
BIZALOMMAL TEKINTÜNK A J ÖVÖBE
í r t a : K ötési Béla, postavesérigasgató

H a m ajd néhány  évtized 
m úlva valaki m egírja korunk 
postatörténetét, m inden bi�
zonnyal a  legnagyobb elism e�
réssel fog megemlékezni pos�
tán k  gyökeres átalakulásáról 
és a rendkívüli eredm ények�
ről. M ert am it ma magától ér�
tetődő term észetességgel ve�
szünk tudomásul, az m ajd a 
kellő történelm i távlatban m u�
tatkozik meg igazi nagyságá�
ban.

1913-ben

Honnan is indultunk  el 1945-  
ben? A szovjet hadsereg ke�
m ény csapásai nyomán két�
ségbeesetten visszavonuló fa�
siszták szörnyű pusztítást v it�
tek  végbe a posta terü letén  is. 

Mai értékre átszám ítva, jó�
val az egym illiárd forinton 
felülre becsülhető a  meg�
sem m isült és az elhurcolt 
javak  értéke.

A posta gerincét képező szál�
lító -  és híradástechnikai be�
rendezések 70—80 százalékban 
estek áldozatul az esztelen fa�
siszta rombolási dühnek.

A posta dolgozói e felm érhe�
te tlen  pusztítás helyreállítása 
alkalm ával adták  igazán tanú �
je lét a  m unka -  és hivatássze -  
retetüknek, becsületes helytál�
lásuknak. Ahol a harcok el�
csendesedtek. a postások azon�
nal m unkahelyükre siettek, 
hogy-  az annyira nélkülözött 
postaforgalm at m inél előbb 
megindíthassák.

A Dunántúlon, közel a fő�
városhoz, még dörögtek az 
ágyúk, de a  pesti oldalon a 
Budapest 62- es postahivatal 
február 15- én m ár megkezd�
te a  levélpostai küldem é�
nyek kézbesítését.

A felszabadulás u tán  két hó�
nappal pedig a levélforgalom 
az egész országban helyreállt. 
Nem sokkal később m egindult 
a  helyközi távbeszélő forga�
lom és fokozatosan megkezdő�
dött valam ennyi központ ú jjá �
építése.

Az első  3 eves terv

Az első hároméves te rv  idő�
szaka a la tt a fő cél a háború 
előtti állapot elérése volt.

A hároméves te rv  teljesíté�
se során népgazdaságunk je�
lentős változáson m ent ke�
resztül. Ez a  változás erősen 
k iha to tt a postával szemben 
tám asztott követelm ényekre. 
És annak ellenére, hogy abban 
az időben még igen sok helyen 
elhanyagolt m unkakörülm é�
nyek között, sokszor ázva- fáz -  
va és nem  is mindig jóllakot�
tén  kellett a fárasztó szolgála�
to t teljesíteni, a postások dere�
kasan m egállták a helyüket.

P róbatétel volt a hírlapszol�
gálat bevezetése. Ezt a m erő�
ben új, kézbesítőinknek külö�
nösen szokatlan, de politikai�
lag felm érhetetlen jelentőségű 
feladatot a  postások m aradék�
ta lanul teljesítették. Megis�
merve a  hírlapszolgálat szép�
ségeit, a  forgalom dolgozói 
megszerették ezt az új szolgá�
lati ágat és rendkívüli ered�
m ényeket értek el.

i Azzal, hogy rendszeres let' 
az újságolvasás, a postáso! 
m unkája hozzájárult ahhoz, 
hogy

a  sajtó  világosságot v itt a 
parasztság évszázados sötét�
ségébe és m egm utatta a  pa�
rasztságnak, hogy a  politi�
ka hazánkban többé nem  úri 
huncutság,

am ely róla és k á rá ra  dönt nél�
küle, hanem  az ő javá t szol�
gáló becsületes országvezetés, 
a többi között az ő részvételé�
vel is.

A szocializmus alapjainak 
lerakása

is hatalm as feladatot adott a 
posta dolgozóinak. Lépést kel�
le tt ta rtan i a népgazdaság erő�
teljes fejlődésével

és olyan postai szervezetet 
kellett kialakítani, am ely a  
szocialista ipar, kereskede�
lem, a mezőgazdaság és a la �
kosság egyre fokozódó igé�
nyeit a  lehető legjobban 
tud ja kielégíteni.

A posta erőteljes fejlődését és 
a szolgáltatások igénybevéte�
lének korábban soha nem  lá�
to tt m értékét jellemzi többek 
között pl., hogy a postaszervek 
szám a háború előttihez képest 
kétszeresére, a kerületi kezelő�
jára tok  szám a öt és félszere�
sére, a  kerékpároké ötszörösé�
re, a m otorkerékpároké tizen -  
négyszeresére, a  gépkocsik 
szám a pedig két és félszeresé�
re növekedett. A szállítóesz�
közök ilyen arányú gyarapítá�
sa a megnövekedett postai for�
galom gyors lebonyolítását 
segítette elő,

A fejlődés útján

A fasiszták esztelen rombo�
lása a  távíró és távbeszélő be�
rendezésekben okozott a leg�
érzékenyebb károkat. A táv �
közlés fejlődése mégse m aradt 
el a  postaforgalom mögött, no�
ha a műszaki berendezések 
helyreállítása, a régiek korsze�
rűsítése és az új létesítm ények 
építése rendkívüli erőfeszíté�
seket követelt. Ámde m ind�
ezek nyomán a távíró -  és helyi 
távbeszélő - forgalom háromszo�
ros, a  helyközi távbeszélő - for�
galom ötszörös emelkedése, az 

ú j autom ata központok, a 
nagy ütem ű CB- sítés, ú j rá �
dióállomások. a  vezetékes 
rádió kiépítése, a telex -  és a  
képíró - szolgálat bevezetése, 
a  falu - telefonhálózat, m ajd 
a  televízió megszületése bi�
zonyítják, hogy fáradozása�
ink gyümölcsözőek voltak.

A posta m űszaki és forgalmi 
dolgozóinak szakm ai és poli�
tikai fejlődése, hivatásszere�
te tte l végzett lelkes m unkája, 
becsületes helytállása segítette 
a  postát fejlődésének e ne�
héz szakaszán.

Szinte tö retlenül felfelé íve�
lő nagyszerű eredm ényeink 
további fokozását a ké t év 
előtti ellenforradalom  átm ene�
tileg m egakasztotta. A postát 
é rt anyagi k á r  elérte  a 27 
millió forintot. Nem te lt belel 
azonban egy esztendő, és

az ellenforradalom  okozta 
erkölcsi és anyagi károkat a 
baráti államok, elsősorban a 
Szovjetunió segítségével si�
keresen felszámoltuk. 

V isszatértünk a tervszerű szo�
cialista építés, az előrehaladás 
ú tjára. A gazdasági konszoli�
dáció a p á rt és korm ány ha�
tározatai lehetővé tették , hogy 
a postás dolgozók jövedelmét 
amely a megelőző években a 
népgazdaság többi dolgozóihoz 
képest visszam aradt, arányo�
san rendezzék. 1955. évhez vi�
szonyítva

a  postások átlagbére 32.7 
százalékkal em elkedett. Ál�
lománycsoportok szerint: a
forgalmi dolgozóké 34,1, a 
műszakiaké 28,4, a  m unká�
soké 31,1 és az adm inisztra�
tív dolgozóké 28,5 százalék�
kal.

A piűszakiak átlagbérének 
emelkedése azért kisebb ará�
nyú. m ert ebben az állomány -  
csoportban m ár 1955- ben is 
rendezték a béreket.

A következő évek tervei

Postatörténeti könyvünkben 
ism ét lezárult egy lap. A kö�
vetkező évek lapjain még nem 
eseményeket, hanem  terveket 
olvashatunk. A hároméves 
időszak biztató terveit, ame�
lyek tovább fejlesztik a  postát 
és az életszínvonalunkat em e�
lik.

Amikor majd novem ber 
16- án a  szavazóum ákhoz já �
rulunk, azokra szavazunk, 
akiknek a vezetésével eddigi 
eredm ényeinket elértük, akik�
re rábízzuk szocialista álla�
m unk és helyi állam hatalm i 
szerveink további vezetését.

A postás dolgozók, akik  a 
felszabadulás óta annyiszor 
helytálltak a  m unka front�
ján  és hűséggel szolgálták 
szocialista állam rendünket, 
bizalommal tekintenek jö-  
vőnkbe.

Bíznak barátainkban, elsősor�
ban a Szovjetunióban, bíznak 
pártunkban, korm ányunkban, 
bíznak önmaguk erejében. 
Em ellett tesznek hite t novem�
ber 16- án a posta dolgozói.

Október eszméi, a haladás erői győznek!
IRTA: H O R N  DEZSŐ

B ékés munkában és nagy beszélgetésben 
van az ország. Választásra készülünk. 

A dolgos hétköznapok közül azonban kiem el�
ked ik az emberiség sorsfordulójának ünnepe, 
novem ber 7- e, a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 41. évfordulója.

Ezen a napon született meg a világ első 
szocialista állama. Először és visszavonhatat�
lanul hatalomra ju to ttak Oroszországban a 
barbár módon elnyom ott m unkások és 
parasztok. Ezernyi nehézség, háborús pusz�
títás, fe jle tlen  és romokban heverő ipar, 
mezőgazdaság, kü lfö ld i és belső ellenforra�
dalm i erők véres, kegyetlen támadása, nyo�
mor és nélkülözés je len tett szinte leküzdhe�
tetlen akadályt a kormányzásban még ta�
pasztalatlan m unkásaknak és parasztik�
nak. De a bolsevikok vezetésével — a szov�
je t népek áldozatos harcban legyőzték az 
ellenséget és a nehézségek légióját. Meg�
erősödött a szovjethatalom . A z addig em �
bertelenül elnyom ott m unkások és parasz�
tok felszabadult alkotókészsége nyomán  — 
az egész haladó emberiség üdvére — sike�
res fejlődésnek indult a Szovjetunió. Tár�
sadalmi téren megelőzte, gazdasági, tudomá�
nyos, kulturális téren, néhány évtized alatt 
utolérte és túlszárnyalta a legfejlettebb ka �
pitalista országokat. A  sok áldozat és murik a 
m eghozta gyümölcsét. Közel van már az 
idő, am ikor a szovjet nép, nem csak a leg�
újabb tudom ányok terén, hanem  az egy főre 
eső vas, acél stb. termelése terén  is tú l�
szárnyalja a legfejlettebb kapitalista orszá�
got, az Egyesült Á llam okat. Ezért tek in t m a  
csodálattal a  Szovjetunióra az emberiség, 
ezért le tt az elnyom ottak reménysége már 
születése pillanatában, 1917- ben. Akkor, a 
haladás erői, szerte Európában harcba in�
du ltak elnyom óik ellen.

A  lenini eszm ék sikeresen terjedtek. A z  
első világháborúban agyongyötört dol�

gozóik m illiói követelték és köve tték  az orosz 
példát. A  magyar m unkásosztály is az em �
beri haladás élvonalába vezette az orszá�
got, am ikor lerázta nyakáról az évszázados 
rabságot és kikiáltotta  a Tanácsköztársa�
ságot. Recsegtek, dőltek a „szent és örökké�
való” trónok és kiváltságok. Veszett félelm é�
ben, m indent félredobva fogták össze a re�
akciós urálícodóosztályak a lé tüket fenyegető  
legnagyobb veszély, a szocialista forradalom  
ellen. A kko r sikerü lt is m ég nek ik  legyőzni 
és vérbe fo jtani a forradalmi erőket nálunk  
és más országokban is, de ott, ahol a  legerő�
sebb volt, Oroszországban m ár nem ! O tt 
már m eg tud ták védeni a k iv ívo tt szabadsá�
got, de akkor m ég nem  volt annyi erejük, 
hogy a m i Tanácsköztársaságunkat is segít�
senek m egvédeni a reakciós külföldi csapa�
tok ellen, a k ik  újra nyakainkra ü lte tték  a 
tőkést, a dzsentrit, a földbirtokost, a grófok, 
a bárók és lakájaik siserehadát. Kegyetlen  
évtizedeik következtek  azután a m agyar és 
a többi kapitalista országok dolgozóira. De 
a Szovjetunió léte és példája erőt adott a 
munkásaiknak. A  kom m unisták vezetésével 
újra és újra élesztették a sok vérrel elfojtott 
forradalm i tüzet. A  rothadó kapitalista rend�
szer egy évtized a la tt súlyos gazdasági és po�
litikai válságba ju to tt. Felülkerekedtek a fa �
sizm us erői, hiilerek ve tték  kézbe a hatal�
mat, a k ik  a kapitalista világ fenntartása ér-

ltjá t útijuk a háborús készülődésnek!
BÉKÉT AKARUNK!

Október 15- től 22- ig — erősebben, m int valaha — száll a világ közvéle�
ményéhez az európai munkások és közöttük negyvenezer m agyar postás 
dolgozó szava:

Szüntessék be az atomfegyverek kísérletezését és gyártását!
Ne épüljenek rakétakilövő támaszpontok, ne repüljenek atombombával 

felszerelt gépek!
Akadályozzák meg a nyugatném et szövetségi haderő atomfegyverrel valc 

felfegyverzését!
Jöjjön létre az atom m entes európai övezet!
Üljenek asztalhoz és legyen egyezség a  nagyhatalm ak nemzetközi 

együttműködése érdekében.
H arsány követeléseinket alkotó m unkával, öntudatos politikai m aga�

tartással tesszük értékessé a közös harc számára.

Összbizalmi értekezlet 
a Hírlapterjesztő üzemben

Október 13- án összbizalmi 
értekezletet hívott össze a Hír�
lapterjesztő üzem  szakszerve�
zete, amelyen a párt és a szak�
vezetés is képviseltette magát.

Jellemző a hírlapterjesztő 
üzem bizalm ijainak jó m unká�
já ra  és érdeklődésére, hogy a 
45 bizalmi közül három  volt 
igazoltan távoL Az értekezlet 
beszámolója, am elyet Kass Fe�
renc szb- elnök tarto tt, igen é r�
dekes, közvetlen és mozgósító 
hatású  volt. Kass elv társ be�
szélt a választásokkal kapcso�
latos bizalmi feladatokról, szó�
vá te tte  az üzem szakszerve�
zeti m unkájának jelenlegi h iá�
nyosságait és megemlékezett a

bizalm iak előtt álló szakszer�
vezeti feladatokról. Az értekez�
let igen lelkes hangulatban ké' 
órán á t tarto tt. Felszólalta! 
Ollárné, Czakóné. Friedmann 
Kovács, Schneider, Juhász éi 
Bácskai szaktársak. A z  érte  
kéziét beszámolójával kapcso. 
latos hozzászólások hangulati 
azt tükrözte, hogy a Hírlapter�
jesztő üzem  dolgozói lelkeser 
csatlakoznak a népfront vá�
lasztási felhívásához és no�
vem ber 16- án pártunk  és e 
Hazafias Népfront programjE 
m ellett tesznek hitet szocialis�
ta  jövőnk felépítése érdekében 

Rádi Károly

Az európai országok szakszervezeteinek és dolgozóinak konferenciája 1958J  
június 22- én felhívással fordult a világ dolgozóihoz: Egységünk és akaratunk) 

kiáltsa világgá: ne legyen atom háború! )

dekében a történelem  legkegyetlenebb hábo�
rújába sodorták az emberiséget. M illióknak 
— közöttük 600 000 ereje teljében levő ma�
gyarnak — kellett meghalnia ezért. A  fasiz�
mus mégsem tudott győzedelmeskedni a ha�
ladás erői felett. Nem sikerült, m ert volt már 
erős Szovjetunió.

Amikor az imperialista hatalmak a ném et 
z i  fasizm ust életre segítették a Szovjetunió  

ellen, úgy jártak, m in t a palackból kieresz�
te tt kegyetlen szellemmel, ezért m enekültek  
a Szovjetunióval való szövetségbe. Hatalmu�
kat, létüket fé lte tték, de nem  tagadták m eg  
önmagukat. A  közös harcot sötét hátsó gon�
dolatok fű tö tték  A  háború alatt akkor szálltak 
csak partra Nyugaton, am ikor m ár a szovjet 
csapatok Berlint ostromolták. A ljas taktiká�
ju k  azonban így sem sikerült. A  Szovjetunió  
nem  vérzett e l ebben a kegyetlen 'küzdelem�
ben, hanem megacélozödva került k i  a harc�
ból. Ez nyitotta  m eg egy sor országban a fel -  
em elkedés útját. A  kom m unista pártok veze�
tésével a haladó erők le is rázták elnyom óik  
igáját, és m egkezdték felszabadult életük, a 
szaclalizmus építését. De nemcsak Európában! 
Ázsia, A fr ika  és la tin - A m erika  népei — kö�
zö ttük a 600 milliós Kína — Október eszméi�
től vezéreltetve, a szovjethatalom  fejlődését 
látva, támogatását élvezve, az imperialista 
gyarmati elnyomás ellen, a  nem zeti független�
ség, a szocialista építés útjára léptek. Recseg-  
ropog a 'kapitalista világ, szem ünk láttára hul�
lik szét a gyarmati rendszer, porba hullnak  
a régi kiváltságok.

A  z  imperialisták ezért gyűlölik október szü -  
A í  lőttét, a Szovjetuniót. Ezért kü ld ték szü�

letésének pillanatában csapataikat a szovjet 
állam  megfojtására, ezért kü ld ték  Hitlert 
M oszkva ellen, ezért szervezték m eg a gazda�
sági blökádot, ezért hozták létre az A tlanti 
Paktumot, ezért tart az V SA  49 országban 
létesített 950 támaszpontján kb. másfélmillió  
katonát, ezért szerveznek összeesküvéseket és 
fegyveres beavatkozást a haladás országaiban, 
ezért tartják rettegésben és háborús feszült�
ségben az em beriséget azok, akiknek eddig 
sem  vo lt drága az emberélet, ha saját érde�
keikről volt szó. De hiába! A  történelem ke�
rekét visszafordítani nem  lehet. 41 évvel 
Október után már m egdönthetetlen a szocia�
lista világrendszer ereje. A  rágalom és ködösí�
tés is egyre eredménytelenebb. Korunk je l�
lemzője a harc a haladás és a reakció erői 
között. Ebben a nagy küzdelem ben az öntu�
datra ébredő népek a Szovjetunióra, Kínára, 
Indiám , az Egyesült Arab Köztársaságra és a 
többi imperialista igából felszabadult országra 
tekintenek. V iszont Am erikára tek in t minden  
erő, am ely szeretné uralm át a feltörekvő nép-  
töm egek elől megmenteni. Erről tanúskodhat 
Libanon elszökött m iniszterelnöke, Irak volt 
királyi családja, Csang Kaj- seik, Li Szin - m an  
és a világ más tájain élő Am erika támogatá�
sát élvező szélhámosok garmadája. M indezt 
világosan látják, érzik száz-  és százmilliók, 
ezért hálásak és ezért ünnepük Október 
népét. 3

A  magyar nép ma szintén ott áll az ünnep -  
ÁA lók sorában. Társadalmi felem elkedé�
sünk, nem zeti létünk és biztonságunk alapjává 
vált im m ár az Október szülte világ. Megvaló�
sítha ttuk a nagy magyar hazafiak eszményeit, 
a kike t megsem m isítettek, vagy száműzetésbe 
kergettek az uralkodóosztály ók. Hazánk el�
maradott mezőgazdasági országból ipari or�
szág, az urak országából a dolgozók országa 
lett. Sorsunkat m i form áljuk, m agunk irá�
n y ítju k  és együtt m enetelünk a szocialista or�
szágok táborában a felem elkedés útján. Ered�
m ényeink messze túlszárnyalják számos fe j�
lett kapitalista országét és össze sem  hason�
líthatók sem m ilyen vonatkozásban a Horthy -  
Magyarországgal. Persze, a letűnt magyar 
úriosztály és szövetségeseik gyűlölnek m in�
dent, am i a dolgozóknak jó. 1956- ban m eg�
m uta tták azt is, hogy m ilyen  dühvei vennék  
ism ét birtokukba azt, am it elvesztettek. A  szo�
cialista építésünk ellen irányzott ellenforra�
dalm i támadás olyan szerves része volt az 
im perialisták haladás- ellenes akciójának, 
m in t am ilyen term észetes volt a Szovjetunió  
és a testvéri országok segítése akkor a ma�
gyar m unkásosztálynak, a forradalmi m unkás�
paraszt kormánynak. Szövetségünk  — m ely�
ben ism ét a  szovjet nép vállalta a legtöbb ál�
dozatot — létünk és az egész szocialista tábor 
alapja és gyorsan erősödő támasza a hala�
dásért ’küzdő emberiségnek.

Tpz az újra vérrel megpecsételt segítség bizo-  
A- J nyitotta  ország és világ előtt, hogy nem  

tér vissza soha többé az urak hatalma. A  
gyors talpraállás m egm utatta rendszerünk fö�
lényét és azt is m indenki láthatja, hogy ma�
gunk is levontuk e tragédia tanulságait.

Népünk jobb életkörülm ények között él, 
m int bármikor, nyugodtan dolgozik és terem ti 
meg a még jobb élet alapját. A magyar szak -  
szervezetek ebben a párt és korm ány által 
kialakított bizalamt légkörben végzik meg�
tisztelő feladatukat. M unkájukat egyre inkább 
társadalmi megbecsülés és a dolgozók bizalma 
kiséri.

Most a Nagy Októberi Szocialista' Forrada�
lom ünnepe előtt m egújuló lendülettel har�
colunk a dolgozók érdekében és szilárdan 
hisszük, hogy a magyar dolgozók, közöttük a 
postások is a választásokon a munkáshatalom, 
a további felemelkedés, a szocializmus, a béke 
ügye m ellett tesznek hitet a Hazafias Nép�
frontra adott szavazatukkal.
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Lelkes választói gyűlésen jelölték 

Hegyi Gyulát országgyűlési képviselőnek
A  Hazafias Népfront X IV . 

kerületi bizottsága október 14-  
én jelöléssel egybekötött vá�
lasztói gyűlést ta rto tt a Posta 
Központi Járműtelepén. Az ér�
deklődés oly nagy volt, hogy a 
ku ltú rterem  zsúfolásig megtelt 
a  Járműtelep  dolgozóival és 
akiik későbben érkeztek, csak a 
lépcsőházban tudtak elhelyez�
kedni.

Az ünnepi beszédet Horn 
Dezső, a  postásszakszervezet 
fő titkára tartotta. Beszédében 
régi okmányokból és kérvé�
nyekből vett idézetekkel il�
lusztrálta a régi postás életet 
és sok adattal bizonyította, a 
postásság, közöttük a  Járm ű�
telep dolgozóinak mai, a régi�
nél szebb, nyugodtabb életét. 
Beszélt a párt és a forradalmi 
munkás- paraszt kormány  
őszinte, józan politikájáról, a 
dolgozók és hazánk felemelke�
dését szolgáló intézkedésekről. 
Elmondotta, hogy

a 3 éves terv célkitűzéseit 
m inden dolgozónak ism er�
nie kell, m ert ebből látható 
további felemelkedésünk 
útja. Meggyőződésének 
adott kifejezést abban, 
hogy a postásság — együtt 
az egész dolgozó m agyar 
néppel — olyan em berekre 
ad ja szavazatát, akik  ki�
próbált harcosai a  szocia�
lizmusnak, rendíthetetlen 
hívei a  m unkáshatalom nak. 

Horn elvtársnak nagy te t�
széssel fogadott beszéde u tán  
Borok Sándor lakatos kért szót. 
Hangsúlyozta, hogy a

járm űtelepi és a  XIV. kér. 
dolgozók olyan em bert sze�
retnének országgyűlési kép�
viselőjüknek, aki tapaszta�
lataiból ismeri a  munkás-  
osztályt, a  m unkásem bere�
ket, akiről m indnyájan tu d �
ják, hogy egész életében 
hűséggel szolgálta a  nép 
ügyét és bátran  kiáll a  nép 
szolgálatába.

Az üzem m unkásainak nevé�
ben Hegyi Gyulát javasolta 
országgyűlési képviselőnek. Ja �
vaslatát hosszan ta rtó  taps fo�
gadta.

Be kő szaktárs a  termelési 
osztály dolgozója hozzászólásá-

Amikor Puskás Gabriella 
sok rábeszélés után végülis 
elfogadta az áthelyezését, így 
búcsúzott tőle az üzemvezető 
főnöke:

„Örülök, hogy elfogadja, 
Gabika. Sokkal jobb lesz m a�
gának, ha kikerül ebből a 
bűvkörből.”

Bűvkör?
Igen, így is m ondható. Az 

események vizsgálatakor so�
ka t beszélgettenlj P. Gabriellá�
val. Szívesen vitatkoztam  vol�
na a bűvkört maga köré vont 
és a  középpontban álló Med-  
gyesi János főkönyvelővel is. 
De elriasztó, makacs és bűv�
körében megközelíthetetlen 
volt. Még a szakszervezeti 
tisztségviselőknek sem ism er�
te  el illetékességüket az ügy 
elbírálásában. Más vélem ényt 
nem  tűrő és m inden beszélge�
tést befullasztó túlzott maga-  
biztossággal jelentette ki, a 
beszéd kezdetén:

„Uraim, én jólnevelt ember 
vagyok, nálam semm i modor�
beli differencia nincs és nem  
vitatható az eljárásom.”

Az eljárás valóban nem  v i�
tatható ; egyértelm űen modor-  
talan, a  vezető részéről meg�
engedhetetlen, sőt törvényte�
len. Nem is vitatjuk.

Miről beszél a jegyzőkönyv?

Mi is tö rtén t tulajdonkép�
pen?

Az egyeztető bizottság 
jegyzőkönyve — am elynek ha�
tározatával és a határozatho�
zók állásfoglalásával, a tények 
ism eretében, de még a jegy�
zőkönyv adatai alapján sem 
érthetünk  egyet — ennyit 
mond Puskás Gabriella és a 
„jólnevelt” főkönyvelő ügyé�
ről.

Puskás Gabriella a posta 
Anyaghivatal 443—345/58. sz. 
folyó év augusztus 22- én kelt 
áthelyezési határozata ellen 
fellebbezéssel élt, m ert az irat 
augusztus 1- i hatállyal utóla�
gosan helyezi át, és a szóban-  
forgó munkör- összevonás csak 
látszólagos. Szóvá teszi, hogy 
vele szemben a főkönyvelő  
goromba és modortalan, nem

ban többek között elmondot�
ta : A zt akarjuk, hogy soha 
többé ne ism étlődjék meg az 
1956 előtti időszak, am ikor a 
párt és kormány vezetésében  
ingadozás volt. Nem  szabad 
megengedni azt sem. hogy a 
vezetők és a tömegek közötti 
kapcsolat mégegyszer megla�
zuljon. Hegyi Gyula jelölésével 
egyetértek és javaslom a nép�
front országgyűlési képviselő -  
je lö ltjeinek listájára.”

Piatreskó Ede, a Dózsa ga�
rázs vezetője elmondotta, hogy 
Hegyi Gyulát nagyon régóta is�
meri. Munkáscsalód gyerme�
ke, régi mozgalmi harcos, ezért 
bátran javasolja a m unkások 
képviselőjének, m ert tudja, 
hogy azok érdekeit fogja szol�
gálni.

Eczetes József gépkocsiveze�
tő arról beszélt, hogy a válasz�
tás olyan időpontban zajik le 
hazánkban, am ikor az im peria�
listák  m esterkedése a rra  irá�
nyul, hogy az ENSZ- ben is be�
bizonyítsák: a m agyar nép
nem  é r t egyet a  jelenlegi kor�
m ánnyal. Ez érthető, m ert 
azoknak az uraknak, akiknek 
gyáruk, földbirtokuk volt, nem 
tetszik a m unkásosztály hatal�
ma. De mi,

az idei választásim is meg�
m utatjuk, hogy a  m unká�
sok, a  munkásosztály hatal�

mát k ívánjuk és nem aka�
runk  tőkést látni a  képvise�
lőházban. Ma a magyar dol�
gozók olyan jelölteket vá�
lasztanak, akik a  m unkás�
hatalom  és a  nép célkitűzé�
seit tám ogatják.

A felszólalások után a gyű�
lés részvevői egyhangú szava�
zással je lölték Hegyi Gyulát 
országgyűlési képviselőnek.

Hegyi elvtárs megköszönte a 
bizalm at és ígéretet tett, hogy 
megbízatása értelm ében a 
munkásosztály — közöttük a 
postásság érdekeit fogja képvi�
selni a parlamentben.

A gyűlés végén Vámosi 
szaktárs megköszönte a rész�
vevők m egjelenését és öröm�
mel állapíto tta meg, hogy a 
Járműtelep  dolgozói m egértet�
ték a  nap fontosságét és lelke�
sedésükkel előbbre vifték a vá�
lasztás ügyét. Bár a dolgozók 
közül senki nem zavarta sérel�
m ek említésével a jelölőgyűlés 
jó hangulatát, szóvá tette, hogy 
Hegyi elvtársnak, ak i sportvo�
nalon is m űködik, tartozása 
van a postás sporttal szemben. 
Ezért ne feledkezzen meg ar�
ról, hogy a postás dolgozók ré�
gi panasza, a postás sportpálya 
m inél előbb megépüljön.

Hegyi elvtárs erre ígéretet 
te tt, és a gyűlés lelkes hangu�
la tta l bezárult. T. E,

Posta Járm űtelep

Beszélgetés Rontó Tibor vezérigazgatóhelyettessel

V ám osi szak társ, •  Járm ű telep  igazgató ja  m eg n y itó  b eszéd ét m on dja . 

Job b old alt H orn  D ezső , b a lo ld a lt H eg y i G yu la  e lv  társ lá th ató .

Ismeretes, hogy az il�
letékes állam i szervek ez 
évben foglalkoztak a 
m unkaruha - ellátás kér�
désével. Ez a  postát is 
érintette, m ert a posta 
aránylag nagy védő-  és 
munkaruha - fogyasztó. Ar�
ról szerelnénk tájékoz�
ta tást kérni, hogy a ren�
dezés milyen m értékben 
érin tette a postás dolgo�
zókat? .

„Köztudomású, hogy népi 
dem okratikus országunk
évente mintegy egymilliórd 
forintot fordít m unka -  és vé�
dőruhára. A ju ttatásnak  az a 
célja, hogy a dolgozó azok�
ban a munkakörökben, ahol 
a m unka nagyfokú szennye�
ződéssel jár, ne a sa já t ruhá�
já t használja. Azokban a 
munkakörökben, ahol a dol�
gozók az időjárás viszontagsá�
gainak ki vannak téve — el�
sősorban külső m unkáknál, 
vagy fűtetlen helyiségben —, 
megfelelő, időjárás ellen védő 
m unkaruháról is gondoskodni 
kell. Az elm últ években a kü�
lönböző népgazdasági ágak 
ezt a  lehetőséget eltérő mó�
don értelm ezték és igen sok 
helyen — a postán is — 
nemcsak a m iniszteri utasí�
tásban m egállapított m unka�
körökben, hanem  m ás terü le�
ten is biztosítottak régi érte�
lemben vett m unka -  és védő�
ruhát. Ez nemegyszer azzal a 
veszéllyel járt, hogy éppen a 
legjobban rászorult dolgozók�
nak nem  ju to tt sok esetben 
megfelelő minőségű, vagy 
mennyiségű m unkaruha. Eb�
ben az évben az illetékes ál�
lami szervek az egyes tárcák 
részére m unka -  és védőruha 
ellátás céljára — a takarékos�
ság figyelembevételével — 
megfelelő keretösszeget bizto�
sítottak. A keretösszeg fel-  
használásánál elsődleges 
szempont az, hogy ott, ahol 
a m unka -  és védőruha eilátás 
feltétlenül szükséges, a dol�
gozók részére a  megfelelő 
ju ttatás biztosítva legyen. 
Ebben az évben a  postán 5,5 
millió forin t került ebből a 
célból felhasználásra. Ezzel 
az összeggel 18 000 dolgozót 
tudunk ellátni."

B Ű V K Ö R B E N
kapja meg tőle azt a tisztele�
tet, am it a többi szaktársnők 
és szaktársak m egkapnak, a 
bérrendezéseknél háttérbe szó.  
ritja  stb.

Válint Márton SZB elnök�
nek  az egyeztető bizottsági 
ülésen elm ondott véleménye 
röviden ez: a főkönyvelő má�
sokkal szem ben is használ 
olyan hangot, ami sérti egy 
beosztott önérzetét, erről már 
több dolgozó is panaszkodott.
Helyesebb e ljárás le tt volna 
M edgyesi szaktárs részéről, 
ha az általa tapasztalt hiá�
nyosságokat figyelmeztetéssel, 
vagy fegyelmi eljárással szün�
te tné  meg és nem  a vezetőhöz 
nem  illő m ódszerrel intézné 
ügyes- bajos dolgait beosztott�
jaival.

Kapás József így nyilatko�
zott az ism ert ügyről: P. Gab�
riellának szem élyi ellentétek  
m iatt kell az üzemből elm en�
nie. A  főkönyvelőre más dol�
gozónak is van P. Gabriellá�
hoz hasonló panasza. Nem he�
lyes, hogy személyi ellenté�
tekből egy dolgozót más üzem�
be helyeznek át. Ha Medgye�
si főkönyvelőnek igaza van, a 
hiányosságokat m ódjában áll 
figyelmeztetéssel, súlyosabb 
esetben fegyelmi eljárással 
m egszüntetni, ilyenre azonban 
még nem  kerü lt sor.

Fűzi Károly egyeztető bi�
zottsági tagnak m áshangú a 
véleménye: Szerinte a köny�
velői m unkakört összevonták 
o három könyvelő helyett, 
csak kettőre van szükség. A  
M unka Törvénykönyve bizto�
sítja a vezetőnek azt a jogot, 
hogy munkatársait m egvá�
laszthassa és ezek alapján az 
áthelyezéssel egyetért.

„Nem akarom magát látni"
Természetes dolog, hogy az 

egyeztető bizottsági eljáráson 
két vélemény találkozik. Az 
azonban különös, ha az ellen�

vélem ényt egy reális valósá�
got nélkülöző indokolásra ala�
pozzák, am ely ha igaza lenne, 
sem tenné lehetővé a  vissza�
menőleges áthelyezést, más�
részt kicsinált, látszatmegol�
dásra úgy ráhúzni a törvény 
paragrafusát, hogy a törvény 
szellem ét is félrem agyarázzák, 
ez a  jogok tiprása.

P. Gabriella anyagkönyvelő, 
olyan m unkaerő, hogy m unká�
já é rt kezdetben még Medgyesi 
főkönyvelő is pénzzel ju ta l�
mazta, megdicsérte és rábízta 

azt is, hogy kezdőket tanítson 
abban a  m unkakörben. De 
m ert szóvá m erte tenni a fő �
könyvelő durvaságát, ízléste�
len vicceit és visszautasította a 
m agánügyeket firtató főköny�
velő bizalmát, m egfordult a 
helyzet. H ivatali hatalm ával 
elhelyeztette, m ert a vezetői 
tekintély m egsértését lá tta  P. 
Gabriella viselkedésében. Az 
elhelyezést P. Gabriella nem  
vállalta  és m ert szakszerveze�
tü n k  is közbelépett, egy - két 
évre elfojtódott az ellenszenv. 
De csak látszólag. A főköny�
velőnek P. Gabriella egyre 
rosszabb könyvelő lett, egyre 
k ib írhatatlanabb  m unkatárs, 
akivel m ár szóba sem á llt és 
köszönését sem fogadta. Ami�
kor ez a körülm ény P. Gabriel�
lát többször, hivatalba nem  
illő dacolásra ragadtatta, két 
év m úlva a főkönyvelő elérke�
zettnek lá tta  az időt, hogy is�
m ét áthelyezhesse azt, aki 
egyszer m ár borsot tö rt az or�
ra  alá azzal, hogy a ..szakszer�
vezethez m ert futni panaszá�
val’’. De most m ár igyekezett 
törvényes alapot terem teni az 
áthelyezéshez. Átszervezte a 
hivatali m unkaköröket. A z  
anyagkönyvelők pénzügyi 
m unkakörbe illő munkájából 
pénzügyi m unkakört létesített 
és az átszervezésből Puskás 
G - briellát úgy hagyta ki, hogy 
kicserélte Bősze Tibornéval, 
ak. pénzügyi m unkakörben

dolgozóit, ahová P. Gabriellát
helyeztette. És m in t aki jól 
végezte dolgát, szabadságra 
m ent; így búcsúzva P. Gab�
riellától: „Most szabadságra
megyek, amikorra visszajövök, 
nem  akarom magát látni!”

A megbékélés érdekében

A nnak ellenére, hogy vizs�
gálat nélkül is ism erte m in�
denki Medgyesi főkönyvelő és 
P. Gabriella egyre inkább 
elfajuló kapcsolatát és tud �
ták, hogy elsősorban a  fő�
könyvelő viselkedett megen�
gedhetetlenül; az egyeztető  
bizottság jóváhagyta az á the�
lyezést. P. Gabriella elm ent 
az üzemből. Igaz, hogy sokkal 
nyugodtabb környezetbe ke�
rült, ahol idegeskedés nélkül 
dolgozhat, a vezetői elism erik  
jó m unkáját, meg vannak ve�
le elégedve, a lehető legjobb 
vélem énnyel szólnak róla 
munkatársai és felettesei egy�
aránt. De a dicsőség mégis a 
íc nyvelőé lett. Amit nem  
sikerü lt két évvel ezelőtt el�
érnie, előkészítette és megfor�
gatta  két év m úlva, úgy, hogy 
abból „az üzem  nyugodt lég�
körének érdekében” ő ke�
rü lt ki győztesen. A meg�
alkuvó egyeztető bizottsági 
tagok határozatukkal akarat�
lanul is még „bűvösebbé” 
te tték  Medgyesi „körét”. P. 
Gabriella távozása után m in�
denki meghúzódva él, m ert 
aki bátor volt szólni azt 
eltávolították. Azóta nem  m er 
panaszkodni senki a szakszer�
vezetnél és viszálymentes lég�
körben élhet a  főkönyvelő.

Az. hogy törvényellenes volt 
az áthelyezés, az. hogy gorom-  
báskodott m indenkivel, az 
hogy „idegbolond“ (a dolgozók 
m ondják így) a zárlatm unkák  
ideién, az m ind feledésbe m e�
rült, a  megbékélés, a nyugodt 
hivatali m unkakör m egterem �
tésének érdekében. így akar�
ta  ezt m ár két évvel ezelőtt

Milyen szempontok sze�
rin t lett összeállítva a 
miniszteri utasítás szöve�
ges részét kiegészítő úgy�
nevezett m unkaköri jegy�
zék?

„Elsősorban azoknak a  dol�
gozóknak biztosítottunk meg�
felelő m unkaruhát, akik m un�
kájuk nagy részét vagy egé�
szét szabadban végzik. Ilye�
nek pl. a posta távirdam un -  
kásai, akiknek kötelessége té -  
len - nyáron. a  legnagyobb hi�
degben, vagy a legnagyobb 
melegben, hófúvások és ziva�
tarok idején is a hírközlő há�
lózatban bekövetkezett sérü�
lések helyreállítása, Ezeket a  
dolgozókat munkaöltönnyel, 
szőrmésmellénnyel, viharka�
báttal, meleg sapkával, me�
leg kesztyűvel és bakanccsal 
lá tjuk  el. I tt a ju tta tás  egy 
évre eső értéke több m int 800 
Ft. A távirdam unkási m unka�
körhöz hasonlóan még számos 
dolgozó részesül m unkakö�
rülm ényeire való tekintettel 
az átlagosnál magasabb ju tta �
tásban. A motorkerékpárosok 
mintegy 600 Ft, a szállítómun�
kások 800 Ft, a jára tk ísé�
rők 640 Ft, a csomagrakodók 
360 Ft, a kábelm unkások 270 
Ft évi értéket kapnak.

A rendezés során az ellá�
tást m egvontuk egyes m un�
kakörökben, am elyekben a 
ju tta tá s t nem tarto ttuk  indo�
koltnak, illetve amelyekben 
az ide vonatkozó rendelkezé�
sek az ellátást nem te tték  
lehetővé. M egvontuk az úgy�
nevezett illegális ju ttatásokat 
is. Ezzel az intézkedéssel 
tudjuk biztosítani, hogy m in�
den rászoruló dolgozó m un�
kakörének megfelelő m unka�
ruhával legyen ellátva.”

A vonatkozó miniszteri 
utasítás szerint a  posta�
szervek kötelesek helyi 
m unkaköri jegyzéket ké�
szíteni. Mi ennek a cél�
ja?

Az általunk elkészített 
m unkaköri jegyzék az egész 
postára vonatkozik és az úgy�
nevezett MACSI murtkaköri 
jegyzék sorrendjében van 
összeállítva. Nyilvánvaló,

a  főkönyvelő, így hagyta jóvá( 
az első k ísérlet után két év- ( 
vei a helyi egyeztető bízott-  / 
ság. És ebben kellett, hogyj 
megnyugodjon m indenki. (

Jó ez így ? (

— Egyáltalában nem. lgen\ 
sok em berben megmaradt a ( 
fanyar érzés. Igaz a törvényte -  ( 
lenül elintézett áthelyezésben ( 
megnyugodott az agyonhaj- . 
szolt dolgozó, elhallgattak a 
bátorító kollégák is: ne hagyd 
magad, melletted állunk mi és ' 
az igazság. Mégsem volt he- ( 
lyes az „egyetlennek” Hitt ̂  
megoldás. Nem! És ha vala�
kitől idejében kap bátorítást 
P. Gabriella, hogy fellebbez- ! 
zen tovább, van még a szak -  / 
szervezetnek felsőbb fóruma  
is, ahol nem  ijednek meg  
Medgyesi főkönyvelő össze - 1 
köttetéseitöl; szakszervezetünk( 
választott volna idejében tör-  
vényes és helyesebb megol�
dást. M ert büntetlenül senkii 
nem  rúghatja fel a törvényt, | 
és aki csak törvénytelen esz-  
közökkel lá tja  kivihetőnek a 
szándékát, annak nem  ad o tt1 
volna senki igazat. Mi úgy ( 
gondoljuk hogy a dolgozók 
törvénye: a M unka Törvény - ' 
könyve, még a makacs fő�
könyvelőkkel is meg tudja é r - 1 
tetni, hogy a jó modorról égé-  i 
szén más a dolgozok vélemé�
nye, m in t a gyermekszobában  
fe lnő tt uraknak. Ahhoz joga1 
van egy vezetőnek, hogy m un - 1 
katársait megválassza, de h a ( 
m ár megválasztotta, ahhoz 
nincs joga, hogy a m odorával1 
egyet nem értő, vagy a nekii 
nem tetsző dolgozót eltávolít-  ( 
sa bűvköréből. A bűvkörből 
kiléphetett volna m ás is. É s1 
meggondolandó, hogy nem i 
kellene - e visszaadni az em be - . 
rek szólásszabadságát és kriti�
k a ’’ bátorságát a bűvkörben 
m aradt dolgozóknak: ne higy- i 
gyék azt, hogy most már glóriát, 
is vonhat maga köré a auőz-  
tes és jómodorú főkönyvelő.

T. I.

hogy a postaszerveknél nem  
található meg minden felso�
rolt munkakör. Elsősorban 
azért kell az egész postára 
összeállított m unkaköri jegy�
zékből az adott postaszervek�
nél előforduló m unkakörökre 
összeállított jegyzéket elkészí�
teni. hogy az illetékes pos�
taszerv dolgozói egyértelm űen 
megtudhassáic, hogy részükre 
milyen m unka -  és védőruha -  
ellátás van biztosítva.

Biztosítva látja - e vezér-  
igazgatóhelyettes elvtárs a  
m unkaköri jegyzékben 
felsorolt dolgozók részére 
az előirt m unka -  és vé�
dőruha - ellátást?

„Feltétlenül. Kormányza�
tunk által engedélyezett 5,5 
millió forint beszerzési keret 
a jogos igényeket kielégíti. Ez 
az összeg ténylegesen ren�
delkezésre áll és a jelenlegi 
ellátáshoz szükséges rak tá ri 
készlettel is rendelkezünk, 
Jelenleg a postaszerveknél a 
m unkaruha kiadása folya�
m atban van. Az új korm ány -  
intézkedés következtében 
m unka -  és védőruha - gazdál�
kodásunk tervszerűbbé vá�
lik, m ert az egész postára ér�
vényes egységes m unkaköri 
jegyzék elkészült. Az a kö�
rülm ény pedig, hogy az ú j 
rendelkezésnek megfelelően 
valamennyi m unkaruha a ju t�
tatási idő letelte után a  dol�
gozó tulajdonába megy át, 
biztosítja a használatra ki�
adott ruházat megbecsülését. 
Felhasználjuk a raktári kész�
leteinket is A használt ruha�
darabok tényleges értékét a 
helyi szakmai és társadalm i 
szervekből alakult bizottságok 
értékelték fel.

Azoknak a dolgozóknak, 
akik  esetenként olyan mun�
kát végeznek, melyhez mun�
ka -  vagy védőruha szükséges, 
a postaszervek vezetői sa já t 
hatáskörükben az adott kö�
rülm ényeknek megfelelően 
védő-  és m unkaruhát köte�
lesek kiadni. Az esetenkénti 
ju tta tásra  valamennyi posta -  
szervnéj megfelelő külön tar�
talék biztosítva van. Ezúton 
is felhívom a postaszervek 
vezetőit és azokat a dolgozó�
kat, akik a  m unka -  és védő�
ruha - ju tta tást végzik, a  gyors, 
pontos és gondos m unkára. A 
posta m unkaruházattal ellá�
tott valamennyi dolgozóját 
arra kérem, hogy a személyes 
használatra kiadott ruhadara�
bokat gondosan őrizzék meg 
és tartsák  karban. A szaksze�
rűen kezelt és megfelelően 
gondozott ruházat a  viselési 
idő letelte után, m int komoly 
érték a dolgozó tulajdonába 
megy át.”

V élem ényt k é rünk

Szocialista építésünk vele�
járója a legjobb eredményi;

1 elért üzemek és dolgozók 
i anyagi és erkölcsi megbecsü-  
: lése, jutalm azása. Ennek vál�
tozatos formái közül legismer-  

1 lebb cgy- egy üzem „Élüzem” 
i címmel való kitüntetése A 
jelenleg fennálló rendelkezé�
sek értelm ében a posta is 

i Élüzem - címmel tüntetheti ki,
I illetve ju talm azhatja legjobb 
üzemeit. Erre a  célra egy-  
egy alkalom mal 270 ezer fo-  

l rin t áll rendelkezésre.

1 Nagy gondot okoz a  posta 
I és a  szakszervezet vezetésé-  
, nek az egymástól eltérő pos�
taszervek tevékenységének 

í értékelése és jutalm azása.
, Ezért fordulunk most a  pos-  
I tás dolgozókhoz, szakszerve�
zetekhez: mondjanak véle�
ményt. tegyenek javaslatot, 

) hogyan lehet kiválasztani a 
I legjobb postaszerveket, ho�
gyan lehet legigazságosabban 

' kijelölni a rendelkezésre álló 
) jutalm azási kereten belül a  
j postai élüzemeket. Javasolja -  
’ nak olyan a gyakorlatban is 
) alkalm azható elveket, ame-  
! lyek általánosíthatók az ér -  
. tékelésnél.

I Felhívjuk a szaktársak fi�
gyelmét arra . hogy a ju talm a -  

' 7- ós alapvető és mással nem 
) helyettesíthető célja a gaz�
d aság o s és minél jobb minő�
ségű postaszolgáltatás. A ja-  

) vasiatokat a következő cím-  
) re kérjük beküldeni: Postás 
) Szakszervezet. Bpest, XIV.,
, Cházár András u. 13.
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jé  munkátjó egészséget a szocialista posta építéséhez!
H ivatalunk dolgozói novem �

ber 7- e tiszteletére szocialista 
m unkaversenyt szerveztek. 
Céljuk, hogy az eddigi minősé�
gi m unkát, am elyet hivatali 
szemle négyesre m inősített — 
tovább fokozzák. Dolgozóink 
szeretnék, ha az 1958. év m á�
sodik felében olyan eredmé�
nyeket érnének el, am ellyel ki�
érdem elnék az élüzem  címet.

Versenyvállalásunkban sze�
repel a rádiódíjak 94 százalé�
kos beszedése m inden hó 8- ig, 
az OTP által előirányzott be�
tétgyűjtési terv 5 százalékos

túlteljesítése, a postai külde�
m ények olyan gondos kezelése, 
hogy sérülés vagy elvesztés 
m iatt ne legyen kártérítésre 
kötelezve senki, valam int hiva�
talberendezéseink és felszere�
lési tárgyaink, a járm űvek és 
levélszekrények fokozottabb  
tisztántartása.

A z  élüzem  cím  elnyerése ér�
dekében a dolgozóink éber fi�
gyelemm el kísérik vállalásaik 
teljesítését.

Farkas Bertalan
szb - elnök

MI ÍGY t a k a r é k o s k o d u n k
Amikor elolvastuk az „Őr�

já ra t a  Budapest 62- es számú 
hivatalban“ című cikket, 
eszünkbe jutott, hogy nekünk 
is vannak takarékossági ered�
ményeink, csak hát elhallgat�
juk. De m ert mi is becsülettel 
kivesszük részünket ebből az 
országunk részére igen fontos 
mozgalomból, nekünk is jóles�
ne. ha írnának erről.

Mi úgy takarékoskodunk, 
hogy nem megyünk minden 
csipri- cseprő javítással az ipa�
roshoz. Amit tudunk, azt meg�
csináljuk magunk. Ha a keze�
lőasztal fiókja leszakad, h a  a 
szekrények zárja elrom lik, ki�
javítjuk; A kerékpárok alkat�
részeit megvesszük és nem 
várunk a  műhelyi szerelésre, 
elvégezzük m i is. Ajtók, abla�

kok, zárak  m egjavításából 
száz forintok lesznek.

Egyszer elrom lott az inga�
óránk, az igazgatóság engedé�
lyezte a  m egjavítását, de az 
iparosok anyaghiány m iatt 
nem  vállalták. Addig gondol�
kodtunk. addig tö rtük  a  fe�
jünket. míg mi házilag is 
m egcsináltuk; 314 forintot ta �
karíto ttunk  így meg. Asztali 
lám pákat, kezelői üvegfalak 
szerelését, ablakrám ák javítá�
sát. villanykapcsolók kicseré�
lését házilag végezzük el és 
így kb. egy év a la tt 1024 fo�
rin to t takarékoskodtunk. Nem 
sok, az igaz, de a m unka sem 
volt sok vele és jó érzés tud �
ni, hogy a m agunk m ódján mi 
is eredm ényesen takarékosko�
dunk hazánk javára.
„A m ezőtúri hivatal dolgozói.“

Huszonöt év a „tengelyen“
Postaszolgálatának 40. év�

fordulóját ünnepelte október 
I - én  a  Mozgóposlafőnökség 
Budapest 78. postahivatal há�
rom dolgozója, Palotás Ernő, 
Sarlós János és Villányi Nán�
dor. M int postás növendékek 
1918. október 1- én lépték át 
először a  posta küszöbét.* Pa�
lotás Ernő Kism artonban, S ar�
lós és Villányi szaktársak a 
Sopron l  es hivatalban kezdtek 
ism erkedni a  postai szaktudás 
ezerféle ágával.

1921- ben Palotás szaktárs 
Sopron 1- be került és azóta a 
három szaktárs, elválaszthatat�
lanul együtt m aradt. 1926 ban 

m indhárm ukat a Budapest 72 
postahivatalhoz helyezték, 
ahol úgy a  belföldi, m int a  kül�
földi irányítás mestereivé ké�
pezték m agukat. Szorgalmuk

kiváló eredményeképpen 1931-  
ben ugyancsak m indhárm an a 
Mozgópostafőnökség utazó lét�
számába kerültek, ahol meg a 
mai napig is m int mozgóposta-  
rovatolók utaznak. A több 
m int 25 évi „tengelyen“ töltött 
idő u tán  is életerejük legjavá�
ban vannak.

A ritkaság szám ba menő h ár�
mas jubileum  alkalm ával a 
Mozgóposta főnökség vala�
mennyi dolgozója szeretettel 
köszönti a  jubiláló m unkatár�
sakat és további erőt- egészsé-  
get kívánnak, hogy továbbra 
is — még nagyon soká — szol�
gálhassák becsületes, példam u�
tató jó m unkájukkal a  magyar 
postát és a  m agyar népet.

Fekete József 
tájékoztatási felelős

A közelmúltban több változás tö rtén t a 
posta felső vezetésében. Azóta többen fordul�
tak hozzánk — különösen a vidéki dolgozók 
közül — kérdéssel: kik a posta ú j vezetői 

Ha kissé elkésve is, szívesen teszünk ele�
get ezeknek a kéréseknek és m indjárt meg�
ragadjuk az alkalm at, hogy ezúton is sikeres 
munkát, erőt és jó egészséget kívánjunk a  
szocialista posta építéséhez, a  posta új veze�
tőinek, Kövesi Béla, Bujáki István és Rontó 
Tibor elvtársaknak.

Kövesi Béla
postavezérigazgató

1908- ban Budapesten született. M unkáscsa�
ládból származik. Szakképzettsége műszerész. 
A felszabadulás után elvégezte a Gazdasági 
és Műszaki Akadém iát és most fejezi be vil�
lamosmérnöki tanulm ányait. A felszabadulás 
előtt m int műszerészsegéd dolgozott magán -  
vállalatoknál. A felszabadulás után, eredm é�
nyes m unkásságáért 1949- ben a DIAL Tele�
fon Rt. műszaki osztályának vezetője lett és 
„Élmunkás" kitüntetést kapott. Az akadé�
m ia elvégzése u tán  a  Postavezérigazgatóság

Műszaki szakosztályának helyettes vezetőjévé 
nevezték ki. A Postaügyi M inisztérium meg�
alakulásával a  Szervezési Főosztály vezető�
jévé lett, m ajd a  m inisztérium megszűnése 
u tán  1953- ban a  Postafőosztály ideiglenes ve�
zetésére kapott megbízást.

1956. november 2 - án az ellenforradalm árok 
a  postától elbocsátották. Az ellenforradalom 
leverése u tán  újból elfoglalta m unkahelyét, 
Eredményes m unkásságáért 1956- ban és 
1958- ban a  „M unka Érdem rend’’ kormányki�
tüntetésben részesült.

1958. április 1- én nevezték ki a  Postave�
zérigazgatóság vezetőjévé.

Kövesi Béla elvtársat a  p árt és a  kormány 
komoly és felelősségteljes munkával bízta 
meg. G ondjaira bízta az ország idegrendsze�
rét, a  postát, am elynek vezetését lelkiisme�
retesen, a népgazdaság és a dolgozók érde�
kelt a  legmesszebbmenőkig figyelembe véve 
lá tja  el. Ebben a nagy fontosságú m unká�
ban a  becsületes postás dolgozók ezrei tá�
m ogatják öt, akik a szocializmus építése so�
rán , nap m int nap m unkájuk és tudásuk 
legjavát adják azért, hogy a  posta, az előtte 
álló feladatokat m aradéktalanul el tudja 
látni.

Bujáki istván
vezérigazgatóhelyettes

1920- ban Budapesten szüle�
tett. Édesapja 1920- tól a 
mozgópostánál dolgozott rak -  
tárosi beosztásban.

B ujáki elvtárs középiskolai 
tanulm ányai u tán  1938- tól 
több gyárban dolgozott, m in t

segédmunkás, m ajd 1940- ben 
fe lve tték  a postához. Ebben 
az időben ism erkedett meg a 
munkásmozgalommal, és az�
óta is tevékenyen részt vesz 
a pártépítés m unkájában. A  
postatiszti alap -  és szak�
vizsgák után Hatvanban, a 
Központi Távírdán és a Bu�
dapesti 72. sz. postahivatal�
ban dolgozott.

1947- től a postások szak -  
szervezetének osztályvezetője 
volt, 1954- től a Budapest 
112. ph., m ajd a Budapest 62. 
sz. postahivatal vezetője volt. 
Eredményes m unkájáért a 
„posta kiváló dolgozója‘‘ lett és 
„Munlka Érdemérem“ kor�
m ánykitüntetésben is részesült.

M int a Közgazdaságtudo�
m ányi Egyetem levelező tag�
ja, 1957- ben nyerte el az „ok�
leveles közgazda’’ diplomát.

Bujáki elvtárs kiváló szak�
ember. 1958. augusztus else�
jén  nevezték k i vezérigazga�
tóhelyettesnek.

Rontó Tibor
vezérigazgatóhelyettes

1923- ban született Abony -  
ban. Munkáscsaládból szár�
mazik. Szakképzettsége: Rá�
diómérnök.

1941- ben szabadult fe l m in t 
műszerészsegéd. 1942 óta dol�
gozik a postánál. Szolgálati 
ideje alatt a szolnoki erősí�
tőállomáson, a Postai Terve�
ző Irodánál és a lakihegyi rá�
dióállomáson teljesített szol�
gálatot műszerészi és üzem �
m érnöki minőségben. A  Mű�
szaki Egyetem elvégzése után  
1953- ban kapott megbízást a 
Postaügyi M inisztérium  Rá�
dióosztályának vezetésére. A  
m inisztérium  megszűnése 
után a Postafőosztály Rádió�
szakosztályának vezetője lett. 
Eddigi eredményes m unkája  
alapján 1953- ban a „posta ki�
váló dolgozója’’, 1958- ban a 
„Munka Érdemrend’’ kor- , 
m ánykitüntetésben részesült.

Rontó Tibor elvtárs külö�
nösen a rádióadás és vétel-

technika területén ért el ko* 
m oly eredm ényeket. Nagy 
m unkát fe jte tt k i a magyar 
televízió megvalósítása te�
rén. Több esetben járt kü l�
földön (Szovjetunió, Csehszlo�
vákia, Ausztria, Jugoszlávia), 
ahol a magyar postát képvi�
selte a nem zetközi tárgyalá�
sokon. 1958. augusztus else�
jén vezérigazgatóhelyettesi 
megbízást kapott.

Ezermester szakkör

Szeged en , a P o stá so k  „M óra F e �
r en c  M ű velőd ési O tthonában” ezer �
m ester  szak k ör  k ezd te  m eg  m ű k ö �
d ését. A  8—12 év es  k is  „ p o stá so k ” 

k ép ze tt v e ze tő  seg ítség év e l m eg �
ism erik  az e lek tro m o ssá g  rejte l �
m e it, s  m a gu k  is  á llíta n a k  m ajd  
ö ssze  e g y szerű  m ű szerek et, b e �
r en d ezések et . A  szak k ör  m in d en  
vasárn ap  d é le lő tt 9—12-ig ren d sze-  
r ésén  fo g la lk o zá st tart.

EGY H Ó N A P I  
P R Ó B A I D Ő  UTÁN

Szeptember 1- én a reggeli 
órákban zöld postásautó állt 

m eg egy szegedi kis ház előtt. 
Ablakából kócos gyerm ekfej 
kukucskált kifejé, m ajd m int 
egy játékos napsugár hol el�
tűnt, hol újra előbukkant. A  
postás mosolygott. Jól ismeri 
a kislányt; sokszor hallotta tő�
le a kiáltást: A n y u k a  csomag 
érkezett, itt  van a pacika is”.

A  háziasszony pár szem  
cukrot adott a kislánijnak, 
hogy vigye ki a lotxicskának, 
am ely olyan hűséggel hordoz�
za a csomagot n ek ik  is. De az 
ismerős rozsdabarna színű lo�
vacska nem  vo lt sehol. A  kis�
lány szája sírásra görbült, ke�
zébe szorongatva a cukrot, 
könnyes szem m el kérdezte: 
„Kinek adjam  most?” A  pos�
tás bácsi ölébe ve tte  a kis�
lányt, az átm elegedett kezecs�
kéből egy szem  cukrot a kis -

A  G É P K O C S I  S Z E R E L M E S E
m inket gépkocsivezető�
ke t nagyon sótc esetben  
megaláztak. Szolgálók 
voltunk.”

Arca borús, elgondol�
kodik. De egyszerre 
felderül a tekintete, 
már mosolyog is.

— „Most? igazi jó  
m unkatársi viszony 
van a főnök és a gép�
kocsivezető között. Ér. 
deklődnek a hogylé-  
tünk  iránt, megkérde�
zik, jó- e a  gépkocsi, 
van - e panaszunk. A  
m ai fiatalok nem  is 
tudják, m it je len tett a 
m últban egy karbit -  
lámpás, tömöttgumijú, 
lehetetlen állapotban 
levő gépkocsi vezetője 
lenni. Régebben, ami�
kor motorkerékpárral 
gyűjtö ttünk, bizony ál�
datlan állapot volt, zi-  
mankós időben dolgoz�
ni. Ma kényelm es bo�
csiban ülünk, úgy 
gyű jtjük  a leveleiket.“

„Én nagyon szere�
tem, nem  is tudnék a 
motor hangja nélkül 
élni — folytatja. — Ha 
benne ülök, együtt do�
bog szívem  a  motorral, 
ha valami rendellenes 
benne, az nekem  is fáj, 
s addig nem  vagyok 
nyugodt. amíg meg 
nem  hallom a motor 
egészséges hangját. 
V ittek  volna m ár m a�
gasabb „pozícióba” is, 
de nekem  ez a legjobb, 
ez a legszebb foglalko�

zás."

— És ha nyugdíjba  
megy? — kérdem.

— Ha már nem  lehe-  
tetk a gépkocsivezetők 
között, beszélgetni fo �
gok a lakókkal. Sokat 
fogok olvasni, hallga�
tom  a rádiót. Tervbe 
vettem , hogy sokat 
utazgatok m ajd a fe le�
ségemmel. Meg aka�
rom m uta tn i neki, ezt 
a gyönyörű szép orszá�
got. Van egy kis kér . 
tem, abban is dolgoz�
gatok majd.

— És a gépkocsi?
— A z bizony nagyon 

fog hiányozni. De nem  
szakadok el végleg tő�
le. Talán szükség lesz 
néha ezután is az én  
segítségemre, tapaszta�
latomra. Bejártam  fél 
Európát, ism erem  a 
nyugati országok éle�
tét, több évtizedet él�
tem  a múltban, am ikor 
egy m unkás részére

megvalósíthatatlan
álom volt az üdülés, 
szalmát ruhában jártak  
a kisfizetésű postások, 
nem  volt ju tta to tt 
munkaruha, nem  adtak 
segélyt, nem  lehetett 
az üzem, az ország dol�
gába beleszólni.

Nyugdíjba megyék, 
de nem  szakad meg 
üzem em m el a kapcso�
latom. Eljövök majd  
én is azok közé, akik  
között én értem  el, 
hogy m indenki szerve�
ze tt dolgozó.

Teller Erzsébet

A  vonat robogott 
Szeged felé. Esett az 
eső és a cseppek ver�
senyt fu to tta k  az ab�
laküvegen. Egy ideig 
nézegettem  játékos 
kedvüket, majd, gon�
dolatban kérdéseket 
te ttem  fö l valakinek, 
akit még nem  ismerek. 
Egyszerű dolgozó, 62 
éves, 40 év i postai szol�
gálatot maga mögött 
hagyó gépkocsivezető. 
A  vonat közben befu�
to tt Szegedre és én do�
bogó szívvel, lámpa�
lázzal érkeztem  első 
riportomra a járm űte�
lepi kirendeltség elé. 
Akiről írni akarok, tá�
volt volt. Am íg reá vá�
rakoztam; Mészáros 
szaktárs, a kirendelt�
ség vezetője beszélt ró�
la, m ert Kiss Mátéról 
igen sokan szívesen és 
örömmel beszélnek.

„Kiss szaktárssal 
1950 óta dolgozom  
együtt. Vasakaratú em �
ber. A m it elhatároz, 
azt keresztülviszi. Ok�
tatja, neveli a fiatalo�
kat és a vele egykorú -  
ak is megfogadják ta�
nácsát. Tiszteli, becsü�
li m indenki. Sokan bi�
zalommal m ennek hoz�
zá panaszukkal, a k ik�
nek elintézi, kiharcol�
ja  az igazát. A  gépko�
csi a mindene. Sokszor 
hívták már magasabb 
beosztásba, de ő azt 
m inden esetben elhárí�
totta. A  volán mellől

akar nyugdíjba menni. 
Hogy m ennyire becsüli 
a gépkocsiját, egy pél�
dából is meg lehet is�
merni. Uj gépkocsival, 
amit egyedül csak ő 
vezetett, hiba nélkül 5 
év  alatt 253 000 km - t 
ment. 1955- ben a Posta 
Kiváló Dolgozója je l�
vényt ikapta meg, am it 
a m iniszter elvtárs 
adott át neki. Párttag, 
pártbizalm i és szak -  
szervezeti bizalmi. Mi�
lyen szavakkal lehetne 
őt méltóbban jellem ez�
ni?”

Kopogtak az ajtón. Ö 
jö tt. Tekin tete acélos, 
már a kézfogása is 
vasakaratú emberre 
vall. Egyszerű és érez�
n i a megjelenésében, 
hogy őszinte ember.

A  bem utatkozást így 
kezdi:

„Makón, a hagymák 
hazájában születtem . 
9- en voltunk testvérek. 
Én hentesinasnak sze�
gődtem és saját erőm�
ből éjszakai órák alatt 
nyelveket tanultam, 
m ert édesapám egyszer 
azt mondta: annyi em �
ber leszel, ahány nyel�
ve t beszélsz, ö t  nyel�
ven  beszélek. Am ikor  
1920- ban olasz fogság�
ból hazajöttem, először 
a M ÁV - nál dolgoztam, 
majd átkerültem  a 
postához, azóta egy�
folytában itt dolgozom, 
m int gépkocsivezető. A 
felszabadulás előtt

lány szájába tett és az autóhoz 
vezette:

— „Tudod, Giziké, ezután  
ezek a zugószívű gépek fogják  
hordani a csomagot. A  pacika 
elm ent más vidékre. Most 
m ajd ez a zöld autó hozza ne�
ked a csomagokat.”

Így m utatkozott be a postai 
gépkocsi Szegeden. Ezelőtt a 
csomagforgalom lebonyolítá�
sát öt lovaskocsi látta el. Szep�
tem ber 1- töl a Posta Központi 
Járműtelep a lovaskocsik he�
lyett négy gépkocsit állított 
üzembe.

Egyhónapi próbaidő után  
Major szalktárs, a Szeged 2 
postahivatal vezetője elmon�
dotta; hogy a gépesítés nagyon 
jól bevált. A  lakosság is m eg�
elégedett vele. Előnye, hogy 
sokkal jobban lehet rárakodni, 
jobb a 'kihasználási lehetőség 
és nincs fennakadás. A  lo�

vakkal rendkívül 
sokat bajlódtak. 
Lassan közleked�
tek, az etetésük és 
ápolásuk igen kö�
rülményes volt. 
Tartalék ló hiá�
nyában, ha egy ló�
nak baja történt 
m indig fennaka�
dás volt.

A  gépesített cso-  
magkézbesítés te�
hát Szegeden jól 
bevált, ami a la�
kosság, a posta és 

népgazdaság 
szempontjából is 
egyaránt előnyös. 
Giziké sem sír 
már. Csillogó 
szem m el üdvözli 
a zöld autót és a 
cukrot most már 
a postás bácsinak 
adja, vagy inkább 
ő szopogatja el.

Szegeden is gépesítették a csomagkézbesítést.

Szemtanúk és szakértők 
előadósse rozata 

a nemzetközi eseményekről
N apjaink m indenkit érdek�

lő problém ájáról, a világ sor�
sát. az em beriség jövőjét for�
máló nemzetközi események 
hátteréről — az újságok cik�
keinél részletesebb ism ertető 
előadásokat szervez az Orszá�
gos Béketanács.

Az aktuális, napirenden le�
vő külpolitikai kérdésekről 
szakemberek, külföldön já r t 
újságírók, nemzetközi kérdé�
sekben járatos politikusok ta r�
tanak előadásokat, akik a 
szemtanú, a szakértő hiteles�
ségével ism ertetik a kérdések 
nemzetközi összefüggéseit, és a 
legkülönbözőbb külpolitikai 
irányzatok ezzel kapcsolatos 
véleményeit.

Az első előadást Csatordai 
Károly rendkívüli követ és 
m eghatalm azott m iniszter ta r�
totta a Távol- Kelet problé�
máiról és a Kínai Népköztár�
saság kül-  és beloolitikájáról, 
aki több évet töltött Kínában 
és ism erője a távol- keleti 
helyzetnek.

A sorozat további előadásai 
— többek között — a nemzet�
közi helyzet alakulását figye�
lemmel kísérve: az atomtudó�
sok nemzetközi tárgyalásairól, 
a leszerelés témaköréről, az 
Egyesült Nem zetek XTIT köz�
gyűléséről. valam int a nyugat�
ném et m ilitarizm us helyzeté�
ről szólnak.

Az előadássorozatokra az 
Országos Béketanács titkársá�
ga csak korlátozott számban 
tud m eghívókat biztosítani, de 
örömmel várja azokat, akiket 
érdekelnek és foglalkoztatnak 
a nemzetköz! kérdések. .Tegy-  
igényléssel az Országos Béke�
tanács titlcárságához (Buda�
pest, VI., Népköztársaság útja 
124. Telefon: 124—399) lehet

fordulni.
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Szakszervezetünk fejlődése a XIX. kongresszus 
határozatainak szellemében helyes úton halad

Ülésezett szakszervezetünk központi vezetősége
A  szakszervezet Központi Vezetősége 1958. 

szeptember 30- án és október 1- én tarto tta  
ülését. Napirenden szerepelt az elnökség be�
számolója a  Szakszervezetek Országos Ta�
nácsa 111. teljes üléséről, am elynek kereté�
ben ism ertette a  m agyar szakszervezetek 
XIX. kongresszusa óta végzett szakszervezeti 
m unkáról készült értékelő jelentést, gazdasági 
helyzetünk néhány kérdését, és az ezzel kap�
csolatos feladatokat, a  magyar szakszerveze�

tek szerepét a  mezőgazdaság szocialista á t�
szervezésében és a  választási m unkában.

A  második napirendi pontként a  szak -  
szervezet nevelő m unkáját v ita tta  meg a 
Központi Vezetőség.

A z  ülést Kóczián András, a  szakszervezet 
elnöke nyitotta meg. Üdvözölte a közlekedés 
és postaügyi miniszter képviseletében meg�
jelent K atona Antal miniszterhelyettest, va�
lam int a  SZOT és a  Postavezérigazgatóság 
képviselőit.

S zak sze rv eze tü n k  m u n k á ja  a  job b ak  közé  ta r to z ik

Horn Dezső fő titkár — az 
első napirend előadója — be�
számolójában a  többi közt a 
következőket m ondotta:

„A SZOT III. plénum a a 
szakszervezetek általános fej�
lődéséről m egállapította, hogy 
a XIX. kongresszus határoza�
tai időtállóak. A z esem ények 
bizonyították be, hogy a szak -  
szervezet — bár ez a folya�
m at jóval előbb kezdődött — 
egészséges fejlődésnek indult 
és a határozat szellemében, 
helyes úton halad.’’

„Szakszervezetünk elmúlt 
félévi m unkája is a  XIX. 
kongresszus szellemét tük �
rözi és eredményeink 
alapján a  SZOT értéke�
lése szerint a jobb szak -  
szervezetek közé tartozik.”

Ezután megemlékezett arról, 
hogy a m agyar szakszerveze�

tek  tömegbefolyása nőtt, am it 
a szervezett m unkások meg�
növekedett bizalm ában lehet 
leginkább lemérni. És m ert a 
szakszervezetek eredm énye�
sen végzik feladataikat, a 
szakszervezetek jelentősége, 
társadalm i és politikai súlya 
is nagyobb, m in t régebben.

„Azokat a fő  feladatokat, 
hogy őrködjünk a törvényes�
ség betartása felett, vigyáz�
zunk elért eredményeinkre, 
az életszínvonal biztosítása 
terén, szintén helyesen te lje�
sítették a szakszervezetek  — 
m ondotta Horn elvtárs. — A 
politikai m unkában viszont 
elm aradás van és a jövőben 
ezt kell — ha nagyobb erő�
feszítésekkel is — m egjavíta�
nunk.”

„Szakszervezeteink válja�
nak a kommunizmus iskoláivá 
— folytatta. — Ez azt jelenti,

hegy tevékenységük a szocia�
lizmus általános célkitűzé�
seiért folyó harcban kapják 
meg ta rta lm ukat és lényegü�
ket.

Szakszervezeti mozgal�
m unk nevelési m unkájá�
nak legfőbb célkitűzése, 
hogy em eljük a  dolgozók 
politikai öntudatát, a dol�
gozók term elési ak tiv itá�
sát és felelősséget ébresz-  
szünk bennük az ország, 
a nemzetközi munkásmoz�
galom és a  béke ügye 

iránt.

„Szakszervezetünk közvéle�
m ényformáló ere je  segíti a 
p á rt politikai m unkáját és ez 
összefüggésben van a  gazdasá�
gi építés m inden problém ájá�
val és a term eléssel kapcsola�
tos feladatokkal,”

H árom éves te m ü n k  szerény , de reális
A hároméves te rv  célkitűzé�

seiről szólva ism ertette, hogy 
a  te rv  stabilizálni, sőt, ha 
szerény m értékben is, de 
em elni fogja az életszínvona�
lat. Jav ítja , és gazdasági éle�
tü n k  adottságainak megfele�
lően fogja kialakítani a helyes 
fejlesztési arányokat.

„Ez a  terv szerény, de reá�
lis. Nagy lépést tesz előre 
a  régi hibák kijavítása te�
rén. Nagyon komolyan fi�
gyelembe veszi a  dolgozók 
szükségleteit és kívánsá�

gait.

Csak néhány adat: a három �
éves tervben négyszer annyi 
mosógépet kap a  lakosság,
m int 1955—57- ben kapott. A 
hároméves te rv  folyamán
évenként hatszor annyi bútort 
gyárt az iparunk, m int ameny-  
jayit az első ötéves terv  évei�

ben. Évenként négyszer any -  
nyi építőanyagot bocsátunk a 
lakosság rendelkezésére, és 
évenként 60 százalékkal több 
lakást építünk, m in t az első 
ötéves tervben.

„Adottságainkat figyelembe  
véve, a  hároméves terv  fo�
lyamán a gazdaságos term e�
lést kell elősegíteni. 

Erősáram ú berendezéseket, 
textilipari műszereket, 
híradástechnikai felszere�
léseket, atomfizikai m ű�
szereket stb. gyártunk, 
amihez kiváló szakembe�
reink varrnak és nem kell 

sok nyersanyag.
A Kölcsönös Gazdasági Segítő 
Tanácson belül a  szocialista 
országok részére is főleg mi 
szállítjuk  m ajd  ezeket a 
gyártm ányokat.’’ 

Beszámolójában megemlé�

kezett a  szocialista országok 
fejlődéséről, különösen a 
Szovjetunió és Kína  fejlődé�
sének óriási eredm ényeit érzé�
keltette adatokkal, és össze�
hasonlította azt a  kapitalista 
állam ok életével — ahol bár 
nem  helyes csődbejutásról be�
szélni, de lá tn i kell, hogy pl. 
az VSA - ban az acéliparnak 
50 százalékos kihasználtsága 
m ellett 6 m illió m unkanélküli 
száma je llem zi gazdasági éle�
tük  fonákságát.

A  hároméves terv  célkitűzé�
sei között m egem lítette azt is, 
hogy külföldi adósságaink 
csökkentése m ellett a  kivite�
lek növelésével egyensúlyt te�
rem tünk fizetési m érlegünk�
ben.

A nem zeti jövedelem fel�
osztásának ism ertetése után 
a posta eredm ényeiről szólt és 
m egállapította;

A  sza k sze rv eze tek  e llenő rz ik  és seg ítik  a  szak v o n a l m u n k á já t

„Ma m ár ott tartunk, hogy 
a dolgozó rétegek jövede�
lemmegoszlása sokkal a rá�
nyosabb, m int bármikor.
A szakszervezetek ellenőr�
zik és segítik a  tervszerű 

bérgazdálkodást.
Nagyon helyes, hogy a  szak�
m ák lehetőséget kaptak a  bé�
rezési form ák önálló kialakí�
tására. A postánál ez tette le�
hetővé a jelenlegi bérezési 
rendszer kialakítását, amely 
megfelel a mi postai adottsá�
gunknak. Van még ra jta  csi�
szolni való, e rre  vonatkozóan 
m egvannak elképzeléseink, a  
kongresszusunk á lta l megsza�
bott irányelvek végrehajtásá�
ban.

,.A kongresszus határozatai�
ból kiindulva, az órabéres 
rendszerről számos területen 
fokozatosan fogunk á ttérn i a 
havibéres rendszerre.

A  zsinórjavítók m ár havi�
béresek. A  távirdam unká -  
sok negyedik szakcsoport�
ba való átvitele szintén 
megoldandó feladat. Szep�
tem ber 15- től a  legártal�
masabb m unkakörben, az 
akkum ulátorrészlegnél a 
7 órás m unkaidőt vezették 

be.
A Központi Vezetőség határo�
zata értelm ében a kézbesítők�
nél Budapesten is á ttérünk  a 
210 órás m unkaidőre és az 
egész országban biztosítjuk a 
heti pihenőnapot.

M iben nem  é rtü n k  
eg y e t a  s z a k v e n a iid  ?

„A beruházások tekinteté�
ben, a szakvonallal sok dolog-  j 
ban egyet értünk. Miben nem , 
értünk  egyet? A szociális és 
m unkavédelm i beruházások 
tekintetében. Tudjuk, hogy az

1957- ben m egtervezett ipari 
beruházás összegeit a kiala�
ku lt életszínvonal megtartása 
érdekében 1958- ban csökken�
teni kellett. Nyilvánvaló, ez 
a  postát is érintette, ezt m in�
denkinek meg kell értenie.

De nem értjük  meg azt, 
hogy a  munkavédelmi és 
szociális célokat szolgáló 
beruházásokat nagyobb 
arányban csökkentsék, 
m int az egyéb postai be�

ruházásokat.
Elnökségünk határozata ér�
telm ében ez ellen tiltakozunk. 
Ha nem  tudunk  megegyezni

a m inisztérium m al, jogos kí�
vánságunk biztosítása érdeké�
ben felsőbb szervekhez for�
dulunk.”

A z o k ta tá s

„Komoly erőfeszítéseket te�
szünk az oktatás érdekében. 
Szakcsoportjaink lelkiism ere. 
tesen foglalkoznak ezzel a 
problém ával. Decemberben 
elkészül az egész oktatást fe l�
ölelő javaslatunk, mely segít�
séget kíván adni a  tervszerű 
postai oktatás rendszerének 
kialakításához.

A  m ező g azd aság  szo c ia lis ta  á tsze rv ezése  
m indanny iunk  érdeke

Ezután a  mezőgazdaságunk 
szocialista átszervezéséről 
szólt: „A m unkásosztály és a 
parasztság szövetsége nélkül 
a proletárdiktatúra hosszú 
ideig nem  tartható fenn  — 
mondotta. — A nagyüzem ek�
re való törekvés nem csak szo�
cialista tulajdonság. Nyuga�
ton, a kapitalista országokban 
ez a folyam at gyors ütem ben 
megy végbe. Nem önkéntesen, 
— ahogyan mi tesszük —, ha�
nem  azáltal, hogy a nagytőké�
sek és földbirtokosok tönkre�
tették  a kisparasztot és beke�
belezték birtokát. A nagyüze�
m i gazdálkodás m inden rend�
szerben term elékenyebb, m int 
a kisüzemi. Ha nem  térünk  
á t a nagyüzemi term elésre, a 
bérből és fizetésből élők 
ellátására nem  tudunk 
elegendő élelm iszert te�
remteni. A mezőgazdaság 
átszervezése természetesen a 
parasztság egyéni érdeke is. 
A m unkásosztálynak szüksége 
van a parasztság szövetségé�
re, maga m ellett kell, hogy

tud ja ezt a  hatalm as réteget 
a szocializmus építésében. 
Ezért politikai, de anyagi se�
gítséget is kell nyújtania. A 
politikai öntudat, az általános 
m űveltség segíti a parasztsá�
got ahhoz, hogy megértse a 
szocialista nagyüzem i gaz�
dálkodás helyességét.

Ezen a téren  különösen a; 
terü leti bizottságokra háru l a 
feladat — folytatta. — Ne�
künk elsősorban a postások 
között kell jó felvilágosító 
m unkát végezni és meg kell 
nyerni a legöntudatosabbakat, 
hogy segítsenek nekünk a te r�
melőszövetkezeti mozgalom�
ban.”

„Erőink az egész országban 
szét vannak forgácsolva. Min�
ket is foglalkoztatott a  k é r�
dés, de

a  közalkalmazottak m ár 
megkerestek bennünket, 
hogy valósítsunk meg va�
lamiféle szakmaközi ösz-  

szefogást.
Ha a közalkalmazottak, a ke�

reskedelmi, a pedagógus és 
orvosegészségügyi dolgozók�
kal közösen végeznénk a fal�
vakban politikai nevelő és 
felvilágosító m unkánkat,
ugyanakkor közösen alakíta�
nánk ki a falvakban a kul�
turális és sportéletet, nagy 
eredm ényekre szám íthatnánk. 
Nem könnyű feladat, de meg-  
valósítható,”

A v á la sz tá s  politikai 

á llásfog la lás  lesz

Végül a választásokkal kap�
csolatban elm ondotta;

„A választás politikai állás-  
foglalás lesz a munkáshatalom  
megvédése, a szocializmus 
megteremtése és a béke meg�
védésének ügye m ellett. A  
szakszervezeteknek, m in t ne�
velő szerveknek igen sok le�
hetőségük és feladatuk van 
ezzel kapcsolatban.

Le kell tennünk a garast 
ezen a  téren is a  szocia�
lizmus ügye mellett, be 
kell bizonyítanunk, hogy 
a  m unkáshatalom  mellett 

állunk.
Hogyan tegyük ezt? — A 
szakszervezetek XIX. kong�
resszusa szellemében fokozzuk, 
javítsuk a  szakszervezeti te -  
vékenységet, a dolgozók és 
felemelkedésünk érdekében. 
Tegyünk még többet m in t ed�
dig a m unkáshatalom  erősí�
téséért, politikai, gazdasági té�
ren egyaránt. Magyarázzuk 
meggyőződéssel — m ert erre 
m inden alapunk megvan — a 
p árt őszinte politikájának he�
lyességét.

Töltsünk sok időt a dolgo�
zók között, segítsük az üze�
mek politikai m unkáját, in �
tézzük emberséggel és ügy-  
buzgósággai a dolgozók prob�
lémáit.

•

Az elnökség beszámolóját a 
Központi Vezetőség helyeslés�
sel fogadta. A napirendi pont 
anyaga feletti v itában felszó�
la lt Mészáros Józsefné (Bp. 
vidéki tb), Csókás Józsefné 
(Bp. 4.), H orváth Kálmán  
(Miskolc TB), Búza M árton�
ná (Bp. Postavezérig.), Maur 
Emil (Szeged Tér. biz.), Be-  
dő Istvánná  (Nagykanizsa 1.), 
Biró Bódis József (Pécs TB), 
Pálvölgyi László (Bp. Posta 
Közp. Járm űtelep), Vlasits 
Géza (Bp. nyugdíjas), Pápai 
László (Bp. Posta Kísérleti 
Int.), Besenyei M iklós (titkár), 
Rádi Károly (Bp. H írlapter�
jesztő Üzem), Pócsik Zoltán  
(Bp. Közp. Kábelüzem), Ka�
tona A ntal (KPM m iniszter -  
helyettes), dr. Mosonyi Fe�
renc (Bp. Közp. Kábelüzem), 
Polgár István  (Bp. Vid. lg.).

Központi vezetőségi ülé�
sünk m ásodik napirendi pont�
járól: szakszervezetünk neve�
lési m unkájáról, H orváth Ist -

Az országos postás újító tanácskozás után
Szeptem ber 26- án a vezér-  

igazgatóság nagy tanácster�
mében országos postás újító  
tanácskozás volt, am elyen 
részt vettek a legjobb újí�
tók. a szakvéleményezők, va�
lam int a szakm ai és szak -  
szervezeti vezetők. A beszá�
moló és a tanácskozás vilá�
gosan m egm utatta, hogy a  
postás dolgozókban nagy 
kezdeményező erő rejlik. Az 
is nyilvánvalóvá vált, hogy 
szép szám m al vannak, akik 
ötleteikkel, ú jításaikkal job�
bá. olcsóbbá akarják  tenni a 
postai szolgáltatásokat, köny-  
nyíteni akarják  a postai 
m unkát. Ezt igazolta, hogy 
1952- től 1958 közepéig 31690 
újítást nyújto ttak  be a pos�
tás dolgozók s ebből 8349 
lett bevezetve. Az újításokból 
származó m egtakarítás több 
m int 28 millió forint. Üjítási 
díj címén közel 2,5 millió fo�
rin t került kifizetésre.

A tanácskozás résztvevői 
m egvitatták azt is, hogy me�
lyek azok a hibák, am elyek

még mindig fékezik az újító -  
mozgalmat. Ezek közé ta rto �
zik, hogy egyes vezetők tú l 
szigorú m ércét alkalm aznak 
a díjazásnál. Még ma is las�
sú az ú jítási ügyek intézései 
sok esetben elhúzódik a 
szakvéleményezés is. A fel�
adattervek gyakran túlzott 
követeléseket tám asztanak a 
dolgozóval szemben és előfor�
dult, hogy feladattervet nem 
is állíto ttak  össze. Nem volt 
megfelelő az újítókkal való 
foglalkozás sem és nem  ki�
elégítő m értékben részesült 
egy- egy ú jító  kitüntetésben* 
erkölcsi elismerésben. Nem 
volt megfelelő és elegendő az 
újítómozgalom propagandája 
sem.

A tanácskozás u tán  a vezér -  
igazgatóság és szakszerveze�
tünk  m unkájában napirend�
re kerü lt az újítómozgalmat 
fékező hibák eltüntetése, 
hogy m inden eddiginél na�
gyobb újítómozgalomhoz kap�
janak kedvet a postás dolgo�
zók.

ván osztályvezető ta rto tt be�
számolót.

Először a nevelőm unka po�
litikai jelentőségével foglalko�
zott. Hangsúlyozta, hogy

a szocializmus felépítésé�
hez szükséges az em berek 
gondolkodásának szocia�
lista átform álása. Épp 
ezért m inden tisztségvi�
selőnek fel kell lépni a 
szakszervezet nevelő m un�
kájának  —  különösen a  
politikai m unkának — le�

becsülésével szemben.

Ha ezt nem  teszik, és h a  a 
do’gozókat nem  hatja  á t  a
szocialista kultúra, erkölcs és 
világnézet, akkor a  szocializ�
mus építésének ügye sem ha�
ladhat eléggé.

Foglalkozott a postás dolgo�
zók H orthy - korszak  a la tti 
kulturális helyzetével, ele�
mezte a  felszabadulás utáni 
13 év szakszervezeti nevelő�
m unkát. M egállapította, hogy 
szakszervezetünk a felszaba�
dulás első napjától kezdve  
állást foglalt népünk haladá�
sa, fejlődése m ellett.

R ám utatott, hogy a szak -  
szervezeteknek jelentős sze�
rep ju to tt a dolgozók felvilá�
gosításában és politikai ne�
velésében, am ikor a  szocia�
lista építés nagy feladataira 
mozgósított: például a  föld�
reform, az ipar, a  nagyban�
kok állam osítása az országos 
választások, az iskolák á lla�
m osítása idején.

A továbbiak folyam án a 
kultúrnevelési m unka jelen�
tős eredm ényeit ism ertette és 
rám utatott, hogy a SZOT III. 
plénum ának iránym utatásai 
alapján

hatékonyabb politikai ne�
velőm unkát kell végezni, 
amely a rra  irányul, hogy 
fejlessze a  dolgozók po�
litikai öntudatát, növelje

term elési és politikai te�
vékenységüket, hogy érez�
zék a  felelősséget az or�
szág, a  nemzetközi mun�
kásmozgalom és a  béke 

ügye iránt.
Tájékoztatóját azzal fejezte 
be:

„A politikai nevelőmunká�
ra az élet m inden területén 
lehetőség van: bármilyen ter�
melési, m unkaügyi, szociá�
lis, üdülési, társadalom bizto�
sítás;!, munkavédelmi, kultu�
rális, sportfeladatot vég�
zünk. Szakszervezeti szerveink 
és a tisztségviselők hatéko�
nyabb politikai nevelőmun�
kája á lta l a postás dologzók 
még hasznosabb segítői lesz�
nek annak a  nagy "ügynek, 
hogy hazánkban a szocialista 
társadalm i rend felépüljön.”

A beszámolót követő vitá�
ban részt vettek: Káplán A n�
na (Bp. Közp. Távíró Hív.), 
Kéri Gyula  (oszt vez.), Kom�
já thy Gyuláné (Bp. Biz.), Me-  
nőni József (Bp, Postáig.), 
Horváth János (Helyközi 
Távb. ig.), Szekeres Sándor 
(Bp. Nyugdíjas), Szabó Pál 
(Bp. Tér. Biz.), Básta Rezső 
(Bp. Műszaki hív.), Hegedűs 
Lajos (Szeged Hálép.), Szu -  
hai Cecilia (oszt. vez.), Mol�
nár János (Bp. Közp. Táv�
író hív.), Török M ihály (Bp. 
közp.), Csáki László (Bp, 
Távb. lg.), Török Ferenc (Bp. 
Erzsébet távb. üzem), Finta 
György (Bp. Posta oktatási 
közp.).

*
A kétnapos ülés Horn De�

zső fő titkár és Horvtáh Ist�
ván  osztályvezető válasza 
után elfogadta a  beszámoló�
kat és megfelelő határozatot 
hozott a szakszervezet előtt 
álló feladatok elvégzésére.

A hozzászólások ism erteté�
sére lapunk következő számá�
ban visszatérünk.

Vissza a feladónak
Kedves „Füles” pajtás!

E ljött há t az óra, 
Hogy m egálljunk végre pár őszinte szóra: 
Egyik címlapodon (láthatod e képen)
Postás egyenruhát öltöttél fel éppen;
Kétes bájaidat takarván e mezzel.
Nem tudtad  még akkor, hogy m it tettél ezzeL 
M ert az olvasó, ki orráig sem lát tán, 
így szólott gúnyosan címlapodnak lá ttán :
„A kézbesítőnek jó dolga van ma m ár, 
„Füles” lett belőle, vagy talán csak . . .  sza�

m ár?
Mi, akik az utcát hóba, hőbe járjuk , 
Megbecsülésünket — joggal — el is várjuk, 
Nem hallgathatunk el ilyen „csacsi” sértést, 
Hozzád intézünk hát pár őszinte kérdést: 
H’.tötted - e m ár föl bányászok ruhájá t?  
Orvosok köpenyét, papoknak csuháját? 
Töltöttél- e m ár be híres színész - tisztet? 
Képviseltél — rendőrt, tanárt, honvédtisztet? 
Voltál- e m ár melós a csepeli gyárban?
Avagy traktoros a somogyi határban? __
Minket lebecsültél, válaszunk csak ennyi:
Jó kézbesítőnek nem könnyű ám lenni 
Nem hisszük, hogy fogad e pályára vásott, 
Fogadd el há t tőlünk ezt a jó tanácsot:
Ne akarjunk  lenni -  se Te. se mi -  mások, 
M aradj Te csak „Füles”, mi pedig postások!
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