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! Szakszervezetünk osztályharcos9 
érdekvédelmi tevékenységet fejt ki

és harcol a szocializmus 
felépítéséért, megvédéséért

A  postás dolgozók küldöttei 
1958. január 10—11-én össze- 
ültek, hogy szakszervezetünk  
V. kongresszusán megtárgyal�
já k  m indazokat a kérdéseket, 

: melyeik biztosítják a. posta 
szolgáltatásainak megjavítását, 
gazdaságosabbá tételét, vala �
m int m egvitassák a postás 
dolgozók szociális és kulturá �
lis helyzetét, bírálatot mondja �
nak szákszervezetünk m unká �
járól.

Szakszervezetünk V. kong �
resszusát eredetileg 1956. no�
vemberében akartuk megtarta �
ni, de az imperialisták és ha�
zai csatlósaik ezt megakadá �
lyozták.

Ellenforradalmat robbantot�
ták k i  és m eg akartáSt sem m i�
síteni eddigi eredményeinket, 
szétzülleszteni a szocialista tá �
bor egységét, újra visszaállí�

tani hazánkban a kizsákm á �
nyolok uralmát.

Természetesen a támadások 
a munkásosztály legnagyobb 
tömegszervezetei, a szakszerve �
ze tek ellen is irányultak Nem- 
csa'k a szakszervezeti vezetést, 
de a hivatali alapszerveket is 
hazug, ál-jelszavakkal meg  
akarták semmisíteni.

A z  ellenforradalom súlyos 
károkat okozott egész népgaz�
daságunknak ezen belül a 
postának is.

A  testvéri országok összefo �
gása, a Szovjetunió segítsége 
és a szocializmus hgz hű m a �
gyar dolgozók és közöttük a 
postás dolgozók együttes ereje 
ezeket a támadásokat sikere �
sen meghiúsította.

A z  árulók által előidézett á t �
m eneti zavart és az ellenfor �
radalom által okozott hatal�
mas károkat fokról fákra le

küzdve, a M agyar Szocialista 
M unkáspárt és a forradalmi 
munkás-paraszt kormány ve �
zetésével dolgozó népünk ered �
ményesen építi tovább a szo�
cializmust.

Kongresszusunkon 44 ezer 
postás dolgozó küldöttei ve t �
tek részt, összesen 199-en.

Szakszervezetünk székházá �
nak színháztermét zsúfolásig 
m egtöltötték a kongresszus 
küldöttei és a m eghívott ven �
dégek.

A  kongresszuson m egjelent 
Somogyi Miklós, az M SZM P  
Politikai Bizottságának tagja, 
a Szaktanács elnöke, Kossá 
István, az M SZM P Központi 
Bizottságának tagja, közleke �
dés és postaügyi m iniszter, Or�
bán László, az M SZM P Köz�
ponti Bizottságának tagja, 
Vas-W itteg Miklós, a Szakta �

nács alelnöke, Vaszilij Zsiga- 
nov, a Szovjetunió A u tó  és 
Közúti Közlekedési Dolgozók 
Szakszervezetének titlcára, 
Georges Frischmann, a CG T 
postás szövetségének főtitkára, 
Kari Kalauch, az NDK posta 
és távközlési dolgozók szak �
szervezetének elnökhelyettese, 
Josef Sturm , az osztrák pos�
tások szövetsége „Egyséé?’ 
frakciójának vezetője. Katona 
A ntal közlekedés és postaügyi 
m iniszterhe lye ttes.

Bessenyei Miklós elvtárs, 
szakszervezetünk elnökhelyet�
tesének m egnyitója után a 
kongresszus m unkájához szűk* 
séges bizottságokat választot�
ták m eg a küldöttek, majd  
Horn Dezső elvtárs, a Postá�
sok Szakszervezete főtitkára  
ism ertette a központi vezető �
ség beszámolóját, szakszerve �
ze tünk IV. kongresszusa óta 
végzett munkáról.

A központi vezetőség beszámolója
— Elmondta: Horn Dezső főtitkár "■

F ct.Jin  János, a Budapesti 
Bízót '.jág elnöke

Molnár János, a Központi 
Távírda dolgozója betűéi

ö t  esztendő te lt el szakszer�
vezetünk IV. kongresszusa óta. 
Kemény m unka, sikerek és 
eredmények, de tragikus ki�
menetelű események, hibák és 
az ellenség ellen folytatott ke�
mény harcok évei voltak ezek.

Sorsunk, életünk  az elm últ 
13 esztendőben, de különösen 
az 1956- os ellenforradalom  vi�
harában visszavonhatatlanul 
összeforrt a  szocialista táborral 
és a szabadságukért küzdő né�
pekkel. Ebben az időben ün�
nepeltük az em beriség felsza�
badulásának legnagyobb ün�
nepét, a  Nagy Októberi Szo�
cialista Forradalom  40. évfor�
dulóját. Ez a 40 év fényesen 
bizonyítja m indenki előtt, 
hogy a szocializmus eszméje 
diadalm askodik a kapitalista 
em bertelen, kizsákm ányoló vi�
lág fölött, bizonyítja, hogy a 
történelem  kerekét megállí�
tan i legfeljebb csak pillana�
tokra lehet. Bizonyítja, hogy a 
szocialista rendszer gazdasági, 
politikai, erkölcsi, katonai és 
tudományos téren m egállja a 
versenyt az évszázados kapi�
talista rendszerrel, sőt a fej�
lődés viharos ütem ét tekintve, 
biztosak vagyunk benne, hogy 
rövid időn belül m inden téren 
túlszárnyalja azt.

M ajd az elnyom ott gyar�
m ati és félgyarm ati népek har�
cáról beszélt Horn elvtárs, 
megemlítve, hogy a szocialista 
tábor ereje, léte és fellépése a 
világpolitikában felbecsülhe �
tetlen segítséget n yú jt m inden  
szabadságáért harcoló, vagy ki�
v ívo tt szabadságát védelmező  
nép számára. A zu tán  így fo ly �
tatta:

Ellenforradalmi
támadás

Magyarországon

A z  im perialisták 1956, októ�
berében tám adást indítottak 
M agyarországon a  szocializ�
mus, a népek szabadsága el�
len.

Ma m ár világosan látjuk, 
hogy a szocializmus építésében 
elkövetett szektás, dogmatikus 
hibák kijavítása címén — m ár 
az október elő tt jóval — meg�
kezdődött harc volt az a Tró�
ja i faló, am iben az ellenforra�
dalom belső és külső erői, szö�
vetségben a revizionistákkal, a 
szemünk lá ttá ra , rő t sok jó�
szándékú em ber segítségével 
ju to ttak  be szocialista rendsze�
rünk várába, a pártba, állami 
intézményeinkbe és fertőz�
ték hónapokon keresztül köz�
életünket. Október végén m ár 
csak a  vakok nem  lá tták , h e v  1

M agyarországon az eflenforra -  
dalmóirolk kapitalista restau�
rációt akarnak, legyilkolva a 
haladó hazafiak legjobbjait.

Tragikus volt a  helyzet az 
országban. Az ország területén 
az ellenforradalom  kezdte meg

hibákat, am elyeket az egész 
magyar szakszervezeti mozga�
lom ebben az időben elköve�
tett, s amelyekről a  Szakta�
nács X. plénum a 1957. jan u ár�
jában igen őszintén beszélt, 
am ikor lerögzítette a magyar

tobzódását és a  nemzetközi 
helyzet alakulása következté�
ben háborús tűzfészek fenye�
gető felhője tornyosult hazánk 
egén. A z ellenforradalmárok 
szervezői m indent elkövettek, 
hogy a postás dolgozókat is 
m agük m etté állítsák. Ez azon �
ban nem  sikerült. Derék dolgo�
zóink nagy része az ellenforra �
dalom viharában is becsülete�
sen dolgozott, te ljesítette kö �
telességét, biztasította a hír�
közlést. Voltak közöttük is 
megtévedtek, és azt is világo�
san kell látni, hogy ellenséges 
elemek is. Elismerés a becsü�
lettel helytállóknak, megbo-  
csájtást a m egtévedt egysze�
rű  dolgozóknak, és m egtorlást 
az ellenségnek! Csalk ilyen el�
vek valóraváltása v ihet ben�
nünket előre.

Természetesen a  szakszerve�
zet sem m entes a tévedésektől. 
Mi is elkövettük mindazokat a

szakszervezeti mozgalom szá�
m ára követendő utat. ,

H iba volt kimondani novem�
ber elején ilyen abszolút érte �
lemben, hogy szakszervezetünk 
minden politikai párttó l és 
korm ánytól független, szabad 
érdekvédelmi szervezet.

Hiba volt a  sztrájkjogot 
deklarálni akkor, am ikor az 
ellenforradalm i erők félreve�
zető és terrorisztikus eszkö�
zök alkalm azásával megbéní�
to tták  a gazdasági életet, egy 
olyan sztrájkkal, am elyet mi 
m agunk sohasem helyeseltünk.

Ügy gondolom, nem  kell bi�
zonygatni — m ondotta Horn 
elv társ —, hogy a szakszerve�
zet kom m unista vezetői akkor 
sem a szocializmus megmenté�
se ellen k ívántak  cselekedni, 
am ikor ezek a kijelentése'; e l�
hangzottak.

Mégis hibák voltak ezek, 
melyek árto ttak  a  mozgalom�

nak, m ert elv! zavarokat okoz�
tak.

A postás dolgozók tisztánlá�
tását nagym értékben elősegí�
te tte  — folytatta Horn elvtárs 
—, hogy szakszervezetünk Köz�
ponti Vezetősége m ár novem�
ber elején k iado tt program já�
ban a  következőket jelentette 
ki; „A forradalm i munkás- pa�
raszt korm ány célkitűzéseit tá �
m ogatjuk, m ert program jában 
nem zeti függetlenségünk és 
hazánk  szuverenitásának biz�
tosítását, népi dem okratikus és 
szocialista rendszerünk meg�
védését, hazánk m ás országok�
kal — társadalm i rendszerük�
re  való tekintet nélkül — bé�
kés együttélését, a  dolgozók 
életszínvonalának gyors eme�
lését, a  dem okrácia kiszélesí�
tését, a  dolgozók bevonását a 
vállalatok igazgatásába biz�
tosítja, és itt a  program  felso�
ro lta a  korm ány program ját.

Központi Vezetőségünk 1957; 
februárjában  a  következőket 
szögezte le: „Szakszervezetünk 
m inden erejével támogatja és 
segíti a szocialista társadalmi 
rend felépítését, a m unkásha �
talom  megszilárdítását azzal, 
hegy osztályharcos, önálló tár�
sadalmi tömegszervezet, m ely  
tagsága érdekeinek védelmét, a 
postás dolgozók törvényes jo �
gainak m egvédését tekin ti fő  
feladatának. Mindezek érde�
kében csak a régi bürokra�
tikus versenyszervezési mód�
szereket veti el és alapvető 
feladatának ta r t ja  a  postai 
szolgáltatások minőségének 
m egjavítását, az önköltség 
csökkentését, a  szilárd m un�
kafegyelem biztosítását.”!

Ez m a is m unkánk alapja.

N é p g a z d a s á g u n k

h e l y z e t e

Az. ellenforradalom  hosszú 
hónapokra m egbénította nép�
gazdaságunkat 22 m illiárd fo�
rin t az a  kár, am elyet anya�
giakban néhány hónap alatt 
okozott Igaz, hogy 1957 végé�
re, illetve m ár a  III. negyed�
évben elértük az 1956- os év 
azonos időszakának term elési 
szintjét, de az év első felében 
még jóval alatta  voltunk. A 
Szovjetunió és a  testvéri o r�
szágok anyagi segítségévei el�
kerültük a  tömeges m unka -  
nélküliséget, az inflációt, sőt 
az 1957- es évben mintegy 
15%- os reálbér e re ié ;!  is biz�
tosított korm ányzatunk a dol�
gozóknak.

A mérleg tehát a következő: 
Jóval kevesebbet term eltünk, 
m iin 1956- ban, ugyanakkor 
jóval többet fogyasztottunk,
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m int az előző évben. Ezt a 
furcsa eredm ényt csak a kül�
földi áru, pénz és nyersanyag 
hitelek segítségévei tudtuk el�
érni. De mindenki megérti, 
hogy csak külföldi kölcsönök�
re építve, tartósan nem lehet 
emelni az életszínvonalat.

Korm ányzatunk szilárd el�
határozása, hogy az elért élet-  
színvonalat biztosítja, majd 
fokozatosan továbbfejleszteni 
kívánja. Mi becsületbeli 
ügyünknek tartjuk , hogy a szo�
cialista országok dolgozóinak 
néhány év mtilva visszafizet�
jük ezeket a kölcsönöket. Eh�
hez úgy kell dolgoznunk, gaz�
dálkodnunk, hogy 2—3 éven 
belül gazdaságilag teljesen 
ta lp ra  álljunk  és a sa já t 
erőnkből fejlődjünk tovább. 
Ezt körülbelül 3 év a la tt ak a r�
juk  elérni a  most készülő te r�
vek szerint.

Hogy ezt elérjük, ahhoz az 
szükséges, hogy még jobban és 
olcsóbban term eljünk. Szigorú�
an takarékoskodjunk minden 
téren, ésszerűen használjuk fel 
a  beruházási összegeket, ke�
mény állam i és m unkafegyel�
m et terem tsünk meg. Szembe 
kell szállni m inden korrupció�
val, a társadalm i tulajdon bű�
nös herdálásával, a lopással.

Mindezeket messzemenően 
figyelembe kell venni m un�
kánkban és soha nem szabad 
megfeledkeznünk arró l, hogy 
az érdekvédelem  a szocializ�
mus építése idején, m ár nem �
csak az azonos szakmájú dol�
gozók szűk csoportjának é r �
dekvédelmét jelenti, hanem 
áz egyéni és társadalm i érdek 
feltétlen összhangját, m indket�
tő következetes érvényesíté�
s é t

.1 posta gazdasági 
helyzete

A továbbiakban Horn elv �
társ arról beszélt, hogy a kapi�
talista társadalomban a posta, 
tevékenységében döntő szere �
pet já tszik az üzleti szellem. 
Ezzel szem ben a szocialista 
posta célja a gazdasági és tár �
sadalmi élet által előirt köve �
telm ényeken túlm enően az, 
hogy a lakosság legszélesebb 
rétegeit m inél jobban szolgál�
ja  ki-
„„„Ezt bizonyítja a  m agyar 
posta fejlődése 1945 óta m-  
modotfa Horn elvtárs. —■ 1Ó37-
hez viszonyítva a lakosság 
szükségleteit szolgáló posta -  
szervek szám a közel kétszere�
sére, ezen belül pl. a  tanya -  
világot ellátó külterületi pos�
tahelyek száma 516- ról 2838- ra 
em elkedett.

A távbeszélgetések szám a az 
l937- es évhez viszonyítva kö�
zel háromszorosára, a táv ira�
tok szám a több m int harm inc-  
szorosára. a hírlapforgalom  
közel ötszörösére, a takarék 
be-  és kifizetések háromszo�
rosára, a vezeték nélküli rádió 
előfizetők szám a négyszeresé�
re növekedett. A postaforga�
lom terü letén  a  felszabadulás 
óta számos új szolgáltatást ve�
zettek be.

Jelentős eredm ényeink elle�
nére sem m ondhatjuk el azon�
ban, hogy mindenben eleget 
te ttünk  a követelményeknek. 
A lakosság és a népgazdaság 
igényei gyorsabban nőttek, 
m int a postaszolgáltatás fe j�
lődése. Jelenleg pl. megköze�
lítően sem tudjuk kielégíteni 
a távbeszélő igényeket, am e�
lyek pedig jelentősen növel�
hetnék a  posta bevételeit.

Jogosa^ a postaszolgáltatás 
jobb minőségi m unkáját sür�
gető követelések is. M egálla�
pítható, hogy főleg a gyorsa�
ság és pontosság terén a ko�
rábbihoz képest fejlődés nem 
tapasztalható. A kártérítések 
aránya a la tta  van az 1937- es 
szintnek, sőt az ellenforrada�
lom következm ényeként több 
területen jelentős rosszabbo�
dás á llt be.

Mi a teendő?
A posta távíró, távbeszélő 

szolgálat, a  kezelést gépesítő 
berendezések lassan fejlőd�
nek. A lassú fejlődés és a 
rendkívül nagy igénybevétel 
jelentősen gyorsítja a beren�
dezések elhasználódását. Ezt 
a tendenciát erősíti a  korsze�
rűsítés hiánya is.

A legnagyobb nehézséget 
okozza, hogy nem  áll rendel�
kezésre a  postának megfelelő 
számú szakképzett, fegyelme�
zett postai dolgozó.

A posta létszám a 1937- től
1956- ig 26 ezerről 41 ezerre 
nőtt; Az elm últ 10 esztendő 
a la tt mégsem sikerült a szak�
képzés megfelelő emelése 
azért, m ert a postánál a  sze�
mélyzet iM stuáciéja  igen nagy

volt. Jellemző példa erre, hogy 
1956- bap 9262 felvétel m ellett 
9163 kiválás volt.

# # « / ás hagyna
segítsük

a postai munkát ?

A növekvő igények kielégí�
téséhez a szolgáltatások meg �
javításához az anyagi eszközök 
gyorsabb ütem ű fejlesztésére 
és olyan postás dolgozókra, ve �
zetőkre van szükség, akik  hi�
vatásnak érzik a postai m un �
kát, hozzáértéssel, fegyelm e �
zetten és hűségesen végzik azt 
— mondotta Horn elvtárs.

Minden erőt arra kell for �
dítani, hogy a viszonylagosan 
ú j beruházásokat igénylő fe j �
lesztés m ellett a m ég meglevő 
összes lehetőségeket kihasznál�
va old juk m eg az előttünk álló 
feladatok nagy részét. Különös 
gondot kell fordítani a felújí�
tási keretek ésszerű felhaszná�
lására és a posta műszaki be�
rendezések fenntartási mun�
kájának javítására. Ezeket 
a feladatokat csak a  dolgozók 
legszélesebb rétegeinek köz�
reműködésével, a  szakvezetők 
odaadó m unkájával leszünk 
képesek elvégezni. Az itt e lért 
sikerek lesznek egyedüli biz�
tosítékai életszínvonalunk 
m egtartásának, illetve foko�
zatos továbbfejlődésének. 
Ezért a szakszervezeti ak tívák  
elsőrendű érdekvédelm i m un�
kát végeznek, m ikor jobb 
m unkára mozgósítják szak -  
társainkat.

.4 sao€‘iulis/u
tn tf nk u verseny

A szocialista m unkaver�
senyt nem  a régi bürokratikus 
módon Ikell szervezni. Csak o tt 
induljon, m inden form asá�
goktól m entes verseny, ahol 
reális, mérhető, valóságos 
eredmények születhetnek.

Hasznos a m unkaverseny 
ott, ahol havi tervek vannak, 
pl. a  műszaki üzemeinkben, 
a lakatosoknál, ' asztalosoknál, 
építő- munkásoknál, jelfogós 
műszerészeknél s- tb. helyes a 
tervek túlteljesítéséért verse�
nyezni. Komoly takarékossági 
versenyt lehet szervezni a

nél, á ^ á b e lü z e m b e n  az építő 
réSzlégheT; a gépkocsivezetők 
között stb. A minőség jav ítá�
sá t lehet a  m unkaverseny cél�
kitűzésének állítan i a  gépter�
mi műszerészeknél, a  kijárós 
műszerészeknél, a kábelrende�
zőknél, a gépházakban dolgo�
zóknál, a Járm űtelep, a Jav í�
tóüzem, a Kábelüzem m ajd 
minden szakm unkásánál.

De van lehetőség a forga�
lomnál is. A pénztári eltéré�
sek csökkentése, a  díjhiány 
visszajelentések csökkenése, a 
hírlap előfizetés gyűjtés, a  táv -  
irányítás és zárla t lem aradás 
csökkentése, a  táviratok gyors 
továbbítása m ind - m ind az a 
terület, ahol m unkaversenyt 
lehet szervezni. A szakszerve�
zeti bizottságoknak, a bi�
zalmiaknak, és a  szakm ai ve�
zetőiknek sokkal több erőt kell 
fordítani a m unkaverseny 
szervezésére, m int az 1957- es 
esztendőben. Világosan kell 
azonban l á tn i /  különösen a 
postán, hogy a szocialista 
m unkaverseny nem  az egyet�
len  és nem  is m indenütt .al�
kalm azható módszere a  m un�
ka, a  szolgáltatások jav ításá�
nak.

A term elési tanácskozáso�
kat, és ahol lesznek üzemi ta�
nácsok — négy term élő - jellegű 
’üzemünkben — az üzemi de�
m okrácia fórum ává kell ten�
ni. Jobban fel kell használni 
á  dolgozói okos, hasznos ja�
vaslatait a  szakm ai m unká�
ban.

Sau k képset iséy

i A szocialista m unkaver�
seny szervezésén tú l a  szak�
oktatás segítésében, az újító -  
és  takarékossági mozgalom 
fejlesztésében, a munkafegye�
lem  és a társadalm i tulajdon 
védelm ének m egszilárdításá�
ban igen sok feladatatunk 
Van.

A  szakm ai képzettség hiá �
nyait pótoltatni szükséges és 
szükséges az is, hogy a jövő �
ben  az egyes m unkakörökre a 
'szükséges képzettségi normá �
dat szigorúan betartsák. Szak-  
tanfolyam okra csak a m unka�
körök által szükségelt szám�
iban és csak olyan dolgozókat 
vigyenek, kik hivatásuknak 
érzik a  postai m unkát és hívei 
a népi dem okráciának. 
i Jelenlegi bérrendszerünk a 
szakiképzettség és az általános

műveltség növelésére ösztön�
ző hatású. Ügyelni kell azon�
ban arra — különösen a rang�
bér arány növekedésével —, 
hogy a bér nem elsősorban a 
szákképzettség, hanem a vég�
zett m unka ellenértéké le�
gyen.

A z újítómozgalomról szólva, 
a beszámoló megállapította, 
hogy az a szocialista társada�
lom építésében jelentős szere �
pet tölt be. A  dolgozók alkotó- 
készségére, szakismeretére 
építve jelentős gazdasági ered�
m ényekre vezet, könnyebbé 
teszi a m unkát, jobbá a szol�
gáltatásokat. — A postán is 
m egvannak m ár az újítómoz-  
gaiem fellendítésének felté�
telei — m ondotta Horn elv�
társ. — A korm ány 1957 év�
ben az újítások és találm á�
nyok elfogadását és bevezeté�
sét, a  polgári jog szabályai 
szerint rendezte, amely meg�
nyugtatóbb az újítókra néz�
ve. Most valam ennyi szakszer�
vezeti szervnek a szakvezetés 
segítségével kell helyreállíta�

m iféle kényelm es ,,politikai 
semlegesség” talaján állni és 
m egtűrni a fegyelm ezetlensé �
get.

. 1 pnsists dolyuaók 
é I éts zínranuln. 

szőriéi i is 
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A postáseág életkörülm ényei 
az elmúlt 12 esztendő a latt 
jelentős m értékben javultak. 
A régiek em lékeznek arra, 
milyen nagy volt a különbség 
a kinevezett és k i nem  neve�
zett postások, sőt a  férfiak és 
nők között is. A kinevezettek 
sokezres tábora fizetésben, 
családipótlékban, táppénzben, 
nyugdíjban, munkaviszony te�
kintetében, m unkaidőben stb. 
megalázó és sértő m egkülön�
böztetésben részesült.

A felszabadulás utáni évek�
ben  a helyzet gyökeresen meg�
változott, minden dolgozó 
egyenlő jogú alkalm azottja 
le tt a postának.

H orn Dezső fő titkár élvtárs Ismerteti a Központi Vezetőség 
beszámolóját

nia az újítómozgalom szer�
veit. Ki kell dolgozni a  feladat 
terveket és mozgósítani kell a 
postás újítók sokezres táborát.

M ű n k é t  f v y y é » l é » m

A postás dolgozók mindig 
büszkék voltak a  posta és sa�
já t m aguk becsületére, fe�
gyelmezett, pontos m unkájuk�
ra. Mégis az tapasztalható, 
hogy a postánál a  m unkafe�
gyelem és a társadalm i tu la j�
don védelme nem megfelelő 
annak ellenére, hogy sok 
olyan tényező megszűnt, am e�
lyek az elm últ időszakban a 
munkafegyelem lazulásához 
hozzájárultak. M int pb az ala�
csony bérezés, az állandó 
m unkaerővándorlás, a szak-  
képzettség megbecsülésének 
hiánya stb.

Nagy a csomagfosztogatások 
és visszaélések száma. A pénz�
tári eltérések is emelkedtek. 
Sokan tudatosan, mások fele�
lőtlen, felületes m unkájukkal 
okoznak károkat nem csak a 
végrehajtó szolgálatban, ha�
nem a  felsőbb vezetésben is. a 
kellően össze nem hangolt m ű�
szaki, építési feladatokból 
származó károkkal.

A középvezetők, az osztályok 
és üzem ei, csoportok, szak�
m ai vezetői nem  tartanak  ren �
det, eltűrik  a fegyelmezetlen�
séget, lazaságokat, gyenge az 
ellenőrzés.

Az a tény, hogy viszonylag 
sok a fegyelmi büntetések szá�
ma. az elbocsátás, áthelyezés 
és  a  súlyos fegyelmi büntetés, 
azt bizonyítja, hogy nem  aka�
dályozzák vagy torolják meg a 
k isebb hibákat s így lesznek 
ezekből nagyok, sokszor egész 
életre  kiható büntetések.

De azt is bizonyítja, hogy a 
szakszervezet nevelőm unkája 
hiányos.

Le kell azonban szögeznünk, 
hogy a ki a m unkafegyelm et 
bármilyen szempontból nem  
képes, vagy nem  hajlandó be�
tartani, vagy betartatni, az 
jobb, ha önként lemond vezető  
beosztásáról. Nem le in t ve ie-

A z  életszínvonal alakulásá�
nál feltétlenül szám ításba kell 
venni azokat a juttatásokat, 
am elyek nem  közvetlenül, ha�
nem közvetve jelentkeznek a 
dolgozók életében, a  szociális 
és kulturális ellátottság terén.

Bérezés 
és u unnnkétüyy 

nlukulúsu

K orm ányzatunk 1952—57-ig 
négy alkalommal em elte a pos�
tás dolgozók bérét, legutóbb
1957-ben, év i 100 millió fo �
rinttal. Ez nálunk havi 21%-os 
em elésnek felel meg, a nép �
gazdaság más területein ebben 
az időben átlag 10—15%- os 
béremelés volt. Ezzel a postás 
bérszínvonal sok területen el�
érte, vagy jelentősen m egköze �
lítette a hasonló m unkakörben  
dolgozó rétegek színvonalát 
' Ezenkívül 1953 óla számos 
bérintézkedés történt:

A posta valam ennyi dolgo�
zójára k iterjesztették  a  jubi�
leumi jutalm at. A tú lórák  pót-  
lékolhatók. a munkaszüneti 
napokon végzett munikák kü�
lön díjazhatok, a  fiókposta 
vezetők dologi k iadását a 
posta átvállalta, ezenkívül be�
vezették a  m ankópénzt és a 
kishivatali készenléti álta�
lányt.

Ezek és még a további bér -  
intézkedések mind azt bizo�
nyítják, hogy népgazdaságunk 
teherbíró képességét figye�
lembe véve, korm ányzatunk 
törődött a  postás dolgozók 
életszínvonalával.

Az eredmények szépek, de 
tovább kell fejleszteni bér�
rendszerünket, a szocialista 
elvek alapján, a postai viszo �
nyok figyelem be vételével.
1 A továbbiakban Horn elvtárs 
a távirdam unkások helyzeté �
ről és a lapterjesztés prob�
lémáiról beszélt. Majd a jutal �
mazásról a következőket álla �
pította meg: A jutalm azást a 
kötelességen felüli, vagy job�
ban végzett m unkaeredm ény 
elism eréseként kapják a dol�

gozók, Ragaszkodni kell ah�
hoz, hogy m indenfajta ju ta l�
mazás anyagi alapját, vagy a 
felterjeszthetek létszám át a 
végzett m unka eredm ényét fi�
gyelembe véve ad ják  ki a pos�
taszem eknek. Ezt az elvet kell 
érvényesíteni az igazgatói alap. 
a forgalmi jutalom , a  műszaki 
prémium, a  „Szakma Kiváló” 
dolgozója, az „Élüzem”, a  ,Ki�
váló Dolgozó” cím adományo�
zása és a soronkivüli kineve�
zések terén  is.

3iunkuidő

A  m unkaidők terü letén  a 
következő feladatokat lá tja  
szakszervezetünk. A  210 órán 
fe lü li m unkaidőt m eg kell 
szüntetn i a mozgóstílt, a kézbe �
sítők és a m űszak egyes terü �
letein. A  kézbesítő - járatokat 
helyesen kell m egállapítani és 
csak o tt jogos csökkenteni a 
m unkaidőt, ahol a  rendes kéz�
besítő m unkával nem  kevere�
dik össze a hírlapárusítás.

8 óránál kevesebb m unka�
időt ikell m ajd  bevezetni az 

I olyan egészségre ártalm as 
m unkakörben, m in t pl. az ak �
kum ulátor készítés. A rend�
k ívü l terhes idegimunkát kí�
vánó távbeszélő és távíró ke�
zelői m unkakörnél a  nemzet�
közi gyakorlatot figyelembe 
véve kell csökkentenünk a  
munkaidőt. Ilyen és ehhez ha�
sonló javaslatainkat elküldtük 
a  Szakszervezetek Országos 
Tanácsának és azon leszünk; 
hogy a  M unka Törvényköny�
vének m ódosításával ezek a 
problém ák is megoldódjanak.

/k munku-  és
oyésaséyrédtflrm 

terén elért
eredmények 
és torúbbi 
feledniük

’ A felszabadulás óta a postás 
dolgozók szociális elláto ttsá�
ga összehasonlíthatatlanul 
jobb, m int a m últ rendszerben. 
A dolgozókról való szociális 
gondoskodás évről- évre fejlő -  
dák és ez a  dolgozók életszín�
vonalának alakulását kedve�
zően befolyásolja.
■ Komoly eredm ényeket é r�
tü n k é i a gyermekintézmények 
kialakítása, .. az üzemi étkez�
tetés bevezetése, az üzemi bal�
eset megelőzése, a  m unkavé�
delem  fejlesztése, a m unka�
hely i ártalm ak káros hatásá�
nak  elhárítása, a  védőétélek, a 
védő-  és m unkaruhák biztosí�
tása, a munkásszállások léte�
sítése és az egészségtelen m un�
kahelyek m egváltoztatása te�
rén. A lakáshiány — a  rop�
pantu l megnőtt jogos igények 
következtében 1— a dolgozóik 
mintegy 6%- na.k égető problé�
m ája ma is.

Nagy jelentőségű volt. hogy 
1957- ben visszakaptunk, illetve 
m egkaptunk különböző ked�
vezményeket, m in t pl. csomag, 
telefon -  és távíródíj kedvez�
mény, illetve az 50% - os vas�
úti utazási kedvezmény. Az 
egyenruha ellátás terén igen 
jelentős a fejlődés. Míg 1938-  
ban  6125- en, 1957- ben közel
15 ezren részesülnek a  postá�
nál ingyenes ruhaellátásban. 
De 1952- től 50%- os térítéssel 
az összes postás dolgozó része�
sülhet egyenruha ellátásban. 
Ez azt jelenti, hogy állam unk 
évi 30 millió forintot ju tta t 
egyenruha form ájában a dol�
gozóknak. Népgazdaságunknak 
a jelenlegi állapot fenntartása 
is nehézséget okoz, ezért az il�
letm ény ru h a  kiterjesztése a 
közeli jövőben nem várható.

A régebbi postások vala�
m ennyien tud ják  milyen sok 
m egoldatlan probléma, jogdfe 
sérelem  volt régen a m unka�
idő, a  szabadnapok, és a szol�
gálati idők beszám ítása te rén . 
1953 óta jelentős lépést te ttünk 
előre ezen a téren  — mondotta 
Horn elvtárs. — Ma m ár vi�
szonylag ikis kivételtől elte�
kintve, 48 óra a  postán a m un�
kaidő. Rendezték a fiókposta 
vezetők és a  helyközi központ 
kezelőinek m unkaidejét, biz�
tosították a kishivatali dolgo�
zók szám ára az osztatlan szol�
gálatot. A heti pihenőnapokat 
ki kell adni, ha ez nem  lehet�
séges, pótszabadsággal kell 
megváltani. A munkaszüneti 
napokon ta rto tt szolgálatot 
m ár díjazzák.

Régen a  postán gyermekin�
tézmények nem voltak, üzemi 
étkeztetés sem volt, az a né�
hány  kantin, ami volt, csak 
helyben, de nem  kedvezmé�
nyesen nyújto tt lehetőséget 
egy szűk rétegnek. Ma 14 böl�
csőde és crvóda, közel 900 pos�
tás gyerm eknek nyú jt otthont. 
Á llam unk egy gyerm ek ellá �
tására évente 6600 forintot, a

szülő csak 589 forintot fizet. 
Több m int 9 ezer dolgozó ré �
szesül kedvezm ényes üzem i 
étkeztetésben, átlagosan napi 
2,35 F t - é rt, kb. 5 forint értékű 
ebédet kapnak.

A dolgozók m unka -  és védő�
ruhával való ellátásának fej�
lődésére jellemző, hogy ISSí-  
től 1957- ig 5%- os létszám nö�
vekedés m ellett az e célra fel�
használt összeg nem  egész 4 
millióról több, m int 5 millió fo�
rin tra  nőtt. És m in t az előbb 
m ár em lítettem , az egyenruha 
ellátás terén igen jelentős a 
fejlődés.

Hiba e téren, hogy a kihor�
dási idő m egállapításánál nem 
veszik kellően figyelembe a 
munkakörülm ényeket.

Régen pajtákban és istállók�
ban szállásolták el a távirda -  
m unkásokat, ez a felszabadu�
lás u tán  megszűnt, s m a 86 
rendesen berendezett m unkás- 
szállás, több m in t ezer dolgo�
zónak n yú jt emberi hajlékot. 
Szakszervezetünk a jövőben ia 
fontos feladatának tekinti a 
dolgozók egyre  jobb szociális 
ellátását. A következőkre kell 
nagy figyelmet fordítaná: a 
szociális és m unkavédelm i be�
ruházásokat a jövőben nem  
szabad szétforgácsolni, hanem  
tervszerűen, ha kell több éven  
keresztül egy-egy fontosabb 
probléma megoldására kell 
felhasználni a beruházási ke �
retek legnagyobb részét.

A  védőételeket és védőita�
lokat ahol a  törvény előírja 
biztosítani kell. Azoknak a 
szám ára kell m unkaruhát biz�
tosítani, akik  m unkájukat te�
k in tve a rra  a leg illetékeseb�
bek.

Létre kell hozni egy lakás�
építő bizottságot, s ez dolgoz�
zon ki javaslatokat a  postai 
kislakás vagy társasház épít�
kezés megkönnyítésére.

Üdülés

A  Horthy- korszakbam a pos�
tás dolgozóknak csak egy kis 
része ju to tt évente pihenés�
hez. 1935- ben pl. a postames�
terek  szabadságukat 49,77 szá�
za: ókban kap ták  meg. A tév -  
irdam unkások gyakorlatban 
alig részesültek szabadságban. 
A felszabadulás óta minden 
postás dolgozó egyformáin a 
szolgálatban eltöltött éveiknek 
megfelelően részesült fizetett 
szabadságban. 1954- ben pl. a 
postás dolgozók több m in t 
99,5 százaléka kivette szabad�
sá g á t

Az ország legszebb helyein 
lévő üdülőkben pihenhetik ki 
dolgozóink a  m unka fáradal�
mait. Míg 1935-ben csak 1004 
postás dolgozó üdült, 1957-ben 
3717. Évente közel ezer postás 
gyerm eket üdül tétünk. To�
vábbi feladatunk: a dolgozók 
nagyobb anyagi hozzájárulásá�
val szélesíteni az üdülésben 
résztvevők számát. Tovább 
fejleszteni a  családos és gyer�
m eküdü lte tést sátortáborok 
felállításával Balaton mel�
lett, bővíteni az üdülési lehe�
tőséget

Eredményeink a társadalom -  
biztosítás terén :

Szakszervezetünk egészség�
ügyi m unkája szépen fejlődik. 
Rendszeres szűrővizsgálatok�
k a l derítjük  fél idejében a  be�
tegségeket. A foglalkozási be�
tegségek száma jelentősen 
csökkent és az ólommérgezés 
okozta betegségek úgyszólván 
teljesen megszűntek. Üzem�
orvosi hálózatunk szépen fej�
lődül.

Szakszervezeti és üzemi se�
gélyekre 1953—1957- ig 4,5 mil�
lió forintot fizettek ki ;zak -  
szervezeti segély címén, és 12 
m illió forintnál többet üzemi 
segélyként a  szakszervezeti 
szervek javaslatára.

Társadalombiztosítási m űn. 
kánknak legfontosabb megol�
dandó kérdései: továbbfejlesz �
teni a betegség megelőző és 
ellenőrző m unkát: a  helytelen 
gazdasági szemlélet következ�
tében túlságosan központosí�
tott SZ T K  kifizetőhelyek  szá�
m at szaporítani kell, m ert ez 
nehezíti, vontatottá teszi a 
szakszervezetek társadalom -  
biztosítási érdekvédelmi m un�
káját, és ezzel sok bosszúságot 
okoz a  dolgozóknak.

A z  egységes társadalombiz�
tosítás, illetve egészségügyi 
szolgálat keretein belül vissza 
kell állítani a postás kórházat 
és rendelőintézetet Budapes�
ten.

Nyugdíjasainkkal m ár 1937-  
ben eredményesebben foglal�
koztunk. Biztosítottunk szá�
m ukra különféle juttatásokat, 
mimt pl, hegy részt vehetnek
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az üdülésben és a nyugdíjas < 
szakszervezeti tagok évente i 
egyszeri utazásra m egkaphat�
ják  a  vasúti kedvezm ényt stb. ; 
A lehetőséghez m érten bizto -  ] 
sítami kell szám ukra a  tüzelő -  , 
vásárlási kedvezm ényt is. ; 
Nyugdíjasaink további segíté -  j 
sére helyesnek látszik egy , 
szakszervezet irányítása a la tt , 
működő nyugdíjpótló egyesü-  # 
let felállítása, am ely teljesen ] 
önkéntes alapon, a dolgozók és 
a  szakszervezet anyagi erejére 
épülve rendszeres nyugdíjki -  * 
egészítést biztosítana a  tagok -  
nak. j

Kulturális '
és sport életünkből \

!
A  Központi Vezetőség beszá- 1 

mólója hangoztatta, m ilyen  i 
döntően m egváltozott kulturá- ’ 
lis életünk. Ma már m indenki- í 
nek  lehetősége van m űvelő -  : 
désre, tanulásra, szórakozásra. 1 

Szakszervezetünk élve a  né�
pi dem okráciánk ad ta  lehető -  1 
gégékkel, rendkívül fontos < 
feladatának ta rtja  a  postás 1 
dolgozók kulturális igényeinek 
kielégítését, nevelését. Szerte 
az országban 126 szakszerve-  -  
zeti könyvtár, több m int 103 -  
ezer kötet könyvvel elégíti ki 
a  rendszeresen olvasó postás 
dolgozóik igényeit;

Igen fontos feladatunk, hogy 
osztályharcos szellemű nevelő�
m unkát folytassunk. Nem kell 
félnünk a m últ felidézésétől, 
em lékeztessük csak a postáso�
kat, a régieket és a fiatalokat, 
a  m últra, és m utassuk meg mi 
Volt Horthy M agyarországán a 
dolgozóik nyom orúságának oka. '

A nacionalizmus, a soviniz�
m us fertőzésével szemben ne�
veljük  az igaz hazafiságra dol�
gozóinkat, olyan igaz hazafi-  , 
ságra, am ely m agában foglalja 
m ás népek megbecsülését is.

A  kulturális tevékenységet 
k i kéül terjeszteni az aktív  
kultúrcsoportokon kívü l átló 
tömegekre is. A  dolgozók tíz �
ezrei számára biztosítani kell 
a kedvező lehetőséget, a leg�
magasabb színvonalon álló 
kultúrértékek élvezetéhez.

Szakszervezetünk igen fon�
tosnak ta rtja  a dolgozók test�
nevelését, sportolását is.

A felszabadulás előtt né�
hány száz „tisztviselőt“ m agá�
ban foglaló postás sport alap�
vető változáson* fejlődésen 
m ent á t. Ma 5—6 ezer aktív 
sportolónk van és a sportolók 
között sok a  kiváló minősítésű 
sportoló is. A sport és testne�
velés tám ogatására évente kö�
zel 2 millió forintot fordítunk.

Most, hogy az egyesületek 
összevonása megszűnt és ú jra 
önlló PSE lett, fejlődésnek in�
du lt a dem okratikus szellemű, 
szakszervezeti vezetés a la tt ál�
ló postás sport.

Biztosítani kell az elkövet�
kezendő időben, hogy a  sport�
célokat szolgáló anyagi eszkö�
zök jelentős része a  töm egtú -  
risztika fejlesztésére, a nem  
aktív  sportolók sportoitatására 
legyen fordítva. Sportegyesü -  
letünknél ki kell alakítani a  
szocialista sport- erkölcsöt, 
m ely m entes m inden anyagi 
szemlélettől.

Szakszervezetünk fontos fel�
adatának  tekinti az ifjúság 
nevelését és ebben az anyák 
segítését. A dolgozó nő, az 
anya lehet szilárd tám asza a 
családnak, lehet őrangyala a 
békének, de lehet elrontója 
mindennek.

A mi társadalm unk nem  nél�
külözheti a nők, az anyák ne�
velő szerepét. Aki a nőben 
csak m unkaerőt lát, ak i több 
m űszakban dolgozik, és ezért 
segíteni kell rajta, az csak a 
kérdésnek egyik részét látja*

Emelni kell
szakszer réseit 

munkánk
színvonalát

Szakszervezeti mozgalmunk 
állandó fejlődést m utat. Kü�
lönösen szembetűnő a  fejlődés 
az utóbbi két esztendőben. Ha 
az ellenforradalom  nem  okoz 
hatalm as anyagi és politikai 
k á rt hazánkban, eredm ényeink 
ezen a téren  még nagyobbak 
lehetnének.

Növekszik a bizalom a szak -  
szervezet iránt, am it az is bi�
zonyít. hogy míg 1956- ban 
430- an, addig 1957- ben 860- an 
fordultaik a Központi Vezető�
séghez különböző jgyeikkel. 
Szakszervezeti ak tíva ,i k  és 
vezetőink nagyobb felelősség�
gel végzik m unkájukat. Ha�
tározottan kiállnak a jogos és 
reális követelések m ellett és 
nagyobb gondot fordítanak a 
posta m unkájára is. Szakszer�
vezetünknek a postás d >'gj-  
zók érdekében végzett mun�
k á já t nagyban segítik a szak�

csoportok, az egyeztető bizott�
ságok.

A sok évi tapasztalat azt 
m utatja , hogy a bizalmiak nél�
kül a  szakszervezeti m unka 
nem  lehet eredményes. Az ő 
segítésüket szolgálja pb a töb�
bek között a szám ukra megin�
dított „Bizalmi Tájékoztató“ 
című kiadványunk is. A bizal�
m iakkal a jövőben még többet 
kell foglalkoznunk.

A szakszervezeti mozgalom 
éltető eleme a tömegkapcsoiat, 
a  szakszervezeti dem okrácia 
továbbfejlesztése — mondotta 
Horn elvtárs. — Enélkül elkép�
zelhetetlen a  dolgozók bizal�
m ának megnyerése. Kölcsönös 
bizalom nélkül pedig nincs 
gyümölcsöző mozgalma élet. 
Ezért kell a  szakszervezeti 
m unka stílusát szüntelenül to �
vább fejleszteni. Olyan szak�
szervezeti vezetőkre, aktívák�
ra  van szükség, akik népi de�
m okráciánkhoz való hűségük, 
józan ítélőképességük, bátor 
kiállásuk, a törvényes jogok 
és kötelességek m ellett hozzá�
értésükkel is rászolgálnak a 
dolgozók bizalm ára.

A  Központi Vezetőség beszá�
molója ezután hangsúlyozta a 
nem zetközi kapcsolatok fon �
tosságát. Megállapította, hogy 
szakszervezetünk törekszik  
m inden ország postás dolgozói�
val való összefogásra.

— Az ellenforradalm i idők

alatt és u tán  a Szakszervezeti 
Világszövetséghez tartozó 
szakszervezetek a  szovjet, len�
gyel, cseh, román, bolgár, né�
met, francia, osztrák és a  töb�
biek erkölcsi és anya®  segít�
ségben részesítették szakszer�
vezetünket, illetve a  dolgozó�
kat. Ezért hála és köszönet il�
leti őket —jmomdotta Horn elv -  
társ.

A  beszámoló őszintén feltár �
ta szakszervezetünk m unkáját, 
beszélt a postás dolgozók, az 
épülő szocialista haza érdekei�
ről. Utat m uta to tt a jövőre vo �
natkozóan.

„Bizonyosak vagyunk benne, 
a küldött elvtársak felelősség�
gel és a  jövőbe vetett bizalom�
m al tárgyalják  meg a postás�
sá® a szocialista posta legfon�
tosabb kérdéseit" — m ondotta 
Horn elv társ és beszédét a  kö�
vetkezőkkel fejezte be: „Az
ellenség m inden aljas erőlkö �
dése ellenére ism ét ott van  
gyáraink kém ényén az ötágú 
csillag. A  felszabadulásra és 
békére vágyó emberiségnek 
már nem  kell Keletre fordíta �
ni a tekin tetét, ha a jövő fé �
nyeit akarja látni. Csak fe l 
kell tekintenie az égre. hi gy  
lássa MOz em ber ötágú csil�
laga» eszm éjének eredményét, 
a jövő, a haladás, a béke most 
már egekbe szárnyaló csilla�
gát.

Ezért tek in tünk bizalommal 
a jövőbe“.

A Központi Számvizsgáló Bizottság jelentése

Szakács László elvtárs, a 
Számvizsgáló Bizottság elnöke 
jelentést te tt a kongresszusnak 
a bizottság munkájáról, am ely �
n ek  ellenőrző feladata a Köz�
ponti Vezetőség irányítása alá 
tartozó összes szervek gazdasá�
gi tevékenységére kiterjedt.

Beszámolójában Szakács 
elvtárs a következő  kérdéseket 
boncolgatta: az elnökség és a 
Központi Számvizsgáló Bizott �
ság kapcsolatát, egyes alap�
szervi számvizsgáló bizottsá �
gok hiányos m űködését, és a 
gazdasági és ellenőrző m unka  
ma még meglevő hiányosságai�
nak megszüntetésére irányuló  
feladatolcat.

— A költségvetési gazdálko�
dás szigorú és következetes 
keresztülvitele — m ondotta — 
azzal az elv ita thatatlan  ered�
m énnyel járt, hogy a  szakszer�
vezet vezetőiben - e lm élyü lt a

fegyelmezett gazdasági m un�
ka tudata. Szakképzett gazda�
sági, pénzügyi apparátus ala�
kult ki a  központokban, a  te�
rületi szerveknél, az alapszer�
vekben pedig a gazdasági fe�
lelősök elsajátíto tták  a  m un�
kájukhoz szükséges ism erete�
ket.

A m ikor 1957 februárjában  a 
SZOT elnöksége határozatot 
hozott a  szakszervezetek ön�
álló gazdálkodásáról, a  gazda�
sági szervezőmunka megerősö�
dött és az elnökség gazdasági 
elhatározásai is egyre megala -  
pozottabbakká, tartalm asab�
bakká váltak. A-  Számvizsgáló 
Bizottság nem csak a  gazdasági 
szervezés állapotát és az el�
nökség gazdasági elhatározá�
sait vizsgálta, hanem  az t is, 
hogy hogyan végzi az elnökség 
az alsóbb szervek gazdasági 
ellenőrzését A főkönyvelőség

m egalakulása revizorok kikül�
désével já r t együtt, de a  revi�
zori működés nem  lehet végle�
ges form ája a  szakszervezeti 
szerveik rendszeres ellenőrzé�
sének. F eladata ikat m aradék�
talanul végrehajtani tudó 
számvizsgáló bizottságokra 
van szükség.

A jóléti keretekkel való 
gazdálkodásról szólva — foly�
ta tta  Szakács elv társ —, meg 
kell állapítanom , hogy ennek 
felhasználása jó  irányiban tör�
tént. Nincs még rendben azon�
ban az alapszervek kezelésé�
ben levő jóléti berendezések 
és felszerelések ügye. A revi�
zorok számos hibát és hiá�
nyosságot állapíto ttak  meg eb�
ben a  tekintetben. E hiba okai: 
egyrészt a gazdasági irányító 
szervek nem  foglalkoztak ke l�
lő súllyal ezzel a  problém ával, 
m ásrészt e tekin tetben túlnyo�
mórészt szakképzetlenek még 
aktíváink,

Végül meg kell állapítanom , 
hogy a  számvizsgáló bizottsági 
m unka, a  vezető szervek gaz�
dálkodásának társadalm i el�
lenőrzése, m a még a legelha�
nyagoltabb te rü le t az egész 
szakszervezeti mozgalomban. 
Az a  tapasztalatunk, hogy 
m intha a  taggyűlések, küldött -  
közgyűlések nem  tu la jdoníta�
nának kellő jelentőséget e vá* 
lasztásnak. Az em bernek sok�
szor az a  benyom ása, hogy 
szinte nem  is tek in tik  szak -  
szervezeti szerveknek a  szám -  
vizsgáló bizottságokat. Ebből 
következik, hogy a számvizs�
gáló bizottságok hiányos m ű�
ködéséért nem csak m aguk a  
számvizsgáló bizottságok a  fe�
lelősek, hanem  a  szakszerve�
zeti vezető szervek, sőt, m l 
m agunk is felelősek vagyunk 
érte. A számvizsgáló bizottsá�
gok problém ájának megoldása 
elengedhetetlenül szükséges a 
legrövidebb időn belül a  szak -  
szervezeti gazdasági m unka 
továbbfejlesztése érdekében.

Szakács elvtárs a következő  
szavakkal zárta beszámolóját: 
„A számvizsgáló bizottságok 
problém ájának megoldása a  
most m egválasztásra kerülő új 
szervek feladata lesz, Nehéz 
feladat ez, de hisszük, hogy a  
Központi Vezetőség és a  Köz�
ponti Számvizsgáló Bizottság 
közös erőfeszítésekkel m egbir�
kózik m ajd m inden nehézség— 
g « rt~ ■ ■ ..... " *•*

HOZZÁSZÓLÁSOK
A kongresszuson felszólalók 

mindegyike tolmácsolta a 
kongresszusnak az általa  kép�
viselt üzemek, illetve terü le�
tek  dolgozóinak üdvözletét. 
Igen sokan beszéltek az ellen -  
forradalom  okozta anyagi, po�
litikai és erkölcsi hatásról, 
am elynek m aradványai sok 
terü leten  m ég m a is nehézsé�
geket okoznak. Valamennyi 
hozzászóló kifejezte a  szerve�
zett postások meggyőződését, 
hogy az V. kongresszus m un�
kája eredm ényese^ já ru l a 
postás dolgozók élet -  és m un�
kakörülm ényeinek m egjavítá�
sához, ezen túlm enően a szo�
cialista építés eredményeinek 
anyagi és politikai megszilár�
dításához.

Az első felszólaló Sasvári 
István elv társ (Központi 
Kábelüzem) volt. Bejelen�
tette, hogy a  Kábelüzem 
éves tervét 100 százalékon fe�
lül teljesítette. A szakszerve�
zetnek nem  mindig volt meg�
felelő tekintélye — m ondotta 
—, de am ikor a  szakszervezet 
vezetői kiálltak a dolgozók é r�
dekei m ellett, a  szakszervezet 
tekintélye fokozatosan növe�
kedni kezdett, és m a m ár na�
gyobb bizalommal vannak  irá�
nyunkban és vezetőik irányá�
ban, m int régebben bárm ikor 
— megemlítette, hogy a szak -  
szervezetnek a  bürokrácia, az 
adm inisztráció túlkapásai el�
len is harcolnia kell. Helyesel�
te a m unka -  és védőruhák ki�
adását a dolgozóknak és meg�
em lítette, hogy a Kábelüzem�
ben sem vették elég komolyan 
a számvizsgáló bizottságok 
m unkáját, de ezen rövidesen 
változtatni fognak.

Ezután KÓNYA IMRÉNÉ 
elvtársnő (szegedi területi 
bizottság) em elkedett szólásra. 
Beszédében a  postás nők 
ügyes- bajos dolgaival foglal�
kozott. M egemlítette, hogy a 
szegedi területi bizottság 4000 
dolgozója közül 1200 a nő. 
Mégis a szegedi terü let 76 
„Kiváló dolgozó” címmel k i�
tün te te tt postása közül csak 
9 a nő, és az egész területen 
még véletlenül sincs vezető 
beosztásban egyetlen nő sem. 
Kónya elvtársnő véleménye

szerint a férjek  sokat segíthet�
nek a postás nők helyzetének 
megkönnyítésénél és meg kell 
győzni a  postás férjeket, hogy 
hagyják és segítsék asszonyai�
kat, h a  politizálni akarnak.

Azután a  hivatalvezetők fé�
lelméről beszélt. „Egyes veze�
tők félnek rendet terem teni 
hivatalukban, m ert néhány 
szomorú példát lá tnak  maguk 
előtt, hogy egyes fegyelmezet-  
lenkedőkkel szemben kem é�
nyebb eszközökkel próbáltak 
eljárni, jö tt a fúrás és ők fi�
zettek rá.” Viszont — m ondot�
ta  — azt sem  engedhetjük 
meg, hogy a  hivatalvezetők 
csak szakm ai feladatokat lás�
sanak el. Egy hivatalvezető 
épp annyira felelős a  hivatal 
politikai életéért, m in t a  gaz�
dasági m unkájáért, s ezzel a  
kérdéssel kapcsolatban nem 
tű rhetünk  el sem m iféle poli�
tikai ingadozást — fejezte be 
nagy tapssal fogadott beszé�
dét. ^

HORVÁTH JÁNOS elvtárs 
(Helyközi Távbeszélő Igazga�
tóság) volt a következő hoz�
zászóló. A postás szakoktatás 
kérdéseiről beszélt. Megemlí�
tette, hogy hosszú időn keresz�
tü l a postai m űszakiak képzé�
sét az ipari dolgozók szakmai 
képzésével egy kap tafára vet�
ték. Ez pedig hiba volt. Az�
tán  így folytatta: „1918 és 1947 
között volt egy műszerész - ta -  
nonc iskolája a postának, de 
azt m egszüntették és az MTH 
keretébe osztották. Ez az is�
kola 4 éves volt. Az MTH 
viszont 2—2,5 év a la tt kívánt 
műszerészeket kiképezni. Rá�
jöttünk, hogy ez nem meg�
felelő. Akkor ú jra  sa já t ke�
zelésbe vettük  az iskolát, most 
m ár technikum i rangban.” 
Megemlítette, hogy a közel�
m últban külföldi tanulm ány�
utakon vizsgálta a  középká�
derek képzését. Ennek alap�
ján azt állította: „külön kel�
lene választani a gyártó jel�
legű szakemberek és az üze�
meltető szakem berek képzését. 
Legyen 70—75 százalékos a 
technikus ellátottság — java�
solta — és csak 25—30 száza�
lékos a  műszerész ellátottság.” 
A szakiskolákban nem meg-

Rádi Károly, a Központ! H ír�
lapterjesztő tizem  dolgozóinak 

problém áiról beszél

Kónya Im réné, a szegedi te�
rületi bizottság elnöke a szó�

noki emelvényen

A beszámoló közben többször feízág a  taps,

felelő az órák  elosztása, mon�
dotta. A technikusok keveseb�
bet tanulhatnak, m in t a  mű�
szerészek. M ajd így fejezte be 
tartalm as hozzászólását: „Nem 
akarok vészm adár lenni, még�
is az a m egállapításon, ha eze�
ket a  kérdéseket elhanyagol�
juk  a  posta fejlődése nehezen 
fog előrehaladni.”

RÄDI JÓZSEF elvtárs (Pos�
ta  Központi Hírlapüzem) a  kö�
vetkezőket m ondotta: „Szeret�
nénk, ha a  központi vezetőség 
tagjai gyakran ta rtanának  üze�
mi taggyűléseket, és ha többet 
foglalkoznának a reszortokkal 
és a  reszortosakkaL Ez szín�
vonalasabbá tenné az alap�
szervi m unkát, Nagyban segí�
ti  m unkánkat az utóbbi idő�
ben rendszeresen kapott nyom�
ta to tt propagandaanyag is. A 
Postás Dolgozóra, a Képes 
Postásra, a Bizalmi Tájékozta�
tókra, a M unka című folyó�
ira tra  gondolok. Mindezek 
azonban nem  pótolhatják az 
agitációt, a  személyes beszél�
getést.” Azután a távirdam un -  
kások ég forgalmi dolgozók 
közötti megkülönböztetésről 
beszélt. Követelte, hogy a 
kongresszus tegyen lépéseket, 
hogy a  távirdam unkésok a IV. 
szakcsoportba kerülhessenek, 
H a ezt a lehetőséget biztosít�
ják  a távirdam unkások szá�
m ára — m ondotta befejezésül 
— m erem  állítani, a  posta 
m űszaki m unkája jelentős 
m értékben m egjavul m ajd.

KÓCZIAN ANDRÄS elvtárs 
(Bp. 70. postahivatal) 1200 
szervezett dolgozó nevében így 
beszélt: „Dolgozóink örömmel 
csatlakoztak a  m unkaverseny 
felhíváshoz, s ennek eredm é�
nye, hogy az „Élüzem” címért 
1957 második félévében siker�
rel harcoltunk. M egállapítot�
tuk : a postások nagy többsé�
ge becsületesen, jól lá tja  el 
feladatát Dolgozóink általában 
elégedettek az új bérezéssel, 
de a  hírlapkézbesítők bérének 
rendezése feltétlenül szüksé�
ges. Célszerű lenne, ha az Él-  

i üzem cím elnyerésének felté�
teleinél a  hírlapkézbesítőket 

I is figyelembe vennék, hogy 
i őket is jutalm azhassuk. Sok�

szor elhangzik a  követelési

■ t-y ■ ,>í,ifm-xy
K ugier Viktor, sztálinvárosj postás soronkívüli előlép�

tetésben részesült a  kongresszuson.

Sasvári István, ft Kábelüzem i 
dolgozóinak nevében beszél. 1

Kongresszusi küldöttek,

Lévai János elvtárs, a  miskol�
ci postások nevében szólalt fel.
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em eljék fel az éjjeles pénzt. 
Szeretném  javasolni — foly�
ta tta  —, hogy a védőruha el�
osztásba az üzemeik szakszerve�
zeti bizottságait is vonják be. 
Üzemi orvosunk javaslata 
alapján  javasolom: lássuk el 
egyéni védőruházattal dolgo�
zóinkat. Javasolom  továbbá, 
hogy a lehetőségekhez képest 
széles körben hozzuk létre az 
üzemorvosi intézményt. És 
hadd m ondjak még annyit az 
egyenruháról: kár, hogy a mi�
nősége és a form ája gyakran 
változik. Á llapodjunk meg egy 
végleges formában, és később 
esetleg cipőt is biztosítsunk 
hozzá. Kérem  az új központi 
vezetőséget, hogy lásson neki 
a munkaidő kérdésének m eg�
oldásához. Ezzel szorosan ösz-  
szefügg a létszám kérdés is. 
N álunk sajnos a  csomagkéz�
besítés színvonala romlott. S 
ennek objektív okai vannak. 
Ha minőségi m unkát kívá�
nunk, akkor biztosítsuk ennek 
előfeltételeit is. Ezután a pos�
tához kerü lt fiatalokról be�
szélt. A fiatalok gyakran mo-  
dortalanok, és úgy érzik, m ert 
8 általános iskolát jártaik, vagy 
érettségit te ttek , ők m ár nem  
alkalm asak fizikai m unkára és 
ha nincs részükre m indjárt 
íróasztal, akkor szerintük a 
népi dem okrácia nem biztosít�
ja  azt, am it addig biztosított. 
Ezt a helytelen szemléletet 
csak az üzemi, iskolai, szak -  
szervezeti nevelés összehango�
lásával küzdhetjük le. Törőd�
jünk többet a fiatalokkal” — 
m ondotta befejezésül.

LÉVAI JÁNOS elvtárs (MiSr 
kolc) volt a következő fel�
szólaló. A kongresszus előtt s 
következőket mondotta: „Ké�
rem  a kongresszust, ügyeljen, 
hogy ne aprózzuk szét a pos�
ta i beruházási és felújítási ösz-  
szegeket, hanem  használjuk fel 
úgy, hogy am it elkezdtünk, 
az t fejezzük is be. Ez nagyon 
fontos. Ugyancsak fontos az 
egyszerűsítések, leépítések kér. 
dése. Évek óta kérjük és azóta 
is szorgalmazzuk, hogy pró�
bálják kidolgozni műszaki vo�
natkozásban az általunk m ár 
elfogadott egyszerű és jó szám�
adási feltételeket. Ellenkező 
esetben tú l sok lesz a  statisz�
tika, a  papír. Pl. m inden szom�
baton egy gépkocsi felhasz�
nálási tervet küldünk h ivata�
lainknak. De ki tud ja  mi tö r�
ténik a jövő héten  a fenntar�
tás részéről? A hasunkra 
ütünk, pocsékoljuk a papírt, 
valószínűtlen felhasználási te r�
veket küldünk. H át kell ez? 
Kérem, engedjék meg, hogy 
kísérletképpen egy évig kipró�
báljuk  elgondolásunkat. Ha ez 
nem  jó, m ondják meg nekünk 
és úgy folytatjuk a m unkát 
majd, ahogy ma folyik. De 
hiszek benne, hogy a m i el�
gondolásunk jó és egyszerűsíti 
a m unkafolyam atokat.” Lévai 
elv társ azután  a  távirdam un -  
kások helyzetével foglalkozott. 
„Állítom, hogy a  távirdam un -  
kások m unkája még sohasem 
volt olyan jól fizetve, m int 
ahogy ezekben az években. 
Őszintén, nem nagyzolásból 
mondom most ezt. 6 Ft- os óra�
bérrel dolgoznak a távirda -  
munkások, m a többet keres�
nek, m in t a műszaki fenntar�
tási osztályon dolgozó vonal�
m ester vagy vezető. Félreértés 
ne legyen, nem  sa jnáljuk  ezt 
tőlük, örülünk, hogy sokat ke�
resnek. D e ; ; .  én úgy látom, 
ha a  mezőgazdaság szocialista 
átszervezése így halad, 5 év 
m úlva nem  lesznek távirda -  
m unkásaink. Olykor 200—300 
km - ről utaznak a távirdam un -  
kások m unkahelyeikre. Ha o tt�
hon jobban m egtalálják szá�
m ításaikat, ha nem kell kü�
lönélni családjaiktól, akkor 
oda jutunk, hogy egy nap nem 
lesznek távirdam unkásaink. 
Épp ezért, távlatban érdemes 
volna gondolkozni arról, hogy 
a távirdam unkásokat bizonyos 
központokban letelepítsék.

A nyugdíjasok ügyével is 
szeretnék foglalkozni. Jó  len�
ne, ha a  nyugdíjtörvényt úgy 
m ódosítanánk, hogy az eltöl�
tö tt szolgálati időt is feltétle�
nül figyelembe vennék, a 
nyugdíj megállapításánál. 
Amennyiben országos viszony�
latban ez a kérdés egyelőre 
nem  megoldható, úgy én a 
sa já t részemről mindaddig, 
amíg a  nyugdíjak rendezésére 
sor kerülhet, örömmel aján�
lom fel fizetésem 1 százalékát 
erre a célra. Igyekeznünk kell 
hogy a szénutalvány - akciót 
még jobban kibővítsük az 
idén. Talán a szakvonal is se�
gíthetne az öregeken azzal, 
hogy az igazgatóságoknak visz-  
szaadott használt ruhákat ked�
vezményes feltételek m ellett a 
nyugdíjasoknak ju ttatná. Ké-

: rém, gondolkozzanak ezekrí
■ a dolgokról. Végül még eg
-  nyugdíjas problém át szeretné
-  felvetni. Ha egy nyugdíjas há 
. zaspár biztosítottja, a  fél 
i meghal, ne szűnjék meg az-  
1 u tán  autom atikusan a feleséj
-  joga a szakszervezet felé. Pré 
, báljuk  elintézni, hogy a fele 
t ség továbbra is szakszervezet 
s tag maradhasson, hisz oly fáj« 
i szívvel érzik az egyedül ma
-  radt postás asszonyok, hog; 

m ár nem  tartoznak a postások
1 népes családjába.”
’ a  nagy tapssal fogadott be 

számoló u tán  SZABÖ LÄSZLC 
' (Sopron) hozzászólása követke 

zett.
Igazgatóságunkon, a sopron 

. postaigazgatóság területén, ok�
tóber u tán  komoly lazaság le-  

 ̂ pett fel. Mind a  munkafegye-  
; lem, m ind a minőségi munka 

elvégzése terén. Em iatt sok hi-  
’ vatalvezetőnk ellen kellett el�

járni. A helyzet csak akkor 
javult jelentősebb mértékben, 
amikor a  párt -  és a  szakszer�
vezet erőteljesen közbelépett. 
Vezetőink sajnos sok esetben 
nem  lá tják  tisztán a vezetés 
körülm ényeit és a szakmai fel�
adatok elvégzése m ellett ke�
veset tesznek a  postás dolgo�
zók segítéséért. Különösen a 
politikai nevelőm unkát hanya�
golják el. És hogy ezen a té�
ren javu lt a helyzet, az nem 
nekik köszönhető, hanem  a 
forradalm i m unkás - paraszt 
kormány segítség adásának. El�
sősorban ugyanis a  béremelé�
sek m iatt javu lt oly jelentő�
sen a  munkafegyelem. Néhány 
közbevető gondolat u tán  Sza�
bó elvtárs így folytatta: „Hi�
vatalaink sok helyen a szociá�
lis követelm ényeket nem  tud�
ják  kellően biztosítani. Ezért, 
szeretnénk meglevő postaépü�
leteinkhez az eddiginél na�
gyobb felújítási és fenntartási 
h ite lt kapni. Tudjuk, hogy 
népgazdaságunk nehéz hely�
zetében ez a  kérdés sem  egy�
szerű, mégis valam it tennünk 
kell. A m unkafegyelem tekin�
tetében pedig úgy vélem, cél�
szerű lenne a minősítési 
rendszer bevezetése. Ez a rend�
szer egész dem okratikus ala�
pon a  párt -  és a szakszerve�
zet, valam int a szakvezetés 
közreműködésével minősítené 
a  dolgozókat. E m inősítés nyil�
vános lenne, az érdekelt dol�
gozó is 'füdhá, hogy m unkájá�
ról m i a  vélemény, s  ennek 
alapján igyekezne a m unká�
ján javítani.

Azt sem érzem igazságos�
nak, hogy a posta- üzemek terv�
teljesítését országosan és ösz-  
szevontan ellenőrzik. Így ha 
egy posta jól dolgozik, esetleg 
nem  kaphat ju ta lm at egy rosz-  
szul dolgozó hivatal miatt. 
Ezen is segíteni kellene, fejez�
te  be hozzászólását Szabó elv-  
társ.”

Ezután MOLNÁR JÁNOS
elvtárs (Budapest) em elkedett 
szólásra. „A régi mozgalmi 
em berek megbecsüléséről, a  
fiatalok neveléséről akarok 
beszélni. Állítom, hogy az el�
m últ évek hibái részben ab�
ból eredtek, hogy ezt a két kém  
dóst figyelmen kivül hagyták. 
Sok olyan elvtársunk, van a 
postán, akiket 1919 u tán  meg�
hurcoltak, m ajd 1945- ben re �
habilitáltak. De a tanácsuka 
soha többé nem kérték  ki 
1955 óta ném ileg javult 3 
helyzet ezen a téren, de nerr 
nagyon. Feltétlenül fontosnál 
látom, hogy régi és osztályunk, 
hoz hű mozgalmi em berek ke�
rüljenek íontos beosztásokba 
Fel kellene használni őket £ 
fiatalok nevelésénél is. Szeret�
ném hangsúlyozni, hogy ez a 
kérdés évről évre szélesebb kö�
rű lesz, m ert a m a m ég fia�
talabbak is 10—15 év múlva 
ugyanezen problém ák elé ke�
rülnek.” — Néhány gyakor�
lati megjegyzés u tán  Mólnál 
elvtárs így folytatta: „Sérel�
mezem, hogy a  külföldi uta�
zásokra való kiküldetés nem 
mindig a  megfelelő válogatás�
sal történik. Még a nyugdíja�
sokról szeretnék beszélni. 
Csak annyit akarok mondani 
ezzel kapcsolatban: segítsük
őket.”

Kedves színfoltot je len tett a 
kongresszus m unkájában az 
úttörő - postások 16 főnyi kül�
döttségének bevonulása. Virá�
gokkal köszöntötték az elnök�
ség tagjait, a  külföldi vendé�
geket és a  kongresszus ütemes 
tapsa közepette, az izgalomtól 
kipirult arccal, mosolygósán, 
de kicsit megilletődve álltak 
szemben az idősebb postás�
nemzedékkel. Piros arcú, feke-  
e  hajú kisfiú, VARGA IST�
VÁN lép az emelvényre. így 
Deszél:

„Az úttörő-postások nevé �
ben szeretettel köszöntjük a

Postás Szakszervezet V. kong �
resszusát. Köszöntjük a kül �
dötteket, a külföldi postássás 
képviselőit. A  küldöttek sze�
m élyében édesapánkat, édes�
anyánkat, testvéreinket kö �
szöntjük. Köszönjük mindany- 
nyiuknaic, hogy lehetővé te t �
ték, hogy úttörő-postások le�
hessünk. K érjük a kongresz- 
szust, úgy tárgyalja meg a 
posta, a postások m inden  
ügyét, baját, hogy a kongresz- 
szus után m inden m unka job �
ban m enjen és minden postás 
m egkapja a m unkájáért kijáró 
megbecsülést. Mire felnövünk  
és igazi postások leszünk, sze �
retnénk m inden álm unkat va �
lóra váltani. Épp ezért meg �
ígérjük, hogy igyekszünk fe l �
nőni és m inél előbb igazi pos�
tásokká lenni."

A kis úttörő - postások még 
ott á lltak  a  kongresszus taps�
viharában, am ikor SÜTŐ IST�
VÁN, a  posta igazgatási tanfo�
lyam  hallgatóinak nevében üd�
vözölte a kongresszust.

A szívhez szóló üdvözlés és 
a  kedves kis közjáték u tán  a 
kongresszus folytatta m unká�
ját.

FARKAS BERTALAN elv�
társ (Kecskemét) em elkedett 
szólásra. Első m ondataival ége�
tő kérdésre tere lte  a  figyelmet. 
„Dolgozóink a  családi pótlék 
felemelését kérik. Kérik, hogy 
akinek két - három  családja 
van, részesüljön juttatásoké 
bánj Szerintem  nem  igazságos, 
hogy egy házaspár, akinek 
nincs gyereke, ebédtérítés cí�
mén 160 Ft- ot kap havonta, 
míg az a  házaspár, akinek két 
gyermeke van, 75 Ft- ot kap 
családi pótlékként és m agának 
kell otthon főznie. Megmond�
hatjuk, hogy a 2—3—4 gyere�
kes postás családok életszín�
vonala nem  éri el a  postás 
átlag színvonalat —, ezért mó�
dot kell találni arra, hogy 
ezen segítsünk. I tt szeretném  
bejelenteni, hogy dolgozóink 
egyöntetűen csatlakoztak a 
nyugdíjpótlás 1 százalékos moz. 
galmához. És végül egy harm a�
dik égető kérdés. A térítéses 
egyenruha kérdése. Elhiszem, 
hogy Budapesten nem kíván�
ják  a térítéses egyenruhát. De 
mi, vidéki dolgozók jogot for�
m álunk erre. Tudjuk, hogy 
néhány évet várnunk  kell, vá�
runk  szívesen, de a jogunkat 
rá  fenntartjuk . És egy negye�
dik nehézség: a külterületi
kézbesítők helyzete, akiknek 
az A/2/61 szabályzat szerint 
15 kg- ig ki kell vinni a cso�
magokat, tek in te t nélkül, hogy 
hány km - t mennek. Tudom, 
hogy nem egyszerű a szabály�
zatot megváltoztatni, de gon�
doljunk az em berre is, aki ezt 
i m unkát végzi. És külterü -  
eten könnyen lehet, hogy az 
dő viszontagságai nem  teszik 
ehetővé 10—15—20 km kerék -  
Dározását. vagy legyaloglását 
:gy 8—lb kg - os csomaggal. 
Szén a  kérdésen ham ar és 
:redményesen kell segíteni.” 

RÄDY KAROLY, a H írlap�
erjesztő üzem dolgozója volt 
i következő felszólaló. „Nem 
karok  ismétlésekbe bocsát-  
;ozni, ezért csak olyasmiről 
[karok szólni, am iről előttem 
nég nem  beszéltek. Ti. alsó 
s  középfokú szerveink hiába 
ikarnak rendet terem teni, ha ■ 
zt magasabb helyről m egaka -  , 
iályozzák. Volt rá  példa, hogy j 

e ljártunk  egy vétkezővel agem-  , 
ben, m ire az illető elm ent a i 
vezérigazgatósághoz, ahol meg-  < 
kegyelmeztek neki. Ez lenne ] 
az egyik dolog. A másik, hogy 
fiataljainknak, ha ezekről a  , 
dolgokról beszélünk, nem  m in -  ( 
dig lá tnak  tisztán. Nem tud -  ] 
ják  értékelni azt a  helyzetet, ] 
am elybe hogy úgy m ondjam  j 
belecsöppentek. M ár el sem j 
tud ják  képzelni, hogy nem , 
volt meg m indig a tanulás 
szabadsága, az üdülés, a  mai ( 
társadalom biztosítási rendszer j 
stb., stb. Most pedig néhány j 
szakmai dologról szeretnék ] 
szólni. Nálunk, a  hírlapterjesz -  & 
tésnél az egyik legfőbb prob -  r 
léma az, hogy míg az ellen -  j, 
forradalom  előtt tolongtak a a 
m unkára jelentkezők, az ellen -  c 
forradalom  u tán  a példányszá-  £ 
mok nagym éretű csökkenése j. 
m iatt még a különböző pótlé -  j 
kok és jutalékok kifizetése s 
m ellett sem ta lá lták  meg dol�
gozóink anyagi szám ításaikat.  ̂
A m unkakör érdektelenné a 
vált és a jelenlegi darabbér z 
m ellett senki sem akar hírlap -  r  
kézbesítést vállalni. Hiba az s 
is, hogy a m egnyugtató bér-  € 
rendezés igénye m ellett az ál -  n 
lománybavétel igénye is fel-  r  
lépett. Illetve nem is az igény-  a 
nyel van a baj, hanem, hogy ezt n 
az igényt nem tudjuk kielégí-  ]i 
teni. De ha m ár erre  nem is a 
telik, bizonyos védőruhát, l< 
m ondjuk egy esőköpenyt, vagy n

bakancsot feltétlenül biztosí�
tani kell a részükre. Másik 
probléma a  bódékérdés. Erre 
m ár annyi ígéretet kaptunk, 
de oly nehezen tudjuk elhinni, 
hogy ezt a kérdést meg�
oldják. Egy m ásik problé�
mánk, hogy a  hírlapárusok 
nem  tehetik  üzemünket él�
üzemmé, m ert az „Élüzem” ki�
tüntetéssel járó  ju tta to tt ősz-  
szeg csak állománybeli dolgo�
zókat illet. A hírlapterjesztés 
a m últban sokszor volt „Él�
üzem” és az utcán dolgozók 
mégsem kaptak  egy k rajcárt 
sem. Lelkesedhettek - e ezek az 
„Élüzem“ címért? Senki nem

kívánja vitatni, hogy a szocia�
lizmus érdekében helyes volt 
a hírlapterjesztést a postára 
bízni, éppen ezért kérem  a 
tisztelt kongresszust, vizsgál�
ja  meg annak  a lehetőségét, 
hogy a  sajtóterjesztés útjából 
minden akadályt elhárítson és 
a hírlaposoknak olyan munka -  
körülm ényeket teremthessen, 
amelyek m éltóak feladatuk�
hoz.

Elvtársak, m int az utolsó 
felszólaló engedjék meg, hogy 
még a  következőket mond�
jam : „Szakszervezetünk címe�
rében a postakürt áll a  há�
romágú villámmal, azt hiszem

m indnyájunk vélem ényét tol�
mácsolom — nekünk úgy kell 
dolgoznunk, hogy a  pos�
tások megbízhatósága, a pos�
tások fegyelmezettsége még 
jobban ragyogjon, m int eddig 
ragyogott és a  postakürtnél 
levő három ágú villám  lesújt�
son azokra, ak ik  nem  a  mi 
soraink közé tartoznak, hogy 
azok közülünk pusztuljanak.” 

A nagy tapssal fogadott be�
számoló u tán  a kongresszus 
második nap i délelőtti m un�
kája véget é r t  és a  küldöttek 
rövid időre m egpihentek, hogy 
délután ú ju lt erővel folytat�
hassák a m unkát;

„Ez a kongresszus egy korszakot
zá r  le!“■

Kossá István közlekedési es postaügyi miniszter felszólalása a kongresszuson

Kedves Elvtársak! Szeret�
ném  a kongresszus elő tt jel�
képesen megszorítani a  kezét 
és köszönetét m ondani m ind�
azoknak a postás elvtársaknak, 
akik a nehéz időkben tudták, 
m i a tennivalójuk, és hűsége�
sek m arad tak  a  nép, a  haza 
ügyéhez. Döntő többségükben 
a  postások a nehéz időkben 
hűek m arad tak  a néphez, te l�
jesítették kötelességüket, 

ü g y  gondolom, elvtársak, a

munkafegyelemmel kapcsolat�
ban azonban nem  beszélhetünk 
ilyen kedvező eredményekről. 
A m últ esztendőben több m int 
ezer fegyelmi ügyet tárgyal�
tak. Ez azt jelenti, hogy a 
postásoknak kb. 3 százaléka 
kerü lt fegyelmi e ljárás alá. Ez 
roppant nagy szám, elvtársak. 
És a  több m in t ezer fegyelmi�
ből, közel 40 százalék a  tá rsa�
dalmi tulajdon ellen elköve�
te tt vétségek m ia tt indult

Kossá István m iniszter beszéd közben

kongresszusnak le  kell zárnia 
egy korszakot, am ely tele van 
hallatlan nagy eredményekkel. 
E gazdag eredm ények elérésé�
ben a szakszervezet és a szak -  
szervezeti tagok igen nagy se�
gítséget nyújto ttak . Egy olyan 
korszakot kell lezárni, am ikor 
az ellenforradalm i erők meg�
próbáltak felülkerekedni, és 
am ely időben épp a sűrű  vál�
tozások következtében nagyon 
sok kilengés volt az akkori 
párt -  és kormányvezetésben, és 
erős m egzavaradottság a z em�
berek fejében. Az em berek 
eszmei zűrzavara tetteikben is 
m egnyilatkozott

Azt hiszem, hogyha őszin�
tén beszélünk ezekről a kér�
désekről és lezárjuk  őket, ak �
kor levonjuk a konzekvenciá�
kat is, és a  jövőben m ár tud �
juk, hogy nem  szabad visel�
kednünk, illetve tudjuk, hogy 
m it kell tennünk.

Az ellenforradalom  viharai 
u tán  nehéz gazdasági helyzet�
ben sikerült elérni, hogy m a a 
postások azonos bérszínvona�
lon állnak  az ipari munkások�
kal. És szeretném, ha megérte�
nék és megjegyeznék, hogy 
korm ányunk és pártunk  ezzel 
a ténnyel fejezte ki a  postás 
dolgozók irán t érzett meg�
becsülését, azzal tudniillik, 
hogy a postássáe életszínvona�
lá t az ipari munkásság élet -  
színvonalára emelte.

Elvtársak! Azt hiszem, ezek 
után  joggal elvárhatjuk , hogy 
az ellenforradalom  által fella - ’ 
zított fegyelem végre a postá�
nál is helyreálljon. M ár esett 
szó a  kongresszuson a m unka�
erő - vándorlásról. Évente 8 
millió forin to t költünk oktatás�
ra, m ert oly nagym érvű volt 
a m unkaerő - vándorlás, hogy 
mind újabb és újabb em berek 
kiképzése v á lt szükségessé. Ezt 
a jelenséget m a m ár sikerült 
lecsökkentenünk, s lényegében 
norm ális fokra szorítani. A

meg. A postások hírnevének 
megvédése, a becsületes em be�
rek  becsületének megőrzése ér�
dekében erőteljes intézkedése�
ket kell tennünk ezen a  téren.

ü g y  gondolom, a kongresz-  
szus is egyetért azzal, hogy ren �
det kell terem teni. Nem k é t�
séges, ezen a téren  a  főbb ten�
nivaló  a  hivatalvezetőkre vár. 
A szakszervezetnek is segíteni 
kell ebben a m unkában. De 
nem a  szakszervezet a  felelős 
a m ai állapotokért. Nem is a  
szakszervezeti bizalm iak a 
felelősek. Azok is felelősek. De 
a fő felelősség a hivatalveze�
tőké. Azt hiszem, ez a rra  fi�
gyelmeztet, hogy ne csak azt 
nézzük, hogy len t m it csinál�
nak az em berek, ne csak azt 
vizsgáljuk, hogy m it tesznek 
a középkáderek, hanem  a ve�
zetőknek is nézzünk a kör�
m ükre.

ü g y  gondolom, vak bizalm at 
többé senki sem élvezhet! A 
most születő népi ellenőrzésnek 
meg lesz a  m aga szervezeti 
form ája. De megvan az elmé�
leti a lap ja  is, mégpedig az: 
m indenki, aki hű a  néphez, 
egyúttal tag ja  is a népi ellen�
őrzésnek, és ta rtsa  kötelessé�
gének, hogyha bárhol, bárm i 
nép érdekei ellen valót tapasz�
tal, azt hozza az illetékesek 
tudom ására.

A zért még sok m inden nincs 
nálunk  rendben. Gazdaságilag 
azért, m ert általában 10 száza�
lékos bér javítást határoztunk 
el, ebből azonban 14 százalé�
kos általános reálbérem elés 
lett. Ezért most nagy erőfeszí�
téseket kell tennünk, hogy az 
életszínvonalat meg tud juk  ta r�
tani, és rövid időn belül nincs 
rá  lehetőségünk, hogy tovább 
em eljük a béreket.

Politikailag nagy győzelmet 
arattunk. De azért az nem  le�
het véletlen, hogy a Postás 
Dolgozó egyik legutóbbi szá�
mát, m elynek címképe Lenin 
volt, egyes postaszerveknél a

-  postások közül jónéhányan 
í  nem  vettek  meg. Ez ta lán  vé-
l. letten, elvtársak? Ez nem  vé-  
t lettem Amíg a postán, «! m ég
-  mindig bárók meg lovagok 
i vannak vezető pozíciókban, 
i  valam int horthysta csendőr-  
z tisztek és hasonszőrűek, ad -  
:. dig nagyon nehéz nyugodt
-  lenni afelől, hogy itt  politikai-
-  lag m inden rendben van.

De azért sincs okunk az el - , 
t bizakodottságra, m ert az a  na�

cionalista, soviniszta mákony, 
am ellyel 1956 októberében el�
hódították az em berek lelkét, 
am ellyel m egzavarták az em�
berek fejét — még m a is érez�
te ti hatását. Hozzáteszem, ez 
minden dolgozó rétegben érez�
hető .de leginkább a közalkal�
mazotti rétegben. És ide ta r�
toznak a postások is. Ez vala�
m iféle „tradíció”, sajnos, de 
egy kissé a postások, a  vasuta�
sok, a közalkalmazottak, ré�
gebbtől fogva sovinisztábbak, 
nacionalistábbak, m int más 
rétegek. Szabad - e és helyes- e 
erről beszélni? Szükséges ezt 
megem lítenünk, bárm ennyire 
fájó  és nehéz is. Minden olyan 
hibáról, am ely bizonyos oknál 
fogva mélyen él egy rétegben, 
beszélni kell, hogy m egtaláljuk 
az eszközöket a  hibák kigyom�
lálására. Nem lehet véletlen az 
a sok panasz, am elyet szinte 
napról nap ra  kapunk  különbö�
ző helyeikről, hogy véletlenül 
eltűnnek sajtóterm ékek, vagy 
későn kézbesítik, vagy „vélet�
lenül” eltűnnek a  csomagok. 
Meg kell győzni az em bereket, 
hogy a  nacionalizmus az em�
berek jólétének temetője. Hisz 
épp a mi életünkben lá ttu k  
példaképpen azt, hogy a  nacio�
nalista, soviniszta uszítás 
eredm ényeként m ajdnem  egy 
harm adik világháború lángja 
lobbant fel Magyarországon.

Elvtársak! Erről a  kongresz -  
szusról joggal állíthatjuk , egy 
korszakot zár le. Nagy ered�
m ényeink vannak, de vannak 
hibáink is. Szeretném, ha eze�
ket a  h ibákat is  lezárnánk ezen 
a kongresszuson.

M int postaügyekkel megbí�
zott m iniszter, a jövőről is sze�
retnék szólni, mégpedig két 
szempontból: az életszínvonal�
ról és az ezzel kapcsolatos dol�
gokról, valam int a posta fe j�
lődéséről. Ami az első kérdést 
illeti, azt kell, hogy mondjam : 
annyit m erítünk m ajd a tá l�
ból, am ennyit beteszünk. Ha 
jól dolgozunk, lesz miből adni.

Gazdasági életünk m indin�
kább erősödik, ta lp raáll és 
hozzáteszem, m indinkább sa�
já t erőnkből áll ta lpra. Ami�
lyen m értékben segítenek eb�
ben a postások, oly m értékben 
részesülnek eredményeiből.

Zömében, többségében egyet�
értek  a szakszervezet kérdés 
felvetéseivel. Ahol a munkaidő 
m inden perce, másodpercekig 
ki van használva, o tt m indent 
el kell követnünk, hogy ne le�
gyen nyolc óránál hosszabb a 
munkaidő. Meg kell akadá�
lyozd  a szükségtelen túlóráz�
tatást. De vannak a postán 
olyan hivatalok is, ahol a nyolc 
órát nem  teljesen dolgozzák 
le. Aztán az egyenruha- kérdés.
8 millióról 15 m illióra emel�
tü k  ezt az összeget. Ez szépen 
hangzik. Megmondon, soha�
sem értettem  egyet a  különbö�
ző juttatásokkal. Ezt az össze�
get pénzben ad juk  oda. Senki 
sem veszi figyelembe ugyanis, 
am ikor a m unkaruhát felveszi, 
rongálja, elhasználja, hogy 150 
—200 forin ttal m agasabb a bé�
re. Ha végigjárom a hivatalo�
kat, azt m ondják: ennyi az 
alapbérem, n a  és a többi? Ez�
után  elgondolkodik az illető és 
felsorol egy csomó dolgot. Az 
ilyen m ellékjuttatásokra hal�
latlanul nagy összegeket köl�
tünk el. Csak m unkaruhára 
egym illiárdot költöttünk a 
m últ esztendőben.

Én azt hiszem, hogy a bére�
zés megfelelő fo rm ájá t is ki
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kell m ajd  dolgozni, i t t  is, és 
m ásutt is, hogy a  bérezés a  
m unka ellenértékét fejezze ki, 
hogy helyesen honorálja a 
m unkában való részvételt. Az 
így m egállapított bért azután 
költse m indenki arra , am ire 
akarja , de m indennek legyen 
meg az önköltségi á ra  — én 
ezt az álláspontot képviselem.

Ami a  posta jövőjét illeti, a 
következő a  helyzet. Azokkal 
szemben, akik állandóan sír�
nak, hogy a  m agyar posta így 
lem aradt, úgy lem aradt, én 
azt mondom, hogy az a kér�
dés. m itől m aradtunk le? P er�
sze az am erikaiakkal szemben 
le  vagyunk m aradva. Nemcsak

azért, m ert A m erika nagy or�
szág, hanem  azért is, m ert 
még bennünket nem  tudom  
hányszor puszttíott végig a 
háború, Am erika m ég komoly 
háborút nem  viselt, legalábbis 
olyat nem, am ely elpusztította 
volna, sőt m inden háborúnak 
a  fölét lefölözte. Vagy i t t  van 
Svédország, vagy Svájc, vagy 
a nagy országok — persze 
ezekkel szemben le  vagyunk 
m aradva. De azt kevesen né�
zik, hogy honnan indultunk el. 
Ha figyelembe vesszük, hogy 
mi volt 1945- ben, ha figyelem�
be vesszük, mi volt most, 1956 
októberében, akkor nem  jogos 
azoknak a  sírása, akik nem

lá tják  az eredm ényeket, ha�
nem  csak az elm aradást lá t�
ják  a  m ás országok között. 
Persze jobb lenne előbb ta r�
tani, de ehhez sok erőfeszítést 
kell még tenni.

A szocialista országok posta�
ügyi m inisztereinek legutóbb 
Moszkvában m egtartott kon�
ferenciáján megállapodások 
születtek közöttünk és a  baráti 
állam ok között, am elyek meg�
könnyítik fejlődésünket. Be�
kapcsolódunk az Euróvízióba. 
így 1960- ban m ár Moszkvát is 
fogjuk m ajd fogni televízióval, 
és nyugattól keletig m inden 
televíziós adást lehet m ajd lá t�
ni Magyarországon. 1961- ben

ultrarövidhullám ú távbeszélő -  
kapcsolat épül a  Szovjetunió 
felé, építünk m ajd  egy új te le�
fonközpontot is. Sor kerül egy 
csomó postahivatal átépítésére 
és a kisebb postahivatalokat is 
kellem esekké, tisztákká, kul�
tu rá ltakká igyekszünk tenni;

Körülbelül ennyi a progra�
munk. Úgy gondolom, hogy az 
az őszinteség, am ellyel i t t  el�
m ondottam  helyzetünket, segí�
ti szakszervezeti ak tíváinkat 
alapvető feladata ik  ellátásá�
ban; a  nép és a  szocializmus 
szolgálatában — fejezte be 
nagy tetszéssel fogadott beszé�
dét a m iniszter elvtárs.

O R B Á N  L Á S Z L Ó :

„Legyen élő és eleven a szakszervezeti élet!“
A  hozzászólások közepette 

az elnök hatalmas tapsvihar 
közben jelentette be, hogy a 
következő hozzászóló Orbán 
László elvtárs, a Magyar Szo �
cialista M unkáspárt Központi 
Bizottságának tagja, a)H a 
Központi Bizottság nevében  
kíván szólni a h m gresszushoz.

Ahogy elü lt a tapsvihar, Or�
bán elvtárs így kezdte a beszé �
dét:

Kedves E lv társak! A M a�
gyar Szocialista M unkáspárt 
Központi Bizottsága nevében, 
a küldött elvtársakon keresz�
tü l köszönöm a  postások 
45 ezer főnyi seregének azt a 
m unkát, amellyel az elm últ 
év során az ország rendjének 
helyreállításához és konszoli�
dációjához hozzájárultak. El�
lenségeink gyakran az orszá�
gon kívü l és belül is kény te�
lenek voltak elism erni m un�
kánkat és a rró l beszéltek, 
hogy az elm últ év során i t t  
valam iféle csoda történ/t. Mi 
azonban tudjuk, hogy nin�
csenek csodák! N álunk sem 
csoda történt, hanem  egysizie-  
rűen  csak az, hogy az ellen�
forradalom  leverése u tán  vi�
szonylag rövid idő a la tt kide�
rü lt, hazudtak  az im perialis�
ták külföldön, hazudtak  hí�
veik és képviselőik itit belföl�
dön. am ikor azt állították, 
hogy a m unkásosztály és a  
dolgozók tömegei szean.be fo r�
dultait a  proletárdiktatúra, a 
szocializmus ügyével. ElVtér-  
sak, a munkásosztály állást -  
foglalt a  p á rt és a  szakszerve�
zetek mellett. Ezekben a  he�
tekben és hónapokban egy se�
reg szakszervezet száz és száz�
ezer m agyar m unkás és dolgo�
zó képviseletében kongresszus�
ra  ü l össze, hogy m egtanács�
kozza, m egvitassa szakszerve�
zetének, iparágának, az ország 
ügyének különböző problém á�
j á t

I t t  szeretném  felvetni a 
kérdést: vajon hol, melyik 
úgynevezett kapitalista de�
m okráciában létezik, vagy m e�
lyik kapitalista dem okráciá�
ban képzelhető el, hogy egy 
olyan dem okrácia létezzék, 
m in t am ilyen többek között 
ezeken a szakszervezeti kong�
resszusokon is kifejezésre jut. 
Melyik kapitalista dem okrá�
ciában van  lehetőség arra, 
hogy az egyszerű dolgozók 
tíz vagy százezrei, esetleg mil�
liói a  dolgozó nép képvisele�
tében vitassák m eg nemcsak 
a  m aguk ügy eit, nemeseik ipar�
águk, szakszervezetük kérdé�
seit, hanem  még az ország 
ügyeit is. És melyik kapitalis�
ta  országban van lehetőség 
arra, hogy a dolgozóik döntse�
nek fontos állam i kérdések�
ben;

Persze a  kapitalista orszá�
gokban is vannak tanácskozá�
sok, viták. Csakhogy a  m eg�
valósításnál mindig a  kapita�
listák érdeke kell hogy győz�
zön!

A most lezajló szakszer�
vezeti kongresszusokat foko�
zott aktivitás, a  szakszerve�
zeti mozgalom bizonyos fel�
lendülése, jelentőségének, sze�
repének növekedése jellemzi. 
Mi ennek a  m agyarázata? 
Kétségkívül az is, hogy jelen�
tősen javul szakszerveze�
teink m unkája általában néz�
ve. De ennek a fellendülés�
nek, ennek a fokozott aktivi�
tásnak az alap ja az, hogy a 
párt és és a  népi demokrácia, 
valam int korm ányunk intéz�
kedései nyomán nő a bizalom 
pártunk, népi dem okráciánk, 
korm ányunk irán t; ennek a 
fellendülésnek az az alapja, 
hogy a párt és a tömegek kö�
zött a  viszony, a bizalom á l�
landóan erősödik és javul. Ez 
képezi végső fokon, szakszer�

vezeti életünk fokozott aktivi�
zálódásának alapját. Ez m a�
gyarázza a szakszervezetek 
jelentőségének és szerepének 
megnövekedését.

A  m agyar munkásosztály és 
a magyar dolgozók milliós tö �
megei m indinkább és m ind  
világosabban látják. hogy
pártunk. és korm ányunk szí�
vén  viseli a dolgozók érdekeit, 
látják* hogy adott gazdasági

lehetőségeink és feltételeinlk 
között m axim ális m értékben  
igyekszik javítani a dolgozók 
életviszonyait. Sok szó esett 
m ár ezen a  kongresszuson a r�
ról, hogy mily jelentősen ja �
vult a  postások életszínvona�
la is. Ne feledjük, ez olyan 
időben történt, am ikor az el�
lenforradalom 22 milliárdos 
k á rt okozott, am ikor állam unk 
roppant nagv gazdasási n e �
hézségekkel küszködött! Mind�
ez csak a Szovjetuniónak, is a 
testvéri szocialista államok 
tám ogatásának eredm énye�
képpen válhato tt valóra.

Népünk lá tja  és érzi ezt. 
S ennek eredménye, hogy né�
pünk körében egyre nő a  bi�
zalom pártunk  iránt, s  m ind 
erősebbé válik  a  p á rt és töme�
gek összeforrottsága. Ennek 
eredménye, hogy növekszik a 
szakszervezetek tekintélye, s 
ezért nő a  bizalom a  szakszer�
vezeti mozgalom irán t is a 
dolgozók széles tömegeiben.

M iért kell ezt ismételten, 
meg ism ételten aláhúzni? 
Azért, m ert az októberi, no�
vem beri ellenforradalm i idők�
ben és u tána  is, voltak olyan 
ellenséges, revizionista néze�
tek, am elyek a  pártta l szem�
ben ak a rták  erősíteni a  szak�
szervezeteket. amelyek a 
párttól függetlenül akarták  
erősíteni és ta lp ra  állítani a 
szakszervezeti mozgalmat. 
H át ilyen nincs és ilyen nem 
lehet!

Az ellenforradalom nak és az
azt követő egv esztendőnek az 
a  tanulsága, h a  erős a  párt, 
erős a népi demokrácia, akkor 
van alap erős és virágzó szak -  
szervezetek terem tésére, de ha 
gyenge — m int októberben, 
novemberben volt — akkor 
veszély1ben a m unkáshatalom  
ügye, akikor lehetetlen erős 
és virágzó szakszervezetei te �

remteni. Ezért nenic6iak álta�
lában érdeke a  m unkásosz�
tálynak, a  szakszervezeti moz�
galomnak a p árt erősítése, 
hanem  közvetlenül is! Ezt ja �
varészt felism erték a töme�
gek, s ennek eredménye az a 
segítés, az a támogatás, amely 
a  szakszervezeti mozgalom 
új fellendülését jellemzi n ap �
jainkban;

Az ellenforradalm at meg-
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előző időben — eeit őszintén 
meg kell mondani elv társak  — 
az üzem ekben politikailag nem 
lehetett különösen nagy sze�
repe a szakszervezetnek, 
m ert az üzemi dolgozók igen 
nagy része a  p árt tag ja  volt, 
ennek következtében kissé el�
mosódott a  szakszervezetek 
hajtószíj vagyis közvetett 
kapcsolatot «terem tő szerepe. 
Ám ezen a  téren  most döntő 
változás történt. P ártunk  tag �
létszám a m a jelentősen ki�
sebb, m int az ellenforradalom 
előtt volt.

Ügy hisszük ez jó  és helyes. 
Nincs szükségünk arra, és 
nem  akarjuk , hogy egyesek 
félelemből, vagy opportuniz�
musból csatlakozzanak pár�
tunkhoz. Nem akarunk  tiszte�
letbeli párttagokat, akiknek 
tagsági könyvük van, de nem  
vállalják  azt a pluszm unkát és 
felelősség - többletet, amely 
elengedhetetlen a  kommunis�
ta  párttagsághoz. Az a néze�
tünk. pártunknak  m a kisebb a 
létszáma, de ugyanakkor erő�
sebb, m int az ellenforradal�
m at megelőző időben. Épp 
azért, m ert a  p árt taglétszáma 
ma kisebb, különösen nagy a 
jelentősége a dolgozók millióit 
felölelő szakszervezeteknek. 
Hadd tegyem hozzá, különö�
sen á ll ez a  postások tekinte�
tében. Mi jó l tud ják , hogy a 
postásak között viszonylag 
még kevesebb a  párttagok 
száma, m in t egyéb üzemek�
ben, és jelentős számban van�
nak hivatalok és üzemrészek, 
ahol egyetlen párttag  . nincs, 
vagy csak nagyon kevés van. 
Nos, csak gondolják meg: egy 
olyan hivatalban, ahol alig - alig 
van kom m unista párttag, hogy 
képzelhető el, hogy a m unka 
a párt politikájának szellem é�
ben, a népi dem okrácia érde�
keinek megfelelően folyjon?

Csak úgy, h a  abban a  hiva�
ta lban  erős szakszervezet van, 
am ely segíti a  p árt politiká�
jának  érvényesítését, segíti, 
hogy a m unka az illető hiva�
talban, vagy m ásutt, ahol a 
postások dolgoznak, népi de-  
mokráci ániS érdekeinek meg�
felelően folyjon. Ezért van, 
hogy ha külön fontossága van 
a  szakszervezeti mimikának ál -  
taláibán, még fontosabb ez a  
m unka a  postás szakszervezet 
szempontjából.

M it v á r pártunk  Központi 
Bizottsága a postás szakszer�
vezettől?

Ügy hiszem helyes erről be�
szélni, m ert viszonylag kevés 
szó esett a  szakszervezetek 

mozgalmi, politikai jellegű fel-  
. adatairól. Nem arró l van  szó, 

m intha helyes lenne háttérbe 
szorítani a  sealksizervezetek 
érdekvédelm i, gazdasági,
sport és ku ltu rá lis nevelőmun -  
ká já t. Nyilvánvaló, hogy ez a  
szakszervezet sajátos feladata- , 
és óriási fontossága van  abban, 
hogy a  dolgozókat m aga köré 
tömörítse. Persze az is nyil�
vánvaló: a  szakszervezetek
munkálja nem  m erülhet ki az 
érdekvédelem ben, a gazdasági, 
a  sport, a ku ltu rá lis  felada�
tok ellátásában; A szakszer�
vezeteknek m egvan a  ma�
gúk, nem csak közvetett, ha�
nem  köizvetlen politikai fe l�
a d a ta  - is. Épp ezért; az t vár�
ju k  tehát a Postás Szakszer�
vezettől, hogy segítse a párt 
politikáját, segítse népezerű-  

. sítenii, ism ertetni mtézikedé-  
seinket, mozgósítsa a  széles 
tömegeket a  p á rt előtt álló 
feladatok végrehajtására; 
Sok eredm ényről beszéltem 
ma, de helytelen lenne, ha 
behunynánk a  szemünket, és 
nem  látn ánk világosan, hogy 
jelentős számmal akadnák  a 
postások között és m ás dol�
gozók között is olyanok, akik  
előtt m ég sok m inden nem  vi�
lágos, akik  m ég sok kérdésben 
nem  lá tjá k  tisztán az ország 
elő tt álló feladatokat, ak ik  
fenntartással, sőt gyanakvás�
sal viselkednek pártunk  poli�
tikájával szemben.

Ne bízzuk el m agunkat 
elvtársak, de szeretnénk a té�
nyek erejével, a p á rt politiká�
jának  ism ertetésével meg�
győzni a m ég ingadozó és té �
továzó dolgozókat arról, hogy 
helyük a szocializmus építé�
sének oldalán van, hogy egyé�
ni érdekeik elválaszthata tla�
nok a  szocialista építőm unka 
eredményességétől. Ezért
végső soron h a  harcolni, küz�
deni akarnak  családjuk érde�
keiért, ezt csak úgy tehetik, 
ha népünk érdekeiért küzde�
nek, ha segítik pártunka t és 
korm ányunkat e  feladatok 
m egoldásában.

Gondolják csak meg. meny�
nyi postás van, akinek ké�
telye és problém ája van, Fe-  
lelünk - e m indig a  problém áik�
ra? Felvilágosítj.uk - e őket ké�
telyeikről, aggodalmaikról? 
Bizony sokszor nem. Pedig ta �
pasztalhattuk. hogy miiként a 
tenyészetben, úgy a  politiká�
ban sincs légüres té r  és ha a 
a dolgozók kérdéseire nem  
mi adunk válásit, az ellenség 
válaszol rá  a  m aga szája íze 
szerint. T ehát ne engedjük á t 
ellenségeinknek a  politikailag 
még elm aradott, kevésbé öntu�
datos rétegeket! Ne engedjük, 
hogy az ellenség propagandá�
ja  és agitációja befolyásolja 
őket, hanem  vegyük kézbe 
bátran  és jól ezek felvilágosí�
tását. Bátor helytállásra van 
szükség! Ne legyenek olyanok, 
akik egymásközt lévén egyet�
értenek politikánkkal, szilár�
dan kiállnak mellette, de ha a 
politikailag elm aradott em be�
rekkel beszélnek, nem merik 
b á tran  és egyértelm űen kép -

*
Légrádi;Jánosaiét; (Eger) 

oklevéllel ̂  és T  em léktárggyal 
tün te tte  ik i ♦ HiMr^dvtárs.

A «kiiWöttek »figyelik a  - besssám otóté

Horváth Ágoston idős postás, Szabó László elvtárs, a  soproni 
ak it kitüntettek. igazgatóság vezetője a nyugat�

magyarországi postásság egyik 
képviselője.

K ari Kalatich 125 ezer kelet né m et postás küldötte.

Tanácskozik a  kongresszus.

Bíró Bódis József, a  p écsi. 
Területi Bizottság elnöke . 

a  szónoki emelvényen

Orbán László elvtárs, az 
nak ta rja  az emelvényen.
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viselni és kifejezésre ju ttatn i 
a  párt politikáját.

Ugyanakkor ne tévesszük 
össze a téves, helytelen néze�
teket az ellenség nézeteivel. 
Ne m ondjuk m indenkire, aki 
helytelen nézetet vall, hogy 
ellenség, vagy hogy az ellen�
ség hangja beszél belőle, ha�
nem dorong helyett a becsü�
letes dolgozókban élő kéte�
lyeket felvilágosító m unká�
val, a  párt szavainak tolm á�
csolásával igyekezzünk elosz�
latni.

Továbbá azt v árja  pártunk 
a  Postás Szakszervezettől, 
hogy ne csak tolmácsolója, 
népszerűsítője, ism ertetője le�
gyen a párt politikájának, a 
dolgozó tömegek között, h a �
nem végezze el e  m unkának a 
m ásik oldalát is. Segítsen a 
dolgozók véleményét és han�

gulatát tolmácsolni a felsőbb 
párt -  &  állam i szervekhez. A 
fá r t  nemcsak vezeti a töme�
geket, nem csak tan ítja  őket, 
hanem  tanul is tőlük, a dolgo�
zók tapasztalatainak kim erít�
hetetlen kincsesbányájából 
minél többet m erít, annál biz�
tosabban tud előre haladni a 
maga útján.

Ezért pártunk  azt várja  a 
szakszervezetektől, és term é�
szetesen a  postás szakszerve�
zettől, segítsen felszínre hozni 
a tömegek hangulatát, a töme�
gek véleményét és problé�
máit. Segítse elő ezen keresz�
tü l is egy, a  nép érdekeinek 
megfelelő pártpolitika kialakí�
tását. Végül azt k íván ja a 
párt a szakszervezetektől, 
hogy legyen élő és eleven 
szakszervezeti élet. A szak -  
szervezeteknek nem  k irakat -

intézm ényeknek kell lenniük. 
Nem statisztikai számokra 
van szükségünk, hanem  arra, 
hogy a dolgozók magukénak, 
érezzék a szakszervezetet. Dol�
gozzanak úgy a Postás Szak-  
szervezet aktívái, hogy a  pos�
tás dolgozók tízezrei bízzanak 
a szakszervezetben, szeressék 
azt. Neveljék szocialista öntu�
datra a postásokat, valam int 
állampolgári felelősségérzetre, 
hogy egyéni érdekeiket össze�
kapcsolják az ország érdekei�
vel, hogy élni tudjanak azok�
kal a dem okratikus jogokkal, 
amelyet egyetlen kapitalista 
ország sem tud a dolgozók�
nak biztosítani.

Legyen a  postás szakszerve�
zet is, m int a többi szakszer�
vezet a  valóságban is a  kom�
munizmus iskolája, ahogyan 
ezt annak  idején Lenin a  szak-

szervezetek feladatává tette!
A mélyből jöttünk, elvtérsak. 

A csúcsok, napsütötte tá jak  
felé megyünk. Verejtékezünk 
még ezen az úton, lesznek ne�
héz, rögös kitérők is, m ert 
nem mindig egyenes az út, de 
emelkedünk, m ert nem  egye�
dül járunk  ezen az úton. 950 
millió em berrel menetelünk, 
éB a gyarm ati országok száz - és 
százmillióinak ragaszkodása 
és szeretete kísér bennünket 
ezen az úton. Épp ezért elv�
társak nincs olyan erő a  vilá�
gon, amely el tudna tántorí�
tani bennünket attó l az úttól, 
amely hazánk felemelkedésé�
nek, a  szocialista M agyaror�
szág felépítésének egyedüli le�
hetséges ú tja!“

Orbán elvtárs beszédét hosz-  
szantartó, lelkes tapssal fo�
gadta a  kongresszus;

A kormány, a párt, a szakszervezet
ahol tud, segít!

— Vas-Wifteg Miklós, a SZOT alelnökinek beszéde a t  V. kongresszuson —

Elvtársak! Második napja 
figyelem tárgyalásaikat és az 
egész kongresszust abból a 
szemszögből nézem, hogy egy 
olyan szerv kongresszusán ve�
szek részt, am elynek nincs 
szakszervezeti hagyom ánya — 
sőt elnézést kérek  őszintesé�
gemért, ez a dolgozó réteg volt 
am ely felszabadulásunkig, 
nemcsak, hogy közömbösen vi�
selkedett a  szakszervezeti moz-  
galomal szemben, hanem  hagy�
ta  m agát felhasználni a  felvi�
lágosodott tudatos m unkásság�
gal szemben.

A központi vezetőség jelen�
tése, a  hozzászólások a rra  en�
gednek következtetni, hogv az 
elm últ 13 esztendő a la tt nagy 
m unkát végzett a  postás szak -  
szervezet.

N éhány szót a problémákról. 
Kossá elv társ kemény, de 

őszinte hangot ü tö tt meg. Az�
zal az őszinteséggel beszélt, 
am ely bizonyos időszakokban 
hiányzott a szakszervezeti moz�
galomból. Pedig rendkívül fon�
tos az egész munkásmozgalom�
ban az őszinteség, az  igazmon�
dás. Ez sokszor népszerűtlen, 
de szívesen kel] vállalni. In�
kább egy - két hétig vagy bizo�
nyos ideig legyünk népszerűt�
lenek, de később igazolódjanak 
Száváink. Kossá élv társ konk�
rétum okat m ondott, meglevő 
tényeket Épp ezért senki se 
érezze sértve m agát. A hibá�
kon változtatnunk kell. ez a 
szakszervezetek fő kötelessége, 
ezért vagyunk, nem  a házas�
sági segélyekért és hasonló�
kért.

A szakszervezetek hirdessék 
em elt fővel, hogy a  kommu�
nista társadalom  erős tám a�
szai. Kövessünk el mindent, 
hogy m egértessük dolgozó 
társainkkal sa já t osztályhely -  
zetüket és azt. hogy m indent 
ami 45 ó ta javunkra történt, 
annak köszönhetünk, hogv 
m egsem misítettük, szétzúztuk 
a vérszooó kapitalista rendet. 
Az a valóság, hoev m a m inden 
em bernek rendelkezésére áll az 
érvényesülési lehetőség. Ehhez 
három dolog kell: tehetség,
hűség a munkásosztállyal 
szemben és szorgalom;

A dem okrácia legszélesebb 
skáláját biztosítiuk dolgo�
zóinknak. V itatkozhatnak, kell 
is. hogy vitatkozzanak, m int 
ni. m a a sa já t m iniszterükkel. 
Nézzenek vissza a régi idők�
ben lá ttak - e  a postások valaha 
i« egy eleven m inisztert? Szó�
vá tehették - e  fájdalm aikat? 
És ha szóvá te lték  kaotak - e 
rá választ? Ma h a  kérünk, kö�
vetelünk. őszintén meamond-  
iák, teljesíthető - e a kérés, s  ha 
nem. m iért nem. Ez az emberi 
bánásmód.

E lértük az ipari munkások 
bérszintjét. Emlékeznek még a 
120 pengős kézbesítői fizeté�
sekre? Biztosítottuk a postás-  
' ágnak a  8 órás munkaidőt. 
Hogy ezt m ennyire ta rtják  be. 
önökön múlik. A korm ány biz�
tosította, a szakszervezet tá �
mogatja. Megvalósult az 
“svenlő m unkáért egyenlő bér 
elve a postán is.

És beszéljünk csak a m unka�
ruháról. a term észetbeni ju t�
tatásokról. Kossá elvtársnak 
ebben teliesen igaza van. Én 
mint szakszervezeti vezető biz�
tos nem  fogok üdvözlő távira�
tokat kapni azoktól a szak�
máktól. akik ebben érdekelve 
’annak. De mindegy. A dolgo�

zók egyetemes érdekét nézem, 
nem  az egyes szakmákét. Ál�
lítom, a  term észetbeni iuttatás, 
a  szocialista bérek m eghamisí�
tása, csalásra, v isszaé lő re  ad 
alkalm at. Nem kívánok fog�
lalkozni ennek részleteivel, azt 
önök jól ism erik. De kérdem : 
értékelik - e a  dolgozók, am it 
közvetve kapnak? Abban a 
m értékben értékelik - e amilyen 
értéket képviselnek? Nem é r�
tékelik, elvtársaik. Azt nézik, 
m i van a borítékban, mennyit 
olvashatnak meg. Am it kap�
nak. elfogadják, de nem  gon�
dolkoznak azon. hogy az m i�
lyen bérkiegészítést jelent. 
Egy m illiárd forint évenitecsaik 
a m unkaruha, ehhez já ru l még 
az ebédkiegészítés, üdültetés. 
Milyen olcsón üdülünk! P er�
sze valaki azt m ondaná: Igen, 
aki üdülhet. Csakhogy önök 
teszik a  javaslatot, hogy k ik  
m enjenek üdülni! Sajnos, épp 
a fizikai dolgozók veszik a leg�
kevésbé igénybe az üdültetést, 
amd fájó.

A szakszervezet kötelessége 
tudatosítani,-  hogy az-  ország 
gazdái vagyunk. Ez nem szó�
lam, nem frázis, m ert ez a v a �
lóság, csak meg kell tudni m a�
gyarázni. Ezt szolgálja a  kor�
m ány és a SZOT közös rende�
leté az üzemi tanácsokról. Szé�
lesedik az üzemi demokrácia, 
kellő felügyelet, kellő vezetés, 
kellő tanácsadás m ellett széle�
sedik. A kkor valóban saját 
gazdáik lesznek és lá thatják , 
milyen károkat okoznak a tol-  
vajlások, az anyagherdálás, 
minőségrontás — akkor m in�
dent elkövetnek m ajd ezek 
megszüntetésére, m ert m ár 
nem bérmunkások többé, h a �
nem  vállalkozókká lettek. Igaz, 
a dolgozók ezt nem fogadták 
oly lelkesedéssel, m int ahogy 
az ügy megérdemelte volna. Ez 
tájékozatlanságból, az ellenség 
aknam unkájából ered.

A beszámolóban hallottam, 
de megerősítem, több támoga�
tást a  bizalm iaknak. Szoros 
kapcsolatot akarunk a dolgo�
zókkal! De a  dolgozók fájdal�
m át csak úgy é rtjü k  meg, ha 
sa já t szájukból halljuk, ha 
megnézzük azok gyökerét. Az 
üzemi bizalm iak m aguk az 
élő szakszervezet az üzemen 
belül. Az ő feladatuk mindezt 
m egtudni, kinyomozni. A leg�
nagyobb éberséggel vigyázza�
nak, hogy dolgozótársuk igaz�
ságtalanul hátrányba ne ke�
rüljön. Ez a  kötelességük. Em �
beri méltóságába senkit meg 
ne alázzanak. Segítsenek dol�
gozótársaik ügy es - bajos dol�
gaiban. Vigyázzanak m unka�
társaik  tekintélyére, becsületé�
re. Üldözzék a  lógósokat, rém �
hírterjesztőket. Védjék meg 
dolgozótársaikat a  hivatalve�
zetők egyes túlkapásai ellen. 
Egy a  fontos: a  bizalm inak
ezért semmi hátránya ne le�
gyen, és az üzemi aktívák 
m enjenek a  bizalmi segítségé�
re, ha az esetleg bajba jut. Az 
ilyesmi visszaadja a  dolgozók 
bizalm át a szakszervezet iránt, 
és az is növeli a szakszervezet 
tekintélyét, ha a  dolgozókat 
bevonják az egyes kérdések 
megbeszélésébe. A felvételek�
nél, elbocsátásoknál, bérjavítá -  
soknél a feladatok szétosztása 
nemcsak az üzemi tanács, a 

szakszervezeti bizottság dolga, 
hanem a bizalmiaké is. hiszen 
ők ism erik legjobban m unka�
társaikat.

De a szakszervezetnek is 
többet kell foglalkozni a bizal�

miakkal. Tanáccsal kell ellátnia

őket, bátorítania kell. Hiszen
ők a sorkatonák!

Vitaképessé kell tennünk a 
m unkásokat. Bátorítsuk őket a 
vitára. Nem baj, ha olyasmit 
mond, ami nekünk nem  te t�
szik, azért vagyunk ott, hogy 
helyrebillentsük a fejét. De v i�
tatkozzon. Jobb, ha nekünk 
m ondja el az értekezleten, 
m intha m ásu tt m ondja el, 
m ert ha csak valakinek a fü�
lébe súgja, nem tud juk  meg�
cáfolni, ebből pedig nem tanul�
nak a  résztvevők.

Az értelmiséggel nem sza�
bad türelm etlennek le n n i Ki 
kell várni az időt, am íg az ön�
tudat beérik. Erinél a  rétegnél 
sokkal nehezebb a murikánfc, 
m int a  fizikai dolgozóknál. Va�
laki így m agyarázta ezt ne-  , 
kém: A fizikai m unkást érzel-  j 

ménéi tud juk  megfogni, ez 
nem művészet, itt a  művészet 
az, hogyan tud juk  a  mozga�
lomban sa já t osztályának ba�
rá tjakén t m egtartani. Az é r �
telmiséget ellenben az értel�
m én keresztül kell m egnyer�
nünk. I tt  ez a  művészet; Ha 

■ pedig valaki az értelm én ke�
resztül félisrtteri a szocialista 
társadalom  jogosságát, hasz�
nosságát, ott m ár nem  művé�
szet m egtartani a mozgalom�
ban. Nem egyszerű doiog ez, 
m ert a m agyar értem iségnek 
sincs szakszervezeti tradíciója.

K érték a v ita  során, hassunk 
oda, hogy az újonnan épített 
lakások ju ttatásában, mi, 
szakszervezetiek is részt ve�
gyünk. Ez folyam atban van. 
Részt fogunk verini;

Valam it a  nyugdíjalapról; 
Tudom, hogy ez fájó pont, ta �
lán  önöknél még fájóbb, m int 
más rétegnél. Ehhez azonban 
megfontoltan, nagy felelősség�
gel szabad csak hozzányúlni, 
nehogy illúziókat keltsünk. 
Teljes mélységében ism erjük a  
nyugdíjasok problém a- körét, 
mégis azt kell mondanom, 
hogy a  m agyar nyugdíjtörvény 
az egyik legjobb a világon, bár 
vannak fogyatékosságai. H át�
rányban vannak azok. akik  30 
—40 esztendőt ledolgoztak az 
üzemekben, hivatalokban. 
Méginlkább hátrányban van�
nak azok, akik csak azért men�
tek  annak idején  120, 160, 180 
pengőért postásnak, fűtőnek és 
ki tud ja  még minek, hogy 
m ajd öregségükre nyugdíjuk 
legyen. Ezek most mind csa�
lódtak a  rem ényeikben és ezt 
kell helyrehoznunk. E rre kell 
módot találnunk. A kormány, 
a szakszervezet segíteni akar 
a nyugdíjasokon és segíteni is 
fog, de csak az adott lehetősé�
geken belül. Kossá elvtárs 
nem csak azért illetékes, m ert 
pcstaügyi miniszter, hanem 
azért is, m ert pénzügyminisz�
ter is volt, ezért el. kell fogad�
nunk állítását, hogy b ér -  és 
nyugdíjem elésre a közeljövő�
ben nem kerülhet sor. m ert az 
ország' pénzügyi, gazdasági 
helyzete ezt nem engedi meg. 
őszin tén  megmondta tehát: 
nem bolondítom magukat, egy 
ideig csöndben kell lenni. Itt 
csak arról lehet szó, hogy a 
nyugdíjasok rendelkezésére ál�
ló összeget a legigazságosab�
ban osszuk el. M ár az is na-  
gyan m egnyugtató lesz. ha ez 
megtörténik. Mi most dolgozó�
társainkhoz kívánunk fordul-  1 
ni, hogy az eddigi 3 százalék 
helyett 4 százalékot adjanak a 
nyugdíjalapra. Ez nem jelenti, 
hogy m inden sérelmet orvosol�
ni tudunk, h a  ezt elfogadják 
a dolgozók, de az biztos, . 
hogy a  legfájóbb sebeket be l

tudjuk vele gyógyítani. PL azt, 
hogy ne legyen többé 90 forin�
tos nyugdíj. K érem  önöket, 
hogy am eddig ezt a  kérdést 
meg nem  oldjuk, addig ne fog�
lalkozzanak egy kisegítő nyug�
díjalap gondolatával, ne tor -  
pedózzák meg, ezt a  most meg�
nyilvánuló szándékot.

Ami a  postás kórház vissza�

adását illeti, ez részben az 
Egészségügyi Minisztériumon 
múlik. Én nem látom veszé�
lyesnek, ha az lesz ráírva, 
hogy „Postás Kórház’1. Hiszen 
ha lesz benne férőhely, és egy 
lakatos, vagy egy kőműves 
megbetegszik, azt is oda fogjuk 
vinni, a postások ehhez bizo�
nyára hozzájárulnak majd, 
m ert ez m agától értetődik, de 
a postások szeretnének valami 
olyan kórházzal rendelkezni, 
amely a sajátjuk , am elynek ők 
a gazdái.

P ár szót a szakszervezeti fe�
gyelemről. Miben nyilvánul ez 
meg? Abban, hogy ismerve a 
határozatokat, azokat m int a 
többség határozatát m agunkra 
nézve kötelezőnek tartjuk , 
vagyis érvényre ju tta tju k  a 
dem okratikus centralizmust.

Csakhogy én tovább megyek. 
M ert nem  sokat ér a szakszer�
vezeti fegyelem, (ha nincs ön�
fegyelem. Dolgozótársainkat 
önfegyelemre kell nevelnünk, 
de még ez is kevés osztályhű�
ség nélkül. Az események f i�
gyelmeztettek, hogy az embe�
rek  akadékoskodtak. M it é r  a  
fegyelem, ha valaki nem hű 
osztályához, szakszervezetéhez, 
ha nem  hű ahhoz, am iből 
él? E rre a  hűségre kell' nevel-  
nünikj

Sok megoldásra váró kérdés 
van még, am ivel meg kell bir�
kóznunk. De higgyék el, ezek�
kel a  kérdésekkel foglalkozik 
a  kormány, foglalkozik a szak -  
szervezet. Nem tudom, ki ho�
gyan érzi, de soha még kor�
m ány 'nem állott olyan közsze�
retetben, soha korm ány még 
nem érezte úgy á t a társada�

lom, a  nép fájdalm át, m in t a  mi 
korm ányunk. De idő kell, amíg 
az em ber meggyőződik erről, 
nekem is idő kellett hozzá. Bí�
zunk benne, azért van ez a 
korm ány a  helyén, m ert az a 
kötelessége, hogy megoldja a 
mi problém áinkat;

Néhány szót nemzetközi 
kapcsolatainkról. Ezek egész�
ségesen fejlődnek. Önök is lá t�
hatják. Fogadjuk a  különböző 
országok küldötteit, különböző 
országok szervezeteit és ezek�
kel nem csak mi beszélgetünk, 
hanem  szerte visszük őket az 
országban, győződjenek meg 
m aguk a  m i helyzetünkről. És 
a jövőben is továbbépítjük ösz-  
szeköttetéseimket.

Végül, még egy probléma. 
Tudatosítsák m unkatársaink 
között igaz, és meggyőző sza�
vakkal a  büszkeség érzését. 
Legyünk büszkék, hogy a szo�
cialista tábor országainak nagy 
családjához tartozunk. Le�
gyünk büszkék, hogy a  gyar�
m ati népek felszabadító harcá�
ban nekünk is részünk van, ha 
közvetve, h a  ici- picikét is. Tu�
datosítsuk, hogy a Szovjetunió 
sikere a világ dolgozóinak te �
kintélyét is növeli. És ha vala�
hol a  Szovjetunió etilen törnek, 
a  világ dolgozóinak érdekei el�
len törnék. Fejlesszük az áldo�
zathozatal készségét, a  közös�
ség érzését, az osztálytudatot, 
az osztályhűséget dolgozótár�
saink között és ha sikereket 
érünk el ezen a  téren, akkor 
igazoltuk a szakszervezetek 
létjogosultságát — fejezte be 
nagy taps közepette beszédét 
Vas- W itteg Miklós elvtárs.

„A szovjet postások üdvözletét hozom!“
— Zsiganov elvtárs felszólalása —

VASZILIJ ZSIGANOV; a
Szovjet Közlekedési-  és Pos�

tás Dolgozók Szakszerveze�
tének titk á ra  hatalm as taps�
vihar közepette lépett a 
dobogóra. „Engedjék m eg —

szállítás m egkönnyítésére gépi 
berendezéseket szerezzenek be 
és azokat a dolgozók kímélése 
érdekében m unkába állítsák. 
A kom m unista p árt legújabb 
program ja szerint 10—12 év

Vaszilij Zsiganov, a szovjet postásság képviselője

kezdte beszédét —•, hogy á t�
adjam  önöknek a  szovjet 
postás dolgozók forró ba�
rá ti üdvözletéit“ Ezután a 
m agyar nép politikai sikereiről 
beszélt, majd>tgy folytatta: „A 
szovjet szakszervezetek előtt, 
így a  rizovjet postásszakszerve�
zet elő tt is hatalm as felada�
tok állnak. M int tudják, a 
szovjet népgazdaságot jelen�
tős m értékben átszervezték és 
ezzel kapcsolatban a  m i fel�
adatunk is megváltozott. Szak-  
szervezetünk egyesült a  szov�
je t gépkocsiszállítók szakszer�
vezetével. Ez megkönnyíti 
m unkánkat. Jelentős felada�
taink vannak a term előm unka 
segítésében, az önköltség csök�
kentésében, a  term elékenység 
emelésében, a nehéz m unka -  
folyam atok gépesítésében, a 
m unkaversenyek átszervezé�
sében. Szeretnénk reálisabbá 
tenni a  m unkaversenyt a  pos�
tások számára. A Szovjetunió�
ban nem régiben állam i mun-  

j kavédelmi felügyeleti szerve�
ket létesítettek, am elyeket mi 
is támogatunk, s  ezekre a 
szervekre, valam int a  helyi 
vezetőkre hárul a  feladat, 
hogy a  dolgozók m unkafelté�
teleit megjavítsák, a  nehéz-  

l testi m unkát gépesítsék, és a

alatt fel kell számolnunk a la �
kásproblémát. Szakszerveze�
tünk  nagy feladata, hogy ezen 
örömteli m unka befejezésének 
időpontját m inél előbbre hoz�
za. A szovjet posta hatalm as 
építőváLlalatokkal rendelkezik. 
E vállalatok a  leghevesebb 
mumkaversenyben állnak  egy�
mással, hogy m inél előbb 
megoldhassák a  postások la�

kásgondjait; _ Á kulturális 
m unka terén  is hatalm as fel�
adatok állnak  előttünk. Fel�
adatainkat csak a Szovjetunió 
K om m unista P ártjának  állan�
dó tám ogatásával és segítségé�
vel tud juk  végrehajtani. Szak -  
szervezetünket nem régiben a 
Lenin- rencklel tün te tték  ki, 
am ely egyúttal még nagyobb 
felelősséget ró  rán k  a  dolgo�
zók érdekvédelm ében, a szov�
je t állam nak nyú jto tt segít�
ségben;

Kedves Barátaim !
Nagy öröm et okoz szám unk�

ra, hogy az utóbbi időben je�
lentősen fejlődtek szakszerve-  
íe tünk  nemzetközi kapcsola�
tai. M egnővekedett a  Szovjet�
unióba látogatott postás dol�
gozók száma. Szám talan or-  
szág postás küldöttei érkez�
nek m eghívásunkra a  Szovjet�
unióba. A legutóbbi hetekben 
például nyolc külföldi ország 
postás küldöttségét lá ttu k  ven�
dégül, a  mi szakszervezetünk�
ből pedig ha t küldöttség u ta�
zott a  különböző — elsősorban 
baráti — országokba. Hisszük 
és rem éljük, hogy a  közeljövőd 
ben ez a  kapcsolat még job�
ban elmélyül, még őszintébbé 

é s  barátibbá válik. Most pedig 
engedjék meg, hogy átadjam  
a szovjet postások ajándékát 
az V. kongresszusnak és fel�
olvassam a  következő levelet:

„A Szovjet Postás Szakszer �
vezet Központi Vezetősége sze �
re tettel üdvözli a magyar dol�
gozókat az 1957. év sikeres be�
fejezéséért, az cfktóberi ese�
mények. u tán  elért kimagasló 
sikereikért. Engedjék m eg az 
elvtársak, hogy m inden jó t k í �
ván junk a magyar dolgozók�
nak a szocializmus építésében. 
Növekedjenek, sokasodjanak 
sikereik  a  szocialista építés �
ben, a szocialista tábor erősí�
tésében. Erősödjön és virá �
gozzon a világ szakszerveze �
teinek szövetsége és barátsá�
ga! É ljen a világ dolgozóinál 
szocialista összefogása, szoli �
daritása! Legyen béke az egész 
világon!“

125000 német postás 
nevében

— Kari Kalauch felszólalása —.

KARL KALAUCH,

a  Német D em okratikus Köz�
társaság Postás Szakszervezete 
elnökhelyettesének hozzászólá�
sé az V. kongresszuson: „Ked�
ves szaktársnők és szaktársak! 
Drága barátaim ! A Német De�
m okratikus Köztársaság 125 
ezer postás tagot számláló pos�
tai és távközlési szakszerveze�
te nevében testvéri üdvözlete�
met tolmácsolom nektek.

A mi köztársaságunkban 
nagy figyelemmel kísérik 
m unkátokat. A Német De�
m okratikus Köztársaság pos�

tás dolgozói nagy rokonszen -  
vet éreznek m agyar testvéreik 
iránt. Ez tulajdonképpen a 
Németországban 1945 óta vég�
bem ent fejlődésből következik. 
A történelem  során első ízben 
sikerült a ném et nép egyik 
részében az imperializmust, a 
m ilitarizm ust végérvényesen 
felszámolni. A történelem  fo�
lyamán először fordult elő 
hogy nem  az oly rossz hím eví 
és gyűlölt junkerek, generáli 
sok, fináncm ágnások min 
Krupp, Stimmes rendelkeznek 
Németországgal, hanem  m un�
kások és parasztok gyakorol-
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ják  a hatalm at nálunk is, 
m int nálatok. Az októberi idő�
ben egész különösen erős szó-  
lidaritást éreztünk magyar 
dolgozó testvéreink iránt, 
ugyanakkor gyűlölettel gon�
doltunk a fasisztákra, a mo�
nopolkapitalizmus em bereire. 
Úgy gondolom, az elm últ hó�
napok során sa já t bőrötökön 
élezhettétek, hogy bennünk, a 
Német Dem okratikus Köztár�
saság dolgozóiban, hűséges és 
kitartó  barátokra találtatok, 
akikre mindig szám íthattok.

A háborús uszítok csúfos 
magyarországi kudarca nálunk 
is éreztette a hatását. A náci 
háborús uszítok, a nyugati pa�
radicsomba tömörülnek, s ha�
zugsággal, rászedéssel, kipró�
bált népbutító eszközökkel 
akarják  a nyugatném et lakos�
ságot újból felvonultatni Ke�
let ellen. Csakhogy ebből a ka�
landból semmi sem lesz.

A ti és a mi m unkánk cél�
jául a dolgozók életszínvonalá�
nak állandó em elését tűztük 
ki. Dolgozóink tudják, hogy ezt 
csak jó m unkateljesítm ények�
kel lehet elérni. Mi a  term elés 
terén  m ár ott tartunk , hogy a 
postás dolgozók nálunk m ár 
45, sőt itt - o tt 42 ó rát dol�
goznak egy héten. Dolgozóink 
magasszínvonalú m unka -  és 
egészségvédelemmel rendel�
keznek, és egyéb szociális, kul�
turális előnyöket élveznek. E 
téren nálatok is sokat értek el. 
Ezért úgy véljük, közös érde�
künk a  két testvéri szakszer�
vezet közti kapcsolatokat még 
szorosabbra fűzni a jövőben, 
közös érdekünk, hogy tapasz�
ta la ta inkat gyakrabban cserél�

jük  ki. Kétségkívül hozzájárul 
m ajd ehhez a kölcsönös tanul�
mányi küldöttcsere, am elyre 
vonatkozóan az 1958- as esz�
tendőre m ár meg is egyez�
tünk.

K arl Kalauch, a  ném et postá�
sok küldötte

Végül kedves barátaim  a né�
m et dolgozók nevében átadok 
nektek egy zászlót és azt sze�
retném , hogy a ra jta  látható 
testvéri p roletár kézfogást, a 
ném et dolgozók kézfogásának 
szim bólum aként tekin tsétek  és 
érezzétek úgy, hogy most, 
am ikor átadom  ezt a zászlót a 
ném et dolgozók fognak veletek 
kezet. Éljen a m agyar és a né�
met nép barátsága, éljen a 
szakszervezeteink közti együtt�
működés! Éljen a szocialista 
tábor, éljen a béke!

A francia dolgozók sorait 
nem lehet megingatni!
Georges Frischmann. a francia postás dolgozók 

küldöttének felszólalása a kongresszuson . , .
Kedves magyar szaktársaim!
Nagy örömmel hozom nek�

tek a francia Postás Dolgozók 
Nemzeti Szövetségének testvé�
ri és forró üdvözletét.

Teljes szolidaritásunkat ho�
zom ' — amellyel tám ogatjuk 
harcotokat, am elyet a  szocia�
lizmus ellenségeivel vívtok.

Végül hozom nektek teljes 
bizalm ukat irántatok, hogy 
m egvalósítjátok a jólétet, sza�
badságot és a békét.

Meg kell mondonam, hogy 
ezek nem egyszerűén udvarias 
frázisok V. kongresszustok üd_ 
vözlésére.

Georges Frischm ann a francia 
postások küldötte.

A munkásosztályaink közötti 
szolidaritás m aradék nélkül 
megnyilvánult, habozás nél�
kül az 1956 októberi ellenfor�
radalom  tám adásának első 
napjaitól.

Valóban m inden fenntartás 
és a legkisebb habozás nélkül 
bíztunk a Szovjetunió - támo-  
gatta m agyar munkások és pa�
rasztok győzelmében a fasisz�
ták kísérletének szétzúzását 
illetően.

A francia munkásosztály 
döntő többségében nagyon 
gyorsan megértette, hogy mi 
történt Magyarországon. Meg�
érte tte  a hatalm as veszélyt, 
am it a nemzetközi reakció je�
lentett azzal, hogy M agyaror�
szágon és Lengyelországban 
zavart idézett elő.

Egyébként, azok a francia 
dolgozók, akik egy pillanatig 
kételkedtek, gyorsan észhez-  
tértek, am ikor a párizsi 
Champ- Elysées- en m eglátták a 
minisztereket, ugyanazokat, 
akik a vietnam i, a koreai, a 
madagaszkári, a fekete afrikai, 
a  m arokkói és most az algériai 
háború zászlóvivői. Ezek a 
m iniszterek azt kiabálták, hogy 
„szabadságot Magyarorszá�
gon”.

Francó is, A denauer is, 
Eisenhower is. A főnökök, a 
kapitalisták még szolidaritási 
sztrájkot is hirdettek  a m a�
gyar ellenforradalm árokkal. 
Ekkor m ár a francia dolgozók 
nem tévedhettek: a szabadsá�
got a nép ellenségei üvöltik,

•akik ugyanakkor széleskörű 
agressziót robbantanak ki a 
szabadság ellen.

Ennek a  gondolatnak a he�
lyessége ham ar bebizonyoso�
dott,, am ikor a francia fasisz�
ták  a magyar disszidensekkel 
közösen megostromolták és 
tüzet nyitottak a Francia Kom�
m unista P árt, a vidéki szak-  
szervezetek és a  dem okratikus 
lapok helyiségeire.

A párizsi és a vidéki m un�
kásosztály a következő nap�
tól kezdve széleskörű meg�
mozdulást indított. Heves 
harcok alakultak  ki a dolgozók 
és a fasiszták között.

November 8 - án olyan kem é�
nyen megleckéztették a fa�
siszta bandákat, hogy azóta 
nem m erték többé nyíltan tá �
madni a m unkások szerveze�
teit.

1956 november végétől egy�
séges sztrájk - megm ozdulások 
kezdődtek a főnökökkel szem�
beni követelések megvalósí�
tásáért, akik azt hitték, hogy a 
magyarországi események de�
m oralizálták a francia m unká�
sokat és a  CGT megsemmisült.

1956 decemberben és 1957 
februárban nagy postás - sztráj�
kok voltak.

Egész éven á t harcoltak a 
vasasok, az építők, a bankok, 
a nagy üzletek, a vasútak, a 
gáz-  és elektromos dolgozók.

M últ év október 25- én több 
százezer közalkalmazott és 
postás szüntette be a m unkát.

És novem ber 19- én több 
m int egymillió közalkalma�
zott, postás és egyéb dol�
gozó sztrájkolt ism ét teljes 
egységben szakszervezeti szer�
veikkel, a CGT- vel, a Keresz�
tény Szakszervezettel és a 
Force Ouvriere - rel.

Egyéb megmozdulások jelen�
leg folyam atban vannak. 
Am int látjátok , a francia dol�
gozók sorait nem lehet meg�
ingatni.

Túl sokat szenvednek a ro t�
hadó kapitalista rendszerben.

Túl sokat szenvednek vá�
sároló erejük szédületes csök�
kenése m iatt, a  tőkések ha�
talm as profitjának em elkedé�
se és a háborús politika követ�
keztében.

Valójában Franciaország dol�
gozói viselik ma a katonai te r�
heket, ami annál súlyosabb, 
hiszen 18 év óta szüntelenül 
háború van. 1939- től 1945- ig a 
második világháború és azután 
a gyarmati háborúk sorozata.

A követelések teljesítéséért 
folyó harcok, a számos sztrájk, 
am elyre utaltam , arra m utat, 
hogy a francia m unkásosztály 
változást akar!

Békét akar, és elsősorban 
békét Algériával, amelynek 
megérti függetlenségi törek�
véseit.

A m unkásosztály lefegyver�
zési politikát akar, békepoliti�
kát a Szovjetunióval, m ert a 
mi dolgozóink szeretik a 
Szovjetuniót, am ely elsőként 
a világon, megvalósította régi 
álm ukat, a szocializmust.

Szeretik a Szovjetuniót, azt, 
amely 1945- ben a hitleri csa�
patokat legyőzte. Szeretik, 
m ert fáradhatatlan  erőfeszí�
téseket tesz a béke megvédé�
séért.

ím e ezért harcolnak jelenleg 
Franciaországban, hogy a nép 
akaratából, a néphez hú kor�
m ány kerüljön hatalom ra.

Reméljük, hogy nem sokára 
elju tunk oda. Reméljük, hogy 
olyan korm ányunk lesz, amely�
ben a m unkásosztály képvi�
selve lesz és am ely végre az 
igazi Franciaországot ism erteti 
meg az egész világgal.

M agyar szaktársak, dolgoz�

zatok bizalommal, azzal a bi-  ] 
zonyossággal. hogy m i is fá�
radhatatlanul harcolunk.

A mi hazánkban sok millió 
b a rá tra  szám íthattok, akik 
büszkék előrehaladásotokra. 
M indnyájuk nevében fejezem 
ki kongresszusotok m unkájá�
hoz a legjobb kívánságom at 
és sok sikert kívánok erőfe�
szítéseitekhez, am elyekkel szép 
hazátokból, Magyarországból a 
szocializmus nagy hazáját te �
rem titek meg.

Éljen a  m agyar postásszak�
szervezet!

É ljen a munkásosztály szoli�
daritási harca!

Ausztriában sok kérdés 
vár még megoldásra

Az osztrák küldött felszólalása
JOSEF STURM, az osztrák 

postásszakszervezet központi 
vezetőségi tagja a  következő�
képpen üdvözölte a kongresz -  
szust: „Kedves Barátaim ! Ked�
ves Szaktársaim ! Különleges 
k itüntetésnek érzem , hogy 
szakszervezetem nevében én 
tolmácsolhatom az osztrák 
postások baráti üdvözletét a 
m agyar postásoknak. Szak-  
szervezetünk a  legszebb, a leg�
jobb sikereket k íván ja önök- , 
nek. Nehogy azt higgyék, hogy 
ezen a kongresszuson, ahol a 
postai és távírdái dolgozók 
annyi érdekes gazdasági, szo�
ciális és kulturális problém á�
já t beszélik meg, én nem é r�
zem magam otthon. E problé�
m ák ism erősek számomra, hisz 
nálunk A usztriában sok nehéz 
kérdés v ár m ég m egoldásra a 
postás dolgozókkal kapcsolat�
ban. D ivat a  világban vala�
miféle osztrák gazdasági cso�
dáról beszélni. Talán van is 
ilyen csoda. Csakhogy ebből az 
osztrák munkások, tisztvise�
lők, általában á dolgozók nem 
részesülnek. Igaz, az osztrák 
dolgozó m eg tud  élni a  kere�
setéből, ha nincsenek nagy 
igényei. De hazugság, hogy 
m inden m unkásnak autója 
van. Hazugság, hogy m inden 
háztartásban villany - jégszek�
rény dolgozik, hazugság, hogy 
minden lakásban ott a  mosó�
gép, a  televízió. Az is hazugság 
lenne viszont, ha azt m onda�
nám, hogyegek  a tárgyak egy�
általán nincsenek a  postássá„ 
birtokában. Néhány postásnak 
m egvannak’ "az ilyesfajta esz�
közei. Csakhogy ezért sokat 
kellett éhezni, sokat kellett 
túlórázni, más. ta lán  nem is 
postai m ellékm unkákat kellett 
vállalni, vagy sokszor több 
esztendei szabadságot kellett 
feláldozni annak  érdekében, 
hogy ezeket a  kedvelt tárgya�
ka t megszerezzék. Szociális in�

tézményeink sok tekintetben 
kitűnőek. Csakhogy különféle 
visszahúzó erűk, egyes állami 
intézmények, a tőkések, igye�
keznek megsem misíteni a m ár 
elért szociális juttatásokat, s 
igyekeznek kezükbe kaparin�
tani a m unkás szociális intéz�
ményeket. Ellenségeink leg�
utóbb a betegbiztosításra emel-

Josef Sturm , az osztrák postá�
sok küldötte.

iek kezet. Meg kell jegyeznem, 
hogy a társadalom biztosítás 
terén  a nyugdíjasok legtöbb�
ször a  rövidebbet húzzák és 
szomorú, de beszélnünk kell a  
nyugSÜiííSók nyom oráról is. E 
rövid helyzetyázlatból is lá t�
hatják , az osztrák m unkások 
Sorsa, az osztrák dolgozók éle�
te nem  fenékig tejfel.

Kedves m agyar barátaim !
Feladataik megoldásához k í�

vánok önöknek sok sikert és 
tartós békét.

Éljen a m agyar munkásság! 
Az osztrák dolgozók nevében 
azt kívánom: já rjan ak  sikerrel 
a szocializmushoz vezető úton!”

A Budapesti Bizottság elnökének 
felszólalása

FAT ALIN JANOS
elvtárs, a Budapesti Bizottság 
elnöke lépett ezután az em el�
vényre. Kétezer budapesti 
szakszervezeti társadalm i ak �
tivista és 1200 bizalmi áldozat�
kész m unkájáról beszélt elő�
ször. Néhány példával bizonyí�
totta, hogy a fővárosi postás 
dolgozók, akik  az összpostás-  
ság közel 50 százalékát teszik 
ki, milyen erős tám aszát ké�
pezik a pártnak, a m unkás�
paraszt hatalom nak és a szak -  
szervezeti mozgalomnak. Ez�
után a politikai nevelés szük�
ségességéről és a szervezeti 
m unka célszerűbb formáiról 
beszélt, m ajd rá té rt a m unka�
versenyek kérdésére. ..Ma m ár 
a  postás dolgozók többsége el�
ismeri és vallja — m ondotta — 
hogy a szakszervezetek nem �
csak a term elt javak elosztá�
sánál kell, hogy segédkezze�
nek, hanem  a javak előállítá�
sában is legalább ugyanolyan 
m értékben részt kell vállal -  
niok.” Azután megemlítette, 
hogy egyes hivatalokban nehe�
zen ta lá lják  meg azokat a 
m unkaterületeket, ahol he�
lyes a m unkaverseny szerve�
zése. M ajd az egyes postai 
szakágak figyelembe vételével 
a következő terü leteken látta 
reálisnak a verseny szervezé�
sét:

A  forgalom területén: az
egyesített felvevőknél a pénz�
tá ri eltérések és a díjhiány 
visszajelentések csökkentésére, 
kézbesítőknél a hírlapelőfize�
tők gyűjtésére, pénztárj e lté�
rések csökkentésére. Rovato-  
lők, szétosztok, beosztok kö�
zött a tévesen irányíto tt és d í�
jazott a jánlott küldemények 
visszajelentésére, a távirányí�
tások és záriatlem  áradások
számának csökkentésére, a m a�
radványm entes feldolgozására 
és a szakmai képzés fokozása 
érdekében a szétosztó, irányí�
tó vizsgák letételére. A sie�
mens távirászok között a kése�
delmesen továbbított táviratok

szám ának csökkentésére, a hi�
bákra és csonkításmentes 
m unkára és a leütési sebesség 
növelésére. Nemzetközi tele�
fonforgalomnál a hibamentes, 
késedelem nélküli kapcsolás 
létrehozására. Távbeszélő ke�
zelőknél a  selejtm entes m un�
kára. a több kapcsolóhely el�
lá tására és a dolgozók h ibájá�
ból történő törlések szám ának 
csökkentésére. A  tudakozó�
m unkahelyen ugyancsak a se�
lejtm entes m unkára.

A  m űszak területén: A gép�
term i áram körös műszerészek 
között csoportos vagy brigád�
versenyek szervezésével, a jó�
ságfok javítására, a ru tinhibák 
csökkentésére, a prevenciós 
m unkák elvégzésére, az ism ét�
lődő hibák kiküszöbölésére, a 
forgalomból kieső áram körök 
szám ának csökkentésére. Az 
indítók és a kijáró - m űszéré -  
szek között a vizsgálatok pon�
tosságára. az ismétlődő hibák 
és a napi bejelentésekből szár�
mazó m aradványok számának 
csökkentésére“ — fejezte be 
javaslatait Fatalin elvtárs.

A mamiál umvizsgáló 
bizottság jelentése

SZELP MÄRIA
elvtársnő terjesztette elő a 
mandátum vizsgáló bizottság 
jelentését. M egállapította, 
hogy a kongresszuson 128 kül�
dött elvtárs jelent meg, né�
gyen igazoltan távol m aradtak. 
A Szelp elvtársnő által beter�
jesztett jelentésből világosan 
kitűnik, hogy a kongresszus 
összetételében az előzőkhöz 
képest jelentősen m egjavult a 
nők és a vidékiek aránya, ö r �
vendetes fejlődést jelent, hogy 
a központi vezetőségben min�
den egyes szakágnak meg van 
a maga képviselője és ami ta �
lán a legdöntőbb, sok a ta �
pasztalt, hozzáértő szakszerve�
zeti aktíva és dolgozó a köz�
ponti vezetőségben.

Válasz a vitában  
elhangzott kérdésekre

Elmondta: Horn Dezső főtitkár

A kongresszusi vitában e l �
hangzott felszólalásokra Horn 
Dezső elvtárs, szakszerveze �
tünk főtitkára adta meg a vá �
laszt. Elmondta vélem ényét a 
határozati javaslattal kapcso�
latban elhangzottakról, többek 
között arról, hogy a kü lte�
rületi kézbesítő, m unka jelen�
legi helyzetén változtatni kell. 
Az elnökség m ár foglalkozott 
ezzel a kérdéssel, ha nem is 
volt róla szó, a beszámolóban. 
Az a véleményünk, hogy a 
helyzeten változtatni kell, m ert 
am ikor a rra  törekszünk, hogy 
a postaszolgáltatás minél jobb 
legyen, a dolgozó nép szám á�
ra. vagyis, hogy a posta köze�
lebb kerüljön a néphez, akkor 
a közérdek m ellett figyelembe 
kell venni a postásság érde�
keit is. A beszámolóban m ár 
kifejtettem , hogy a  jövőben új 

, szolgáltatásokat csak akkor 
tartunk  helyesnek bevezetni, 
ha annak előfeltételeit min�
den téren biztosították. A kéz�
besítőknek ez a problém ája 
nagyon jó példa arra, hogy 
csak az egyik oldalát lá tjuk  
a dolognak azt, hogy jó lenne 
az, ha a  tanyákon, kint a h a �
tárban élő gazda nem lenne 
kénytelen bem enni a  több 
km - re levő postahivatalba 
azért, hogy feladja csomagját, 
vagy hogy a neki küldött cso�
magot átvegye, hanem  a kéz�
besítő vinné el neki, illetve 
tőle. Ebből a nemes elvből ki�
indulva született meg az, hogy 
ma kézbesítőink a nagy sár�
ban, a  rendkívüli időjárásban 
sokszor — elnézést kérek a ki�
fejezésért — m int a m álhás 
szam arak vannak megpakolva. 
A vidékieknek pedig jobb dol�
guk van, m int a pesti vagy 
más városok lakóinak, m ert a 
házból viszik el a csomagjai�
kat, am it Pesten vagy más 
városokban mégsem csinálnak 
meg. Azt hiszem, itt is átes�
tü n k  a  m ásik oldalára an �
nak a lónak, am elyről annak 
idején elég sokat beszéltünk. 
Véleményem szerint ez a hely�
zet így nem  ta rtható  fenn, 
m ert nem lehet a kézbesítőket 
ilyen megterheléssel dolgoz�
tatni. Meg kell keresni a mód�
já t annak, hogyan lehet ezt a 
problém át megoldani, vagy ha 
nem lehet, akkor bizonyos 
mértékig vissza kell lépnünk. 
Nem szégyen az. hogyha rossz 
helyre léptünk, akkor egy k i�
csit visszalépjünk.

A m ásik kérdés az volt, hogy 
a szakszervezetektől m it kö�
vetelünk a fegyelem, a rend 
biztosítása és a politikai ma�
gatartás terén  is. Egyetértek 
azzal, aki azt mondotta, hogy 
valahogyan az egyik oldala 
lesz erősebben megvilágítva 
ennek a dolognak és úgy né�
zett ki, m intha mi csak köve�
telményeket nyújtanánk be a 
szakmai vezetőknek és ugyan�
akkor megfeledkezünk arról, 
hogy a dolog m ásik oldaláról 
is beszéljünk. Én is azt hi�
szem, egy kicsit egyoldalú volt 
a kérdés, bizonyos m értékig a 
beszámolóiban is. Nem baj, ha 
inkább ezt az oldalát dombo�
rítjuk  ki. m ert i t t  még sok 
hiba van. Ha egy hibát ki aka�
runk javítani, arról bátran  
kell beszélni. Annyival azon�
ban szeretnénk kiegészíteni, 
hogy nemcsak abban lá tjuk  a 
szakmai vezetők segítését, hogy 
kiállunk m elléjük akkor, ha 
adm inisztratív intézkedések�
nek érvényt akarnak  szerezni, 
hanem  abban is. hogy a szak�
mai vezetőket is olyan halan�
dóknak tekintsük, m int á lta �
lában a többi postás dolgozó�
kat, akikről szó volt és úgy te �
kintsük a szakmai vezetőket 
is. hogy őket nevelni, bátoríta�
ni. segíteni kell, politikai és 
m indenféle vonatkozásban. 
Hiányzott a beszámolóból, 
hogy a szakm ai vezetőknek 
ahhoz, hogy a mai helyzetből 
abba az állapotba jussanak, 
am it mi előírtunk, hogy hova 
kell eljutniuk politikai és 
egyéb téren, ehhez bizony az 
is szükséges, hogy ne csak 
szakmailag követeljen a  mi�
niszter és tőle lefelé mindenki, 
ahogy ez végig szokott menni, 
ne csak mi ostorozzuk őket, 
hogy legyenek ilyenek vagy 
olyanok, hanem  emberségesen 
üljünk le velük gyakrabban és 
beszéljünk ezekről a kérdések�
ről, bátorítsuk, segítsük őket, 
hogy ilyenekké váljanak. Azt 

I hiszem, ez hiányzott a közpon�
ti vezetőség beszámolójából.

Igaz az is. hogy a szakmai 
vezetők is azért elvárják  néha 
felettes vezetőiktől, hogy egy 
kicsit em beribb módon, egy 
kicsit elvtársibb módon beszél�
jenek velük. Én úgy érzem, ez 
nemcsak a  felszólaló elvtárs

szívéből jött, hanem  bizony a 
szakmai vezetők zömének szí�
véből is.

Ezért a szakmai vezetőkkel 
kapcsolatos m unkánkban na�
gyon fontosnak tartom, hogy 
az elkövetkező időkben ezt is
szem előtt tartsuk.

A munkafegyelemmel kap�
csolatban m indnyájan tudjuk, 
hogy nagyon súlyos hibák van�
nak egész társadalm unkban, 
különösen az ellenforradalom  
következtében nálunk a pos�
tán js és nekünk elsősorban sa �
já t h ibáinkat kell lá tn i és 
ezek ellen kell szilárdan, ke�
ményen harcolnunk. Ne úgy 
m enjenek el a küldöttek, hogy 
most azt m éricskéljék, azért 
nem  egészen pontosan így van. 
H át nem  egészen pontosan így 
van, m ert egy m iniszter elég 
távol van az eseményektől és 
Kossá elv társ ezt a kérdést 
egy kicsit súlyosabbnak látta, 
m int ahogy ezt m indnyájan 
érezzük. De megmondom, hogy 
van egy m ásik veszély is. Van 
egy olyan veszély is, hogy 
mivel nagyon súlyos problé�
m ákat látunk más téren, 
könnyen abba a hibába esünk, 
hogy ez nálunk nem  problé�
ma és sokkal jobb a helyzet. 
M ert jobb! De nem  úgy, hogy 
jobb, hanem  úgy, hogy kevés�
bé rossz. Kevésbé olyan nagy 
a baj, m int m ondjuk az autó.-  
szakmában, hogy egy példái 
mondjak. De ez nem  jelenti 
azt, hogy valóban it t  ne lenne 
fenyegetve postás becsületünk 
és ezért keményen kell h a r�
colni.

Beszéltem elvtársakkal és 
hallottam  olyan véleményeket, 
hogy például a fegyelmi bün�
tetéseknél is sokan úgy é rte b  
tók Kossá elvtárs szavait, am i�
kor arró l beszélt, hogy a  ré g  
postásság hogyan volt nevelve 
é* em líte tte  a nacionalizmust 
és egyebeket is, hogy ők ezt 
átv itték  például fegyelmi téri�
re és m inderre azt a  követkéz* 
tetést vonták le, hogy a fegyel�
mezés terén is a legnagyobb 
szem rehányás a régi postáso�
kat illeti. így értékelték ezt 
többen az elvtársak közül. De 
ez nem így van. Nem így van, 
m ert igaz, hogy a régi postás�
ság a politikai nevelés szem�
pontjából hogy úgy mondjam, 
dupla adagban részesült, m ert 
a m unkást általában csak a 
közéletben nevelték naciona�
lizmusra, az üzemekben azért 
csak volt szakszervezeti moz�
galom, csak volt illegális párt,

| volt m unkáspárt, szociálde-  
i m okrata párt is és nem kari 
egyesületek voltak az üzemek�
ben. Azt azért tehát el kell is�
merni, hogy dupla adagot 
kaptunk ezekből és a dupla 
adag injekciónak rendszerint a 
következményei is olyanok. 
Ha nehezünkre is esik ezt e l�
ismerni, de el kell ismerni, sőt 
azt is. am it Vas- W itteg elv�
tá rs mondott, hogy bizony a 
postásságot olyan értelemben 
is fel tud ták  használni, hogy 
jobban fejbólogató volt az ese�
ményekkel szemben, hanem 
még olyan értelem ben is, hogy 
sokkal könnyebben kivittük a 
vágódhídra is a háborúba, 
amelyhez semmi érdeke nem 
fűződött.

Annál inkább kell ezt a 
kérdést is látni és büszke len�
ni arra, hogy azért 10—12 é r  
a latt idáig iutott a  postásság, 
hogy ma egy ilyen kongresz-  
szusnak lehetünk szemtanúi.

A régi postásságnak a fele 
m ár nincs is meg. 26 000- rol 
45 000- ig em elkedett a létszám. 
Eléggé kicserélődtünk. Most 
m ár nem  úgy kell felvetni a 
kérdéseket, hogy a régi pos�
tás végrehajtója, kiszolgálója 
vólt- e a régi rendnek? A fegyel�
mi határozatokkal kapcsolat�
ban, hogy ha azokat megnéz�
zük. a statisztika bizony nem 
az újak szám ára kedvező, ha�
nem fordítva. A régi rendszer�
ben félrevezették a postásokat, 
de fegyelemre azért megtaní�
tották. Szemrehányás é rt itt 
egy elvtársnő részéről ben�
nünket. hogy m iért n em tanít�
juk meg a fiatalokat, az új 
postásokat arra. hogy milyen 
volt régen az élet. A régi pos�
tásokat nagyon sok tekintet�
ben, így a fegyelem szempont�
jából is csak példakép állít�
hatjuk  az új postások elé. A 
régi postások egyik elsőrendű 
feladata az. hogy az új postá�
sokat tanítsák  meg a régi pos-  
iasfegyelemre, nem  a  kénysze-
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ren alapuló fegyelemre, h a �
nem most m ár az öntudaton 
alapuló fegyelemre tanítsák 
meg őket.

Majd arról beszélt Horn elv �
társ, hogy tekintélynek, tisz �
teletnek a vezetőkkel szemben  
m indig kell lenni, m ert hiszen 
társadalmat enélkül vezetni 
nem lehet. „Az egyik ren d �
szerben ezt így érik  el — 
a másik rendszerben más 
módszerekkel, nekünk a ne�
veléssel kell, elérnünk, hogy 
fegyelem legyen. Ha nem 
megy a nevelés, akkor bizony 
a nevelést egy kicsit kombi�
nálni kell adm inisztratív esz�
közökkel is.

Vas- W itteg elvtára és Kos�
sá elvtárs is célzott arra, hogy 
a különböző term észetbeni 
juttatások és kedvezmények 
megham isítják a szocialista 
bérezést.

Ez így is vgn jelenleg, s 
így v'olt az elmúlt 10 esztendő�
ben is. Ha nem  vesszük ponto- , 
san és őszintén számba m in�
den rétegnek a fizetés mellett, 
hogy mi van. tehát a prémiu�
mot. a különböző juttatásokat 
stb., akkor ez tényleg megha�
misítja a helyzetképet. Azt Íri�
szem, hogy a 12 mázsa ked�
vezményes csomagról sokan 
lem ondanának, ha helyette 
mást kapnának. Arról van szó, 
hogy ha mi ezeket a dolgokat 
nem tudjuk összehasonlítani, 
akkor persze megtévesztő ké�
pet kapunk és persze, hogy 
helytelen dolgokhoz vezet így 
az összehasonlitás.

Mégis, bár ez egyáltalán 
nem népszerű feladat, én ten�
denciaként azt a fejlődési le �
hetőséget látom, hogy olyan 
bérezési alapra té rjünk  rá, 
ahol világosan kim utatható, 
hogy a népgazdaságon belül 
egyik vagy m ásik réteg hol 
tart, m ert akkor tudjuk csak 
tényleg érvényesíteni azt az 
elvet, hogy mindenki a mun�
kájának arányában részesüljön 
ju ttatásban, jövedelemben. Ha 
ezt zavarják is különböző mo�
mentumok, bizonyos körül�
mények, akkor is keresni kell 
a m ódját ennek, természetesen 
figyelembe véve az em berek ön�
tudatát is, hogy meg tudnak - e 
érteni bizonyos dolgokat és 
keresni kell a módját, hogy 
azonos nevezőre, azonos alap�
ra kerüljön az összehasonlítás 
tehetősége. M agyarul ez azt je �
lenti. hogy alaposan meg kell 
vizsgálni ezt. a  kérdést;

Mi m ár néhány szám ítást 
elvégeztünk, kérdőíveket is 
küldöttünk ki és elm ondha�
tom, hogy nagyon komolyan 
hozzáfogtunk, hogy megvizs�
gáljuk, hogyan élnek a postás 
dolgozók és nem csak azt néz�
zük, hogy m it je lent az egyen�
ruha, a bér. m ennyi a túlóra, 
hanem azt is megnézzük, hogy 
m ire használják fel, vagyis ho�
gyan élnek a  postások. Ami�
kor azután mindezt világosan 
látjuk, akkor oda fogunk m en�
ni m ajd a Szaktanácshoz, néz�
zük meg, hogy állnak a többi 
dolgozók is és igyekezünk 
m egvalósítani azt az elvet, 
am elyet a beszámolóban, il�
letve a  határozati javaslatbn 
leszögeztünk, hogy el kell é r�
ni az azonos színvonalon dol�
gozóiknak. az azonos életszín�
vonalát. Ezeket a vizsgálato�
kat mi a  legjobb tudásunk 
alapján e jte ttük  meg, éppen 
azért eddigi ism ereteink bir�
tokában m a is az a  vélemé�
nyem, hogy ez a pont helyes. 
Ha nem  nem  lesz helyes, na 
m ár o tt tartunk, hogy elértük 
ezt a szintet, akkor én leszek 
az első. aki azt mondom, hogy 
ezen a szövegen javítsunk, de 
egyelőre így helyes.

Mi úgy látjuk, m ostani ada�
taink szerint, hogy nagyot lép�
tünk előre 1957- ben. A postás 
dolgozók egyes rétegei m ár ott 
tartanak , ahová el akarunk 
jutni. De általában  a  pqstásság 
zöme még nem  ta rt ott.

Szó volt arról, hogy vannak 
helyek, ahol a 8 órai m unka�
időt nem  dolgozzák le teljesen 
a postánál. V annak bizony. De. 
azt is lá tnunk  kell, hogy en�
nek van egy másik oldala is. 
Rátky elvtárs a legutóbbi köz�
ponti vezetőségi ülésen, ahol 
a m unkafegyelm et tárgyal�
tuk, azt m ondotta, hogy na�
gyon alaposan megvizsgálták, 
m iért van annyi pénztári el�
térés és nem  arra  jö ttek  rá, 
hogy erkölcsileg le ttek  rosz-  
szabbak a pénzkezeléssel fog�
lalkozó dolgozók, hanem  bi�
zony — és ez számokkal bizo�
nyítható — a pénzforgalom 
rendkívül nagy m értékben 
m egnövekedett és ezzel együtt 
a m unka intenzitása is, úgy, 
hogy nem  lehet olyan nagy kö�
vetelményeket támasztani 
ezekkel a dolgozókkal szem�
ben, akik  a  legnagyobb becsü�
lettel dolgoznak, de m it tehet�
nek róla, m ikor sorban állnak 
íz ablak előtt és reggeltől es-
ig dolgoznak; könnyen elfize�

tik m agukat és m indjárt meg 
van a pénztári eltérés.

Tehát itt megint azt mon�
danám. hogy nekünk ezt az 
oldalát is lá tnunk kell a do�
lognak, ahol 8 óra nem 8 óra, 
hanem  több m int 8 óra. Az 
igaz, hogy 8 é ra  a m egálla�
pított idő, de ennél sokkal 
több időre menő m unkát sűrí�
te ttünk  bele ebbe az időbe, 
am i m ár a dolgozók egészsé�
gének rovására megy, de 
anyagi k á r t is okcz a postá�
nak, hiszen a figyelmet is ki�
meríti. Nekem tehát az a vé�
leményem, hogy ereket a  k é r�
déseket nekünk nagyon alapo�
san meg kell vizsgálni.

A nyugdíjkérdéssel kapcso�
latban a beszámolóban szó 
volt arról, hogy a  nyugdíjpót�
ló intézet intézm ényre csak 
akkor kerüljön sor, ha a kö�
zeljövőben ezzel az 1 százalé�
kos felajánlással nem lesz ren�
dezve általánosan. Javasolom, 
hogy a  határozati javaslatban 
ilyen form ában módosítsuk a 
dolgokat.

Meg vagyok róla győződve, 
hogy ha a Szaktanács javasla�
tával megyünk a dolgozók elé 
és őszintén feltárjuk  ezt a 
problémát, ha megmondjuk, 
h ogy m iért, m it kaphatnak, 
mé,g a  fiatal dolgozók is meg 
fogják érteni, hogy itt miről 
van szó, és ezt az 1 százalékot 
meg fogják szavazni, nemcsak 
azért, m ert ők is lehetnek 
öregek, hanem  azért is, m ert 
nagyon kevés fiatal van olyan, 
akinek ne volna ilyen kevés 
nyugdíjjal rendelkező öreg 
szülője, vagy ne kellene vala�
milyen hozzátartozóról gon�
doskodnia.

Majd arról beszélt Horn elv �
társ, hogy a beszámolóban sző 
volt arról, hogy többet fordít �
sunk a postahivatalok javítá �
sára. Ahogy m i tudjuk, — 
m ondotta — s ahogy ezt Kos�
sá eivtárs is megerősítette, 
nem hiszem, hogy több beru�
házási keret volna 'lehetséges 
ilyen célra.

M indenesetre, akik jártak  
vidéken, tudják, milyen épüle�

te k e t m utogatnak meg ne�
künk. Á talakítottak sok száz�
ezer, 200—250 ezer forin tért 
m egvásárolt épületeket, in�
gatlanokat nagy költséggel és 
m ikor m utogatják, nekem  is 
azt szokták mondani, nézzem 
meg, milyen hiábavaló volt 
ennyi pénzt beleölni eb b e  az 
épületbe, ezért az összegért le�
hetett volna m ár egy másik 
épületet is építeni.

És igazuk van. Ezért a 
posta beruházásaival foglalko�
zó szerveknek, kezdve a Ku�
n ért elvtárs vezetése a la tt á l�
ló osztállyal, vagy az igazgató�
ságnál. igen sok a tennivaló 
azon a téren, hogy sokkal 
tervszerűbben és ésszerűb�
ben használjuk fel azt a  pénzt, 
am ely jelenleg rendelkezésre 
áll. I tt a  szakszervezet fel�
adata az, hogy ahol ilyen hi�
bákat látunk, azok ellen ke�
ményen lépjünk fel és követel�
jük  meg, b írálják  felül a dol�
gokat és azt a pénzt, amely 
rendelkezésre áll, még job�
ban, ésszerűbben használjuk 
fel és vessünk gátat a köny-  
nyelmű. felelőtlen költekezés�
nek. Igen is tö rjék  a  fejüket a 
szakmai vezetők és szakembe�
rek azon, és hallgassák meg a 
dolgozók véleményeit is ezek�
nél a kérdéseknél, hogy ho�
gyan lehetne ezt a pénzt a  leg�
jobban felhasználnunk. Végül, 
— m ondotta Horn eiv társ — 
nagyon szívleljük meg azokat 
a szép gondolatokat, am elye�
ket Orbán elvtárs mondott el, 
hogy m it vár a  párt, a  kor�
m ány az állam a  szakszerveze�
tektől. A szakszervezet segít�
sen a pártnak, hogy olyan 
szervezete legyen a dolgozók 
nagy tömegének, a pártonkí -  
vülieknek is, am elyben bíz�
nak, am elyben eleven élet 
van. m ert ha nem  tudunk 
ilyen szakszervezetet csinálni, 
akkor ezzel a szakszervezettel 
sokra nem  megy sem a párt, 
sem a rendszer és akkor a 
szakszervezet nem tud ja  be�
tölteni feladatát — fejezte he 
a válaszadást Hóm  eivtárs.

Akiket a kongresszuson 
kitüntettek

A  központi vezetőség beszá�
molója és a számvizsgáló bi�
zottság jelentése u tán  felem e �
lő ünnepség következett. Szak- 
szervezetünk idős, régi tagsági 
igazolvánnyal rendelkező tag�
ja inak em léklapot és figyel�
messég ayenánt kedves aján �
déktárgyakat nyú jto tt át Horn 
elvtárs.

A  kongresszus színe előtt 
ve tték  á t ajándékaikat és em �
léklapjukat:

Jedla Árpádné (Pap), Lég-  
rádi Jánosné (Eger I.), Németh 
Istvánné (Központi H írlapiro�
da), Palicz János (Nyíregyhá�
za 1.), P in tér István (Buda�
pest 4.), Rózsás Ferenc (Szé�
kesfehérvár 1.).

Ugyancsak a kongresszus 
előtt vette át em léklapját és 
em léktárgyát Szekeres Sándor 
(Budapest), Pápai László (Kí�
sérleti Int.), Rátonyi Sándor 
(Debrecen) — míg Hercli An-  
talné (Bp.), Selmeczi Béla 
(Bp.), Gyagyovszky Emilné 
(Bp.), Tamási Endre (Bp.), 
Androvits József (Bp.), Va-  
szilycsenkó Fülöpné (Vecsés), 
Rucska Sándorné (Bp.), Ba�
logh József, (Kőbánya), Baráth 
László (Járm űtelep), Benicz 
Lajos (Pécsvárad), Blézer Te�
réz (Tamási), Borkoles József 
(Miskolc), Borsos Ferencné 
(Rákoscsaba 1.), Csanádi La�
jos (Veszprém, HALEP), Csö�
mör Dezső (Szeged), Csókás 
Józsefné (Bpest 4.), Csőri Mol�
n ár János (Távb. lg.). Csörgő 
Dénes (Kábel Hiv.), Daczi Sán�
dor (Krisztina), Décsi Zoltán 
(Győr Fenntart, u.), Érlaki Ist�
vánné (Bp., Igazg.), Farkas 
Lajos (Győr 1.), Fekete István 
(Szeged lg.), Flórián Olga
(Távíróhivatal), Geréb K ata�
lin (Filatélia), Győrffi Im re 
(Debrecen), Hegyi István 
(Baja 1.), Horváth Dezső (Mis�
kolc), Kolozsvári István (Mis�
kolc 1.), Kovács Károly (Sze�
ged lg.), Kovács Sándor (Nyír�
egyháza I.), Kurucz Gyula 
(Sztálinváros 1.), Magyarosi 
István (Bp. Bizottság), Mo�
gyorósi Im re (Debrecen 2.),
M olnár István (Erzsébet),
Nagy József (Krisztina), Pat-  
kóczi G yula (Dorog), Prilecz-  
ki Géza (Pécs lg.), Reiter J á �
nos (Bp. Leszámoló II.), 
Schmelczer János (Pécs 1.), 
Schuller György (Szombat�
hely 2.), T arján  Elza (Távb. 
lg.), Tem esvári K lára (Komá�
rom 1.), Teszár Lászlóné (Rá-  
diódíjnyilv. T.), Tóth János 
(Miskolc mfisz.), Tóth József 
(Bp. Bizottság), Varga Bálint 
(Bp. 72.), Vass P ál (Járm űte�
lep), a  taggyűléseken veszik át 
em léklapjukat és tárgyjutal�
m u k a t

Ezután Kossá István, köz �
lekedés és postaügyi m iniszter 
a „Posta Kiváló Dolgozója” cím �
m el tüntette k i a kongresszus 
színe elő tt az alábbi elvtársa �
kat:

Blaskovics Lajos (Kaposvár), 
Csete Károly (Pécs), Hegedűs 
Lajos (Szeged HALÉP), Hor�
váth  Ágoston (Posta lg.), Kó�

czián András (Bp. 70.), Lukács 
Lajosné (Bp. 76.), L istár Lász�
lóné (Kiskunlacháza), Miskol-  
czi István (III. Fenntartás), 
Nagy Dénes (Bp. 57.), Prágai 
György (Szeged), Szabó Géza 
(Sárospatak), Udvardi István�
né (Bp. 8.), V arjú Erzsébet 
(Baja).

A  m iniszter elvtárs a felso �
roltakon kívü l még a követ �
kező dolgozóknak adományoz�
ta a „Posta Kiváló Dolgozója” 
címet: f

Agócs Pál (Miskolc), Bácskai 
Istvánné (RAVEL), Bálint 
Andrásné (Szombathely II. 
Fenntartás), dr. Belle Lászlóné 
(József Ü.), Bikkes Gábor (Bp-  
Vidéki lg.), Csonkás János 
(Bp. 114.), Dobai Lukács (Mis�
kolc), Hadadi Zsigmond (Ti-  
szabús), Keleti A ndrás (Győr
2.), Kovács Béláné (Bp., 70.),
özv. Kovács Sándorné (H. K. 
Távb. lg.), Lakatos Endréné 
(Belváros Ü.), Gy. Nagy Berta�
lan (Kisvárda), Pcthő Dénes 
(Bp. 72.), Selmeczi Béla (Al�
központi Ü.), Simon István 
(Balatonszentgyörgyi, Sulyok 
István (Sopron lg.), Tóth An�
dor (Debrecen), Vágújhelyi 
E rhardtné (Díjbeszedő H.). 
Vlaszati János (Anyagellátó 
V.).

A  m iniszter eivtárs a kong �
resszus színe előtt soronkívüli 
előléptetéssel jutalm azta a kö �
vetkezőket:

Bagi Istvánné (Eger 1.), 
Beer László (Szombathely), 
Farkas Bertalan (Kecskemét
1.), Góczán Béla (Pápa 1.), 
Kugler Viktor (Sztálinváros
1.), P in tér István (Járműtelep), 
Pocsai Gyula (Debrecen 2.), 
Schmied János (Postaállomás), 
Tóth József (Pécs 1.), W allini 
Gyuláné (Bp. 61.), Zádor Gé-  
záné (Erzsébet U.), Zsuzsa 
György (Békéscsaba), íSoda 
I- a.i»s (Vezérigazgatóság), Hor�
váth  József (Javítóüzem).

A m iniszter elvtárs utólagos 
soronMvüli előléptetéssel ju �
talmazta a következőket:

A lbert Béla (Bp. 62.), Bod�
nár M ihály (Bp. 62.). Bogdán 
Piroska (Püspökladány), Er-  
csényi Lajos (Bp.- Vid. lg.), 
Fertig  M ária (KHI), Grendolf 
V era (Debrecen). Héger Mi�
hály (Bp. 112.), Károlyi Bélá�
né (Járm űtelep), Kochlács Er�
zsébet (Aszód), Nagy József 
(Bp. 72.), Sámson Gyula (Bá-  
nokszentgyörgy), Sipos Im re 
(Sopron lg.), Szeredi K lára 
(Eger F.), Tóth K álm án (Kom�
ló), Urbán József (Kispest 1.), 
Vadász Sándor (Kaposvár 1.), 
Válint M árton (PÉKÜ), Vig 
Mihály (Szentes). Décsi Zoltán 
(Győr), Fekete József (Buda�
pest).

Az elnökség választás
A főtitkári válaszok után  ke�

rü lt sor a  nagy érdeklődéssel 
várt központi vezetőség válasz�
tásra. A küldöttek mosolygó 
arccal és ném i gondolkodás 
után dobták az urnákba sza�
vazataikat. Míg az eredmények 
kiszám ítása folyt, a  legjobb 
postás kultúrcsoportok adtak  
műsort. Nagy sikert a ra to tt a 
tánccsoport, az énekkar, s egy 
kedves és vidám jelenet, szó�
val az egész műsor.

Az eredm ények kiszám ítása 
u tán  felolvasták az újonnan 
m egválasztott központi vezető�
ségi tagok névsorát és bemu�
ta tták  őket a kongresszusnak. 
Az új központi vezetőségi ta �
gok a következők:

A ranyi Lajos, Básta Rezső, 
Bedő Istvánné. Benkő Tibor, 
Besenyei Miklós, Brebovszky 
Jenő, Búza M ártonné, Biró B. 
József, Csáki László, Csókás 
Józsefné, Csorba József, Dé�
csi Gábor, Fatalin  János, F'u-  
taki Gáborné, Hajós Károly, 
H argittai Antal, Ilarsányi J á �
nosné, Hegedűs Lajos, Hidasi 
László, Horn Dezső, Horváth 
István, H orváth Kálm án, Káp�
lán Anna, Kóczián András, 
K om játhl Gyuláné, Kónya 
Imréné, Kéri Gyula, Kubik 
István, Légrádi Jánosné, Lis�
tá r  Lászlóné, Lukács Kálmán, 
Lukács Lajosné, Lux M árta, 
Mészáros Józsefné, M olnár Já �
nos, dr. Mosonyi Ferenc, M ur�
vai József, Nemes Sándor, Né�
meth József, Németh Sápdor, 
Pápai László, Pálvölgyi Lász�
ló, Pietreskó Ede, Pécsik Zol�
tán, Rádi Károly, Sasvári Is t�
ván, dr. Simon Péter, Sürü 
László, Szabó Pál, Szatm ári 
Jánosné, Szekeres Sándor, 
Szelp M ária, Szőke Béláné, 
Szuhay Cecilia, Török Ferenc, 
Török Mihály, Vlasits Géza, 
Zsákai Béla, dr. Zsuffa Sza�
bolcs.

Központi vezetőségi pótta �
gok:

Beer László, Besenyei Já �
nos, Blaskovics Lajos, F inta 
György, Horváth János, Hor�
váth  László, Jedla Arpádné, 
Kénoszt Etel, Kocsis B. Lász�
lóné, Menoni József, Nagy Bé�

láné. Nagyváradi Pál, Polgár 
István, Retz M árton, Sándor 
Istvánné, Szabó János, Szabó 
Lajos, Tormássy János.

SZVB-tagok:
Bayer Zoltán, K endra Jó�

zsef, Macskási Lajos, Szakács 
László, H orváth Ágoston.

P óttagok:1
Bokor Lajos, Gyimesi Antal, 

dr. W alter György.

Ezután a központi vezetőség 
sa já t soraiból m egválasztotta 
az új Elnökséget.

Az új Elnökség tagjai a kö�
vetkezők lettek: Kóczián And�
rás elnök, Brebovszky Jenő 
és dr. Zsuffa Szabolcs alelnö -  
kök. Horn Dezső főtitkár. Be�
senyei Miklós titk ár, Biró B. 
József, Fatalin  János, H argit�
tai Antal, H orváth Kálmán, 
Kónya Im réné, Nemes Sándor, 
Pálvölgyi László, tagok és Csá�
ki László, H orváth István, 
Kéri Gyula, póttagok.

Ezután a  kongresszus üd�
vözlő táv ira to t küldött a  Köz-  
alkalm azottak és Rokonszak�
m ák Nemzetközi Szövetségé�
nek és a  Szakszervezeti Viűiág-  
szövetségnek,

M ajd az Internacionálé el-  
éneklésével véget é rt a Ma�
gyar Postások Szabad Szak -  
szervezetének 1958. évi V, 
kongresszusa.

POSTAS DOLGOZ«^

A Postások Szabad Szakszer�

vezetének lapja.

Felelős szerkesztő: H orn Dezső. 
Szerkeszti a szerkesztő bizott�

ság.

Megjelenik havonta egyszer, 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest, XXV, Cházár András 

utca 13.
Szikra Lapnyomda;

F. v,: Kulcsár Mihály,

Szakács László — a Számvlz 
gáló Bizottság elnöke beszél

Légrádi Jánosné Eger képvl-  Még egy szavazat!
selöje

Az énekkar sok tapsot k ap o tt

A táncosok, akik nagy sikert ara ttak .

A küldöttek

Szavaz a  kongresszus.



„P°s^ s Dolgozó“ melléklete

A Postások Szobád  Szakszervezete
V. K ongresszusának h a tá r o z a ta

Hazánkban a II. világháború után a Szovjetunió felszaba�
dító harca eredményeként új helyzet keletkezett. A munkásosztály 
szétzúzta a földesurak, tőkések, bankárok hatalmát. A föld, a 
gyár, s minden hatalom a munkásosztály vezette népé lett. Meg�
szűnt a volt uralkodó osztályok művelődési monopóliuma, meg�
nyílt az iskolák kapuja a munkások, parasztok és gyermekeik 
előtt. Hazánkban megvalósultak azok a célkitűzések, amelyekért 
a magyar és nemzetközi munkásmozgalom évtizedeken keresztül 
harcolt.

A nemzetközi imperializmus az elmúlt 13 év alatt nem 
nézte tétlenül fejlődésünket. Összeesküvéseket szőttek, restau�
rációra törekedtek. 1956. októberében hazánkban — az ered�
ményeket elhallgatva, kihasználva és durván eltúlozva a szo�
cializmus építésében valóban fennálló hibákat — központosított, 
tervszerűen előkészítetett ellenforradalmat robbantottak ki. A 
nemzetközi imperializmus ügynökei, az ellenforradalmárok, a Ma�
gyar Dolgozók Pártjába befurakodott revizionista árulók, Nagy 
Imrével az élükön, szétdúlták a párt egységét, szétbomlasztották 
az államhatalmi szerveket és a dolgozók nagy részének tisztán�
látását megzavarták. Ezt akkor tették, amikor már megindultunk 
a hibák kijavításának utján.

Szakszervezetünk munkájában is — az általános politikai 
és társadalmi helyzetből következően — az eredmények mellett 
voltak hibák. Legfőbb hibánk az volt, hogy nem képviseltük elég 
hatásosan a postás dolgozók érdekeit. A hibák felszámolására 
azonban máraz ellenforradalom előtt komoly erőfeszítéseket tettünk.

Az ellenforradalom harcot indított a szakszervezetek ellen. 
Meg akarta semmisíteni a munkáshatalom legnagyobb tömegszer�
vezetét. Hazug jelszavakkal uszítottak, egyesek nyílt támadást 
indítottak a postás dolgozók szervezkedési szabadsága ellen. 
Mások az ellenforradalom politikai céljainak szolgálatába kívánták 
állítani szakszervezetünket.

Hogy hazánkban az ellenforradalom következtében nem 
lett polgárháború, hogy hazánk független, szabad ország maradt, 
hogy a tőkések, földbirtokosok nem szerezték vissza uralmukat, 
megőriztük eddigi vívmányainkat, ez a Szovjetunió és testvéri 
országok segítségével Pártunk, a Forradalmi Munkás- Paraszt Kor�
mány, — mely a legöntudatosabb munkásokra, dolgozókra támasz�
kodik — megalakulása és helyes politikájának következménye 
volt. A Kongresszus köszönetét fejezi ki ezekért a Pártnak, a 
Munkás- Paraszt Kormánynak, és biztosítja, hogy továbbra is segíti 
történelmi feladatának megvalósításában, a munkáshatalom meg�
erősítésében, a szocializmus felépítésében.

Az ellenforradalmi időszak alatt a postás dolgozók döntő 
többsége becsületesen megálta a helyét. Biztosította a hírközlő há�
lózat működését, kézbesítette a nyugdíjakat, leveleket, megőrizte 
a nép vagyonát és pénzét. Köszönet ezért mindazoknak a dolgo�
zóknak, párt és szakszervezeti aktíváknak, akik a legnehezebb 
időkben is becsületesen dolgoztak, segítették a munkáshatalmat, 
támogatták szakszervezetünket.

Az ellenforradalom az egész népgazdaságnak — és ezen 
belül a postának is súlyos károkat okozott, mely visszavetett 
munkánkban. A testvéri országok — elsősorban a Szovjetunió — 
ségítségével sikerült a munkanélküliség, infláció veszélyét leküz-  
deniink. Rendszerünk életképességét és magasabbrendűségét bi�
zonyítja, hogy az ellenforradalom okozta hatalmas károk ellenére 
népgazdaságunk az év végére elérte, sőt helyenként túlszárnyalta 
az 1956. évi termelési szintet és közben eddig nem tapasztalt 
életszínvonal emelést biztosított a dolgozóknak. A legdöntőbb 
feladat most és az elkövetkezendő 2—3 évben, hogy az elért 
eredményeinket megszilárdítsuk, gazdasági életünket tovább fej�
lesszük és megteremtsük azokat az anyagi alapokat, amelyek 
lehetővé teszik majd a reális alapon nyugvó, egyenletes előre�
haladást a termelés és ezzel együtt az életszínvonal emelése 
terén is. Saját lábunkon kel! állnunk, fejlődésünket, életszínvona�
lunk tartós emelését nem alapozhatjuk a baráti országok kpl-  
csöneire, csak saját munkánkra.

Szakszervezetünk — melynek majdnem minden postás 
tagja — osztályharcos, szervezetileg önálló, társadalmi tömeg�
szervezet. Minden erejével támogatja és segíti a szocialista tár�
sadalmi rend felépítését, a munkáshatalom erősítését. Az ország 
vezető erejének a Magyar Szocialista Munkáspártot tartja, mely�
nek politikai vezetése nélkül a szocializmus építése el sem kép�
zelhető.

A szervezett dolgozók érdekvédelméért folytatott harcot 
csak úgy lehet eredményesen ellátni, ha szakszervezetünk súlyt 
helyez a postaszolgáltatás állandó javítására, gazdaságosabbá 
tételére, s így részt vesz * azoknak az .anyagi alapoknak a meg�
teremtésében, amely a szocializmus építésének, a dolgozók fel-  
emelkedésének feltétele. A szocialista társadalomban az egyéni 
érdeknek összhangban kell lenni a társadalom érdekeivel.

I .

S z a k a d a tla n u l n ö v e ljü k  g a z d a s á g i  
e re d m é n y e in k e t

A szocializmus építésének idején a szakszervezetek igen 
fontos feladata a proletárállamhatalom gazdasági erejének növe�
lése, amely egész előrehaladásunk alapját képezi. A posta egész 
tevékenységének előbbrevitele, gazdasági sikereinek fokozása 
minden becsületes postás dolgozó érdeke. Ezért szakszervezetünk 
vezetőszervei minden rendelkezésre álló eszközzel vegyenek részt 
a posta működésének állandó javításában és jövedelmének nö�
velésében.

Az elmúlt évek során bebizonyosodott, hogy a dolgozók 
tapasztalatainak és tanácsainak figyelembevétele, aktív támoga�
tásuk a Posta egész munkáját előbbre viszi. Nincs az üzemi és 
a hivatali életnek olyan területe, amelynek kialakításával szak-  
szervezeti szerveink ne foglalkozhatnának eredményesen. A ter�
vek elkészítésének segítésében, a helyes munkaerőgazdálkodás 
kialakításában, az egyes szolgálati ágak működésének és mun�
kájának megjavításában, bevételeink fokozásában, a takarékos�
ság növelésében, a szakoktatás helyes kialakításában, valamint 
az állami és munkafegyelem emelésében rendkívül hasznos 
munkát végezhetnek.

A posta jó munkájához, az anyagi eszközök gyorsabb 
ütemű fejlesztéséhez olyan postás dolgozókra és vezetőkre van 
szükség akik hivatásnak érzik a postai munkát, hozzáértéssel, 
hűségesen és fegyelmezetten végzik azt. A postaszolgáltatás ja�
vítása érdekében:

1. Szakszervezeti szerveink ne csak a tervek végrehajtását 
segítsék, hanem az eddigieknél sokkal behatóbban, nagyobb 
szakértelemmel foglalkozzanak a posta beruházási, felújítási, 
műszaki fejlesztési terveinek végleges kialakításával, a gazdál�
kodás különböző módozataival, hogy a rendelkezésre álló anyagi 
erőket és eszközöket minél célravezetőbben és hasznosabban 
használják fel. E lehetőségek kiaknázását a szakszervezeti 
szervek a legtehetségesebb postások bevonásával vizsgálják meg 
és tegyenek javaslatokat a szervezés, ellenőrzés és vezetés szín�
vonalának állandó emelésére. Követeljék meg a szakmai veze�
tőktől az ilyen irányú javaslatok érdemleges, gyors elbírálását, 
és az arra alkalmasak bevezetését.

2. Minden erőt arra kell fordítani, hogy az új beruházások 
mellett a még meglévő összes lehetőségek jobb kihasználásával 
oldjuk meg a posta előtt álló feladattak tekintélyes részét.

3. A szocialista munkaverseny helyes alkalmazása — a 
régi rossz gyakorlat elhagyásával — kiválóan alkalmas arra, 
hogy a postás dolgozók nagyobb egységei vagy az egyes dol�
gozók a különböző munkájukon túl egyre nagyobb munkasikere�
ket érjenek el.

A versenyfeltételek meghatározásánál vegyék figyelembe 
az egyes postaszervek sajátosságait, irányítsák a dolgozók figyel�
mét a nehézségek és még megoldatlan feladatok leküzdésére. 
Tartsák be az önkéntesség elvét, növeljék a munkaverseny haté�
konyságát, csak ott szervezzék, ahol az célszerű. Előtérbe kell



helyezni az újítómozga'ommai vaio rendszeres foglalkozást is, 
amely hathatós eszköze a műszaki fejlesztésnek, a meglévő be�
rendezéseink jobb kihasználásának és az anyagtakarékosságnak 
egyaránt. Meg kell vizsgálni annak lehetőségét: mennyire segítené 
az újítómozgalom fellendítését — az elért megtakarításból — az 

újítói díjak felemelése.
4. Gondoskodni kell arról, hogy a termelési tanácskozások 

az üzemi demokrácia eszközei legyenek, ahol a dolgozók és a 
vezetők a legfontosabb üzemi kérdéseket tárgyalják, és minden 
hasznos javaslat megvalósítását ellenőrzik. Ismertessék a posta 
célkitűzéseit, eredményeit és hibáit. Őszintén és kölcsönösen 
mondják el véleményüket, tapasztalataikat. Tegyenek javaslatokat 
a munka megjavítása érdekében. A termelési tanácskozásokat 
tegyék vonzóvá, magyarázzák meg a dolgozóknak, hogy itt róluk 

és munkájukról van szó.
5. Minden szinten segíteni kell a szakoktatást, amely a 

posta jó munkájának fontos előfeltétele. Biztosítani kell az 
állandó jellegű szakképzést és továbbképzést, az egyes szakágak 
és munkakörök sajátosságainak figyelembevételével. A munkaerő�
gazdálkodást és a szakoktatást össze kell hangolni.

A szaktanfolyamokra a szükségletnek megfelelő számban 
legalább 10—12 hónapi gyakorlati munka után olyan dolgozókat 
vigyenek, akik hivatásuknak érzik a postai munkát és hívei a 
népidemokráciának.

A természetes kiválásból bekövetkezett létszámhiány pót�
lásánál lehetőséget kell adni, hogy az alacsonyabb szakcsoport�
ban lévő, de a kötelező általános műveltséggel rendelkező dol�
gozók, ha erre szakmai és politikai szempontból alkalmasak 
felsőbb- fokú szakmai tanfolyamokra és magasabb munkakörbe 
kerülhessenek.

Bérrendszerünkkel továbbra is elő kell segíteni a szak-  
képzettség és általános műveltség növelését. Mindezeken túl 
biztosítani kell a tanuláshoz és oktatáshoz szükséges feltételeket.

A szakszervezet összes szervei segítsék a fenti elvek meg�
valósítását.

' 6. Előrehaladásunk érdekében segíteni kell a társadalmi
tulajdon védelmét és a munkafegyelem megjavítását, mert a 
posta fontos szerepe és feladatkörének ellátása magasszínvonalú 
fegyelmet és a  szocialista tulajdon védelmét követeli meg minden 
postás dolgozótól. Ennek érdekében :

Szakszervezeti szerveink elsősorban a nevelés és meg�
győzés eszközével éljenek. Törődjenek minden dolgozóval, ügyes�
bajos dolgaik elintézésével, munkahelyük megszerettetésével. Tá�
mogatni kell minden olyan intézkedést, amely a fentieket célozza-  
Segíteni kell a helyi ellenőrzés fokozását és hatékonyságát is*

Sürgősen meg kell szüntetni a fegyelem lazulásának belső 
okait. Gondoskodni kell arról, hogy minden szakmai vezető 
beosztásához híven segítse elő a fegyelem megszilárdítását. A 
dolgozók igazságos elbírálására, a munkafegyelem megszilárdítása 
végett, vizsgálja meg a Központi Vezetőség a dolgozók egyéni, 
nyilvános, szakmai minősitési rendszer bevezetésének helyességét, 
mely a jutalmazás stb. alapjául is szolgálna.

Törekedjünk arra : a becsületes postás dolgozók szé�
les rétegei elitéljék, hogy a szakmánk hírnevét, hivatásunk 
tisztességét egyes fegyelmezetlen dolgozók veszélyeztessék. Meg 
kell szüntetni azt a rombolást, amit az ellenforradalom a dol�
gozók munkaerkölcsében okozott.

II.
A p o s tá s  d o lg o s o k  é le t-és  m u n k a k ö rü lm én ye ,

s zo c iá lis  és k u ltu rá lis  e llá to tts á g a
1. A szakszervezet szervei szüntelenül tanulmányozzák és 

tekintsék feladatuknak a postás dolgozók élet-  és munkakörül�
ményeinek javítását.

őrködni kell az elért eredményeken, és gazdasági sikereink 
növelésével biztositani az eredmények megtartását, a további 
előrehaladást,

2. Tovább kell fejleszteni bérrendszerünket a szocialista 
elvek alapján a postai viszonyok figyelembevételével és ahol még 
lemaradás van fokozatosan fel kell zárkózni a hasonló munka�
körökben foglalkoztatott dolgozókhoz.

A lehetőségekhez mérten — ahol szükséges — tovább 
kell javítani az egyes munkakörök közötti helyes, kereseti 
arányt.

3. A népgazdaság fejlődésétől függően — a többi dolgo�
zókkal egyidőben — szorgalmazni kell az 1534 forintos túlóra�
határ, a külszolgálati díjak felemelését.

4. Biztosítani kell a távirdamunkások részére, hogy meg�
határozott szolgálati évek és szaktanfolyamok elvégzése után a 
IV. szakcsoportba kerülhessenek.

5. A hírlapterjesztéssel foglalkozó nem postás dolgozók 
jogviszonyát rendezni kell. Biztosítani kell a lapterjesztésnél is 
a végzett munka arányában történő és az előfizetést segítő bé�
rezés bevezetését. Gondoskodni kell ezek végrehajtását gátoló 
körülmények megszűntetéséről, mint pl. a Posta és kiadó vál�
lalatok jelenlegi jogviszonya stb.

6. A jutalmazás kötelességen felüli vagy a jobban végzett 
munka elismerése legyen. Ezt az elvet kell érvényesíteni az 
igazgatói alap, a forgalmi jutalom, műszaki prémium szétosz�
tásánál „Szakma kiváló dolgozó“, „Élüzem“, „Posta kiváló dol�
gozó“ kitünteseknél és soronkívüli előléptetéseknél egyaránt.

A forgalmi jutalmazási rendszerhez hasonlóan kell kidol�
gozni az új műszaki prémiumrendszert is.

7. A postaszolgáltatás fejlődésében és a jövedelem növe�
lésében jobban érdekeltté kell tenni a dolgozókat és vezetőket. 
Javaslatot kell tenni, hogy a postás dolgozók a kitűzött szolgál-  • 
tatások, illetve gazdasági eredmények elérése után az ipari dol�
gozókhoz hasonlóan év végén részesüljenek a jövedelemből.

8. Az egyenruha ellátás terén igen jelentős fejlődést értünk 
el. Mig 1938- ban 5125 fő, 1957- ben már közel 15 ezer fő része�
sült ingyen egyenruha ellátásban. 1952- től pedig a többi összes 
postás dolgozó részesülhet 50°/o- os térítés mellett egyenruha 
juttatásban.

Az egyenruha ellátás továbbfejlesztését az ország gazdasági 
teherbírásának javulásával szükségesnek tartjuk. Arra kell töre�
kedni, hogy igazságosan és azonos elvek szerint történjen a köz�
lekedési tárcán belül az egyenruhaellátás. A kihordási idők meg�
állapításánál pedig megfelelően figyelembe kell venni a munka-  
körülményeket és ennek megfelelően megállapítani az egyes ru�
házati cikkek kihordási idejét. Mivel az egyenruha nálunk a 
bérek egy részét képezi, az elkövetkezendő bérrendezéseknél az 
általánosan elfogadott elvek szerint előbbre kell jutni egy- egy 
lépéssel a megoldásig.

9. Fokozatosan megoldandó feladatnak kell tekinteni a 
210 órás havi munkaidő bevezetését azokon a területeken, ahol 
jelenleg ennél több van. Napi 8 óránál kevesebb munkaidőt kell 
megállapítani az olyan egészségre ártalmas munkakörökben, mint 
pl. az akkumulátor készítők és rendkívüli idegmunkát igénylő 
távbeszélő-  és távirókezelői munkaköröknél, a nemzetközi gyakor�
latot figyelembe véve, kell csökkenteni. Meg kell vizsgálni a kül�
területi kézbesítés nehézségeit (súlyos csomagszállítás, messzire, 
stb.) s ez alapján javítani kell a munkafeltételeken, vagy módo�
sítani kell a postaszolgáltatását.

10. A szakszervezet vezető és alsó szervei a dolgozók 
érdekében éljenek a törvény adta lehetőségekkel, jogaikkal és a 
dolgozók iránt érzett felelősséggel gyakorolják azokat. Ne tűrjenek 
meg semmiféle törvénytelenséget. Követeljék meg minden szinten 
a dolgozók jogainak tiszteletben tartását és járjanak el azokkal 
a vezetőkkel szemben, akik megsértik a dolgozók törvényben 
biztosított jogait. Hasonló szellemben neveljék a dolgozókat kö�
telességeik teljesítésére is.

A p o s tá s  d o lg o s ó k  s zo c iá lis  e llá to tts á g a

A felszabadulás óta a postás dolgozók szociális ellátottsága 
összehasonlíthatatlanul jobb mint a múlt rendszerben volt, és 
évről- évre fejlődik, — így többek között a gyermekintézmények 
(bölcsödé, óvoda) az üzemi étkeztetés, védő és munkaruha ellátás 
stb. Ezek a dolgozók életszínvonalának alakulását kedvezően 
befolyásolják.

A Posta évről- évre hatalmas összegeket fordít szociális és 
munkavédelmi beruházásokra (munkavédelmi és egészségügyi 
berendezésekre munkásszállásokra, üzemorvosi ellátásra stb.- re.) 
1951- től többezer dolgozó üdült évente kedvezményesen üzemi, 
szakszervezeti és SZOT üdülőkben. Külföldi üdültetésünk is egyre 
bővült. Évente több mint ezer postás gyermeket üdültettünk.

Jelenleg a társadalombiztosítás messze felette áll a legfej�
lettebbnek tartott nyugati államok társadalombiztosítási szolgálta�
tásainak. Ez megnyilvánul abban is, hogy nálunk a társadalom�



biztosítás költségét az állam vállalta magára. Szakszervezeti 
aktívák, vezetőszervek közreműködésével sok egészségügyi hiá�
nyosságot sikerült megszüntetni, a foglalkozási betegségek is je�
lentősen csökkentek.

A Központi Vezetőség a jövőben is tekintse igen fontos 
feladatnak a postás dolgozók szociális ellátottságának javítását. 
Ennek érdekében:

1. A szociális és munkavédelmi célokra előirányzott össze�
geket a jövőben nem szabad elaprózni, hanem tervszerűen — 
ha kell több éven keresztül — egy- egy legfontosabb probléma 
megoldására kell felhasználni. A Kongresszus helyesli a Központi 
Vezetőségnek azon törekvését, hogy 1958—1960- ig a Miskolci 
Postaigazgatóság, a Gyáli- uti postaszervek és a kecskeméti posta -  
hivatal szociális, illetve kulturális problémáit kell megoldani.

Ezenkívül meg kell kezdeni ebben az időszakban egy új 
budapesti munkásszállás felépítését, mely egyúttal leány és legény�
szállás, valamint vendégszobák létrehozását is lehetővé teszi.

Biztosítani kell a szociális szempontból még kifogásol�
ható munkásszállások korszerűsítését a normáknak megfelelően.

Tovább keil javítani az üzemi étkeztetés kultúráltságát, az 
ételek választékosságát és minőségét. Fejleszteni kell az üzemi 
gyermek intézmények hálózatát és különös gondot kell fordítani 
a dolgozó nők hivatali, üzemi és házi munkájának megkönnyí�
tésére.

2. A kongresszus egyetért kormányzatunk azon határoza�
tával, amely kimondja, hogy az ingyenes mukaruha ellátás további 
kiterjesztését indokolatlannak tartja. A feladat most az, hogy az 
adott kereteken belül azok számára biztosítsuk a munkaruhát, 
akik munkájukat, munkakörüket tekintve arra a legilletékesebbek.

A védőételeket, védőitalokat és védőruhákat mindenütt 
ahol a törvény előírja, ki kell adatni.

3. A Kongresszus utasítja a Központi Vezetőséget, hozzon 
létre egy lakásépítést elősegítő bizottságot. Ez a bizottság dol�
gozzon ki javaslatokat postai, kislakás, vagy társasház építés 
megkönnyítésére. Az építendő lakások lehetőleg közel legyenek 
a dolgozók (távirdamunkások) munkahelyeihez. Javasolni kell 
a SZÓ l'- nak, hogy a tanácsok lakáselosztását ellenőrző bizottsá�
gokba a szakszervezetek megbízottai is vegyenek részt.

4. A dolgozók nagyobb anyagi hozzájárulásával szélesíteni 
kell az üdültetésben résztvevők számát. Tovább kell fejleszteni 
a családos és gyermeküdültetést. Sátortáborok felállításával — a 
Balaton mellett és az ország más helyein — biztosítani kell a 
dolgozóknak a félig, vagy teljesen önellátásra berendezett üdülés 
lehetőségeit. Az arra alkalmas üdülőkben nyáron és télen turista, 
illetve néhánynapos elszállásolást, ellátást kell rendszeresíteni.

A kedvezményes üdülésnél a jövőben nagyobb gondot kell 
fordítani arra, hogy az idősebb, munkában megrokkant egészsé�
gileg legjobban rászoruló dolgozók eddiginél nagyobb számban 
kerüljenek az üdülőkbe. Ugyanakkor meg kell akadályozni az évröl-  
évre kedvezményesen üdülők „törzs gárdájának“ kialakulását*

A külföldi csereüdültetéseket 8—10 napig tartó hasznos 
szakmai tapasztalatcsere jellegű küldöttség- cserékké kell kiala�
kítani.

' 5. A Kongresszus megbízza a Központi Vezetőséget, járjon 
el a Szakszervezetek Országos Tanácsánál és a Minisztertanács�
nál, hogy az egységes társadalombiztosítási, illetve egészségügyi 
szolgálat keretein belül az Egészségügyi Minisztérium szakfelügye�
lete alatt újra állítsák vissza a postás kórházat és rendelőinté�
zetet Budapesten.

Fejleszteni kell a betegség megelőző és ellenőrző tevé�
kenységet.

A postán túlzottan központosított SZTK kifizetőhelyek 
számát szaporítani kell, mert ez nehezíti, vontatottá teszi a Szak-  
szervezet társadalombiztosítási munkáját és sok bosszúságot 
okoz a dolgozóknak.

6. A Kongresszus helyesléssel vette tudomássul, hogy a 
Szakszervezet Elnöksége — különösen az 1957. évben — komoly 
erőfeszítéseket tett a postás nyugdíjasok helyzetének enyhítésére. 
Mivel népgazdaságunk jelenlegi helyzete — főleg az ellenforra�
dalom okozta károk következtében — nem teszi lehetővé a sok 
százmillió forintos költségkihatással járó általános nyugdíjrende�
zést, ezért felmerül a szükségessége annak, hegy a dolgq- ók 
önkéntes hozzájárulásával oldjuk meg a legégetőbb problémákat. 
Erre legalkalmasabbnak látszik az összdolgozók részéről történő

1 0/o- os hozzájárulás. Ha ez nem kerül megvalósításra ki kell 
dolgozni a szakszervezet irányítása alatt álló új demokratikus 
Nyugdíjpótló Egyesület létrehozásának tervét, mely teljesen 
önkéntes alapon a dolgozók és a szakszervezet anyagi erejére 
támaszkodva rendszeres nyugdíj kiegészítést biztosítana az 
Egyesület tagjaként szereplő nyugdíjasoknak.

A több évtizedes szakszervezeti tagsággal rendelkező 
.legjobban rászoruló nyugdíjasoknak is rendszeres anyagi támo�
gatást kell nyújtani.

A létrehozott „Szociális Alapí'- ra befolyó összegekből meg 
kell szervezni és biztosítani a nyugdíjasok kedvezményes étkez�
tetését. 0

A lehetőségekhez mérten tüzelővásárlási kedvezményt, 
üdülést kell biztosítani részükre.

A nyugdíjasok által befizetett tagdíjakat teljes egészében 
vissza kell fizetni a nyugdíjasoknak segélyek formájában.

Egyszerűbbe kell tenni a postás dolgozók nyugdíjazási 
eljárását, megszűntetni az ezzel kapcsolatban jelenleg fennálló 
huzavonát.

A Kongresszus utasítja a Központi Vezetőséget, hogy az 
elkövetkező években keressen lehetőséget egy nyugdíjas otthon 
létrehozására Budapesten, vagy erre megfelelő helyen.

K u ltú ra  és sp o r t

A munkáshatalom megszüntette az uralkodó osztály kultu�
rális privilégiumát és a kultúrát, a művelődést, minden dolgozó 
számára elérhetővé tette. A Kongresszus igen fontosnak tartja, 
hogy a szakszervezet, népi demokráciánk adta lehetőségeken 
belül nevelje a postás dolgozókat és gondoskodjon kulturális 
igényeinek kielégítéséről. Ennek érdekében :

1. A Kongresszus fontos feladatának tekinti a postás dol�
gozók általános műveltségének, szakmai képzettségének állandó 
fejlesztését, kulturális igényeinek kielégítését. A kulturális nevelő 
munka minden területén a szocialista kultúra, az igaz hazafiság, 
a proletár nemzetköziség hirdetése és terjesztése folylyon.

2. A szakszervezeti szervek fő figyelmüket a könyvtár-  
hálózat továbbfejlesztésére fordítsák. A könyvállomány növelésé�
vel és változatossá tételével a könyvpropaganda fokozásával 
minél több postás dolgozót nyerjenek meg a könyvolvasók 
táborának.

Behatóbban foglalkozzanak az ismeretterjesztéssel. Alkal�
mazzák annak legváltozatosabb és legvonzóbb formáit, különös 
figyelemmel az ifjúság nevelésére és a szakmai ismeretek ter�
jesztésére.

Továbbra is támogatni kell a megfelelő színvonalat elérő 
öntevékeny csoportokat.

A dolgozók nagy tömegei számára biztosítani kell a leg�
nagyobb kulturális értékek hozzáférhetőségét aminek érdekében 
fejleszteni kell a közönségszervező munkát (csoportos színház, 
múzeum, tárlat látogatások, kirándulások, stb.).

3. A szakszervezeti lapok a Postás Dolgozó és a Képes 
Postás az elkövetkezendő időben még fokozottabban jelentsen 
élő-  és rendszeres kapcsolatot a szakszervezet és a tagság között. 
A lapok hasábjain állandóan ismertetni kell a szakszervezet 
munkáját, helyt kell adni a postás dolgozók javaslatainak, véle�
ményének és a szakszervezeti vezetés munkájáról alkotott bírá�
latainak is. A lapoknak továbbra is foglalkozni kell a postás 
dolgozók élet-  és munkakörülményeivel, az elért eredményeikkel.

A szakszervezeti újságok és kiadványok a szocialista szel�
lemben történő nevelés fontos eszközei legyének. Ezért emelni 
kell a szerkesztés színvonalát és az olvasók számát.

4. A Kongresszus a postás sport- munka legfőbb feladatá�
nak továbbra is a tömegsport fejlesztését tartja. Ennek érdeké�
ben biztositani kell, hogy a sportcélokat szolgáló anyagi esz�
közök jelentős része a tömegturisztika és kirándulások szervezésére, 
nem aktiv sportolók sportoltatására fordítsák. Mindent el kell 
követni, hogy a budapesti sportpálya minél előbb felépüljön.

Fokozott nevelőmunkával és az anyagi támogatások helye�
sebb elosztásával el kell érni, hogy az aktiv sportolók és 
kultúrosok becsüljék meg azt, hogy rendszerünk lehetővé teszi 
számukra 'egkedveltebb szórakozásukat. A káros anyagi szemlé�
lettől meg kell szabadítani sporté ltünket és ki kell alakítani a 
szocialista sporterkölcsöt.

A szakszervezeten keretén belül működő sportkörök és



sportcsoportok tevékenysége egyen a szakszervezeti mozgalom 
szerves része.

A s za k s ze r v e z e ti  é le t f e j le s z té s e , a  veze tés  
sz ín vo n a lá n a k  növelése , a  tö m e g  k a p c so la t  

m e g erő s íté se

A szakszervezeti mozgalom éltető eleme a tömegkapcsolatok 
erősítése, a szakszervezeti demokrácia továbbfejlesztése Enélkül 
elképzelhetetetlen a dolgozók bizalmának megnyerése, kölcsönös 
bizalom nélkül pedig nincs gyümölcsöző mozgalmi élet. A dol�
gozókkal való mindenféle kapcsolat az őszinteségre épüljön, 
mert ez a bizalom lelke.

1. A szakszervezeti "»munka színvonalát szüntelenül tovább 
kell fejleszteni. Olyan szakszervezeti vezetőkre, aktívákra van 
szükség akik népidemokráciánkhoz való hűségük, józan Ítélő�
képességük, bátor kiállásuk a törvényes jogok és kötelességek 
mellett hozzáértésükkel is rászolgálnak a dolgozók bizalmára. 
Jobban igénybe kell venni a régi szakszervezeti tagok, mozgalmi 
múlttal rendelkező szaktársak tapasztalatait, támaszkodni kell 
rájuk a szakszervezeti élet kialakításában, az ifjúság nevelésében 
s egyéb téren.

A Szakszervezet választott vezetői a jövőben sokkal többet 
tartózkodjanak a tagság körében, járjanak taggyűlésekre. Keresni 
kell azokat a módszereket, formákat, melyek alkalmazásával a 
választott felsőbb vezetők helyileg, gyakorlatban legtöbb segít�
séget tudnak nyújtani egy- egy hivatal szakszervezeti munkájának 
megjavításához.

A Központi Vezetőség, Területi Bizottságok és az Üzemi 
Bizottságok tagjai kötelesek a szakszervezeti tagsággal rendszeres 
kapcsolatot tartani.

2. A Szakszervezet növekvő tekintélye és a szakszervezeti 
jogok növekedése fokozott felelősséget, kötelességet is jelent. 
A dolgozók érdekeit magasabb szinten kell képviselni mint eddig. 
Ezért fejleszteni kell a szakszervezeti vezetők, aktívák politikái, 
közgazdasági, szakmai és szakszervezeti ismereteit. A Központi 
Vezetőség dolgozza ki a szakszervezeti aktivisták oktatásának 
rendszerét, különös tekintettel a bizalmiak és a társadalmi- munkás 
szakszervezeti bizottsági vezetőségi tagok oktatására. Minden 
szakszervezeti funkcionárius gondoskodjon arról, hogy politikai�
lag megfelelő és szakszervezetileg képzett helyettese legyen.

3. A szakcsoportok létrehozása helyesnek bizonyult, munká�
jukat tovább kell fejleszteni, segítségüket igénybe kell venni, mert 
ez a szakszervezeti munka színvonalának egyik fontos emelője 
lehet. A postaszolgáltatás fejlesztésének segítése érdekében hoz�
zon létre a Központi Vezetőség olyan „Tudományos Szakkört“, 
amely a posta műszaki, forgalmi, igazgatási és gazdasági kérdé�
seivel behatóan magas színvonalon foglalkozik. Ez a „Tudományos 
Szakkör“ segítse a Központi Vezetőség szakmai ismeretterjesztő 
munkáját és legyen támasza a szakoktatással kapcsolatos munká�
ban is.

4. A szakszervezeti munka alapja a bizalmiak .aktív tevé�
kenysége. Ezért a bizalmiak tekintélyét növelni kell, munkájukat 
jobban meg kell becsülni és részükre több segítséget adni. 
A Központi Vezetőség biztosítsa, hogy a szakszervezeti bizottsá�
gok rendszeresen tájékoztassák a bizalmiakat és fontos kérdések 
eldöntése előtt kérjék ki a bizalmi testület véleményét.

A Kongresszus szükségesnek tartja, hogy szakszervezetünk 
— minden szinten — különös gonddal foglalkozzon a dolgozó 
ifjúság és a nők sajátos problémáival. jBizflasítani kell, hogy a 
nők és a fiatalok a választott szakszervezeti szervekben a meg�
felelő képviseletet és a gazdasági, társadalmi, politikai, kulturális 
és sportélet minden területén helyet kapjanak.

A fiatalok és nők politikai nevelése különösen fontos, mert 
nem lehet közömbös az, hogy milyen gondolkodásúak és maga�
tartásunk azok a fiatalok, akiknek a szocializmus építését 
tovább kell folytatniok.

5. Növelni kell a szakszervezeti taggyűlések szerepét és 
jelentőségét, a beszámolási kötelezettség teljesítését. Ezért bizto�
sítani kell, hogy a szakszervezeti bizottságok a helyi problémák 
figyelembevételével önnállóan határozzák meg a taggyűlések napi�
rendjét, időpontját és legalább minden negyedévben tartsanak 
taggyűlést. A szakszervezeti demokrácia tisztéletbentartása és fej�
lesztése érdekében minimálisra kell csökkenteni a választott szer�
vekben és funkciókban a kooptálást. Rendszeres politikai nevelő�
munkával a szakszervezeti munka állandó javításával növelni kell 
a postás dolgozók szervezettségét és a tagdíjfizetési készségét. 
Ezirányban elsősorban a budapesti postás dolgozók körében kell 
hathatósabb munkát kifejteni.

6. A Kongresszus fontosnak tartja az üzemi, hivatali szak-  
szervezeti szervek munkájának segítését, az itt folyó szakszerve�
zeti munka fellendítését.

Gondoskodni kell minden szakszervezeti szervnek a társa�
dalmi aktivisták munkájának fokozott megbecsüléséről, a legjobbak 
kitüntetéséről, jutalmazásáról. A Kongresszus utasítja a Központi 
Vezetőséget, hogy 1958 október hónaptól kezdődően hajtsa végre

a szakszervezeti szervek újraválasztását a bizalmiaktól kezdve a , 
területi bizottságokig bezáróan.

7. A Kongresszus megbízza a Központi Vezetőséget, hogy 
1958. év első felében összeülő XIX. össz- szakszervezeti Kongresszus 
által elfogadásra kerülő szakszervezeti alapszabályt irányelvként 
tekintve, dolgozza ki a Postások Szakszervezete „alap szabályát és 
azt a szakszervezeti tagsággal történő előzetes megtárgyalás után 
hagyja jóvá.

Gondoskodjon a Központi Vezetőség arról, hogy a Kong�
resszus határozatát, a Kongresszust követő 3 hónapon belül a 
szakszervezeti tagság megismerje és a szakszervezeti vezetőszer�
vek minden szinten dolgozzák ki a Kongresszus határozatából 
adódó sajátos helyi vagy területi vonatkozású feladataikat. Sora�
koztassák fel a szakszervezeti aktívákat és az egész szakszerve�
zeti tagságot a határozatban foglaltak sikeres végrehajtására.

8. A Kongresszus felhívja a Szakszervezetek Országos 
Tanácsa figyelmét arra, hogy a postás, vasutas, közalkalmazott, 
stb. dolgozók életkörülményeinek alakulását, segítését tartsa fon�
tos feladatának, mert a munkáshatalom államapparátusa intézkedé�
seinek végrehajtói ők és munkájuk, politikai magatartásuk, a 
munkáshatalomhoz való viszonyuk jelentősen kihat a szocializmus 
építésére.

El kell érnünk, hogy a szocializmust a munkájukkal hűen 
szolgáló postás dolgozók minden téren elismert és megbecsült 
tagjai legyenek a társadalomnak. A Kongresszus megbízza a 
Központi Vezetőséget, hogy dolgozza ki és terjessze a Szakszer�
vezetek Országos Tanácsa és a Minisztertanács elé a „Postás 
Nap“ évenkénti megtartására vonatkozó javaslatot.

9. A Kongresszus megállapítja, hogy a gazdasági fegyelem 
és szervezettség fejlődésével a korábbi bürokratikus gazdasági 
irányítás megszűnt és a Szakszervezet Központi Vezetősége ma 
már önállóan látja el az alapszabályban rögzített feladatát. 
A Központi Vezetőség és az Elnökség a kiszélesedett gazdasági 
területek ellenére is egyre alaposabban — a politikai feladatokkal 
mindinkább összhangban — irányította gazdálkodását.

A Kongresszus további feladatként állapítja meg, hogy 
jobban kell biztosítani a szakszervezeti tulajdont, hatékonyabban 
kell segíteni (oktatás, ellenőrzés, stb. által) a gazdasági felelősök, 
számvizsgáló bizottságok munkáját. A Központi Vezetőség és a 
Központi Számvizsgáló Bizottság gondoskodjon arról, hogy becsü�
letes és szakképzett tagokat válasszanak gazdasági felelősöknek, 
illetőleg számvizsgáló bizottsági tagoknak.

* .* *
Hazánk továbbfejlődésének és előrehaladásának feltétele a 

béke. A szocialista tábor, a békeszerető népek, a béke megőrzé�
sében látják boldogulásuk útját. Hála a nagy szovjet nép és a 
szocialista tábor erejének, a béke ügye ma inár nemcsak az 
imperialisták kénye- kedvétől függ. Csak úgy foghatjuk le a háborús 
uszítok kezét, ha a világ népei összefognak, ha még erősebbre 
kovácsóljuk a szocialista tábor egységét. Ennek tudatában törek�
szik a szakszervezet minden ország postás dolgozóival való össze�
fogásra. Az ellenforradalom nehéz időszaka alatt éreztük a Szak-  
szervezeti Világszövetség és a hozzá tartozó szakszervezetek — 
elsősorban a szovjet, továbbá a lengyel, a csehszlovák, a bolgár, 
a német, francia, vietnámi, valamint osztrák és jugoszláv szak-  
szervezetek erkölcsi és anyagi segítségét. A Kongresszus kinyil�
vánítja, hogy fejleszteni kell nemzetközi kapcsolatainkat a 
Szakszervezeti Világszövetségen belül lévő szakmai tagozatunkban 
a közalkalmazottak és rokon szakmák szakmai tagozatában. Még-  
jobban szolidaritásunkról kell biztosítani azokat a haladó postás 
szakszervezeteket és dolgozókat, akik a kapitalizmus, vagy gyarmati 
elnyomás nehéz körülményei közt harcolnak jogaikért, és jobb 
életkörülményeikért. A nemzetközi kapcsolatok során is minden 
eszközt fel kell használni arra, hogy dolgozóinkat a nemzetközi 
proletárszolidarítás szellemében neveljük igaz hazafiakká.

Szakszervezetünk megalakulásától kezdve — és továbbra 
is — a haladás, a béke ügyét szolgálta és szolgálja, segíti a 
magyar nép és köztük a postások harcát.

A Központi Vezetőség küzdjön az ellenforradalom még 
meglévő minden maradványa ellen. Folytasson kérlelhetetlen harcot 
az ellenséges nézetekkel szemben. Segítse, hogy a dolgozók meg�
ismerjék, és támogassák a Magyar Szocialista Munkáspárt és a 
Magyar Munkás- Paraszt Forradalmi kormány célkitűzéseit. Nevelje 
osztályharcos szellemben a postai munka szeretetére, és igaz 
hazafiságra a pos'ás dolgozókat, ami magába foglalja minden 
szabadságszerető nép megbecsülését, a békéért és szabadságért 
harcoló szocialista táborhoz tartozó és más népek nemzetközi 
összefogását.

A Kongresszus úgy véli, hogy a jó szakszervezeti munka 
feltételei megvannak. Meggyőződése, hogy a postás dolgozók 
munkájuk legjavát adva a szakszervezetbe tömörülve segítik meg�
oldani a posta előtt álló feladatokat és elérjük, hogy a szocializmust 
munkájukkal hűen szolgáló postás dolgozók minden téren elismert 
és megbecsült tagjai lesznek a társadalomnak.
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