogy az idén ő maga 800 sorsjegy eladását 
vállalta.

— Ott a tanítóm — mutat a sarokban ülő Lukács 
Lajos kézbesítőre —, elnyerem előle a pálmát. De nem 
haragszik érte.

— Ha más lenne a pártfogód, haragudnék, így vi�
szont büszke vagyok rád — nevet felénk Lukács La�
jos.

Szabó Ferencné felvevő brigádvezető, szép, fekete�
kontyos asszony. Brigádja pártfogol egy kislányt a sopo- 
nyai gyermekvárosból. Gyakran elhozzák, kedveskednek 
neki mindennel. Felkutatták a szülőket és beszélgettek 
velük. Azóta ők is törődnek a gyermekükkel.

V. K.

évek óta szakszervezeti tiszt�
ségviselő is. — Sokat járok a 
megye postás dolgozói köré�
ben, ismerem eredményeiket, 
gondjaikat. A nődolgozók arra 
kértek, mondjam el a 40 éves 
szolgálatért járó jubileumi 
jutalommal kapcsolatos pa�
naszukat. A nödolgozók kö�
zül csak nagyon kevesen ér�
hetik el a 40 éves szolgála�
tot, mivel 55 éves korukban 
nyugdíjba mennek, s addig 
maximum 37 éves szolgálatot 
érhetnek el. Sérelmes szá�
mukra, hogy nem részesülhet�
nek a második jubileumi ju �
talomban. Az a javaslatuk, 
hogy a nyugdíjkorhatárhoz 
igazodva 5 évvel csökkent�
sék a nőknél a második jubi�
leumhoz szükséges szolgálati 
évek számát.

— Van még egy megbízatá�
som. Fel kell tennem a kér�
dést: miért zárják ki a 
gyermekgondozási segély
igénybevételéből a részmun�
kaidőben foglalkoztatott nő- 
dolgozókat? A kérdésekre én 
csak a rendelettel tudtam vá�
laszolni, de az tény, hogy a 
kérdezőket nem tudtam meg�
nyugtatni. Köztudott, hogy a 
Postán — különösen a hírlap- 
terjesztés területén — sok a 
részmunkaidőben foglalkozta�
tott nődolgozó, de szülés ese�
tén nem jár nekik a kedvez�
mény. Tudom, hogy éz az 
igény túlnő a postásszakszer�
vezet hatáskörén, de úgy 
gondolom, fel kell vetnünk a 
problémát, mert talán egy leg�
közelebbi kiegészítő rendel�
kezéssel ezt a panaszt is or�
vosolni tudják az illetékes 
szervek.

Sass Aladárné, a Baranya 
megyei szervezett postás dol�
gozók küldötte így véleke�
dik:

Pécsett égető probléma a 
postaszervek korszerűtlen el�
helyezése.

— Az igazgatóság és a pos�
taműszaki szervek dolgozói 
üzlethelyiségekben zsúfolód�
nak össze. A körzetmesterek, 
vonalfelvigyázók anyag és 
ember szállítására alkalmas 
gépkocsikat kérnek. A háló�
zatépítő üzem dolgozói már 
nagyon Várják., a sokat el�
mondott valcondekét, mert 
ásóval, lapáttal, csáltánnyat 
igen fárasztó és lassú a mun�
ka. Hát erről szeretnék szól�
ni a kongresszuson.

Fülöp Gyuláné, Cegléd 1. 
postahivatal dolgozója a Szol�
nok. megyei postások kong�
resszusi küldötte:

— Tolmácsolni akarom a
Cegléden és környékén dol�
gozó postások. elismerését 
azért, hogy a szakszervezet az 
elmúlt 4 év alatt eredmé�
nyesen munkálkodott a pos�
tás dolgozók élet- és munka- 
körülményeinek javításáért. 
Elismerésre méltó, hogy a 
szakszervezet közbenjárt: a
hírlapkézbesítők is részesülje�
nek az év végi jutalomból. 
A problémákról? Az is akad. 
A kézbesítők panaszkodnak az 
egyenruha minőségére, pél�
dául az esőgallér átereszti a 
vizet. A gumicsizmák minő�
sége sem kielégítő. A vá�
szonruha 1—2 mosás után 
esztétikailag erősen kifogá�
solható. Hasonlóan sok a pa�
nasz a kerékpárok minőségé�
re is.

Agócs László, a Miskolci 
Hálózatépítő Üzem dolgozó�
ja, a Borsod megyeiek kong�
resszusi küldötte.

— Mindenekelőtt a távíró�
munkások szállásának prob�
lémáját említeném meg — 
mondja —, ugyanis a változó 
munkahelyen dolgozó távíró�
munkások a legtöbb esetben 
igen mostoha körülmények kö�
zött élnek, emiatt munkaerő�
utánpótlás gondjaink vannak, 
a fiatal dolgozók többnyire 
el is mennek a Postától. Kul�
turáltabb, korszerűbb mun�
kásszállásokat kémek. A dol�
gozók másik kérése a gépe�
sítés növelése. Az árokásó gép 
szélesebb körű alkalmazása 
a nehéz fizikai munka csök�
kentését jelentené.

Néhány kongresszusi kül�
dött megnyilatkozása bizonyí�
ték arra, hogy szakszerveze�
tünk VIII. kongresszusának 
küldöttei méltóan képviselik 
majd választóikat. Megvitat�
ják és meghatározzák, hogy 
az elkövetkező időszakban 
mit, hogyan kell majd ten�
nünk.

Bérces György

Zorba tánca
Mikisz Theodorakisz, 

népének legmélyebb vá �
gyát, legelterjedettebb ér �
zéseit vetette a ko ttapapír �
ra, am ikor m egírta Zorba 
táncát.

Egy tánc lehet érzelmes, 
érzékeket, szenvedélyeket 
fölébresztő, csak közö�
nyös nem.

A zene felszínre hozza az 
öntudatlanság mélységé�
ben szunnyadó vágyakat. 
És ott, ahol csordultig telt 
a  nép szenvedése, elég egy 
érzelmes táncm elódia is. A 
lágy futam okat kipengető, 
szaggatott, szünetekkel te �
li, andalító  ritm us fokoza�
tosan gyorsulva harcra tü �
zel, ellenállásra szólít. 
Ezen a ponton m egszűnt 
csak érzelmes m elódia len �
ni. Erkölcsi tartalom m al 
telik meg és szimbólummá 
magasodva túlnő-egy or �
szág határán. M ár nem 
csupán gyönyörködtet, 
nem csak idegeket zsonglt, 
hanem  színvallásra szólít 
fel, lenyűgöző erejénél 
fogva kényszerít: vállalj
szolidaritást!

Lám  csak, micsoda erő 
rejlik  egy melódiában, hogy 
száműzték, betilto tták  ott, 
ahol a  világtörténelem  el�
ső köztársasága létrejött!

A dem okrácia és a m ű �
vészetek ősi földjén most 
bili-nős csörren azokon, 
akik álmodni m ernek az 
em berhez legméltóbb élet �
formáról. És elnyeléssel fe �
nyegeti őket a  börtön sötét 
éjjele.

De kint, a  tengertől ölelt 
földeken, az olajerdők fái 
között Zorba táncá t zengi a 
szél. És a  szobák zárt 
csendjében, titokban meg- 
pendül egy hangszer, aztán 
a  másik, és m ár szól az 
egész orkeszter. Akkor 
fölpattan egyik közülük: 
egy fényes, sötétszemű gö�
rög, és a  börtön rémével 
dacolva, erre a veszélyes 
dallam ra — am ely a rra  hi�
vatott, hogy tűzet gyújtva 
elperzselje a  nép százados 
nyom orát — táncolni 
k ez d . . .

Halmi Ida

Budapesti hírek
A HTI a TIG és a József

Tb. üzem K önyvtárügyi Ta�
nácsának szervezésében m á �
jus hó 19-én m uta tták  be az 
„Irodalom  a  zenében” sorozat 
negyedik és. egyben befejező 
részét. „A huszadik század 
művészeti irányzatai’“ cím �
mel.

Június 2-án, ugyancsak a
HTI, TIG, és a  József Tb. 
üzem  közös tervezésében író �
olvasó találkozót rendeztek. 
Az előadást M olnár Gábor 
író, híres utazó tarto tta , „A 
dzsungel orvosa” és „Bará �
tom, a  vadon” címmel.

1966/67-es ismeretterjesztő
év szabadakadém iai előadás- 
sorozat sikeres befejezése al �
kalm ából m ájus 31-én a Pos�
tás Művelődési Ház műsoros 
záró ünnepélyt rendezett a  
hallgatók részére a Művelő�
dési Ház mozihelységében.

T. J.

Az Európa Könyvkiadó 
„Századok — emberek” soro �
zatában m egjelent Zurtius Ru�
fus: A Makedón Nagy Sándor 
története című műve, am ely 
a  világhódító hadjárata iró l 
szóló krónikát tartalm azza. Az 
olvasót elvezeti Egyiptomba, 
Párizsba, m egism erteti a me�
sés Indiával, a  népszokások �
kal. (Ára: 27,50 Ft.) Davide 
hajoló: A köpönyegforgató c. 
könyve egy olyan em ber val�
lom ását tükrözi, aki az Olasz 
K om m unista P á r t lap jának 
több m in t egy évtizeden á t 
volt főszerkesztője. Olaszor�
szág m unkásm ozgalm ának 
vajúdását, kibontakozását ta r �
talm azza a  könyv izgalmas 
történetekben. Kazakevics: A
kék füzet című kisregénye Le�
nin életéről szól.

A  Móra Könyvkiadónál je �
len t meg Kovái Lőrinc: A hét 
géppuskás című új könyve. 
Szereplői előző műveiből m ár 
ism ertek. A Tanácsköztársa �
ság utolsó és a  fehérterror el�
ső nap jaiban  erős indulatok 
csapnak össze, ezeket a per �
ceket ábrázolja híven az író. 
(Ára: 17,— Ft.) Az Ébred a 
dzsungel című összeállítás h a �
zai neves írók vadászelbeszé�
léseit tartalm azza. Izgalmas 
oroszlán-, tigris-, orrszarvú-, 
elefánt- és kígyóvadászatokról 
szólnak a  történetek. (Ára: 
8.30 Ft.) A. Polecsuk: A per�
gamen titka című fantasztikus 
regénye ugyancsak újdonság.

Fanta Mária: Tűni című
könyvében egy já ték  gum iku �
tya izgalm as kalandjait me�
séli el 8—10 éves gyermekek �
nek. (Ára: 10,50 Ft.)

A Szépirodalmi Könyvki�
adónál: Cseres Tibor József 
Attila-díjas író  újabb m űvé �
vel jelentkezett: Ember fia és 
farkasa. Válogatott elbeszé�
léseinek gyűjtem ényes kiadása 
az irodalm at kedvelők köré �
ben csemegének számít. (Ára: 
31,— Ft.) Bába Mihály: Hu�
rok című könyve m ai életünk 
egyik jellemző típusát, a  csa�
ládjuktól távol dolgozó embe�
rek  figurájá t eleveníti meg 
egy érdekes történetben. (Ára: 
11,— Ft.) Grandpierre hajós: 
A plüss dívány című könyve

szórakoztató olvasmány. Az 
egynapos vasárnapi szerelem 
történetének hőse lá tja  ugyan, 
hogy az öncélú felfogás hová 
vezet, mégsincs ere je  szakíta �
ni a  régimódú, ízléstelen ter �
peszkedéssel. (Ára: 16,— Ft.)

Az „Ütikalandok”sorozat- 
ban a Táncsics Könyvkiadó 
B arbara Toy: Sába nyomában 
című könyvével jelentkezett.

A „Kozmosz-könyvek”-so- 
rozatban megjelen* Pokoljá �
rás  a világűrben c könyv 
fantasztikus történetekkel szó�
rakoztatja az olvasót. (Ára: 
1 1 , -  Ft.)

A szomszédos baráti orszá�
gok jelentősebb irodalm i alko �
tásai a  ku ltu rá lis együttm űkö �
dési szerződések alap ján  el�
ju tnak  a m agyar olvasókhoz 
is. P etrik  József kiváló cseh�
szlovák költő összegyűjtött 
versei „Színváltozás” címmel 
jelentek  meg. Szép lírá jáva l 
ad  kifejezést a  jelennek, a 
m últnak, önkritikus és k riti �
kus hangon. Ján  Joh^nides: 
Taposómalom című könyve a  
fiatal szlovák író  nagyszerű a l �
kotása. Hangvétele szuggesz- 
tív, kénytelenek vagyunk oda �
figyelni főhősére, aki nem  tud 
élni, de meghalni sem. A má�
sik figyelemre m éltó könyv 
Edward Valenta kiváló cseh 
író műve, am ellyel első ízben 
lép a m agyar közönség elé. 
Egy bűnügyi rejtély  izgal�
mas, újszerű nyomozása körül 
bonyolódik „Árny az ablak �
ban” című regényének cse�
lekménye.

K ét jugoszláviai költő lírá �
jával ism erkedhetünk meg. 
Tóth Ferenc Vörös madár cí�
m ű könyvében a  m odern tö �
rekvés nem megy az érthető �
ség rovására. L írájának mon �
danivalója a term észetélm ény �
nek, a  szerelem nek ad elsősor�
ban kifejezést. Dési Ábel: Fáj 
az idő című versgyűjtem énye 
rövid, rím es verssorokba fog�
lalt, kedves hangú líra.

Székely János: Gyerekko �
rom  ösvényei című könyvét a  
bukaresti Ifjúsági Könyvki�
adó ad ta  ki. Az erdélyi író 
kedves epizódjait eleveníti 
fel.

B. Gy,

Megalakult a Közlekedéstudományi 
Egyesület Posta és Távközlési Tagozata

Az alakuló ülésen Földvári László közlekedés- és posta �
ügyi m iniszterhelyettes üdvözlő szavai u tán  Horn Dezső, a 
közlekedés- és postaügyi m iniszter első helyettese ism ertette 
az eddigi postai tudományos m unkát. Hangsúlyozta a  Híradás- 
technikai Tudományos Egyesülettel való szoros együttm űkö �
dést. Legfontosabb célként jelölte meg többek között a  táv �
közlési világhálózatba való bekapcsolódást, a távválasztás, az 
új technika, az új berendezések kérdéseit, az ipari és színes 
televízió problém áit stb, azok m egoldására való törekvést.

A tagozat vezetősége: Kövesi Béla, Rontó Tibor, Búza 
M ártonné, dr. Nemes Sándor, K uti János, Borsos Károly, 
Módos Elemér, dr. V ajda Endre.

Szakosztályok és szakcsoportok vezetői:
Távközlési Szakosztály: Gazsi N ándor szakosztályvezető, 

Solti József ügyosztályvezető. Ezen belül a  kapcsolástechnikai 
szakcsoportnak Nádor Lajos ügyosztályvezető, az átviteltech �
nikai szakcsoportnak, Frischmamn G ábor főm unkatárs, a  táv �
közlési forgalmi szakcsoportnak dr. Benkő József osztályve�
zető a  felelőse.

Műsorszórási szakosztály: H orváth Lajos ügyosztályveze�
tő, Túri-K ovács A ttila főelőadó. Ezen belül a  rádióm űsorszó �
rási szakcsoport vezetője Becz Sándor igazgató, a  televíziós 
szakcsoporté Villányi Ottó főm unkatárs.

Postaforgalm i szakosztály: dr. W urm Ferenc szakosztály- 
vezető, dr. Csala János főelőadó. Ezen belül a  szállítási szak �
csoporttá Száva István.

Az építési szakosztály vezetője: Borsos Károly főmunka�
tá rs, és Sm igura László főelőadó. Ezen belül a hálózatépítési 
szakcsoport vezetője Dedek Lajos igazgató, a  magasépítési 
szakcsoporté Gergely László csoportvezető.

4 p o s t á s  d o l g o z ó

ELNÖKSÉGI ÜLÉSÜNKRŐL
Szakszervezetünk elnöksége m ájus 25-én ta rto tt ülé �

sén m egvitatta a  szakszervezeti választások végrehajtá �
sáról szóló jelentést és a  műszaki végrehajtó szervek 
átszervezésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló tá jé �
koztatót. Végül felsorolta a  „szakszervezeti m unkáért” 
arany- és ezüstfokozatú kitüntetések adom ányozására 
vonatkozó javaslatot.

Elnökségünk a június 15-i ülésén elsőként a  III. öt�
éves tervben szereplő m unkavédelm i, beruházási és 
fenntartási m unkák előkészítéséről, megvalósításáról szó�
ló beszámolót v ita tta  meg. M ajd a  szakszervezetünk VIII. 
kongresszusán m egválasztandó központi vezetőség és 
számvizsgáló bizottság összetételére vonatkozó javasla �
to t és a  központi vezetőség kongresszus elé kerülő szó�
beli beszámolójának főbb elveit hagyta jóvá az elnök �
ség.

Végül a  szakszervezeti aktivisták 1966/67 évi alap- 
és középfokú politikai ok tatásáról szóló jelentés kerü lt 
napirendre.



Felejthetetlen emlékek
— Mi akkor elhatároztuk . . .
— Mi akkor azt csinál�

tuk . . .
— Mi azt akartuk . . .
J \ I i . . . ” És megint „mi”. 

. . .E z  a visszatérő szó, „a 
többes szám első személy” — 
a nyelvtani kifejezés szerint. 
Persze, valójában ennél sok�
kalta több: egy szinte már 
életreflexszé vált, közösségi 
tudat önkéntelen kifejeződése.

Elindultak 
a m űszerészek...

C sászár K ároly

Császár Károly postai pá�
lyáján műszerészként indult el 
— és 1964-ben, mint a Buda�
pesti Távbeszélő Igazgatóság 
vezetője ment nyugdíjba . . .

— Valóban, nagyon szorosan 
összekapcsolódik mindany- 
nyiunk pályája, sorsa mun�
kánk kezdetétől fogva — em�
lékezik vissza, kicsit tűnődő, 
meghatott mosollyal. — Bez�
zeg, amikor mindent elölről 
kellett kezdeni az ostrom 
után! Én akkor már régóta 
(1928 óta) dolgoztam műsze�
részként a Belváros Központ�
ban . . .  Budán még tartott az 
ostrom, amikor Kispestről 
begyalogoltam a központba. 
Nem felejtem azt a január hu�
szonkettedikét, — ahogy ott 
álltunk a romos épületben. A 
gépekre ráomlott a tégla, tör�
melék . . .  Horváth Ferenc és 
Szendrei Ferenc műszerésztár�
saimmal nekiláttunk. . .

— Horváth Ferenc ma a Bu�
dapesti Távbeszélő Igazgatóság 
vezetője . . .  Szendrei Ferenc a 
Belváros Távbeszélő Üzem 
vezetője. . .

Elindult hát a három mű�
szerész, behívták, megszervez�
ték a többieket is. Először a 
romokat kellett eltakarítani, 
aztán szinte minden gépet 
szétszedtek, hiszen telve vol�
tak törmelékkel: zuhanó tég�
lák roncsolták szét a finom 
műszereket. És 1945 május 5- 
én a budapesti főközpontok 
közül elsőnek megkezdte mű�
ködését a Belváros... Az ú jjá �
építő munkával párhuzamosan 
bontakozott ki a párt- és a 
szakszervezet szervező munká�
ja. Szendrei lett a szakszerve�
zeti elnök, Horváth Ferenc a 
főbizalmi. Császár Károly a 
párttitkár.

Az első két év rohammun�
kái után megkezdődött a mun�
kaverseny. Akkor Császár 
Károly a szakszervezetbe ke�
rült és munkatársaival együtt 
ők indították meg a Posta te�
rületén az első munkaverse�
nyeket.

A következő nagy lépés a 
Posta szocialista átszervezése 
volt. A Postavezérigazgatóság 
szervezési és statisztikai osz�
tályának vezetője lett. Há�
rom éves munkával létrehív�
ták az új szervezeti formát, 
decentralizált, önálló gazdasági 
elszámolási egységekkel, az új 
postai vállalatok megalapítá�
sával

1953-tól 1964-ig, több mint 
egy évtizeden át vezette a Bu�
dapesti Távbeszélő Igazgatósá�
got Császár Károly. Hosszan, 
nagy szeretettel beszél munka�
társairól. Amikor az újságíró�
ra az a feladat hárul, hogy a 
múltat röviden összefoglalja 
—, akkor egy dolgot lát igen 
lényegesnek. Ez pedig az. hogy 
megnőtt a dolgozók vállalkozá�
si kedve és felelősségvállalási 
tudata, mertek és tudtak előre 
tervezni és soha nem eléged�
tek meg a részeredményekkel. 
Azáltal, hogy önálló üzemegy�
ségeket szerveztek: a régi hi�
vatali szemléletet, a felülről 
való részirányítás beidegzett- 
ségét az önálló döntés és szer�
vezőkészség vette át. Éppen az 
új gazdasági mechanizmus 
küszöbén, most érezzük, hogy

mennyire a szükséges fejlődés 
útján haladtak előre.

Császár Károlyt, amikor 
1964-ben nyugdíjba ment, a 
Munka Érdemrend' arany fo �
kozatával tüntették ki. Persze 
az. hogy nyugdíjba ment, 
nem jelenti a semmittevés 
nyugalmát egy olyan ember�
nél, mint ö, akinek lételeme 
az aktivitás. Részt vesz a 
postásszakszervezet műszaki 
szakosztályának munkájában 
éppúgy, mint a kerületi párt- 
szervezet életében. „Aki iga�
zán szerette a postai kollektí�
va életét — mondja —, az nem 
tud elszakadni tőle soha.”

Boldoa visszatérés
negyedszázad után. . .

Igen: ennek az életre szóló 
„postai kapcsolat”-nak a sze- 
retete csendül ki a 80 éves 
Maros Károly szavaiból is. Ez 
a kapcsolat azonban nála 
azért sajátos, mert a történe�
lem ezt tragikus módon egy 
negyedszázadra megszakítot�
ta.

A fiatal Maros Károly 1908- 
ban kezdett dolgozni a Posta 
Járműtelepén. S amikor a vi�
lágháborúban fogságba esett 
és Oroszországban kiört a for�
radalom, akkor. . .

— Akkor a mi életünkben 
döntő fordulatot jelentett az a

munkájából, sőt ott volt még a 
hároméves terv indulásakor 
is. Túl a hatvanon ugyan 
nyugdíjba került, de még máig 
is fenntartja kapcsolatait régi 
harcostársaival; rendszeresen 
találkoznak a postás veterá�
nok.

A nemzetközi 
együttműködésért

nap, amikor megérkeztünk az 
Uraiból Moszkvába és Kun 
Béla, Számúéiig Tibor, és 
öccse. Számúéiig László, Ván- 
tus Károly, Jancsik Ferenc 
fogadtak minket a Kreml-ben. 
Tőlük tudtuk, meg, hogy oda�
haza is érlelődnek már a  for�
radalom feltételei. . .

Maros Károly lett a politi�
kai biztosa annak az inter�
nacionalista zászlóaljnak,
amely — Wienermann Jenő 
parancsnokságával —, Moszk�
vában harcolt az eszerek és 
anarchisták ellen, majd Aszt- 
rahánban az ellenforradalom 
által fellázított kozákok ellen- 
Nem sokkal Kun Béla és a 
Szamuelly-testvérek hazaérke�
zése után Maros Károlyék is 
jelentkeztek az akkori párt�
központban, a Visegrádi utca 
15. sz. alatt.

— Azt a feladatot kaptam, 
hogy régi munkahelyemen, a 
Posta Járműtelepen számoljak 
be a szaktársaknak a szovjet 
forradalom nagyszerű, útmuta�
tó eredményeiről és készül�
jünk fel a proletárdiktatúra 
Iákiáltására. A járműtelepen 
lázas, nyugtalan hangulat fo�
gadott, mindenki érezte, hogy 
döntő események készülnek. ■ 
Megostromoltak a kérdésekkel, 
hogy mit láttam és m it ta�
pasztaltam odalánt. Megvá�
lasztottak műhelybizalmivá, 
emellett a párt delegált a for�
radalmi törvényszékre.

Nem sokkal később a meg�
alakuló Vörös Hadsereg meg�
kezdte a harcot az országra 
törő ellenforradalmi hadakkal. 
Maros Károly többedmagáral 
önként jelentkezett. Részt vett 
a tiszai'és felső-magyarországi 
harcokban. A forradalom bu�
kása után letartóztatták.

— Több mint huszonöt év 
után, 1945 januárjában a Jár�
műtelepen! Nehezen tudom 
elmondani, hogy mit jelentett 
nekem az a nap! Fekete hajú 
fiatalemberként kezdtem el 
ott a m unkát. . .  és annyi sok, 
idő után már ősz volt a ha�
jam, amikor folytathattam. 
Nekiláttunk a romeltakarítás�
nak és roncsolt jármüveknek, 
autóknak, a régi, zöld posta�
kocsiknak, hogy újjá varázsol�
juk őket. . .

Maros Károly üzemvezető 
lett a Járműtelepen és kivette 
részét az újjáépítés nagy

M ódos E lem ér

Módos Elemérrel, a Posta�
vezérigazgatóság Nemzetközi 
Osztályán beszélgettünk. Az 
első emlék, amikor a közgaz�
dasági egyetem után, 1925-ben 
a bonyhádi hivatalhoz került 
gyakornoknak.

S a következő emlék? Ahogy 
felidézi ezt meg azt, már 
együtt válogatunk, hogy me�
lyiket is lehetne kiemelni? 
Nos, leginkább azt. amikor a 
felszabadulás után újra ki kel�
lett építeni azokat a nemzet�
közi kapcsolatcicat, amelyeket 
megszakított a második világ�
háború.

— Mi mindannyian — ezt 
őszintén meg kell vallani —, 
bizonyos szorongást éreztünk, 
amikor 1947-ben elindultunk a 
párizsi nemzetközi postakong�
resszusra. Felsőbb intencióink 
is úgy szóltak, hogy világosan 
mérjük fel helyzetünket: vesz�
tes állam képviselői vagyunk, 
s az országot, régi uraink bű�
nös politikája, miatt fasiszta 
hadviselőként bélyegezték meg. 
Valóban: egyes országok kép�
viselői tartózkodóan, hűvösen, 
mások gijanakodva, sőt szin�
te ellenségesen tárgyaltak ve�
lünk.

— Az 1952. évi brüsszeli, az 
1957-es ottawai és az 1964-es 
bécsi nemzetközi postakong�
resszuson tapasztalhattuk, ho�
gyan vívja ki a szocialista Ma�
gyar Posta nemzetközi megbe�
csülését, tekintélyét. Ez annak 
a lelkiismeretes, kitűnő mun�
kának köszönhető, amellyel a 
macmar postás dolgozók a táv�
közlés, a levél- és csomagfor�
galom terén, az egész tranzit�
hálózatban a nemzetközi 
együttműködést szolgálják.

K árpáthy Gyula

Ketten
a

Terézből

K ét em ber, k é t nem zedék 
képviselője. Az egyik a  mai 
fiatalokat, a m ásik a  húsz év �
vel ez előttieket példázza. 
M unkahelyük a Teréz Távbe �
szélő Üzem. O tt kerestük fel 
őket, hogy gondolataikról vall �
janak.

A fiatalabb Andrássi Gyula 
m echanikai műszerész.

— Hogy szeretek-e it t  dol�
gozni? Igen. Kedvvel végzem a 
m unkáin. S ez nagyon lénye�
ges. Az érettségi u táni * két 
év iparitenu ló-isko lát is bele �
szám ítva' hét éve vagyok itt. 
Fizetésem 1650 forint. Lehet, 
hogy m ásu tt valam ivel többet 
k a p n é k ? . ..  ta lán? — ejti az 
utóbbi szót bizonytalanul — 
de nem  kívánkozom el innen. 
Persze, ez nem  azt jelenti, 
hogy m indennel elégedett va �
gyok. s m indennel egyetértek a 
m unkahelyem en.

Kis szünet u tán  okos fejte �
getésbe kezd. Szám ítgat, m a �
gyaráz.

— Az utóbbi időben végre �
h a jto tt m unkaszervezés kere �
tében négy órás portalanító- 
kat állíto ttak  m unkába. Ezek 
a négyórások még képzetle �
nek, rengeteg h ibát okoznak a 
berendezésekben. Így nekünk 
több a m unkánk — s minthogy 
kevesebben vagyunk, m in t az �
előtt — gyorsabban kell dol�
goznunk. No, nem szakadunk 
bele, dehát a  gyorsabb m unka 
kevésbé pontos.

Beszélgetésünk célja nem  az, 
hogy eldöntsük, igaza van-e 
vagy sincs, hanem, hogy meg�
ism erjünk egyet a m a fiataljai 
közül.

Szavaiból aggódás érződik. 
M unkahelyének gondja az ő 
gondja is. Töpreng, mi he �
lyes. mi helytelen, ~sr hőgyá'ft 
lehetne m ásként.

— A tv-ben láttam  nem ré �
giben egy előadást, új, kor �
szerű berendezéseket m uta t �
tak. H át a m iénk bizony két �
ségbeejtő azokhoz képest. Nem 
csoda, hiszen úgy tudom, ea 
az üzem 1927-ben indult. É rt �
hető. hogy elavult. De legalább 
az anyag- és alkatrészellátás 
lenne jobb.

Restellkedve h a jtja  le  fejét, 
magában bosszankodik, am iért 
elégedetlen. — Talán nem  is 
kellene erről beszélnem — 
mondta. — Dehát kérdeznek, s 
én felelek.

H atározottság és elszántság 
olvasható ki tekintetéből.

— M agánéletében is elé �
gedetlen?

Kesernyés, fanyar mosoly 
a válasz. Aztán kevés bölcsel�
kedés.

— Hogy m it je lent egy kis 
albérleti szobában — amin 
még a  háziak is á tjárnak  — 
nyomorogni két férfinek, csak 
az tud ja aki próbálta.

— K ilátásaim ? Hm. (Idege�
sen fölnevet.) — Vagy lem on �
dok pár évig a ruházkodásról 
és lakásra gyűjtök, vagy „be �
nősülök egy lakásba.” Egyik 
sem jó, b ár előbb-utóbb úgy �
is megnősülök, agglegény sem �
mi esetre sem m aradok, de a 
házasságról kom olyabban gon�
dolkodom, mintsem , hogy la �
kásszerzés legyen az alapja. 
Ez ütközne az elveimmel.

— Ez tehá t legfájóbb pont�
ja?

— Ebből következik a még 
fájóbb. Hogy gyermekkori 
kedvenc kedvteléseimről — a 
festészetről, zenéről is — le 
kellett mondanom. Techni�
kum ba is beiratkoztam , de 
azt is abba kellett hagynom, 
ugyancsak az albérlet m iatt. 
Egyetlen hobby a fotózás, e r �
re ugyanis van lehetőségem, 
m unkahelyem en a fotó-szak �
kör tag ja vagyok. Szeretem  a 
könyvet, a filmet.

M unkahelyén tisztelik, be �
csülik. K ISZ-titkárnak akar �
ták m egválasztani, de nem 
vállalta  — ta lán  szerénység �
ből, ta lán  m ert a KlSZ-élet- 
te l is elégedetlen, mivelhogy a 
többműszakos m unka m ia tt a 
fiatalok csak ritkán  találkoz �
hatnak. A fiatalem ber elége�
detlenkedik ezzel-azzal, de 
nem  baj. Jobb így, mintha 
m indennel elégedett lenne, 
m indenbe belenyugodna.
■ Mélay Kálmán ugyanitt, s 

Teréz Távbeszélő Üzemben 
áram körös műszerész. O av 
1945 előtti húsz évesek közül 
való. A rra emlékezik, ők ho�
gyan dolgoztak, éltek akkor

— Örültünk, ha a Postához 
valam i úton-módon bekerül�
hettünk. Protekció kellett hoz�
zá, nagy szó volt akkor pos�

tásnak lenni. Nem a fizetés 
csábított, hanem  a biztos ál �
lás.

O is ipari tanulóként került 
ide, de csak három  év múlva 
fejezhette be az iskolát a  köz�
bejött háború miatt.

— A háború? Szétzilálta a 
dolgokat — mondja, és szem �
bogara összeszűkült, homlo �
kán mélyen ülnek a ráncok. A 
háborúról nem szeretek be �
szélni — vallja  inkább csak 
sa já t m agának, félhangosan, 
és m ásfelé tereli a  szót.

— ö rü ltü n k , ha rendes,' 
szolid ruhánk  lehetett, am ely �
ben kim ehettünk az utcára. 
Szórakoztunk, ha egy felhúz�
ható gram ofonunk akadt né �
hanapján. Ma a  m otorkerék �
pár, zsebrádió, lemezjátszó 
szinte term észetes a fiatalok �
nak. M unkahelyünkön a  leg �
nagyobb gondunk az volt, hogy 
sikerüljön a szakvizsgánk, több 
legyen a fizetésünk.

A m unkahelyhez a  munka 
szeretete kötötte őket. Annak 
körülményei m ár kevésbé vol�
tak  szám ukra érdekesek. A 
m unkaidő le jártával bezáruV 
m ögöttük a kapu. s az ottani 
gondokat nem  vitték haza. A 
kollekív összefogás — idegen 
fogalom volt.

— Aki beállt egy m unkakör �
be, az többnyire azt is csinál�
ta, am íg nyugdíjba nem ment. 
Ma m ár igyekszik az em ber 
hogy több m unkaterü le tre sze�
rezzen képesítést. A népgaz�
dasági és az egyéni érdek sze�
rencsés találkozása ez. Tanu �
lásnál szakirodalom is ritkán 
került a  kezünkbe, szinte el 
kellett „lopni” a  szakmát.

K ét ember. K ét korosztál v. 
két különböző rendszerben. 

. Mennyi változás tö rtén t? Az 
em ber m a m ár a közösért b 

; aggódik. S ajá t maga form álja 
életét, a m unkahelyét is m a �
gáénak érzi, tehát annak song �
ja it is felelősséggel vállalia 
Ez term észetes is. az új. fe’- 
szabadult társadalm i rend 
hozta m agával.

V. K.

A Posta, Rádió- és Televízióműszaki Igazgatóság
(Budapest, VIII., T refort u. 2. sz. alatti épületébe) felvé �
telre keres házfelügyelői m unkakör betöltésére buda �
pesti főbérleti garzon vagy egyszobás cserelakással ren �
delkezőt.

Jelentkezés: Budapest IX., Távíró u. S—5. II. em. 
222. sz. szoba, Személyzeti és M unkaügyi Osztály.

Az á tsz e rv e zé s  ta p a sz ta la ta i  K apuváron
A Posta fejlődését figyelem �

mel kísérők előtt régen vilá �
gossá vált, hogy a vonalfel �
vigyázói rendszer a  mai köve�
telm ényeknek m ár nem  felel 
meg.

Az átszervezés m egtörtént, s 
egy éve m egalakultak a kör�
zetmesterségek. Az új rend �
szer bevezetése m ellett számos 
olyan tény szólt, am elyet az �
óta a gyakorlat m ár igazolt

A Soproni Postaigazgatósá �
gon Sülé József, a  távközlési 
osztály vezetője huszonnégy 
körzetm esterségnek a gazdá�
ja. Jónak ta rtja  az új rend �
szert, s  véleménye szerin t egy 
év távlatában is komoly fejlő �
dés m érhető le. Ténvszámokat 
m utat: az elm últ az év első ne �
gyedéhez viszonyítva az idei 
első negyedévben, a helyi za �
varok időtartam a százkilenc �
vennyolc perctől száztizenkét 
percre, míg a helyközi zava �
rok ideje száznyolcvannégy 
percről százhatvanhat percre 
csökkent. Ha ezekhez hozzá�
vesszük, hogy az idei első ne �
gyedévben jobbak voltak az 
időjárási viszonyok, m int ta �
valy. a fejlődés akkor is le �
mérhető.

Az igazgatóságnak lénye �
gében pozitívok a tapasztala �
ta i az új rendszerről. De ho �

gyan vélekednek erről a  leg �
illetékesebbek, a körzetm ester �
ségek dolgozói? — kérdéssel 
kerestük fel a legnehezebb te �
rü letnek számító kapuvári 
körzetmesterséget.

Német János körzetm ester 
irányításával kilencen őrköd �
nek a terü let hálózatának 
üzembiztonsága felett. Négy 
m otorkerékpárral, havonta 
átlag  nyolcezer kilom é�
te rt tesznek meg hó �
ban, sárban, tikkasztó 
napsütésben, viharos éjszaká �
ban. K ipróbált, régi szakembe�
rek. Zsedény István vonalfel �
vigyázó például 1939 óta dol�
gozik a Postánál, s nem „mai 
gyerekek” a többiek sem. Ve�
lük beszélgettünk tapasztala �
taikról. gondjaikról, örömeik �
ről. K ívülálló szám ára szinte 
érthetetlen  az a ragaszkodó 
szeretet, ahogyan a nagyon ne �
héz, egész em bert kívánó 
m unkájuk fény- és árnyolda �
la it m egfontoltan mérlegelik.

— K orábban — m ondották 
— akadt vélemény, am ely az 
egyén sérelm ét lá tta  csak az 
új rendszerben. Igaz — mon�
dogatták ezek —, anyagiakban 
nincs különbség a régi és az 
új rendszer között, de régen 
azért mégis csak a magam ura 
voltam. De aztán lassan elő �

jö ttek  az új rendszer előnyei 
is. Az egyének belekapcsolód �
tak a kollektívába, a  korábbi 
szűkebb m unkaterület he�
lyett m ár az egész körzet gond�
jaiban osztoznak. Nem kell 
m ár egyedül k ijárn i, s ezzel 
lényegesen csökkent a baleset- 
veszély. De nagyon jó az is, 
hogy nem  kell adm inisztrálni�
uk, igaz, hogy ez csak nekik 
jó, de nem  a körzetm ester �
nek . . .

Az adm inisztrációra esett a 
legtöbb panasz. Sokallják, s 
joggal! Képzett adm inisztrá �
tor beállítása válna szükséges�
sé. (Ez ugyan több város te �
rü letén m ár m egtörtént. Az 
adm inisztrátoroknak ugyanis 
feltétlen ism erniük kell a m un �
kafolyam atokat is. Az ő ese�
tükben ez megoldaná a rak tá r- 
kezelést is.)

A másik gond. am in minél 
előbb könnyíteni kellene; a 
közlekedés. K aptak ugyan ol�
dalkocsis m otorkerékpárokat, 
de ez nem kielégítő megoldás. 
Így nem csak az időjárás vi�
szontagságainak vannak kité �
ve, de m egoldatlan az anyag- 
szállítás is.

Még egy komolyabb pana �
szuk van, am elynek orvoslá �

sához a mi segítségünket is 
kérték. Éppen ezért tesszük 
szóvá. A szakaszátalánnyal 
van a  baj. Esetük nem tip i �
kus, s éppen ezért talán job �
ban orvosolható. M int mon�
dották, közülük mindenki visz- 
szaadná ezt a pénzt. Ugyanis 
nem  tudják, hogy ezt a zavar �
e lhárításért kapják-e vagy 
azért, hogy otthon is a telefon 
mellé legyenek szögezve. Az 
ügyeletet m ásként megoldani 
nem  tudják. Ez a gyakorlatban 
annyit jelent, hogy ha haza �
érnek, egy pohár sört sem tud �
nak meginni, hiszen bárm elyik 
pillanatban szolgálatba kell 
lépniük. Máshol ez nincs így, 
ők m ásként megoldani nem 
tudják. így. aki megszerzi a 
jogosítványt, hátrányosabb 
helyzetbe kerül,, m int az aki �
nek nincs meg.

A kapuvári tapasztalatokról 
beszélgettünk Nemes Sándor

vezérigazgató-helyettessel. 
Megnyugtató, hogy ő is egyet�
ért az adm inisztráció csökken �
tésével, sőt, m int mondotta, 
nemcsak a kapuváriak által 
felvetett bürokratikus jelensé �
geket kell majd megszüntetni, 
hanem m ár keresik is a lehe �
tőségeket. hogy egvéb terü le �
teken is egyszerűbbé, áttek in t �
hetőbbé tegyék a m unkát. A 
külföldi tapasztalatokat is ta �
nulmányozzák és ezeket sze�
retnék a helyi saiátosságoknak 
megfelelően alkalm azni.

Boródi Tibor
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SOK GYEREK

Akinek legszentebb érzés ez anyaság

Két postás asszonnyal ism er �
ked tünk meg a Helyközi Táv �
beszélő Igazgatóságon. Mind�
kettő  több gyerekes család �
anya, problémáik, gondjaik 
azonosak voltak: a m unka �
helyen való helytállás m el�
le tt eléget tenni az anyai posz�
ton is.

Gótzi Gyuláné 1935-től dol�
gozik jelenlegi munkahelyén. 
1938-ban az első, a  következő 
évben a m ásodik kisgyerm e�
ke született.

— Férjem  akkor m ár kato �
na volt, kellett a keresetem, 
mindössze 3—4 hónapig m a �
radha ttam  a gyerekek mellett, 
szülés u tán  fiatal gyereklányt 
fogadtam melléjük, szüleim 
vidéken éltek, egy-két hó�
napra hozzájuk is leadtam  
őket. Szüleim anyagilag is 
tám ogattak, szinte ők láttak  
el élelemmel.

1941-ben született a h ar �
madik gyermek. Róla, aki 
nyolc éven keresztül, egészen 
haláláig fekvő beteg volt, 
ak ire ta lap  a legtöbbet áldó-, 
zott, s aki talán a legkedve�
sebb volt mindegyiknél, nem  
is beszél bővebben.

— A negyedik gyerek 1943- 
ban született. Ügy tudtuk, a  
négy gyermekes apát nem 
irányítják  a frontra, — mond�
ja  —. P ár hetem  volt még 
hátra  a szülésig, viszont a 
férjem nek csak egy napja a 
frontra indulásig. Szültem. A 
férjem et mégis elvitték.

A háborús légkör nem vet �
te el kedvét a gyermekektől.

— Mindig szerettem  a gye�
reket, igaz, abban az időben 
bizony egy is nagy áldozatot, 
sok lem ondást követelt, én 
mégis örömmel vállaltam  a 
hatot.

A háború u tán  m ár köny- 
nyebb volt. A Szabadság- 
hegyre költöztek, a  nagy ker �
tes ház a gyerm ekek para �

I llu sztrá c ió k : Bakallár József

dicsoma lett. Az apróságo �
kat m ár rá  lehete tt hagyni az 
idősebbre, a  nyolcéves kis �
lányra.

— A férjem  is postás, a  tá �
v írdán dolgozik. M indketten 
meg tudtuk oldani m unka �
helyünkön — a szakszervezet 
és a szakvezető segítségével — 
hogy felváltsuk egymást oda �
haza. Amikor én jöttem , m ár 
láttam  őt a felfelé menő fo �
gaskerekű villamoson és így 
nyugodt voltam. A m unkahe �
lyem nek különösen is hálás 
vagyok, mindig jóindulattal 
segítettek, többször kaptam  
szakszervezeti segélyt is.

A gyerm ekek m ár felnőt�
tek, egyik lánya elektrom ér �
nök, a másik vegyészmérnök�
nek tanul. Fia orvos, m ásik 
fia tv-rádió műszerész, s a 
legkisebb fiú most 12 éves. 
Az asszony jövőre nyugdíj �
ba megy. Most kis unokáját 
neveli és naponta 8—10 főre 
főz odahaza. S am ikor bem u �
ta tták , a í t  hittem , tévedés-tör- 
tént: csak 30 éves asszony ül 
velem szemben. Hihetetlenül 
fiatalos. Vajon mi a titka  fia �
talosságának?

— A jó kedély alapterm é �
szetem, ez segített á t sok ne �
hézségen. Meg lánykorom ban 
sportoltam is.

— S talán még ehhez hoz�
záteszem az élet szeretetét. 
M ert élni tudok. Ma sem há �
borodom fel azon, hogy a 4 
szobás lakást a gyerekeim lak �
ják, és én felszorultam  a  m an �
zárd-szobába. — Láthatóan 
ezen is m u la t. . .

Mindent a családért

A m ásik anya Vadas Ká- 
rolyné. ö  is távbeszélő-kezelő 
a Helyközi Távbeszélő Igaz�
gatóságon. Kövérkés, kedves 
arcán az idő nála sem  ha �

gyott nyomot, pedig négy 
gyerm eket nevelt fel, m ellette 
a háztartás tem érdek gondja 
és a hivatali m unkája nehe �
zedett a vállára. A három kö�
zül az anyaságban lelte leg�
nagyobb örömét, de ez je len �
te tte a legnagyobb gondot is.

— Akkor, 1949-ben még csak
3,5 hónap szülési szabadságot 
kaptunk. Az alig 4 hónapos 
kisbabát otthon hagyni bizony 
nagy szenvedést jelentett. Még 
szoptatni kellett volna a k is �
fiám at, dehát a keresetre is 
szükség volt. Reggel korán 
indultam , s még ma is ben �
nem van az az izgalom, hogy 
lesz-e a babának tízóraira. 
Olyan pici volt, s úgy fájt 
a szívem, hogy o tt kellett 
hagynom . . .

A második gyerek m ellett 
fél évig m arad t otthon — 
orvosi javaslatra. A néhány 
hónap fizetés nélküli szabad �
ság le já rta  u tán  édesanyja 
m ár nem  vállalta a k é t ' gyere �
ket, beteges öreg nén it foga�
dott melléjük. Az öreg néni 
gyakran a m unkába indulás 
előtti percekben üzente, hogy 
nem tud jönni. Ilyenkor aztán 
kapkodhatott fűhöz-fához se�
gítségért: izgalom és kétségbe�
esés kísérte ezeket az éveket. 
1952-ben született a  harm adik 
gyermek. Ü jabb nagy erőpró �
ba volt ez az asszonynak, a 
fájdalom tól nyöszörgő pici 
m ellett é jt nappallá téve v ir �
rasztóit egy éven keresztül. 
Egy év u tán  m ent ism ét dol�
gozni. Kicsit megkésve, 1961- 
ben érkezett az utolsó, a  ne �
gyedik gyermek, a család és 
az anya legnagyobb öröme.

— A m ásik három  együtt�
véve nem  olyan anyás, a ra �
nyos és segítőkész, m int ez a 
most 6 éves kislányom. Foly�
ton o tt ügyeskedik mellettem, 
m indig azt nézi, m it segíthet�
ne. Rám ütött, — mondja 
büszkén, mosolyogva — kis-

' lá n y ' “ körömtyálY'élY fs ilyen 
voltam.

Legidősebb gyermeke most 
18 éves. Az asszony még 
m inden reggel 5 órakor kel 
és reggelit, tízórait készít ne �
ki. Vásárol, takarít, főz, még 
m indent egyedül, m ert a férje 
nézete a mai napig sem  vál �
tozott: házim unka — asszony �
dolog. ö  ezt term észetesnek 
tartja .

Éppúgy,1 m int a  m ai fiatal 
mamák, akik  ugyancsak te r �
mészetesnek ta rtják  azt, hogy 
reggelente nyugodtan m ehet�
nek dolgozni, a bölcsődékben, 
óvodákban szakképzett gon�
dozónők figyelik picinyeik 
m inden léptét. S ham arosan 
term észetes lesz az is, hogy 
nem  háromhónapos, hanem 
csaknem  hároméves korukig 
nevelhetik gyermekeiket.

Vonák K atalin

Sashegyi tanár úr végigné�
zett az osztályon, majd be�
csukta az osztálynaplót. Szin�
te hallani lehetett, amint né�
hány sóhaj szállt el a gyer�
mekszívekből.

— Ma nem lesz felelés! — 
gondolta Semjén Peti és ti�
tokban megfogadta, hogy ezen�
túl mindig fel fog készülni az 
órára, csak most az egyszer 
ússza meg.

— Gyerekek! — szólt a ta�
nár. — Meg fogjuk beszélni 
a Magyar Posta történetét. De 
hogy érdekesebb legyen, ti 
kérdezzetek és én felelek. Ez 
is ritkán fordul elő! — tette 
hozzá mosolyogva.

A felszabadult jókedv szinte 
végigviharzott a padsorok kö�
zött. Amikor azonban a ne- 
vetgélés nem akart abbama�
radni, Sashegyi tanár úr csen�
desen megszólalt:

— Elég!
Es csodák csodája, egy pil�

lanat alatt olyan csend lett, 
mintha sohasem nevettek vol�
na az osztályban. De ismerni 
kellett a tanár urat. Az „elég” 
elég volt a kedélyek lecsillapí�
tására.

Semjén Peti ijedtében fel�
tartotta a kezét.

— Semjén? — mondta a ta�
nár és Semjén már ott 
állt a pad előtt és bámult a 
tanár úrra. Hogy ő kérdezzen? 
Ö, dehogy is akart ő kérdez�
ni! Csak éppen felemelte a 
kezét. És most itt a baj. Ép�
pen neki kell kérdeznie. Néz�
zük csak! Miről is van szó? Ja 
igen, a posta. Tehát a Magyar 
Posta.

— Tanár úr, kérem — kezdte 
bizonytalanul —, miért 100 
éves a Magyar Posta? Hiszen 
már évszázadokkal előbb is 
hoztak-vittek leveleket?

— Nagyon jól van, Semjén 
— mondta a tanár. — A kér�
dés jogos. — Tehát elmagya�
rázom:

— A posta nagyon régi in�
tézmény. De szervezett posta 
Magyarországon csak 1526 óta 
működik. Ezt is idegenek hoz�
ták létre. Németek voltak a 
postamesterek, még magyarul 
sem tudtak. Egy-egy rövid 
időszakra ugyan magyar kéz�
be került a posta, mint pél�
dául II. Rákóczi Ferenc ide�
jében, de az is inkább csak 
hadiposta volt. 1848-ban is 
magyarrá vált a posta. De saj�
nos csak rövid ideig.

Az 1848-49-es forradalom�
nak leverése után E urópa- 
szerte diadalmámorban úszott 
a reakció. Az arisztokrácia, a 
gazdag nagypolgárság a csá�
szári önkény visszaállításával 
válaszolt nemcsak Pest, ha�
nem Bécs és Prága forradal�
márainak és a szabadsághar�

cosok tízezreinek. Az osztrák 
uralkodó osztály féktelen ter�
rorral örökre el akarta fojta�
ni a forradalom tüzét. Örökre 
fel akarta számolni Magyar- 
ország függetlenségét, népét 
alávetett nemzetté akarta ten�
ni, az országot osztrák tarto�
mánnyá akarta süllyeszteni 
így vált az 1848—49-ben sza�
baddá lett Magyar Posta is �
m ét az osztrák posta részévé 
1859-ben kitört a háború az 
észak-olaszországi erületel: 
birtoklásáért. Ausztria Olasz�
országban vereséget szenve�
dett és ennek eredménye gya�
nánt bekövetkezett a tíz évig 
tartó Bach-rendszer csődje i*. 
Az ellenállás tovább *okozó- 
dott. A nép Kossuth és az 
1848-as forradalmi program 
mellett foglalt állást Az oszt�
rák kormány az elégedetlen�
ség lecsillapítása céljából ek 
kor látszatengedményekre ha�
tározta el magát. Megegyezett 
a magyar arisztokrácia veze- 
töivel. A császárral kibocsát�
tatták az októberi diplomái, a

birodalom új alkotmányát. A 
belső helyzet azonban ne.tr. 
enyhült meg. Az osztrák kor 
mány újra önkényuralmi mód�
szerekkel kormányzott: hely�
tartót küldött Magyarország�
ra. Döntő fordulat akkor kö�
vetkezett be, amikor 1 8 6 6  ban 
a porosz—osztrák háootu so�
rán Königgrátznél az osztrákok 
vereséget szenvedtek. Meg�
történt az ún. kiegyezés. Fe�
renc József hozzájárult .: ma�
gyar kormány megalakításá�
hoz. A kiegyezési törvény ér�
telmében Magyarország bel- 
ügyeit önállóan intézhette. A 
Magyar Posta végleg önállóvá 
lett.

Semjén Peti visszaült a he�
lyére és azon gondolkozott, 
imjon lesz-e ma házi feladat.

A tanár úr pedig, mintha 
gondolatolvasó lenne, meg�
szólalt:

— A házi feladat egy kis 
fogalmazvány:

„Miért 100 esztendős a Ma�
gyar Posta?”

Dr. Vajda Endre

MŰSZAKI KÖNYVEK
KARMAN TODOR—MAURICE A. VIOT: M atem ati �

kai módszerek műszaki feladatok megoldására című 
könyve szinte nélkülözhetetlen a  műszaki vezetők, m ér �
nökök, technikusok m unkájához. Az új gazdaságirányí�
tási rendszerben egyre több m atem atikai ism eretre is 
szükség lesz. A fejezetek címei m agukért szólnak. Az I. 
fejezet: Bevezetés a  közönséges differenciál-egyenletek 
elm életébe, a II. fejezet: Bessel-függvények, a  III. fe �
jezet: a dinam ika alaptételei stb. (Ára: 72.— Ft.)

WALSTON—MÜLLER: Tranzisztoros áramkörök
tervezése című könyve szintén fontos segédeszköznek 
szám ít a hírközlés műszaki területén. A két kutató te r �
vező m érnök a tranzisztorok gyakorlati alkalm azása so�
rán felm erülő problém ákra ad választ. K itölti azt a  hé �
zagot, am ely az elmélet és a gyakorlat között van, á t �
h idalja azt a nehézséget, am ellyel a híradástechnikai 
és elektronikai készülékek tervezésével és gyártásával 
foglalkozó mérnökök, technikusok m unkájuk közben 
gyakran találkoznak. (Ára: 92.— Ft.)

DR. ÁBRAHÁM KÁLMÁN: szerkesztésében jelent 
meg a  Garázsok, szervizek, javítóüzem ek című könyv. A 
Posta terü letén  jelentős a gépkocsipark, s  az ez irányú 
fejlesztés egyre inkább előtérbe kerül. (Ára: 51.— Ft.)

A népszerű Autom atizálás sorozatban megjelent 
SIMONYI ENDRE: Számítógépek ipari alkalm azása:, 
ROLF ROEBEL: Az önműködő ellenőrzés és irányítás 
mérőberendezései, G. P. KATISZ: Korszerű áram lásm é �
rő  című könyveket szintén ajánljuk , mivel közismert a 
törekvés az autom atizálással kapcsolatos tervek megva�
lósítására. A fenti könyveket a Műszaki Könyvkiadó ad �
ta  ki.

A Táncsics Könyvkiadónál HORVÁTH FERENC: 
M űhelyrajz és m unkadarab című könyve is megjelent. 
Hasznos segédeszközként használhatják a Posta műszaki 
területén, hiszen az ábrázolási és géprajzi alapism ere �
tektől az anyagism eretig, a méréstől az alkatrészek gyár �
tásáig m inden lényeges általános problém a m egtalálható 
a  könyvben. (Ára: 34.— Ft.) DR. TAKY FERENC: A vi�
lágítástechnika alapjai című zsebkönyve tartalm azza a 
hazai és külföldi tapasztalatok alapján  a m unkahelyek 
kielégítő m egvilágításának módszereit, hangsúlyozva, 
hogy ez a kérdés egészségvédelmi szempontból is fon �
tos. (Ára: 6,60.)

A kis Technikus K önyvtár sorozatban megjelent 
GÖNCZY M1KLÖSNÉ: Fonalm unkák című zsebkönyve. 
Nőknek, kicsiknek és felnőtteknek egyaránt ad útm uta �
tást horgolási módszerekről, a kötésről, a  hímzésről. 
(Ára: 6,30.)

b. gy.

A beteg telefonközpontok doktorai
A P osta  Központi Javítóüzem  te lie s ít i  v á lla lá sa it

Még a postások jó része is 
abban a hiszemben él, am iben 
az egyszerű utcai járókelő, 
hogy az üzem csupán javítás �
sal, a  beteg távbeszélő köz�
pontok és készülékek orvoslá �
sával foglalkozik. A Gyáli úton 
húzódó öreg épületekben azon �
ban rögtön helyreigazítják azt, 
aki ezit a vélem ényt vallja. A 
Posta Központi Javítóüzem 
nemcsak hírközlő berendezések 
javításával foglalkozik, hanem  
új készülékek, főképpen egye�
d i darabok gyártásával is. 
Tessék csak figyelni: az éves 
term elési értéknek csupán 
50—60 százalékát teszi ki a 
javítás, 40—50 százaléka új 
term ék.

S nem  is akárm ilyen! A te �
lefonáláshoz szükséges egyedi 
darabokat itt  kísérletezik ki, 
állítják  elő, s ha kell, sorozat�
ban gyártják. Somkuti Ferenc,

az üzem igazgatója legelőször 
is ezekről az újdonságokról 
beszél:

— A TX - és a TGX-köz- 
pontok építése gyors ütem ben 
halad az országban, s  ezt a ml 
dolgozóink végzik. Az idén 
Szolnokon m ár átad tunk  egy 
központot, most a győri követ�
kezik. A TGX-központokat ke �
retekkel, erősáram ú szerelvé �
nyekkel csináljuk, s  a győri 
m ár a hatodik lesz az ország �
ban. Nálunk készülnek az úgy �
nevezett kulcsos főnöktitkári 
berendezések. Prototípus jel �
legként, elvi kapcso'ási raizok 
alapján dolgozták ki m unka �
társaink a 7A rendszerű fő�
központokhoz csatlakozó PAM 
400-as Crossbar mellékközpon�
tot Az elsőt Kőbányán állítot �
tuk fel, a második az Etele 
téri lakótelepre kerül, a har �
madik pedig Miskolcra.

A Posta Központi Javító �

üzem dolgozóinak többsége 
régi, kipróbált ember, jó m ű �
szaki felkészültségű. Ez ok �
vetlenül szükséges. Legutóbb 
például a M agyar Rádió stú �
diójának szereltek fel új m un �
kahelyet. A stúdióberendezést 
Ausztriából vették, azonban a 
szükséges kapcsolóasztalt már 
nem adták  hozzá. A javító �
üzem dolgozói a  berendezés 
vezérlőasztalát, a tervezést is 
beleszámítva, négy hónap alatt 
készítették el és szerelték be.

Az üzem dolgozói az idén 
még fokozottabb lendülettel 
dolgoznak. A Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom  50. év �
fordulója tiszteletére indított 
m unkaversenyben értékes vál �
lalásokat tettek. A felajánlá �
sokban szerepel többek között 
az üzemi eredm ény százezer 
forintos túlteljesítése, az egy 
m unkásra ju tó  anyagmentes

term elési érték  egy százalékos 
növelése, valam int a minőség- 
javítás. A felajánlások teljesí �
tése nem  könnyű, de véghez 
vihető olyan üzemben, ahol 
olyan a m unkaverseny, m int 
itt. A verseny hatására a szo�
cialista brigádok száma a ta �
valyi 41-ről az év elejére 40-ra 
em elkedett, és hat egység vesz 
részt a Szocialista Munka Mű�
helye, illetve Üzemrésze 
cím ért folyó versenyben.

S hogyan állnak a verseny �
ben? E rre a legpontosabb in �
form ációkat Nagy István ver �
senyfelelős ad ja meg:

— A Helyközi Távbeszélő 
Igazgatóság jelentős m egrende �
léseket tett, s erre  a m unkára 
külön szocialista szerződést 
kötöttünk. Ugyancsak szocia �
lista szerződést készítünk elő 
a győri TX- és TGX-közpon- 
tok befejezésére.

Mi a biztosíték? A Kossuth 
brigád például Kazincbarcika 
és Balassagyarm at központjá �
nak bővítését m árcius 31. he�
lyett 20-ára készítette el. A 
műszerészbrigád 14 nappal ko�
rábban fejezett be kétezer kör-

kom utátort, a Mező Im re b ri �
gád hat nap  megtakarításit ért 
el két Crossbar-központ jel �
fogóinak, valam int 1500 táv �
íróközpont- jelfogó készítésénél. 
A távíró telep felújítási m un �
káinál. valam int a hordozható 
telepek felújításánál az akku �
m ulátor m űhely Rákóczi b ri �
gádja jeleskedett, ők hat nap �
pal előbb végeztek. A Cross�
bar-központ jelfogósávjainak 
és alkatrészeinek lakatosm un �
káit a Május 1. brigád végezte, 
s nyolc nappal lerövidítette a 
kitűzött határidőt. Csupán egy 
részét soroltam fel az eredm é �
nyeknek, m ert lehetne még be �
szélni a Szamuely brigádról, 
a Kisdobos brigádról, a Len �
dület brigádról, s a többiekről, 
hiszen m ind becsülettel helyt�
állnak.

A versenyfelelőstől m egtud �
juk azt is, hogy a brigádmoz�
galmon kívül a m unkát segíti 
a Szakma Ifjú Mestere moz�
galom, amelyben 24 KISZ-fia- 
tal vesz részt. Kilencen h ír �
adástechnikusok. tizenöten pe�
dig mechanikai műszerészek.

A feltétel szigorú, de a fiata �
lok teljesítik a követelm énye�
ket.

A verseny népszerűsítésére 
felhasználják a hangoshíradót, 
am ely rendszeresen biztosítja 
a nyilvánosságot, és felelevení�
te tték  a m űhely-versenytáb- 
lákat is. A szakszervezeti b i �
zalmiak rendszeresen foglal�
koznak a brigádokkal és a fel�
ajánlások értékelésével, így 
m inden dolgozó tudja, m ire 
szám íthat, hol ta rt az üzem.

Évente 20 ezer előfizetői ké�
szüléket javítanak. A m anuális 
távbeszélő-központokat javí �
tani, új berendezéseket szer�
keszteni és gyártani széles 
körű, jelentős munka. A 
Posta Központi Javító  
Üzem eddig dicsé-etesen 
lá tta  el ezt a nehéz 
feladatot, s hogy ez így lesz a 
jövőben is. arra  biztosíték, 
hogy m ár 27-szer nyerték el az 
Élüzem címet háromszor pe �
dig egy-egy évre őrizték a 
M inisztertanács és a SZC l 
vándorzászlaját is.

Kapa'yag Imre
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POSTAS PANNI LEVELE\ l  líj
Munka Törvénykönyvről

Az 1951. február 1-én élet- 
beleptetett Mt., m in t törvény �
ere jű  rendelet, számos olyan 
részletintézkedést is ta rta lm a �
zott, am elyeket aránylag  rövi�
den módosítani k e lle t t  Az új 
M t csak a  meghatározó jelle �
gű rendelkezéseket, az alapve �
tő  munkajogi szabályokat fog�
ja  tartalm azni. A kevésbé ál �
landó szabályok a  mozgéko�
nyabb végrehajtási utasítások �
ba kerülnek. Ilyenek lesznek: 
a népgazdaság egész területén 
érvényes korm ányrendelet; az 
ugyancsak egységes rendezést 
kívánó, országos érvényű m i�
n iszteri rendelet; az egyes nép- 
gazdasági ágazatokat irányító 
m iniszteri utasítások.

A vállalati szinten rende �
zendő kérdések zömmel a  vál �
la la t és a szakszervezet által 
kötendő kollektív szerződések �
be kerülnek. f

Az ú j szabályozás alapve �
tően a gazdasági mechanizm us 
reform jának előmozdítását cé�
lozza. A nagyobb vállalati ön �
állóság rugalm asabb m unka �
erő-gazdálkodást kíván. Meg�
szűnnek a m unkaviszonynak a 
dolgozó részéről történő fel�
mondásához fűződő joghátrá �
nyok, a  m unkáltató  felmon�
dási joga is egyszerűsödik. 
Megszűnik a túlzott központi 
beleszólás a  gazdálkodásba.

A m unkaviszonyt érintő 
rendelkezések szabályozása a 
szakszervezet és a gazdasági 
vezetés egyetértésében tö rté �
nik. a dolgozók nagyobb cso�
po rtjá t érin tő  kérdésekben kö �
telező lesz a  szakszervezet vé �
lem ényének kikérése, viszont 
az egyedi ügyekben az intéz �
kedési jog egy személyben a 
gazdasági vezetőt illeti.

Mindezek csak a  legáltalá �
nosabb jellemzői az új terve �
zetnek, am elynek széles körű 
m egvitatása jelenleg ország �
szerte folyik. A felm erülő ész �
revételeket és javaslatokat jú �
nius hó végéig kell elju tta tn i 
a megfelelő fórumokhoz, szak- 
szervezeti vonalon a Munka 
szerkesztőségéhez, illetőleg a 
SZOT Bér- és Munkaügyi Osz�
tályához. A hozzánk érkező 
észrevételeket ugyancsak oda 
továbbítjuk.

g y — m

A  Szakm a Ifjú Mesterei

Mostanában sok szó esik az ifjúságról. Meg kell mon�
dani, nem mindig dicsérőleg. „ Ilyenek a mai fiatalok”, 
„olyanok a mai fiatalok” — hangzik. Vitába szeretnék száll�
ni ezekkel a véleményekkel, mert általánosítanak. Nem le�
het általánosítani! Nem lehet egy pár helytelenül viselkedő 
fiatalról következtetni a mai fiatalokra. Vannak rendkívül 
becsületes, szorgalmas, tanulni vágyó, példamutató fiatal�
jaink is —, és ezek vannak túlnyomó többségben —, akikre 
érdemes felfigyelni. Ilyenek például a szakma ifjú mesterei 
is. Tavaly a posta területén 1153 ifjú dolgozó vizsgázott si �
kerrel e mozgalomban. A Posta Központi Hírlap Irodánál: 
Koncz Ferenc né, Papp lmréné aranyérmes, Demeczky Márta, 
Erdélyi Miklósné, Hargitai Ilona, Szakái Erzsébet ezüstérmes, 
Fikó Józsefné, Juhász Anna bronzérmes lett.

Meghatottan vették át a jelvényeket —, pedig nagyon 
megérdemelték. M égis... Meghatódtak, mert ók is érezték, 
hogy az a kis jelvény, amelyet büszkén viselhetnek, a tár�
sadalom elismerését fejezi ki. Vajon mi ösztönözte őket a 
tanulásra? — összefüggésében akartam látni a távolban fo�
lyó munkát — mondja Koncz Ferencné. — A tanultakat 
hasznosítani tudom munkámban. Nem volt könnyű az ösz- 
szetett írásbeli vizsga. Ügy hallom, máshol, postán kívüli 
szerveknél könnyebb, mindössze 10 kérdésre kell felelni, de 
én nem találom ezt helyesnek. Komolyabb, akkor az egész 
jobban szolgálja a célt, ha nagyobbak a követelmények. Bi�
zony, voltak problémáim is, mert a munkám, családom ■— 
6 éves gyermekem — ellástása majdnem minden időmet le�
foglalja, de azért a tanulásra is szakítottam időt, sokszor 
az autóbuszon is tanultam ...

A  többi szaktársnő is hasonlóképpen nyilatkozott. Jó 
volt, s tovább szeretnének tanulni. Így beszél erről négy 
asszony és négy lámy. Kérdezem a lányokat: — Szeretnek
szórakozni, táncolni? Felcsillannak a szemek. — Igen, na�
gyon. Táncolni, szórakozni, de dolgozni is.

Hát ilyenek a mai fiatalok és jó, hogy ilyenek. Büszkék 
lehetünk rájuk. Szinte mindenük megvan, és mégis fűti 
őket a lelkesedés, a tanulási vágyt a szakmaszeretet. Ezek�
ből lesznek a jövő emberei Minden remény megvan arra, 
hogy ahol szükség van rájuk, meg is állják a helyüket. Biz�
tosíték: a jellemük.

A következő évfolyamra újabb 28 lelkes fiatal jelent�
kezett.

Amikor a fiatalokat bíráljuk, egy kicsit mindig önma- 
gunlMt is bíráljuk. Miért viselkedik helytelenül az a fiatal? 
Miért van kétségkívül sok probléma rétegükkel? Miért? 
Azért, mert sokszor legyintünk ahelyett, hogy fáradhatatla�
nul segítenénk. Jó szívvel, akarással. A Posta jó hírnevét 
sok-sok becsületes ember munkája kovácsolta. Így kell sok�
sok becsületes embernek a fiatalok nevelésében is össze�
fogni

Postás Panni

A k i k  ö n k é n t  m e n n e k  a  t ű z b e

•  A filatélia ritkaságai kö �
zé tartozik az a „kolera-levél”, 
amelyet nem régiben Párizsban 
árverésen ad tak  el. A levelet a 
m últ századbeli nagy kolera- 
járvány idején ad ták  fel P á �
rizsban, s  „Füstölve” feliratú 
bélyegzővel lá tták  el, am ely 
jelzi, hogy fertőtlenítették.

Az önkéntes tűzoltótestületek, létesítm ény �
tűzoltóságok évről évre nagy aktivitással 
készülnek a  hagyományos t űröl tó verseny ék �
re. A legjobbak m integy 70 éve m érik  össze 
ere jüket járási, megyei, országos és nem zet�
közi szinten. A Posta Központi Járm űtelep  
önkéntes tűzoltói 1947 ó ta m űködnek szer �
vezetten, rendszeresen részt vesznek a  k erü �
leti versenyeken, s több ízben értek  e l m ár 
első helyezést is. M ájus 20-án öt kerület 

összevont versenyén 87 raj között megszerezték az első helyet' 
a kis motorfecskendő szerelésében.

Remélik: 1968-ban részt vehetnek a  moszkvai nemzetközi 
versenyen.

Borsányi K lára

© „Férjem et, a postames�
tert elbocsátás fenyegeti. Ké �
rem, segítsenek!” A kétségbe �
esett sorokat az Indiana á l �
lambeli San Benda városká �
ból írták  W ashingtonba, a 
Postaügyi M inisztériumba. A 
válasz a  következő volt: „K ér�
jük, hogy férje  levélben m a �
gyarázza meg, m iért fenyegeti 
őt az elbocsátás.” A feleség 
válasza: „Ha a  férjem  írni 
tudna, akkor nem félne attól, 
hogy elveszti állását.”

•  A V atikán postahivatala 
a  bélyeggyűjtők nagy örömé�
re  hibás postabélyegzőt hasz �
nált a hírközlés világnapja a l �
kalmából. A bélyegzőn a la�
tin „Communicatio” szó két 
„m” helyett csupán eggyel 
szerepelt.

© A Nemzetközi Elektro �
mos Hírközlési Szövetség
Gsnfben ta rto tt konferenciá �
ján  jóváhagyták az egész vi �
lágra kiterjedő autom ata te �
lefonösszeköttetés 2000-ig tö r �
ténő kiépítésének a  tervét. Az 
összieköttetésnek a  jelzett 
időpontig 600 millió hívószá�
ma lesz.

© Franciaország nyerte  a 
bélyeggyűjtők 1967. évi nagy- 

• d íjá t a  „M űkincsek” című so �
rozattal. „A Jun ie t család ko�
csija” nyomású bélyegével. A 
második helyen San Marino, 
a  harm adik helyen Belgium 
végzett.

Szabó László

A Soproni Postaigazgatóság létesítm énytűzoltósága példá �
san teljesítette a  kiképzési előírásokat. A dicséretre m éltán 
rászolgáltak, hiszen tavaly a  soproni önkéntes tűzoltóság meg�
alakulásának 100. évfordulója alkalm ából rendezett verse �
nyen 18 ra j között megérdem elten szerezték meg az első he �
lyet. A m ájus 14-én rendezett járási versenyen szintén elsők 
lettek.

Tolnai Ferenc

A nyári gyümölcs minden íze, zamafa 
a GYOMOLCSLEVEKBEN!

A valódi gyümölcslé üdít, frissít!

Mer ä Lumumba
Olaszországban nem járnak  m ostanában jó  napok a  két �

szeres Európa Kupa-győztes In terre. Bezzeg a  Lum um ba u t �
cában . . .

„Inter—Bp. 4-es II. 3:1” ír ja  a játékvezető a  jegyző�
könyvbe a  HTI In ter győzelmét, am elyet Reményi (2) és 
Szegedi góljával é rt el. Igaz, hogy a  Postás üzemi labdarú �
gó-bajnokság III. fordulójában, de azért a Postás In te r — 
a III. osztályú bajnokság egyik esélyese — éppen úgy tud 
örülni a  két pontnak, m in t világhírű névrokona örült volna, 
ha az idei EK-dönt5jében a  skót Celtic Glasgow elLen nem  
vereséggel vonult volna le  a  pályáról.

— Jól van K ajla! — süvít egy hang egy m ásik kispálya 
felől, ami egyrészt a  jó torok bizonyítéka, m ásrészt annak, 
hogy igazi „nonstop” futballm űsor pereg az üzemi bajnoki 
napokon a  Bp. Postás sporttelepén. K ajla  nem más, m int 
Kováts Pista, a  IV. osztályban játszó gépi adatfeldolgozó gól�
erős, kifejezetten ballábas csatára, aki éppen egy hatalm as 
lövésért — Schramek, a  Lipót kapusa szépen védte — kapott 
ilyen harsány elism erést.

A kár úgy is m ondhatjuk, színes futball-kaleidoszkóp ele �
venedik meg hétről-hétre. ö reg  és fiatal postás dolgozók 
kergetik jól, rosszul, de egyforma lelkesedéssel és egyforma 
„haszonnal” a  varázslatos bőrlabdát. A „haszon” valóban 
komoly: egészségük, am ely a  vidám, sokmozgásos játékban 
gyarapodik, erősödik. M ondjuk csak ki kertelés nélkül: jó 
dolog ez az üzemi bajnokság!

És jól is van rendezve. A sok-sok lelkes társadalm i szb.- 
és sportaktíva valóságos futballgépezetet irányít, intéz, vezé�
nyel és készít elő a négy osztályban — ötödik az öregfiúk- 
bajnoksága — rendszeresen sorra kerülő m érkőzésekre. Ez 
m ár igazi tömegsport, am elynek bonyolítása nem könnyű, de 
nagyon szép és komoly szakszervezeti mozgalmi feladat is.

Lássuk, az egyes osztályokban a  4—5. forduló után mi 
is  volt a  helyzet az élcsoportban.

Az I. osztályban a Ferenc, a Zavarvizsgáló, az Alköz�
pont, az Erzsébet és a PÉKÜ egyaránt 2—2 pont veszteség �
gel küzd a  bajnoki címért. A II. osztályban is hatalm as harc 
alakult ki a Belváros I., a Bp. 78-as I. és a HÁLEP I. között. 
A III. osztályban — a jelek szerin t — az Ú jpest I-es, a  HTI 
Inter, az Alközpont III. és a  POTI között dől m ajd el a baj �
noki cím sorsa, m íg a IV. osztályban a  Bp. 62-es öt forduló 
u tán  is pontveszteség nélkül, 13:5-ös rem ek gólaránnyal áll 
az élen. Igaz, m ögötte a  K ísérleti In tézetnek is 17:7-es a 
gólaránya, viszont egy veresége is van. Zugló is jól áll eb �
ben az  osztályban.

Vedres József

Keresztrej tvény

Egy évig 
Budapesté...
Szántódon — a Nagykani�

zsai Postás Természetbarátok 
rendezésében — került sorra 
idén az évedként ismétlődő 
Postás Természetjáró Talál�
kozóra.

A tájékozódási verseny táv�
ja — 300 méter szintkülönb�
ségű pályán — 5475 méter
volt. Ezt a távolságot a fér�
fiaknak 110, a nőknek 137 perc 
alatt kellett megtenniök, tíz 
ellenőrző pont érintésével. A 
férfi felnőtt mezőnyben a Sop�
ron II., a Bp. Postás és a We- 
kerle-telep hibapont nélkül 
végzett a fenti sorrendben. A 
felnőtt nők mezőnyében csők 
a Bp. Postásnak és a Pécsi 
Postásnak sikerült 0 hibapont�
tal végeznie, a 3. helyezett 
Cegléd már 100 hibapontot 
gyűjtött össze.

A tájismertető verseny táv�
ja 667ő, szintkülönbsége 220 
m volt. Itt vegyes csapatok in�
dultak. A versenyzőknek 158 
perc alatt nyolc ellenőrző 
pontot kellett érinteniük. Eb�
ben a versenyszámban is a 
budapestiek szerepeltek a leg�
jobban, miután 16 jó pontot 
szereztek az ugyancsak 8 jó 
pontot kiharcoló Vezérigazga�
tóság 11. előtt. A 3. helyezett 
Vezérigazgatóság 1. azonban 
13, a 4. helyezést elérő Zala�
egerszeg 38 és az 5. helyen 
végző Cegléd 48 rosszpontot 
kapott.

Ezekkel az eredményekkel, 
illetve ezek összesítéseként a 
postás természetbarát találko�
zók emlékére alapított Postás 
Kupa védője az 1967/68-as év�
re a Budapesti PSE lett 14 
pontszámmal. A további he�
lyezések: 2. Sopron, 3. Vezér- 
igazgatóság, 4. Pécs, 5. Cegléd, 
6. P. WSC, 7. Zalaegerszeg, 8. 
Salgótarján. Az 1968. évi talál�
kozó rendezését Sopron vál�
lalta.

v. j.

Sporthírek
Rém ek küzdelm et - vívott- a

Sportcsarnokban az országos 
I. osztályú női tornászbajnok �
ságon H upka és Bellák, a Bp. 
Honvéd és a Bp. Postás ki�
tűnő form ában lévő verseny �
zője. A bajnoki cím et ugyan 
a Bp. Honvéd versenyzője 
nyerte, de a szakemberek a 
legteljesebb elismeréssel vé �
lekednek Bellák teljesítm é �
nyéről ÍSl

Vigyáznak a vezetők és a
játékosok is a labdarúgó üze�
mi bajnokságban, hogy a 
sporbszerűségi versenyben is 
jól szerepeljenek a csapatok. 
Különösebb sportszerűtlenség 
még nőm akadt, am it bizo�
nyít, hogy a  verseny élcso- 
porjában egész sor csapat ne �
vét ta lá ljuk  még — esélyes�
ként. De m ásként festene a 
helyzet, ha például a károm �
kodásért, a trág á r beszédért 
is büntetőpont j á r n a . . .

A kosárlabda Postás Kupa
ez évi küzdelm eit Pécsett ren �
dezték. A nőknél „összejött” 
ugyan négy csapat, érthe te t �
len azonban, hogy ebben a 
népszerű sportágban a férfi 
„mezőnyt” csak két csapat 
képviselte. A női mezőny vég�
eredm énye: 1. Sopron, 2. Pécs, 
3. Szeged, 4. Miskolc. A fér �
fiak versenye az egyetlen le �
já tszott mérkőzés eredm ényé�
vel — Pécs—Szeged 69:50 — 
dőlt el.

K ét m ásodik helyezést ér �
tek el a  Bp. Postás kerékpáro �
sai Budapest pályabajnoksá �
gán, bár m indkét szám ban — 
kis szerencsével — az első he �
lyen is végezhettek volna. A 
4000 m-es egyéni üldözőver�
senyben Benkő, a motorveze- 
téses szám ban pedig Dömötör 
szerzett a Bp. Postás színei�
ben ezüstérm et

Debrecenben július 22-én és
23-án bonyolítják le a labda �
rúgó Postás Kupát, amelyen 
a rendező debreceniek m ellett 
Budapest. Pécs és Sopron pos�
tás csapata vesz részt. Az első 
nap párosítása: Debrecen—
Pécs, Budapest—Sopron. Más�
nap a két győztes, illetve a 
két vesztes csapat játszik 
egymás ellen.

v—y.

VÍZSZINTES: 1. Cházár
A ndrás u tca 13. sz. a la tt ta �
nácskoznak június végén. 14. 
Erős francia cigaretta. 15. Le- 
kopaszt. 16. M ásoltatta. 18. 
Könnyű kis ügy ( + ’). 19. Ze�
nem űvek elő tt szerepel gyak �
ran. 21. Nagyváros Törökor�
szágban. 23. Erdei tündér. 24. 
M aró anyag. 26. USA állam .
28. H alál — franciául. 29. Vág. 
31. IÁM. 32. Helyhatározó rag.
34. KOT. 35. A Posta Szociá �
lis Hivatal vezetőjének neve.
37. Irószerszám. 39. Irány. 40. 
Leányok (névelő). 42. Figyel�
het. 44. Villamos forgórészek. 
46. „ . . .  és a  szürke ló” Mán- 
dy Iván műve. 48. Rebellisek.
49. A szakszervezeti m unka 
fontos feltétele. 51. Nomádok 
lakása. 53. M egmarad. 54. 
Mássalhangzó, ejtés szerint.
56. Ital. 57. V ilágtalan. 59. 
Énekhárm as. 60. Templomáról 
híres község. 62. Sportol. 65. 
IUS. 66. Vóredényekkel behá �
lózott. 68. Ruhásszekrény (fr. 
fonetikusan). 70. Fordítva: kö �
tőszó. 71. Idegen férfinév. 73. 
Becézett M ária és Olga. 75. 
Szakszervezeti üdülőnk.

FÜGGŐLEGES: 1. Korszerű 
központtípus (névelő). 2. K i�
csinyítőképző. 3. OPI. 4. 
Leánynév. 5. Spanyol lovag.
6. Híres színész volt (Márton 
+ ’). 7. Befed. 8. SL. 9. ZEK.
10. Ilyen „futó" is van (pl. 
motoroknál). 11. Amerikai v á �
ros. 12. Lendületek. 13. Elle�
nőrzés. 17. Az omladék. 20. 
Tékozol. 22. AT. 25. Kápráz- 
tatás. 27. Virág névelővel. 30. 
Ütlegelés. 33. Elvon? 36. Ro�

mám város. 37, TEC. 38. Le�
önt. 41. Mászkál. 43. Iskola: 
helyiség. 45. Éra. 47. Vegyi 
anyag. 50. Alább. 52. Szabdal. 
55. Leánynév. 57. Bútor-típus. 
58. Égési term ék. 61. S züksé �
ges. 63. A-val a végén, nagv 
bolgár kikötő. 64, Leánynév 
( + ’). 67. SLA. 69. BGD. 72. 
Fordított kettősbetű. 74. Ró�
mai kettő.

Beküldendő: vízszintes: 1.
49, 75, függőleges: 1.

Beküldési határidő: július
15.

A m ájus havi keresztrejt �
vény helyes megfejtése: Víz�
szintes 1.: A m agyar szakszer�
vezetek alapszabálya. Függő �
leges 1.: A lakulásának ötven �
éves jubileum a. 24. Kereslet. 
30. A kinálat.

K önyvjutalm at nyertek: Né�
m eth Lajos (Budapest), ür. 
Zsilák György László (Buda�
pest), Csendes Károly (Szol�
nok 1.), Szabó Ferenc (Balas�
sagyarm at), Kopmányi Sándor 
(Balassagyarmat).

P O S T A S  D O L G O Z O

a P ostások  Szak szervezetén ek  
lapja

S zerk eszti: a szerk esztő  b izottság  
F ele lő s  szerk esztő : B érces G yörgy  

S zerk esz tő ség : B udapest 
XIV., Cházár A ndrás utca  1*. 

T elefo n : 488—777
K iadja s N ép szava  L apkiadó Vál�
la lat. B udap est VII.. R ákóczi út 

84. T elefon : 224—819 
F ele lő s  k iadó: GáDor Márton 

a N épszava L apkiadó V állalat 
Igazgatója

T erjeszti a P ostások  Szak szervezete  
Szikra L apnyom da. B udap est
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„leiyen övék az emlékezet... “

„Ifjak voltatok, a világ is az volt, 
Szenvedést kért és életet, 
Kegyetlen útjain sokan elestek, 

Legyen övék az emlékezet."

Híradástechnikai újdonságok

TÍZEZER NAP

A !!!. ötéves terv szociális beruházásairól
SzaJcszervezetünk elnöksége legutóbbi ülé�

sén megvitatta a Posta 111. ötéves tervében 
szereplő munkavédelmi, beruházási és fenn �
tartási munkák előkészítésével, megvalósí�
tású vial kapcsolatos beszámolót. A tervidő�
szakban a posta összesen 55 millió 300 ezer�
forintot tervez elsősorban új munkásszállá�
sok építésére, öltözők, mosdók stb. létesíté�
sére. a nehéz fizikai munka gépesítésére.

Az elnökség megállapította: a fokozatos
fejlődés ellenére a postaszemek egy részé�
nél a korszerűtlenség és zsúfoltság miatt 
kedvezőtlen helyzet alakult ki. Á Posta előtt 
álló feladatok a jövőben nem csökkennek, 
hanem növekszenek, s ezzel egyidejűleg nő 
a munkakörülmények fejlesztésére fordít�
ható anyagi lehetőség is. Ugyanakkor a ter�
vezett szociális és egészségügyi beruházá�
soknál — különösen a munkásszállások ese�
tében —. az előkészítésben általános kése�
delem tapasztalható. Az elnökség megálla�
pítása szerint az említett feladatok gyor�
sabb ütemű megvalósítása érdekében a Pos�
tavezérigazgatóság, a középfokú postaszer�
vek és a területi szakszervezeti szervek ha�
tározottabb intézkedéseire man szükség.

Az elnökség egyértelműen foglalt állást 
abban is, hogy a termelőjeliegű beruházá�
sokkal egyidejűleg kell megoldani a szociá�
lis és egészségügyi problémákat is. A posta�
szerveknél mutatkozó szociális elmaradott�
ságot az ötéves terv végéig szükséges csök�
kenteni, s ahol lehetséges, azt fel kell szá�
molni.

Az elnökség egyetértett abban, hogy Bé�
késcsabán, Kecskeméten, Nyíregyházán és 
Veszprémben a munkásszállásokat a postai 
fejlesztés keretében építsék meg. Ezeken a 
helyeken —, de másutt is — a munkásszál�
lások megépítéséig lakókocsik beszerzéséről 
kell gondoskodni. Helyeselte azt a törek�
vést, hogy a tervezett munkásszállások és 
egyéb szociális, egészségügyi létesítmények a 
helyi adottságoknak megfelelően a legked�
vezőbb módon, gazdaságosan valósuljanak 
meg. A beruházások megvalósításánál ez 
azonban időbeni késedelmet nem okozhat.

Napirendre került a szakszervezeti tiszt�

ségviselők és aktivisták 1966/67. évi alap- és 
középfokú politikai oktatásáról szóló 
jelentés. Az elnökség legutóbb 1966.
júniusában tárgyalta ugyanezt a kér�
dést az 1965—66-os oktatási év�
re vonatkoztatva, és a  főbb tennivalókat 
is meghatározta. A jelentés hangsúlyozza; a 
feladatoknak részben megfeleltek, összessé�
gét tekintve azonban elmaradás mutatko�
zik a végrehajtásban, főleg a mennyiség 
kérdésében. Az adott időszakban 35 tan�
folyamon 913 bizalmi részesült oktatásban. 
Ha az előző évet is figyelembe vesszük, ak�
kor két év alatt összesen 1987 bizalmi vég�
zett tanfolyamot. A valóságban azonban 
szinte minden évben a legtöbb helyen 
ugyanazok a bizalmiaik tanulnak a tanfo�
lyamokon, a másik, jelentős részük nem 
vesz részt az oktatásban.

A fentieken túl viszont az oktatás tartal�
mi színvonala jelentősen javult. Elsősorban 
a mindennapi gyakorlati munkamódszerek 
megismertetésére törekedtek, az aktuális 
kérdések magyarázatára is nagy gondot for�
dítottak. A reszortfelelősök részére két tan�
folyamot szerveztek Szolnokon és Szabolcs�
ban. A budapesti szakszervezeti szervek a 
társadtalombiztosítási aktivisták, valamint a 
közönségszervezők részére szerveztek tanfo�
lyamokat. Az SZMT-k által szervezett kü�
lönböző reszorttanfolyamokon 113 tisztség- 
viselőnk és aktivistánk vett részt.

összesen tehát 1150 tisztségviselő fejlesz�
tette mozgalmi ismereteit a szakszervezeti 
oktatás keretein belül. A következő oktatási 
évben feltétlenül gondoskodni kell a szak- 
szervezeti választásokat követő tájékoztató 
és alapfokú tanfolyamok megszervezéséről. 
Az elnökség e vonatkozásban február 23-án 
külön határozatban intézkedett. Nagyon 
fontos, hogy az ú j gazdasági mechanizmus�
ról, a szakszervezet ezzel kapcsolatos szere�
péről és feladatairól a tisztségviselőket, ak �
tivistákat tájékoztassák. Az ősszel induló 
alapfokú tanfolyamokat nagy gonddal kell 
megszervezni. A középszervekre e vonatko�
zásban nagy munka vár.

K Ö NNYŰ A M EXIKÓI PO ST Á S �
NA K , HA ESIK AZ ESŐ. -  M ost hova  m en jek , hogy  

ab szo lú t n e  ta lá ljan ak  m eg?

— És m iért nem  akarsz k ézb e �
s ítő  len n i, ha nagy  le sze l?

— M ert a ro llerom at n em  h asz �
n á lh atn ám  . . . — S zom széd ! M agát k eresik !

— S zak ik ám  ink ább  in n en  ve �
gyen  ki k ö n y v et, m ert fe lb illei. 

az asztalom

« POSTÁS DOLGOZÓ

Mérlegen az átszervezés
A közelm últban a műszaki 

végrehajtó szervek átszerve �
zésének tapasztalatairól szóló 
tájékoztató jelentés szerepelt 
elnökségünk ülésén.

Az átszervezéssel sikerült 
elérni a  végrehajtó szolgádat 
vezetési színvonalának em elé �
sét. Szervezettebb, hatéko �
nyabb és biztonságosabb lett 
a m unka azzal, hogy a  fizikai 
dolgozók széttagoltságát m eg �
szüntették és szinte m inde �
n ü tt m unkacsoportokat, b ri �
gádokat szerveztek. Az adm i�
nisztrációs m unka alapjában 
egyszerűbb és kevesebb lett. 
Az átszervezés u tán  a  körzet�
m esterségeknél szocialista cí �
m ért .küzdő brigádok szerve�
ződtek. A jubileum i m unka �
versenyben a szocialista bri- 
gádimozgalomban részt vevők 
já rnak  az élen, sőt a  távköz �
lési üzemekben ezenkívül ver �
sengenek a szocialista m unka 
üzeme cím ért is.

A fentieken túlm enően 
több, a  dolgozókat érintő 
problém a m egoldására is sor 
került. így a Postavezérigaz �
gatóság szakszervezetünkkel 
egyetértésben rendezte a táv �
közlési üzemek dolgozóinak a 
m unkaruha-ellátást. A bérfe �
szültségeket — az alapbérek 
em elésével — lényegében ren �
dezték. Növelték a m otorke �
rékpárok, gépkocsik számát. 
Megjegyzendő a  dolgozók ré �
széről az az igény, hogy in �
kább kis tehergépkocsikat 
biztosítsanak szám unkra, m ert 
azzal az anyagellátást is meg 
tud ják  oldani. A hálózatépítő

A küldöttség vezetője úttö�
rő-köszöntésre lendítette a 
kezét és így szólt:

— Mi, felsőzsolcai úttörők, 
azért jöttünk fel Budapestre, 
hogy a miniszter bácsi segít�
ségét kérjük.

Dr. Csanádi György közle�
kedés- és postaügyi miniszter 
leültette vendégeit, sütemény- 
nyel, gyümölcslével kínálta 
meg őket, m ajd megkezdődött 
a  tanácskozás.

— Miről van szó pajtások, 
mihez kértek  segítséget?

— A postás és vasutas vö�
röskatonák em lékm űvének 
felállításához.

— De hiszen úgy tudom, 
Felsőzsolcán és Ongán van 
ilyen emlékmű a temetőben.

— Igen van, de Felsőzsolca 
fejlődik, terjeszkedik és a te �
metőt nem sokára felszámol�
ják.

— Értem — válaszolta a 
miniszter —, kéréseteket 
örömmel teljesítem. ígérem 
nektek, hogy a Miskolc kör�
nyéki csatában elesett hős vö�
röskatonák méltó emlékművet 
kapnak.

Ilyen előzmények után  a 
m iniszter az U VATER V-et 
bízta meg a tervezéssel, s a 
társadalm i összefogással el �
készített em lékm űvet Felső �
zsolca főutcájának a  tengelyé �
ben, a kassai és a  szerencsi út 
elágazásában állíto tták  fel.

A faragott term éskő háttér �
ből csak egy sokatmondó év �
szám domborodik ki: 1919.
i b e n  az esztendőben csak- 
R n  fél évszázaddal ezelőtt 
postás és vasutas vöröskato �
nák a legdrágábbat, életüket 
áldozták hazájukért, a  m un �
káshatalom ért.

Május 19-én exhum álták a 
vöröskatonák m aradványait és 
katonai díszpompával helyez�
ték végleges nyugvóhelyükre, 
az em lékm ű előtti díszsír �

helyre. M ájus 21-én Horn 
Dezső, a  m iniszter első he �
lyettese av a tta  fel a  m onu �
m entális em lékm űvet, az egy�
kori harcok negyvennyolc ve �
te rán jának  jelenlétében. Az 
avatóünnepségeken ott volt 
dr. Zsuffa Szabolcs szakszer �
vezetünk mb. főtitkára, Szabó 
Antal a  Vasutas Szakszervezet 
főtitkára, Nemes Sándor ve�
zérigazgatóhelyettes, Lindner 
József, a MÁV vezérigazgatója 
és Felsőzsolca lakosságának 
nagy része, mintegy nyolcszáz 
ú ttö rő je és kisdobosa, vala �
m ennyi társadalm i és tömeg�
szervezet képviselője. Ünnepi 
beszédében Horn elv társ töb �
bek között ezeket m ondotta:

— Üj em lékm űvet avatunk 
e szép m ájusi napon. A Ma�
gyar Tanácsköztársaság vé �
delmében hősi halá lt halt pos�
tás és vasutas vöröskatonák �
nak, 1919 hőseinek állítunk 
m aradandó emléket. Kegye�
le ttel em lékezünk az élőkre 
is, akik i t t  közöttünk vannak, 
akik egy nehéz, harcos élet 
tapasztalataival még m a is se �
gíthetnek benünket.

A felavatási ünnepséggel 
egyidejűleg kisdobosokat és 
úttörőket avattak.

A felsőzsolcai ünnepséget 
követően megkoszorúzták 
Gesztelyen az intervenciósok 
á ltal 1919-ben kivégzett 21 
postás vöföskatona em lékm ű �
vét, m ajd az ongai temetőben 
a veteránok elhelyezték a ke �
gyelet koszorúját a  postás vö �
röskatonák töm egsírján.

Nemes Sándor vezérigazga�
tó-helyettes részvételével és 
avató beszédével e napon ta r �
to tták  meg a  nem rég épült

ú tjukat, hogy egyéni sorsuk �
ban az általános em beri voná �
sok is feltárulkoznak, életük 
m indannyiunké, bukásuk és 
em elkedésük sajátosságai egész 
társadalm unk forrását jelzik.

Az egyik hős csak maga pró �
bál valahogy boldogulni, a 
másik m indenkivel együtt. 
M indkettő rokonszenves, élő, 
hús-vér figura; barátságuk és 
összeütközésük a közös sors és 
a küzdelem rétegeiből épül fel 
előttünk, olyan színekkel és 
megjelenítő erővel, am ilyennel 
csak a  legjobb alkotóknál ta �
lálkozunk.

A Tízezer nap nem  hibátlan 
m ű; helyenként lassan lódul 
előre, töredezett, egy-egy ré �
sze elnagyolt, vázlatos — 
mégis híven tükrözi történel �
m ünk csaknem három  évtize �
dét m agasrendű művészi erő �
vel. Kása Ferenc film je a 
cannes-i film fesztiválon el �
nyerte a  legjobb rendezés dí �
ját. v—1

A cannes-i filmvesztiválon 
képviselte színeinket Kosa Fe �
renc fiatal rendező alkotása, a 
Tízezer nap. Nem kétséges, 
hogy ez a film  újabb állomás 
film m űvészetünk egyre mesz- 
szebb vezető útján. A Tízezer 
nap története egy m agyar fa �
lu életé t fogja át, több évtize �
des történelm i mozgást áb rá �
zol korszerűen, szereplőinek 
sorsán, életú tján  pergetve á t 
a hatalm as, izgalmas és súlyos 
konfliktusokkal terhes kor �
szakot.

Aligha lehet nagyobb dicsé�
re te t m ondani, m int ha kije �
lentjük, hogy a Tízezer napra 
ism ét felfigyel a filmvilág, 
m ert em berábrázolása, prob �
lém alátása, művészi eszközei 
a jelenkori film m űvészet leg �
korszerűbb színvonalát képvi�
selik.

A főhősök, Széles István és 
Bánó Fülöp, úgy já rják  meg

művelődési ház névadó ün �
nepségét. A község új m űve �
lődési háza Petrovics Ferenc�
nek, a  postás vöröszászlóalj 
hősi halá lt halt parancsnoká �
nak a nevét viseli.

K . E.

Az 1919-es Postás Vörös 
zászlóalj veteránjai június 4- 
én a  felsőzsolcai úttörőknek 
vörös selyem csapatzászlót ad �
tak á t a helyszínen, ünnepé �
lyes keretek között. A csa�
patzászló átadásakor a felső �
zsolcai ú ttörők a küldöttség 
veteránja it a „Tiszteletbeli 
úttörő” tagsági könyvekkel 
tün te tték  ki.

üzemeknél a cél: a  nagyüzemi 
módszer kialakítása. Több 
igazgatóságon 1966-ban fizi�
kai m unkát megkönnyítő 
m unkagépeket (betonkeverő 
gépek, kompresszorok, után- 
fúrók, árokásók stb.) szerez �
tek be. K ísérlet céljából a  há �
lózatépítő üzem eket egy-egy 
öltözőkocsival is ellátták.

Az átszervezés nyomán m u �
tatkozó eredm ényeket az e l �
nökség elsősorban annak tud �
ja  be, hogy a Postavezérigaz �
gatóság megalapozott előta �
nulm ányok alap ján  döntött az 
átszervezésről. A szakszerve �
zet mozgósította az érin tett 
terü letek  szakszervezeti tiszt �
ségviselőit, aktivistáit, és a 
dolgozókat az átszervezéssel 
összefüggő feladatok ellátásá �
ra.

Az eredm ények m ellett né �
hány m egoldásra váró feladat �
ról is szólt a  tájékoztató. A

változó m unkahelyi átalány 
bevezetésével például bérfe �
szültség keletkezett a távköz�
lési üzemek órabéres dolgo�
zói és a volt szakaszkezelő vo�
nalfelvigyázók között. A mun�
karuha-ellá tást a  hálózatépí�
tő üzemeknél még ez évben 
rendezni kell. Fontos, hogy a 
változó m unkahelyeken fog�
la lkoztatott dolgozók szociális 
és m unkakörülm ényeit a  III. 
ötéves terv időszakában m un �
kásszállások létrehozásával, 
valam int az öltöző- és lakó�
kocsik beszerzésével jelentő �
sen javítsák. Nem kielégítő a 
tervszerű megelőző karban �
ta rtás hatékonysága sem. Mi�
vel a körzetm esterek lényege�
sen m agasabb színtű felada �
tot lá tnak el, m int a volt vo �
nalfelvigyázók, az elnökség 
javasolja: szervezzék meg
szakmai továbbképzésüket.

B. Gy.

A Budapesti Nemzetközi 
Vásáron nagy érdeklődéssel 
fogadták a kül- és belföldi 
szakemberek, közöttük a pos�
tás dolgozók, az ORION D.M. 
400/6 jelzésű legújabb mikro�
hullámú berendezést. Az új�
fajta mikrohullámú adó-vevő 
állomások — amelyeknél az 
elektroncsöveket teljes egé�
szükben tranzisztorok helyet�
tesítik — egyidejűleg 64 „drót 
nélküli” telefonbeszélgetésre 
és távíró-összeköttetésre al�
kalmasak.

Az új berendezés minden 
szempontból korszerű. Így 
távellenőrző műszer is rákap�
csolható, amely beavatkozás 
nélkül figyeli a hálózathoz 
tartozó állomásokat, s jelzi az 
esetleges üzemzavarokat. Ezek 
az állomások hálózati áram�
mal működnek, áramzavar 
esetén azonban rögtön műkö�
désbe lép a saját akkumulá�
tortelep, ily módon a hír továb�
bításban nem fordulhat elő 
fennakadás.

A gyár vásári sajtótájékoz�
tatóján elmondották, hogy az 
első állomásokat kísérletkép�
pen Budapesten és Kékeste�
tőn helyezték üzembe. Az 
erősítőt Gödöllőn állították 
fel. A két állomás között 
rendszeres telefon-, távirat- 
és telexpróbákat tartanak.

Az idén további 24 állomást 
gyártanak, de kialakítják a 
család többi tagját is. hony 
8000 megaherzig többféle 
frekvencián helyezhessenek 
üzembe tranzisztoros mikro�
hullámú berendezéseket.

A Beloiannisz Híradástech�

nikai Gyár — a többi kozott 
— crossbar-rendszerű, tehát 
kopásnak kitett alkatrészek 
nélkül működő telefonközpon�
tokat mutatott be. A sajtótá�
jékoztatón elmondották, hogy 
az elmúlt 5—6 évben szinte 
teljesen kicserélődtek a ne- 
hézhíradástechnika:* gyártmá�
nyai, így a telefonközpontok�
nak mintegy 85 százaléka már 
kopásnak kitett alkatrészek 
nélkül, crossbar-rendszerben 
készül. Megtudtuk azt is, hogy 
jelentősen előrehaladtak a 
Druzsba-mikrohullámú lánc 
gyártásának előkészületeivel, 
amely — mint köztudott — a 
szovjet kutatóintézetekkel 
együttműködve készül, s több 
mint 1900 telefon-távíró ösz- 
szeköttetésre, színes, vagy fe�
kete-fehér tv-adások közve�
títésére alkalmas.

A vásár egyik fő slágere a 
színes televízió volt. S bár a 
készülékeket természetesen 
csak a színes tv-adó üzembe�
helyezése után hozhatják Ma�
gyarországon forgalomba, jó 
dolog, hogy a gyártást rövid 
időn belül megkezdik, s a ké�
szülékeket egy ideig expor�
tálják. Ennek egyik előfelté�
tele a színes televízióhoz szük�
séges, elektroncsövek gyártá�
sának megoldása.

Az Egyesült Izzóban már 
az idén megkezdődik a vevő�
csövek kísérleti gyártása. Va�
lószínűleg együttműködési 
megállapodásokat kötnek 
majd a baráti országokkal, 
hogy valamennyi csőtípust ne 
kelljen minden országnak 
gyártania. (macsári)
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