
Magasabb színvonalú 
szakszervezeti munkával járuljunk hozzá 

a szocialista posta feladatainak teljesítéséhez
Tanácskozott szakszervezetünk VII. kongresszusa

Szakszervezetünk VII. kongresszusa 1963. 
március 3-án és 3-án tanácskozott a Chá- 
zár András utcai székházban. A kongresz- 
sxuson 174 küldött és 35 tanácskozási jog�
gal rendelkező meghívóit vett részt.

A kongresszus megválasztotta az elnöksé�
get, am elyben helyet foglaltak: Kossá István, 
az MSZMP Központi Bizottságának tagja, 
közlekedés-  és postaügyi minisEter, Horn 
Dezső, az MSZMP Központi B izottságának 
póttagja, közlekedés-  és positaügyi minisz�
terhelyettes, Bugár Jánosné és Varga György, 
a SZOT titkárai, Kövest Béla, postavezérigaz�
gató, Pápai László, szakszervezetünk elnöke, 
Brebovszky Jenő, szakszervezetünk, alelnöke, 
Besenyei Miklós, szakszervezetünk főtitkára, 
dr. Zsuffa  Szabolcs, szakszervezetünk titkára, 
Csomány Ferencné, a Fejér megyei bizottság 
elnöke, Szilágyi Józsefné, a Békés megyei bi�
zottság nőfelelőse, Benke Gézáné, a  HTI szak -  
szervezeti bizottságának tagja, dr. Lukács 
Lojosné, a Budapest 7. sz. postahivatal veze�
tője, Petrovics János, a Vác Fenntartási Üzem 
szakszervezeti bizottságának titkára, Tátrai 
Istvánná, a berettyóújfalui járási csoport t i t�
kára, Tarnóczi Géza, a  Budapest 62. sz. pos�
tahivatal szakszervezeti bizottságának tagja, 
Szabó Lajosné, a  Taktaharkány postahivatal 
szakszervezeti bizalm ija, Pocsai Gyula, a Deb�
recen 1. sz. postahivatal szakszervezeti bizott�
ságának titkára, Galambos Ferencné, a Mis�
kolc Központos Üzem szakszervezeti bizal�
mija és Bányai Józsefné, a Csepel 1. sz, posta -  
hivatal szakszervezeti bizottságának titkára.

*

Ä kongresszus elnöki m egnyitóját Pápai 
László ta rto tta , aki többek között a követke�
zőket m ondotta: A kongresszus elnökség«

lyes politikája olyan népi egység kialakítár 
sának feltételeit terem tette meg, amelyben 
hathatósan előbbre ju tha tunk  céljaink meg�
valósítása érdekében.

Nagyon szívós, állandó felvilágosító és ne�
velő m unka szükséges ahhoz, hogy a szocia�
lizmus tudatos építőiként levonjuk a meg�
felelő gyakorlati következtetéseket: az osztály�
harc fő terü lete ma a gazdasági építőmunka.

Megnyugtató és örvendetes szám unkra, hogy 
nyugodt, kiegyensúlyozott politikai légkör�
ben ülésezhet kongresszusunk. Megtanácskoz-  
ha tjuk  eddigi m unkánk eredm ényeit, megvi�
ta tha tjuk  annak fogyatékosságait. A mi kong�
resszusunk, ha helyesen értékeli a szakszer�

lésekért is, am elyeket a postás dolgozók e ke�
m ény télben te ttek  annak érdekében, hogy 
biztosítsák a hírközlő berendezések zavarta�
lan üzembentartását, és m inden körülm ények  
között eljuttassák a kü ldem ényeket a lakos�
ság részére.

A szakszervezeti mozgalom 
alapvető feladata a gazdasági 
építomunka állandó segítése

Fejlődő szocialista társadalm unk korszerű 
hírközlést igénynél. Fokozza e követelm ényt 
hazánk lakosságának egyre növekvő anyagi

— Szakszervezetünk VII. kongresszusa jó 
alkalom arra, hogy visszatekintsünk a VI. 
kongresszus óta eltelt két és fél esztendő 
nemzetközi és belpolitikai eseményeire. Olyan 
korban élünk, am ikor a társadalm i fejlődés�
ben kialakult és erőteljesen fejlődik a szocia�
lista rendszer. Ezzel egyidejűleg az emberi 
kizsákmányoláson alapuló kapitalista tá rsa �
dalmi rendszer súlyos gazdasági, politikai stb. 
válságokkal küzd. Az e lte lt években az im �
perializmus részéről többször is fenyegetett a 
harm adik világháború pusztító réme, azonban 
a szocialista tábor egyre növekvő ereje lefog�
ta a háborús gyújtogatok kezét.

A közvélemény is alátám asztja és megerő�
síti a békés egymás m ellett élés lenini poli�
tikáját. Ez az egyedüli helyes politika, amely 
biztosítja a világ békéjét. A békés egymás 
m ellett élés politikája azt az elvet vallja, 
hogy a két rendszer élet - halál harcát ne száz�
milliók feláldozása árán, ne fegyverekkel, 
hanem  a term elésben elért eredm ényekkel és 
a jóléttel vívjuk meg. Ilyen program ot csak 
az fogalm azhat meg, akinek igaza van, aki 
biztos a maga dolgában, és aki őszintén szívén 
viseli az egész emberiség sorsát, jövőjét.

H azánkat tekintve, az előző évek elsősorban 
azért voltak eredményesek, m ert a párt he-

A központi vezetőségnek a VI. kongresszus 
óta végzett tevékenységéről és a jövő felada�
ta iró l Besenyei Miklós, a szakszervezet főtit�
kára számolt be — am elyet kivonatosan is�
m ertetünk:

Hazánkban az elm últ évek során a gazda�
sági, politikai és társadalm i élet minden te�
rületén szép és m aradandó eredm ények szü�
lettek. Befejeződött a mezőgazdaság szocia�
lista átszervezése, tovább erősödött a magyar 
népgazdaság, ezzel párhuzam osan em elkedett 
a dolgozók életszínvonala és kultúrája.

A mezőgazdaság szocialista átszervezésével 
uralkodóvá váltak  a szocialista termelőviszo�
nyok,. s ezzel befejeztük hazánkban a szocia�
lizmus alapjainak lerakását.

E lért eredm ényeink alap ja a M agyar Szo�
cialista M unkáspárt helyes politikai és gaz�
dasági célkitűzése volt. A m agyar dolgozók 
— közöttük a postás dolgozók is — tám ogat�
ják  a p árt politikáját, s becsületes m unkával 
segítik annak gyakorlati végrehajtását.

A m agyar szakszervezeti mozgalom — s 
ennek szerves részeként a mi szakszerveze�
tünk is — erejéhez m érten cselekvő részese 
a szocializmus építésének.

A szakszervezeti m unka sajátos eszközei�
vel mi is segítettük a posta gazdasági m unká -

vezet tevékenységét az elkövetkező évek m un�
kájában, nemcsak a  postás dolgozók ügyét k í�
vánja szolgálni, hanem  egyben kinyilvánítja 
ragaszkodását a m unkáshatalom hoz. Ezt tü k �
rözik azok a tények és adatok is, am elyek szá�
mot adnak a posta gazdasági m unkájának fej�
lődéséről, a postás dolgozók élet-  és munka -  
körülm ényeinek alakulásáról és politikai ön�
tudatának  fejlődéséről.

A reánk háruló feladatok tehát nagyok. 
Ezért a rra  kérek m indenkit, hogy kellő fele�
lősségérzettel, elmélyüléssel szólaljon fel a 
kongresszuson, hogy ezzel is előbbre vigyük 
közös ügyünk, közös céljaink sikerét.

*

Ezután a kongresszus elnöke javaslato t te tt 
a napirendre, am elyen a központi vezetőség 
beszámolója, a Központi Számvizsgáló Bizott�
ság jelentése, a központi vezetőség és a Köz�
ponti Számvizsgáló Bizottság megválasztása, 
valam int a szakszervezetek XX. kongresszu�
sára a küldöttek m egválasztása szerepelt. Mi�
után  a küldöttek egyhangúlag elfogadták a 
napirendet, a kongresszus megkezdte m un�
káját.

já t. Elősegítettük a postás dolgozók élet-  és 
m unkakörülm ényeinek javítását, a postás dol�
gozók szocialista tudatának form álását, nö�
veltük szakszervezetünk töm egkapcsolatát és 
tekintélyét.

Szakszervezeti szerveink és aktivistáink 
közvetítették a p árt po litikáját a dolgozók�
hoz, s tolm ácsolták a dolgozók véleményét, 
kívánságát, javaslata it a pártnak.

Ügy véljük, hogy az elm últ több, m in t 2 
év szép eredm ényeiben benne van szakszer�
veze tünk szerény tevékenysége m indenek�
előtt a postás dolgozók és a szakszervezeti 
tisztségviselők népes táborának fáradhatat�
lan, áldozatkész m unkája is.

Szakszervezetünk több m int 2 éves m un�
k á já t értékelve m egállapíthatjuk: o központi 
vezetőség m egfelelt a reábízott feladatoknak. 
Alapjában véve végrehajtotta a VI. kongresz-  
szus célkitűzéseit.

Megtisztelő kötelességemnek teszek eleget 
— mondotta Besenyei elv társ —, am ikor a 
központi vezetőség nevében e helyről is meg�
köszönöm' a választott szakszervezeti szer�
vek, társadalmi tisztségviselők és a szak -  
szervezet egész tagságának odaadó m unkáját. 
Külön köszönetét szeretnék mondani a köz�
ponti vezetőség nevében azokért az erőfeszi-

és ku ltu rá lis jóléte, am ely a posta irán t egy�
re több mennyiségi és minőségi igényt tá �
maszt.

Az iparvállalatok vezetése, a tervgazdálko�
dás, a kooperáció javítása, nem  utolsó sor�
ban a  nemzetközi hírközlés korszerű lebo�
nyolítása egyre m agasabb minőségű és fej�
lettebb, korszerűbb híradástechnikai beren�
dezéseket igényel.

A posta a m ásodik ötéves terv  során az 
új hírközlő hálózat fejlesztésére kb. másfél-  
m illiárd forin to t szándékozik felhasználni. A 
postás dolgozók a m ásodik 5 éves terv első 
két évének célkitűzéseit általában  végrehaj�
tották.

Besenyei Miklós főtitkár a központi vezetőség 
m unkájáról számol be

Második, de főleg harm adik 5 éves tervünk 
— am ely ma még term észetesen nem  végle�
ges és nincs jóváhagyva — nagyjából há�
romszor ekkora beruházással számol. Ez ön�
magában is érzékelteti feladataink nagyságát.

Nem nehéz levonni m indebből azt a kö�
vetkeztetést, hogy a fejlődés ütem e évről 
év re gyorsul és egyre nagyobb követelm ények 
elé á llítja  a posta vezetőit és dolgozóit egy�
aránt.

A KÖZPONTI VEZETŐSÉG BESZÁMOLÓJA

Az eredm ények biztonsága érdekében fon�
tosnak ta rtju k  annak eldöntését is, hogy a 
fejlesztést milyen műszaki és gazdasági el�
képzelések alapján  fogjuk megoldani. Ezek 
előzetes tisztázásával kellene megvizsgálni az 
irányítást végző postaszerveket, tervező in té�
zetet és műszaki fejlesztési részlegeket. 
Ugyancsak ehhez kell igazodnia a szükséges 
és ésszerű üzemszervezésnek, munkaerőgaz�
dálkodásnak és szakoktatásnak is.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a növekvő 
beruházási összegek és a fejlesztés tervezett 
m értéke több gonddal, több m unkával és 
fokozott felelősséggel jár.

Mi mégis örülünk ennek, és szívesen vál�
la ljuk  a nagyobb feladatot. Volt idő, am ikor 
hosszú éveken keresztül nagyobb beruházási 
összegeket szerettünk volna felhasználni, de 
nem  kaptunk pénzt. Most mégis találkoztunk 
olyan nézetekkel, am elyek óvatosságra inte�
nek.

Nem óvatoskodásra, bátortalanságra, hanem 
átgondolt, m egfontolt előkészítésre van szük�
ség. A megoldás nem lehet a feladatoktól 
való félelem és tartózkodás, hanem  a gon�
dos és alapos felkészülés.

A tervek körvonalazzák azokat a legfőbb 
gazdasági feladatokat, am elyeket szakszerve�
zetünknek a maga szervezeti erejével, és sa�
játos eszközeivel a következő években segí�
tenie kell.

A gazdasági vezetés igényli 
a szakszervezet segítségét

A Postavezérigazgatóság a közelmúltban az 
elnökséggel szabályozta egyrészt a gazdasági 
vezetők, m ásrészt a szakszervezeti szervek�
nek a tervező m unkával kapcsolatos jogait 
és kötelességeit. A jövőben még több lehető�
ségünk lesz tehá t arra , hogy a  postás dolgo�
zókkal necsak az elkészült terveket ism ertes�
sék, hanem  a  dolgozók javaslatait, vélemé�
nyét m ár az előtervek kialakításánál is fi�
gyelembe vegyék.

A szakszervezet választott szerveinek — 
szervezetten és rendszeresen — biztosítaniuk 
kell, hogy a dolgozók javaslatai és elgondolá�
sai a  legkedvezőbb form át öltsék és a leg�
jobb minőségi, gazdasági stb. eredm ényeket 
hozzák. A rra kell törekedni, hogy a dolgo�
zók egyre nagyobb felelősségérzettel, szak�
tudással vegyenek részt a posta helyi, terü�
leti és országos problém áinak m egvitatásá�
ban és megoldásában.

A posta szakm ai vezetőitől azt várjuk, hogy 
m inden szinten pontosan és világosan jelöl�
jék meg a dolgozók előtt álló feladatokat, és 
a végrehajtás módját.

Felelősséggel tartozunk azért, hogy a dol�
gozók jó javaslatait a szakm ai vezetők fel�
használják és megvalósítsák. Nem szabad a 
jövőben megengedni, hogy a dolgozók javas�
latait, vélem ényét egyes gazdasági vezetők 
illetéktelen beavatkozásnak tekintsék, lebe�
csüljék vagy figyelmen kívül hagyják.

A dolgozók véleményének, javaslatainak 
m eghallgatása és megvalósítása nélkülözne - ' 
tetten  szükséglete a szocialista gazdasági ve�
zetésnek. '

Ez nem sérti az egyszemélyi vezetést, ha�
nem  azt biztonságosabbá teszi.

S aját tapasztalainkból tudjuk, hogy a pos�
taforgalom  emelkedésének ütem e évek óta 
csökken. Köztudomású, hogy a csökkenő ten�
dencia részben a korm ány határozata folytán 
k ialakult takarékossági intézkedésekből, rész�
ben a mezőgazdaság szocialista átszervezésé�
ből ered. E tények — am elyek népgazdasági 
szinten egészséges velejárói a fejlődésnek 
— postai vonatkozásban néhány problém át 
okoznak.

Ezt az ellentm ondást fel kell oldani. Véle�
m ényünk szerint el kellene érnünk, hogy el�
sősorban a szolgáltatások minőségének jav í�
tása. az önköltség csökkentése, a term elékeny�
ség. a jobb költségazdálkodás — tehát azok 
a célkitűzések, am elyeknek sorsa a postás 
dolgozókon m úlik — az eddiginél lényege�
sen nagyobb sulival szerepeljenek a posta 
terveiben, m int a teljesítm ények fokozása, 
am elyekre viszonylag kisebb m értékben tud�
nak a dolgozók tényleges és érdemleges hatást 
gyakorolni.

A szocialista munkaverseny 
szerepe

A szocialista munkaverseny, a szakszerve�
zet term elési töm egm unkája is hozzásegítette 
a postát ahhoz, hogy az elm últ években a 
teljesítmények, a munka termelékenysége,

(Folytatása a 2. oldalon)

Köszöntjük április 4- ét, 

hazánk felszabadulásának 

ünnepét
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az önköltség, a beruházások és felújítások 
kivitelezése a tervezetnek megfelelően alakul�
taik.

A postai m unkaverseny mozgalom is segíti 
a postát abban, hogy a népgazdaság részéről 
jelentkező hírközlési igényeknek lehetőleg 
m aradéktalanul eleget tegyen, s egyúttal a 
lehető legkedvezőbb gazdasági hatásokat érje 
el. Helyesnek tartjuk , ha a versenyvállalá�
sok tekintetében a dolgozók figyelm ét egyre 
inkább az éves tervek  teljesítésére irányít�
juk. Á llítsuk előtérbe a költségekkel való ta �
karékosabb gazdálkodást, a m unka term elé�
kenységének növelését, a szolgáltatások minő�
ségének javítását.

Sürgősen szakítanunk kell a m unkaverseny  
mozgalom szervezése terén az eddig már meg�
szokott, de elavult sablonokkal, am elyek a 
m ennyiséget tartják m inden esetben elsődle�
gesnek. Ennél sokkal fontosabb az egységön�
költség esölckentése. az egy dolgozóra ju tó  tel�
jesítm ényi érték  növelése.

Nem szükséges tehát a posta forgalm át 
mesterségesen növelni.

A központi vezetőség és a Postavezérigaz�
gatóság évről évre k iadott versenycélkitűzé�
seit nem szabad az egyes postaszerveknek 
m echanikusan lemásolni. A rra van szükség, 
hogy postaszervenként m egkeressük azokat 
a legfontosabb feladatokat és sajátosságokat, 
amelyek az egyes szervek célkitűzéseit leg�
inkább elősegítik.

V állalnunk kell annak megm agyarázását is 
a dolgozók között, hogy a létszám és a bér�
költségek a posta teljesítm ényeinek függvé�
nyei, s ezek felhasználása csak a teljesítm é�
nyek alakulásához viszonyítva történhet.

A szocialista m unkaversenyen belül a szo�
cialista brigáömozgalom az elm últ időben a 
postán is jelentősen fejlődött. A VI. k o n g re s �
szus óta a szocialista brigád cím elnyeréséért 
küzdő kollektívák száma em elkedett.

Figyelembe kell vennünk, hogy a szocia�
lista brigádmozgalom nem  egyszerűen term e�
lési mozgalom.. Sokkal több annál. Nagy je �
lentősége abban van, hogy az öntudatos, az 
élenjáró dolgozók helyes törekvéseit: a szo�
cialista m unkát, gondolkodást és életform át 
fejezi ki.

A szocialista brigádmozgalom egészséges 
fejlődésével párhuzam osan a postás dolgo�
zók egyre nagyobb érdeklődést tanúsítanak  a 
Szocialista hivatal, üzem cím ért folyó mozga�
lom iránt. Többségében főként olyan postai 
egységek vállalkoztak ennek a szép címnek 
az elérésére, ahol a dolgozók nagy része m ár 
szocialista brigádban dolgozik.

E mozgalom szervezésére azonban korán t�
sem fordítottunk olyan figyelmet, m int aho�
gyan ez szükséges lptt volna. Az a jellemző 
általában, hogy tudunk  erről a mozgalomról, 
de — helytelenül mégis úgy vélekedünk, hogy 
mivel a célkitűzések és a  feltételek még nin�
csenek pontosan kidolgozva, korai lenne e 
feladattal még komolyabban foglalkozni.

A jövőben az eddiginél sokkal nagyobb fi�
gyelemmel, érzékenyebben és gyorsabban kell 
a dolgozók minden olyan kezdeményezésére 
reagálnunk. am ely a postán e mozgalom 
eredményességét, életképességét segíti.

Az újítási mozgalomban 
elért eredményeink

ellenére, még m indig nem  sikerült elérnünk a 
m unkaverseny és újítómozgalom egységét.

Elő kell segítenünk, hogy az újítómozgalom 
m ind inkább a term elés, a műszaki fejlesztés 
és munkaszervezés, a mukásvédelem  felada�
tainak megoldására irányuljon. Nagyobb gon�
dot kell fordítani a tapasztalatcserékre, az újí�
tások társadalm i segítésére és ellenőrzésé�
re is.

A szakmai vezetőkkel együtt biztosítanunk 
kell az érdekes és eleven nyilvánosságot: és 
azt is, hogy az újításokat fokozottabban a l�
kalmazzák, bevezessék. A posta kiváló újítói 
megfelelő elism erésben és megbecsülésben 
részesüljenek.

A jövőben jobban kell törekedni a postai 
eredm ények és a m unkaverseny összefüggé�
seinek elemzésére. Az egyes gazdasági ered�
mények értékelésekor kritikusan vizsgálják 
a m unkaverseny mozgalom szerepét is.

Szakszervezetünk m unkájában az eddigi�
nél még nagyobb súllyal és gonddal kell tehát 
foglalkoznunk a m unkaverseny mozgalom 
céljainak megértetésével, egészséges tovább�
fejlesztésével, az akadályok megszüntetésével.

A p á rt Központi B izottságának a  gazdasági 
vezetés továbbfejlesztésére vonatkozó hatá�
rozata szerint a  gazdasági élet m inden terü�
letén biztosítani kell a központi akara t haté�
konyabb érvényesülését, ugyanakkor tovább 
kell növelni a  gazdasági szervek önállóságát, 
a vezetés színvonalának egyidejű emelésével.

A határozat végrehajtása a Közlekedés-  és 
Postaügyi M inisztérium  területén bizonyos 
vonatkozásban egyszerűbb feladatot jelent, 
m int az ipari m inisztérium oknál. A közleke�
dési ágazatoknál tulajdonképpen adottak  a 
nagyüzemi term elés feltételei, m ert lényegé�
ben a vállalati összevonás jelenleg is meg 
van. A Postavezérigazgatóság és a posta m ű�
ködését. szervezetét a párthatározat szelle�
mében term észetesen lehet, sőt kell is tovább -  
iavítani és módosítani.

A posta jelenlegi felépítése — bizonyos 
kényszerű adottságokat figyelembe véve — 
alkalm as keretet nyújt a posta további fel�
adatainak ellátásához. A szakszervezet véle�
ménye szerint tehát nem elsősorban szerve�
teti problém ák azok, am elyek jelenleg a posta 
jobb vezetését, és irány ításé t akadályozzák 
vagy megnehezítik.

Javasoljuk, hogy a továbbiakban is tartsák  
szem előtt a középfokú igazgatási szolgálat és 
a végrehajtó szervek hatáskörének egészsé�
ges bővítését.

A fejlődés megköveteli, hogy a posta fel�
tétlenül szükséges központi irányításának

m egtartása m ellett a végrehajtó szervek ha�
tásköre és felelőssége tovább növekedjék. A 
m agunk részéről ezt annál is inkább igényel�
jük, m ert ezekkel az intézkedéseikkel párhuza�
mosan a szakszervezeti bizottságok és megye�
bizottságok hatásköre is növelhető.

Hangsúlyozni szeretném  a munKaszervezós 
fontosságát. Néhány évvel ezelőtt a  posta á l�
tal végrehajtott különböző munkaszervezési 
és kezelés- egyszerűsítési intézkedések kétség�
telenül enyhítették azt a fokozódó nyomást, 
ami elsősorban a forgalom ellátására nehe�
zedett. Igen helyesen m egszűnt sok régi el�
avult megkötöttség, anélkül, hogy meglazult 
volna a  fegyelem, és a szolgálat minősége 
rom lott volna.

Sajnos a hatékonyabb kezelés egyszerűsí�
tési intézkedések terén az utóbbi években
mégis bizonyos tartózkodás, huza - vona tapasz�
talható. A kezelés- egyszerűsítési és m unka -  
szervezési tartalékokat pedig annál is inkábo 
fel kellene használnunk, m ert jelentősebb ke�
zelés- gépesítésre a legközelebbi jövőben nein 
szám íthatunk.

A postás dolgozók m unkáját is m egkönnyí�
tené, ha a posta m egszabadulna azoktól a 
biztonságot nem növelő elavult előírásoktól, 
am elyek elsősorban a nagy hivatalok felada�
tának ellátását nehezítik meg a legjobban.

Az ország készpénz - forgalm ának több m int 
90 százalékát a postás dolgozók bonyolítják 
le. Ennek nagyrészt fejben történő számo�
lása, sokszor meg nem  engedhető m unkain�
tenzitást jelent, és károsan ha t a postás dol�
gozók idegrendszerére is.

Helyesnek ta rtju k  azokat az elgondolásokat, 
am elyek a m egnövekedett kézbesítési problé�
mákat, a postakézbesítők te rhe it a jövőben 
az em eletes házak földszintjén elhelyezett le�
vélszekrények révén enyhítenék.

A posta és a lakosság közös érdeke annak 
lehetővé tétele, hogy a könyvelt küldemények 
vagy azok egy részének kézbesítése a házfel�
ügyelők ú tján  történjék.

Szükséges, hogy a hírlapszolgálat tömeg�
m unkáit, elsősorban a számadáskészítést, m i�
nél előbb egyszerűsítsék.

Nehezíti a postás dolgozók m unkáját a  je �
lenlegi tarifarendszerünk rendkívül bonyolult�
sága és sokfélesége, a csomagok és szállító -  
levelek különkezelése, a rádjóelőfizetők pár�
huzamos nyilván tartása stb.

A szakszervezet feladata, hogy a  posta szak�
mai vezetőivel és a postás dolgozókkal meg�
értesse a további kezelés egyszerűsítési intéz�
kedések szükségességét, am elyek á ltal a  pos�
tás dolgozók m unkája is m indinkább köny-

nyebbé válik. Ebben a m unkában az elnök�
ség m ellett működő forgalm i és műszaki szak�
osztályainknak sokoldalú tevékenységükkel 
és közrem űködésükkel az eddiginél is nagyobb 
részt kell vállalniuk.

A szakszervezet értekezletein is sokszor szó�
ba került a kisgépesítés kérdése. Beszerzé�
sükkel kapcsolatos lehetőségeink korlátozot�
tak. Ez szorosan összefügg devizalehetősé�
geinkkel. Kellő tapasztalatunk sincs még.

A kisgépesítés alapvető feltétele azonban 
m indenekelőtt az, hogy részletes és pontos 
elképzelés legyen arról, hogy m it lehet és m it 
kell a postán gépesíteni. Jelenleg sajnűs még 
az sincs m eghatározva, hogy milyen m unka -  
folyam atok azok, am elyek elsősorban szá�
m ításba jöhetnek. Ezek tisztázása és eldöntése 
után lehet csak gondoskodni arról, hogy a ne�
hezen beszerezhető és legyártható gépek ren�
delkezésre álljanak.

A szakszervezet véleménye szerint a posta 
jelenlegi létszám helyzete általában  kieiégito, 
s elsősorban nem  mennyiségi, hanem  minő�
ségi problém ákat vet fel.

A Postavezérigazgatóság a közeljövőben in �
tézkedik a tervszerű postai m unkaerőgazdál�
kodásra, valam in t a. posta m unkakörök e llá�
tásához szükséges képzettség m egállapítására 
vonatkozóan. A Postavezérigazgatóság ezzel a 
szakszervezet régóta sürgetett javaslatának 
részben eleget tesz.

Milyen szakszervezeti érdekek fűződnek 
vajon ehhez a rendelkezéshez és m iért szor�
galm aztuk?

A postás dolgozók érdekeit képviseljük, 
am ikor azt javasoljuk, hogy felsőbb szakmai 
tanfolyam okra csak az a dolgozó kerüljön, 
akinek képzettségét a posta tervszerűen hasz�
nosítani tud ja és akarja . A továbbképzés hely�
telen ágazati vagy terü leti elosztása, a terv -  
szerűtlenség — fizetési rendszerünket figye�
lembe véve — végsősoron az összdolgozók 
átlag - keresetét hátrányosan befolyásolja.

A létszám norm ák bevezetését a szakszerve�
zet azért is tám ogatja, hogy a postás dolgo�
zók m egterhelése lehetőleg egyenlő és Igaz�
ságos legyen. Ezzel nagym értékben elkerül�
hetjük, hogy a nagyforgalm ú hivatalok m un�
kaintenzitása egészségtelen m értékben tovább 
növekedjék, és a  nagy készenléti időkkel ren �
delkező postaszervek le nem  dolgozott m un�
kájá t a nagy h ivatalokra terheljék.

A postás dolgozók érdekeit ta rtju k  szem 
előtt, ha a szakképzett dolgozókkal és azok�
nak megfelelő m unkakörbe állításával körül�
tekintően és tervszerűen foglalkozunk.

’ A dolgozók közvetlen érdekvédelmének ellátása, az élet-  
és munkakörülményeik állandó javítása a szakszervezeteknek 

mindig elsőrendű feladatúit volt és marad

A postás dolgozók keresete a beszámolási 
időszakban k is  m értékben bár, de tovább 
em elkedett, tovább javultak  a postás dolgo�
zók élet-  és m unkakörülm ényei is.

A rendelkezésre álló béralappal a  posta 
tervszerűen és helyesen gazdálkodott. Ezt a 
szakszervezet gondos ellenőrző m unkája is 
elősegítette. B éralap túllépés vagy m egtaka�
rítá s nem  volt.

A két év a la tt rendelkezésre álló összegek 
m aradéktalan  felhasználása tovább jav íto tta  
az egyes m unkaterületek  bér -  és kereseti a rá �
nyait.

A postás dolgozók átlagkeresete az 1957- ben 
végrehajto tt általános bérrendezés óta havi 
247 forinttal, ezen belül a beszámolási idő�
szakban te tt bérügyi intézkedések eredm énye�
ként átlag havi 88 forin ttal em elkedett.

A rendelkezésre álló lehetőségeket elsősor�
ban o tt javasoltuk  felhasználni, ahol azt a 
postaszolgáltatás hatékonyabb és jobb ellátása 
és a rászorultság m értéke leginkább megkö�
vetelte.

A rra törekedtünk, hogy egyes kategóriák�
nál: a  műszaki, a m unkás állom ánycsoport�
ban és a forgalm i állom ánycsoportban a leg�
intenzívebb m unkát követelő m unkakörök�
nél és a legalacsonyabban kereső dolgozók 
egy részénél em elkedjenek az átlagbérek.

A részleges javulás ellenére tény az, hogy 
a postás dolgozók átlagkeresete, a  népgaz�
daság egyéb hasonló ágaihoz viszonyítva ál�
talában elm aradt. Egyes kategóriák — pl. a 
műszakiak és a m unkások átlagkeresete — 
azonban eléri vagy legalább is megközelíti a 
népgazdasági szintet.

A  szakszervezet m indezek ism eretében na�
pirenden tartja  a  postás dolgozók bérhelyze�
tének javítását, hogy az arra alkalmas idő�
ben megoldást nyerjen.

A p árt és a  korm ány, a Szakszervezetek Or�
szágos Tanácsa a postás dolgozók bérszintjé -  
nek elm aradását és ezzel kapcsolatos problé�
m áit ism eri Népgazdaságunk teherbíró képes�
ségét és egyéb más gazdasági feltételeket is 
figvelembe véve a postások bérrendezését 
szükségesnek tartják .

Jól tudjuk, hogy a bérügyi intézkedések 
mindig szoros összefüggésben vannak az or�
szág adott gazdasági helyzetével. Ennek figye�
lem bevételével kerülhet csak sor egy- egy bér�
rendezés idejének és m értékének megállapí�
tására. M indezeket még akkor sem hagyhat�
juk figyelmen kívül, ha sa já t m agunk ügyét 
teljes súllyal és felelősséggel érezzük.

A különböző bérügyi intézkedéseket úgy 
alkalm azzuk, hogy ezek egyszersmind megfe�
lelő eszközök is legyenek kezünkben az egyes 
postai célkitűzések előbbrevitelében, a külön�
böző problém ák megoldásában.

Továbbra is a rra  kell törekednünk — anol 
erre  mód van —. hogy az alapbéren felül járó 
ju ttatásokat, am elyek a dolgozóknak külön

m unkájukért járnak , lehetőleg a jól bevált 
átalányok form ájában fizessék ki.

A postás dolgozókat nagym értékben fog�
lalkoztatja

az egyenruhaellátás 
mai rendszere 

és ennek megoldása.

Ismeretes, hogy szakszervezetünk VI. kong�
resszusa határozatában is szerepelt az egyen�
ruha - ellátás újbóli rendezése. Igaz, ezt nem  
m inden dolgozó értelm ezte egyformán.

Egyesek a vasúthoz hasonlóan, nálunk is 
ingyen egyenruhát akarnak. Mi a rendezés 
a la tt nem  ezt értjük . M indenekelőtt meg kell 
határozni azokat a m unkaköröket és kategó�
riákat, ahol az egyenruhát a dolgozók és a 
posta érdekében illetm ényszerűen kell adni. 
Azokban a m unkakörökben, ahol sem a dol�
gozók érdeke, sem a szolgálat ellátása az 
egyenruhát nem  teszi szükségessé, az ellátást 
meg kell szüntetni.

A szakszervezet álláspontját ebben a kér�
désben is a postás dolgozók összességének ér�
dekei határozzák meg.

A postás dolgozók bizonyos kategóriáira az 
50 százalékos térítés m ellett történő egyenru�
ha - ellátásnak kiterjesztése 1950- ben — meg�
ítélésünk szerint — helyes volt. A postás dol�
gozók életszínvonala akkor meglehetősen a la�
csony volt. A dolgozók többsége éppen ezért 
szívesen vette igénybe az egyenruha - ellátást, 
és ö rü lt annak.

Azóta eltelt néhány év, s az életszínvonal 
fokozatos emelkedése következtében az igény-  
jogosult postás dolgozóknak m a m ár csak 40 
százaléka veszi igénybe az egyenruha - ellá�
tást. E jelenséget a szakszervezet vezetőszer�
vei nem  hagyhatják figyelmen kívül.

Az egyenruhák beszerzésére szolgáló anya�
gi eszközök egy része évről évre felhasználat�
lan, s ez több m illió forintot tesz ki. Ez lé�
nyegében egyet je len t az egyenruhát igény�
be nem  vevő dolgozók károsodásával. Ha eh�
hez figyelembe vesszük, hogy a posta össze�
tétele ez a la tt az Idő a la tt ielentősen megvál�
tozott: egyrészt m a m ár a  postásoknak
több m in t 40 százaléka nődolgozó, m ásrészt 
megnőtt a fiatalok száma, akik az egyenruha�
ellátást a legkevésbé igénylik, nem  nehéz a 
helves álláspontot kialakítani.

Ha m indehhez még hozzávesszük azoknak 
a postás dolgozóknak a véleményét, akik je -  
lenieg ugyan még térítéses egyenruhát visel�
nek. de változtatás esetén e helyett a jövőben 
pénzbeli m egváltást kapnának, úgy gondol�
juk. hogy a végleges válasz semmi kétséget 
nem hagy m aga urán

A z a javaslatunk tehát, hogy azok, akik  
egyenruha - ellátásban nem részesülnének, 
évenként egy összegben k a p já k . meg az 
egyenruha értékét.

Természetesen ezt azok is kapják  meg. 
okik a térítéses egyenruhát eddig nem vették
igénybe.

Az alkalm as időpontban történő intézkedés 
véglegesen tiszta és világos helyzetet terem �
tene az egyenruha - ellátásban.

Az utóbbi időben is panaszok és észrevéte�
lek m erültek  fel a m unka -  és védőruha - ellá�
tás, de főleg a kihordási idő vonatkozásában 

Nyiltan meg kell mondanunk, hogy a m un�
ka -  és védőruha - ellátás alapjául szolgáld 
költségkeretek szigorúan megszabottak. A! 
elosztást szabályozó nom enklatúra csak úgy 
lenne m egváltoztatható, ha a meglevő költ�
ségkereteken belül m aradunk. Mindebből kő 
vetkezik: ha valam elyik m unkakörben a jut�
ta tást bárm ilyen vonatkozásban ki akarjuk 
terjeszteni, ugyanakkor más dolgozóktól keli 
elvennünk a m unka -  és védőruhát.

A rendelkezésre álló összegek m aradékta�
lan felhasználását, a ruhák  időben történő ki�
osztását term észetesen a jövőben is szív�
ügyünknek tekintjük , és egyes esetekben se�
gíteni is tudunk. Például a közelmúltban si�
kerü lt megoldani a távíróm unkások melegebb 
ruhával való ellátását. ,

A postai m unkaruhák beszerzésénél és. el�
osztásánál a jövőben feltétlenül gondoskod 
nunk kell arról, hogy a távíró -  és kábelm un�
kások részére a szükséges m unkaruha időbeli 
és kellő mennyiségben rendelkezésre álljon.

Az iparban bevezetett nyereségrészesedés) 
rendszerhez hasonlóan a postán 1959- ben éle? 
be lép tetett

év végi jutalmazási rendszer 
kedvezően hatott 

a postások munkájára.

Bár többször is foglalkoztunk az év vég1 
jutalm azási rendszer feltételeivel, az elvég�
zett m unka és a jutalm azás m értékének ősz-  
szerfüggésével, mégis úgy gondoljuk, hogy sok�
kal többet is tehettünk  volna azért, hogy a: 
év végi jutalm azási rendszer ösztönző hatást 
még nagyobb m értékben érvényesüljön.

A tavalyi 10 kifizetett m unkanappal szem 
ben az idén kb. 8,5 m unkanap kifizetése ke 
rü l év végi jutalom ként a dolgozókhoz. Ebb5: 
is az a tanulság, hogy a jövőben még szerve�
zettebben keli mozgósítani a  postás dolgozó�
k a t az év végi ju talm azás a lap já t képezi 
gazdasági eredm ények elérésére és tú ltelje�
sítésére.

Az érvényben levő jutalm azási rendszert i 
közelmúltban a szakszervezet javaslatára í  
Postavezérigazgatóság felülvizsgálta. Javasla�
tunk ra  rendeletileg m egszüntették az eddig; 
helytelen gyakorlatot.

Ugyanis nem  érthe tünk  egybt a  jutalm azá�
sok során tapasztalt rendellenességekkel: a? 
igazgatói alap sokszor helytelen és szabályta�
lan felhasználásával, a negyedévi jutalm ai 
m echanikus szétosztásával, s azzal a gyakor 
la tta l sem, am ely a  postát igénybevevő külst 
szervek részéről érvényesült.

Javasla ta ink  azonban csak akkor ju tná l 
valóban érvényre, ha a  végrehajtás során, 
a szakszervezeti tisztségviselők - s következe 
tesen érvényesítik a helyes eivek megvalósí�
tá sá t és azokkal azonosítják magukat.

A postás dolgozók közism ert problém ájt 
a  lakáshiány. Ez az általános lakáshelyzetté 
függ össze. Annak m egoldásával rendeződ�
nek véglegesen a  postás dolgozók lakás-  
problém ái is.

Addig is azonban, am íg a p á rt nagysza�
bású lakásépítési terve megvalósul, a rra  kel 
törekednünk, hogy a postás dolgozók lakás-  
helyzetén, a  reális lehetőségekhez képest ja�
vítsunk.

Ha kevés eredm énnyel is, de ez a  törek�
vés jellem ezte m unkánkat az elm últ évek�
ben és ez kell hogy jellemezze a jövőbei 
is.

A szakszervezet tudatosító m unkája it 
hozzájárult ahhoz, hogy az utóbbi évekber 
a  főváros postás dolgozói közül nagyobi 
számban bekapcsolódtak az OTP családáhá-  
építési akciójába. Ezt a  helyes és egészsé 
ges folyam atot továbo kell szélesíteni.

Helyesnek ta rtjuk , hogv a lehetőségek fi 
gyelembe vételével postai beruházásokbó 
is  épüljenek lakások, s  azt is, hogy a közle 
kedésd tárca beruházásaiból épülő lakások 
bői a postás dolgozók, szám arányuknak meg�
felelően részesüljeneK.

Véleményünk szerint a jövőben biztosi 
tani kell, hogy elsősorban a városi telepü�
lésektől távoleső helyeken, tehát a televízió-  
rádióállomásokon, erősítőállomásokon, a-  
ú jonnan létrehozott üzemekben is épü lje�
nek a szükséges m értékben szolgálati laká�
sok.

A postás dolgozók lakásproblém áinak mi�
előbbi megoldása végett előtérbe kell he�
lyeznünk azokat a  különböző lehetőségeket 
am elyeknél az állam  áldozatkészsége mellett 
a postás dolgozók egyéni, anyagi hozzájárulá�
sá t is fel lehet használni a lakásgondok mi�
előbbi enyhítésére.

9

A munkakörülmények 
javítása érdekében

el kell érnünk, hogy a postahivatalokban 
üzemekben m indinkább általánossá váló tú l�
zsúfoltság megszűnjön, vagy legalábbis eny�
hüljön.

A posta létszám a 1950 óta több, m in t 3( 
százaléksai, vagyis jóval 10 ezer főnél töb�
be! nőtt. A növekedés zöme a nagyobb hi�
vatalokra esik.

A műszaki fejlesztéssel együttjáró helyi-  
ségigenyeket is — szinte minden esetben — 
a m ár meglévő épületeken belül oldották 
meg. Sajnos gyakorlattá vált. hogy a posta�
szervek elhelyezés) nehézségeit rendszere�
sen a dolgozók szociális, vagv kulturális ié-  
te s itr  ényeinek terhé - e rendezzék.

A szakszervezet ezt nem helyesli, nem ért 
ezzel egyet. Feltétlenül szükségesnek ta r t�
juk,  ̂hogy a helyzet további rom lását meg�
akadályozzuk és a lehetőség szerint javulást 
é rjünk  el.

A nagyvárosokban, és elsősorban Budapes�
ten  elhelyezett egyes postaszervek; (Eriaté-



1963. MÁRCIUS P O S T A S D C L G O Z O 3

TANÁCSKOZOTT SZAKSZERVEZETÜNK VII. KONGRESSZUSA
lia, Kábelüzem stb.) jelenlegi elhelyezése 
nemcsak üzemegészségügyi, de szakmai 
szempontból sem tartható  fenn sokáig.

Á szakszervezetnek, a Positavezérigazgató-  
sággal közösen, m indent e l kell követnie, hogy 
a posta beruházásait figyelembe véve e  prob�
lém ákat folyamatosan és minél előbb meg" 
oldja úgy, ahogyan az a legutóbb tö rtén t a 
Ferenc Távbeszélő Központ esetében, ahol 
az üzem m elle tt helyet kapo tt a  Gépi A dat-  
feldolgozó Üzem is.

Á budapesti javítórészlegek összevonása és 
új elhelyezése, a  postai tervezőintézet áthe�
lyezése a kibővített Zugló Távbeszélő Köz�
pontba, olyan követendő példák, am elyek reá�
lisak és megvalósíthatók a jövőre nézve más 
postaszervek elhelyezését illetően is.

A nnak ellenére, hogy az elm últ években a 
postai munkásszállások állapota jav u lt — s

errő l az írásos jelentés is szám ot ad —, az 
általános helyzet korántsem  kielégítő.

A m unkásszállások helyzetén azzal is  ja �
vítunk, hogy Budapesten a  m ásodik ötéves 
te rv  végére új, korszerű, 450 személyes köz�
ponti m unkásszállást hozuntt létre.

A szakszervezet budapesti bizottságának 
hosszú évek ó ta  gondot okoz a budapesti dol�
gozók hétvég i pihenési igényeinek biztosítá�
sa.

A jelenleg rendelkezésre álló  épület — 
am elyet a  közeljövőben fel kellene újítanunk 
— ennek a célnak nem  felel meg. Ezért ja �
vasoljuk, hogy a  következő években a Ró�
m ai- parton — ahol megfelelő adottságok van-  
nak  — a  postás dolgozók részére hétvégi p i�
henőtelep létesüljön. Ez egyben követendő 
példa a vidéki dolgozók hasonló igényeinek 
kielégítésére is.

A szakszervezet politikai nevelőmunkájának módszere: 
a meggyőzés és példamutatás

A p árt VIII. kongresszusa sokoldalúan és 
részletesen elemezte a  szocializmus te ljes fel�
építésének bonyolult társadalm i fo lyam atá t 
R ám utatott arra , hogy további előrehaladá�
sunk központi kérdése, a  gazdasági építés fel�
adatainak megoldása m ellett, az em berek szo�
cialista gondolkodásának, erkölcsének és élet�
form ájának erősödése, megszilárdítása.

Olyan nézeteket, életfelfogást, m agatartást 
kell megváltoztatnunk, am elyek társadalm i 
forrását alapjaban felszám oltuk ugyan, de 
nyomai még 18 év után is m egtalálhatók. A 
polgári, kispolgári gondolkodás és erkölcs 
m aradványai még sok olyan becsületes em�
bernél is érvényesülnek, akik őszintén hívei 
rendszerünknek, és m unkájukkal a  szocializ�
m ust építik.

A beszámolási időszakban egyik legfonto�
sabb feladatunknak tekintettük , hogy a  pos�
tás dolgozók nevelésével nagyobb súllyal és 
eredménnyel foglalkozzunk. Szem e lő tt tar* 
ottuk, hogy a  szocialista erkölcsi nevelés cél-  

,a: a társadalom  javára  végzett lelkiism ere -  
! es m unka, az építő -  és term előm unkában va�
ló részvétel.

A szakszervezet politikai nevelőm unkájá�
nak fő módszere továbbra is a türelm es meg�
győzés, a  jó  példam utatás legyen.

Az elm últ két év a la tt em lítésre méltó 
eredm ényeket é rtünk  el a  postás dolgozók po�
litikai ism ereteinek, világnézetének form álá�
sában, Ez a tevékenység változatos form ában 
nyilvánult meg szinte a szakszervezeti mun�
ka minden területén, de elsősorban a  kultu�
rális nevelőm unkában értünk  el szép eredm é�
nyeket.

Sikereink ellenére sem lehetünk azonban 
elégedettek, m ert eredm ényeink elm aradnak 
a fokozott követelm ények és a megnövekedett 
lehetőségek mögött.

A jövőben meg kell érte tnünk  és általános�
sá kell term ünk azt a  szemléletet, hogy a ne�
velőm unka az egész szakszervezeti tevé�
kenység lényege és alapja. A szakszervezet 
valamennyi m unkaterületén sokkal fokozot�
tabb és hatékonyabb meggyőző és nevelő�
m unkát lehet és kell is végeznünk.

A szakszervezet tisztségviselőinek számos 
'ehetőségük van arra , hogy a  nap m in t nap 
elvetődő egyszerűbb és bonyolultabb kérdé -  
ekben való eligazodást illetően a dolgozókat 

ic hagyják m agukra, a dolgok megmagyará�
zását ne bízzák a  véletlenre.

Vajon kétségbe lehet - e  vonni, hogy a szák�

szervezeti m unka bárm ely  terü letén  a konk�
ré t feladatok párhuzam os ellátása m ellett nem 
volna - e sokkal több lehetőségünk és módunk 
okosan, helyesen és rendszeresen rám utatn i 
társadalm i rendszerünk sokoldalú gondosko�
dására, segítésére, vagy m egm agyarázni a ne�
hézségeket, s  azok okait is.

Legyen szakszervezeti m unkánk jellemző 
vonása, hogy a  szakszervezeti é le t különböző 
fórum ain m inden dolgozó őszintén elmond�
hassa vélem ényét Ez egészségessé teszi a  lég�
kört. így lehet megkönnyíteni, hogy olyan 
dolgozók, ak ik  egyes politikai és gazdasága 
kérdésben nem  lá tnak  tisztán, a  szakszerve�
zet segítségével helyesen és jó l íté ljék  meg a 
helyzetet.

Szakszervezeti életünk dem okratizm usának 
további szélesítésében jelentős szerepe van az 
egészséges v itáknak  és a b írálatnak. Mindez 
nem  jelenti azt, hogy bárk i visszaéljen tá rsa�
dalm i rendszerünk mély dem okratizm uséval, 
és a  lehetőségeket olcsó dem agógiára használ�
ja  fel. Ez ellen, ugyanolyan kötelességünk 
harcolni, m in t am ilyen fontos a dem okrácia 
erősítése.

Szakszervezeti szerveink közvetlen politi�
kai nevelőm unkája, agitációs és propaganda 
tevékenysége m ár lényegesen rendszeresebb 
és hatékonyabb, m in t korábban volt. Az á l�
talánosan e lért eredm ények m egtartása m el�
le tt most m ár elsősorban a rra  kell töreked�
nünk. hogy nevelőm unkánkat céltudatosan 
néhány olyan te rü le tre  összpontosítsuk, ahol 
a rra  a  legnagyobb szükség van.

A hatékony politikai nevelőm unkának fel�
tétlenül meg kell különböztetnie az egyes pos�
tás rétegeket, a  velük kapcsolatos sajátos fel�
adatokat és a m unka módszereit.

A postás dolgozók egyes rétegeinek ku ltu �
rá ltságá t és szociális összetételét figyelembe 
véve kell a k itűzö tt célok elérésére töreked�
nünk.

Az alapfokú politikai iskolák megszervezé�
séről és indításáról szóló SZOT elnökségi 
határozatot nagyon időszerűnek ta rtjuk . Az 
elmúLt év őszén megkezdődött politikai isko�
lák a  szakszervezeti mozgalom tapasztalata it 
és hagyom ányait követve azzal a céllal indul�
ták , hogy ezeken a  tanfolyam okon a  pártok�
ta tásba be nem  vont dolgozók egy részét 
alapvető politikai ism eretekben részesítsük.

A rra  kell törekednünk, hogy ebben a m un�
kában is azokra a  terü letek re fordítsuk a fő 
figyelmet, ahol a  szakszervezet nevelőmun�
k á já t leginkább fokoznunk kell.

Megnövekedett a választott vezetőszervek felelőssége

A szocializmus teljes felépítésének idősza�
kban a szakszervezetek szerepe társadalm i 
’.etünk ^minden területén fokozatosan tovább 
övekszuk. Ezzel együtt nő a választott veze-  

.őszervek felelőssége is.
A szakszervezetek jogköre m ár ma is k ite r�

ed a  dolgozókat közvetve vágj' közvetlenül 
rintő kérdésekre. A dolgozók széles rétegeit 
rintő egyes állam i feladatok intézése a jövő�
jen egyre inkább a szakszervezet; mozgalom 

hatáskörébe kerül.
A k iterjed t hatáskörök és kibővített jogok 

yakorlása nagyobb felkészültséget igényel, 
s megköveteli a  vezetés színvonalának to�

vábbi em elését is.
A szakszervezet tevékenységében fokozato�

san érvényesül az a gyakorlat, hogy a sajátos 
szakmai problém ákkal elsősorban szakszerve�
zetünk foglalkozik, azoknál a  feladatoknál pe�
dig, am elyek többé - kevésbé minden szakm á�
nál azonosak, egyre inkább a területi elv  é r�
vényesül az SZMT- - ok irányítása révén.

M egyebizottságaink létrehozása a meg�
levő nehézségek ellenére is számos előnnyel 
járt. Az új szervezeti form a kedvező vonása, 
hogy az eddigieknél lényegesen nagyobb szá�
mú társadalm i m unkás kapcsolódott be a 
szakszervezet tevékenységébe. Ez azért jelen�
tős, m ert a  m unka társadalm asítása egyik 
legfőbb követelm énye a szakszervezeti moz�
galomnak. Ezáltal az ügyek intézése is lénye�
gesen közelebb kerü lt a postás dolgozókhoz.

Szakmai és szakszervezeti szervei raknék el�
térő szervezeti felépítésük és terü leti elhelye�
zésük m iatt is a megyebizottságoknak számos 
íj problém ával kell megküzdeniük. Azon kell 
ennünk, hogy ezeket minél előbb áth idaljuk  

és megoldjuk.
M egítélésünk szerint tehát m unkánk meg�

javítása érdekében elsősorban nem  új hatá�
rozatokra van szükség, hanem  arra, hogy a 
m ár meglevőket helyesen alkalm azzuk és vég�
rehajtsuk.

Ennek biztosítását a  kollektív vezetés meg�
erősítésében, a tisztségviselők politikai és 
tzakmai hozzáértésének növe’ésében és a 
szakszervezet társadalm . aktivistáinak tény�
leges foglalkoztatásában látjuk.

Kózéps zeive ink tői — elsősorban a budapes�
ti bizottságtól, ahol a m unka feltételei legin�
kább  biztosítva vannak — igényelnünk kell, 
hogy m indenekelőtt az alapszervezetek mun�
k á já t segítsék, azok szervezeti é letét erősítsék, 
a legfontosabb üzemi rendezvényeken és 
azok előkészítésében rés'zt vegyenek.

Az alapszervezetek m unkájában — az álta�
lános fejlődés ellenére — még sok hiányosság 
tapasztalható.

A z eddiginél sokkal nagyobb gondot kell 
fordítani a taggyűlések, a vezetőségi ülések, 
biza m i értekezletek előkészítésére és rend�
szeres ••negtartására. Ezen belül növelni kell 
a  választott szervek beszámolási készségét.

Az alapszervezetek szakszervezeti m unkájá�
nak  fontos feltétele, hogy a soron levő fel�
adatokat hatáskörüknek megfelelően, a vá�
lasztott szerv minden tag jának  bevonásával, 
m ird inkább  közösen végezzék. A szakszerve�
zeti bizottság titkára  irányítsa és szervezze a 

* szakszervezeti bizottság teendőit, és ne akarja  
maga egyedül elvégezni, m ert e rre  úgyis kép�
telen.

Az elm últ k é t év a la tt a bizalm iak m unká�
ja  javult, tevékenységük rendszeresebb lett. 
A jövőben még inkább a rra  kell töreked�
nünk, hogy a bizalm iak a szakszervezeti é let 
szerény, de fontos tisztségviselői feladataik  
ellátásához minél több megbecsülést és haté�
kony segítséget kap janak

A  szakszervezeti m unka legfőbb lényegét, a 
m unka m inél nagyobb m értékű társadalmasí�
tását csak akkor tud juk biztosítani, ha gon�
doskodunk a különböző m unkabizottságok  
foglalkoztatásáról, és biztosítjuk szám ukra a 
rendszeres tájékoztatást.

A  vezetés színvonalának emeléséhez tarto -  
z.k az is, hogy a  különböző határozatok vagy 
rendeletek végrehajtása so rá l biztosítsuk a 
szakszervezeti és szakmai czervek egvértel mű 
állásfoglalását. Az előrehaladás, a jó  és egész�
séges együttműkektés egyik feltétele, hogy az 
ún. népszerűtlennek ta rto tt rendeleteknek és 
határozatoknak dolgozókkal való megértetése 
során mindenkor egyöntetűség érvényesüljön

A jövőben a szakszervezet részéről nem �
csak a vélemények és a javaslatok őszinte

felvetésére van szükség, hanem  arra  is, hogy 
még jobban segítsük a  posta vezetőit abban, 
hogy a határozatokat és rendeleteket minél 
jobban végrehajthassák.

Szakszervezetünk növekvő szerepét figye�
lem be véve a fejlődést kellőképpen elősegíte�
ni és helytállni csak úgy lehet, ha .nemcsak 
m ásnak javasoljuk, hanem elsősorban m a�
gunkra nézve ta rtju k  kötelezőnek, hogy 'm in�
denkor legyen - rpegfele'.ő erőnk és bátorsá�
gunk m unkam ód szelünkből elhagyni az el�
avultat, a rosszat, és keresni az újat, az elő�
rem utatót.

Ügy kell dolgoznunk, hogy a  szakszervezet 
m unkáját tovább javítva, az eredm ényeket 
gyarapítva, egyre többen érezzék a  postás dol�
gozók közül a jó  m unkával együtt járó  örö�
m öt és megelégedést.

Legyünk azon, hogy a szakszervezeti mun-  
<ka áljai is minél eredményesebben járu ljunk  

hozzá a  szocialista posta mielőbbi megvalósí�
tásához, és ezáltal a szerény, szorgalmas pos�
tás’ dolgozók és családjaik életének szebbé, 
gazdagabbá tételéhez — fejezte be beszámoló�
já t nagy tetszés közepette Besenyei Miklós.

A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE

Je len tjük  a kongresszusnak — kezdte be�
szám olóját Bayer Zoltán, a számvizsgáló bi�
zottság elnöke —, hogy m unkatér vünket, am e�
lye t a VI. kongresszus határozata alapján á l�
líto ttunk  össze, m aradék nélkül végrehajtot�
tuk.

M unkatervünkben a  következő feladatok 
szerepeltek: Kapcsolat a .közép-  és alapszer�
vek számvizsgáló bizottságaival, ezek segítése 
a  hibák feltárásában, a  jó tapasztalatok á t�
adásával. A szakszervezeti központ gazdálko�
dásán belül a költségvetési előirányzatok, va�
lam in t beszámoló jelentések vizsgálata, ellen�
őrzése és elemzése. A szakszervezeti központ 
gazdálkodási és ügyviteli m unkájának folya�
m atos ellenőrzése, és végül: a központ irányí�
tása  és közvetlen ellenőrzése a lá  tartozó egyes 
intézm ények számvizsgáló bizottságainak se�
gítése.

M unkánk során tapasztaltuk, hogy egyes 
alapszervi számvizsgáló bizottságok csak for�
m álisan működnek. Ezért nem csak a helyi 
szakszervezeti bizottságok, hanem  azok is fe�
lelősek, akik több esetben o tt jártak , de a 
szakszervezeti m unkának ezt a  részét nem  
kellően ellenőrizték. Ahol a  taggyűlések el�
m aradtak , o tt a  pénzgazdálkodásról sem ad�
ta k  szám ot a tagságnak. Az ilyen helyeken 
m ind a  szakszervezeti bizottságoknak, m ind a 
számvizsgáló bizottságoknak jav ítan iuk  kell a  
m unkát, és a tagságnak is jobban meg kell 
követelnie, hogy a választott szervek te ljesít�
sék kötelességüket.

M int ism eretes, szakszervezetünk a  szerve�
zettség és a tagdíjfizetési készség terén  orszá�
gos viszonylatban is az elsők között foglal he�
lyet. Ennek ellenére meg kell jegyeznünk, 
hogy egyes alapszervezeteknél nem  fordíta�
nak elegendő gondot a  szervezetlen dolgozók�
ra. A szervezetlen dolgozók közt találhatók 
elvárok  is, akik 6—8 éve vannak a postán, és 
.évek óta nem  tagjai a szakszervezetnek. Ami�
kor m egkérdeztük, hogy m iért léptek ki, szin�
te  valam ennyien kisebb sérelm ekre hivatkoz�

tak. Ezek az esetek ugyan nem  jellemzőek, de 
mégis figyelem re méltóak.

M unkánk jelentős részét az alapszerveze�
teknek nyú jto tt közvetlen és közvetett segít�
ségadás, az elv társi b írá la t és a  felvilágosító 
m unka jellemezte. Az alapszervezetek szám -  
vizsgáló bizottságai és a szakszervezeti bizott�
ságok titkárai lá togatásainkat szívesen vet�
ték, javaslatainkat, tanácsainkat elfogadták és 
meg is valósították.

Ügy lá tjuk , hogy tagdíjbélyeg - beszerzés és 
elszámolás terén  tö rtén t szervezeti változás 
ellenére is a  pénz -  és egyéb eszközök kezelé�
se zökkenőmentes volt. Visszaélés nem  fo r�
du lt elő, legalábbis ilyenről tudom ásunk 
nincs.

M unkánk további részét az éves költségve�
tések és azok végrehajtását tükröző beszám o�
ló jelentések vizsgálata képezte. M indeneset�
ben m egállapítottuk, hogy a költségvetések 
körültekintéssel, nagyfokú takarékosság és 
célszerűség szem elő tt tartásával, a  SZOT ide 
vonatkozó irányelveinek figyelembevételével 
készültek,

A költségvetés gyakorlati végrehajtásának 
m enet közben történő ellenőrzéseképpen meg�
vizsgáltuk központunk gazdálkodását és ügy�
vitelét is. M egállapítottuk, hogy a szakszer�
vezeti központunk gazdasági m unkája, szám�
viteli és elszámolási rendszere ugyanolyan 
zá rt és egységes, m in t bárm ely könyvelőség -  
gel rendelkező postai szervé.

összes vizsgálódásaink eredményeképpen 
m egállapítottuk, hogy szakszervezetünk köz�
ponti vezetősége, elnöksége, az apparátus 
osztályai és  az alapszerves igyekeztek biztosí�
tan i a politikai m unkához szükséges gazdasá�
gi fel tételeket. A költségvetések ilyen sz e l - " 
lemben kerültek  összeáll!tásrt, és az évközi 
gazdálkodás is ennek megfelelően alakult.

Végezetül a számvizsgáló bizottság nevében 
kijelenthetem : a szakszervezet gazdasági
m unkája jó, teljesen m egbízható és megnyug�
tató — fejezte be beszámolóját Bayer Zoltán.

Köszönet a postás dolgozók helytállásáért

Horn Dezső,

közlekedés -  és postaügyi m iniszterhelyettes

Horn Dezső 
elv társ a M a�
gyar Szocialista

M unkáspárt 
Központi B i�
zottsága, a  K öz�
lekedés -  és Pos�
taügyi M inisz�
térium  és Kos�
sá István  m i�
niszter elv társ 
nevében üdvö�
zölte a kong�
resszust.

Köszönetét 
m ondott a  pos�
tás dolgozók 
helytállásáért, 
ak ik  az idei 
rendkívüli idő�
já rás okozta nehéz körülm ények között dere�
kasan és ere jüket nem  kímélve dolgoztak. 
M egemlékezett a kábel-  és távíróm unkások�
ról, a tanyai és városi kézbesítőkről, az utcai 
hírlapárusokról, akik  a nagy hidegben dacol�
va a  hóval és vízzel, becsületesen dolgoztak 
és a nehéz körülm ények között is helytálltak. 
Közülük jónéhányat a szakszervezettel közö�
sen korm ány -  és m iniszteri k itüntetésre te r�
jeszte tt fe l a  Postavezérigazgatóság.

A p árt VIII. kongresszusa és az  országgyű�
lési képviselő -  és tanácstagi választások után, 
a fő figyelm et a gazdasági építőm jm kára kell 
fordítani, — hangoztatta. A postánál is m in�
dent annak érdekében kell tenni, hogy a p árt 
célkitűzéseit — am elyek m egalapozottak — 
m egvalósíthassuk.

Azok az eredm ények, am elyeket a szocia�
lizm ust építő országok — elsősorban a Szov�
jetunió — elértek az alap ja i annak, hogy ma 
a nemzetközi politikában is jelentősen meg�
változott a helyzet. Az em beriség történelm e 
során először beszélhetünk arró l: meg van a 
lehetősége annak, hogy elkerü ljük  a háború 
borzalm ait. M egnyílt a lehetőség arra, hogy 
nyugodt körülm ények között m inden alkotó 
m unka, m inden energia — m ár a  jelen kor 
em bere szám ára — az em beriség felemelkedé�
sét és nem  egymás pusztítását, gyilkolását 
szolgálhassa. Ez a M agyar Szocialista Mun�
káspárt külpolitikájának is az alapja. Békés 
versenyben bebizonyítjuk a nemzetközi osz�
tá lyharc területén, hogy a mi szocialista rend�
szerünk jobb és m agasabbrendű, és a mi 
rendszerünk m inden tekintetben le fogja 
győzni, és tú lszárn j'a lja  a kapitalizm ust.

Ezek után  Horn elvtárs a posta előtt álló 
feladatok, a m unka során felm erült problé�
m ákkal foglalkozott, és válaszolt néhány hoz�
zászólásban felvetett kérdésre, kifejtve a m i�

nisztérium  és a  posta vezetőinek ezekkel kap�
csolatos véleményét.

Hangsúlyozta, hogy a  posta fejlesztését tu �
dományosan m egalapozott kutatóm unka előz: 
meg. Természetesen a posta fejlesztésénél, f 
követelm ények felállításánál figyelembe kell 
venni a népgazdaság többi ágának fejlődése 
is, így többek között a híradástechnikai ipa: 
jelenlegi helyzetét és felkészültségét. C sal 
olyan ütem ben tudjuk a posta gépesítését, t  
hírközlő hálózat fejlesztését megoldani, ahogy 
az egyes gyártó iparágak a szükséges gépeket 
berendezéseket biztosítani tudják. Ezzel kap�
csolatban több téren  m áris előrehaladás tör�
tént. Az ügyvitel gépesítése azonban nem 
megy m áról holnapra.

H orn elv társ egyetértett azzal, hogy a pos�
tai épületek zsúfoltságán segíteni kell. Né�
hány példát fel is sorolt a rra  vonatkozóan, 
hogy a m inisztérium  és a Postavezérigazga�
tóság milyen intézkedéseket kíván tenni t  
h ivatalok és üzemek zsúfoltságának megszün�
tetésére.

A budapesti távbeszélő helyzetről szólvr 
megjegyezte: több tízezerén várnak távbeszél: 
állom ásra, s em ellett vannak olyan külön 
vonalú távbeszélő állomások, am elyekről ha 
vonta mindössze 20 beszélgetést kezdemé 
nyeznek. Ha tekintetbe vesszük, hogy a pos 
tának  16 ezer forintba kerül egy- egy vona 
kiépítése, gondolni kellene arra , hogy eg. 
vonalra megfelelő műszaki megoldással ne 
csak egy, hanem  több előfizető legyen rákap 
csolva. A budapesti és az országos távbeszél-  
helyzet ellátottság tekintetében ezáltal eny�
hülés következne be. Tanácsolta és kérte 
hogy ezen és más célravezető megoldáson 
gondolkozzanak a műszaki dolgozók.

A postások bérhelyzetéről szólva elmon�
dotta: a  p árt és a korm ány ism eri a postáso; 
bérhelyzetét, a postásokat azok közé sorolták 
akiknek bérhelyzetén — am int a rra  a nép 
gazdaság helyzete lehetőséget ad  — javítan. 
kell.

A lakáskérdéssel kapcsolatban a miniszter 
helyettes elv társ arró l tájékoztatott, hogy y; 
korm ány nagy erőfeszítéseket tesz a  laká: 
kérdés megoldására. A p árt VIII. kongres? 
szusa határozata alap ján  az elkövetkezend 
2 évben 250 ezer helyett 300 ezer új laké 
épül. A m inisztérium  is m inden lehetősége 
felhasznál arra. hogy a tárca dolgozóinak la�
kásgondjait enyhítse. Tervezzük, hogy a jelen 
tösebb beruházások megvalósítása során r 
szakm ai célokat szolgáló beruházások mellett 
lakást is építsenek. Ez term észetesen nem old�
ja  meg a postás dolgozók lakásgondjait, de 
bizonyos m értékig enyhíti.

Az eredm ények m ellett sok nehézségről, 
hibáról és hiányosságról is szó esett a  kong�
resszuson. Én biztos vagyok abban — mon�
dotta Horn Dezső hogy összefogva, közös

(Folytatás a 4. oldalon.)
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erővel a posta is felkészül az előttünk álló 
feladatok m aradéktalan elvégzésére, a forga�
lom és a műszak is felfejlődik a szükségés

színvonalra, hogy a reánk bízott értékeket, 
berendezéseket szocialista társadalm unk, az 
egész nép és e. postás dolgozók javára  a leg�
eredményesebben m űködtessük — fejezte be 
felszólalását a m iniszterhelyettes elvtárs.

Nincs, aki kétségbe vonná 
a postás dolgozók bérrendezésének indokoltságát

B u g á r  J á n o sn é . 

a SZOT titkára

A Szakszer�
vezetek Orszá�
gos Tanácsa 
Elnöksége ne�
vében és meg�
bízásából a 
m agyar szak-  
szervezeti moz�
galom vezető 
szerveinek ü d �
vözletét adom 
á t a kongresz-  
szus küldöttei�
nek, s ra jtuk  
keresztül m in�
den szakszer�
vezeti aktivis�
tának  és vala�
m ennyi szak -  
szervezeti tag�
nak, — kezdte hozzászólását Bugár Jánosné.

A postás dolgozók mind nagyobb megbe�
csülésnek örvendenek — hallottuk a fő tit�
kári beszámolóban. A szakszervezeti mozga�
lom egésze nevében szeretném ehhez hozzá�
tenni, hogy ennek a növekvő megbecsülés�
nek igen mély ta rta lm a van. A postai dol�
gozókat m a m ár nem csak a kedves postás 
bácsik jelképezik. Az újság, am ely az em be�
rék m indennapi kenyerévé vált. a telefon, 
ami rohanó életünknek szinte elengedhetet�
len munkaeszköze lett, a rádió, a televízió, 
am elyet a postások jó m unkája tesz élvezhe�
tővé — m int a  társadalm i élet vérkeringésé�
nek megannyi szála kapcsolja össze az oszág 
népét a postás dolgozókkal. A kemény tél 
okozta m egpróbáltatás, am elyet a postás dol�
gozók derekasan legyőztek, csak fokozza ezt 
a megbecsülést.

Minden szakma most ta rtja  kongresszusát, 
»m elyet m ájusban az össz- szakszervezeti 
kongresszus zár le. A kongresszusokon a dol�
gozok ezrei és tízezrei v ita tják  meg a szak�
szervezeti mozgalom eddig elért eredményéit, 
hiányosságait és tennivalóit. A kongresszu�
sok a sajátos problém ákat, a társadalom  előtt 
álló általános feladatokból kiindulva vizsgál�
ják, tárgyalják  és minden szakszervezet a 
népgazdaság egészét figyelembevéve keresi a 
maga feladatát. Keresik és tovább fejlesztik 
azokat a módszereket, am elyekkel a szakma 
előtt álló feladatokat a gazdasági vezetéssel 
együtt kell megoldaniuk.

A szakszervezeti mozgalomban jelentős ese�
mény a postások kongresszusa is.

A vitában részvevők többsége sajátos prob�
lém ával foglalkozott, nevezetesen azzal, hogy 
a feladatok és azok sikeres megoldásához 
biztosított feltételek között sok az ellentm on�
dás. Ez nem csak a postára, hanem  az egész 
gazdasági építés terü letére is vonatkozik.

Hogyan lehet ezt az ellentm ondást felol�
dani? Semmi esetre sem úgy. hogy lemondunk 
céljainkról, — a szocializmus teljes felépítésé�
ről. M it lehet mégis tenni? Az elvtársak kü�
lönböző módon válaszoltak is erre. am ikor a 
lehetőségekkel való jobb gazdálkodásra, a 
belső arányok helyesebb kialakítására, az 
erőknek az elsődleges feladatok megoldásá�
nak összpontosítására hívták fel a figyelmet. 
Hadd tegyem ezekhez hozzá, hogy a szak -  
szervezet a tartalékok  feltárásában is je len�
tős segítséget nyújthat a gazdasági vezetés�

nek. E tartalékok feltárásának feltételei és 
eszközei a gazdasági vezetés kezében vannak, 
am ihez a szakszervezet nagyon sokat segít�
het, többet, m int eddig, de a gazdasági veze�
tés helyett nem oldhatja meg.

A szakszervezetek kötelessége elsősorban 
a dolgozók kezdeményezésében rejlő ta rta lé�
kok feltárása, a szocialista brigádmozgalom, 
a m unkaversenym ozgalom ösztönzése által, 
de hangsúlyozni kell, hogy nincs az az öntu�
dat, am ely az anyaghiányt pótolná, s nincs 
olyan szocialista brigádmozgalom, am ely a 
szükséges m unkafeltételeket önmaga tudná 
biztosítani.

A postás dolgozók élet-  és m unkakörülm é�
nyeivel foglalkozva Bugár elvtársnő elm ondta: 
Nincs aki kétségbe vonná a postás dolgozók 
bérrendezésének indokoltságát. A  probléma a 
párt és. a korm ány szervei előtt is ism ere�
tes. Éppen ezért ha sikerülnek a célkitűzé�
sek, am elyeket korábban elhatároztak, akkor  
ennek megoldására is sor kerül.

Egyet értek  azzal, am it a referátum  és a 
felszólalások is em lítettek, hogy a lehetősé�
gek felhasználásakor a szakszervezet alapo�
san vizsgálja meg, hogy melyek azok a te rü �
letek, ahol a bérproblém ák megoldását első�
sorban biztosítani kell.

A tanácskozás során felvetődött: hogyan le�
hetne fokozni a szakszervezeti m unka haté�
konyságát?

A szakszervezetek, m int a hatalom  részesei, 
feladatuknak ta rtják , hogy a dolgozókkal 
megértessék a p árt po litikáját és célkitűzé�
seit. Ez azzal is jár, hogy néha szembe kerü�
lünk olyan nézetekkel, am elyek nem  felel�
nek meg annak a politikának, am elyet szolgá�
lunk. Bizonyos esetekben a démagóg vélemé�
nyek leszerelésére a szakszervezetnek is vál�
lalkoznia kell.

Céljaink a gazdasági vezetéssel azonosak, 
de m ódszereink mégis mások,

A  .szakszervezetek nem kívül álló k ritikus�
ként nézik a dolgokat. M int a dolgozók 
szervezete, a dolgozóknak tartozik felelősség�
gel. Feltétlenül segítenie kell a tagság egyéni, 
személyes problém áinak megoldását, A szak-  
szervezetnek m indenkor kötelessége a dol�
gozók megvédése, ha igazságtalanság éri 
őket.

A p árt helyreállította az országban a tö r�
vényességet, ám  az üzemekben máig is az 
apró törvénysértések sokasága fordul elő, 
amelyekkel szemben nem lépünk fel kellő 
határozottsággal. A dolgozók közvetlen érdek -  
védelme, bizonyos esetekben, ha arra szükség 
van, a törvénysértésekkel szemben való meg�
védése nem  ellenzéki politika a szakszerve�
zetek részéről, hanem annak a kötelességnek 

a teljesítése, am ellyel a párt, őket megbízta. Bá�
torítanunk kell m indenkit, és m agunknak is 
példát kell m uta tnunk a szakszervezeti jogok  
megfelelő form ában való érvényesítő seben. 
Ezek azok a tényezők, am elyek á ltal a szak -  
szervezeti m unka hatékonysága fokozható.

Nagy u ta t te ttünk  meg az elm últ években, 
és most még nagyobb útnak  vágunk néki. 
Ennek az ú tnak  vannak buktatói. Néhol ne�
héz is a terep. A terhek sem egyformák. Ki�
nek több, kinek kevesebb van a hátán, am it 
cipelnie kell. De a cél világos: a szocializmus 
teljes felépítése, am iért érdém es a nehéz u ta t 
járn i, a nehéz kapaszkodókat is legyűrni

A m ércét a m egnövekedett feladatokhoz 
kell igazítani és együttes erővel kell előre ju t�
nunk. A p árt politikája biztos irányt ad ah �
hoz a munkához, am elynek elvégzése során 
a közös célhoz érünk, — fejezte be hozzá�
szólását Bugár Jánosné.

H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K

Béres Károly, 
Bp. 72-es postahivatal

A postai m unka gépesíté�
sének .szükségességét helyesli, 
de nem  úgy. m int náluk. A 
külföldről im portá lt kötöző-  
gépet szívesen alkalm azták, 
de segédanyag hiánya m iatt 
használhatatlan.

A különféle ju ta lm ak el�
osztásában a  végrehajtó szer�
veknél nagyobb önállóság, il�
letve hatáskör biztosítását 
ta r t ja  szükségesnek.

Elmondta, hogy náluk m ár

24 brigád küzd a „szocialis�
ta  brigád" cím ért. Sok dol�
gozó a brigádmozgalom se�
gítő ere jének köszönheti, 
hogy gyarapodott szakképzett�
sége. tudása, nő tt a keresete 
is. Ism ertette, hogy a kong�
resszusi verseny alatt, a 
dolgozók kezdeményezésére 
versenyt indíto ttak  a  szocia�
lis ta  m unka osztálya cím el�
nyeréséért. Az új verseny -  
form a -  eredményessége é r�
dekében a felsőbb szakmai és 
szakszervezeti szervek segít�
ségét jobban igénylik.

Péter Ferenc.
Baranya megye

Foglalkozott a Baranya 
megyei postásoknak a kong�
resszus előkészítő időszaká�
ban végzett m unkájával. Meg�
em líti, hogy növekedett a 
szakszervezet tekintélye. A 
dolgozók helyeslik a szak -  
szervezetnek a jövő felada�
ta it illető célkitűzéseit.

Vázolta a pécsi postaszer�
vek zsúfolt és egészségtelen 
elhelyezési problém áit, s  kérte 
annak  m egszüntetéséhez a 
felsőbb szervek segítségét. 
Felvetette a hálózatszerelő�

ket, a távirómunikásokat érin�
tő üzemi étkeztetéssel, jubi�
leum i jutalom m al és m un�

karuhával kapcsolatos problé�
m ákat.

Egyetért a tulajdonba adott 
kerékpárok jelenlegi ren�
delkezési módosításának szük�
ségességével.

Javasolta, hogy a közpon�
ti vezetőség tagjai kapjanak 
konkrét feladatokat — töb�
bet legyenek az alapszervek�
nél — javítsák a szakvezetés 
és a dolgozók közötti kapcso�
latot.

Nagy József,
Hajdú—B ihar megye

Többek között hangsúlyoz�
ta. hogy a megye dolgozói 
igen egészséges és jogos tü �
relm etlenséggel várják , hogy 
a posta a feladatok minél 
eredményesebb és pontosabb 
teljesítése érdekében a , leg�
fontosabb m unkafeltételek 
gépesítését kellő időben meg�
oldja.

A forgalom terén  a postai 
küldem ények szabványosítá�
sának kidolgozását, illetve 
m egvalósítását sürgeti. Mű�
szak terén pedig az építési 
és fenntartási m unkafolya�
m atok jelenlegi, elavult rend�
szerének felszám olására hív�
ja  fel a figyelmet.

A továbbiakban m éltatta, 
hogy szakszervezetünk a VI. 
kongreszus óta igen ko�
moly erőfeszítéseket te tt a 
m unkásvédelem  m egjavítása 
érdekében. Ennek eredm é�
nyeképpen a megyéjük te rü �
letén is csökkent a  balese�
tek  és a balesetek m iatt ki�
esett m unkanapok száma.

Javasolta a m unkavédel�
mi szabályzatnak az L. 1. 
és L. 2.- nek felülvizsgálatát 
és szükség szerinti módosítá�
sát.

Barabás Éva.
Budapest

v ita tták  meg — hangoztatta 
—, ahol hasznos javaslatokat 
te ttek  az eredm ényesebb 
szakszervezeti m unka érdeké�
ben,

Ideje lenne már, hogy a 
szakvezetők a  szakszervezet 
segítségéve], az ú jítási m un�
kával, az elbírálással m inde�
nü tt annak jelentőségének 
megfelelően foglalkozzanak, 
m ert a sok huza - vona kedvét 
szegi az újítóknak.

Helyeselte a forgalomnál 
jelenleg folyó szakoktatási 
formát. Ezzel szemben k i�
fogásolta a  műszaki közép-  
káder- képzésnél jól bevált 
postai műszaki tiszti tanfo�
lyam beszüntetését.

Többek között még a kö�
vetkezőket mondotta:

— A beszámoló szerint bér�
rendszerünk jelenlegi form á�
jában nem eléggé ösztönző, 
ezért olyan intézkedésekre 
van szükség, m elyek a  m un�
kaköri bér és rang szerinti 
bér 60—40 százalékos arányát 
eredményezzék. Ezt a  javas�
la to t a megye dolgozói meg�
fontolandónak tartják . Ezért 
azt javasolják, m ielőtt bér�
rendezési intézkedésekre ke�
rül sor, a  szakszervezet á l�
láspontjának végleges kiala�
kítása elő tt vegyék figye�
lembe a dolgozók észrevéte�
le it is.

K ifejtette, hogy több fi�
gyelmet érdem el a  női szak�
káderek utánpótlása.

Keresztes Mihály,
Húdinező vásá rhel y

Elismeréssel szólt az előző 
kongresszus óta te tt  számos 
olyan kedvező intézkedésről, 
mely a fiatalokat is érin tette . 
Például m unkásvédelm i, bé�
rezési problém ák stb. terén.

U gyanakkor felvetette, hogy 
még m indig nem  megoldott 
a fiatal házaspárok lakás�
kérdésének ügye.

Öröm mel számolt be a r �
ról, hogy az utóbbi időben 
a szakszervezeti alapszervek 
m unkájában egyre több fia�
ta lt vonnak be. Tovább ja �
vu lt a  KISZ - szervezetek \ és 
a szakszervezeti bizottságok 
kapcsolata. M a m ár a  fiata�
lok elsősorban politikai, kul�
tu rális, sport és term elési 
téren igénylik a  szakszerve�
zeti alapszervek segítségét, s 
háttérbe szorult a  csak anya�
gi támogatás irán ti igény,

Tillák Andrásné, 
Somogy megy e

A távíróm unkások elisme�
réssel fogadták a rendkívüli, 
téli időjárás következtében 
kiosztásra kerülő meleg ru �
házatot.

A term elékenyebb m unka 
érdekében felvetette: a posta 
a  műszaki m unkálatoknál a 
nehéz fizikai m unka meg�
szüntetésére — a  lehetőségek�
hez képest — gépesítse az 
e'gyes m unkafolyam atokat.

A m unkaerő - vándorlásról 
elm ondotta, hogy megyé�
jükben az új létesítm ények�
nél szívesen alkalm azzák a 
postai m unkafegyelem hez 
szokott dolgozókat, m agasabb 
bérrel. Ez a  körülm ény csá -  
bítólag hat a postásokra. Ezért 
helyesli a szakszervezet ál�
láspontját. hogy a postás 
dolgozók bérszintjének a nép�
gazdaság egyes ágazataihoz 
való aránya javuljon.

Benke Gézáné,
Helyközi Távbeszélő 

Igazgatóság

hetöségeket. Köszönetét tol�
mácsolta a  szakszervezetnek 
a jó  kezdeményezéséért, a 
szakszervezeti politikai isko�
lák megszervezéséért. Ez 
nagym értékben segíti a  szo�
cialista brigádtagok politikai 
látókörének és tudatának  
form álását. Az iskolák szá�
m ának növelését javasolja.

Felvetette nődolgozóik
m unkaruha és üdülési be�
utaló problém áit, sürgette a 
postás m unkásotthon mielőb�
bi megvalósítását.

Szekeres Sándor, 

nyugdíjas
A nyugdíjasok elismerését 

és köszönetét tolm ácsolta az 
alacsony özvegyi nyugdíjak 
felemeléséért, a nyugdíjasok 
kórházi ápolási idejének nö�
veléséért. Ezek m ind m eg�
nyugtató intézkedések.

Kéri az újonnan megvá�
lasztandó központi vezetősé�

get, hogy a nyugdíjasok még 
m eglevő problém áival a jö�
vőben is foglalkozzon. Beszélt 
még a szakszervezeti szervek 
kulturális, nemzetközi és a 
békem unkával kapcsolatos 
feladatairól.

Befejezésül felhívja a szak -  
szervezeti szervek figyelmét a 
szakvezetés és a dolgozók kö�
zötti megfelelő együttm űkö�
dés szükségességére.

Reviczky István.
Budapesti Távbeszélő 

Igazgatóság

Elmondta, hogy a Buda�
pesti Távbeszélő Igazgatóság 
dolgozói az elm últ évek so�
rán  a jobb fővárosi távbeszé�
lő - szolgáltatás érdekében 
m egfeszített erővel dolgoztak. 
Ahhoz azonban, hogy a jö�
vőben a még nagyobb fel�
adata ikat megfelelő techni�
kai szinten végezzék és az 
új létesítm ényeket üzemel�
te tn i tudják, az — évenként 
visszatérő — anyag és a lka t�
részhiány m egszüntetése ér�
dekében a felsőbb szervektől 
többet várnak.

A b a jt elsősorban a gaz�
dálkodást kötő rendelkezé�

sek kicsinyes és szűk látó�
körében, a  kellő erély hiá�
nyában és a  form ai korlátozá�
sokban látják. A közel 700 
m illiós 1970- ig terjedő  há�
lózatos perspektivikus tervek 
határidőre történő kivitelezé�
se csali az anyaggazdálkodás 
és ellátás kérdésének gyors, 
gyökeres rendezésével bizto�
sítható.

dr. Serák Mihály 
Posta Központi Hírlap Iroda

Bevezetőjében arról számolt 
be, hogy a Posta Központi 
H írlap Iroda dolgozói 1962. 
évi tervüket teljesítették. Az 
egy főre eső term elési é r�
ték 10,5 százalékkal növe�
kedett.

Igen helyesnek ta rtja , hogy 
a szakoktatás és m unkaerő�
gazdálkodás feladatait szoros 
összhangba hozzák. Kéri, 
hogy a képzettségi norm a ren�
delet minél előbb jelenjen 
meg, hogy tudják: hány

öröm  foglalkozni azokkal 
a nagyszerű táv lati progra�
mokkal, melyek elsősorban a 
vezetékes dolgozókat érintik. 
A távbeszélő - forgalomra vo�
natkozó többszörös forgalom -  
em elkedés azonban csak 
gyors ütem ű, műszakilag 
m egterem tett előfeltételekkel, 
vonalakkal lehetséges, mon�
dotta többek között.

Ezután a szocialista b ri�
gádvezetők tevékenységével 
foglalkozott, s külön ki�
em elte a mozgalom em ber-  
form áló erejében rejlő ie -

A központi vezetőség írá�
sos beszámolóját a megye 
dolgozói aktívaértekezleten
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TANÁCSKOZOTT SZAKSZERVEZETÜNK
olyan m unkakör van, am ely�
nek betöltéséhez felsőfokú 
vagy középfokú postaforgal�
mi szakképzettség szükséges.

Ezután néhány olyan példát 
sorolt fel, am ely szerint né�

ha még a postánál is érvénye�
sül a  „protekció”. Biztos — 
m ondotta —, hogy am ikor 
egyes vezető elv társaink 
egyik - másik dolgozó részére, a 
szociális és egyéb szempon�
tok figyelembevételével, kü�
lönleges engedményeket tesz. 
nek, a jó szándék, a szocia�
lista hum anizm us szelleme 
vezérli őket. De h a  nem  
kellő körültekintéssel, nem  
kellő megfontoltsággal nyú jt�
ják  ezt a  segítséget, akkor 
a legjobb szándékú intézke�
déseikkel is esetleg igazság�
talanság érezhető a  dol�
gozók körében, vagy jó 
szándékú intézkedéseikkel 
csökkenthetik a  közép-  és 
alapfokú szervek vezetőibe, 
pártszervezeteibe és szak-  
szervezeti bizottságaiba ve�
te tt bizalm at. A szakszerve�
zetnek is harcolnia kell a 
protekcionizmus ellen, és ak �
kor a  párthatározatok szelle�
mében cselekszik.

Walter Ferenc,
Rádió-  és Televízióműszaki 

Igazgatóság

Beszámolt igazgatóságuk 
dolgozói kongresszusi verse�
nyének eredményeiről. 1962-  
ben a veraenyszervezés kere�
tében központi célkitűzéseket 
dolgoztak ki a te rv  teljesíté�
sére, az anyagköltség és az 
üzemzavaridő csökkentésére.

Célkitűzéseiket teljesítet�
ték. Az igazgatóság 1962. 
évi gazdasági eredm ényei még 
jobbak lehetnének, ha nem 
gátolná a m unkát a törzs dol�
gozói elhelyezésének széttagolt�
sága. A műszaki előkészítő 
m unkálatok a nem  megfelelő 
laboratórium  m iatt korláto�
zottak.

Elmondta, hogy igazgató�
ságuk területén a szakszer-  
veze i m unkát — eredm é�
nyei'. ellenére is — hátrá l�
ta tja  az a tény, hogy az 
üzemegységek az ország 37 
különböző helyein találhatók 
és szakszervezeti! eg nem ta r�
toznak az igazgatósági törzs 
szakszervezeti bizottságához.

Zádor Lászlóm'- .
Aszód

„A szocializmus teljes fel�
építése új, m agasabb igé�
nyeket támaszt. A fejlett 
szocialista népgazdaság mű�
velt, maszaKilag képzett, ön�
tudatos dolgozókat követel, 
akik a term előm unka m el�
lett társadalm unk irányítá�
sának cselekvő résztvevői..
— idézett a VIII. pártkong�
resszus határozatából.

Ez azt jelenti, hogy fokoz�
ni kell a szakszervezeti tag�
ság ideológiai képzettségét, 
em elni kell általános m ű�
veltségüket. E feladattal 
azonban nemcsak a kultúr -  
fe' el ősöknek kell törődniük, 
hanem  az alapszervezetek

m inden tisztségviselőjének is.
A kultu rá lis és világnézeti 

nevelőm unka javítása érde�
kében ezért járási csoport�
ju k  a következőket tervezi: 
félévenként egy- egy politi�
kai, illetve ism eretterjesztő 
előadást tartanak . Nyáron 
és ősszel előadással összekap�
csolt kirándulást szerveznek. 
A dolgozókkal való egyéni 
beszélgetésen kívül lehetővé 
teszik, hogy véleményeiket 
e  célra kijelö lt kis lad i�
kéba helyezzék el, s az 
így felvetett és összegyűjtött 
problém ákat term elési tanács�
kozásokon vagy szakszerve�
zeti taggyűléseken m egvitat�
ják.

Felvetette a törzsgárda - jel�
vény bevezetésének kérdé�
sét a postán.

Területünk dolgozói azt ké�
rik  — tolm ácsolta —, hogy a 
családi üdülési beutalók szá�
m á t nagyobb m értékben nö�
veljék. K ijelentette. hogy 
szakszervezetünk VIT. kong�

resszusa határozatának vég�
reha jtására  mozgósítani fog�
ják  a  dolgozókat

Petrovics János,
Vác

A tervezési m unka jav ítá�
sával kapcsolatban javasolja, 
hogy a  megyebizottságok m ű�
szaki bizottságait a  jövőben 
nagyobb, m értékben kellene 
bevonni az előtervek készí�
tésébe.1 így  a m űszakiak vé�
lem énye jobban érvényre 
ju tna  a  feladatok k ialakítá�
sában.

A gyorsabb hibaelhárítás 
biztosítása érdekében helye�
selné gépkocsik b eá llításá t 
a  vezetést a  h ibaelhárító  
műszerészek is vállalnák.

Elmondta, hogy a m un�
kásvédelem  terén  az üzem�
nél is  vannak problém ák. 
A vezérigazgatóság kiadta 
az L. 2. Szabályzatot, de a 
létszám  m egállapításánál, il�
letve a  m unka kiadásánál 
sem  az igazgatóság, sem az 
üzem nem  veszi figyelembe 
az e rre  vonatkozó előíráso�
kat. Ez a problém a az egész 
igazgatóság terü letére jellem �
ző.

A műszaki dolgozók a ke�
rékpár tu lajdonbaadással 
m egállapított időt sérelmes�
nek ta rtják , ezért annak fe�
lülvizsgálását kérik.

A nnak a véleményének is 
kifejezést adott, hogy ma, 
am ikor a technika óriási 
léptekkel halad előre, nem 
helyes, hogy a postán a vo�
nalfelvigyázóknak még m in�
dig 7 kg- os hordozható 
távbeszélő készüléket kell a 
h ibaelhárításnál használniuk. 
I tt is volna lehetőség újí�
tásra.

Bedő Istvánná, 
Nagykanizsa

Bejelentette, hogy a nagy-  
kanizsai központos üzem ki�
dolgozta a szocialista üzem 
cím ért folyó verseny feltéte�
leit, és a dolgotok m ár a 
cím elnyeréséért küzdenek. 
Nagykanizsán m ár 18 fia�

ta l jelentette be részvételét a 
szakma ifjú  m estere mozga�
lomba. Emelkedik a  külön�
böző m unkaértekezleten

résztvevők szám a is. A dol�
gozók észrevételeikkel se�
gítik a  vezetés m unkáját, a 
problém ák megoldását. Ki�
emelte, hogy Nagykanizsán 
a dolgozók 90 százaléka vesz 
részt állam i vagy politikai ok�
tatásban.

Foglalkoznak a  nyugdíjas 
szaktáreakka! is. Nyugdíjba 
vonulásuk alkalm ával ’ sze�
rény, de meleghangú ünnepsé�
get rendeznek. Időnként meg�
hívják  őket az ism eretter�
jesztő előadásokra és televízi�
ós m űsorra, stto.

Nagykanizsa 2 sz postahi�
vatal — gépkocsi mozgóposta 
forgalm ának jav ítására irá�
nyuló — javaslatának megva�
lósítását sürgette. Mivel a 
Pécsi Igazgatóság és a Posta -  
vezérigazgatóság elvileg elfo�
gadta, nem  értik, m iért késik 
a  megvalósítás. Befejezésiül 
örömmel közölte, hogy Nagy�
kanizsán a  postások lakás -  
problém ája megoldódott. Meg�
em lítette a postás bérkérdés 
sürgős megoldásának szüksé�
gességét, a  népgazdaság hely�
zetének megfelelően.

Balatoni Vilmos,
Mohács

A bizalm iak m unkájának 
fontosságáról beszélt. A szak -  
szervezeti mozgalomban eltol” 
tö tt tizenegy éves tapasztala�
ta  alap ján  m egállapította, 
hogy a  m egválasztott bizalmi�
ak, akik felé a dolgozók bi�
zalommal fordulnak, nem  
m inden esetben végzik h ibát�
lanul m unkájukat.

Több esetben előfordul még,, 
hogy a  bizalm i — esetleges 
szakmai tudás vagy politikai 
tájékozatlanság hiánya m iatt
— nem tud az em berekkel 
helyesen és jól foglalkozni, 
nem kellő módon képviseli 
csoportjának tatgjait a  szak�
vezetés és egyéb szervek előtt.

Végezetül azt kérte, hogy 
az elkövetkezendő időben fo�
kozott figyelemmel támogas�
sák a bizalm iak m unkáját, 
m ert ha a bizalm iak széles 
látókörűék, lelkiism eretesek és 
a jogos kérések megoldását 
állhatatosan segítik, akkor 
mind ritkábban fordulhat elő 
törvénysértés és növekedik az 
elégedettség a dolgozók között.

Csömör László.
Központi Távíróhivatal

Az aktívaértekezleten, ame�
lyen a kongresszus írásos 
anyagát ism ertették, a dolgo�
zók között az a vélemény 
alakult ki — m ondotta —, 
hogy a központi vezetőség 
reálisan értékeli a postás dol�
gozók — köztük a Központi 
Távíróhivatal dolgozóinak is
— gazdasági és politikai m un�
káját és az elért eredménye�
ket. A határozati javaslat jó 
utat m utat arra, hogyan vé�
gezzük az elkövetkezendő 
években m unkánkat, hogyan

javítsuk a  posta szolgáltatá�
sait.

Szakszervezetünk VI. kong�
resszusa óta a  posta m ind 
gazdasági, m ind politikai té�
ren sokat fejlődött. A  term e�
lékenység 1962- ben 13,1 száza�
lékkal em elkedett, a  Közpon�
ti Távíróhivatalnáíl.

Ma'jd a szocialista m unka -  
versenyről beszélt és örömmel 
jelen tette  a  kongresszusnak, 
hogy a  h ivatal 14 brigádja 
m ár elnyerte a  szocialista b ri�
gád címet. K itért a  szakszer�
vezeti politikai iskolák ered�
ményességére is.

Befejezésül a  beszámolási 
időszakiban végzett jó  és ered�
ményes m unkáért köszönetét 
m ondott a  központi vezető�
ségnek és az elnökséginek.

dr. Mosonyi Ferenc,
Központi Kábelüzem

Tájékoztatta a  kongresszust 
a  forgatom ' szakosztály m un�
kájáról. A forgalm i szakosz�
tály  — m ondotta —, m in t az 
elnökség tanácsadó szerve 
részt vett azokban a m unkák�
ban, am elyek a postaforgalom 
javítása, fejlesztése érdekében 
a  beszámolási időszakiban tör�
téntek. Természetesen voltak 
h ibák  a  szakosztály m unkájá�
ban, azonban ezeket javítani 
fogják és tervszerűbben, á tte�
kinthetőbben szervezik meg a 
további feladatok megoldását.

A gépesítésiről szólva, meg�
állapította, hogy a  posta kis�
gépekkel való ellátása iigen 
időszerű. A postahivatalok�
ban a m unkahelyek további 
szaporítása, hely hiánya m iatt 
nem  lehetséges. A  jelenlegi 
m unkahelyek csak a gépek 
alkalm azásával válnak  ele�
gendőikké.

Bácskai Károly,
Salgótarján

Nógrád megye postás dolgo�
zói az évi tervet 103,7 száza�
lék ra teljesítették  — számolt 
be.

A megye postás dolgozói 
nagyon egyetértenek a beszá�
molónak azzal a  részével, 
hogy a  postás dolgozókkal már 
az előterveket ismertessék, 
hallgassák m eg véleményü�
ket és azt vegyék is figye�
lembe a végleges tervek k i�
alakításánál. így elérhető len�
ne, hogy a  várható  forgalom -  
felfu tásnak megfelelően tűz�
zük ki a  célokat a  végrehajtó 
szolgálat dolgozói szám ára.

Beszélt a  selejtrendszer 
problém áiról is, m ajd arról, 
hogy a szakszervezetek me�
gyei tanácsának hatáskör bő�
vítése és a megyebizottsá�
gok létrehozása igen helyes 
volt. Jó  kapcsolatot te �
rem tettek  az. ipari szakmák 
dolgozóival, üzemlátogatásaik 
alkalm ával pedig sok tapasz�
ta lato t szereztek.

rülm ényók között értók el a 
postás dolgozók, m ert a  rend�
kívüli időjárás nagym érték�
ben h á trá lta tta  a m unkákat.

Az 1963. évi feladatokról 
szólva, m egem lített néhány 
olyan hibát, amelyen feltétlen 
javítani kell. Ilyen például: 
hogy anyaghiánnyal küzde�
nek. Szükségesnek tartja , hogy 
a vidéki m űszaki üzemek 
kábelellátása megjavuljon.

Az általános hangulatról 
szólva megemlítette, hogy a 
postások nagyon várják  a 
postai bérrendezést, m ert je�
lenleg a  postások bérszintűé 
elm aradt a  más iparágak bé�
rezésétől. Fejtegette az 
egyen -  és m unkaruhaellátás 
kérdéseit is.

Prágai György,
Csongrád megye

A posta elő tt álló feladatok 
m egoldásánál — m ondotta — 
igen nagy nehézséget je lent a 
megfelelő szakkáderek u tán�
pótlása. A második ötéves 
te rv  még hátralevő időszaká�
ban komolyabb intézkedése�
ket kell tenni ezen a  terü le�
ten. I tt  úgy próbáltak segí�
teni,, hogy megszervezték a 
Puskás T ivadar Távközlési 
Technikum  kihelyezett tagoza�
tát, am elyen esti- , illetve le�
velezőtagozat működik.

Beszámolt arról is, hogy a 
szegedi igazgatóság terü letén  
számos postaépület problém át 
megoldottak. Igen sok hiva�
ta lt vettünk át rossz állapot�
ban — s ezek felújítása vagy 
új hivatallal való helyettesí�
tése még igen hoszú időt vesz 
igénybe. A szegedi igazgató�

ság felvette a  kapcsolatot a  
tanácsokkal, s ennek az ered�
ménye: ebben az évben is 8 
új postaház építését községfej�
lesztési alapból biztosítják. 

.Javasoljuk a  terü leti igazgató�
ságoknak, próbálják  m eg ók 
is ezt az u ta t járni, hogy m i�
nél gyorsabban meg tud juk  
oldani hivatalaink áta lak ítá�
sát. Fejtegette a postás bére�
zés terén fennálló helyzetet és 
összevetette más vállalatok, 
hasonló m unkakörben foglal�
koztato ttak  bérezésével.

Szabó Lajos,
Budapesti Postaigazgatóság

A bérezéssel kapcsolatban 
m egállapította, hogy az elm a�
rad t a  többi iparághoz ké�
pest. A dolgozók a  bérrende�
zést időszerűnek, szükséges�
tartják , de m egértik, hogy er�
re csak akkor kerülhet sor, 
ha a népgazdaság teljesítőké�
pessége ezt megengedi.

M ajd a  postaforgalom gépe�
sítésével foglalkozott. Sokat 
beszélnek erről a  dolgozók és 
tényleg itt  az ideje, hogy 
most m ár konkrétan m eghatá�

rozzuk a posta azon területeit,-  
ahol a  gépek beállítása fel�
tétlenül szükséges. Ehhez a 
dolgozók segítségét is kérik, 
tegyenek javaslatokat, hogy 
hol ésszerű a  gépesítés. Min�
den jó tanácsot szívesen vesz 
a Budapesti Igazgatóság, hogy 
kialakíthassa a vélem ényt: 
milyen intézkedéseket kell 
ennek érdekében tennie.

Székely Gézáné,
Győr- Sopron megye

A legfontosabb jelszó szá�
m unkra — m ondotta hozzá�
szólásában —, hogy meg kell 
tan ítan i az em bereket szocia�
lis ta  módon élni, dolgozni és 
gondolkozni. Ha ezt sikerül 
elérnünk a posta területén, a 
reánk váró feladatokat sokkal 
eredményesebben oldhatjuk 
meg.

Kiemelte, hogy a szocialista 
brigádok komoly segítséget 
nyú jtanak  a  szakmai vezetés�
nek, a  brigádtagokra mindig 
lehet szám ítani, bárhol is van 
szükség a segítségükre. Majd 
arró l beszélt, hogy a  megnöve�
kedőit feladatok ellátásához 
m ind több és több jól képzétt, 
m űvelt postás dolgozóra lesz 
szükség. Lehetőséget kell te�
h á t biztosítani számukra, 
hogy fejleszthessék általános 
és szakmai műveltségüket.

Sok szép eredm ényről szá�
m oltak be a  küldöttek a 
kongresszuson, sok problém át 
is felvetettek, a  hibák kijaví�
tásának  m ódjára is javaslato�

kat tettek. Maga részéről so�
kat tanult, a  tapasztalatokat 
á tad ja  dolgozótársainak és ha�
zatérve ú ju lt erővel fognak 
hozzá, hogy a  kongresszus ha�
tározatait végrehajtsák.

Agócs Pál,
Miskolc

Beszámolt az igazgatóság 
területén elért eredményekről. 
Hangsúlyozta, hogy ezeket az 
eredm ényeket igen nehéz kö�

zi szakszervezeti m unkában kiváló teljesítm ényt nyújtó  
tisztségviselőknek .tevékenységük elism eréseképpen a kong�
resszuson Bugár Jánosné, a SZOT titkára nyújto tta  át a 
Szakszervezeti M unkáért kitüntetést.

Arany jelvényt kaptak:

Csáki László, a  Teréz Táv�
beszélő Üzem vezetője.

Pvcsai Gyula, a Debrecen 
1. hivatal sab - titkára. Szocia�
lista brigádvezető.

Szabó Pál, a Pest megyei 
bizottság titkára.

Ezüst jel vényt kaptak:

Horváth László, Alközponti 
Üzem szb - titkára.

Horváth Ferenc, a székes-  
fehérvári rádióállom ás szb-  
titkára.

Urbán József, a Kispest 1. 
h ivatal szb - titkára.

Bronzjelvényt kaptak:

Bartal István, a Pestlő�
rinc 1. hivatal szb - titkára.

Csizmadia Béláné, a  sze�
gedi műszaki fenntartási 
üzem gazdasági felelőse.

Nagy Géza, a Heves megyei 
bizottság tájékoztatási felelőse.

Sólyom Lajosné, a  pécsi 
HÁLÉP szb - titkára és a Ba�
ranya megyei bizottság m un�
kásellátási felelőse.

Varga M ihály, a Veszprém 
1. szb- elnöke.

Zi Ica János, a monori szb. 
titkára.

A Szakszervezeti Murikáért jelvénnyel 
kitüntetett tisztségviselők
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TANÁCSKOZOTT SZAKSZERVEZETÜNK VII. KONGRESSZUSA Mire fordítjuk az 196
Válasz a vitában elhangzóit kérdésekre

A kongressszus vitájában 24- en vettek 
részt. Még 20 kü ldött jelentkezett felszólalásra, 
időhiány m iatt azonban ezekre nem kerülhe�
te tt sor. (Közülük 11 szaktárs írásban adta be 
hozzászólását. Szerk.) A hozzászólások után 
Besenyei M iklós a kongresszuson felvetett 
kérdésekre válaszolt.

A vitában részt vevő elvtársak mindegyike 
— hangoztatta — lényegében egyetértett a 
szakszervezet központi vezetőségének írásos 
jelentésével és szóbeli beszámolójával. A fel�
szólaló élvtársak ezeket a beszámolókat — 
nagyon helyesen — pontosabbá tették, érté�
kelték, kiegészítették, és számos hasznos ja �
vaslatot tettek, am elyeket az elkövetkezendő 
időben fel keli használni.

Az a tény, hogy a beszámolási időszakban 
ilyen eredm ényekről szám olhattunk be, 
összefügg kiegyensúlyozott gazdasági és po�
lit ik a i életünkkel. Azokkal az általános ered�
ményekkel, am elyeket az ipar, a  mezőgazda�
ság, a  ku ltu rá lis élet területén a p á rt veze�
tésével eddig elértünk.

Természetesen nem  vagyunk megelégedve 
eredm ényeinkkel. Felvetjük a még meglevő 
hibákat, különösen itt, ahol a  vezetők is jelen 
vannak. Hiszen elsősorban a  vezetőknek kell 
bizonyos kérdéseket előbbre mozdítani, meg�
oldani.

Mi tám ogatni szeretnénk és tám ogatni is 
fogjuk a posta műszaki fejlesztését, az egy�
szerűsítéseket stb - t. Azon leszünk, hogy a 
postás dolgozók m unkája egyre szervezettebb, 
egyre könnyebb legyen.

Néhány felvetett problém ára Besenyei elv -  
tens a  következőket válaszolta:

A m unka -  és védőruhával kapcsolatban a 
rendelkezésre álló  keretek  szigorúan megsza�
bottak. A szakszervezet őrködni fog azon, 
hogy a biztosított összegekből soha egy fillér 
ne m aradjon meg, és a  dolgozóknak járó ru�
ha megfelelő időben rendelkezésre álljon. A r�
ra  most nines kilátás, hogy ezeket a  kerete�
ke t felemeljék.

A szigorú té l m iatt a posta számos terü le�
ten igen fontos m unkákat nem  tud tak  elvé�
gezni, többek között olyanokat, am elyeket a 
te rv  során az első vagy m ásodik hónapban 
ütem eztek be. Különösen a kábelépítésnél, 
vonaiak karbantartásánál torlódott össze ez a 
m unka. Igen hasznos lesz, ha a  közeljövőben 
a szakszervezet megyei szervei, a  szakszerve�

zeti bizottságok, a szakmai vezetők megbe�
szélik: hogyan lehetne a lem aradást behozni 
úgy, hogy lehetőleg az első fél évben rendbe 
jöjjön minden, s m aradéktalanul elvégezzük 
a tennivalókat.

A postai m űnk i egyszerűsítésével kapcso�
latban a fő titkár elm ondotta, hogy a szak -  
szervezet számos iavaslatot te tt a vezérigaz�
gatóságnak, azonban ezeknek a megvalósítása 
a szakmai vezetés feladata. A mi feladatunk: 
a szakmai vezetőkkel megvitatni a  legdön�
tőbb kérdéseket, meghatározni a  sorrendet, 
hogy a problém ákat m ikor és hogyan oldjuk 
meg. Ezért szorgalm azta például a sizakszer-  
vezet a létszám rorm ák m egállapítását, hogy 
lehetőleg minden postás dolgozó igazságos 
megterheléssel dolgozzon. A munkaerő - gaz�
dálkodásnál is érvényesíteni kell a tervszerű�
séget.

A kongresszus határozatának végleges meg�
szövegezésénél a felm erült problém ákat fi�
gyelembe vesszük. Érvényesíteni fogjuk 
azokat a javaslatokat, am elyek ma a legtöb�
bet foglalkoztatják a postás dolgozókat.

Az elkövetkezendő időben igen nagy fel�
adatokat kell megoldani A hírközlés m inden 
ága sokkal erőteljesebben fog fejlődni, m int 
eddig s közel három szor akkora összeget ru �
háznak be, m int korábban. A rra van szükség, 
hogy megfelelően összefogjon a posta és a 
szákszervezet, s lehetőleg m inden kérdést a 
dolgozók széles rétegeivel megvitassunk és 
felhasználjuk a  jó! képzett szakem berek gaz�
dag élettapasztalatát, szakism eretét.

Az elkövetkezendő időben még nagyobb fe�
lelősséget kell éreznünk a szakszervezeti tag�
ság iránt. Türelm eseknek, m egértőknek kell 
lennünk. Őrködni kell a  postás dolgozók jogai 
felett, hogy azt minden esetben m aradéktala�
nul gyakorolni tudják . Ha türelm esek és meg-  
értőek leszünk, ha minden jogos kérdést 
igyekszünk elintézni, akkor a dolgozók bizal�
m át, megbecsülését még inkább kiérdem el�
jük. Egyre több elégedett em ber vesz m ajd 
részt a szakszervezeti m unkában, és egyre 
több megelégedett em ber építi a szocialista 
postát. Mi ezt akarjuk, és ezért fogunk dol�
gozni a jövőben — fejezte be összefoglalóját 
Besenyei elvtárs.

Ezután a kongresszus küldöttei egyhangú 
szavazással elfogadták a fő titkárnak a hozzá�
szólásokra adott válaszát.

A szakszervezet elnöksége 
február 21- i ülésén m egtár�
gyalta és elfogadta az 1963. 
évi költségvetést.

Az elnökség határozata é r�
telm ében a tagdíjbevételeket 
elsősorban a tagság közvetlen 
érdekeit szolgáló kulturális és 
szociális feladatok megoldásá�
ra kell fordítani.

Ai alapszervek évente 3,5 millió 
forinttal gazdálkodnak

Ez az összeg a  tagdíjbevé�
tel 46 százaléka. Ebben még 
nem szerepel a szülési és te �
metési segélyek félmilliós ösz-  
szege, am elyet központilag té�
rítünk  az SZTK - nak. Alap�
szerveink az 1963. évi költség -  
vetés szerin t a  fenti összeg 
33,3 százalékát szociális, 25 
százalékát kulturális, 12,5 szá�
zalékát sport és 29,2 százalé�
kát pedig szervezési ügyviteli 
kiadásokra fordítják. A lap�
szerveink az 1963. évben 
rendkívüli segélyekre 4Ő0 ezer 
forin to t irányoztak elő. T ehát 
a  visszam aradó részesedés 
több m int 70 százaléka köz�
vetlenül visszakerül a  tagság�
hoz.

Az elm ondottak alátám aszt�
ják azt az igényt, hogy a  szak -  
szervezet m inden szervénél to�
vább kell szigorítani a pénz�
ügyi fegyelmet. Ennek érde�
kében erősíteni kell a  szám�
vizsgáló bizottságokat, m unká�
jukhoz — a  rendszeres ellen�
őrzéshez — m inden segítséget 
meg kell adni.

E rövid számvetés nem al�
kalm as a  költségvetés részle�
tesebb ism ertetésére, azonban 
néhány jelentősebb ada t mégis 
tá jékoztatást nyú jt ez évi 
célkitűzéseinkről.

A VII. kongresszus küldöttei megválasztották 
az új szakszervezeti vezető szerveket

Szakszervezetünk VII. kongresszusa a  központi vezetőség 
írásos jelentését és szóbeli beszámolóját m egvitatta és elfo�
gadta. Elfogadta a Központi Számvizsgáló Bizottság jelentését 
is. és egyhangúlag felm entette tisztsége alól a  központi veze�
tőséget és a  Központi Számvizsgáló B izottságot

A jelölő bizottság javaslata alap ján  174 küldött 172 érvé�
nyes szavazattal m egválasztotta a  központi vezetőséget.

A központi vezetőség tagjai:

Ágoston íenőné BUVIG., 
Barabás Éva PESH, Bács�
kai Károly Salgótarján 1., 
Básta Rezső Műszaki Hivatal, 
Bedő Istvánné Nagykanizsa
1., Benke Gézáné Helyközi 
Távbeszélő Igazgatóság, Ben- 
kö Tibor Győr- Sopron MB., 
Besenyei Miklós szakszerve�
zeti központ Béres Károly 
Budapest 72., Botár Béláné 
Gyöngyös, Bödör Lászlóné 
Távíróhivatal, Brebovszky Je�
nő nyugdíjas, Csáki László 
Teréz Távbeszélő Üzem, 
Csizmadia Jánosné Veszprém
1., Csomány Ferencné D unaúj�
város 1., Csorba József Buda�
pesti Bizottság, Gyimesi Antal 
szakszervezeti központ, Har�
gitai Antal Ferenc Távbeszé�
lő Üzem, Hernádi Ferenc 
Paks. Horn Dezső Közlekedés-  
és Postaügyi m iniszterhelyet�
tes. Horváth István szakszer�
vezeti központ, Horváth Kál�
mán Miskolc 10., Horváth 
László Alközponti üzem, Ju�
hász István Nyíregyháza erő�
sítő állomás, Kardos Lászlóné 
Nyíregyháza 1., Keskeny Mar�
git Özd 2., Kérdő Sándorné 
Szentes 1., Kóczián András 
Budapest 70., Kövesi Béla 
postavezérigazgató, Lux Már�
ta Kiskunfélegyháza 1., Mé�
száros Józsefné szakszervezeti 
központ, Mihályi Józsefné Vas 
M B, dr. Mosonyi Ferenc Ká�
belüzem, Nagy Imréné So�
mogy megyei Távbeszélő 
Üzem, Nemes Sándor Posta -  
vezérigazgatóság, Pápai Lász�
ló nyugdíjas, Pék Dávid Ká�
belüzem, Péter Ferenc Ba�
ranya M B, Pocsai Gyula Deb�
recen 1 , Prágai György 
Csongrád M B, Rády Károly 
Hirlapüzem, Szabó Géza Sá�
rospatak, Szabó János Táv�
beszélő Igazgatóság, Szabó 
Pál Pest M B , Szilágyi Jó�
zsefné Békéscsaba 1 , Tátrai 
Istvánné Berettyóújfalu, Tö�
rök Ferenc Erzsébet Táybe -  
szélő Üzem, Waiter Ferenc 
Rádió-  és Televíziómüszaki

Igazgatóság, Vígh Antal Ko�
m árom  1 , Virág Imre Győr 
2 , dr. Zsuffa Szabolcs szak -  
szervezeti központ;

póttagjai:
Gulyás Endréné Pécs 10, 

Kerekes Kálmán Szolnok 2, 
Pintér Istvánné Vác 1, Sá- 
ránczki Lajos Kecskemét 
Fenntartási Üzem, Sós András 
Siófok, Tarnóczi Géza Buda�
pest 62, Udvardy Istvánné 
Budapest 8.

Az elnökség tagjai:
Benke Gézáné H T I, öese- 

nyei Miklós szakszervezeti 
központ, Brebovszky Jenő
nyugdíjas, Csáki László Te�
réz Távbeszélő Üzem, Csor�
ba József budapesti bizottság, 
Hargitai Antal Ferenc Távbe�
szélő Üzem, Mészáros József�
né szakszervezeti központ, dr. 
Mosonyi Ferenc, K ábel�
üzem, Nemes Sándor Postave�
zérigazgatóság, Pápai László 
nyugdíjas, Péter Ferenc Ba�
ranya M B , Szabó Géza Sáros�

patak. dr Zsuffa Szabolcs
szakszervezeti központ;

póttagjai:
Bödör Lászlóné Központi 

Távíróhivatal, Csomány Fe�
rencné D unaújváros 1 , Wal�
ter Ferenc Rádió -  és Tele�
vízióműszaki Igazgatóság.

A szakszervezet 
vezető tisztségviselői:

Az újonnan megválasztott 
központi vezetőség alakuló 
ülést ta rto tt, amelyen megvá�
lasztotta a szakszervezet el�
nökségét és vezetőit. A szak -  
szervezet elnöke: Pápai Lász�
ló, alelnöke: Brebovszky Je�
nő, fő titkára: Besenyei Mik�
lós, titkára : dr. Zsuffa Sza�
bolcs. A Központi Számvizs�
gáló Bizottság elnöke: Bayer 
Zoltán.

A központi számvizsgáló 
bizottság tagjai:

Bayer Zoltán Postavezér�
igazgatóság, Reitter János 
Gépiadatfeldolgozó Üzem, 
Macskássy Lajos Kábelüzem, 
dr. Walter György Anyag�
hivatal, Imricsák Béla Kisér-  
leti Intézet;

póttagjai:
Szilágyi Lászlóné Budapesti 

Postaigazgatóság, Stoics Ká�
roly Javítóüzem .

Az alapszervek részére ren�
delkezésre álló összegen felül 
központilag

kulturális célokra 1350000  
forintot hasmálunk fel.

Ebből például 360 ezer forin�
tot a levelező könyvtárak fe j�
lesztésére és fenn tartására  for�
dítunk, 106 ezer forin ttal já �
ru lunk  hozzá az alapszervek 
töm egkulturális igényeinek ki�
elégítéséhez. 250 ezer forin�
tot a tisztségviselők nevelésé�
re, oktatására biztosítunk,

ESZTERGOMI HÍREK
Esztergom postahivatal szak-  

szervezeti bizottsága február 
16- án rendezett ünnepi tag�
gyűlésén m egjelent a Buda -  
pestvidéki Postaigazgatóság 
vezetője is.

A dolgozók köszönetüket 
fejezték ki a közel másfél�
milliós költséggel átalak íto tt 
korszerű hivatalért.

Ígéretet tettek, hogy jó 
szakm ai felkészültséggel igye�
kezni fognak a  közönséget 
panaszm entesen kiszolgálni.

Az est folyam án búcsúz�
ta ttá k  Ú jvári Ferenc szak�
tá rsa t nyugdíjaztatása a l�
kalmából, aki pénzjutalm at 
is kapott 35 évi eredményes 
szolgálataiért.

Szavaznak a küldöttek

210 ezer forintot a  sajtókiad�
ványok előállítására, 120 ezer 
forinttal tám ogatjuk a Műve�
lődési Házat, 30 ezer forin t�
tal a postás fiatalok ku ltu rá�
lis igényeit stb.

Ezek m ellett még a buda�
pesti Művelődési Ház 1 165 000 
forintot, az Erkel Ferenc Ze�
neiskola pedig 235 ezer forin�
to t használ fel a postás dol�
gozók és gyermekek kulturális 
zenei igényeinek kielégítésére.

Szociális célokra 3 020 000 
forintot fordítunk

Ebből az üdülők fenn tartá�
sa 2 millió forintba kerül. 
Ezen belül a postás gyermekek 
üdültetésére 580 ezer forintot 
használunk fel. 100 ezer fo�
rin tta l járu lunk  hozzá a nyug�
díjasok kedvezm ényes étkezte�
téséhez és 50 ezer forinttal a 
fiatalok szociális tám ogatásá�
hoz (üdülés, külföldi ú t stb.). 
400 ezer forin ttal a szakszer�

vezetek közös beruházását se�
gítjük. (Hajdúszoboszlón és 
Budapesten üdülők felépítése, 
szakszervezeti nyomda építé�
se.) A m unkában kiváló pos�
tás dolgozók jutalom - üdülteté�
sére 40 ezer forintot biztosí�
tunk stb.

Sportcélokra m integy 700 
ezer forintot fordítunk. Ezt az 
összeget zömében a sportcso�
portok és a kishivatalok ' tá �
m ogatására, különféle üzemek 
közötti töm egversenyekre és 
a Postás Sport Egyesület tá �
m ogatására szánjuk.

A felsorolás — m int em lí�
te ttük  — nem teljes. A pos�
tás dolgozók kulturális, szo�
ciális és sportigényei igen 
sokrétűek, s azok megfelelő 
kielégítése még számottevő 
anyagi eszköz biztosítását te�
szi szükségessé

Elnökségünk az 1963. évi 
költségvetést jóváhagyta.

Aranyi Lajos

Költözik a hivatal
Akik zalaegerszegi posta- 

hivatalunkban többször meg�
fordultak, tudják, hogy mi�
lyen korszerűtlen épületben, 
szűk helyiségekben dolgo�
zunk. Ennek ellenére az el�
múlt években hivatalunk 
négy esetben is elnyerte az 
élüzem címet.

Felettes szerveink is úgy 
látták, hogy a hivatalunk 
megérett a korszerűsítésre: a
Postavezérigazgatóság rende�
leté szerint megtörtént az 
emeleti részek átalakítása. 
A múlt év őszén elkezdték 
a földszinti részek módosítá�
sát is.

1963. január 5-én szük�
ségessé vált, hogy egész fel �
vételi részlegünket a kijelölt 
ideiglenes helyiségbe költöz�
tessük. A hivatal szakmai ve �
zetése a szakszervezettel 
egyetértésben és dolgozóink 
helyeslésével úgy határozott, 
hogy költségkihatás nélkül, 
saját erőnkből megoldjuk az 
átköltöztetést. Ennek megfe�

lelően a hivatal dolgozói 
január 5-én 13 órától a hiva�
tal berendezéseit folyama�
tosan átszállították az ideig�
lenes helyiségbe. A munka 
másnap a hajnali órákig 
tartott. Hivatalunk 6-án reg�
gel 7 órakor már üzemké�
pes állapotban a közönség 
rendelkezésére állt. Az át�
költöztetési munkában külö�
nösen a fiatal kezelógyakor- 
nokok tettek ki magukért.

E munkákkal körülbelül 
5—6 ezer forintos kiadástól 
mentesítettük a postát. Je�
lenleg ideiglenes helyiségben, 
mostoha körülmények között 
dolgozunk ugyan, de tudjuk, 
hogy mire a nyári napok: 
beköszöntenek. hivatalunk 
akkorra az ország egyik leg�
modernebb hivatala lesz. Biz�
tosak vagyunk abban, hogy 
dolgozóink az új körülmé�
nyek között még jobb ered�
ményekkel öregbítik majd a 
zalaegerszegi posta hírnevét.

Szalai Imre

A postások életéből
Február 14- én a Postavezér�

igazgatóság tanácstermében  
Kossá István m iniszter e lv�
társ 70 nyugdíjba vonuló 
postás dolgozót búcsúztatott. 
K edves szavakkal köszönte 
m eg becsületes, fáradságos 
m unkájukat. A  nyugdíjba vo�
nulók között volt Kondo�
rost Károly, aki 50 eszten�
dőt, Rákos Am brus nagy�
kőrösi kézbesítő, aki 40 évet 
és Hegedűs Sándor, aki 50 
évet töltött a postán. Töb�
ben kormány - , m iniszteri és 
vezérigazgatói kitüntetést, ju �
talm at kaptak.

★
Az érsekvadkerti postahi�

vatal dolgozói eredményesen 
tevékenykednek a takarékos -  
sági versenyben. 1962. decem�
ber 31- én 780 betétkönyvet
ta rto ttak  nyilván. 1963. áp�
rilis 4- e tiszteletére újabb 
takarékgyűjtést vállaltak. En�
nek során m ár 70 új betét�
könyv - tulajdonos van, kö�
rülbelü l 500 ezer fo rin t új 
betéttel.

★
Tóth László, az ozorai pos�

tahivatal vezetője, hivatali 
munkája mellett a község 
társadalmi életében is ered�
ményesen vesz részt. Tagja a 
népfrontbizottságnak. A leg �
utóbbi népfront-tanácskozá�
son elmondotta: „Lakossá�
gunk egyre műveltebb, ta�
nultabb lesz. 10 éve 35 új�
ságot és folyóiratot járat�
tak a községben, jelenleg 
600 körül van az előfizetők 
száma”.

*
A z elm últ hónapban Rösz-  

kén, Üllésen, Kiskundorozs -  
mán, Földeákon, Székkuta�
son, Tótkomlóson és Oros�
házán a szegedi ku ltúro tt�
hon színjátszói nagy siker�
rel szerepeltek. Bem utatták  
„Az asszony többet keres’’ c. 
háromfelvonásos zenés víg�
játékot. A sikerre jellemző  
hogy az előadást több helyen 
m eg kellett ismételni, és je �
lenleg 6 helyre kaptak m eg�
hívást a községi művelődési 
otthonoktól.

Posfa és Hegyfalu között 
kézbesít Varga Im re külte�
rületi kézbesítő. A rendkí�
vüli téli időjárás a latt is 
naponta 18—2Ó kilom étert 
gyalogolt, néha m éteres hó�
fúvásokon törte á t magát. 
Jeges szél m arta  az arcát, 
könnyet csavart a szeméből, 
de rendületlenül ró tta  a ha�
vas utakat. Tudta: milyen
nagyon várják  az újságot, a 
levelet, vagy nyugdíjat!

★

Nyíregyházán a hagyomá�
nyos postásbál szép sikerrel 
zárult. A  városi művelődési 
házban m integy 800 vendég 
kitűnően érezte magát. Na�
gyokat derültek a ku ltú r�
műsoron, a szerencsések örül�
tek a tom bola - nyerem ények�
nek és a fiatalság a nívós 
tánczenének.

*

A Fejér megyei Zichy új�
faluban a legnépszerűbb em�
berek közé tartozik Bárt- 
fay Sándor bácsi, a postás. 
Eredményes munkáját bizo�
nyítja, hogy majdnem min�
den családhoz jár valami�
lyen folyóirat. 1923 óta dol�
gozik a községben. Önzet�
len munkájával megszerez�
te magának és a postának 
is a legtöbbet, az emberek 
megbecsülését.

★
Sokan elismeréssel szólnak 

m ostanában Szentpéterszegen 
a debreceni igazgatóság dol�
gozóiról, ők ugyanis 30 ezer 
forint értékű társadalm i m un�
kát végeztek a községi m ű�
velődési ház építkezésénél)
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