
Továbbfejlődésünk, népünk nagyszerű jövőjének programja

A tervezőmunkában való részvételünkOktóber 18-án ülésezett szakszervezetünk 
központi vezetősége, am elyen m egjelent Var�
ga György, a SZOT titkára, Horn Dezső közle-

az irányelvek szellemében értékelte szakszer�
vezetünk eddigi tevékenységét, és vázolta az 
előttünk álló feladatokat. Az alábbiakban 
részletesen ism ertetjük a beszámolót.

A postás dolgozók az egész országban é r �
deklődéssel és öröm m el fogadták a  VIII. 
kongresszusára készülő MSZMP Központi Bi�
zottsága á lta l közzétett irányelveket — hang�
zott az elnökség beszámolója.

Az irányelvekből kiviláglik, hogy m iként 
valósítottuk meg a  VII. kongresszuson elénk 
tűzött feladatokat. Feleletet kapunk a rra  is, 
hogy melyek a  fontosabb tennivalóink a  kö�
vetkező években.

Az irányelvekben nyoma sincs semmiféle 
elbizakodottságnak. Ez m agába véve is útm u �
tatás m indannyiunk számára, am ikor az irány �
elvek tükrében az elvégzett m unkát figye�
lembe véve önvizsgálatot ta rtunk. Még több 
következetesség, az élet által már igazolt 
helyes politika végrehajtásában, bátor harc 
a fejlődésünk útjában felbukkanó káros je �
lenségekkel szemben, kíméletlenség a sikerek  
árnyékában megbúvó fogyatékosságok ellen: 
ezt követeli meg m indannyiunktól a párt.

Hazánkban megszűnt a  kapitalizm us vissza�
állításának társadalm i-gazdasági lehetősége. 
Ennek népünk szilárd egységén kívül a szo�
cialista világrendszerhez való szoros odatar- 
tozásunk is döntő biztosítéka.

A szocializmus teljes felépítéséhez azonban 
még sok tettre, lendületre, odaadásra és el�
m élyült m unkára van szükség.

Központi Bizottságunk minden dolgozót
felhív, hogy tanulmányozza figyelmesen 

a kongresszusi irányelveket.
Ezek összefoglalják és részletesen elemzik 
azokat a feladatokat, am elyek az élet minden 
területén m egoldásra várnak.

Gazdasági és társadalm i életünk új for�
m áinak kialakítása után, nyilvánvalóan, időre 
van szükség az eredmények m egszilárdításá �
hoz, ahhoz, hogy a  k ialakult új form ákat az 
élet minden területén szocialista tartalom m al 
tudjuk megtölteni.

Legfontosabb feladatunk ennek érdekében: 
még magasabb színvonalra emelni a term elő �
erőket, tovább fejleszteni a szocialista term e �
lési viszonyokat, s előbbre jutni a szocialista 
tudat formálásában.

A szocializmus felépítésének időszakában 
megoldandó feladatok nagy része nem új fel�
adat. Többségükért m ár a  szocializmus alap �
jai lerakásának időszakában is dolgoztunk.

Ma, m iután a nagy társadalm i átalakulás 
befejeződött, ' energiánkat és figyelmünket 
m ár csaknem teljes m értékben ezekre a  fel�
adatokra összpontosíthatjuk. Magasabb köve�
telményeket kell tehát felállítanunk.

Az irányelvek csak úgy ölthetnek testet,

Ma a m unka term elékenységének emelése, 
a gazdaságosság fokozása, ezzel együtt az 
em berek szocialista tudatának kialakítása a 
fő feladat, amellyel folyik a  küzdelem a  szo�
cializmus teljes felépítéséért hazánkban.

Mindezt akkor értjük  meg igazán, ha

Az év első félévében a teljes teljesítm ényi 
értéktervet közel 10 millió forinttal. 0,9 szá�
zalékkal túlteljesítettük.

A hírközlési, üzletviteli tervet 99.8 százalék�
ra  teljesítettük, de a  nem forgalmi jellegű 
teljesítm ényi terv túlteljesítése az itt jelent�
kező lem aradást többszörösen behozta.

A termelékenységi, minőségi stb. m utatók 
általában javultak.

1957-től a posta életében töretlen fejlődés�
ről szám olhatunk be. Az üzletviteli teljesít �
ményi értéktervet a postaforgalom az 1957. 
évi 343,7 millió forinthoz viszonyítva 1962- 
ben várhatóan 463,4 millió forin tra teljesíti, 
•mely 34,8 százalékos növekedésnek felel 
■neg.

kedés- és postaügyi m iniszterhelyettes, Kövesi 
Béla posta vezérigazgató.

Besenyei Miklós,

úgy válhatnak a mindennapi munka gya�
korlatává, ha hélyileg alkalmazzuk őket.

Az irányelvek alap ján  m indannyiunknak meg 
kell vizsgálnunk tevékenységünket, értékel�
nünk kell m unkánkat.

Tapasztalatainkkal, észrevételeinkkel, ja �
vaslatainkkal segítenünk kell a  párto t a 
kongresszusra való felkészülésben;

Az irányelvek beható tanulmányozása, ez�

zel kapcsolatban tevékenységünk gondos ön �
vizsgálata, hozzásegít valam ennyiünket ah �
hoz, hogy a valóságos helyzet tényleges isme�
retében, személy szerint is részt vegyünk a 
kongresszus előkészítésének m unkájában.

Feladatunk, hogy az irányelvek sokoldalú 
ú tm utatását minél előbb te ttekre váltsuk.

A Szakszervezetek Országos Tanácsa szep �
tem ber 21-én ta rto tt ülésén egyöntetűen ál�
lást foglalt a  Központi Bizottság által közzé�
te tt kongresszusi irányelvek mellett.

A SZOT felhívta az összes szakszervezete �
ket, hogy a  párt VIII. kongresszusának elő�
készítését m inden erővel hathatósan segít�
sék. A mi szakszervezetünknek is az a  fel�
adata, hogy ismertesse és magyarázza a  pos�
tás dolgozóknak az irányelveket, hasznosítsa 
a  postás dolgozók vélem ényét és javaslatait.

m ár ma m inden lehetséges erőt e fő felada �
tok végrehajtására összpontosítunk. Ez a gya �
korlatban azt jelenti, hogy

elsősorban az 1962. évi tervek befejezé�
sére, végrehajtására kell erőnket kon�

centrálnunk.

1957-től az elm últ 5 év a la tt a  posta teljes 
teljesítm ényi értéktervében 52.6 százalékos a 
növekedés.

Az üzletviteli teljesítm ényi érték 39 száza�
lékkal, a  nem forgalmi jellegű érték 128 szá�
zalékkal emelkedett.

A létszám 8,5 százalékkal, közel 3450 fővel 
nőtt.

A teljes teljesítm ényi érték növelését 16,2 
százalékban a  létszám, 83,8 százalékban pe�
dig a termelékenység emelésével értük  el.

A posta költségszint-csökkentése a legutób �
bi években általában 2—3 százalék között vál �
takozott.

Az elm últ évek alatt az egy m unkaválla �
lóra jutó teljesítménynövekedés évi átlaga 

m eghaladja a  8 százalékot.

Az utóbbi időben a  tervek elkészítésében 
való részvételünk is javult, bár még koránt�
sem elég hatékony.

Szakszervezetünk a  Posta vezérigazgatóság �
gal együtt feltétlenül szükségesnek ta rtja , 
hogy a szakszervezeti szervek, a  postás dol�
gozók a jövőben m ár az előtervek kialakítá �
sába is bekapcsolódjanak.

Az igazgatóságoknál, illetve a  központi pos�
taszerveknél az évi terv javaslatokat a  jövő�
ben a helyileg illetékes szakszervezeti szer�
vekkel. az érdekelt postás dolgozókkal meg�
v itatják;

Tehát a postás dolgozókkal nem csak a kész

terveket fogják ism ertetni, hanem  vélemé�
nyüket, javaslata ikat — term észetesen ezek 
realitását szem előtt ta rtv a  — igyekeznek fo�
kozottabban figyelembe venni.

Mindez azt jelenti, hogy a  jóváhagyott rész�
le ttervek ism ertetésében szerepünk megnő. 
Hiszen annak kidolgozásában maguk a dolgo�
zók is közvetlenül részt vesznek, s azoknak 
végrehajtásában m indezt rendkívül előnyö�
sen lehet m ajd  hasznosítani.

A munkaverseny- mozgalom 
eredményei

Az eredm ények elérésében jelentős tényező, 
hogy a  szakszervezet munkaverseny-szervező 
tevékenysége minden vonatkozásban javul. A 
postai munkaverseny-mozgalom — az utóbbi 
években — teljes egészében az éves tervben 
m eghatározott feladatok teljesítésére összpon�
tosult. Elsősorban a szolgáltatások minőségé�
nek javítására, az önköltség csökkentésére, a 
teljesítm ényi te rv  teljesítésére.

Egyre több postás dolgozó egyéni ver�
senyvállalásainak teljesítése segíti at  el�

ért eredményeket.
A postás dolgozók versenyvállalásai az 

utóbbi időben, a posta szolgáltató tevékeny �
ségének megfelelően, főleg nem  a  teljesít �
mények növelésére, hanem egyre inkább a 
megfelelő gazdálkodásra, a  minőségi m uta �
tók jav ítására irányul. Ez pártunk VIII. 
kongresszusa tiszteletére indult m unkaver �
senyben is tapasztalható.

A postahivatalok és az üzemek szakszerve �
zeti vezetői a  kongresszusi m unkaversenyt is 
az éves tervfeladatok minél jobb teljesítésére 
szervezték. Ahol az éves versenyben lem a�
radás m utatkozott, o tt annak behozására tet �
tek vállalást, ahol pedig a vállalást m ár tel-

Az elm últ 5 év a la tt a postás dolgozók ke�
resete évről évre emelkedett. A népgazdasági 
tervben m egállapított, a posta részére átlag �
bérnövelésre biztosított összegeket helyesen 
felhasználva, a postás dolgozók átlagkeresete 
1217 forintról 1426 forintra emelkedett.

Az egy postás dolgozóra eső átlagos em el�
kedés összege 1962. II. negyedévig bezárólag 
209 forintot tesz ki.

Szakszervezetünk VI. kongresszusának

jesítették, ott újabb vállalással egészítették 
azt ki.

Figyelemre méltó, hogy egyre számottevőbb 
a kishivatalok munkavers&ny- eredménye. Bé�
kés megyében pl. 40 postahivatalnak van 
kongresszusi vállalása.

A kongresszusi versenyben elért eredmé�
nyekhez jelentősen hozzájárult a  szocialista 
cím elnyeréséért küzdő, illetve a  m ár szocialista 
címet elnyert brigádok tevékenysége. Nagy se�
gítséget ado tt e m unkához a  postás szociális-, 
ta  brigádvezetők területenként m egtarto tt ér �
tekezlete. '

E mozgalom egyik legjelentősebb eredmé�
nye, hogy olyan dolgozók, akik  régebben kö�
zönyösek voltak, m a — éppen e mozgalom 
nevelő hatása eredményeképpen — egyre ak �
tívabban tevékenykednek a  közösségi mun �
kában, tanu lnak  és politikailag is fejlesztik 
ismereteiket.

A brigádok eredményeit azonban még jó 
néhány visszahúzó tényező gyengíti. Például 
az, hogy nem m indenütt ism erik jól a szo�
cialista brigádmozgalomról szóló SZOT- 
irányelveket.

A szocialista brigádok m unkájának tapasz �
ta latai alapján  a  kongresszusi m unkaverseny �
ben új versenyform a kezd a postán kialakul�
ni: a  „szocialista hivatal, üzem” cím elnye�
réséért indított verseny. Az értékelés form á�
já ra  azonban még általánosan kialakult mód�
szer nincs.

A posta szakmai és szakszervezeti szervei�
nek az eddigieknél sokkal több tanáccsal, 
m unkamódszerrel kell a dolgozók helyes kez�
deményezéseit, próbálkozásait segíteniük.

A szakmai vezetés 
munkájának segítése 

és bírálata
Feladatunk: a  gazdasági munka minden 

frontján  m egszilárdítani az egyszemélyi fe�
lelősséget, következetesen számon kérni a 
rendeletek betartását, a határozatok végre �
hajtását, szem előtt ta rtan i a  postai m unka- 
és üzemszervezés legfőbb problém áit.

Sajnos, a  szakszervezeti tisztségviselők kö�
zött — m agunk között is— többször találko �
zunk olyan engedékeny, túlzottan megértő, 
lojális szemlélettel, am ely simán napirendre 
tér a  szakm ai feladatok fogyatékos elvégzé�
se láttán.

Nem szabad tűrnünk, hogy a mindent 
megmagyarázás szelleme rendszeresen el�
mossa a különböző szakmai és szakszer�
vezeti fogyatékosságokat és ezek alapvető 

okait.
A népgazdaság érdeke, de az egyszerű em�

berek igazságérzete is azt követeli, hogy 
ne legyünk békülékenyek a hibákkal szem�
ben.

Sokszor nincs bennünk elég türelm etlenség 
a postai szakmunka vagy a szakszervezeti fel�
adatok m egjavítását gátló különféle tényezők 
elhárítására.

A szakszervezeti tisztségviselők nem  altit’:- 
hatják  el lelkiism eretüket, politikai felelős�
ségüket a m inden harctól óvakodó .simulé- 
kony alkalmazkodással.

A  szakszervezeti tisztségviselők munkája  
elsősorban politikai természetű, ha azonban 
ez nem  irányul a postai szakm unka legfonto~ 
sabb napi feladataira, ha nem  párosul szak�
értelem m el és üzemgazdasági tudással, igen 
sokat veszít értékéből.

A rra kell törekednünk, hogy a szakszerve�
zeti tisztségviselők necsak politikai, hanem 
szakmai kérdésekben is egyenrangú partnerei 
legyenek a posta szakvezetőinek.

A p árt Központi Bizottságának irányelvei 
a rra  késztetnek m indannyiunkat, hogy a ma�
gán- és közéletben egyaránt küzdjünk a k ri �
tikátlanság, az önteltség és megelégedés szel�
leme ellen, erre  elsősorban a szakszervezeti 
tisztségviselők m utassanak jó példát: alakít �
sanak ki olyan légkört, amelyben a fegyelem- 
sértést egyre -inkább maguk a dolgozók íté �
lik el.

tározatát vettük figyelembe, am ikor az éven �
ként átlagbém övelés címén biztosított össze�
gek nagyobb részét elsősorban a városi, for �
galmi és adm inisztratív dolgozók átlagnöve�
lésére használták fel.

Az átlagkereseten belül prém ium  és forgal�
mi jutalom  címén 1958 első negyedében 12 
millió forintot, 1962 első negyedében pedig

(Folytatás a 2. oldalon)

szakszervezetünk főtitkárának beszámolója

A posta gazdasági munkájának segítése

Az 1 9 6 2 .1. félévi postai eredmények

A postás dolgozók életszínvonalának emeléséért

L apnnk tarta lm áb ól:

Emberibb gondoskodást 

Jogi tanácsadás 

Sportéletünk továbbfejlesztéséért

Ülésezett szakszervezetünk központi vezetősége

A  központi vezetőség tagjai nagy figyelemmel kísérik az elnökség beszámolóját

Foto- Almási László
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(Folytatás az 1. oldalról)

prém ium  és üzemi jutalom ként 15 millió forin �
to t fizettek ki.

A különféle postai, gazdasági ösztönzők,: 
igazgatói alap, év végi jutalm azás stb. je len �
legi rendszere általában jól bevált. A bérezés 
terén az a feladatunk, hogy am ennyiben nép �
gazdaságunk anyagi helyzete lehetővé teszi, 
a postai átlagkeresetek nagyobb m értékű nö�
velését segítsük elő.

A helyes bérarányok kialakítása mellett, 
elsősorban az alacsonykeresetű, nehéz fizikai

m unkát végző dolgozók keresetének arányos 
növelését kell szem előtt tartanunk.

Teljes m értékben m agunkévá tesszük az 
irányelvek útm utatását, am ely szerint segíte �
nünk kell, a  m unka termelékenységének 
emelkedésével párhuzamosan, a dolgozók 
életszínvonalának em elkedését is.

Helyeseljük az irányelveknek azt a törek�
vését, amely az életszínvonal általános emelé�
se során a rendelkezésre álló anyagi eszközö�
ket elsősorban az alacsony keresetek, a kisjö�
vedelmű családok anyagi helyzetének megja�
vítására kívánja felhasználni.

jobban tám aszkodnak a  tagságra, a tagság vi�
szont egyre hatékonyabban veszi ki részét a 
feladatok megoldásából.

Az eddig m egtett szervezeti intézkedések 
helyesek voltak. A következő láncszem azon�
ban az üzemi és szakszervezeti dem okrácia 
erősítése kell. hogy legyen, elsősorban az 
alapszervek m unkájának előtérbe helyezése 
által.

Az alapszervi szakszervezeti munka fon�

tos feladata, hogy e szinten a titkár egy�
személyi vezető, irányító munkáját meg�
szüntessük, és azt ténylegesen kollektív 

munkával helyettesítsük.

A szakszervezeti bizottságok, reszortbizottsá �
gok. műhelybizottságok, bizalmiak, stb. tény �
leges működtetése, a m unkába való bevoná�
suk a  legeredményesebb út az alapszervi 
m unka megjavításához.

A dolgozókkal való bánásmód
A vezetés decentralizálására 

és az önállóság növelésére törekszünk
A személyi kultusz éveiben általánossá 

vált vezetési módszert: a parancsolgatást, az 
ellenvélemények letorkolását és megtorlását 
senki sem akarja, hogy mégegyszer vissza�
térjen.
, Tiltakoznunk kell a postás dolgozókkal 
szembeni durvaság, lélektelenség legkisebb 
megnyilvánulása ellen is. Hazánkban ma se�
hol nem lehet megsérteni büntetlenül az 
emberek önérzetét.

Tisztségviselőink ezrei végzik áldozatos 
munkájukat a postán, hogy a dolgozók apró�

nak látszó, de mégis jelentős gondjait, prob �
lém áit megoldják, hogy helyileg is megvaló �
suljon a párt helyes politikája és gondos�
kodása.

Sehol nem szabad m egtűrnünk azt sem,
hogy egyes, m agukról megfeledkezett postai 
szakvezetők közvetve vagy közvetlenül meg�
torlással éljenek bírálóikkal szemben.

Feltétlen meg kell követelnünk a M unka 
Törvénykönyve rendelkezéseinek betartá �
sá t m inden téren.

Feladataink a politikai és kulturális nevelőmunka területén
Fő törekvésünk a politikai iskolákkal kap �

csolatban az legyen, hogy e foglalkozások va �
lóban vonzóak legyenek és minél ham arabb 
népszerűbbé, kedveltté váljanak.

Rendszeres és okos m ünkával kell tám ogat�
nunk pártunk célkitűzését, a  dolgozók neve�
lése terén is.

A legutóbbi alapszervi szakszervezeti vá �
lasztások fontos tapasztalata, hogy a dolgozók 
nagy többségében megvan az akarat a  cse�
lekvésre. Megnőtt tagságunk idénye, hogy a 
választott szakszervezeti szervek m agasabb 
színvonalon irányítsák és szervezzék a felada �
tok végrehajtását.

A szakszervezeti mozgalom és szakszerve�
zetünknek a közelm últban m egvalósított 
szervezeti változásait- (megyebizottságok lét �
rehozása a középszervek hatáskörének növe�
lése stb.) sajnos nem  követték a megválto �
zott új helyzetnek megfelelő új m unka- 
módszerek.

Ezt a tényt fe l kell ism ernünk és a hiányos�
ságot a  lehetőséghez' képest m inél előbb pó�
to lnunk kell. Minél előbb olyan m unkam ód �
szereket kell k ialakítanunk, am elyek azt 
eredményezik, hogy a választott szervek még

Gazdasági eredm ényeinket nem  lehet elvá �
lasztani a dolgozók öntudatának fejlődésétől, 
általános műveltségi színvonaluk emelkedé�
sétől. szakmai tudásuk növekedésétől.

A szakszervezet nevelő m unkája — a hiá �
nyosságok ellenére is — m a m ár jobb. m int 
néhány évvel ezelőtt. Többet és jobban tö �
rődünk a dolgozók érdeklődésével, céltuda �
tosabban foglalkozunk a szocialista öntudat 
erősítésével.

A kultu rá lis nevelőm unkában egyre in �
kább  előtérbe helyezzük azokat az eszközö�
ket és form ákat, am elyek az általános szak �
m ai és világnézeti m unkát közvetlenül szol�
gálják.

A kulturális nevelőm unka jelenlegi helyze�
té t összehasonlítva a 4—5 évvel ezelőttivel, 
m egállapíthatjuk: jelentős pozitív változá �
sok történtek. A m űvészeti töm egm unka tú l �
zott előtérbe helyezése helyett m a m ár a m ű �
velődésnek, a felvilágosításnak olyan hatéko�
nyabb eszközei kerülnek előtérbe, m int a 
szakszervezeti ism eretterjesztés, könyvtár �
mozgalom stb.

A postás dolgozók szakm ai tudásának nö �
vekedésén, általános műveltségük emelésén 
túl, világnézetük, öntudatuk is jelentősen 
fejlődött. Egyre kevésbbé érvényesül k á ro s , 
behatás pártunk  politikájának legfőbb kér- ' 
déseiben: a  béke védelmében, a  szocializmus 
építésében, függetlenségünk megvédésében. 
M indebben a  postás dolgozók egyetértenek 
velünk.

Szakszervezeti szerveink, ha nem  is a 
legkielégítőbb módon, de általában változa �
tos form ában foglalkoznak a postás dolgozók 
világnézeti nevelésével. A dolgozók öntudatá �
nak  fejlődését segíti az utóbbi években m ind �
jobban kibontakozó szakszervezeti agitóciós 
és propagandam unka is.

Hogyan segíthetjük még hatékonyabban a 
postás dolgozók politikai öntudatának növelé �
sét, általános és szakm ai műveltségük fejlesz �
tését?

A szakszervezeti ku ltu rá lis nevelési m un �
kában a továbbiakban is ahhoz a sorrendhez 
kell tartanunk  m agunkat, am elyeket a szak- 
szervezeti mozgalom vezetőszervei m eghatá �
roztak.

Előtérbe kell helyeznünk a  szakszervezeti 
ism eretterjesztést, a könyvtárm unkát, az á l �
lam i- és szakoktatás segítését, a szakszerve �
zeti agitációs és propagandam unkát, m ert 
ezek  azok a  legfontosabb ku ltu rá lis eszközök, 
am elyekkel leghatékonyabban tudjuk segíte�
n i a postás dolgozók tudatának további for �
m álását.

Az elkövetkezendő években különösen 
nagy figyelmet kell fordítani, hogy azok a 
postás rétegek, am elyek az állam i oktatás te �
rü letén  legihkátob el vannak m aradva, a hiá �
nyosságot mielőbb pótolják.

A táviró- és kábelm unkásoknak. a kezelők�
nek mintegy 30 százaléka a 8 általános osz�
tá lynál alacsonyabb végzettségű. Ezek szá �
m ára feltétlenül segítséget kell nyújtanunk 
ahhoz hegy minél előbb bekapcsolódhassanak 
az állami oktatás különböző formáiba.

Jobban kell tájékoztatnunk a  dolgozókat a  
legkülönbözőbb szakszervezeti kérdésekről, 
mozgalmunk eredményeiről, problém áiról és 
tennivalóiról. Szakszervezetünk agitációs- és 
propagandam unkájának még inkább hozzá 
kell já ru ln ia ahhoz, hogy a postás dolgozók 
felism erjék valódi érdekeiket, azt, hogy nem �
csak részesei, de felelősei is  a  szocialista 
posta megteremtésének.

Még nem sikerült elérnünk, hogy a szak- 
szervezeti m unka m inden területén állandó, 
rendszeres, meggyőző m unka folyjék.. A hat �
hatós szakszervezeti agitáció gyakran csak 
alkalom szerűen nyilvánul meg. Pedig a  nem �
zetközi helyzet alakulása, a szocializmus fél- 
építésé sok olyan kérdést, problém át vet fel, 
am elyre nekünk állandóan, rendszeresen vá �
laszolnunk kell.

A szakszervezeti mozgalomnak továbbra is 
igen fontos feladata, hogy segítse és, közvetít �
se a párt politikáját a  tömegekhez, a tömegek 
véleményét, kívánságát pedig a  párthoz.

Viszonylag új és felelősségteljes feladat 
hárul ránk  a szakszervezeti politikai iskolák 
megkezdésével. Örömmel üdvözöljük a SZQT 
idevonatkozó ha tároza tá t

A postai szakszervezeti politikai iskolák 
jó megszervezésével nagym értékben elősegít�
hetjük  a postás dolgozók gondolkodásának 
form álását, a p á rt politikájának m egérteté �
sét, a  nemzetközi helyzetben való eligazo�
dást, nem  utolsó sorban a szakszervezeti élet 
eseményeit.

A dem okrácia további szélesítésének fontos 
feltétele az önállóság növelése. Számos je �
lenséggel találkozunk, am ikor középszerveink 
jól élnek e lehetőséggel.

Ugyanezt kell elérnünk az alapszerveknél 
is. Minden szinten — kis és nagy dolgokban 
egyaránt — a rra  kell törekednünk, hogy a 
hatáskörök a  legteljesebben ki legyenek hasz �
nálva.

Szakszervezeti mozgalmunk követelm énye 
a határozatok szellemében történő tudatos 
cselekvés. Ne csak a jószándék, az elintézési 
készség vezesse tisztségviselőinket a problé�
m ák megoldásánál, de vegyél<■ elő az adott 
munkára érvényben lévő határozatot, első�
sorban azt tartsák szem  előtt, annak alapján 
foglaljanak állást.

A határozatok ism ertetésénél nem szabad 
m egtűrnünk, hogy azok késve jussanak le 
szerveinkhez. M indenképpen meg kell szün �
te tnünk a határozatok megrekedését, am ely 
végső fokon a tájékoztatás elm aradásához 
vezet.

A taggyűlések jelentősége
A taggyűlések rendszeres m egtartása, azok 

színvonala, a tagság mozgósítása igen sok �
szor még számos kívánni valót hagy maga 
után. A taggyűlések hiányosságai és a tag �
gyűlések tartalm i színvonala között szoros 
összefüggés van. Az alacsony színvonalú, m e �
chanikus, csak általános m egállapítások szint�
jén mozgó taggyűlési beszámolók a dolgo�
zók közönyét és érdektelenségét váltják  ki.

Helytelen, hogy a választott szervek tagjai �
nak egy része nem  érez kellő felelősséget az 
őket megválasztó tagsággal szemben. Ez a je �
lenség az oka a  választott szervek nem  kellő 
aktivitásának, a  tagság érdektelenségének.

A taggyűlési beszámolók színvonalának 
emelésével, ezek kollektív létrehozásával 

igyekezzünk biztosítani, hogy a dolgozók

kapcsolódni tud janak  a beszámolóhoz, növe�
kedjék a  vitakészség s a közügyekben való 
részvétel.

A rra kell törekednünk, hogy választott tes- 
tü leteink értekezletei, a k ö z ^ n ti  vezetőség�
től a  bizalmi csoportokig, m indenkor tény �
leges m unkatér tekezletek legyenek. A vá �
lasztott szakszervezeti testületek valóban 
irányítsák, értékeljék a m unkát. Ilyen vonat�
kozásban javulás tapasztalható főleg a köz�
ponti vezetőség az elnökség, és néhány kö �
zépszervünk m unkájában. Azon kell len �
nünk, hogy ez minél előbb általános legyen.

A szakszervezeti munka 
társadalmasítása érdekében

örvendetes, hogy különösen a választások 
óta aktivistahálózatunk tovább szélesedett. 
Számos közép- és alapszervünkben megszer�
vezték a különböző reszortbizottságokat, a 
dolgozókat szakszervezeti m unkával meg�
bízták.

Ez azonban még nem  minden. A feladat 
nehezebb részét még nem  valósítottuk meg.

Viszonylag kevés bizottságunk működik 
megfelelően. E téren igyekeznünk kell a fel�
adatokat nem csak kiszabni, de azok elvégzé�
sét segíteni és egyre inkább és rendszereseb �
ben számonkérrii.

E munkabizottságokon keresztül igen sok 
dolgozó ism eri meg a szakszervezeti felada �
tokat és válik valóban tényleges részesévé 
a határozatok végrehajtásának.

Azok a határozatok, amelyek a szakszerve�
zeti m unka legfontosabb feladatait tartalm az �
zák. megvannak. Nem új határozatokra van 
tehá t szükség, hanem  a  határozatok megfe�
lelő végrehajtására.

A hozott határozatok végrehajtásának se �
gítését, ellenőrzését kell tehát a következők�
ben a szakszervezeti m unka központjába ál- 

J lítani.
J Tisztségviselőinket a rra  kell nevelnünk, 
í hogy e határozatok szellemében tevékenyked- 
S jenek s ezzel m unkájukat minden, szinten és 
\ terü leten  emeljék.
í A szervezett postás dolgozók is örömmel 
! fogadták az irányelvekben foglaltakat.
: A párt helyes politikája nyomán megvál-
í tozott a  légkör, s a szakszervezeti mozgalom 
! fejlődésére is egyre kedvezőbb lehetősége- 
í ké t terem t. Ezzel együtt megnőtt a szakszer- 
; vezeti mozgalom felelőssége is.
; A szakszervezet központi vezetősége fel- 
j h ív ja a postás dolgozókat, hogy az irányelve- 
J két tovább tanulmányozzák, m ondják el vé- 
J leményüket, javaslataikat. Az irányelvek cél- 
J kitűzéseit tegyék magukévá.
\ A szakszervezeti tevékenység fő módszere a 
J postás dolgozók türelm es meggyőzése, felvi- 
J lágosítása s a  beszélgetések során felm erült 
% javaslatok feldolgozása és hasznosítása le- 
\ gyen.
{ M inden erőnkkel azon m unkálkodjunk, 
\ hogy a  szakszervezeti mozgalom a postán is 
J jó l teljesítse a szocializmus felépítésének nagy 
J  m unkájával kapcsolatos feladatait.
J A központi vezetőség-felh ív ja a posta összes 
J dolgozóit, hogy népünk felemelkedéséinek 
J nagy m űvét — becsületbeli kötelességként — 
 ̂m inden erejével és képességével segítse — fe- 

í jezte be az elnökség beszámolóját Besenyeí 
 ̂Miklós.

A felsőfokú technikumok 
feladata egyes szakterületek 
számára korszerű elméleti és 
gyakorlati felkészültségű, fel�
sőfokú ismeretekkel rendel�
kező szaktechnikusok képzé�
se. A felsőfokú technikumok 
tanszéki rendszerrel működő 
felsőoktatási intézmények, 
gyakorlati oktató-nevelő mun�
kájukat a képzési szakirány�
nak megfelelő üzemekkel, in�
tézményekkel együttműködve 
valósítják meg. Az 1S62. év�
ben az e rendelet mellékleté�
ben felsorolt felsőfokú tech�
nikumokat kell létesíteni. — 
(Kivonat a 12/1962. sz, kor�
mányrendeletből.)

lődésünk távlataira, a híradás- 
technika bám ulatos fejlődésé�
re, am ely fokozott követelm é�
nyeket á llít a  szakemberek 
elé. Befejezésül eredményes 
m unkát k íván t a  tanároknak, 
a  tanszékvezetőknek és az is �
kola hallgatóinak. A bensősé�
ges ünnepély az első évfo �
lyam ra felvett 52 főiskolai 
hallgató fogadalomtételével é rt 
véget.

Szakszervezetünk örömmel 
üdvözli a  Felsőfokú Távköz-

H O Z Z Á S Z O L Á SO K

Rácz János, a Felsőfokú Távközlési Technikum igazgatója 
ünnepi beszédet mond

Az elsőévesek eskütétele
Foto: Tornyai József

Megnyílt
a Felsőfokú Távközlési Technikum

J A kivonatosan idézett kor- 
! m ányrendelet m elléklete a 
! Közlekedés- és Postaügyi Mi- 
; nisztérium  területén három 
J felsőfokú technikum  létesíté- 
Jséről intézkedik. Ezek egyike 
Ja Felsőfokú Távközlési Tech -  
! nikum .
J Uj iskolánk a  Puskás Tiva- 
í dar Távközlési Technikum 
\ épületében működik. Nappali 
S tagozatán a  tanulm ányi idő 
J három  év. A  felsőfokú tech �
n ik u m  hallgatója az lehet, 
Jaki középiskolai érettségi, ille �
tő le g  képesítő oklevéllel vagy 
J szakm unkásbizonyítvánnyal 
Jrendelkezik és a '  felvételi 
J vizsgát sikeresen letette. A 
J felvétélnél előnyben részesül- 
Jnek azok, akik  legalább egy 
Jévet gyakorlati m unkában töl- 
J lőttek el.
J Tekintettel a  közbeékelődött 
J nyári szünidőre és a  szabad- 
J Ságokra, a  korm ányrendelet 
J megjelenésétől az új iskolaév 
J megnyitásáig nagyon kevés 
J  idő á llt rendelkezésre a  vég- 
J  rehajtáshoz. N éhány hónap 
J a la tt ki kellett dolgozni a 
J szervezeti, felvételi, fegyelmi, 
J tand íj- és ösztöndíj-, valam int 
'/ a  vizsgaszabályzatot; e l kel- 
f le tt készíteni a  tan tervet és a 
J tankönyvkiadási tervet; gon- 
J doskodni kellett tanárokról, 
J tanszékvezetőkről, nem külön �
b e n  a  legszükségesebb köny�
v e k  és jegyzetek m egjelente �
té s é rő l.  A  nagy körültekintést 
íé s  gondos m unkát igénylő elő- 
í  készületek befejeződtek, s  ok- 
gtóber 13-án a  Felsőfokú Táv- 
J közlési Technikum  megnyi�
t o t t a  kapuit.

Az ünnepélyes megnyitón 
 ̂Horn Dezső m iniszterhelyettes 

^ ism ertette  az új típusú iskola 
á feladatait, u ta lt gazdasági fej-

lési Technikum  életrehívását. 
Bizakodó várakozással tek in �
tünk  működésére, s rem éljük, 
hogy első ízben három  év 
múlva, m ajd  évről évre ism ét�
lődően m agas szakmai kép �
zettségű, széles látókörű, szo�
cialista típusú szaktechniku �
sok kerülnek az iskola pad �
jaiból a posta különböző üze�
meibe. Sok sikert k ívánunk a 
posta első főiskolájában ta �
nuló, első főiskolai hallgatók �
nak!

: Az elnökség beszámolójához tizenöten szól-
i tak  hozzá a  központi vezetőség tagjai közül, 
i A hozzászólásra jelentkezők száma még több 
: volt, az idő előrehaladottsága m ia tt azon- 
i ban számos hozzászólásra nem kerülhetett 
; sor.

Varga György,
; a  Szakszervezetek Országos Tanácsa titkára 
; a  szakszervezet növekvő hatásköréről és fe- 
í lelősségéről beszélt. Hangsúlyozta:
; — Fel kell készíteni a szakszervezeti moz-
; galmat, a tisztségviselőket, hogy a megnöve-  
j kedett feladatokat sikeresen végrehajthassák.
\ A  dolgozók érdekeit fokozottabban szem  előtt 
! kell tartani és ezt az álláspontot állhatatosan 
\ képviselni kell m inden szinten. Nagyobb 
■ gondot kell fordítanunk arra, hogy a dolgo-  
\ zók javaslatai am elyek a m unka megjavítá -  
j sára irányulnak és reálisak, valóban meg is 
\ valósuljanak.
i A szocialista öntudat szerepéről a követke- 
I zőket m ondotta:
! — A  szocializmus végleges győzelme csak
i akkor következik  be, am ikor a dolgozók tuda— 
\ tában végbem egy az átalakulás.

A párt kongresszusi téziseivel kapcsolatban 
! a rra  hívta fel a figyelmet, hogy az irányel- 
l vek nyomán nem lehet szám ítani olyanféle 
; intézkedésekre, m int például a nyuguíikorha- 
; tá r  leszállítása, stb. Ahol ez felm erül, ma- 
! gyarázzuk meg. hogy erre  m iért nem  kerül- 
j hét sor.
: Varga elvtárs megemlítette, hogy az öt-
; éves te rv  hátralévő éveiben, amilyen mér- 
i tőkben állam unk gazdasági ere je  megen-

' (Folytatás a 3. oldalon)
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Az alábbiakban közöljük Szűcs Mihály ny. postaellen�
őrnek, a zánkai postahivatal volt hírlapterjesztőjének 
Kossá István miniszter elvtárshoz írott levelét.

*

„ Tisztelt Miniszter Ur!

A  Budapest 62. sz. postahivatal dolgozói a kongresszusi inun-  
kaverseny során vállalták, hogy a munka minőségének meg�
javítása érdekében a közönséges levélpostai küldeményeknél 5 
százalékkal, az ajánlott küldeményeknél pedig 10 százalékkal 
csökkentik a tévirányítást. A harmadik negyedévi értékelés 
alapján a közönséges küldeményeknél 9 százalékkal, az aján�
lott küldeményeknél pedig 46 százalékkal csökkentették a tév -  

irányítási számot

Szocialista címért küzdő brigádjaink 
tapasztalataiból

Képünkön: Medve Júlia, Mészáros Irén, Herberger Jolán 
beosztok és rovatolók jó munkájukkal segítették elő a vál�

lalások túlteljesítését
Foto: Halmi Sándor

Megérdemelt köszönet

A kötelesséqteljesités, az 
emberi együttérzés szép pél�
dáját láttuk a Helyközi Táv�
beszélő Igazgatóság nemzet�
közi osztályának két fiatal 
dolgozójától.

Auqusztus 10-én 14 órakor 
egy kétségbeesett női hang 
kérte a nemzetközi Inter-ter- 
met, hogy sürgősen hozzanak 
be egy londoni számot, ahol 
fiúk után óhajtanak érdek�
lődni, aki a jelzett repülő�
géppel nem érkezett meg.

S. Irén vette fel a bejelen�
tést. H. Ildikó végezte a le�
bonyolítást, zr.ci 3 perc eltel�
tével sikeresen kapcsolta a 
londoni számot, és ily módon 
tisztázódott, hogy a fiú le�
késte a gépet, tehát semmi 
baja nem történt.

A kétségbeesett szülők 
megnyugodtak, és a két ifjú 
távbeszélőkezelőnek, meleg�
hangú levélben fejezték ki 
kőszönetüket.

Hegedűs Józsefné

Győrött a szocialista brigád�
mozgalomnak érdekes vonása, 
hogy i t t  e mozgalom elsősor�
ban a nők körében terjedt el. 
A  forgalmi szerveknél például 
7 szocialista brigádból 5 a női 
brigád. E c ikk  keretében a 
Győr 2. sz. postahivatal egyik 
női brigádjának módszereit 
kíván juk ism ertetni.

Győr 2. Kállai Éva női fe l�
vételes brigád tagjait az álta�
luk gyönyörűen felvirágozott 
nagyterem ben találtuk. Vilá�
gos, szép a m unkahelyük, ők 
pedig kedvesek, barátságosak. 
Tele vannak életkedvvel, ter�
vekkel, bizalommal a jövő  
iránt.

— M iért hozták létre a bri�
gádot? — kérdezzük.

— N ézzenek körül hivata�
lunkban  — válaszolják. Lát�
hatják, hogy m ilyen törődés�
sel, figyelem m el vesznek kö�
rül bennünket, nőket. Mosdó, 
televízió, kultúrterem , háztar�
tási gépek stb. állnak rendel�
kezésünkre. A  nők problémáit 
elsőnek in tézik  el. Legkeve�
sebb a részünkről, hogy jó 
m unkával igyekszünk m indezt 
meghálálni. Hiszen mi, nők 
igen sokat kaptunk állam unk�
tól.

Brigádnaplójuk tükrözi e 
gondolkodásukat. Külsőre is 
szép, de tartalma még inkább  
elismerésre méltó, m ert m un�
kás hétköznapjaikat, m unka -  
hőstetteiket, egyre öntudato -  
sabb, célratörőbb életüket, kö�
zösségi világukat ábrázolja. 
Szocialista módon dolgozni, 
tanulni, élni: e törekvésüket
fe jezi k i annak m inden sora.

ím e: . . .  A  brigád által eddig 
eladott képeslapok értéke 
IS 384 forint. Ezt úgy érték el, 
hogy m egszervezték az üze�
m ek, hivatalok, m unkahelye�
ken  történő képeslap - ellátást...

A  hivatalnál eddig sok volt 
az érkezett visszajelentés. Vál�
la lták ezek csökkentését. Már 
értékelték e vállalásuk sorsát: 
teljesítették, sőt ke tten  dicsé�
retben is részesültek, m ivel 
már 5 hónapja visszajelentés 
nélkül dolgoztak. . .

A  brigáduk elhatározta, 
hogy a hivatal influenzajár�

(Folytatás a második oldalról)

gedi, a családi pótlék bizonyos problém ái�
nak rendezéséről, a legalacsonyabb nyugdíjak 
emeléséről, az egyes bérben leginkább elm a�
rad t kategóriák bérének emeléséről lehet 
szó.

Horn Dezső
közlekedés- és postaügyi miniszterhelyettes 
a  pártirányelvek gyakorlati alkalm azásáról 
beszélt.

— A z a tény, hogy napjainkban a szakszer�
vezetek központi vezetőségei megtárgyal�
ják az irányelveket, azt bizonyítja, hogy a 
párt kíváncsi a szakszervezetek vélem ényé�
re. Ez a szakszervezeti m unka  megbecsülését 
jelenti.

M ajd arró l beszélt Horn elvtárs, hogy a 
párt szövetségi politikáját hogyan kell a  
postai személyzeti m unkában érvényesíteni.
_ Emberségesen kell a dolgozókkal bánni,

őszintén rámutatni eredményeikre és hi�
báikra. Fel kell karolni m inden becsületes 
ember ügyét, aki szivén viseli a szocializmus 
építését, becsületesen elvégzi m unkáját, az�
zal együtt dolgozunk, m egbecsüljük m unká�
já t és elismerjük. A  politikai megbízhatóság 
m ellett a rátermettség, a szaktudás legyen a 
döntő szempont.

Majd a dolgozók életszínvonalának alaku �
lásáról, az utóbbi évek reáljövedelem -em el�
kedéséről szólt.

Végezetül H orn elv társ tanácsolta a szak- 
szervezeti szerveknek: hangolják össze job�
ban m unkájukat.

— A szalcszervezeti vezetés segítse a gazda�
sági vezetést olyképpen is. hogy a szakszer�
vezet tevékenységét a soron levő legfőbb gaz�
dasági célkitűzések megoldására irányítsa. 
Rangsorolják ezeket a megoldandó feladato�
kat, és mindig egy- egy főbb probléma meg�
oldására összpontosítsák erőiket. Így jobban, 
biztosabban haladhatnak előre.

Kövesi Béla
postavezérigazgató

— A z eddig elért eredm ények tanúsítják, 
hogy a szakszervezet kezdeményezése, segít�
sége igen hasznos volt. A  törvényesség betar�
tása fokozódott, az egyeztető bizottságok 
m unkája javult.

A harmadik ötéves terv nagy feladatairól 
szólva megemlítette, hogy a  jelenlegi beru �
házásoknál a terv több m in t kétszeresét irá �

nyozták elő. A hírközlés fejlődési ütem e 
igen nagym értékű lesz. Elsőrendű felada �
tu n k  tehát, hogy a hátralévő év a la tt előké�
szítsük és alkalm assá tegyük a posta appará �
tu sá t e m egnövekedett fejlesztési feladatok 
végrehajtására.

Kövesi elv társ tá jékozta tta  a  központi ve �
zetőséget a  posta harm adik negyedévben 
elért előzetes gazdasági eredményeiről.

A pasta a harmadik negyedévi termelési 
értéktervét 102.3 százalékra teljesítette 
és mintegy 13.5 millióval ért el maga�
sabb termelési értéket a tervezettnél. Ez 
azt jelenti, hogy az első kilenc hónap 
eredményei alapján a  posta kb. öt napi 
fizetésnek megfelelő év végi jutalmazási 

alapot képzett.

Brebevszky Jenő,
a szakszervezet alelnöke a  posta műszaki szak �
káderek elméleti és gyakorlati képzésének fon �
tosságára hívta fel a figyelmet. E rre az el �
következendő időben nagyobb gondot kell 
fordítani.

Szabó Géza
(Sárospatak): tapasztalata szerint a  postás 
dolgozók örömmel és megnyugvással fogad�
ták  a  p árt irányelveit. M ajd a tapasztalat- 
csere hasznosságáról szólt, m ert így a jó 
munkamódszerek, a jó szervezési példák szé�
les körben elterjedhetnek.

Horváth István,
a  központi vezetőség osztályvezetője k ifejtet �
te:

— A  párt irányelveiben körvonalazott fe l�
adatok elvégzéséhez szükséges, hogy a postás 
dolgozók politikai és szakmai képzettsége, tu �
dása em elkedjék. M inden tisztségviselő érez�
ze, hogy e feladat sikeres végrehajtásáért 
személyében is felelős.

Br. Mosonyi Ferenc,
(Kábelüzem) a  forgalmi szakosztály m unká �
járól számolt be. Felhívta a figyelmet arra, 
hogy a m unkaverseny nyilvánossága országo�
san még nem kielégítő.

A vitában felszólalt még Horváth Kálmán 
(Miskolc), Pethes Gyuláné (Rádiódíjnyilván- 
ta rtó  osztály), Lukács Kálmán (Hírlapüzem), 
Török Ferenc (a műszaki szakosztály titk á �
ra), Prágai György (Szeged), Benkő Tibor 
(Sopron), Mihályfi Józsefné (Szombathely) és 
Szabó Pál (Pest megye).

Em beribb gondoskodást
Szakszervezetünk javaslatá�

ra a Postavczórigazgatóság a 
rokkant dolgozóiéról való fo�
kozottabb gondoskodás ér�
dekében megadta a lehetősé�
get ahhoz, hogy a rokkantsági 
nyugdíjból felépült dolgozó 
a postai rangjának visszaadá�
sával postai munkáját foly�
tassa. Ez az emberséges gon�
doskodás azonban nem ér�
vényesül maradéktalanul, a 
posta minden területén.

A Debreceni Postaigazgató�
ság területén az egyik nő- dol�
gozó évekkel ezelőtt rokkant�
sági nyugdíjba került. A rok�
kantság megszűnése után mun�
kára jelentkezett. Megütkö�
zéssel tapasztalta, hogy nem 
akarják a postára visszaven�
ni. A Postavezérigazgatóság 
intézkedésére volt szükség ah�
hoz, hogy újra postai munka-  
viszonyba kerüljön. Ez a visz-  
szavétcl azonban nem ment 
simán.

Az történt ugyanis, hogy a 
Postavezérigazgatóság köz�
benjárására ugyan visszavet�
ték a szaktársnőt, de figyel�
men kívül hagyták postai 
rangját, gyakorlatát és szak-  
képzettségét, valamint a Posta�
vezérigazgatóság utasítását, és 
így a legalacsonyabb havidí�
jas ranggal alkalmazták. A 
munkaszerződés egyúttal
azt is rögzítette, hogy az igaz�
gatóság fenntartja magának 
azt a jogot, hogy a munkavi�
szonyát felmondással megszün�
teti, ha bírósági vagy posta�
vezérigazgatósági rendelke�
zésre a rokkantsági nyugdíja 
alatt alkalmazott helyettesét 
postai szolgálatra vissza kell 
venni.

A postaigazgatóságnak ez az 
eljárása nem emberséges és 
nem egyeztethető össze a sza�
bályos eljárással. Nem veszik 
figyelembe azt sem, hogy pos�
tai szakképzettséget szerzett 
dolgozó szaktudását máshol 
nem, csak a postán tudja hasz�
nosítani. Azt is méltányolhat�
ták volna az igazgatóság ille�

tékes előadói, hogy mégiscsak 
olyan dolgozóról van szó, aki 
több mint 10 éves munkaviszo�
nya alatt — szakképzettsége 
révén — posíasegédellenőri 
rangot szerzett, és csak azért 
szüneteltették a munkaiiszo�

nyát, mert betegsége miatt 
rokkantsági nyugdíjat kapott.

Bízunk abban, hogy ez az 
eset, az emberségesebb gon�
doskodás következtében nem 
fog megismétlődni.

Orbán Sándor

A Posta Központi Javítóüzem dolgozói a teljesítményi terv 
2,800 000 forinttal való túljesítését vállalták a kongresszusi 
munkaverseny folyamán. 1962 I—III. negyedévében a vállalás�

ból már 2 300 000 forintot teljesítettek

Képünkön: a Bódi- brigád, amely a balassagyarmati köz�
pont készítésénél sikeresen teljesítette kongresszusi fel�
ajánlását. Balról jobbra: Lipárdi János, Bara Sándorné, 

Bődi József és Holczer Teréz

Foto: Tornyai József

vány m iatti létszám nehézsé�
gein úgy segít, hogy a meg�
maradt brigádlétszámmal el�
látja a két beteg brigádtársuk 
m unkáját is és így teljesítik  
a brigád vá lla lásá t. . .

Egyik brigádtagjuk ú tján  a 
brigád szerény ajándékot és 
üdvözletét küldött Budapesten  
kórházban fekvő  két társuk�
nak, és tájékozta tták őket a 
brigád é le térő l. . .

Elhatározták, hogy egymás 
m unkaköreit brigádon belül 
m ely ikük mikorra tanulja  
meg, hogy egymást bármikor 
helyettesíthessék. . .

— És így folytatódnak a be�
jegyzések, Győr 2. nődolgozói 
nagy akarásának, egymás és a 
közösség ügye iránti nagy fe �
lelősségérzetének tanúsága�
képpen.

Eddigi eredm ényeik növe�
lése érdekében m ost azt ter�
vezik, hogy a jövőben nem �
csak az egész brigád eredm é�
nyeit tartják számon, hanem  
ahol ésszerű, ott egyéni cél�
feladatokat is tű znek a brigád�
tagok elé.

Győr 2. posta Kállai Éva 
szocialista brigádját bátran 
ajánljuk területünk m inden  
nödolgozójának figyelmébe!

Békési Oszkár
levelező

A  postánál 10 éven át dolgoztam. részben a sok utazga�
tás m iatt, részben gyenge egészségi állapotom következtében, 
a szemem re ideghártya - sorvadás és szürkehályog került, am ely 
m iatt az SZ T K  rokkanttá  nyilváníto tt és nyugdíjazott. Je len�
leg 800 forin t nyugdíjat kapok, három gyerm ekünk van Ist�
vánba, Im re és Éviké 5, 6 és 7 évesek. Feleségem a zánkai pos�
tahivatal vezetője, 1380 forint fizetése van. A  nyugdíjazásom  
óta hat m ű tétem  vo lt és több ízben is klinikai kezelésen vol�
tam.

Szeretnék a M iniszter úrnak örömet szerezni sok gondja 
és m unkája m ellett. Legyen tudomása M iniszter úrnak is ar�
ról, hogy a sok baj, és gond mellett, vannak csodálatosan szép 
dolgok is, am iket ezúttal postás- dolgozók te ttek  meg egy rok�
kant, dolgozni m ár nem  tudó em bertársuk érdekében.

A  Soproni Postaigazgatóság vezetője, Szabó László, a szak -  
szervezet, a m egyei postahivatal (Veszprém), a Napló megyei 
lapkiadó hivatal, a Postavezérigazgatóság nagyösszegű segít�
ségével, körülbelül három évvel ezelőtt M oszkvába tudtam  
utazni a szemészeti klinikára, ahonnan gyógyultan érkeztem  
vissza. Sajnos, azonban a sorvadás ism ét felújult.

A  vaksághoz közel álló állapotomban sem  fe le jtkeztek  el 
> rólam, pedig m ár létszámilag nem  tartoztam  a postához. Sok  
: esetben meglátogattak, a gyerekeknek édességet hoztak, ne-  
\ kém  pedig elhozták azt a jó érzést, hogy nem  fe lejtenek el, 
i hogy érdemes volt jól dolgoznom, m ert íme, m ost érzem az 
: igazi elismerést. Szükségem  volt erős nagyitó üvegekre, a  
i soproni szakszervezet megvásárolta. Ha erre volt dolguk, meg- 
i látogattak. Különféle segélyeket biztosítottak.

Most legutóbb is, 1962. szeptem ber 17- én, a debreceni sze-  
i m észeti klinikára kellett bevonulni, a legnagyobb műtétre.
; A m ikor Debrecenben első alkalom m al m egjelentem  vizsgálat-
■ ra, fe lkerestem  Király Zsuzsanna szaktársnőt, az igazgatóság 
\ vezetőjét, aki m in t régi beosztottját, igen szívesen fogadott
■ és szinte kötelezett arra; ha a m űtétre visszajövök, értesítsem,
\ hogy m ikor érkezem, hogy segítségemre lehessen.

A m ikor m egérkeztem, intézkedett, hogy a személygépko -  
\ esi a klinikára kivigyen és egy postás- dolgozó a klinikai fe l -  
\ fe lvételem et intézze. A  klinikán tizenegy postás- dolgozó látó-  
1 gatott meg, külön, külön. A  Soproni Postaigazgatóság vezetője 
• közben értesült arról, hogy m űtéten vagyok Debrecenben és 
! 500 forin t segélyt u taltatott ki a feleségem részére.

A  klinikai kezelés u tán  az igazgatóság személygépkocsi-  
\ ján, egy postás kísérővel k im ttek  az állomásra, a jegyerjiet el -  
í in tézték és a hosszú útra elkísértek. Fényvédő szemüveget vá -  
l soroltak és a fehér bot beszerzését vállalták.

Ez a gondoskodás azért is nagyon szép, m ert én nem  kér-  
! fém m indezt, sőt igyekeztem  elhárítani a segítségeket, de am i 
! történt, az csodálatos volt. Szocializm ust építő népünknek olyan 
l megnyilvánulása ez, am i ígéretesen szép jövőnket hozza meg. 
! Három, gyerm ekünkkel, szép családi életünkkel m ég eb -  

ben a nyom orult em beri állapotomban is csak azt mondom: 
'( jó az élet, jók az emberek, érdemes élni.
! Hiszem, hogy igazán m egörvendeztetem  M iniszter urat az-  
; zal, hogy életem  ilyen élményéről értesítettem . Boldog vagyok, 
; hogy m indezt leírhattam ”.

őszin te tisztelettel:
5 Szűcs Mihály,

Zánfca, postahivatal

Dunaújvárosba látogatott el
a Székesfehérvár 1. sz. posta�
hivatal 40 dolgozója.

A székesfehérváriak meg�
tek in te tték  a  helyi postahiva �
ta lt és a  várost. M egismerked�
tek a  dunaújvárosi szaktár- 
saikíkal, azok m unkájával, az �
u tán  pedig közösen szórakoz�
va, jó hangulatban együtt 
tö ltö tték  a  szom bat délutánt. 
A jól sikerü lt k irándulásra 
m indkét h ivatal dolgozói szí�
vesen em lékeznek vissza.
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íg y  fontos aktívaértekezletről
A Pest megyei bizottság 

szeptem ber 22-én ak tívaér �
tekezletre hívta össze a  me�
gye szakszervezeti bizottsá �
gainak és járási csoportjai�
n ak  titkárait, bér-, term elés- 
felelőseit, az alapszervek és 
já rá si csoportok instrukto �
ra it. valam int egyes nagyobb 
postahivatalok szakvezetőit. 
Az értekezleten a  Budapest 
vidéki Postaigazgatóság veze�
tő je és forgalmi helyettese 
is részt vett.

Az aktívaértekezlet célja 
az volt, hogy megbeszéljék 
azokat a feladatokat, am e�
lyek az év hátralevő idősza�
kában a  megye postás dol�
gozóira várnak.

M egállapította a  beszámo�
ló, hogy

az igazgatóság te rv telje �
sítésében elért eredmé�
nyeihez nagym értékben 
hozzájárult a Pest me�
gyében folyó m unkaver- 

senymozgalom is.
A korm ány és a  SZOT 1022/

1961. számú határozata, il �
le tve annak  postai végre �
hajtási u tasítása alap ján  az 
igazgatóság a  szakszervezet�
te l közösen kidolgozta a  
versenyfeltételeket és közös 
felhívással fordultak  a  hi�
vatalok, üzemek szakvezetői�
hez a  szakszervezeti ak ti �
vistákhoz, hogy mozgósítsák 
a  dolgozókat a  versenyben 
való részvételre.

Ennek alap ján  a megye 166 
postahivatala közül 

a  kiváló hivatal cím ért fo�
lyó versenyhez 117 h i �
vatal, a  postahivatalok 
m integy 70 százaléka 
csatlakozott. A műszaki 
Szemek a  kiváló üzem 
cím elnyeréséért indíto tt 
mukaversenymozgalomhoz 
kivétel nélkül csatlakoz�

tak.
Az I. félév értékelése alap �

já n  a  kiváló h ivatal címért 
folyó' versenyben — melyben 
1011 dolgozó vesz részt — 
a  legjobb eredm ényt Gödöllő
1., Vecsés, Aszód, Csobánka, 
Dány, Erdőkertes, örszent -  

■ m iklós  és Tápiószecső pos�
tahivatalok  é rték  el.

A megye terü letén  jelenleg 
37 brigád, 302 fővel versenyez 
a  szocialista brigád cím elnye�
réséért. illetőleg annak meg�
tartásáért.

A  szakm a ifjú  m estere cím 
elnyerésére ind íto tt mozga�
lomhoz 92 fő csatlakozott. 

Visszaesés tapasztalható 
azonban az ú jítási moz�

galomban.
Az elm últ év hasonló idősza�
kához viszonyítva a  megye 
terü letén  csökkent a benyúj�
to tt és elfogadott újítások 
száma.

A beszámoló részletesen 
foglalkozott a  term elési ta �
nácskozásokkal, és m egálla �
pította, hogy

a megyébe tartozó posta�
szervek a  term elési ta �
nácskozásokat rendszere �

sen m egtartják.
A term elési tanácskozások 
m indinkább az üzemi dem ok �
rácia fórum ává válnak és 
kezdik betölteni hivatásukat. 
A verseny céljainak m egha�
tározását, a verseny for �
m áit, valam int a  hivatal, il �
letőleg üzem vállalásait e 
tanácskozásokon • v ita tják  
meg. Em elkedett az utóbbi 
időben a term elési tanács �
kozások színvonala, nőtt a 
m egjelent dolgozók száma 
és aktivitásuk. Ez tapasztal �
ható többek között Nagykő�
rös és Vác 1., különösen pe�
dig Cegléd 1. postahivatalnál.

Ezzel szemben a  termelési 
tanácskozást nem tartó, 6 lét �
számon felüli postahivatalok 
a m unkaértekezleteket á lta �
lában nem ta rtják  meg. E té�
ren a  m unkát tovább kell 
javítani.

A párt VIII. kongresszu �
sának tiszteletére indí�
to tt munkaversenym oz- 
galomhoz a  megye te �
rü letén 42 postahivatal 
és 6 műszaki üzem csat�

lakozott.
Ezek együttes vállalása kö�
zel egymillió forintot tesz 
ki. Kiemelkedő Gödöllő 1. 
postahivatal 150 ezer forin 
tos, Cegléd 1., Nagykőrös és

Vác 1. postahivatalok 100— 
100 ezer forintos, Aszód, Du�
nakeszi 1. és Vecsés postahi�
vatalok 50—50 ezer forintos, 
Budaörs 40 ezer forintos és 
Főt postahivatal 19 ezer fo �
rin tos vállalásai. A műszaki 
üzemek közül kiemelkedő 
vállalást — melyek m unka �
óra-m egtakarításra irányul�
nak  — a  Hálózatépítő Üzem  
m unkabrigádjai tettek.

M egállapította a  beszámoló, 
hogy az 1022/1961. számú 
korm ány- és SZOT-határoza- 
to t nem  m indenhol ism er �
te tték  a dolgozókkal. Egyes 
helyeken előfordult, hogy a 
m unkaversennyel kapcsola �
tos határozatot még a  szak �
vezetők és szakszervezeti ak �
tiv isták  sem  ism erték meg�
felelően.

A szocialista brigádok nagy 
többsége eleget tesz a  ter �
melési vállalásának — han �
goztatta a  beszámoló. — Egyes 
helyeken azonban a meny- 
nyiség tú lhaj szólása követ�
keztében megfeledkeztek a 
többi feladat teljesítéséről. 
Pedig

a  szocialista brigádoknak 
a  mennyiségi teljesítés 
m ellett elsősorban a 
m unka minőségének ja �
v ítására kell töreked �

niük.

Másrészt, egyes helyeken a 
szocialista brigádok tagjai 
a tanu lást az újságolvasás�
sal vagy egy-egy szépiro �
dalm i könyv elolvasásával 
megoldottnak tekintik. Kevés

vállalás található a tovább �
tanulásra, az általános is �
kola VIII. osztálya vagy a 
középiskola, illetőleg egye�
tem  elvégzésére. Nem arról 
van szó, hogy minden körül �
m ények között erőszakoljuk 
a szocialista brigádtagok to �
vábbtanulását — főként az 
idősebbeknél —, de e rre  a 
kérdésre nagyobb gondot kell 
fordítani.

Elő kell segíteni, hogy a 
brigádtagok bekapcsolódja �
nak az állam i oktatásba, akár 
általános iskolai, gimnáziu �
mi. vagy egyetemi szinten. 
Fejlesszék szakm ai tudásu �
kat, jól ism erjék a szabályza �
tokat, kezelési utasításo- 
kat, lehetőleg tegyenek m i�
nél több szakm ai vizsgát. 
Á ltalános m űveltségüket az 
ism eretterjesztés, szabadaka �
démiák, könyvek olvasása 
és m egvitatása stb. á ltal nö �
veljék, vegyenek részt a 
párt- vagy szakszervezeti ok �
tatásban.

A szocialista módon való
élés fogalm át is többfé �

leképpen értelmezik.
Ez azonban nem  m erü lhet ki 
csak a  közös mozi, TV-látoga- 
tás és a  közös kirándulások 
szervezésében. Sokkal fonto �
sabb a  szocialista erkölcs be�
ta rtása  a  m unkahelyen, a 
magánéletben.

Czeglédi András, a  bér- 
term elési bizottság tagja hoz�
zászólásában az igazgatóság 
terviem  áradásával foglalko �
z o tt M egemlítette, hogy a 
lem aradás m értéke az első

nyolc hónap értékelése alap �
ján  nem  nagymérvű. Ter �
veink reálisak, a  IV. negyed�
év tervszám a teljesíthető.

Sim on Gyula, Cegléd X. 
sz. postahivatal szb-titkára 
hozzászólásában ism ertette a 
m unkaverseny szervezésében 
bevált módszereiket. A hi�
vatalnak  a  p á rt VIII. kongresz- 
szusa tiszteletére te tt vál �
la lását valam ennyi dolgozó 
ism eri és az a dolgozók vál�
la lásaira  épült fel. A hiva �
ta lnál nagy jelentőséget tu la j �
donítanak a  verseny rendsze �
res értékelésének és tuda �
tosításának. Ezáltal sikerült 
számos dolgozót bevonni a 
versenymozgalomba.

Nagy Béláné, az igazgató �
ság vezetője hozzászólásában 
m éltatta a Pest megyei pos�
tás dolgozók eredm ényeit, 
m ajd  kérte az aktivistákat, 
hogy tegyenek meg m indent 
az eredm ények további ja �
v ítása érdekében. Az aktivis �
ták  és a  szakm ai vezetők 
többet foglalkozzanak a dol�
gozókkal. ism erjék meg azok 
problém áit. segítsék őket 
m unkájukban.

A számos hozzászólás után 
Szabó Pál, a  megyebizottság 
titk á ra  zárszavában m egál�
lap íto tta: hasznosnak bizo�
nyult a  Pest megyei aktivis �
ták  és szakvezetők közös é r �
tekezlete. Az értekezleten el �
hangzottak szolgáljanak ú t �
m utatásul ahhoz, hogy az 
év hátralevő részében még 
jobb m unkára mozgósítsák 
a  dolgozókat a tervek telje �
sítésére és a  m unka minősé�
gének megjavítására.

Ruttkay Mátyás,
Pest MB bér- és termelési 

felelős

Elég gyakori a  prém ium  
kifizetésével kapcsolatos jog�
vita. Ezek azonban nem  ta r �
toznak az egyeztető bizottsá �
gok kizárólagos hatáskörébe, 
tehá t az egyeztető bizottsági 
e ljárás után bíróság elé is vi�
hetők.

M it vizsgálhatnak az egyez�
te tő  bizottságok ezekben a vi�
tákban ?

Az egyeztető bizottság a  
prém ium -vitákban azt vizs�
gálhatja, hogy a dolgozó egy�
általán  prém ium -rendszerben 
dolgozott-e. volt-e prém ium - 
kitűzés. s a  prém ium  kiér- 
demléséhez milyen feladato �
k a t kellett elvégeznie, milyen 
feltételeket kellett teljesítenie?

Ezekben a kérdésekben bi �
zonyításinak is helye van. Az 
igazgató és a  felügyeleti szerv 
nyilatkozatának azonban nincs 
kötelező ereje. Abban a vo�
natkozásban viszont, hogy a

vállalat, illetőleg a dolgozó a 
prém ium -feladatot, valam int 
a  kifzetési feltételeket teljesí�
tette-e, a  felügyeleti szerv 
nyilatkozata mindenképpen 
köti az egyeztető bizottságot. 
Ez esetben az egyeztető bi�
zottság, ha aggályosnak ta rtja  
az igazgatói nyilatkozatot 
csak az t teheti, hogy a  Posta- 
vezórigazgatósághoz fordul. Az 
onnan kapott nyilatkozat 
azonban végérvényes.

M egem lítjük még, hogy az 
igazgató jogosult a prém iu �
mot olyan m ulasztás m ia tt is 
megvonni, am i kizáró felté �
telként a  prémium-kitűzésben 
nem  szerepelt. Ilyen esetek �
ben az egyeztető bizottság 
csak azt vizsgálhatja, hogy a 
dolgozó elkövette-e a ráró tt 
mulasztást, ha igen. akkor a 
prém ium -igényt el keli utasi- 
tani.

D r . Jankovich Bajos

Az egyeztető bizottságok gyakorlatából
Jubileum i jutalom m al 

kapcsolatos vitában

hozott határozatot L. I. ügyé�
ben az egyik vállalati egyez�
tető bizottság. Az igazgatóság 
nem  ism erte el e  téren  a dol�
gozó jogosultságát, tekin tettel 
arra, hogy a munkaviszonyá�
ban 1947. április 30-tól június 
29-ig megszakítás volt.

Az egyeztető bizottság a 
panasznak hely t adott, és 
m egállapította, hogy az Mt. V. 
93. §. (2) c. pontjában foglal�
tak  szerin t a dolgozó m unka �
viszonya folyamatos, tehá t a 
dolgozó jogosult a  jubileum i 
jutalom ra.

A tényállás szerint ugyanis 
a panaszos a  fen t megjelölt 
időpontban az egyik szomszé�
dos ország távbeszélő szervé�
nél dolgozott, ahová állam �
polgárságának rendezetlensé �
ge m iatt kénytelen volt á tte �
lepülni. A posta őt 1947 m á �
ju s havában, jelentkezésétől 
kezdődően, folyamatos jog�
viszonnyal alkalm azta.

M unkaviszonyában keletke �
zett megszakítás fent idézett 
szabályhely szerint, az ism er�
te tett tényállással — nem  
érinti a m unkaviszony folya �
matosságát. ezért a jogos pa �
nasznak az egyeztető bizott�
ság helyt a d o tt

A szolgálat érdekében 
történő áthelyezéseknél

m ódjában áll az egyeztető bi�
zottságoknak annak mérlege �
lése, hogy az áthelyezés a 
dolgozóra nézve nem  jár-e 
nagy rnéltánytalansóggal.

Olyan esetekben, am ikor 
az egyeztető bizottság az t ál�
lap ítja  meg, hogy a népgazda�
sági érdekből történő áthelye �
zés a  dolgozóra nézve rend �
kívül hátrányos helyzetet te �
rem t — m int például annál 
a  dolgozónál, akinek 2 gyer�
meke is m ás helységben levő 
iskolába kényszerült volna 
járn i az áthelyezés következ�
tében — az áthelyezést ha �
tálytalaníthatja.

Nem állap íto tt meg ilyen 
m éltánylandó körülm ényeket 
G.M.  áthelyezésénél az egyez�
tető bizottság. Megvizsgálva a 
panaszt, úgy találta, hogy az 
áthelyezés a dolgozó családi 
viszonyaira nézve kedvezőbb 
helyzetet terem t, sőt a mun �
kaköri bér 50 forintos csök�
kenésével szemben az új ál �
lomáshelyen az egyéb címe�
ken kapott ju ttatásokkal a 
tényleges keresete is növe�
kedni fog

Ezekre tekintettel az egyez�
tető bizottság a panaszt el�
u tasította.

Sporthírek
Gyeplabda

Az 1962. évi bajnokság tavaszi 
fordulójában az átszervezés miatt 
gyengébben ment a játék. A fia�
talok azonban jól beilleszkednek 
a csapatukba. Az őszi fordulóban 
még veretlen az újjászervezett 
együttes. Legutóbbi mérkőzésün�
kön az Építők csapatát győzték 
le 1:0 arányban.

Sakk

Sakkozóink az 1960—61. bajnoki 
évben megnyerték az NB Ti- es baj�
nokságot és ezzel jogot nyertek 
az NB I-ben való szereplésre. Az 
1961—62-es évben az NB X-ben a 10. 
helyen végzett a csapat. Október 
21-én indul az új bajnokság, ame�
lyen az NB Il-ben szerepelt játé�
kosok veszik fel a küzdelmet a 
legjobb NB i-es csapatokkal. A fel�
készülés célját szolgálta a Buda�
pesti Sakk Szövetség hagyomá�
nyos nyári vlllámtomája, ahol a 
postás sakkozók igen szépen sze�
repeltek. A két nap alatt lebonyo�
lított tornán 32 csapat vett részt. 
A Postás SE csoportjában megsze�
rezte az elsőséget és a 16-os- dön�
tőben az igen erős mezőnyben ki�
harcolta a 9. helyet.

A csapat eddigi legjobb pont�
szerzői: Puschmann László, Rad- 
nóty Béla, Dubai Bálint és Lázár 
János.

Labdarúgás

Labdarúgóink elvesztették veret�
lenségüket a Budapest-bajnokság 
I. osztályában, de még így Is tart�
ják vezető helyüket. Az Alumí�
nium csapatától 2 :1  arányban kap�
tak ki, szeptember utolsó vasár�
napján. Október hó 7-én viszoni 
a Honvéd Budai Nagy Antal csa�
patát 2 :1  arányban legyőzték és 
ezzel megerősítették helyzetükéi 
az élen. örvendetes, hogy az előzi 
heü vereség nem törte le a csa�
patot és biztosan győzték le el�
lenfelüket.

Kerékpár

Eredményesen zárult az évad j 
kerékpáros-szakosztályunknál A 
budapesti bajnokságon — amely i 
hármashatárhegyl igen nehéz te�
repen került lebonyolításra, mi�
nősítő versenyül Is szolgált az or�
szágos döntőre, ahol csak a huss 
legjobb időt elért versenyző in�
dulhatott — várakozáson félti 
szerepeltek versenyzőink. A huss 
legjobb felnőtt versenyző közt 
négy postás sportoló. Zentai Gyu�
la, Széli Károly, Benkő Lajos é> 
Komor István került.
DÍ ^ „ .? T áí!-?,s bajnoki döntőkr« Pécsett került sor. 44 induló kő-
^ „ a P°stas «ük közül a legjobi 
Széli Karoly volt, aki a 8. helye-
™St éTrt.e ?■ B en kö  15-ik, Ho-mór István 16-ik lett.
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S p o r té le tü n k  to v á b b fe j le s z té s é é r t
Fejlődő és jeleintős eredm é �

nyeket elérő gazdasági éle�
tünk  teszi lehetővé, sziiksé1 
gessé — a tesitnevelésd és 
sportmozgalom fellendítése és 
tervszerű irányítása érdeké �
tien —. hogy a  testnevelési 
és sportmozgalom szervezetét 
egységes tömegszervezetté á t �
alakítsuk.

A pár t  és Elnöki Tanács 
határozata alap ján

1963-tól a m agyar test- 
nevelési és sportmozga�
lom tömegszervezeti je l �
leggel egységes szervezet�
ként fog tevékenykedni.

Az új sport-tömegszervezet 
országos, megyei, járási, ke �
rü leti szervei az ország te rü �
leti sajátosságaira építve, alul�
ról felfelé történő választások 
ú tján  jönnek lé tre  és kezdik 
meg m unkájukat. Ez olyan 
feladat, melyből nem  m arad �
hatnak  ki a  postás dolgozóik 
tömegei, a postás sportolók, 
a szakszervezeti tisztségvise�
lők sem.

A  jövőt tekintve arról is 
szó van, hogy a szocialista 
társadalomiban olyan fejlődés 
várható, ahol a  testnevelés és 
sport az összlakosság általá �
nos szükségletévé válik, — 
m elynek szervezeti keretét 
m ár m ost elő kell készíteni. 
B átran m ondhatjuk, hogy 
ilyen nem es céllal átszerve �
zést a m agyar sport területén 
még nem  indíto ttak  el. Szak- 
szervezetünk elnöksége úgy 
találja, hogy fejlődésünk je �
lenlegi szakaszéiban a  sport- 
mozgalom irányításában cél�
szerű a széles társadalm i ala �
pon nyugvó központi vezetés 
megvalósítása. Ezért helyes �
nek ta rtja  és (a rendelke �
zésre álló  erőkkel) tám ogatja 
az ide vonatkozó határozatok 
végrehajtását, és e rre  h ív ja 
fel a  szakszervezeti tisztség �
viselőket is.

Az átszervezéssel kapcsola �
tos feladatokat úgy kell elvé �
gezni. hogy ne visszaesést, 
hanem  fellendülést hozzon 
a sportmozgalomban. Ezért 
sportköreink átadásainak elő �
készítésével egy időben m in �
den sportfeladatot az illeté �
kes MTS (Magyar Testneve�
lési és Sportszövetség) szer �
vezettel közösen keli végezni. 
Szakszervezeti sportvezetőink 
m inden szinten nyújtsanak 
segítséget ahhoz, hogy az új 
tömegszervezet mielőbb ered �
ményesen fejthesse ki tevé �
kenységét.

Az egységes sportszervezet 
megalakulásáig az irányító 
központok feladatait fokozato�
san  az MTS veszi át, to �
vábbra is együttműködve a 
szakszervezetekkel, a KISZ- 
szel, HM-mél. BM-mel, 
OKISZ-szai.

Az MTS és szervei csak 
akkor tud ják  a  határozatban 
megjelölt feladatokat elvégez�
ni. ha megfelelő képzettség �
gel és sport-szakism erettel 
rendelkező sportvezetőik segí�
tik m unkájukat. Elnökségünk 
ezért felkéri a postás sport �
vezetőket a7 ú i tömegszerve�
zetben való közreműködésre. 

A testnevelési és sport �
mozgalomnak széles tá r �
sadalmi alapokra helye�
zése m egváltozott m unka �
stílust igényel a szakszer�

vezeti mozgalomtól.
Az eddigi gyakorlati ver �
senyszervezési feladatok he�
lyett a  neveló. felvilágosító, 
mozgósító tevékenység kerül 
előtérbe.

A sportm unka ilyen szintű

változása, a  m unka tartalm i 
javítása kötelességszerűen áll 
a szakszervezeti bizottságok 
előtt is. A szakszervezeti szer�
veknek továbbra is biztosí�
tani kell a dolgozók növekvő 
szabad idejének k u ltu rá lt k i �
használását. Céltudatos m un �
kánk  középpontjában a m un �
kához való helyes viszony, a 
szocialista sporterkölcs kiala �
kítása, hazafiasságra és prole�
tá r  internacionalizm usra való 
nevelése álljon.

Az egységes sportszervezet�
ben az alapfokú versenyeket 
a helyileg illetékes TST, illet �
ve a  sportkör írja  ki és ren �
dezi meg. A szakszervezeti bi�
zottságok és a sportkörök 
ezekre a versenyekre mozgó�
sítsák a dolgozókat.

A szakszervezeti bizottságok 
sportszervező tevékenységének 
még nagyobb a jelentősége 
azoknál a  hivataloknál, ahol 
csak sportcsoport működik. 
Ezeken a helyeken a dolgozók 
sportéletének irányítása, az 
alapfokú versenyek szervezése 
és lebonyolítása továbbra is a 
szakszervezeti bizottságok fel �
adata, szorosan együttm űköd �
ve a TS-el és a KISZ-el.

Szakszervezetünk közép- és 
alapszervezetei fordítsanak 
nagy figyelmet a posta jelle �
géből fakadó sajátosságokra, 
Támogassák a munkaközi 
torna bevezetését minden 
olyan m unkaterületen, ahol a 
szükséges feltételek biztosítot�
tak.

Az MTS létrehozásával a 
term észetjárás irányítása is 
ennek hatáskörébe kerül. Ez 
azt jelenti, hogy a Postás 
Term észetbarát Egyesület 1962. 
decem ber 31-vel megszűnik. 
A term észetjáró osztályok
1962. decem ber 31-től a  sport�
körökben, annak szakosztá�
lyaként működnek.

A szakszervezeti szerveknek 
ügyelniök kell arra, hogv 
m ind anyagi vonatkozásban, 
m ind a bőséges kirándulási és 
túralehetőségek biztosításában 
a dolgozók szám ára továbbra 
is meg legyenek az eddigi fel�
tételek.

A sportmozgalom anyagi tá �
mogatása az MTS irányítása 
és ellenőrzése a la tt történik a 
jövőben. Az anyagi tám ogatá �
sok elosztásáról, a felhaszná �
lás céljainak m eghatározásá �
ról, a rendszeres beszámolta �
tásról és ellenőrzésről 1963. 
január 1-től az MTS gondos�
kodik — alapul véve szakszer�
vezetünknek az elosztásra te tt 
javaslatát.

A lapszervezeteinknél a szak- 
szervezeti tagdíjak visszam a�
radó összegéből az eddigiek �
nek megfelelően biztosítani 
kell a sportmozgalom támoga�
tását. Ezt az összeget a szak�
szervezeti bizottságok, ahol 
sportkör van, ott a  sportkör �
nek u ta lják  át, ahol pedig 
sportcsoport van, o tt továbbra 
is a sa já t (SZB) költségveté �
sükben kezelik.

Szakszervezetünk elnöksége 
továbbra is rendelkezésre bo�
csátja azt az összeget, am elyet
1962-ben a postás dolgozók 
testedzésére, sportolásához biz�
tosított,

Ha a  m agyar sportélet á t �
szervezését, a postás dolgozók 
érdekeit is szem előtt ta rtva  
segítjük, és képesek leszünk 
megszabadulni az egyesületi, 
a szakmai sovinizmustól, ak �
kor mi is, szerény erőnkkel, 
hozzájárulunk a széleskörű 
sporttömegmozgalom fejlődé�
séhez.

Hegedűs Istvánná
szervezési és sportosztály


