
Május 4-én 19 szakm a — mintegy 3 és fél�
millió szervezett dolgozót képviselő — kül�
dötteivel kezdi meg m unkáját a Magyar Szak- 
szervezetek XXII, kongresszusa. E kongresz- 
szuson azonban nem csupán a 3 és félmillió 
szervezett dolgozó, hanem az egész magyar 
nép érdekében tanácskoznak, hiszen közvet�
lenül. vagy közvetett módon a szakmához ta r �
tozó tagság érdekei összefonódnak a lakosság 
érdekeivel. Szakszervezetünket e jelentős fó�
rumon a IX. kongresszuson megválasztott 13 
küldött és 5 meghívott szaktársunk képviseli. 
Küldötteink magukkal viszik a kongresszu �
sunk ajánlásait.

A Magyar Szakszervezetek XXII. kongresz- 
susa határozattervezetének alapelveivel 
egyetértünk, de leteszünk e jelentős tanácsko �
zása elé néhány kiegészítő javaslatot is. Szük�
ségesnek ta rtjuk  az alacsony nyugdíjak ren �

dezését, a felnőttoktatás jelenlegi rendszeré �
nek felülvizsgálatát, a közizlés fokozottabb 
m értékű fejlesztését. Tám ogatást igénylünk a 
postás dolgozók bérproblém áinak megoldásá�
hoz is. Az ajánlások között szerepel a postás 
dolgozókat a magyar sajtó részéről ért meg�
alapozatlan bírálatok elleni fellépés is. Az az 
igényünk, hogy a Népszava védje meg a be �
csületesen, nehéz üörülmények között dolgo�
zó postásokat. Javasoljuk, hogy üzemi bal �
esetek esetén 100 százalékos táppénzt folyó�
sítsanak a dolgozóknak, és biztosítsanak je �
lentős kedvezményt a nagycsaládosoknak, a 
lakáshasználatba-vételi díjak m egállapításá �
nál.

A szervezett magyar postás dolgozók sok si�
kert kívánnak a Magyar Szakszervezetek 
XXII. kongresszusának, am ely elé nagy vára �
kozással tekintenek.

Tudósítás szakszervezetünk IX. kongresszusáról

, Ragyogó tavaszi napra  ébredtünk április 8-án. A 
| távoli megyékből m ár az előző napon megérkeztek a 
I kongresszusi küldöttek. A külső szemlélőnek is feltűn- 
| betett, hogy az érkezők szinte egytől egyig ism erősként 

köszöntötték egymást. A kadtak olyanok is, akik csak 
egymás hangját, nevét ism erték, de személyesen 8-án 

i reggel szoríthattak kezet. A távbeszélő-kezelők életé- 
, ben ez egyébként m ár megszokott dolog. A székház hom- 

lokzatán díszes felirat köszöntötte szakszervezetünk IX.
! kongresszusának küldötteit, az előcsarnokban a  rende- 
i zők irányíto tták  az érkezőket. A kongresszusi terem  szín- 
í padán egyszerűségében is im pozáns háttér, a  szakszer- 
j vezet jelvényével és egy hatalm as kilencessel.

A terem  megtelt, s dr. Zsuffa Szabolcs, szakszerve �
zetünk elnöke egymaga lépett az elnökségi asztal m ik- 

I rofonjához. A központi vezetőség nevében szeretettel 
köszöntötte a Postások Szakszervezete IX. kongresszu �
sának m eghívottait, küldötteit, vendégeit. A kongresz- 

i szust a  központi vezetőség a  SZOT iránym utatásának 
megfelelően 1971. április 8—9-re hívta össze. Külön üd- 

| vözölte a  m unkában élenjáró dolgozókat, a  szocialista 
! m unka kitün tete ttje it, a  szocialista brigádok jelenlevő 
| képviselőit, szakszervezetünk tisztségviselőit, az MSZMP 
j Központi Bizottságának, a  SZOT-nak, a  társszakszer- 
j vezetéknek, a  KM P-nek, valam int a  Postavezérigazga-

I
tóságnak m egjelent képviselőit. Ezek u tán  javaslatot 
te tt az elnökség tagjaira . Felhívta a  figyelmet, hogy az 
elnökségi tagokra vonatkozó javaslatot kiegészíti, m ert 
Földvári A ladár, a  SZOT elnöke is megtisztelte jelen �
létével a  kongresszust, javasolja az elnökségbe való 
beválasztását.

A küldöttek igazolványukkal szavazták meg az e l �
nökség tag jaira  vonatkozó javaslatot. Így az elnökség �

ben helyet foglalt: K atona István, az MSZMP Központi
Bizottságának tagja, a Központi Bizottság Agitációs és 
Propagandaosztályának vezetője; Földvári A ladár, a 
SZOT elnöke; Somoskői Gábor, az MSZMP Központi Bi�
zottságának tagja, a SZOT titkára ; dr. Csanádi György 
közlekedés- és postaügyi m iniszter; Horn Dezső m inisz �
terhelyettes, a  posta vezérigazgatója; Kóczián András, a 
szakszervezet alelnöke; Besenyei Miklós, a  szakszervezet 
főtitkára; Bayer Zoltán, a Központi Számvizsgáló Bi�
zottság elnöke; Biró B. József és Fatalin  János, a szak- 
szervezet titkárai; továbbá Benke Gézáné (1ITI), Cseri 
Pál (Nógrád megye), Csurai Éva (Szeghalom), Derekas 
Lászlóné (Erzsébet Távbeszélő Üzem), Fogoly Józsefné 
(RTV), Győr Ferenc (Szolnok), Kővári Béla (Központi 
Távíróhivatal), M olnár János (Nyugdíjas szb), Nagy Fe- 
rencné (Lenti), Németh Jánosné (Gyöngyös), Pozsonyi 
Vilmos (Postavezérigazgatóság), Udvardy Istvánná (Bu�
dapesti Postaigazgatóság) és Váczi Zoltánná (Győr).

Az elnök megnyitó szavaiban u ta lt az MSZMP X. 
kongresszusa határozatára, am ellyel a  postásdolgozók 
széles rétegei egyetértenek. Szólt a III. ötéves te rv  ered �
ményeiről, a IV. ötéves terv  eéljairól, a  tapasztalatairól, 
m ajd felkérte a kongresszust: egyperces ném a felállással 
tisztelegjen azok emlékére, akik  az elm últ négy év során 
estek ki sorainkból, így Brebovszky Jenőre, szakszerve �
zetünk volt alelnökére és R eiter Jánosra, a  Központi 
Számvizsgáló Bizottság volt tagjára, akik  életük utolsó 
pillanatáig odaadással szolgálták a  szervezett dolgozók 
ügyét. (A kongresszus egy percig tisztelgett.) Dr. Zsuffa 
Szabolcs ezek u tán  a kongresszust m egnyitódnak nyilvá �
n ította, szavazásra bocsátotta a különböző m unkabizott �
ságokra vonatkozó javaslatokat.

Az elnökség

- A kongresszus titkárságának 
vezetője: Besenyei Miklós,
szakszervezetünk főtitkára. 
Tagjai: Hegedűs Istvánné,
A ranyi Lajos, Gyimesi Antal, 
szakszervezetünk osztályveze�
tői, illetve Kuklis István osz�
tályvezető-helyettes. A m an �
dátumvizsgáló bizottság elnö �
ke Mihályi Józsefné, Sopron, 
területi TSZT-elnök. Tagjai: 
Monori Imre, a PÉKÜ szt-tit- 
kára, dr. P intér Mihályné, Pé �
csi Postaigazgatóság, Török 
Ferenc, K risztina Távbeszélő 
Üzem, dr. Vakulya Erzsébet, 
BUVIG terü leti szt elnöke. 
A jelölőbizottság elnöke Bán �
sági István, Somogy megyei 
Távközlő Üzemtől. Tagjai: 
Oroszlány Ferencné, Észak- 
Pest körzet szb-titkára, P iet- 
ráskó Ede, Központi Já rm ű �
telep szt-titkára, Szantner 
György, Szegedi területi szt- 
tagja, Tóth Anna, Székesfe-

Besenyei Miklós főtitkár beszámol a kongresszusnak

hérvár 1. sz. hivatal szb-titká �
ra . A szavazatszedő bizottság 
elnöke Szabó Géza, Sátoralja �
ú jhely jszb-titkára. Tagjai: 
A lbert József, Veszprém m e�
gyei Távközlési Üzem szt-tit- 
kár, Barabás Éva, Postavezér �
igazgatóság, Kasza János, a 
Központi Kábelüzem szt-titká �
ra, Nagy Gézáné, Debrecen, 1. 
sz. hivatal dolgozója. A hatá- 
rc-zatszedő bizottság elnöke 
Biró B. József, szakszerveze�
tünk  titkára. Tagjai: Bácskai 
Károly, Salgótarján, 1. sz. hi�
vatal dolgozója, Fogoly József�
né, RTV lg. szt-tagja, Gunczer 
Andorné, a Szeged területi szt- 
tagja, Juhász István, a HTI 
Nyíregyházi Gócüzem dolgozó�
ja. Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
Németh Jánosné, Gyöngyös, 1. 
sz. hivatal bizalm ija, Pocsai 
Gyula, Debrecen, 1. sz. hivatal 
szb-titkára.

A kongresszus a  m unkabi�
zottságokra vonatkozó javas �
la to t megszavazta, s ugyanezt 
te tte a  napirendi pontokat il �
letően is.

Ezután az elnök felkérte Be�

senyei Miklós főtitkárt, ism er�
tesse a  központi vezetőség szó�
beli beszám olóját

A dolgozók bizalmáról, 

tenniakarásáról

— Tisztelt Kongresszus! 
Kedves küldött Elvtársak!

— Nekünk, kongresszusi 
küldötteknek értékelnünk kell 
szakszervezetünk négyéves te �
vékenységét, a  VIII. kongresz- 
szus határozatainak végrehaj�
tását. A szám vetésen tú l meg 
kell határozni a következő 
évek főbb tennivalóit, a Ma�
gyar Szocialista M unkáspárt, 
a Szakszervezetek Országos Ta �
nácsa vezetőtestületednek á l �
lásfoglalásai, határozatai szel�
lemében, a posta IV. ötéves 
tervének ism eretében. A kül�
dött elvtársak rendelkezésére 
áll a központi vezetőség négy �
éves m unkáról szóló írásos je �
lentése és a határozat javas �
lata — mondotta bevezetőjé �
ben a főtitkár, majd u ta lt a r �
ra: e m unkát segíti és köny-
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Kö s z ő e iís í a M a r a  Szakszervezetek XXII kongresszusát!

A l lA lakosság és a postassag 
érdekeinek összhangjáról

V IL Á G  P R O L E T Á R J A I  E G Y E S Ü L J E T E K !



nyiti, hogy a szakszervezetek 
választásai az MSZMP X. 
kongresszusát követően történ �
tek, s e tény igen kedvező 
politikai feltételeket b iz tosit 
M ajd így folytatta:

— A p árt X. kongresszusa 
többek között értékelte a  ma�
gyar szakszervezetek hivatá �
sát, szocialista társadalm unk �
ban  elfoglalt helyét és szere �
pét. M egerősítette a szakszer�
vezeti mozgalom eddigi tevé �
kenységét. Á llást foglalt ab �
ban, hogy a  szocializmus épí- ! 
tésének előrehaladásával még 
nagyobb feladatok hárulnak a 
szakszervezeti mozgalomra, 
egyrészt az össztársadalmii é r �
dekek, másrészt az egyes dol�
gozók érdekeinek magasabb 
szinten való képviseletében: a  
szakszervezeteket megillető 
jogok, a rá ju k  háruló  kötele �
zettségek és a felelősség érvé �
nyesítésében. Szakszervezetünk 
tagjai, a  posta és hírközlés 
szervezett dolgozói m agukénak 
vallják  pártunk  X. kongresz- 
szusőnak határozatait, és m eg �
győződéssel veszik ki részüket 
annak végrehajtásából. Szak- 
szervezeti erőnkkel biztosítjuk 
a  postásdolgozók aktivitását, 
segítjük hazánk hírközlési 
igényeinek kielégítését. Azon 
m unkálkodunk, hogy szakszer�
vezetünk m unkája a  párt X. 
kongresszusán hozott határo �
za tnak  megfelelően gazdagod�
jék, s  növekedjék szerepe, a 
posta és a postásdolgozók 
m unkája pedig egyre jobban, 
teljesebben megfeleljen a  tá r �
sadalm i igényeknek.

— Feladataink m eghatáro �
zását segíti az a  tény, hogy a  
m agyar szakszervezeti mozga�
lom az elm últ években igen 
gazdag, értékes tapasztalatok �
kal gyarapodott, s. egész tevé �
kenysége tükrözi hazánk ked �
vező politikai és társadalm i 
fejlődését.

Ezután Besenyei Miklós n é �
hány fontosabb feladatról, a  
választások során felm erült, a 
postásdol gőzök széles rétegeit 
foglalkoztató kérdésekről szólt. 
A szakszervezeti szervek ú jjá - 
választása a  M agyar Szakszer�
vezetek A lapszabálya és a  
SZOT határozata a lap ján  be �
fejeződött, a  központi vezető �
ség ez irányú célkitű �
zései érvényesültek. A vá �
lasztások igen jó politikai 
légkörben folytak. Ezt mi sem 
bizonyítja jobban, m in t a  tag �
ság nagy aktivitása, a  szak- 
szervezeti dem okrácia erősbö- 
dése. Széles körű véleménycse�
rével volt egyenlő a válasz �
tás, am ely a  szakszervezet ve �
zető szervei szám ára rendkí�
vül hasznosnak és tanulságos�
n ak  b izonyult M indenütt a 
tenniakarás, az eredm énye �
sebb m unkára való törekvés, a  
bizalom, a  kötelességtudat és 
a felelősségvállalás volt a  je l �
lemző. A vitában résztvevők 
elism erték a  hazánk gazdasági 
és társadalm i életében meg�
valósuló kedvező változáso �
kat, úgyszintén a  posta szerve �
zeti. technikai és gazdasági 
fejlődését. Örömmel beszéltek 
a  posta belső életében k ia la �
ku lt dem okratikus légkörről, 
am ely m indenekelőtt az üzemi 
dem okrácia fejlődésével, a ha �
táskörök decentralizálásával, 
a  kollektív szerződés és az 
anyagi érdekeltség mai rend �
szerének bevezetésével kap �
csolatos.

A iogos igények 
nagy része teljesíthető

— M indezeket nem csak ér �
tékelték, hanem  felism erték 
bennük sa já t érdekeiket is — 
állapíto tta meg a  főtitkár. — 
A postásdolgozók ezért vállal �
ják  a  több és színvonalasabb 
m unkát, készek a posta IV. 
ötéves tervében kitűzött fel�
adatok végrehajtására.

De ugyanakkor őszintén szó�
vá te tték  igényeiket, 
amelyek nagy része jogos, 
nem kerülheti el figyel�
m ünket, s gondos m ér �
legelés u tán  többségükben te l �
jesíthetőek.

H angoztatta: a  taggyűlések, 
küldött-tanácskozások érzékel�
tették: a  szakszervezeti szer �
vek tekintélye, m unkájuk é r �
téke az előző választások óta 
jelentősen megnőtt a  postás�
dolgozók körében, de még töb�
bet várnak. A szervezett dol�
gozóknak a  választásokon va �
ló aktiv itása és igényessége 
kifejezésre ju to tt abban is, 
hogy szívesen vállaltak  külön �
böző m egbízatásokat, s  a jelöl�
tek  döntő többsége ragaszko �
dott tisztségéhez. A pártszer �
vezetek m indenütt segítették a 
választásokat, hozzájárultak 
azok sikeréhez. A posta veze�
tői részt vettek taggyűléseken, 
küldöttértekezleteken, felszó�

lalásaikkal segítették a  szak- 
szervezeti munkát, arról elis�
merően nyilatkoztak. A vá �
lasztott testületek és tisztség �
viselők gondosan felkészülve 
adtak  számot a  két választás 
között végzett munkáról. Az 
újraválasztott testületek sze�
mélyi összetételének kedvező 
változása reálisabban tükrözi 
a  dolgozók rétegződését. A 
központi vezetőség előtt nem 
voltak ism eretlenek a dolgo�
zók által szóvá te tt problém ák, 
hiszen azok foglalkoztatják 
mind a  szakszervezet vezető- 
testiileteit, m ind a  posta veze�
tését, és a  vélemények egyezte�
tésével közösen keresik a  meg-, 
oldás módját, idejét. Ezek után  
a felm erült problém ákat tag �
lalta.

kor is. ha egyes postai szolgál�
tatások megbízhatósága minő�
sége nem javult úgy, ahogy 
szerettük volna, vagy joggal 
elvárják tőlünk. Bizonyos te �
rületeken még minőségromlás 
is mutatkozik, pedig a  posta 
értékm érője a  pontosság, meg�
bízhatóság, gyorsaság volt, s 
m arad a  jövőben is. Sok a 
vélt és valóságos ok, de eze�
k ért legkevésbé hibáztathatjuk 
a  dolgozókat.

Kibírjuk a nemzetközi 

összehasonlítást!

— A posta forgalmi ágazata 
ma valóban igen nehéz hely �
zetben van. Lassan képtelenek

A küldöttek figyelemmel hallgatják a  fő titkár beszámo�
lóját

— Igen sokat foglalkoztak a 
posta új irányítási rendszeré �
vel, annak kedvező hatásával 
és ellentm ondásaival, a  III. öt�
éves te rv  végrehajtásával, a
IV. ötéves te rv  célkitűzéseivel. 
Tém a volt a  beruházási össze�
gek m értékének és elosztásá�
nak az egyes szakterületek 
közötti aránya. Sokhelyütt é r �
tékelték a  szocialista m unka- 
verseny eredm ényeit, az üze�
mi dem okrácia ta rta lm i fejlő �
d ésé t

— A dolgozók m egvitatták 
a  belső m unkaszervezés javí �
tá sának  szükségességét, a  lé t �
számgondokat és a  forgalom �
gépesítés hiányát. Sürgették a 
bérek és jövedelm ek em elését, 
a  bérrendszer továbbfejleszté �
sét, a  helyes kereseti arányok 
kialakítását, a  törzsgárda na �
gyobb anyagi és erkölcsi meg�
becsülését. Szinte m indenütt 
sürgették  a  munkaidő-csök �
kentés folytatását, a  m unka �
körülm ények ja v ítá sá t szociá�
lis ellátottságuk növelését, a  
lakásépítés segítését.

„A Vül. kongresszus 

határozatát teljesítettük...“

— A szakszervezeti m unká �
val kapcsolatban általános 
igény a  szakszervezeti dem ok �
rácia továbbfejlesztése, a  be�
szám olás és tájékoztatás rend �
szeressé tétele, a  szakszerve �
zeti jogok helyes gyakorlása, 
bátrabb  alkalm azása, a  dolgo�
zók vélem ényének figyelembe 
vétele, az érdekvédelem  nö�
velése. Sokan szóltak az  irá �
nyító m unka javításáról, több 
segítséget várnak  a  felsőbb 
szervektől a  határozatok vég�
rehajtásának  megszervezésé, 
hez — hangsúlyozta a főtitkár. 
Ezek után  jelen tette  a  küldöt �
teknek, hogy a  VIII. kongresz- 
szus határozatait végrehajtot�
tuk. U talt arra, hogy a  két 
kongresszus közötti időszakban 
az irányítási rendszer postai 
alkalm azásait a szakszervezet 
teljes erejével segítette. A 
gazdálkodásnak e rendszere 
helyesnek bizonyult, jelentős 
eredm ényekről szám olhatunk 
be. A IV. ötéves tervvel kap �
csolatos tennivalók sem  k i �
sebbek.

Ezek u tán  néhány, a  tervvel 
kapcsolatos adato t em lített 
meg.

— A kedvező gazdasági m u �
tatók m indenekelőtt a  dolgo�
zók becsületes helytállását bi �
zonyítják. A postásdolgozók a 
III. ötéves te rv  során bebizo �
nyították: akarnak  és tudnak 
dolgozni, felelősséget éreznek 
a posta és önmaguk m unká �
jáért, szeretik szakm ájukat, és 
m indent megtesznek, többek 
között az ország növekvő h ír �
közlési igényeinek kielégíté �
séért.. A kongresszus nevében 
ezúton is megköszönöm a  pos�
ta  m inden dolgozójának, ve �
zetőjének a  nehéz, sokszor 
kedvezőtlen körülm ények kö �
zölt elért nagyszerű rmmkasi- 
kereket. Ezek tények, még ak �

ieszünk a  forgalm at fogadni és 
feldolgozni. A szolgáltatások 
minőségével kapcsolatos hibák 
igazait, a  jogos és megalapo �
zott nyilvános bírálatokait meg 
kell szívlelnünk, s  h ibákat ki 
kell javítanunk. E rre kötelez �
nek hagyom ányaink, szakm ánk 
és önm agunk becsülete. Nincs 
szükség arra , hogy tagadjuk a  
lazaságokat, az elkövetett sza�
bálytalanságokat, a  posta m un. 
kájában  jogosain kifogásolt bü �
rokratizm ust, vagy védjünk 
olyan dolgozókat, ak ik  erre 
m éltatlanok, de felelőtlenség �
nek já rtju k  a  körülm ényeket 
figyelmen kívül hagyó, meg�
alapozatlan általánosításokat. 
EgXkedvézőtlen hátast vált ki, 
és jogosa« sérti a  m unkájukat 
becsületesen végző dolgozókat. 
Néhány dolgot azonban nem 
szabad szem elől tévesztenie 
senkinek! Véleményünk sze�
r in t a  M agyar Posta szolgálta �
tása i — bárm ilyen furcsán is 
hangzik — m a is k ib írják  a 
nemzetközi összehasonlítást. 
Hazánknál sokkal fejlettebb 
országokban sem nyújt a  pos�
ta  olyan széles, k u ltu rá lt és 
kényelm es szolgáltatást a la �
kosságnak, illetve a közületek 
szám ára, m int nálunk. Sokhe�
lyü tt még a  fővárosokban sem  
kézbesítenek például csoma�
got, m íg nálunk  a  fővároson 
k ívü l 110 helységben m inden 
csomagot, külterületeken pe �
dig 5 k iló  súlyhatárig  kézbe�
s ítjü k  házhoz. H avonta több, 
m in t m ásfél m illió nyugdíjat 
kézbesítünk rendszeresen, n ap �
ra  készen, ezenkívül m inden 
pémzkü ldem ényt házhoz vi�
szünk, s nem  a hivatalokban 
fizetjük ki. Az ország pénz- 
forgalm ának 98 százalékát m i 
bonyolítjuk lie. 10 év alatt, a 
te rjesz te tt sajtóterm ékek
mennyisége megkétszerező �
dött, s 1989—1970-ben meg�
halad ta az egym illiárd pél�
dányt, am elyeknek 63 százalé �
k á t lakásokra kézbesítjük. 
Ezeken kívül sorolhatnánk a 
tv-, ráddódíjak beszedését: a 
felszabadulás után mindössze 
250—300 ezer előfizető volt, 
m a 4 m illió  200 ezer.

Csak áldozatok árán...

— Közel já ru n k  az igazság�
hoz, ha kim ondjuk: a posta 
szolgáltatásainak anyagi, tech �
n ikai feltétele e feladatokhoz 
ki sem alakult, meg sem  te �
rem tődött, e h iány t eddig 
nagy áldozatok árán, de m un �
kaerővel mégis lehete tt pótol�
ni, viszont m a m ár ez a  lehe�
tőség nincs biztosítva, s a  ha �
gyományos postai szolgáltatá �
sok gépesítettsége mindössze 
2 százalékos. T ehát a m unka- 
folyam atok évtizedek óta alig 
változtak. A m unka döntő 
többségét m anuálisan a dolgo�
zók végzik.

— E tényezők mind hozzá�
já ru lnak  a m ai feszültségek �
hez, a minőség rom lásához — 
állapíto tta meg besenyei Mik�
lós, m ajd  felhívta a  figyel�

met: világjelenség m a m ár, J 
hogy a küldeményeket p é ld áu l! 
levélszekrények útján kézbe-! 
sítik, s az, hogy széles kör-1 
ben elterjedt a csoportos le- | 
vélszekrények használata. Ná�
lunk mégis érthetetlenül nagy 
az ellenállás, a búződozás, és 
igen kevés a megértés.

— A postásdolgozók érde �
keinek védelmében nem hagy �
hatjuk  szó nélkül azt sem, 
hogy a  bevételeket kötött d íj �
tételek alkotják, a költségek 
viszont folyam atosan növeked �
nek. Ebből következik a m ű �
szaki fejlesztés ütem ének las �
sulása, a  gépesítés elhúzódása 
és a dolgozók m unkájának 
egyre nehezebbé válása. A 
m ásik nyugtalanító  következ �
m énye ennek, hogy a posta 
á lta l képzett nyereség a szük �
ségesnél kisebb lesz, s ez ked �
vezőtlenül érin ti a bérem elést, 
a többi szociális ju ttatást. A 
posta vezetése ezért tegyen 
határozott intézkedéseket és 
a rendelkezésre álló belső esz�
közöket hatékonyabban hasz �
nálja  fel technikai fejlesztés �
re. Elsősorban e rre  kell össz�
pontosítani a  beruházásokat, 
széles körben elterjeszteni a 
gépesítést, korszerűsíteni az 
anyagok feldolgozását, szállí �
tását. A technikailag elm a �
rad t te rü leteket messzeme�
nően előnyben kell részesíte �
n i a  létszám -, bér- és kere �
seti szintek növelésénél. S aj �
nos, ez ma még korántsincs 
így. A választások során e vo �
natkozásban sok k ritika  hang �
zott el. Ha a lehetőségek és 
feltételek nőm kielégítőek, 
őszintén meg kell m ondani 
ezt, s az illetékes korm ány �
zati szervek segítségét, meg�
felelő tám ogatását kell kérni.

A jobb munka feltételeit 
biztosítani!

Ezek után hangoztatta, hogy 
a IX. kongresszus előkészítése 
időben egybeesett a posta IV. 
ötéves tervének beindításával, 
a végrehajtás megszervezésé �
vel. A  te rv e t a  központi veze �
tőség még an n ak  végleges el�
fogadása elő tt m egvitatta, 
több lényeges kérdésben te tt 
javaslatokat. A  posta vezetői 
ezeket figyelembe vették. Az 
a vélemény, hogy az elfoga �
dott te rv  az eddigieknél gaz�
dagabb fejlesztési lehetősége�
ket k ínál, lényegesen meg�
gyorsulnak a  beruházások, 
ugyanez vonatkozik a m űsza �
k i fejlődésre, az új és k o r �
szerű h íradástechnika széles 
körű  alkalm azására. Kétm il�
liá rd  400 m illió fo rin to t irá �
nyoznak elő beruházásokra, 
am ely összeg kétszerese a  III. 
ötéves te rv  beruházási össze�
gének.

— Egyetértettünk a külön �
böző szolgálati ágak fejleszté �
si arányaival, m iszerin t a  7,4 
m illiárd  forintból 57 százalé �
ko t a helyi és helyközi táv �
beszélő szolgálatra, 21 száza �
léko t a vezeték nélkü li h ír �

rendszere m egterem tette az
anyagi érdekeltség, ösztönzés 
érzékenyebb, az eddigieknél 
jóval hatásosabb m ódját, le�
hetőségét A legjobban sike �
rü lt ösztönzési rendszer 6em 
pótolhatja azonban a dolgo�
zók tudatos m unkáját, szor �
galm át, fegyelmezettségét. Ez 
eddig is tapasztalható  v o lt A 
lelkesedést növeli, hogy ilyen 
arányú fejlődés előtt még 
nem  á llt a  posta. — Majd 
szólt a  hatás- és jogkörök de �
centralizálásáról, s arró l, hogy 
ugyanakkor a  hírközlés te �
k intetében továbbra is é r �
vényben m arad a központi 
irányítás. Ennek ellenére a 
végrehajtásban m a sokkal de �
m okratikusabb a légkör, m int 
korábban. Az üzemi dem okrá �
cia fejlesztése, belső ta rta l �
m ának jav ítása az eredm é �
nyes politikai, gazdasági 
m unka egyik alapvető felté �
tele. A választások is bizo�
nyítják, hogy a dolgozóknak 
van véleményük, a m aguk és 
vezetőjük m unkájáról, á lta lá �
ban  m indarról, am i össze�
függ m unkájukkal, s közvet�
ve, vagy közvetlenül érinti 
élet- és m unkakörülm ényei- 
ket.

A dolgozókkal együtt!

__ A jövőben rendszeresen
inform álnunk és tájékoztat �
nu n k  kell a  dolgozókat, s 
jobban figyelembe kell ven �
nünk, érvényesítenünk véle �
m ényüket, akaratukat. Velük 
együtt és nem  nélkü lük  kell 
gondolkodnunk, határoznunk 
a feladatokról. Szervezettem 
kell gondoskodnunk, — húzta 
alá a  beszámoló — a dolgozók 
hasznos tanácsainak, javasla �
ta inak, észrevételeinek gaz�
dag gyakorlati tapasztalatai �
n ak  érvényesítéséről. így  job �
ban biztosítható, hogy a  dol�
gozók valóban m agukénak 
érezzék a  te rveket és meggyő�
ződésből, szívesen válla lja �
n ak  részt azok végrehajtásá �
ból.

Beszélt a szakszervezeti 
szervek felelősségéről, a  te r �
vező m unkában való részvé �
telükről, kiem elte, hogy a 
feltételek  e rre  adottak. V an �
n ak  jó  határozataink, tudjuk, 
hogyan kell e ljárn i a dolgo�
zók képviseletében. E határo �
zatok végrehajtása azonban a 
fejlődés ellenére m a sem 
eléggé érdem i. A  jövőben nö �
velni kell a  tisztségviselők fe �
lelősségérzetét, s a  jelenlegi�
n él alaposabban keli felkészí�
ten i a  szakszervezeti szerve �
ket, m unkabizottságokat, hogy 
a m egnövekedett feladatokat 
nagyobb hozzáértéssel, szak �
értelem m el végezzék el. Ami�
kor a szakszervezeti tanácsok 
részt vesznek a  tervek  kidol�
gozásában', feltétlenül vizsgál�
ják  meg azt is, hogy a te rve �
ze tt intézkedések m ilyen ha �
tással lesznek a dolgozók 
egészségére, m unkakörülm é �
nyére, a  szociális létesítm é �

vezetés elvét, ső t ez a szocia*
lista vezetés alapvető követel�
ménye. Az üzemi demokrácia 
kibontakozása a dolgozók ré �
széről jogos Igény, a vezetők 
részéről pedig megtisztelő kö- 

I telesség! — jelen tette  ki a  fő�
titkár.

Ezután hangsúlyozta: a III. 
ötéves terv sikeréhez hatéko �
nyan hozzájárult a szocialista 
m unkaverseny, így az MSZMP 
X. kongresszusa tiszteletére 
kibontakozó szocialista m un- 
kaverseny-mozgalom, a jubi�
leumi m unkafelajánlások. A 
szakszervezet kötelességének 
ta rtja  a jövőben is elősegíteni 
és szervezni a m unkavensenyt, 
különösképpen a szocialista 
brigádm ozgalmat, e szervezés 
a  IV. ötéves te rv  végrehajtá �
sánál is nélkülözhetetlen.

— A hatékony m unkaver- 
seny-szervezés feltétele: jól 
kell kiválasztani a célokat, a 
gazdasági vezetők pedig jól 
szervezzék meg a  m unkát, 
szüntessék m eg a  belső laza �
ságokat. K öveteljék meg — a 
jelenleginél határozottabban 
— a m unkafegyelm et, a szol�
gálati rendet, még akkor is, 
ha m a nehezebb fegyelmezni 
a kedvezőtlen létszám ellá �
tottság m iatt, vagy éppen a 
feletösségrevonás m ia tt hagy �
ják  o tt a  postát. A szakszer�
vezet ebben is határozottan 
tám ogatja a gazdasági veze �
tőket.

Besenyei Miklós ezután a
dolgozók élet- és m unkakö �
rülm ényeiről beszélt.

A kongresszus küldöttei

közlésre, 13—1'5 százalékot pe �
dig a  postaforgalom  fejleszté �
sé re irányoznak elő. M egálla �
podtunk abban, hogy szociá�
lis és ku ltu rá lis célokra az 
összberuházások három  szá �
zalékát fordítják , am i 220— 
240 m illió forint. A tervfel�
ada tokat nem  lesz könnyű 
teljesíteni — figyelm eztetett 
a fő titkár. — Sokkal szerve �
zettebb m unkára, nagyobb 
terv-, m unka- és szolgálati fe �
gyelemre van szükség m ind 
az irányító, m ind a végrehaj �
tó-szolgálatban. E lengedhetet�
len feltétel a tervezett lé te �
sítmények határidőre történő 
átadása, az anyagi, technikai 
eszközök lehető legkedvezőbb 
felhasználása, az üzemeltetés 
gazdaságos megszervezése!

— A posta mai irányítási

nyék fejlesztésére, a  személyi 
jövedelm ekre.

— A szakszervezett szervek 
és a  posta különböző szin tű  
vezetői vegyék figyelem be: a 
dolgozóknak nem csak a  több 
és jobb m unkához, a felada �
tok  végrehajtásához van  jo �
guk, hanem  ahhoz is, hogy 
— m in t az a rra  legilletékeseb �
bek — közvetlenül, vagy köz�
ve te tt form ában részt vegye�
nek  a vezetésben, ellenőrzés �
ben. V áljék tudatossá a  pos�
tásdolgozókban, hogy nem 
csupán m unkavállalók, de 
egyúttal tulajdonosok is, s 
nem eszközei, hanem  tevé �
keny, alkotó részesei a fel �
adatok végrehajtásának. En�
nek az álláspontnak az elis �
merése, és gyakorlati alkalm a �
zása nem  sé rti az  egyszemélyi

Bérek — jövedelmek

— Tervezzük meg, és mond �
ju k  meg őszintén: m it kap �
nak, m ire szám íthatnak a 
dolgozók, s  mi illeti meg őket, 
ha végrehajtják  a IV. ötéves 
tervet. E javaslatunk  a  posta 
vezetőinél tám ogatást nyert, 
így közösen dolgoztuk ki a 
különböző ju tta tások  rendsze �
rét, m értékét, és ü tem ezését 
Ez a  módszer szakszerveze �
tü n k  gyakorlatában új, de 
szükséges, és helyettünk senki 
nem  végezheti el — m ondot�
ta, m ajd  a bérekről, jövedel�
m ekről szólít: A  beszámolási 
időszakban a po6tásdolgozók 
bére 14, jövedelm e pedig 17 
százalékkal nőtt. Ezzel az át �
lagbér az 1967. évi 1971 fo �
rin tró l 1970-ben 2041 forin tra  
növekedett A béren felüli 
közvetlen pénzbem  ju ttatás, 
— az  év végi részesedés, kü �
lönböző jutalm ak, segélyek 
növelésével — az  1967. évi 1 
főre ju tó  998 forin tró l 1970- 
ben 2136 fo rin tra  növekedett 
Az új egyenruha, m unka- és 
védőruha növekedő kiadásai 
további 13—15 m illió forin t 
többletkiadást je lentenek 
évente. Igen sok b é r-  és elv�
hez kapcsolódó munkaügyi 
kérdést oldottunk meg a  négy 
év során.

— A IV. ötéves tervben  18,6
százalékos béremeléssel, 21 
százalékos jövedelemnöveke�
déssel számolunk. Ez arány �
ban á ll a  lehetőségekkel. Mi�
lyen javasla ta ink  vannak, s 
m it szeretnénk érvényesíteni 
m indenekelőtt? A  vezérigaz�
gatósággal egyetértésben öt 
esztendőre elkészítjük a  bér- 
fejlesztés részletes tervét. Fi�
gyelembe kell vennünk az 
egyes gazdálkodó postaszer �
veknél k ia laku lt bérszinte �
ket, a  végzett m unka m inősé �
gét, mennyiségét, nehézségi 
fokát és sok egyéb körül �
ményt. Központtá vezetősé�
günk állásfoglalása: e te rv
első éveiben a forgalm i dol�
gozók, m indenekelőtt a  felvé�
teli, a  kézbesítő és a  kü lte rü �
leti kezelői szolgálatot ellátók 
bérének nagyobb arányú  nö �
velésére van szükség.

— Az eddigieknél sokkal in�
kább  szorgalm aznunk kell a 
legalacsonyabb kategóriákban 
dolgozók keresetének gyor�
sabb ütem ű em elését, a  jól 
képzett, nagy gyakorlattal 
rendelkezők nagyobb m értékű 
anyagi megbecsülését, hiszen 
ez a  réteg válla lja  a  legtöbbet 
és képviseli a  legnagyobb 
szakm ai értéket egy-egy pos�
taszervnél. Ennek érdekében 
az azonos m unkaterületeken 
dolgozók közötti egyéni, dif �
ferenciált elosztás a  je len le �
ginél jobban kell érvényesí�
teni. A jelenlegi bérrendszer 
a szakszervezet m egítélése 
szerin t m egfelelt a  célnak, 
betöltötte a hivatását. A rang- 
bérekre viszont sok a jog o s ' 
panasz.

Az iíj bérrendszer
— Elsősorban azért java �

so ljuk  a  változtatást, s  az a l-
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j nem csupán termelő, hanem 
egyúttal politikai, nevelő egy�
ség is. A m unkahely légköre, 
a m unka menete, eredményei, 
hibái, az üzemi és szakszer �
vezeti dem okráciával kap �
csolatos közvetlen tapasztala �
tok, a kisebb közösségekben 
uralkodó nézetek, az ösztönö�
sen és szervezetten érvénye �
sülő nevelő hatások alapve �
tően befolyásolják a dolgo�
zók gondolkodását. A szak- 
szervezet jé len  van a m unka �
helyeken, tisztségviselői m a �
guk a dolgozók, tehá t ezt a 
nagy lehetőséget tudatosan és 
módszeresen kell hasznosíta- 

! ni. Egyértelm űen m egálla �
p ítha tjuk : a VIII. kongresszus 
óta a szakszervezeti szervek 
többségénél ez irányban javu �
lás van, s ennek kedvező h a �
tása m egm utatkozik a postás �
dolgozók m u n k á jáb an ,. {maga�
ta rtásában  — mondotta, m ajd 
arró l beszélt, hogy nem csu�
pán a dolgozók á ltal létreho �
zott javak igazságos elosztá �
sáért, hanem  azok m egterm e �
léséért is felelősséggel ta rto �
zik a szakszervezet. A nevelés 
is énnek a szolgálatában áll, 
m ert nincs más ú t a boldo- 

i guláshoz, m int az áldozatkész 
m unka. Az anyagi és erkölcsi 
ösztönzőkről ezeket m ondot�
ta:

— Az a véleményünk, hogy 
csakis ezek együttes alkalm a �
zása sa rka llha t a jobb, szín �
vonalasabb m unkateljesít �
m ényre, vezethet a szocialista 
gondolkodás fejlődéséhez. Ak�
kor szolgáljuk jól a dolgozók 
érdekeit, ha elősegítjük és el �
lenőrizzük, hogy aki több és 
jobb m unkával já ru l hozzá a 
posta gazdasági eredm ényei�
hez, többet is kapjon az an y a �
gi- javakból, érezze a közös�
ség megbecsülését, tiszteletét. 
Nem tám ogatjuk az elvtelen 
egyenlősdit. Fel kell lépnünk 
a kispolgári önzés, a harácso- 
lás, a közömbösség, a fegyel�
mezetlenség ellen, m ert ez 
m ár nem magánügy. Szép és 
nehéz feladat hozzájárulni a 
dolgozók általános és szakm ai 
ism ereteinek a bővítéséhez, 
m űveltségük állandó fejlesz �
téséhez. Ez ma már a m in �
dennapi érdekvédelem  szer �
ves része. A kulturált, kor �
szerű ism eretekkel rendelke �
ző dolgozó értékesebb m un �
kát végez, könnyebben, job �
ban ta lá lja  meg szám ítását 
egyéni életében is. Megemlí�
te tte  a dem okratikus fóru �
mokat, a politikai töm egokta �
tás rendszerét', de hangsú �
lyozta: nem lehet általánosan 
nevelni, az agitáció akkor’ ha �
tásos, ha közel kerül az em �
berbe». Mindez összefügg a 
tisztségviselők sokoldalú kép �
zésével.

Ezután a választott vezető �
testületek irányító  m unkájá �
val, a szakszervezeti demok�
ráciával, m ozgalm unk belső 
életével foglalkozott:

— A beszámolási időszak �
ban a vezető testü letek  m un �
kája sokat javult. Ezt bizo �
ny ítja  a VIIT. kongreszus h a �
tározata inak  végrehajtása is. 
A M agyar Szakszervezetek 
XXI. kongresszusa, valam int 
a SZOT vezető testületéinek 
határozatai reá lisan . vették fi�
gyelembe a társadalm i fejlő �
dést, a szakszervezeti mozga�
lomnak a társadalom ban el �
foglalt helyét, szerepét, a fo �
kozódó igényeket és az ezzel 
járó  felelősséget. A feladatok 
világosak, az alapvető h a tá- j 
rozatok jók. érték - és időtál- 
lók. Helyeselte, hogy a SZOT 
vezető testületéi elvi. h a táró- j 
zatokat hoznak, am elyek hosz- ! 
szabb időre érvényesek.

Tudni -  merni kell 
vitatkozni

M ajd a központi vezetőség ] 
jövőbeni feladatairól beszélt. 
Arról, hogy összhangba kell 
hozni az egyéni és kollektív 
érdekeket, felism erni az el�
lentm ondásokat, törekedni 
ezek feloldására. Érvényesí�
teni és erősíteni kall a de �
m okratikus centralizm us el �
vét, gyakorlatát, a vezetés 
m inden szintjén.

A központi vezetőség köte �
lessége: az eddigieknél jóval 
nagyobb m értékben segítse a 
SZOT és a sa já t határoza ta i �
nak végrehajtását, ellenőriz �
ze a középszervek m unkáját.
A fokozott ellenőrzést a kö�
zép- és alapszervezetek ne te �
k intsék beavatkozásnak, ön �
állóságuk m egsértésének. A 
dem okráciát sohasem szabad 
úgy értelm ezni, hogy ne m er �
jünk határozottan  vezetni, á l �
lást foglalni, döntéseinkért 
felelősséget vállalni. Mind

kalm azotti bérrendszer beve �
zetését. Ezzel egy időben 
m egszűnik a negyedévi üzemi 
jutalm azás jelenlegi rendsze �
re, alapbéresítik  a ruhapénzt 
is. Az ú j bérrendszer ta rta l �
mazza és kifejezi a végzett 
m unkát, az iskolai végzettsé �
get, szakképzettséget. M ind�
ezeken túl a m ostaninál na �
gyobb lehetőségeket nyújt a 
m unkában eltöltött Idő elis �
merésére, a törzsgárda tag ja i �
nak megfelelő anyagi m egbe�
csülésére. A zért is előnyös, 
m ert egyszerű, könnyen á tte �
kinthető, egyösszegű és jobb 
összehasonlítást biztosít a pos�
ta és más népgazdasági ága �
zatok között. Bevezetésére 
azonban csak akikor kerül sor, 
ha a dolgozók azt m egism e�
rik, m egvitatják  és jónak 
ta rtják . — Ezzel kapcsolato �
san bírálóan megjegyezte: 
nem  elég fogadkoznunk, ha �
nem  sürgősen meg kell szün �
tetnünk azt, hogy egyes helye �
ken, még a lehetőségeken be �
lül sem növelik a becsületesen 
dolgozók bérét. M egvárják, 
amíg kilépnek a postától, s a 
helyükbe lépő kezdőknek fi �
zetnek nagyobb bért. A szak �
szervezeti szervek minden 
esetben, m inden szinten lép �
jenek fel e káros gyakorlat 
ellen, még akkor is, ha az 
egyes dolgozók bérének meg�
állapítása esetén nincs egyet�
értési joguk. A zért van erre 
szükség, m ert e jelenség sérti 
a becsületes dolgozók igazság �
érzetét, és egészségtelen bér- 
feszültséget okoz a törzsgár �
dán belül. Az a fontos, hogy 
akik  többet és jobban dolgoz�
nak, vagy m ostoha körülm é �
nyek között végzik m unkáju �
kat, nagyobb anyagi megbe�
csülést kapjanak. Ugyanez 
vonatkozik az eltérő m unka �
rendben dolgozókra is. A pos�
ta term észetéből fakad, hogy 
itt  mindig lesz nehéz fizikai 
m unka, éjszakai szolgálat, s 
lesznek olyanok, akiknek 
m unkaszüneti napokon is dol�
gozniuk kell, vagy C-szolgá- 
la to t kell ellátniuk. Mindezt 
anyagilag is m éltányolni kell! 
Ha nem ezt tesszük, a dolgo�
zók előnyösebb m unkaterüle �
tekre orientálódnak.

— A létszám helyzet sokakat 
foglalkoztat. Mi is gondol�
kodtunk, ■ vitatkoztunk, míg ; 
végül is megegyeztünk a pos �
ta  vezetőivel. Viszonylag a la �
csony '' áétezúMmövu k ed ésse l; 
szám olhatunk a következő öt - 
esztendőben. A teljesítm ény �
növekedést 80 százalékban a 
term elékenység növelésével, 
20 százalékban létszám növe �
kedéssel k ívánjuk biztosítani. 
Több, kedvezőtlen körülm ényt 
figyelembe véve, a te rv  vég �
rehajtása így is nehéznek tű- I 
n.ik. Éppen ezért felhívjuk a I 
figyelmet: olyan légkört te- , 
rem tsenek, hogy a törzsgárda- , 
tagok szívesen, örömmel dől- j 
gozzanak a m unkahelyeken. A i 
létszámnövekedés együtt já r  a 
szakképzetlenek szám ának nö �
vekedésével. s így a törzsgár �
da tagok m unkája tovább ne �
hezedik, hiszen nekik kell 
betanítaniuk az újakat. Min �
denesetre a létszám növeke �
dést, a terü leti szervek k í �
vánságának megfelelően, m in �
denekelőtt a nagyforgalm ú h i �
vatalokban, a felvételi szol�
gálatban, a kézbesítés te rü le �
tén kell nagyobb m értékben 
biztosítani. A megoldás össze�
függ a jobb belső m unkaszer �
vezéssel, az egyre csökkenő 
tartalékok feltárásával. az 
előreszál Ittassal és egyéb té r-  | 
vezeti intézkedésekkel, am e �
lyek meglehetősen vontatot�
tan valósulnak meg, részben a 
posta hibájából, részben kívül 
álló okok miatt.

Munkaidő-csökkentés
— kishivatalok vasárnapi

nyitvatartásának
megszüntetése

Ezután a m unkaidő-csők- ! 
kentésről szólt. A posta a 
korm ányhatározatnak megfe�
lelően önerőből oldotta meg 
a dolgozók egyharm adánál a 
m unkaidő csökkentését, leg �
több helyütt a szabad szom �
bat biztosításával. Ugyanígy 
több m unkakörben csökken �
tették, illetve m egszüntették a 
havi 210 órán felüli m unkát, 
a gépkocsivezetők, mozgópós- 
tások, egyéb forgalm i és m ű �
szaki m unkakörök kivételé �
vel. Ez évben további m unka �
körökben szüntetik meg a  210 
órán felüli foglalkoztatottsá �
got. A teljes megszüntetéshez 
engedélyezték a megfelelő lé t �
számot.

— Megvan az elképzelé-

- , sünk, de előre látható, hogy a 
a I m unkaidő-csökkentést legrre- 
i hezebb lesz megoldani a kö-
- zönséget közvetlenül kiszo-1- 
t gáló forgalm i területeken, ép-
- pen az  au tom atizá ló , a gépe- 
t sítés hiánya m ia tt  Ezek az
- intézkedések nem befolyásol-
- hatják  kedvezőtlenül a pos-
- tai szolgáltatások színvonalát, 
* a felek jogos érdekeit, — fi-
- gy’elm ezte tett a főtitkár, m ajd
- rá té rt a kishivatalok vasárna-
- j pi nyitva ta rtására , ami az 
, egyik legtöbbet v ita to tt kér-
- dós.
3 J — A kishivatalok vasárnapi 
' I nyitvatartásák a lakosság nem 

igényli. Ezt bizonyítja a kishi- 
! ! vaSalo-k vasárnapi jelentékte- 
> len forgalma. A távbeszélő�

szolgálat a hivatalok zárva - 
: tartása esetén ma mór bizto�

sítja  van, hiszen minden 
: községben, lakott helyen 

megvan a segélykérési lehe �
tőség. Nem ta rtha tó  tovább 
fenn a rendszeres tú lórázta �
tás, am ely egyet jé leh t azzal.

1 hogy a dolgozóknak hónapról 
’ hónapra , sőt, évről évre nincs 
1 szabadnapjuk, ' m ert m inden 

vasárnap  8—10- óráig szolgá�
latban vannak.

'— Javasoljuk a posta veze�
tésének, hogy közösen keres�
sünk megfelelő megoldást a 
szombat délutáni szolgálat át�
szervezésére is, és arra, hogy 

; ahol megoldható, s a dolgozó 
nő is kéri, vonják ki az éjsza�
kai szolgálatból a családos 
anyákat. (E bejelentést élénk 
taps fogadta.) — A főtitkár 
ezután elm ondta, hogy a jö �
vőben bátrabban  kell a lkal �
mazni a havi, negyedévi és 
évi m unkaidőkeretben való 
foglalkoztatást. U talt a pálya �
udvari szolgálatra, és egyéb 
helyekre, ahol a m ostaninál 
kedvezőbb szolgálati beosztás 

I igen vonzó lenne, s az embe- 
i rek  jobban m egtalálnák szá- 
j nyitásukat,, szívesebben ma- 
| radnának  a postán. M indenütt j 

keresni kell az újat, az élet j 
á ltal felvetett, a fejlődéssel j 
együtt já ró  nehézségek m e g - , 
oldását; A  szakszervezeti tiszt- i 
ségviselők jelentős helyi ism e- j 
retekkel rendelkeznek, így sok 
hasznos segítségét tudnak 
n y ú jta n i

Nevelés -  tudatformálás

J, A .IV- ötéves te n ’ mintegy 
; 2Í0 millió fór intőt! irányoz elő, 
i szociális, kulturális beruházá �
sokra. Ez az összeg négysze�
rese az előző tervidőszak szo�
ciális beruházásainak, nagy j 
részét központilag tervezik j 
felhasználni. Jelenleg, a dől- j 
gőzök 11—12 százaléka- üdül, j 

I s — éppen a családos, gyógy- j 
|  helyi’ és gyerm eküdültetési le- j 

hetőségek bővítésével — e í 
| tervidőszak végére m ár 19 
j százalékuk vesz részt üdülés- j 
j ben. M egem lítette, hogy Bu- I 

dapesten és, vidéken több új 
m unkásszálló épül. Húszmillió 
forin to t fo rd ítanak  a  ̂gyer �
m ekelhelyezési lehetőségek 
bővítésére. De nem lehet fi�
gyelmen kívül hagyni az üze �
mi, m unkahelyi kulturáltság, 
tisztaság, egészségvédelem á l �
landó jav ításá t ■ sem. A cél: i 
az igényeli és lehetőségek fi- ! 
gyelembevéf elével kellemessé 
tenni a dolgozók munkáját. j

— T ársadalm i fejlődésünk : 
jelenlegi szakaszában, am ikor j 
dolgozó népünk a p árt veze-

j tésével, a szocializmus m aga- 
j sabb szintű építésén m unkál- 
j kodik, a szakszervezetek tá r- 
; sadalm i szerepe és felelőssége 

m egnövekedett. A nevelés, tu - ; 
datform álás a szakszervezeti j 
mozgalom egészében elvá- ■ 
laszthata tlanul jelen van. E j 
m unkát sokoldalú és sokszínű • 
voltában, a maga teljességé- 

I ben, egységében kell értei- i 
| m ernünk; tehá t nem korlá �

tozódhat c supán ' kulturális 
kérdésekre, de nem m erül ki 

í a politikai töm egoktatásban 
j sem. A nevelés, tudatformá- 
j  lás, a mozgalmat átszövő, lé- 
i nyegét kifejező. különböző 

gazdasági, termelési, ideoló�
giai, és speciális művelődési 
munkaterületeken egyaránt 
meglevő, egységes feladat — 
húzta alá a beszámoló. — A 
szakszervezeti m unka gyakor�
lata, a legapróbb indokolt pa �
naszügyek felelősségteljes el�
intézésétől a m iniszterrel foly �
ta to tt tárgyalásokig ezer és 
ezer tényt, érvet, tudatfor �
máló tehetőséget kínál. A ta �
pasztalatok igazolják: a dol�
gozók jelentős része sok jut�
tatásról, eredményről nem is 
tud, de arról sem, hogy azok�
ban mennyi munkája, erőfe�
szítése van a szakszervezeti 
mozgalomnak.

— Valamennyi m unkahely

testületileg, mind egyénileg 
m erni és tudni kell vitatkoz �
ni, igent és nem et mondani, 
igazat adni, vagy elm arasz �
talni. A bátortalanság, az 
„igenis, nemis” vélemény- 
nyilvánítás nem az igényes, 
k u ltu rá lt vezetés ismérve, 
sokkal inkább hozzá nem ér �
tést, a felelősség alól kibú �
vást takar. Nem válha t gya�
korlattá olyan lazaság, hogy 
közép- és üzemi szerveink a 
központi vezetőség határoza �
tait, állásfoglalásait úgy ér �
telmezzék, ahogy éppen ak a r �
ják, ahogy részükre legké �
nyelmesebb.

Szólt arró l, hogy a szak �
szervezet választott testületéi, 
a m inisztérium  és a p^sta 
vezetői közöfi alkotó m unka- 
kapcsolat nem újkeletű. A 
m unka összehangolt, rend �
szeres egvrr,£s tájékoztatása. 
Ez az együttm űködés te rm é �
szetesen nem  vitam entes, de 
eddig m inden vitás kérdés �
ben sikerü lt közös nevezőre 
jutni. H angsúlyozta: a  véle �
m énykülönbségekről a jövő�
ben szélesebb körben kell tá �
jékozta tn i a  dolgozókat. K ri �
tizá ln i azokat a vezetőket, 
akik a m ár eldöntött kérdések 
után hangoztatják vélem ényü �
ket. Ilyenkor a szakszerve �
zetnek kötelessége beavatkoz �
ni, sőt egyes esetekben- a fe-

lelősségrevonást is igényelni 
— m ondotta, m ajd megemlí�
tette, hogy a taggyűlések, ta �
nácsülések szerepét, je lentő �
ségét az üzemi és szakszerve �
zeti életben növelni kell. Vé�
gezetül ezeket m ondotta:

Köszönet a társadalmi 
aktíváknak

— A választo tt testületek 
tagjai, a tisztségviselők és ak �
tívák  döntő többsége az el �
m últ években értékes m un �
k á t végzett, önzetlenül, nagy 
felelősségtudattal szolgálták a 
mozgalom ügyét. Erejükhöz, 
tehetségükhöz m érten  m un �
kájukkal elősegítették, hagy a 
postásdolgozók meggyőződés�
sel érezzék: m inden intézke �
dés az ő érdekükben tö rté �
nik. Ezúton is megköszönöm 
m unkájukat, áldozatvállalásu �
kat. Dolgozzunk a jövőben 
még eredm ényesebben, hogy 
szervezeteink m inél jobban 
m egfeleljenek a szakszerve �
zeti mozgalom, a társadalom  
igényeinek, eredm ényesen 
töltsék  be hivatásukat. Szol�
gáljuk  továbbra is elism erés �
re  m éltóan a dolgozók, szocia �
lista társadalm unk igaz ügyét! 
(Taps)

Ezután az elnök felkérte 
Bayer Zoltánt, a Számvizsgáló

Bizottság elnökét, hogy ism er�
tesse a bizottság jelentését.

Bayer Zoltán bevezetőjében 
u ta lt az szvb írásos jelentésé �
re, am ely részletesen ism er�
te tte  a szakszervezet gazda �
sági, pénzügyi m unkáját, az 
e lé rt eredm ényeket, a felm e�
rü lt fogyatékosságokat, s az 
azokból levont tanulságokat.

— Az elm últ négyévi ellen �
őrzőmunka tapasztalatai alap �
ján je len thetjük  a kongresz- 
szusnak: a VIII. kongresszus
határoza tának  a gazdasági és 
pénzügyi m unkára vonatkozó 
részét alapjában teljesítettük. 
Ez kifejezi a szakszervezet 
gazdasági terü letén  felelős�
ségteljesen dolgozó aktívák 
lelkes m unkálkodását. A ta �
karékos gazdálkodás á lta lá �
nossá vált, s a bevételek 
m inden szinten fedezték a 
növekvő kiadásokat. A gaz�
dasági m unka párosult a ha �
tékony tudatform áló m unká �
val, am it bizonyít, hogy a fi �
zetőkészség 97,1 százalékról
97,7 százalékra növekedett. A 
szervezettség évenként 1 szá �
zalékos eltéréssel 95 százalék 
körül ingadozik — m ondotta, 
m ajd m egem lítette: a szerve-' 
zettség helyenként 100. m á �
su tt 90 százalék körüli. Áz 
utóbbi esetek nem mindig a 
fluktuációval m agyarázha �
tla k .

A  V I T A
A szünet után U dvardy 1st- j 

v in n é  elnökölt, s m egnyitotta | 
a központi vezetőség beszámo- j 
lója, a számvizsgáló bizottság j 
jelentése, a határozati javas �
lat. v a la m in t. a SZOT XXII. I 
kongresszusának továbbítan- ! 
dó javaslatok fölötti vitát.

Bánsági István

Elsőként Bánsági István, a
Somogy megyei Távközlési 
Üzem küldötte kapott szót. 
U talt a beszám olójelentésnek 
és a szóbeli beszám olónak a r �
ra a részére, hogy a szakszer �
vezet a maga módszereivel 
segíti az anyagi javak  m egte �
rem tését és néni csupán ak �
kor ü! az asztalhoz, am ikor 
azokat elosztják, öröm m el 
üdvözölte azt a törekvést, 
hogy az elm últ négy eszten �
dőben a posta anyagi tehető �
ségeinek jó részét a távközlés 
fejlesztésére fordította, s ez �
zel sok évi lem aradást pótolt. 
E beruházások, a többitől el�
térően gyorsan am ortizálód �
nak, s anyagi a lap já t je len t �
hetik  m ajd a többi problém a 
m egoldásának

Pellengéren a bürokrácia

Sürgette a távközlésnek az ed- 
ffinél dinam ikusabb fejleszté �
sét, m ert vidéken hosszú ó rá �
k a t várnak az ügyfelek, amíg 
egy in terurbánhívás befut. 
Sürgette a postaforgalom gé* 
pesítésének növelését. A kür �
ze tanestersegek gépkocsival 
való ellátását helyeselte, s 
szerin te e törekvés nem csak a 
term elékenységet, hanem  a 
m unkakörülm ényeket is ja �
v ítja. Szólt arról, hogy lé t �
szám norm át a fenntartás te �
rü letén  10 év óta nem dolgoz�
ták ki.

Felhívta a figyelmet az 
egyre növekvő adm inisztráció �
ra, a statisztikák, ny ilván tar �
tások tömegére, amelyekből 
lassan m ár sem a vezetés, sem 
a beküldők nem lá tszanak ki. 
A szakszervezetnek példam u �
ta tással kell a növekvő bü �
rokráciának véget vetnie. 
Nem ta rtja  kielégítőnek a 
posta belső tá jékoztatásának 
rendszerét, de a közvélemény 
tájékozta tását sem. Ez utóbbi 
annál is fontosabb, m ert ele �
jé t lehetne venni a közönség 
panaszainak. A televízió mfi-

! sorában kapjanak helyt több- 
i szőr is a postásdolgozók mun- 
; kaját bemutató riportok.
| Az elnök ezután felkérte a 
| jelölő bizottságot, hogy kezd- 
i ie meg m unkáját, á llítsa ösz- 

sze a központi vezetőség, a 
számvizsgáló bizottság és a 
SZOT XXII. kongresszusi 

. küldötteinek szem élyére vo- 
j na tkozó javaslatokat, m ajd 
í Szabó Jenőnének, a Helyközi 
j Távbeszélő Igazgatóság kül- 
; dőltének adott szót.

Közügy a dotgozó nők 
érdekvédelme

A felszólaló m indenekelőtt 
a postás nődolgozók helyzeté �
vel. problém áival foglalko- 

'j zott, hiszen itt  a létszám nak 
mintegy fele nő. Szólt helyt- j 

j állásukról, lelkiism eretes | 
; m unkájukról. E lism erte: a j
í szakszervezet elnöksége hely- ! 
! zetüket rendszeresen f ig y e -, 
j lemmel kíséri, s közüggyé tét- j 
| te a postán dolgozó nők po- [ 
I útikai, társadalm i, gazdasági j 
I és ku ltu rá lis helyzetének to- | 
j vábbfejlesztését. Az ereüm s- i 
j nyeli ellenére még mindig ; 
I sok a gond. Kedvezően ala- ! 
j kult m ind a forgalmi, m ind a!

műszaki terü leten  az egyenlő I 
! m unkáért egyenlő bér. Szóvá ] 

te t te : központikig még m in- í 
j dig nem rendezték az éjszakai 
/ pótlék összegét, a munkahelyi ' 
| pótlékot, pedig az ott dolgo- j 
; /ók szombat délután, vasár- j 
! nap é i ünnepnap egyaránt ; 
I biztosítják a távbeszélés za- I 
í vartalaóságát. A m unkakö- 
1 rülm ények, m unkafeltételek 

jav ítását . sürgette, mondván: 
csakis így lesz vonzó az asz- 
szonyok, lányok szám ára a 
postán dolgozni. Egyébként a 
dolgozó anyák védelme érde �
kében éjszakai szolgálatra 

, csak sa já t kérésre osztják be 
| a kism am ákat, viszont az 
| igazgatóság bölcsődéjében, 

óvodájában igen nagy a zsú�
foltság. Öröm m el hallotta, 
hogy még e tervidőszakban 
200—250 férőhelyes gyerm ek- 
intézm ény Létesül. Üdvözölte 
a határozati javaslato t, amely 
szerin t a nagycsaládosok és a 
gyermeküket egyedül nevelő 
szülők részére évente rend- | 
szeres anyagi támogatást biz�
tosítanak a posta vezetői. He- j 
lyeselte és sü rgette  a  te rve �
zett 150 fős női m unkásszálló 
építését, m ert sokan jövedel�
mük jó részét a lbérle tre  köl�
tik. Az 50 százalékos vasúti 
kedvezm ényt illetően szóvá 
te tte : ha a férj dolgozik a 
postán, akkor a kedvezmény 
jár a házastársnak is, de 
ugyanez fordítva már nem 
áll. Szerinte ez sérti a női 
egyenjogúságot.

Pocsay Gyula, a Debrecen 
1. sz. hivatal küldötte szintén 
a kongresszus üdvözlésével j 
kezdte. Tolm ácsolta a kézbe�
sítőszolgálat dolgozóinak kö�
szönetét, am iért a szakszerve �
zet és a posta vezetése a  le �
hetőségekhez m érten könnyí�
te tte m unkájukat a bérházi 
levélszekrényekkel, a külön �

böző kis kézikocsikkal, s 
könnyebb táskákkal stb. Bí�
rálta a sajtót, am iért gátolja

Pocsai Gyula

a lépcsőházi levélszekrények 
felszerelését, mintegy- figyel�
men kívül hagyva a kézbesí�
tők nehéz m unkakörülm é �
nyeit. F igyelm eztetett: a meg�
tevő m unkaerő-állom ány ki�
öregedőben van, s az utánpót�
lás lassan alakul ki. H atható �
sabb bérintézkedéseket sürge �
tett.

Abonyi Sándorné, szentend �
rei küldött, a határozati ja �
vaslathoz szólt hozzá, hang �
súlyozta: abban szerepelnek 
azok a tém ák, am elyek a vá �
lasztások során a taggyűlése-

Abonyi Sándorné

ken. küldöttértekezleteken fel�
vetődtek. Szólt a törzsgárda 
fokozottabb megbecsülésének 
jelentőségéről, s arról, hogy a 
bérezést tegyék egyértelm űb �
bé, ösztönzőbbé, differenciál�
tabbá. Javasolta: szerepeljen 
a határozati javaslatban a 
nagy- és középhivatalok ny it �
vatartási rendjének vizsgála �
ta, célszerű módosítása, m i�
vel indokolatlanul nagy a ké �
szenléti idő.

Üdülő -  társadalmi 
munkával

Kiss Ernő, a Miskolci Te�
rületi Szakszervezeti Tanács 
titkára, a gazdaságirányítási 
rendszer postai alkalm azásá-
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nak  eredm ényeivel kezdte, s 
k ije len tette: a szakszervezet�
n ek  a tervezésben való közre �
m űködése sokkal hatéko �
nyabb, m int korábban. így 
Kazincbarcika 1. sz. hivatal 
korábban hitelhiány m iatt el�
m arad t építése is belekerült 
a IV. ötéves tervbe. Ügyszin �
tén  a szakszervezeti tanács 
kezdeményezésére, társadalm i 
összefogással létesül Mezőkö�
vesden egy üdülő. M unkás- 
szállások épültei?:, de 3 kis �
buszt is beszereztek a  háló �
zatépítők szállítására. Hang �
súlyozta: a  term elési tanács �
kozásokat, m űszaki konferen �
ciákat, szakszervezeti taggyű �
léseket tartalm asabbá kell 
tenni, e fórum okat kell fel�
használni a dolgozók alapo �
sabb inform álására.

Mihályi József né, szombat- 
helyi küldött, szólt a bérfe �
szültségről, az alacsony k ere �
setűek bérem elésének sür-

Mihályi Józsefné

gősségéről, a heti 44 órás 
m unkahét bevezetéséről, az 
éjszakai pótlék, m ankópénz 
rendezéséről, s a nők fokozot�
tabb kitüntetésben való ré �
szesítéséről, Hangsúlyozta: e 
problém ák megoldása nem 
várható  a  kongresszus utáni 
napokban. Felhívta a ko r �
m ányszervek figyelm ét: a
pedagógusok, orvosok, orvos- 
egészségügyi dolgozók és a 
honvédségi alkalm azottak bé �
rének rendezése u tán  sorolják 
méltó helyre a postásdolgozó�
kat is. A posta sa já t erőből 
nehezen tud ja ezt megoldani.

Munka Béla, a Rádió és Te �
levízió Műszaki Igazgatóság 
küldötte, azzal kezdte, hogy 
elism erte: jelentős összeget 
fordítanak a  dolgozók élet- és 
m unkakörülm ényeinek jav í �
tására. Lényeges, hogy e te �
rü leten  a  szakszervezeti szer �
vek hatékonyan együttm ű �
ködjenek a gazdasági veze�
téssel. Lantos Dezsőiké, Buda-

Lantos Dezsőné

pest 4. sz. hivatal küldötte, 
az ifjúsági m unka versenyt, a 
..Szakma ifjú m estere” moz�
galm at em elte ki hozzászólá�
sában. E versenyform a igen 
népszerű, hozzájárul a kép �
zettség növeléséhez, a több 
m unkakör ellátásához. A Bu�
dapesti Postaigazgatóság te rü �
le tén  542-en vizsgáztak, s eb �
ből aranyérm et 140-en érde �
m eltek ki. 507 kollektíva 
nyerte el a szocialista brigád 
címet. Hangsúlyozta: — Bízni 
kell a fiatalokban, s ők ezt 
jobb m unkával hálálják  meg.

Eljutni a szocialista 
brigádokig

Ezután Sütő István, a Bu�
dapest vidéki Postaigazgatóság 
T erületi Szakszervezeti T aná �
csának titkára  kapott szót. 
Bevezetőjében az üzemi de �
m okrácia fejlesztésének szük �
ségességét hangsúlyozta. A 
közvetlen módszer fejlesztését 
szerin te o tt kellene kezdeni, 
hogy az egyes kérdések meg�

v itatásánál nem  szabad m eg �
állni a  műszaki konferenciák, 
term elési tanácskozások
szintjén, hanem  el kell ju tn i 
a  kisebb kollektíváikig, a  szo�
cialista brigádokig, amelyek 
ma m ár nem csak a rra  alkal- I 
m asak, hogy sa já t feladataikat 
vitassák meg, hanem  arra  is, 
hogy nagy kérdésekhez szól�
janak  hozzá. Az üzemi de �
m okrácia érvényesülésének 
egyik fe lté te le : a vezetők és 
beosztottak alkotó kapcsolata. 
Az üzemvezetők, hivatalveze �
tők a feladatokat, problém á �
k a t nem egyszer utasítással, 
vagy parancsolgatással ak a r �
ják  megoldani, nemegyszer 
gorombák, fölényesek, így 
akarják  leplezni vezetőkész�
ségük hiányát. Az ilyen mód-, 
szerek ellen fel kell lépni. 
Egyesek szerint az  üzemi de- I 
m okráeiáért a  gazdasági ve �
zető, a  szakszervezeti demok�
rác iáért pedig a szakszerve �
zet a felelős. A ke ttő t nem  le �
het elválasztani, m ert ahol j 
az egyikkel baj van, ott a I 
m ásikkal is hasonló a helyzet. 

Székely Feresicné győri kü l �
dö tt a  nődolgozók eredm é �
nyeit m éltatta . Az igazgatóság 
terü letén  34 női szocialista 
brigád ' dolgozik. Területükön 
a nagycsaládosok segélyt 
kaptak, helyenként jav íto tták  
a m unkakörülm ényeket. A 
nagyhivatal távbeszélő-köz�
pontok nődolgozói 22 hűtő- 
szekrényt kaptak, de még 
több kellene. A nők szem �
pontjából b írálta  a postai 
bérpolitikát, a k itün tete ttek  
sorában kevés a nő. Szóvá 
tette , hogy sok az olyan m un �
kahely, vagy osztály, ahol 20 
—30 vagy ennél több nő is

Székely Ferencné

dolgozik, de az osztály-, vagy 
csoportvezető férfi, pedig le �
hetne nő is. Kérte, hogy a 
határozati javasla t nevezze 
meg a nődolgozók legégetőbb 
problém ái m egoldásának
módját.

Gy. Szabó Péter, hódmező�
vásárhelyi küldött, beszélt a 
lakásépítés segítéséről. 1969— 
1970. között 39 dolgozó k a �
pott az igazgatóság terü letén  
kam atm entes kölcsönt. Ez év�
ben valószínűleg 25-en kap �
nak  több, m in t 2 és fél m illió 
fo rin to t Egyetért a kishiva- 
ta lok  vasárnapi és ünnepnapi 
nyitva tartásának  megszünte �
tésével. Tanos Lászlóné, a 
Központi Kábelüzem  KISZ- 
titkára , bevezetőként beszélt 
a fiatalok helyzetéről. Szóvá 
tette, hogy a vidéki nagyvá �
rosokban még csak-csak biz �
tosítva van a szállás és m ini�
mális szin tű  szociális, k u ltu �
rális igények kielégítése, de 
kisebb helységekben m ár ke-

Tanos Lászlóné

vésbé. Figyelm et érdemlő, 
am it a generációs kérdéssel 
kapcsolatos v itáról m ondott:

Munkásszállás 
-  béremelés

— A mai postás fiatalok lé �
nyegében kedvezőbb körülm é �
nyek között s ta rto ln ak  m in �

denféle tekintetben, m int a 
régebbiek. Tudjuk, hogy az 
idősebb nem zedéknek, az el�
m últ 25 év eredm ényeit, a 
szocialista posta m egterem té �
sét nagy nehézségek árán  si �
került megvalósítania. En �
nek  ellenére a mai fiatalok �
nak  ezek az eredm ények csak 
alapok, kiinduló pontok, ahon �
nan  tovább kell lépniük és 
szebbet kell terem teniük . Az 
idősebbek az t m ondják: a  fia �
talok tü relm etlenek, követe- 
lődzőek. Pedig nem  így v a n ! 
Ha megnézzük a 30 éven a lu �
li postásdolgozók helyzetét, 
k itűnik: átlagkeresetük 1800— 
2000 forintig terjed. Ezt szép 
összegnek mondjuk, de hát 
nem  az! (derültség). Ha e l �
kezdem elem ezni ezt az össze�
get, akkor nem  is olyan de �
rűs ez a  helyzet. Az albérle �
té r t  m inim um  .300 fo rin to t fi �
zet, az étkezésért 6—700-at, 
ezenkívül van a ruházkodás, 
a m inim ális higiéna, a  nők- 

I nél a  szépségápolási igény, s 
még sorolhatnám . Ezek után 
vetődik fe l a családalapítás 
és a lakásszerzés gondja. 
Öröm m el hallo ttam  a  beszá�
molóból, hogy k u ltu rá lt m un �
kásszállások építésével kí�
vánnák  jav ítan i az élet- és 
m unkakörülm ényeken. Bizony 
igaz: egy munkásszálláson
való lakás többéi ér, m in t 100 
—200 forin t fizetésemelés. — 
M ajd így fo ly tatta:

— A postás fiatalokban 
óriási az energia és bizony, 
nem  m inden esetben aknáz �
zák ki ezt a lehetőséget. Me�
részebben és többet kellene 
rá ju k  bízni, meg kellene h a ll �
gatni vélem ényüket, elgondo�
lásaikat.

A tervezés 
demokratizmusáról

Bíró Bodis József titkár k a �
po tt ezután szót. A kong �
resszus főbb m ondanivalójá �
n ak  összegezésével kezdte: 
Teljesítsük a  hírközlés IV. öt�
éves tervét, nyú jtsunk  jobb 
lehetőséget a postát igénybe 
vevőknek, a lakosságnak és a 
közületeknek egyaránt, ezzel 
együtt m egfelelően, javu ljanak  
a postásdolgozók é le t- és 
m unkakörülm ényei, szociális, 
ku ltu rá lis ellátottságuk, és 
m indezt segítse a szakszerve �
zet.

'U ta lt  a rra , hogy a terv  
nem csak nehéz, hanem  szép 
és lelkesítő program  a pos�
tásdolgozók szám ára. M inden 
szakszervezeti szerv felvilá �
gosító és nevelöm un'kájának 
ez legyen a  fő ta rta lm a. A 
te rvek  és a további feladatok 
m eghatározásánál fontos kö �
vetelm ény: a  dolgozók széles 
körében vitassák meg azokat, 
a végleges k ialak ításnál pe �
dig messzemenően vegyék fi �
gyelembe a ja v as la to k a t A 
tervezés dem okratizm usa é r �
dekében eddig is te ttü n k  lé�
péseket, de még sokkal töb �
bet kell tenni.

— Tulajdonképpen a  m un-
kaverseny-m ozgalom , de még 
az érdekvédelem  is a terve �
zéssel kezdődik, és az elosz�
tással fejeződik be, am ihez 
hozzá tartozik  nem csak a  bé�
rek  elosztása, hanem  a kü �
lönböző kitüntetések, ju ta l- 
tn a k  odaítélése is. Ha így dol�
gozunk, akkor olyan körülm é�
nyek terem tődnek, hogy a 
dolgozók érzik, lá tják : érde �
mes becsületes m unkát vé �
gezni, — m ondotta Bíró B. 
József, m ajd  a  vezetés szín �
vonalának növelésével, a 
m unka szervezésének jav ítá �
sával foglalkozott: El kell 
érni, hogy a  több és jobb 
m unka sok terü leten  érezhe �
tően könnyebbé is váljon. Ha 
nem ezt tesszük, oda jutunk, 
hogy nem lesz, aki vállalkoz �
zék kézbesítésre, vagy egyéb 
postai feladatokra. A lehető �
ségek adottak, élni kell ve�
lük! A szakszervezeti szervek 
serkentsék  erre  a vezetőket 
és lelkesítsék e rre  a dolgozó�
kat is. Ezután a létezám hely- 
zetről beszélt, különösen a r �
ról, hogy a szakszervezeti 
szerveknek ösztönözni kell a 
dolgozókat, különösen az  a l �
só- és felsőfokú szakképzett �
ség mielőbbi megszerzésére. A 
szakvezetőknek meg kell te �
rem ten iük  a lehetőséget arra , 
hogy a szakképzetlen dolgo�
zók mielőbb pótolják ism ere �
teiket. Jól fel lehe t erre  hasz�
náln i az ifjúsági m unkaver- 
seny-m ozgalm akat, a szocia �
lista brigád mozgalm at. A fia �
talokban sa já t gyermekeinket, 
szocialista rendünk  nevelt �
jeit, a  jövő postásdolgozóit és 
vezetiőit lássuk. M egemlítette 
a szocialista brigádok új ki �

tüntetési és jutalm azási rend �
szerét, am ely lehetőséget ad 
a mozgalom további ta rta l �
mi fejlesztésére, m ajd az 
anyagi ösztönzésről szólt:

Előnyben a jól végzett munka

— A beszámolóból és a ha �
tározattervezetből ism eretes a 
tervezett bérfejlesztés, vala �
m int az is, hogy keresni kell 
az eddigi bérrendszer fejlesz �
tésének lehetőségét, egysze�
rűbbé, érthetőbbé kell azt ten �
ni, ugyanakkor növelni bér �
rendszerünk ösztönző hatását. 
Fokozottabb m értékben érvé-

Biró B. József

nyesüljön a törzsgárda anyagi 
megbecsülése, a m egszerzett 
képzettség, a végzett m unka 
elismerése. A központi veze �
tőség felhatalm azta az elnök �
séget: foglalkozzon e kérdés- 
seil, a  Postavezérlgazgatósóg 
pedig alapos felm érés után 
javaslato t te tt  a jelenlegi b é r �
rendszer m egváltoztatására. 
M it m uta t a felm érés? Azt, 
hogy a forgalm i terü leten  a 
legnagyobb az elm aradás. Ez 
a helyzet a  szegedi és debre �
ceni postaigazgatóságnál, m i�
vel a legtöbb kü lte rü leti kéz �
besítőjük van. s e m unkakör �
ben a  legalacsonyabbak a 
bérek.

— M it ta rta lm az a bérrend �
szerrő l szóló javasla t?  Azok a 
követelm ények, am elyeket ed �
dig a  rang- és a m unkaköri 
bér vo lt h ivatva biztosítani, 
egyszerűbb form ákban is el�
érhetők, egyösszegű' a lapbér �
rel. Az új bérté telek  alsó és 
felső ha tá ra  a népgazdasági, 
illetve a vállalati bérté te �
lekhez igazodik, továbbra is 
m egm aradnak a rangok és 
szakcsoportok, valam in t az, 
hogy m eghatározott idő eltel �
tével autom atikus az  előrelé �
pés, bérnövekedés, am i az ed �
digieknél lényegesen nagyobb. 
A jelenlegihez hasonlítva nő 
a  differencia a  m agasabb és 
az alacsonyabb szakképzett �
ség sze rin t is. A fokozati díj 
fizetése, az órabéres és egyéb 
teljesítm énybéres m unkások �
ra  is- vonatkozik. így megol�
dódik a  törzsgárda anyagi 
m egbecsülése is. Az viszont 
szabályzat nélkül is term észe �
tes, hogy a törzsgárdához 
tartozók az évközi bérrende �
zéseknél, az év végi részese �
désnél. a  lakások elosztásánál, 
a jutalom  üdülésnél és .juta�
lomszabadságnál, az előlépte �
téseknél és k itüntetéseknél 
előnyben részesülnek! G yer �
m ekeik legs7enek előnyben a 
tanulm ányi ösztöndíjaknál, a  
postai szakiskolákba való fel �
vételeknél, a bölcsődei és óvo�
dai elhelyezéseknél.

— Az új bérrendszer-javas �
latiban szerepel az üzemi pré �
m ium - és egyenruha-m egvál�
tási átalány alapbéresítése. A 
javasla t a  postásdolgozók elé 
kerül a kollektív szerződés 
tervezetével együtt m egvita �
tás céljából. Á javaslatokat, 
észrevételeket a  végleges kol�
lektív szerződésiben, annak  
m ellékletében szereplő b ére �
zési tervezetekben kell fi�
gyelembe venni. M egállapod �
tunk  a posta vezetőivel, hogy 
a felm érés és az ú j bérrend �
szer kidolgozása m ia tt e lren �
delt bérstoppot feloldják, s az 
ez évi bérfejlesztést január 
1-tól. visszamenőleges hatály- 
lyal kiadják. A cél — mon�
dotta Bíró B. József —. hogy 
az összegek oda kerüljenek, 
ahol azok a  legindokoltab �
bak.

Nagy taps közepette lépett 
m ikrofonhoz dr. Csanádi 
György közlekedés- és posta- 
ügyi m iniszter. Köszöntötte a 
kongresszust a m inisztérium  
és e maga nevében, m ajd  a 
főbb tennivalókra h ív ta fel a  
figyelmet.

— Az elaő fe ladat — am ely 
a  gazdasági vezetés kötelessé �

ge —, hogy a postásdolgozók 
jóléte növekedjék, jól érezzék 
m agukat a m unkahelyeken, s 
büszkék legyenek arra , hogy 
postások — m ondotta, m ajd 
beszélt az új gazdasági m e �
chanizmus bevezetése óta tör �
tén t bérszínvonal-növekedés �
ről, és a IV. ötéves terv  cél�
kitűzéseiről. A m unkaidő �
csökkentéssel kapcsolatosan 
hangsúlyozta: m indenképpen
el kell érni, hogy a 210 órán 
felüli tú ló ráz ta tás t a  lehető 
legrövidebb idő a la tt  meg�
szüntessük. Nemes szakszer�
vezeti cél a postás dolgozók 
helyzetének, m unkakörülm é �
nyeinek javítása; kiem elte a 
szakszervezet ellenőrzésének 
fontosságát. Befejezésül to �
vábbi jó  m unkát k íván t a 
kongresszusinak.

Sok a rossz gépkocsi
Szabó Jenő a mozgóposta�

főnökség dolgozóinak üdvöz�
le té t tolm ácsolva közölte; a 
dolgozók jó érzéssel veszik 
tudom ásul, hogy a szakszer �
vezet és a posta felső vezetői 
egyarán t elism erik m unkájuk 
fontosságát. Az anyagi elisme�
rés növelése m egszüntette a  
m unkaerő-vándorlást. B írálta 
a Járm űtelepet, am iért az 
igényelt gépkocsikat nem  biz �
tosítja határidőre. M árciusban 
például 205 gépkocsi átlag  2 
órát késett. U gyanekkor 140 
gépkocsit kellett m eghibáso �
dás m iatt kivonni a forgalom �
ból. Ezek a hibák gáto lják  a 
já ra to k  pontos elindulását, 
nem  szólva arró l, hogy a 
mozgópostátok kapkodva, 
idegesen kénytelenek dolgoz�
ni. am i balesetveszélyes is. 
Szóvá tette , hogy a  mozgó�
postakocsik nincsenek m egfe �
lelően felszerel?’«, elavultak. 
Sok a képzetlen dolgozó, 
ugyanakkor nagyon lassan 
folyik a gépesítés. Hosszú 
évek óta kísérleteznek például 
a  konténer-szállítással.

A párt üdvözlete, üzenete

Nagy várakozás előzte meg 
K atona Istvánnak, az MSZMP
Központi B izottsága tagjának, 
a  Központi Bizottság Agitá- 
ciós és propagandaosztálya 
vezetőjének felszólalását.

K atona István

— Tisztelt Kongresszus! 
Kedves Elvtársnők! Kedves 
Elvtársak!

— A M agyar Szocialista 
M unkáspárt Központi Bizott�
sága nevében tisztelettel és 
szerete tte l köszöntőm Önöket, 
a Postások Szakszervezete IX. 
kongresszusának küldötteit, a 
m eghívottakat, a vendégeket 
és köszöntőm szem élyükben a 
szakszervezet m inden tagját, 
a  nagym ultú M agyar Posta 
m inden dolgozóját.

— A p á r t X. kongresszusa 
m egerősítette az t az álláspon �
tot, hogy bár a szocialista ál �
lam ban m aga a m unkáshata �
lom szavatolja, a törvények, 
kollektív  szerződések bizto �
s ítják  a  dolgozók jogait, a 
szakszervezetek is fontos, n é l �
külözhetetlen szerepet tölte �
nek  be — m ondotta K atona 
István, m ajd  a központi ve �
zetőség írásos és szóbeli be�
szám olóját és a határozati 
javaslato t elemezve kije len �
te tte :

— R eálisan értékelik  a 
négy év m unkáját, fe ltá rják  
a problém ákat, figyelembe 
vesizik •  tehetőségeket, pon�
tosan körvonalazzák a ten �
nivalókat. A m indennapi élet 
Égy ta rtja  szám on; a  posta 
szolgáltatásai egész tá rsadal �
m unkat érintik. Tevékenysé �
gének társadalm ilag  felbe �
csülhetetlen jelentőségű és 
mélyen hum ánus, szép vonása, 
hogy mimten terü leten  em be�
ri viszonyokat közvetít, embe�

reket kapcsol össze és ápol�
ja  e kapcsolatokat — mon �
dotta m éltató  szavakkal, 
m ajd külön szólt a posta új- 
ságterjesztésibeni, hírközlés �
ben!, tömegtájékoztató sbeni 
szerepéről, am elyek együttvé �
ve fontos politikai missziót 
jelentenek. Hogy ma, a tíz �
m illió lakosú M agyarországon 
több, m in t ötmillió az újság �
előfizető. s  az elm últ évek �
ben megsokszorozódott az új �
ságok szám a, hogy lényegé �
ben m inden család rádióelő �
fizető. s kétmillióhoz közele�
dik a tv-előfizetők száma, ab �
ban a posta dolgozóinak igen 
nagy a szerepül?, s ezt a párt 
a legmesszebbmenőkig elis �
meri.

— Kedves Elvtársak! Ké�
rem  Önöket, ad ják  á t az 
MSZMP Központi Bizottsága 
köszönetét mindazoknak,
— beosztottaknak és vezetők �
nek, hírlapkézbesítőknek és 
m érnököknek, fizikai m unká �
soknak és irodai dolgozóknak, 
nőknek és férfiaknak, idősek�
nek és fiataloknak —, akik 
nagy odaadással, olykor leg �
szorosabb értelem ben vett fi �
zikai erőfeszítéssel végzik

1 m unkájukat, s tesznek eleget 
, az igényeknek. Ahhoz azon- 
I ban, hogy a  megbízhatóságá- 
f ról, gyorsaságáról, és pontos- 
■ ságáról világhírű M agyar 
Posta hírneve ne kopjon meg, 
s a jövőben is képes legyen 
megfelelni a  növekvő tá rsa �
dalm i követelm ényeknek, to �
vábbi nagy erőfeszítésekre 
lesz szükség. A p árt ism eri és 
megéri i a kongresszusukon 
felsorolt gondokat. Biztosítha �
tom önöket, a párt minden 
jogos és megoldható igényt 
támogat. Ezért kapott a posta 
m ár a  III. ötéves tervben a 
tervezettnél jóval nagyobb be�
ruházási összeget, a  IV. ötéves 
tervben pedig ez az összeg 
megduplázódott. Hiba volna 
azonban nem látni, hogy egy 
csapásra ez sem oldja meg a 
problém ákat, s igaz az, am it 
az egyik felszólaló elvtársnő 
m ondott: a  m ai gondok eleve �
nebbek, m int a tegnapi ered �
mények. — Ezután szólt a 
technikai, műszaki forrada �
lomról, am ely a híradástech �
nika terü letén  lesz a  legerő �
teljesebb. Az elkövetkezendő 
években várható  a  távközlési 
m űholdak alkalm azása, a kü �
lönböző postai szolgáltatá �
soknál. A szocialista országok 
együttm űködése nyomán a 
közeljövőben, lé tre  jön az. In - 
terszputnyik műholdas táv �
közlési rendszer. E m unkába 
a posta szakemberei m ár be�
kapcsolódtak.

Vedelem a sértő bírálatokkal 
szemben

— A p árt jogosnak ta rtia
a postás dolgozóknak azt az 
igényét, hogy a társadalm i és 
tömegszervezetek támogassák 
m unkájukat, biztosítsanak 
szám ukra társadalm i hátteret, 
segítsék politikai m unkával 
sa já t lap juk  terjesztését. A 
posta és hírközlés dolgozói 
legyenek meggyőződve: vé�
delm et kapnak minden m él�
tánytalan, igaztalan, a posta 
hírnevét alaptalanul kikezdő, 
a becsületes önfeláldozó dol�
gozó önérzetét sértő bírálattal 
szemben, (nagy taps), de ne 
feledkezzenek meg arró l az 
elvtársak, hogy a legnagyobb 
védelm et a pontos, gyors, 
megbízható, jól végzett m un �
ka adja, — jelentette ki. m ajd 
így fe ie rte  be K atona István:
— A Központi Vezetőség szóbe�
li beszámolója nagyon szépen 
megfogalmazta: Érezzék a
dolgozók, hogy m inden az ő 
érdekükben történik, minden 
intézkedés az ő életüket ak a r �
ja  em beribbé, szebbé, boldo�
gabbá tenni! (hosszantartó 
taps).

Ezzel a tanácskozás első 
nap ja véget ért. A második 
napon Benke Gézáné elnök �
letével fo ly tatta m unkáját a 
kongresszus. Az elnök számot 
adott az üdvözlő táviratok �
ról. am elyekben a postásság 
széles rétegei, a  társszakszer �
vezetek, a  külföldi baráti 
szakszervezetek kívántak  jó 
m unkát a  kongresszusnak. 
A kongresszus elnöksége ne �
vében javasolta: az indokínai 
agresszió m ia tt küldjünk til �
takozó táv ira to t az  Amerikai 
Egyesült Államok budapesti 
nagykövetségének. Külön táv �
iratban fejezzük ki szolidan-' 
fásunkat a Vietnami Demok�
ratikus Köztársaság és a Dél- 
Vietnami Köztársaság nagy-
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követségén keresztül az in�
dokínai dolgozóknak. A táv�
iratok szövege:

Tiltakozunk!

»Amerikai Egyesült Álla�
mok Nagykövetsége, Bu�

dapest.
A magyar szervezett pos�
tás dolgozók IX. kong�
resszusa valamennyi pos�
tás dolgozó nevében 
mélységesen elítéli az 
Amerikai Egyesült Álla�
mok Indokínai politiká- 
.ját, a szennyes háború 
kiterjesztésére irányuló 
imperialista törekvése- J 
két. Tagságunk képvisele�
tében követeljük: vesse�
nek véget a vietnami ag�
ressziónak, s azonnali 
hatállyal, feltétel nélkül 
vonják ki az amerikai. 
csapatokat Indokína tér�
ségéből! A szabadságu�
kért, az önrendelkezési 
joguk gyakorlásáért küz�
dő népek igazságos har�
cát minden erőnkkel tá�
mogatjuk, csatlakozunk a 
világméretű szolidaritási 
mozgalomhoz. Nyomaté�
kosan tiltakozunk a világ- 
bekét veszélyez! ető impe�

rialista akciók ellen.

Postások Szakszervezete 
„IX. kongresszusa”

Szolidárisak vagyunk

„Dél-Vietnami Köztár�
saság Nagykövetsége, Vi�
etnami Demokratikus 
Köztársaság Nagykövet�

sége.
A magyar szervezett pos�
tásdolgozók IX. kong�
resszusa, valamennyi pos�
tásdolgozó nevében tilta�
kozását fejezi ki az Ame�
rikai Egyesült Államok 
Nagykövetségének az In�
dokína térségében foly�
tatott gyilkos-, agressziós 
háború miatt. A postás 
dolgozók az első perctől 
figyelemmel és együttér�
zéssel kísérték igazságos 
harcukat és minden tá�
mogatást biztosítottak a j 
szabadságukért küzdő in- 1 
dokínai hazafiaknak, j
örömmel üdvözöljük hősi 
harcuk eddigi eredmé- j 
nyeit, támogatjuk a Viet�
nami Demokratikus Köz�
társaság és Dél-Vietnam 

Ideiglenes forradalmi kor- j 
mánvának a vietnami 
kérdés rendezésére tett j 
javaslatát, Teljes szoli�
daritásunkról biztosítiuk 
az indokínai dolgozókat a 
vietnami munkásosztályt.

Postások Szakszervezete 
„IX. kongresszusa”

Az elnök a kongresszusi 
küldöttek előtt felolvasott 
táviratok szövegét és elküldé�
sét szavazásra bocsátotta. A 
kongresszus szavazott. Ez�
után felkérte a Mandátum- 
v’TS.gáló Bizottság elnökét. 
Mihályi Józsefnét. tegyen je�
lentést a kongresszusnak.

— A Postások Szakszerve�
zete Központi Vezetőségének 
határozata alapján az igaz�
gatóságok, területi és közpon�
ti üzemek, hivatalok, intéz�
mények, szakszervezeti szer�
veink választóértekezletein 
összesen 262 küldöttet válasz�
tottak meg a IX. kongresszus�
ra — jelentette Mihályi 
József né. majd a küldöttek 
összetételét elemezte. A szá�
mok isen beszédesek, hiszen 
a küldöttek közül 101 a nő. és 
161 a férfi. Vidékről 159. Bu�
ci aoestről 103 küldött ül a 
teremben. A legtöbbnek szak- 
szervezeti. tagsága 19*5—1960 
közötti (140 főnek!. A forgalom 
területén dolgozókat 153-an, 
a műszak területén dolgozó�
kat 77-en, az adminisztratív 
és egyéb ten'll öten dolgozókat 
oo-en képviselik. Végül meg�
állapította. a kongresszus ha�
tározatképes. Ezután Benke 
Oézáné elnök megkérdezte a 
küldöttektől: a jelölőbizottság 
lo-roslatát megkaoták-e. Mi�
ntán senki nem reklamált,. 
beie1entette a vita folvtatását, 
és Katalin János, titkárnak 
adta meg a szót.

Követelmény a hatékonyabb 
szakszervezeti munka

— A választások során ki�
alakult vélemények, és az itt 
elhangzott felszólalások egy�
aránt megerősítenek bennün�
ket abban, hogy változatlanul 
fontos feladatunk a szakszer�

| vezeti munka hatékonyságá- 
| nak fokozása. E sokrétű, a 
j mozgalmat átszövő, a munka 

lényegét jelentő feladat ered�
ményes megvalósítása, nap�
jainkban nem csupán kíván�
ság, hanem elengedhetetlen 
követelmény. A szakszerveze�
ti mozgalom fejlődésének kö�
rülményei ma rendkívül ked�
vezőek,, és nekünk kötelessé�
günk élni a lehetőségekkel — 
mondotta bevezetőként. Utalt 
arra, hogy a szakszervezeti 
munka éppen jellegénél fogva 
soha nem egysíkú, hiszen min- 

i denkor újabb és újabb, egyre 
I magasabb szintű feladatokat 

kell megoldania, új stílusban, 
j Elemezte e munka elmúlt 
j négyévi tapasztalatait, megál�
lapította; az igen sokat fejlő- 

j dött, hatékonyabb lett, vi�
szont a holnap, a jövő többet 
követel a tisztségviselőktől. A 
dolgozók reális igényekkel 
kényszerítik a szakszervezeti 
szerveket a célravezetőbb 
módszerek alkalmazására. A 
tagság egyre inkább aszerint 
ítéli meg a választott testüle�
teket. tisztségviselőket, hogy 
mit tesznek a dolgozók érde�
kében, mit sikerült megolda�
niuk, s nem aszerint, hogy mit 
ígérnek, hogy tudják idézgetni 
a szakszervezeti jog- és hatás�
köröket —, majd megállapí�
totta: a határozatok tartalma, 
színvonala megfelelő, s nem 
újabb határozatok hozatalára

kell összpontosítani az erőket,
| hanem a meglevők maradékta.
1 lan végrehajtására, a segítő 
1 ellenőrzésre.

„A jogok nem kiváltságok».“

Hangsúlyozottan állapította 
meg: a hatáskörök decentrali�
zálásával a döntések köre, az 
ügyek intézése közelebb ke�
rült a dolgozókhoz. Az üzemi 
és a szakszervezeti demokrá�
cia munkahelyi kategória lett. 
A dolgozók többségének ép�
pen ezért egyre inkább nem 
a vezérigazgatósággal, vagy 
a Központi Vezetőséggel van 
problémája, hanem egyes 
igazgatókkal, hivatali, üzemi, 
főnökökkel, osztály- és cso�
portvezetőkkel, illetve a 
szakszervezeti középszervek�
kel. alapszervezetekkel, egyes 
tisztségviselőkkel. Lényeges, 
hogy minden szakmai és 
szakszervezeti vezetőszerv 
érezze, a gyakorlatban érvé�
nyesítse. hogy jogai nem ki�
váltságok, mert azok együtt 
járnak a kötelezettségekkel és 
a felelősségekkel. A dolgozók�
nak érezniük kell: a postai 
vezetőknek nem csupán esz�
közei, a feladatoknak nem�
csak végrehajtói, hanem 
azoknak aLkotói, meghatáro�
zói.

Tömegkapcsolat -  bizalom

Fataltn János ezután a tö�
megkapcsolatok fejlesztéséről, 
szélesítéséről és erősítéséről 
beszélt: szakszervezetünk tö�
megkapcsolatai az elmúlt 
évek során jelentősen fejlőd�
tek, mozgalmunk élvezi a 
dolgozók döntő többségének 
bizalmát.

— Arra kell törekednünk, 
hogy e tömegkapcsolaton be�
lül szakszervezetünk tevé�
kenysége állandóan gazdagod�
jék, aktivitása fokozódjék az 
egész postai közéletben. Kü�
lönösen fontos ez az üzemek�
ben és hivatalokban, a köz�
életben és a politikai felada�
tok megoldásában, ugyan�
úgy, mint amikor a postás 
dolgozók ügyeivel, gondjai�
val, művelődésükkel és 
egészségvédelmükkel foglal�
kozunk. Tehát a bizalmat

I
 megszereztük, de annak meg�
tartása, szüntelen továbbfej�
lesztése nehezebb. Megtiszte�

lő kötelességünk — mondot�
ta befejezésül —, hogy ezt a 
nehezebb, de a mozgalom 
szempontjából az életet adó 
tömegkapcsolat fejlesztése ér�
dekében munkálkodjunk.

Pataki Gizella, a Budapesti 
Távbeszélő Igazgatóság kül�
dötte, a szakszervezeti agi- 
tációs és propagandamunká�
ról, a nevelésről beszélt. A

Pataki Gizella

fejlődés ellenére megjegyezte: 
nem ritka az olyan helyzet, 
hogy a dolgozók országos 
ügyekben tájékozottabbak, 
mint a saját üzemüket, hiva�
talukat érintő kérdésekben. 
Ilyen helyzetben nincs meg 
az alapja az üzemi demokrá�
ciának, a dolgozók kezdemé�
nyezőkészségének kibontako�
zására.

A mikrofon elé Horn Dezső
miniszterhelyettes, a posta 
vezérigazgatója lépett.

Több segítséget a postának!

— Tisztelt Kongresszus!
Kedves Elvtársak! A posta 
vezetői . nevében szeretettel 
köszöntőm a kongresszust, s 
néhány gondolattal csatlako�
zom a vitához. Kérem, ne kí�
vánják, hogy az itt elhangzott 
problémák mindegyikére vá�
laszoljak, — hiszen a kong�
resszus jegyzőkönyvét meg�
kapjuk, s a javaslatok, bírá�
latok elemzése után haszno�
sítjuk azokat munkánkban — 
mondotta bevezetőként
Egyetértett azzal, hogy a két 
kongresszus közötti évek ter�
mékeny munkával teltek el, 
s ezért csatlakozott azokhoz, 
akik valamennyi postás dol�
gozónak, vezetőnek a becsü�
letes munkáért köszönetét 
mondtak. Külön aláhúzta a 
szakszervezeti munka ered�
ményességét. A posta vezeté�
se sok segítséget kapott, a 
nem egyszer nehéz körülmé�
nyek között végzett felada�
tok megoldására. Kiemelte a
IV. ötéves terv jelentős fej�
lesztési céljait, a közeljövő�
ben megvitatandó, illetve 
megkötendő Kollektív Szer�
ződést, annak függelékeit. Az 
elkövetkező évek is sok gon�
dot takarnak, s a megoldás 
nagy erőfeszítést követel ve�
zetőktől, beosztottaktól egy�
aránt. Olvan gondjaink van�
nak, amelyeknek megoldásá�
ban nem nélkülözhetjük a 
párt, a kormányzat, az állami 
és társadalmi szervek segítsé�
gét. Ezért felsőbb szintű tár�
gyalásokon leérjük e segítsé�
get. A bérszínvonal megfelelő 
szinten való tartásához is álla�
mi támogatást kér a posta ve�
zetése.

— A másik alapvető fel�
adatunk: a klasszikus postai 
szolgálat elmaradásának be�
hozása, viszont a távbeszélő�
ágazat fejlesztése Is lénye�
ges, — mondotta a oosta ve�
zérigazgatója, majd utalt a 
Központi Népi Ellenőrzési Bi�
zottság közelmúltban befeje�
zett országos vizsgálatára, 
amely szintén sürgeti a for�
galmi ágazat feilesztését. gé�
pesítésének meggyorsítását.

— Egyetértek Besenyei 
elvtárs szóbeli beszámolójá�
nak azzal a részével, is, amely 
szerint a postai szolgáltatá�
sok körét a felszabadulás utá�
ni években olyan szélesre 
szabtuk meg. amit ma már 
sem munkaerővel, sem gépe�
sítéssel nem lehet megfelelően 
ellátni. Bármennyire is nehe�
zen mondjuk ki — szűkíteni 
kell a kört. A világon csak�
nem mindenütt, a legfejlet�
tebb országokban is, megszo�
kott dolog a kann alatti levél�
szekrénybe való kézbesítés. 
Nálunk, ezért komoly kritikát 
kanott a posta. Gond a külte�
rületen, tanyavilágban való 
kézbesítés. A közvetett kézbe�
sítéssel oldjuk meg ezt, vagy�
is a tanyaközpontokig elvisz-

szük a küldeményeket, s on�
nan az üzemek, tsz-ek, állami 
gazdaságok megbízottai viszik 
tovább. Ehhez a tanácsok se�
gítségét igényeljük. De gépesí�
tés itt is szükséges. Akad még 
néhány lovaskézbesítőnk is, 
akiket mielőbb gépkocsira 
vagy terepjáróra kell ültet�
nünk. így bizonyos vonatko�
zásban még ki is szélesíthet�
jük a szolgáltatásokat — 
mondotta, majd a hivatalok 
nyitva tartási rendjéről szólt:

A vasárnapi zárvatartás 
feltételei

— 2500 kishivatal nyitva- 
tartásáról, illetve nem nyitva- 
tartásáról van szó vasárna�
ponként. Az a véleményem, 
hogy nem is hosszú időn be�
lül meg lehet ezt a kérdést 
oldani, de ennek feltételét az 
igazgatóságok vezetőinek kell 
megteremteniük. Biztosítaniuk 
kell vasárnap a hírlapkézbe- 
sííést, az expresszkiildemények 
és táviratok továbbítását, a 
segélykérő távbeszélést. Ahol 
ezt nem tudják biztosítani, ott 
nyitva kell tartani a hivatalt. 
— Ezután a távbeszélő-ellá�
tás problémáiról szólt. Ne�
hezményezte, hogy a posta a 
tanácsoktól még azt a segít�
séget sem kapja meg. hogy a 
központokhoz telkeket adja�
nak, vagy a szanálási költsé�
gek egy részét viseljék. Pedig

Horn Dezső

sok országban. így a Szovjet�
unióban, Bulgáriában az új la�
kótelepeken a posta készen 
kap épületeket telefonközpon�
tokhoz. Beszélt a postáról al�
kotott közvéleményről, az eh�
hez kapcsolódó problémákról.

— A mi munkánk szinte a 
kirakatban zajlik le, annak 
rossz oldalairól milliók vesz�
nek azonnal tudomást, viszont 
a pozitívumokat csendben tu�
domásul veszik. Tehát igen 
kényes a mi feladatunk, amit 
nehéz körülmények között 
több mint 50 ezer postás dol�
gozó végez, s ezért több poli�
tikai és erkölcsi támogatást ér�
demelnek.

A megalapozott kritikát
soha nem utasítottuk visz-
sza sőt levontuk a konzek�
venciákat, s igyekeztünk 

javítani a munkát.
Valljuk be őszintén, sok a ten�
nivaló. Információs hálózatunk 
sem a legjobb. A sajtóval, az 
újságírókkal javítani kell kap�
csolatainkat.

A továbbiakban igen komo�
lyan figyelmeztetett a bürok�
ratikus kinövések mielőbbi 
megszüntetésére. Szólt a szak- 
képzettség és a politikai kép�
zés jelentőségéről, amelyben a 
szakszervezetnek is jelentős a 
szerepe, s befejezésként bizto�
sította a szakszervezetet, a 
kongresszust: a szakszervezet 
véleményét, javaslatát a jövő�
ben is igénylik. Megköszönte 
az eddig nyújtott segítséget, s 
további jó munkát kívánt a 
tisztségviselőknek.

Juhász István, nyíregyházi 
küldött, keresetlen szavakkal, 
a becsületesen dolgozó, fáradt�
ságot nem ismerő postások ér�
dekeinek védelmével kezdte:

— Meg tudtuk mi köszönni 
a Központi Népi Ellenőrző Bi�
zottság munkáját a hiányossá�
gok feltárásáért, mert reális 
volt az értékelés, s egyértel�
műen megállapították: a fenn�
álló problémákért nem a pos�
ta dolgozói és vezetői a hibá�
sak. Ügy látszik, újságíró ba�
rátaink. humoristáink figyel�
men kívül hagyták a KNEB 
megállapításait. Szó sincs ar�
ról, hogy a megalapozott ész�
revételek. bírálatok ellen til�
takoznék. De tiltakozom az ok�
talan piszkálódásokért, utalok 
a Ludas Matyiban megjelent, 
a postáskongresszusról szóló 
karikatúrára. Köszöntök Kato�
na István elvtársnak az ígért

I védelmet De még hozzáten�
ném:

nem értem miért lettünk a 
sajtó, a rádió vagy a tele�
vízió céltáblái. Talán mert 
mi terjesztjük azokat az 
újságokat, amelyekben

Juhász István

bennünket támadnák? 
Vagy mert a mi adóállo�
másaink sugározzák azo�
kat a műsorokat, amelyek�
ben bennünket szapnlnak? 

Egyet követelünk csupán, hogy 
ha a hanyag, vagy éppen tol�
vaj és csaló dolgozót bírálják, 
ne általánosítsanak úgy, hogy 
58 ezer pos távdolgozót sértse�
nek meg.

Munkánk alapján 
várhatunk megbecsülést
Az elnök Somoskői Gábor�

nak, a Magyar Szocialista 
Munkáspárt Központi Bizott�
sága tagjának, a Szakszerve�
zetek Országos Tanácsa titká�
rának adta meg a szót, aki be�
vezetőként a SZOT elnöksége, 
titkársága nevében köszöntöt�
te a kongresszust. Hangsúlyoz�
ta: az elmúlt négy évben az 
egész szakszervezeti mozga�
lomban, a postások szakszer�
vezeti mozgalmában is jelen�
tős fejlődés tapasztalható.

— Hol foglalnak helyet az 
egységes magyar szakszerveze�
ti mozgalomban a szervezett 
poetásdolgozók ?

Szerintünk az őket megil�
lető helyen, nem a számuk 
ntán, hanem a munkájuk 
pontosságának megfelelő 
helyen és nem Is a derék�
hadban, hanem elől, a 
szakszervezeti mozgal�

munkon belül.
A postások szakszervezete 
központi vezetőségének jó a 
tömegkapcsolata, a különböző 
helyzetek felismerésében moz�
gékony, kezdeményező és részt 
vesz a problémák megoldásá�
ban — mondotta a SZOT tit�
kára, majd a jövőt illetően 
így folytatta hozzászólását:

Somosköi Gábor

Továbbra is gondosan, 
együttműködve a vezetéssel, a 
Postavezérigazgatósággal, te�
remtsék meg az alapot, dol�
gozzanak ki olyan ötéves ter�
veket, amelyek megfelelnek 
népünk igényeinek, államunk�
nak, társadalmunknak és a 
posta fejlődésének, de maguk�
ba foglalják a postásdolgozók 
élet- és munkakörülményeinek 
javulását. — Hangoztatta a 
nődolgozók helyzetének meg�
javítását, a fiatalokkal va�
ló foglalkozást, az idősebbek 
megbecsülését, az agitáció éri 
propagandamunka hatékony�
ságát.

A Szakszervezetek Országos 
Tanácsa nevében mondhatom: 

a postás dolgozók társa�
dalmi elismerése nem egy�
két Ludas-karikatúra csat�
tanóján múlik, nem egy�
két Ív-műsoron, mert a 
Magyar Postát egész tár�
sadalmunk világszínvona�
lon állónak tartja, még 
a problémák ellenére is. 
Postásaink bizalmi embe�

rek, akikre az állam, a la�
kosság sok mindent bíz. 
Javaslom, hogy Horn elv�
társ és Besenyei elvtárs 
beszéljen például a tv-ben 
a postások becsületének 

védelmében.
— Végezetül eredményes mun�
kát kívánt a IX. kongresszus 
határozatainak végrehajtásá�
hoz.

Molnár János, a budapesti 
nyugdíjascsoport szb-elnöke, a 
munka veteránjainak köszön�
tését hozta, Elismerte, mind a 
szakszervezet, mind a posta 
vezetése a nyugdíjasok prob�
lémáit mindenkor megértéssé' 
fogadta, s a lehetőségekhez 
mérten segített azokat megol�
daná. Köszönte, hogy vissza�
menőleges hatállyal 1971. ja�
nuár 1-tőil a nyugdíjasok visz- 
szakapták távbeszélő-kedvez�
ményüket. Az újabb kérés: 
évente legalább négy darab 
MÁV félárú utazási jegyet 
kapjanak a postás nyugdíja�
sok. Ez a kérés reális, és remé�
lik, hogy megértésre talál es 
teljesül . Majd a kisnyugdíja�
sok gondjairól és a tagság se�
gélyezéséről, üdültetéséről szó�
lott Igen kevés a keretösszeg a 
segélyezés céljára. Szóvá tette, 
hogy a munkát vállalni tudó

Molnár János

nyugdíjasokat a postai intéz�
mények vezetői nem minde�
nütt foglalkoztatják szívesen. 
Pedig szaktudásukkal, szorgal�
mukkal enyhíthetnék a lét�
számhiányt is.

Sövegjártó János, Vasszé-
csény küldötte, helves élté, 
hogy a határozati javaslatban 
helyt kapott a kdshivatalok va�
sárnapi és munkaszüneti na�
pokon való nyitvatartásának 
megszüntetése. Helyileg már 
felvették a kapcsolatot a taná�
csi szervvel, s megállapodtak 
a végrehajtás módozataiban.

Az elnök az idő előrehala�
dottságára tekintettel javasol�
ta a vita lezárását, kérte azo�
kat, akik nem jutottak szóhoz, 
hogy hozzászólásukat írásban 
nyújtsák be a kongresszus tit�
kárságához, mert azokat a 
kongresszus jegyzőkönyvéhez 
csatolják. A javaslatot a kong�
resszus elfogadta. Ezután a ki�
adott programtól eltérően a 
szakszervezeti munkában
élenjárók kitüntetésére került 
sor. Az elnök bejelentette: a 
kongressszus alkalmából ha�
tan a „Szakszervezeti mun�
káért” aranyfokozatú, tízen az 
ezüst fokozatú, hatan pedig a 
„Szakszervezeti munkáért” ok�
levél kitüntetést kapták. Fel�
kérte Besenyei Miklóst, adja 
át a kitüntetéseket. (Erről la�
punk más helyén számolunk 
be.)

Hatékonyabban 
— harcosabban

Az ebédszünet után Bese�
nyei Miklós válaszolt a felszó�
lalásokra, megköszönte a vitá�
ban részt vevő 23 felszólaló 
véleményét, javaslatát, amely 
hozzásegítette a kongresszust 
az eredményes munkához. 
Majd így folytatta:

— Ügyszólván minden fel�
szólalással egyetértünk, meg�
erősítették a központi vezető�
ség jelentését, hozzájárultak a 
határozati javaslat végleges el�
készítéséhez. A határozati ja�
vaslat alapvető dokumentum, 
négyéves programunk, amely 
tartalmazza kötelességeinket, 
magába foglalja felelősségün�
ket és természetszerűen a köz�
ponti vezetőség és a közép- és 
alapszervezetek jogait. Mind�
ezek egymást feltételezik, csak 
együtt érvényesülnek. Vállal�
juk a több és jobb munkát, 
annak elősegítését, abban a 
biztos tudatban, hogy ezáltal 
megteremtődnek azok a felté�
telek, amelyek elősegítik a 
kongresszuson felmerült prob�
lémák megoldását. A tervezett
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intézkedések véleményünk 
szerint megvalósíthatók, szá�
mon kérhetők.

Ezután a hatás- és jogkör�
rel való hajtékonyabb élésről- 
szólt: .vannak jó határozataink, 
a feladatok egyértelműek, de 
azok végrehajtására minde�
nekelőtt a dolgozókat kell 
megnyerni. A dolgozók asze�
rint ítélik meg 'a szakszerve�
zetet, hogy miként tevékeny�
kednek a ' vezetőtestületiek, a 
közép, és üzemi szervek, ho�
gyan intézik el jogos problé�
máikat, mennyiben kezdemé�
nyezők. Mindenki figyelmébe 
ajánlotta az üzemi és szak- 
szervezeti demokrácia érvé�
nyesítését, s nagyobb harcos�
ságra buzdította a választott 
szakszervezeti tisztségviselő�
ket. Hangsúlyozta: a kézbesí�
tők, munkája egyre több, 
ugyanakkor nem ért egyet 
ázzál, hogy a járásokat állan�
dóan méricskélik. Ezzel a 
módszerrel nem oldódik meg 
a munka könnyítése. Kijelen�
tette: a jövőben is támogatást 
kapnak a lakásépítő dolgozók.

— Ügy érezzük, a dolgozók 
részéről van bizalom a szak�
szervezeti szervek irányában, 
de ezért a bizalomért minden 
nap meg kell küzdeni. A pos- 
tásság érezze: mi vagyunk ér�
tük, s nem ők miértünk. Együtt 
akarunk örülni sikereiknek, 
boldogságuknak. Válasszanak 
olyan központi vezetőséget, 
amelynek tagjaiban megbíz�
nak, akik rászolgáltak az önök 
bizalmára. Kívánok az elvtár�
saknak jó munkát, erőt, egész�
séget, s kérem jelentésem el�
fogadását. (taps)

Ezután Bayer Zoltán, a 
számvizsgáló bizottság elnöke, 
válaszolt a bizottságót érintő 
kérdésekre.

Az elnök ezt követően sza�
vazásra bocsátotta a központi 
vezetőség és a számvizsgáló 
bizottság írásos jelentését, be�
számolóját, az elhangzott szó�
beli beszámolókat, a válaszo�
kat. A kongresszus egyönte�
tűen megszavazta azokat.

Az elnök felkérte a határo�
zatszövegező bizottságot, hogy 
a kongresszus határozatterve�
zetével kapcsolatos észrevéte�
lekről, a határozati javaslat ki�
egészítéséről számoljon be.

Bácskai Károly jelentette a 
kongresszusnak: a határozati 
javaslattal kapcsolatban lé�
nyeges módosító indítvány, 
észrevétel ntem érkezett, a fel�
szólalók egyetértettek és elfo�
gadásra javasolták azt. A bi�
zottság azonban javasolta: az 
új központi vezetőség. Somos�
kői Gábornak, a SZOT titká�
rának javaslata alapján pon�
tosítsa a határozati javaslatot, 
anélkül, hogy a főbb célkitű�
zések tartalmilag megváltoz�
nának. A postai bérrendszer 
fejlesztésével kapcsolatos részt 
javasolta megváltoztatni. A 
továbbiakban nem célszerű 
vizsgálódásokra van szükség, 
hanem annak célszerű meg�
változtatására. A részletkérdé�
seket a központi vezetőség ha�
táskörébe ajánlotta. Kiegészí�
tésként javasolta: a beszámo�
lási időszak alatt meg kell ol- 

. dana' a hírlapkézbesítők mun�
ka- és védőruhaellátását. Meg�
állapította, hogy általános tet�
szést váltott ki a kishivatalok 
vasárnapi zárva tartására vo�
natkozó határozat. Ajánlot�
ta: az írásban benyújtott hoz�
zászólásokban javasoltakat a 
kongresszus utalja szintén a 
központi vezetőség és az el�
nökség hatáskörébe intézkedés 
végett, s a határozat végle�
ges szövegét a központi veze�
tőség minden választott szak- 
szervezeti testülethez juttassa 
el.

Ezután az elnök kérte a 
küldötteket, hogy aki a hatá�
rozatszövegező bizottság mó�
dosító javaslataival, a SZOT- 
kongresszushoz továbbítandó 
javaslatokkal egyetért, kül�
döttigazolványával szavaz�
zon. Az elnök megállapította 
a kongresszus egyetértését.

Ezután került sor a központi 
vezetőség, a számvizsgáló bi�
zottság, valamint a SZOT 
kongresszusára jelölt küldöt�
tek megválasztására. Az el�
nök felkérte Bánsági Istvánt, 
a jelölőbizottság elnökét, a ja-, 
vasiatok indoklására.

A bizottság 71 fős központi 
, vezetőségre, 7 fős számvizs�

gáló bizottságra, 13 SZOT- 
kongresszusi küldöttre tett 
javaslatot. Hangsúlyozta: a ja�
vaslatoknál törekedtek arra, 
hpgy olyan elvtársakat jelöl�
jenek, axik képesek a postás�
dolgozók képviseletében és 
érdekében, az egyre növekvő 
szakszervezeti feladatokat 
eredményesen elvégezni. Nagy 
figyelmet fordítottak arra, 
hogy a vezetőtestületekben a

dolgozók különböző rétegei j 
arányuknak megfelelő képvi- 
seletet kapjanak, s mindenek�
előtt a végrehajtó szolgálat�
ban dolgozó nők és fiatalok 
számát növeljék. A központi 
vezetőségbe 39 régi és 32 új 
tagot javasoltak.

A bizottság a kongresszus 
egész ideje alatt ügyeletet tar�
tott, de a jelölésekkel kapcso�
latosan észrevételt nem tettek. 
A központi számvizsgáló bi�
zottság tagjaira tett javaslat 
elemzése után az elnök feltet�
te a kérdést: Van-e valakinek 
kérdése. Kádár Ágoston kül�
dött szóvá tette: néhány buda�
pesti postaszerv képviselete 
nincs biztosítva a központi 
vezetőségben. Bánsági István 
— miután többen nem jelent�
keztek szólásra — válaszában 
hangsúlyozta: a központi ve�
zetőségben a legszélesebb dol�
gozórétegek képviseletét kí�
vánták biztosítani, s nem a 
postaszervek képviseletét, az, 
arány egyébként á budapes�
tiek javára kedvezőbb. Az el�
nök megkérdezte: kelégítő-e a 
válasz (felkiáltások: igen,
igen!). Majd vitára bocsátotta 
a központi vezetőség tagjaira 
tett javaslatot. Mivel nem 
volt észrevétel, szavazásra bo�
csátotta azt.

A kongresszus megszavazta 
a központi vezetőségi tagokra

rolyné, Matula József, Bayer 
Zoltán, Morvái István. Nagy 
Margit, Schvara Gizella, dr. 
Walter György.

A szakszervezet XXII. kong�
resszusára megválasztott kül�
döttek: Besenyei Miklós, Bíró 
B. József, Fatalin János, He�
gedűs Istvánná, Benkő Tibor, 
Kovács József, Kuhn Béla, 
Nagy Gézáné, Palotás Károly, 
.Steigerwald Györgyné, Tanos 
I,ászióné, Tóth Anna, Du- 
schek Lajosné. Meghívottak: 
Kasza János, Keresztes Mi�
hály, Pataki Gizella, Szant- 
ner György, dr. Walter 
György.

Az elnök felhívta a közpon�
ti vezetőség megválasztott tag�
jait: tartsák meg alakuló ülé�
süket, úgyszintén a .számvizs�
gáló bizottság tagjai ' is. Az 
alakuló ülések alatt, a kong�
resszusi küldöttek részére, fő�
városi színművészek, Bánki 
Zsuzsa, Csernus Mariann és 
Bicskei Tibor magasszínvona�
lú műsort biztosítottak.

Ezt követően dr. Zsuffa Sza�
bolcs elnökletével folyt a ta�
nácskozás. Az elnök bejelen�
tette: a központi vezetőség és 
a számvizsgáló bizottság meg�
tartotta első alakuló ülését, s 
megválasztotta a szakszerve�
zet elnökségi tagjait, vezető 
tisztségviselőit. A központi ve�
zetőség a postások szakszerve-

ÉLNÉM HANGZÓIT SZAVAk

Szavaznak a küldöttek

tett javaslatot, úgyszintén a 1 
központi számvizsgáló bizott- : 
ság tagjaira tett javaslatot is. 
Megszavazták a SZOT XXII. 
kongresszusára javasolt kül�
dötteket is.

Az elnök felkérte a szava�
zatszedő bizottság elnökét, 
hogy ismertesse a szavazás 
módját, amelyet a komgresz*. 
szus szintén tudomásul vett. 
Az elnök a szavazás idejére 
szünetet rendelt el.

Rövid idő múltán a küldöt�
tek ismét helyet foglaltak, s 
Kóczián András elnökletével 
folytatták a tanácskozást. Az 
elnök felkérte a szavazatsze�
dő bizottság elnökét: ismer�
tesse a szavazás eredményét. 
Ezek szerint a központi veze�
tőség tagjai megkapták a meg�
választáshoz szükséges szava�
zatok számát.

Az új vezető testületek tagjai

íme, az új központi vezető�
ség: Agócs László, Albert Jó�
zsef, Balázs Györgyné, Bács�
kai Károly, Bánsági István, 
Benke Gézáné, Benkő Tibor, 
Besenyei Miklós, Bíró B. Jó�
zsef, Bíró Éva, Csáki László, 
Egyed Ernő, Ézsöl Mária, Fa�
talin János, Fazekas Andomé, 
Fábián Ferenc, Feith József, 
Fülöp Istvánná, Hargitai An�
tal, Hegedűs Istvánná, Horn 
Dezső, Juhász István, Kasza 
János, Kerekes Kálmán, Ke�
resztes Mihály, Kiss Ernő, 
Kóczián András, Koncz Sán�
dor, Kopp Miklós, Kovács 
József, Költő György, Kuhn 
Béla, Lux Márta, Makó Albert, 
Mészáros Józsefné, Mihályi 
Józsefné, Molnár János. Mo- 
nori Imre, Munka Béla, Nagy 
Gézáné, Nagy István, Nagy La�
josné, Németh Jánosné, Oláh 
Ilona, Oroszlány Ferencné, Pa- 
taky Gizella, Pietráskó Ede, 
dr. Pintér Mihályné, Pocsai 
Gyula, Pozsonyi Vilmos, Sö- 
vegjártó János, Steigerwald 
Györgyné, Sülő István, Sza�
bó Géza, Szabó József, Szabó 
Rezső, Szantner György, 
Szarka György, Szekeres Fe�
renc, Szili Olivérné, Tanos 
Lászlóné, Tóth Anna, Török 
Ferenc, Udvardy Istvánná, dr. 
Vakulya Erzsébet, Varga Sán�
dor, Vígh Antal, dr. Zsuffa 
Szabolcs.

A központi számvizsgáló bi�
zottság tagjai: Korondy Ká-

zete elnökének dr. Zsuffa 
Szabolcsot, alelnökének Kó�
czián Andrást, főtitkárnak 
Besenyei Miklóst, titkároknak 
Fatalin Jánost és Bíró Bódis 
Józsefet, az elnökség tagjai�
nak: Benke Gézánét, Hegedűs 
Istvánnét, Kovács Józsefet, 
Költő Györgyöt, Monori Im�
rét, Munka Bélát, Sütő Istvánt, 
Szabó Gé$$E "SíaTió Rezsőt, 
Tanos Lászlónét választotta 
meg egyhangúlag (taps). A 
központi számvizsgáló bizott�
ság elnöknek dr. Walter Györ�
gyöt választotta meg. A köz�
ponti vezetőség megerősítette 
tisztségében osztályvezetőit, a 
Postás Dolgozó szerkesztőjét. 
A szervezési és káderosztály 
vezetésével Hegedűs Istvánnét, 
a közgazdasági osztály veze�
tésével Gyimesi Antalt, a fő�
könyvelőség vezetésével Ara�
nyi Lajost, a kultúr-, agitációs 
és propagandacsoport vezetésé�
vel Baranyi Gézánét, a buda�
pesti csoport vezetésével 
Koncz Sándort, a nőbizottság 
vezetésével Benke Gézánét, az 
Ifjúsági bizottság vezetésével 
Tanos Lászlónét, a közgazda- 
sági bizottság vezetésével Csá�
ki Lászlót, a kulturális, agi- 
tációs-propaganda és sportbi�
zottság vezetésével Hargitai 
Antalt, a Postás Dolgozó szer�
kesztésével Bérces Györgyöt 
bízta meg, illetve erősítette 
meg a központi vezetőség.

Besenyei Miklós szakszerve�
zetünk főtitkára, a központi 
vezetőség elnöksége, a szám- 
vizsgáló bizottság nevében 
megköszönte a kongresszus 
küldötteinek bizalmát, üdvö�
zölte az új központi vezetőség 
elnökségének tagjait, majd 
megköszönte a régi központi 
vezetőség és elnökség tagjai�
nak lelkes, harcos munkáját. 
Kérte a küldötteket, segítsék 
a központi vezetőség munká�
ját.

Dr. Zsuffa Szabolcs zársza�
vában arra kérte a résztvevő�
ket, hogy ki-ki a maga mun�
katerületén tájékoztassa a 
szakszervezetek tisztségvise�
lőit, a szervezett dolgozókat a 
kongresszus munkájáról, ál�
lásfoglalásairól, határozatai�
ról. Ezzel szakszervezetünk IX. 
kongresszusát be zártnak nyil�
vánította. A küldöttek hosz- 
szan tartó lelkes tapssal, él�
jenzéssel fejezték be a postá�
sok nagy tanácskozását.

Mint minden kongresszus, 
így a mostani is két napig 
tartott. Az írásos beszámolók�
hoz, a határozati javaslat�
hoz, a szóbeli beszámolókhoz 
— mint az tudósításunkból 
kitűnik — 23-an szóltak hoz�
zá. Csak azért nem többen, 
mert a két nap alatt nem 
kaphatott mindenki szót idő�
hiány miatt. A kongresszus 
soros elnökei — szigorúan 
őrködve a szakszervezeti de�
mokrácia tisztasága felett — 
többször is felhívták a kül�
döttek figyelmét: akik nem 
jutottak szóhoz, adják be 
írásban mondókájukat, mert 
észrevételeiket, javaslataikat 
figyelembe veszik, akár a be�
számolókra, akár a határozati 
javaslatra vonatkoznak is 
azok. Szám szerint 23-an él�
tek ezzel a lehetőséggel. Az 
írásban beadott hozzászóláso�
kat hozzácsatolták a kong�
resszus jegyzőkönyvéhez. Mi�
ről is szólnak az el nem hang�
zott szavak?

..Megbízóim. választóim 
kérését, problémáit terjesz�
tem a kongresszus elé. Mi 
kishivatali dolgozók, szeret�
nénk. ha legalább kétheten�
ként megkapnánk a második 
szabadnapot. A másik ilyen 
probléma: a társadalmi mun�
ka fokozottabb megbecsülése. 
Nem mindenütt tapasztalható 
ez, pedig a jutalomszabadsá�
got az ilyen embereknek kell 
odaadni. . .” — írta Oroszlány 
Ferencné a Bp. 132. sz. hiva�
tal küldötte.

Török Ferenc, a Krisztina 
Távbeszélő Üzemből sürgette 
az új munkásszállók és üdü�

lők építését, az új bérezési 
forma megvalósítását.

Mit írt le Szántó Imre 
j szentesi küldött? Megbíztak,
! hogjr mondjam é l: hogy ta-
i gadhatatlanul látunk némi 
í gépesítést, de kérjük, tegye�
nek többet nehéz fizikai mun�
kánk könnyítéséért. Jól hasz�
nálhatnánk például a kis ker�
ti traktort, amellyel 13 mun�
kafolyamatot lehet elvégezni, 
vagy a kis munkagépekre 
szerelhető tolólétrát a gallya�
záshoz és a falikábel-szerelés- 
hez. A másik bajunk a sok 
adminisztráció. A jól képzett 
szakembereket a körzetmes�
terségeknél sok időre elvonja 
az adminisztráció a produktív

rütlenségére. Szóvá tette a 
porártalmat. A dolgozók 
ugyan tudják, hogy tervezik a 
hivatal nagy rekonstrukció�
ját, de félnek attól, hogyha

az építők elkezdenek dolgoz�
ni, az átadási határidő hóna�
pokkal. esetleg évekkel elhú�
zódik.

Mit akart elmondani Ju�
hász Józsefné orosházi kül�
dött. Azt, hogy vidéken is 
egyre nehezebb a létszámot 
biztosítani. A rossz körülmé�
nyek között dolgozóknak fi�
zessenek úgynevezett „ké- 
nyelmetlenségi” pótlékot. Fel�
vetette: fontolják meg az ille�
tékes szervek, a postai díj- 
kedvezménynek a rádióra és 
televízióra való kiterjesztését: 
Kérte továbbá, hogy a lét�
számhiányra való tekintettel 
hozzanak olyan rendeletet, 
hogy a postás nyugdíjasok 
keresetkorlátozás nélkül vál�
lalhassanak munkát. Elmon�
dotta. hogy hivatalukban a 
családos anyák helyzetének 
megkönnyítése érdekében 
azoknak az anyáknak, akik�
nek 14 éven aluli gyermekük 
van, gyermekenként évente 
két nap pótszabadságot ad�
nak. Javasolta e módszer el�
terjesztését.

Kiss Mátyás debreceni kül�
dött a politikai ég kulturális 
nevelőmunkáról akart beszél�
ni. Területükön a szakszerve�
zeti politikai iskolák hallga�
tóinak száma az elmúlt négy 
évben négyszázzal nőtt. Ko�
vács József budapesti küldött 
a hírlapterjesztésről írt, még�
pedig az eredmények mellett 
a nehézségekről. Sok a feles- 

 ̂leges adminisztráció, bürokrá�
cia, de annál kevesebb a ne�
héz fizikai munkát könnyítő 
intézkedés. Vélemgm’g szgfint 
elő kell készíteni megfelelő 
propagandával a lakosságot 
arra, hogy az újságokat a le�
vélszekrényeken át juttatják 
az előfizetőkhöz. A hírlapter�
jesztésben többet vár a posta

| vek és a pártszervek kapcso- 
j laténak fontosságát hangsú�
lyozta. Kerekes Kálmán szol�
noki küldött a határozatter�
vezetnek a munkaidő-csök�
kentéssel foglalkozó részéhez 
szólt hozzá. Fontosnak tartot�
ta a kollektív szerződés füg�
gelékében ezt a kérdést egy�
értelműen rögzíteni. Megem�
lítette, hogy a szolnoki állo�
más rekonstrukciójával egy- 
iaőben postahivatal is épül. 
de amíg kész lesz, a munka- 
körülmények nagymértékben 
megnehezednek, nem szólva a 
balesetveszélyekről. Oszlán-  
czi István budapesti küldött 
azt kívánta elmondani, hogy 
a postaforgalmi területen a 
beszámolási időszakban jelen�
tősen javultak a munkakörül�
mények. Örömmel üdvözölte 
a lakásépítést szolgáló ka-

Lesz mit mondani otthon a családi körben, a mun�
kahelyeken, a különböző szakszervezeti választott testü�
letekben, lesz mit mondani a szervezett dolgozóknak, 
akik bizalmából két napig tanácskoztak annak érdeké�
ben, hogy az eddigieknél még jobb legyen a postai szol�
gáltatás, mert ez biztosítja a kollektívák és az egyes dol�
gozók számára is a szebb, boldogabb életet. Nem jöttek 
üres tarsollyal, s gazdagabban, még bizakodóbban tértek 
vissza a munkahelyekre.

matmentes kölcsönt. tolmá�
csolta az új lakástulajdono�
sok köszönetét. Kádár Ágos�
ton, a Kisérléti Intézet kül�
dötte a munkakörülmények 
javítását sürgette. Költő 
György budapesti küldött a 
jelentős technikai fejlődésről, 
a perspektíváról, az ügyvitel�
gépesítésről írt. Varga Sán�
dor, a Pécsi Területi Szak- 
szervezeti titkára a törzsgárda 
fokozottabb megbecsülését 
hangoztatta, méltatta az új 
egyösszegű bérezési rendszer 
jelentőségét. Benkő Tibor a 
Soproni TSZT titkára szerint, 
a még vitát képező üzemi 
prémiumrendszer betöltötte 
szerepét, túlélte önmagát.: te�
hát módosítani kell. Gacsal 
J ózsefné budapesti küldött 
azt feszegette, hogy még min�
dig kevésnek tartja a külön�
böző ‘kitü'hEetéséíífiel 'a n ő k  
ar ánySzámát. A hír lapkézbe�
sítők problémáiról szólva bí�
rálta a lapkiadók és a nyom- 

j dák munkáját. Sipos Endré-  
I né budapesti küldött a nagy�
forgalmú hivatalok dolgozói

munkától Csökkenteni kelle�
ne a bürokráciát.”

— Nem lehet közömbös 
számunkra, hogy a salterek 
mögött, a távbeszélő-közpon�
tokban dolgozók mennyire 
érettek politikailag, és képzet�
tek szakmailag. Éppen ezért 
— írta le hozzászólásában 
Kacsmarcsik Mihályné csepeli 
küldött — a szakszervezet 
nevelőmunkája a jövőben is 
elsőrendű feladat.

Szabó Gyula, a József Táv�
beszélő Üzem küldötte a ha�
táskörökről akart beszélni, 
amelyeket elegendőnek talált, ; 
de azok végrehajtását csak j 
akkor lehet biztosítani, ha a 
választott tisztségviselők fel�
nőnek a tennivalókhoz, vagy�
is az új tisztségviselőket sür�
gősen szervezett oktatásban 
kell részesíteni. Kritizálta a 
munka- és védőruhák minő�
ségét. Szerinte a jelenlegi 
anyagi kereteken belül, kor�
szerű műszálas anyagokból 
készíthetnék a munkaruhákat. 
Gondolni kellene arra is. hogy 
a felekkel foglalkozó kijáró 
hibaelhárítók, műszerészek 
külső megjelenése sem a leg�
megfelelőbb. Berka István, a 
Bp. 72. sz. hivatal küldötte 
felhívta a figyelmet a munka- 
területek zsúfoltságára. az 
öltözők, zuhanyozók korsze-

J a társadalmi szervektől azok- 
tói, akik a különböző ú jságo- 

! kát, hetilapokat finanszíroz�
zák.

j Taskovics Ferencné jános- 
! halmi küldött írásban beadott 
j felszólalásából csak a leglé- 
! nyegesebbeket említem meg' 
Örömmel újságolta el, hogy 
a régi, korszerűtlen, számos 
problémát okozó épületet a 
közelmúltban korszerűsítet�
ték, új berendezést is kaptak. 
Az ott dolgozók munkakörül�
ményei a régivel össze nem 
hasonlíthatóan javultak. A 
külterületi kézbesítésben
munkaszervezést sürgetett 
Lukács Ferenc pécsi küldött 
azt írta le, hogy a kézbesí�
tőknél jelenleg nem. hogy 
szabad szombatról, de szabad 
vasárnapról sem lehet be�
szélni! Szerinte a kishivata- 
lok vasárnapi nyitvatartásá- 

I nak megszüntetése csak rész- 
; ben oldja meg a problémákat. 
Sürgette, hogy a posta veze�
tése mielőbb kössön új szer�
ződéseket a lapkiadó válla�
latokkal. Szólt a bérezés te�
rületén tapasztalt aránytalan�
ságokról, feszültségekről s 
arról hogy a jövőben még 
gyorsabban, határozottabban 
kell reagálni a tagság alulról

jövő észrevételeire, javasla�
taira. Nagy Albert szegedi 
küldött a szakszervezeti szer�

munkájával kapcsolatosan 
leírta: ez irányban évtizedek 
óta nem sokat tettek. Az a 
néhány gép, amit beszereltek 
fél megoldás. Régebben mű�
ködött egy szállítószalag, ma 
nem, s tréfásan jegyezte 
meg; a 72-esben a szétosztás! 
ra kerülő anyagot nem vesz- 
szőkosárban, hanem mű�
anyag tepsiben cipelik. Fel�
hívta a figyelmet a csomag- 

| forgalomnál dolgozók nehéz 
I munkájának sürgős könnyí�
tésére. Szekeres József Fejér 
megyei küldött a hálózatsze�
relők szakmai oktatásának 
korszerűsítéséről akart beszél�
ni, mivel a technika fejlődik, 
s. a tematika elavult. Szerin�
te lehetővé kell tenni, hogy 
a hálózatszerelők is részesül�
jenek üzemi étkeztetésben. 
Sürgette a hibaelhárítók, kör�
zetmesterségek gépkocsi�
val való ellátását, mert a hi�
bák kijavításának elhúzódása 
komoly veszteség a postának. 
Virág István budapesti kül�
dött üdvözölte azt a törek�
vést. hogy a klasszikus postát 
a jövőben fokozottabban gé�
pesítik.

íme az el nem hangzott 
szavak, amelyeket a küldöttek 
papírra vetettek, s a kong�
resszus dokumentumaivá vál�
tak. Egytől egyig leírták azt 
is, hogy egyetértenek a beszá�
molókkal, a határozati java»' 
lattal.

E dokumentumok is gazda�
gítják szakszervezetünk éleJ 
tét, munkáját.

Bérces György

6 P OS T ÁS  D O L G O Z Ó



Nem véletlenül vá laszto tták  őket

A* újonnan megválasztott 
tisztségviselőkre, elképzelése�
dbe, gazdasági és korábbi 
mozgalmi munkaterületükre 
joggal kíváncsiak a választók. 
Különösen abban az esetben, 
ha a legmagasabb fórumok 
egyikében; szakszervezetünk 
elnökségében képviselik a dol�
gozók érdekeit.

A IX. kongresszus megvá�
lasztotta a Postások Szak�
szervezetének Központi Veze�
tőségét, a KV pedig saját tag�
jaiból az elnökséget, ö t új tag 
került e testületbe: Kovács
József, a Budapesti Postaigaz�
gatóság szakszervezeti taná�
csának titkára, Monori Imre, a 
PÉKÉ szakszervezeti bizott�
ságánál! titkára, Munka Béla, 
a Rádió- és Televizióműszaki 
Igazgatóság területi tanácsá�
nak titkára, Sütő István, a BU- 
VIG területi tanácsának titká�
ra és Tanos Lászlóné, a Ká�
belüzem KlSZ-titkára.

Nagy fába vágja a fejszé�
jét az újságíró, ha a helyszí�
nen, a zajló kongresszus alkal�
mával akarja meginterjúvolni 
az elnökségi tagokat. Ugyanis 
ezeknek az embereknek már 
az első pillanattól kezdve nagy 
az elfoglaltságuk. így aztán 
lépcsőn fel, s le egyformán 
nyargalhattam a fotóriporter�
rel, fúrhattam át magam a 
nagy teremből kiáramló kül�
döttek sokaságán.

Monori Imrével és Kovács 
Józseffel a sajtóiroda négy- 
szögletes asztala mellett, nyu�
godt körülmények között, meg�
választásuk után sikerült be�
szélnem.

Monori Imre 1947 óta szak- 
szervezeti tag. Nyolc éve tag�
ja a Központi Vezetőségnek. 
Megválasztásáról a következő�
képpen nyilatkozik:

— Megtiszteltetés számom�
ra, ezen túl lehetőség, hogy 
jobb és alaposabb munkát vé�
gezzek a postás dolgozókért. 
Munkaterületem, ha fogal�
mazhatok így: a lakásépítési 
akció könnyítése. A kong�
resszusi határozatok tovább�
lépést jelentenek. Most a vég-  
rehajtáson a hangsúly. Első�
sorban a fiatalokon kell lakás- 
építési kölcsönnel segíteni. 
Ezenkívül a legsürgősebb a női

Monori Imre

munkásszállás építése. Ha a
párthatározatoknak és szak- 
szervezetünk kongresszusi ha�
tározatainak eleget aka�
runk tenni, nem késlekedhe�
tünk. Ezzel a programmal kez�
dem meg ténykedésemet az 
elnökségben.

Kovács József szavába vág 
Monori Imrének:

— Az építési témakörhöz 
tartozik a munkahelyek szo�
ciális létesítményeinek mi�
előbbi korszerűsítése. Mind a 
lakásépítés, mind pedig a 
munkahely-ellátottság vonat�
kozásában támogatni fogom 
Monori elvtársat!

Kovács József 1945 óta szak- 
szervezeti tag. A szakszerve�
zet központjában is dolgozott, 
közgazdasági területen. Az 
előbb elmondottakhoz kiegé�
szítésként hozzáfűzi:

— Ügy kívánok közremű�
ködni az elnökség munkájá�
ban, hogy minden szempont�
ból megfeleljek a bizalomnak. 
Sok a gond, a probléma. Sze�
retném, ha munkám hozzájá- 
tulna a bérfejlesztési kérde�
lek tisztázásához, az ösztönző 
bérrendszer jobb alkalmazásá�
hoz a gyakorlatban. Mint

A szünetben fent és íent

S Z e / J C G V Z C T

Tanos lászlóné

— Az ifjúság érdekeit sze�
retném az elnökségben képvi�
selni. A X. pártkongresszus ki�
alakított programja lebeg a 
szemem előtt. Ügy gondolom, 
hogy felsőbb szinten már meg�
valósult egy-két dolog, azon�
ban a területen, a postai há�
lózat egészében még sok a ten�
nivaló. Nagyon várom az első 
ülést. Magam mögött érzem a 
sok ezer fiatalt, és természete�
sen, az idősebbeket is.

Talán mindannyiuk között 
Sütő Istvánnal jött létre 
legnehezebben a találkozás, de 
végül mégiscsak sikerült. Meg�
tudtam, hogy egyetemet vég�
zett közgazdász, a szakszerve�
zeti központ közgazdasági osz�
tályán dolgozott. 1946 ótapárt- 
és szakszervezeti tag.

— A kis postahivatalok 
problémáival kívánok fog-

Munka Béla

viszonyai között. A jobb bér- 
feltételek bizonyára jó minő�
ségű munkát eredményeznek, 
s javul a munkaerőhelyzet. 
Hát ha még jobban megbe�
csüljük a törzsgárdát. . .  De, 
mint mondottam, nem akarok 
egysíkú lenni!

S ha már az elnökség új 
tagjait bemutattuk, kerítsünk 
sort egy fontos munkaterület 
újonnan választott tisztségvi�
selőjénél! nyilatkozatára: dr.
Walter György lett a szám- 
vizsgáló bizottság új elnöke, 
aki a Szociális Hivatal vezető�
je. Jog- és Államtudományi 
Egyetemet végzett, okleveles 
könyvvizsgáló. 1945 óta szak- 
szervezeti tag.

— Alapvető változás nem 
következik be funkciómban — 
mondja dr. Walter György. —

SUtő István

lalkozni. A IX. kongresszus 
bölcs határozatokat hozott e 
vonatkozásban is. Általában 
részletesebben kell elemezni a 
munkaidő-beosztást. Egy jobb, 
egy szervezettebb megoldás ja�

dr. Walter György

Hiszen eddig is tagja voltam a 
bizottságnak, segítettem az 
alapszervezeteket gazdasági 
munkájukban. Ami a jövő fel�
adata: még fokozottabban kell 
védeni a társadalmi tulajdont 
A bizottság tagjainak a to�
vábbképzésére is gondolok. A 
társadalmi tulajdon védelme, 
a kongresszus határozatainak 
a megvalósítása növeli tény�
kedésünk jelentőségét. Ami az 
alapszervi számvizsgáló mun�
kabizottságok további segítését 
jelenti: 3—4 főből álló mun�
kabizottságokat hozunk létre, 
amelyek időközönként megha�
tározott szakterületen adnak 
kézzel fogható segítséget.

így nyilatkoztak a felelős�
ségteljes posztok új tisztség- 
viselői. Szavaik, megnyilvánu�
lásaik és a céljaik bizonyít- 

) ják, hogy nem véletlenül esett 
rájuk a választás, (marton)

mindenki másnak, nekem is 
sok fejtörést okoz a munka�
erőhiány. Meg kell találni a 
kulcsot ahhoz, hogy a postás 
szakma köztiszteletben álló 
és vonzó legyen, olyan, ahol 
szívesen vállalnak munkát.

Tanos Lászlónéval, a Kábel�
üzem KISZ-trtkárával végül 
is szintén a sajtóirodán talál 
koztam. Először választották 
meg a Központi Vezetőség és 
az elnökség tagjának. Hosszú 
idő óta KISZ-funkcionárius, 
ötödéves egyetemista, a Marx 
Károly Közgazdaságtudományi 
Egyetemen.

Kovács József

vítana a dolgozóik helyzetén és 
megszüntetné a vándorlást.

Végül egy folyosói beszélge�
tés Munka Bélával, aki szin�
tén a fiatalabb generációt kép�
viseli az elnökségben. 35 éves. 
A Rádió- és Televízióműsza�
ki Igazgatóságon dolgozik, a 
terv-gazdasági osztály vezető�
jeként. 1954 óta szakszervezeti 
tag.

— Szeretnék mihamarabb 
megismerkedni a feladatom�
mal. Korábban bérfelelősként 
végeztem szakszervezeti mun�
kát. Érthető, ez a terület áll 
legközelebb szívemhez, követ�
kezésképp: az új bérrendszer 
megvalósításán kívánok mun�
kálkodni. Ha lassan is, de 
megszűnik az aránytalanság a 
posta és az ipari területek bér�

A központi vezetőség kong�
resszusi írásos beszámolója 
elöljáróban utalt a gazdaság�
irányítási rendszerben és a 
szakszervezeti mozgalomban 
történt jelentős változásokra, 
A gazdasági mechanizmus 
korszerűsítésével egy időben 
nőtt a szakszervezet politikai, 
társadalmi szerepe, felelőssége. 
Ezt követően a postai felada�
tok végrehajtását segítő szak�
szervezeti munkát elemzi. Té�
telesen ismerteti a posta TIT. 
ötéves tervének teljesítését, 
többek között megelégedéssel 
nyugtázza: a posta eredmé�
nyesen gazdálkodott, a terve�
zettnél nagyobb nyereséget 
ért eL A részesedési alap pe�
dig lehetőséget adott a koráb�
binál nagyobb ütemű bérfej�
lesztésre, nagyobb évközi ju�
talom, év végi részesedés ki�
fizetésére.

A továbbiakban a TV. ötéves 
terv főbb céljait taglalja. A 
dolgozók szociális és kulturális 
ellátottságának javítására 
mintegy 400 millió áll rendel�
kezésre. A posta összes bevé�
tele körülbelül 1,5 milliárd 
forinttal nő öt év alatt, a nö�
vekedés üteme 5 százalékos. 
Az átlagbérek (hírlappal) 18,7 
százalékkal, a személyi jöve�
delmek pedig 21f2 százalékkal 
emelkednek.

Mivel a posta fejlesztése 
főbb arányainak meghatározá�
sa a jövőben is központilag 
történik, szakszervezetünk 
feladatának tekinti, hogy fo�
kozottabban részt vegyen a 
tervezésben.

A beszámoló második feje�
zete szakszervezetünk érdek- 
védelmi tevékenységét elemzi, 
a dolgozók élet- és munkakö�
rülményeinek fejlesztését ille�
tően.

A kollektív szerződés rend�
szerének bevezetése jelentős 
előrelépés a szakvezetők, szak- 
szervezeti szervek, valamint 
a dolgozók jogainak és köte�
lességeinek meghatározásánál. 
A szerződésekben realizálód�
ták a dolgozók élet- és mun�
kakörülményeinek javításával

kapcsolatos szakszervezeti jo�
gok.

A gazdaságirányítási rend�
szer feltárta a dolgozók élet- 
színvonala emelésének újabb 
tartalékait, a tervezettnél 
jobban nőttek az átlagbérek, 
átlagjövedelmek. A munka 
szerinti elosztás viszont nem 
érvényesül kellően.

A munkaerő-gazdálkodás 
ismert gondjainak taglalása 
után. a munkaidő-csökkentés�
ről szól a beszámoló. A szak- 
szervezet közreműködésével 
elkészült a további munkaidő�
csökkentésnek — a IV. ötéves 
ten'- időszakára vonatkozó — 
tervezete.

A beszámoló a továbbiak�
ban a munkavédelem és a 
munkásellátás helyzetét elem�
zi.

A társadalombiztosítás és 
egészségügy, a panaszügyek 
intézése és a jogi tanácsadás, 
illetve a dolgozók egyes réte�
geinél végzett szakszervezeti 
munka értékelése után meg�
határozottal! a tennivalók: a 
jövőben még inkább tudatosí�
tani, hogy a postai tervek 
végrehajtásában érdemes 
.munkálkodni, mert azok telje�
sítésének mértékétől függ az 
élet- és munkakörülmények 
fejlesztésének lehetősége, üte�
me.

A tervidőszakban megkülön�
böztetett figyelmet kell for�
dítani a bérpolitikára, vigyáz�
ni kell a posta, a dolgozók, az 
egyes rétegek érdekeinek 
összhangjára, a differenciálás�
ra. Mindenekelőtt a végrehaj�
tószolgálatban dolgozók prob�
lémáit kell enyhíteni, illetve 
megoldani.

E terv időszakában, a ko�
rábbiakhoz képest többszörö�
sére növekednek a szociális, 
kulturális és az egyéb beruhá�
zásokra, juttatásokra fordít�
ható összegek. A célok meg�
valósítása megköveteli: a
szakvezetők és a szakszerve�
zeti szervek, az eddigieknél 
következetesebben intézkedje�
nek. Nem megnyugtató az a 
magatartás, ahogyan egyes 
szakvezetők és szakszervezeti 
szervek e beruházásokat keze�
lik. A tervezés, kivitelezés

gyakran késedelmes, nem ele* 
hatékony az ellenőrzés, szá�
monkérés.

A harmadik fejezet szak- 
szervezetünk politikai, kultu�
rális és nevelő tevékenységét
részletezi.

A következő fejezet a vá�
lasztott szakszervezeti irányí�
tó és vezető szervek munkájá�
ról szól. Az értékelés szerint 
a központi vezetőség, elnökség 
tagjai a dolgozók véleményét 
és állásfoglalását tolmácsolva, 
felelősségérzettel látták el fel�
adatukat

A központi vezetőség meg�
állapításai szerint a beszámo�
lási időszakban szakszervezett 
mozgalmunk alapjában meg�
felelt a követelményeknek, 
várakozásoknak. A VIII. kong�
resszus határozatát — ha nem 
is hiánytalanul, de összessé�
gében — eredményesen végre�
hajtottuk! A tényleges lehe�
tőségekhez, igényekhez, a dol�
gozók várakozásához képest 
azonban lassúbb ütemű az 
előrehaladás. M-jmkánkbati 
nem mindig érvényesült 
egyenletesen a felelősség, a 
nagyobb jog- és hatáskörrel 
nem mindig tudtunk megfele�
lően élni, s ennek oka nem a 
társadalmi, politikai feltételek 
hiánya, hanem legtöbbször sa�
ját belső gyengeségeink.

Feladataink világosak: a jö�
vőben is arra kell töreked�
nünk, hogy egyensúlvban ér�
vényesüljön kettős funkción«:. 
Legyünk ott mindenütt, ahol 
a postai feladatok végrehaj�
tásának hatékony segítéséről, 
az anyagi javak megtemtésé- 
ről van szó. Másrészt érvénye�
sítsük jogainkat, juttassuk ki�
fejezésre felelősségünket min�
denütt ahol a dolgozók élet�
éi munkakörülményeinek ja�
vításáról. szociális, kulturális 
ellátottságuk fejlesztéséről, az 
általuk létrehozott anyagi ja�
vak elosztásáról döntenek.

Munkánk eredményességé�
hez mindig biztosítva volt a 
kedvező társadalmi és politi�
kai légkör. A párt X. kong�
resszusának társadalmi kiha�
tású atmoszférája és határoza�
tai nyomán lehetőségeink még 
inkább javultak.

f in — ft

A Központi Vezetőség írásos beszámolójából
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Lux Mártát a kiskunhalasi, 
Oláh Ilonát, a Rádió- és Tele�
vízió műszaki igazgatóság. Tö�
rök Ferencet a Krisztina Táv�
beszélő Üzem, Pocsai Gyulát 
pedig Debrecen 1. sz .hivatal 
dolgozói küldték a kongresz- 
szusra. A kétnapos tanácsko�
zás egyik szünetében benyo�
másaikról, élményeikről kér�
dezem őket:

— Hadd kezdjem a külső�
ségekkel — szól a legfiata�
labb, Oláh Ilona. — Számom�
ra az első kellemes, mara�
dandó benyomást a kong�
resszus méltóságteljes jellege 
adja. Attól függően, hogy ki 
melyik korosztályhoz tartozik, 
modem vagy hagyományos, 
sötét, vagy világos ruhát öl�
tött. Mindenki a legszebbet 
vette fel, ahogy a színházba 
menetelkor szokás. Ez az ün�
nepélyesség a szervezett pos�
tások IX. kongresszusa iránti 
tiszteletet fejezi ki.

— A másik szembetűnő: a
küldötteknek körülbelül fele 
nő. Mi, a gyengébb nemhez 
tartozók ugyanilyen arányban 
dolgozunk a postánál, örven�
detes jelenség, hogy a küldöt�
tek között elég sok a fiatal. 
Persze, itt vannak a veterá�
nok: is, és megnyugtató, hogy 
a postások derékhada, a kö�
zépkorosztály is jelen van. A 
következtetés: a szervezett
postás dolgozók választott ve�
zető testületéiben, a folyto�
nosság biztosítottnak látszik.

Oláh Ilona először volt 
kongresszusi küldött. Ezért ne�
ki nincs összehasonlítási le�

hetősége. A szakszervezet tör�
ténetét végigkísérő, a postá�
sok örömeit és gondjait meg�
örökítő korábbi nyolc kang- 
reszus nélküle végezte el, im�
már történelmi feladatát. 
Lux Márta viszont a jelenle�
givel együtt öt kongresszuson 
vett részt küldöttként.

— Nem lep meg, hogy kol�
léganőmre egyebek közt 
ilyen hatással is volt a külső 
kép. E külsőség azonban a tar�
talmat is jócskán kifejezi. A 
beszámoló és Besenyői Miklós 
főtitkár szóbeli kiegészítése 
őszinte és bátor volt. Talán 
megbocsáj tható, hogy mint 
vidéki postást, elsősorban a 
velünk kapcsolatos megálla�
pítások érdekelnek. Itt van a 
kishivatalok vasárnapi nyit- 
vatartásának ügye. Megítélé�
sem szerint ez csak arra jó, 
hogy elrabolja a postások pi�
henőidejét. Vasárnap és ün�
nepnapokon alig veszik igény�
be a postát. Ha más nem is 
történne a kongresszus kezde�
ményezésére, csak ennek á 
megszűntetése, már az is szá�
mottevő.

A kongresszus, szerencsére, 
azt is kezdeményezte, hogy a 
postásoknak ne kelljen bejár- 
niok a tanyavilágot. Erről mi 
a véleménye?

— Hadd válaszoljak példá�
val. Kiskunhalas 44 ezer ka- 
tasztrális hold. A kézbesítő�
gárda 11 főből állna, de gya�
korta csak hatan vannak. He�
lyeslem az elgondolást, ami 
szerint centralizálni kell a

kézbesítést bázisokra, ahon�
nan mezőőrök, tsz vagy álla�
mi gazdasági kézbesítők to�
vábbítanák a címzettekhez a 
küldeményeket.

A postai kézbesítés nem 
tartozik a könnyű munkák 
közé. A nehéz bőrtáska, a 
gyalogkilométerek, a sáros 
utak, a lépcsők megviselik az 
embert. A fizetség pedig nem 
a legtöbb, nem csoda hát, ha 
apad a kézbesítők száma.

— Úgy látom, a kongresszus 
e postáspanaszt is jelentőségé�
nek megfelelően kezeli — 
folytatja Pocsai Gyula. — Az 
átlagos, ha jól emlékszem 
18—20 százalékos béremelés�
ből (amelyet a IV. ötéves terv�
ben kapnak a postások), a 
kongresszus határozata sze�
rint a kézbesítőknek és a fel�
vevő szolgálatban dolgozóknak 
nagyobb arány jut. így bizto�
sítottnak látszik a gyakorlott 
postás dolgozók megtartása, a 
minőségromlás meggátlása.

— Nem tudom, minek tu�
lajdonítsam, talán a gazdaság�
irányítás rendszerének, azt a 
kedvező jelenséget, hogy a 
kongresszus ilyen keményen 
foglal állást a postások érdek�
védelmi igényeinek kielégíté�
se meUett. A harmadik kong�
resszuson veszek részt, a 
mostani tölti be leginkább a 
funkcióját. A posta gazdasági 
feladatainak támogatásával 
egyidőben azt Is meghatároz�
tuk: milyen legyen a bérrend�
szer, a dolgozók mely rétegét 
kell nagyobb arányban dotál�

ni. sőt még azt is, hogy há- j 
nyan üdülhetnek például négy ! 
év múlva.

S mi a benyomása a IX. j 
kongresszusról Török Ferenc-  j 
nek, a Krisztina Távbeszélő j 
Üzem küldöttének?

— Van mit összehasonlíta�
nom — kezdte. — Az ötödik 
kongresszuson veszek részt 
Mint gazdasági vezető is, bát�
ran állíthatom: a szakszerve�
zet ma már igényes partnere 
a postaegységek vezetőinek. A 
kongresszus ezt mindennél 
kézzelfoghatóbban bizonyítja. 
Itt van például a telefon, 
amely hovatovább nemzeti 
kérdéssé válik. A szakszerve�
zet javaslatai minden bizony�
nyal hozzájárulnak az igények 
mielőbbi kielégítéséhez.

— A kongresszus határozott 
állásfoglalása megerősíti a 
gazdasági vezetők megalapo�
zott intézkedéseit. Ugyanakkor 
megóvják őket egy esetleges 
hibás intézkedés kedvezőtlen 
hátrányaitól. E kérdések tag�
lalásakor az üzemi demokrá�
cia fejlesztésére és a szakszer�
vezeti demokrácia további erő�
sítésére gondolok, amit jócs�
kán höztak szóba a felszóla�
lók.

Négy küldött — négy vé�
lemény. Három közülük a de�
rékhadhoz, egy pedig a fiata�
labb generációhoz tartozik. 
V alamenmyiük álláspontja
megegyezik: a szakszervezet 
szerepe, tekintélye nő, betölti 
hivatását.

Amikor megkezdődött a kong�
resszus, minden küldött előtt nagy 
alakú, vastag mappa feküdt, hogy 
abba kerüljön majd a referátum, a 
két nap eseménye: sok-sok felszó�
lalás, s mindaz, amit a résztvevők 
a legfontosabbnak és legérdeke- 

I sebbnek tartanak. Volt olyan kül- 
I dött, aki a második nap „repetát”
I kért, mert betelt a füzete. E jegy- 
j zetek életre keltik a kongresszust,
| felidézik forró hangulatát; a kül- 
j döttek beszámolnak küldőiknek az 
I eseményekről. Lehet, hogy refcrá- 
| tumok nem lesznek azonosak a 
j kongresszus jegyzőkönyvével,

egyik, másik beszédrész, vagy be�
széd nagyobb arányokban szerepel 

j otthon, mint amilyen helyei a 
I nagy tanácskozáson kapott, de a 

jegyzetelő számára éppen ez a rész 
volt a legfontosabb és legérdeke�
sebb.

Elkértem néhány jegyzetet, több�
be — ahogy ott feküdt árván a 
szünetekben — belelapoztam. Egy- 
egy jegyzet valóságos krónikája 
lett a kongresszusnak. Volt, aki 
gyöngybetűkkel rótta az elhangzot�
takat, volt akinek írásából lát�
szott, hogy tulajdonosa nehéz 
munkát végez, volt aki aláhúzta a 
számára fontosakat, mások fel�
kiáltójeleket raktak utána, s volt 
aki hozzáírta: „Igaza van”. Mind- 

' egyik más volt, de mindegyikben 
megtaláltam a beszámoló mind�
egyik fejezetét és legfontosabb 
megállapításait.

A kongresszus egyik résztvevője 
volt Bantali Sándor járási szb- 
elnök Vasvárról. Egyike volt a leg- 

J szorgalmasabb jegyzetelőknek. 
• Arra voltam kíváncsi, hogy mit 

jegyzett fel a legszívesebben.
— A kishivatalok zárvatartásá- 

nak lehetőségét. Sokszor tették 
már szaktársaim szóvá, sokszor 

1 tolmácsoltam kérésüket, hogy fe�
lesleges nyitva tartani vasárnapi 
ügyeletre azokat a hivatalokat, 
amelyeknek kicsi a forgalmuk. Ez 
rém javítja a lakosságnak nyúj�
tott szolgáltatásokat, de nehezíti 
dolgozóink helyzetét, több szolgá�
lat jut rájuk, méghozzá munka�
szüneti n an okon. A másik téma, 
amit vastagon véstem a füzetembe 
és a fejembe: a törzsgárdate"ok
megbecsülése. Én is a^t vallom: 
a postához, munkahelyéhez hű 
nők és férfiak az eddiginél na�
gyabb erkölcs! és an vagi megbe�
csülésben részesüljenek. Ha ismét 
biztosítani akarűik. hogy a posta 
állománya stabil Terven, dolgozó�
ink nagv-na^v többsége évtizedes 
szolgálati múbra tekintsen vissza, 
s itt kozdie el iskolái befejezése 
után a kenyérkeresetet, ez emberré 
válás éveit, s innen menjen nyug�

díjba, akkor biztosítani kell szá�
mukra e hűségért az elismerést.

— Ugyanakkor egyetértek azzal 
is, hogy egy olyan fiatal, aki bár 
rövid éveket töltött a postánál, de 
az alatt az idő alatt látszik a szor�
galma, megbízhatósága, hivatás- 
szeretete, tiszteljük meg a törzs- 
gárdatag jogaival,

— Az előző kongresszuson is 
részt vettem, de ezt tartom jobb�
nak, mert kendőzés nélkül, hét�
köznapi szavakkal beszéltek hét�
köznapjaik dolgairól.

Egy szorgalmas jegyzetelő
Balatonboglárról érkezett Imre 

László, aki munkája mellett járási 
szh-titkár. Ö így látta a kongresz- 
szust és a következőket tartott* 
legfontosabbnak feljegyezni:

— Rám is az őszinte hang tette 
a legnagyobb hatást. Ez csendült 
ki Besenyei Miklós főtitkár szó�
beli kiegészítéséből, a szakszerve�
zet más vezetőinek és a posta 
megjelent képviselőinek felszóla�
lásából is. De őszintén szól�
tak gondjainkról a küldöt�
tek is, és ezek megértésre 
találtak a párt és állami ve�
zetőknél. Különösen örültem Horn 
Dezső vezérigazgató szavainak, 
amikor arról beszélt, hogy ahol 
szervezéssel csökkentett létszám 
mellett is el tudják látni a szom�
bati forgalmat, ott a hivatal dolgo�
zóinak felszabaduló része pihenő 
napot tarthat. Bizonyos vagyok 
benne, hogy nálunk, Bogláron, a 
Balaton mentén, de minden hiva�
talban a jövőben még nagyobb 
szorgalommal folyik szombaton a 
munka, mert így szolgálunk rá 
a bizalomra, a nálunk is bevezet�
hető hosszabb pihenésre. Ez szám�
talan más előnye mellett hozzájá�
rul majd ahhoz, hogy csökken�
jen a fluktuáció és megmásítsák 
szándékukat, akik esetleg kilé�
pésre gondoltak. (V — i)Zsidai Pál

Dísztáviratok a kongresszus asztalán

A kongresszus másnapján „kefekasztalbe- 
szélgetésre” hívtunk meg néhány nőküldöttet: 
a budapesti Noé Józsefnét, a nagykőrösi K. 
Kis Klárát, a tatai Ugyan Vincénét, a ceglédi 
Tóth Istvánnét. Arról beszélgettünk, mit vár�
nak a kongresszusi határozatok végrehajtásá�
tól, hogyan látják a nők helyzetét az elkövet�
kezendő években.

Öröm a kishivatalokban
Először Noé Józsefné „összegez”: ha szabad 

így mondanom, végre optimisták lehetünk. 
Azt hiszem, még egyetlen kongresszus sem 
foglalkozott ilyen komolyan a postai dolgozó 
nők helyzetével.

— Egy sor olyan határozat is örömet kelt 
bennünk — mondja K. Kis Klára —, amely 
nem kifejezetten a nődolgozókra vonatkozik, 
ám mégis számukra hoz jelentős változást. Az 
egész kongresszus tapssal fogadta a főtitkári 
beszámolónak azt a részét, amely arról szólt, 
hogy lehetővé válik a jövőben a kishivatalok 
vasárnapi zárva tartása. Tapsoltunk annak is, 
hogy ott, ahol megoldható, és a dolgozó nők 
kérik, vonják ki az éjszakai szolgálatból a 
családos anyákat. Ha a kishivatalok zárvatar- 
tására vonatkozó javaslat valóra válik, úgy ez 
igen jelentős mértékben megkönnyíti a nő�
dolgozók helyzetét, hiszen köztudomású, ez 
„női ügy” mert túlnyomó többségben nők lát�
ják el ezt a szolgálatot. Ez különösen a csalá�
dos anyákat érinti súlyosan. Sok esetben azért 
lépnek ki a postától, mert a vasárnapi, meg 
az éjszakai szolgálat olyan teher, melyet nem 
tudtak folyamatosan vállalni.

— Köztudomású — mondja Noé Józsefné,
a HTI belföldi távbeszélőrendezője —, hogy 
nálunk a nők nehéz idegmunkát végeznek. 
Ezért jogos az igény: a munkaidőkérdést a 
nemzetközi tapasztalatok figyelembevételével 
mielőbb rendezzék . Ez nemcsak szociális, 
egészségi kérdés, hanem közügy is. A távbe�
szélő kezelőnők állnak közvetlen kapcsolat�
ban a közönséggel, mégpedig p türelmetlen kö�
zönséggel. Vagyis: a túlzsúfoltság, a jelen
technikai adottságok miatti helyzetet a távbe�
szélőkezelőknek kell kedvességgel, udvarias�
sággal áthidalniuk, éppen a jó postai szolgál�
tatás érdekében. Ezt viszont csak akkor tehe�
tik meg, ha nyugodt idegzettel végezhetik 
munkájukat. A kongresszus egy másik fő 
kérdése a technikai fejlesztés. Nagyon várjuk 
a korszerűtlen berendezések fokozatos kicse�
rélését, a táwálasztás bevezetését.

A fluktuáció gondjai
Noé Józsefné azzal folytatta, hogy hivataluk�

ban igen nagy a fluktuáció. A fiatalok jelentős

része újra és újra cserélődik, mert nem bírják 
türelemmel kivárni a munkakörülmények ja�
vulását. így egyre nehezebb a munkája a 
törzsgárdának, hiszen nekik kell az új fiata�
lokat betanítaniuk, örömmel hallották a törzs�
gárda erkölcsi és anyagi megbecsülésére vo�
natkozó javaslatokat, határozatokat.

Ezeket a kérdéseket minél sürgősebben ren�
dezni kell — kapcsolódik ehhez Tóth Istvánné, 
Cegléd, 1. sz. hivatal főpénztárosa. — Az évi 
fluktuáció nálunk már 30 százalékos, jelenleg 
13 betöltetlen munkahelyünk van. Nemcsak 
a fiatalok vándorolnak, hanem sajnos, az utób�
bi időben hosszú postai szolgálattal rendelkező 
nődolgozók is.

Ugyan Vincéné Tatán, a Komárom megyei 
Távközlési Üzem szb-titkára, szintén a bér�
rendezést feszegeti.

— Az alacsony órabérek miatt számos eset�
ben 15—20 éve nálunk dolgozók mennek el. 
Később pedig visszavesszük őket, magasabb 
bérrel. Szó szerint az a helyzet, ahogy erről a 
főtitkár is szólt. Reméljük, hogy minél előbb 
sor kerül e probléma rendezésére, hiszen ná�
lunk a megyében igen erős az ipar elszívó ha�
tása. A szociális juttatásokat, így a ruhaellá�
tást is meg kell oldani.

65 egyedülálló anya
Mind a négy küldött hangoztatta: a nődol�

gozók számára alapvető kérdés: a helyi lehe�
tőségek szerint bölcsődék, óvodák biztosítása, 
esetleg más gyárakkal, üzemekkel, tanáccsal 
együttműködve. Nagykőrösön ugyanúgy, mint 
Cegléden, számos esetben előfordult: azért 
mennek el más üzembe, mert ott bölcsődét 
vagy óvodát tudnak biztosítani gyermeküknek. 
Nagyon egyetértenek azzal a javaslattal is, 
hogy növelni kell az egyedülálló anyák és a 
nagycsaládosok segélyezési alapját.

— Nálunk — mondja Noé Józsefné — 65 
egyedülálló anya van. Valamennyien jól dol�
gozók.

Sok más problémát felvetnek még a beszél�
getés során, így a vidékről a városokba be�
járó nők albérleti gondjait, a hivatali és a 
családi műszak kettőssége közben hogyan 
oldható meg szakmai továbbképzés, többet kell 
törődni a szülési szabadságon levőkkel, érdek�
lődni életükről, hogy ne szakadjanak ki a 
munkahelyi közösségből. A kollektív szellem, 
az egymás iránti érdeklődés, az igazi női szo�
lidaritás csendül ki minden szavukból. S ez 
nagy erő.

(k. gy)

Megérkeztek az újabb 
táviratok

A távíratkézbesítő szinte órán�
ként kopogott a kongresszus „aj�
taján”. A két nap alatt, a tömött 
táskájából több száz díszes és egy�
szerű táviratot vett át központunk 
gondnoknője, Nagy Ferencné. Kik 
adták föl és miről szólnak a jel�
legzetes távirati sorok? Először is 
az ország minden részéből köszön�
tötték a kongresszust, mintegy bi�
zonyítva, hogy a 60 ezernyi pos- 
tásság e két napon Budapestre fi�
gyelt. Sopronból jött egy üzenet, 
— nyugdíjasoktól: Kongresszusunk 
javasolja a SZOT XXII. kong�
resszusának, hogy a postás nyug�
díjasok is kapják meg a vasúti 
féláru igazolványt, vagy évente 
legalább négyszer az utazási ked�
vezményt. Ajkáról és még sok 
más postaszerv dolgozóitól kar 
pott táviratokban az élet- és mun�
kakörülményeik sürgős javítását 
ajánlották a kongresszusnak. Igé�
nyelték a lakásépítési kedvezmény, 
hitelakció kibővítését, Ceglédről, 
Tihanyból és más vidéki kishi- 
vatalokból az első nap délutánján 
érkezett táviratokban közölték: 
hallották a rádió déli krónikájából, 
hogy napirenden van a kishivata�
lok zárva tartása. Kérték, hogy e 
vonatkozásban döntsön pozitívan 
a kongresszus. A pétervásári szb 
a nehéz fizikai és szellemi mun�
ka fokozott gépesítését, a hírlap�
kézbesítők túlterhelésének csök�
kentését ajánlotta. A salgótarjáni�
ak közölték: Éberen figyeljük a 
rádiót, az újságokat, kongresszu�
sunk eseményeinek híreit. Sokat 
várunk önöktől . . .  A szegedi 
kommunisták, üzenték: a küldöttek

Állítólag valamelyik küldött statisztikát készített a különböző 
elhangzott, megemlített problémakörökről. Az első helyen a bérkér�
dés, majd a lakás és az üzemi-, szakszervezeti demokrácia szerepelt. 
Ha a statisztika nem is hivatalos, mindenesetre jellemző. A felszólaló 
küldöttek — mint a főtitkári beszámoló is — több ízben, több oldalról 
elemezték a helyzetet.

Beszélgettek a demokratikus munkahelyi légkörről ebédszünet�
ben, autóbuszon, folyosón, szálláshelyükön. Vitatkoztak, érveltek, sőt 
humoros történetekkel nevettették meg hallgatóságukat azok, akik 
régen dolgoznak a postánál és sok mindent megéltek a felszabadulás 
előtti időkben. Néhány ilyen ellesett mondatot szeretnék most tovább�
adni az olvasóknak.

Egy őszülő halántékú küldött beszélte el az alábbiakat, fehér asz�
talnál: a szakszervezeti demokrácia elsősorban a különböző szervek 
demokratikus választásában és a kollektív vezetés biztosításában rejlik.

Asztaltársa, egy Szabolcs megyéből jött fiatal így válaszolt: — A 
vezetőknek nagy gond nehezedik a vállukra, akár mozgalmi, vagy 
gazdasági vezetők. De a legjobbak azok, akik fontos kérdésekben 
az összes dolgozót vagy a munkahelyen tevékenykedők nagyobb 
csoportját érintő témákat, kérdéseket a választott testület elé terjesz�
tik, megvitatják a kollektíváikkal, s ezek után alakítják ki állásfog�
lalásukat.

Egy érdekes véleményt a tanácskozóterem előtti folyosón „csíp�
tem el” :

— Hiányoznak még a szervezeti életünkből a baráti, közvetlen, jel�
lemezhetném úgy is, klubszerű tapasztalatcserék. Sem a termelési ta�
nácskozások, sem a szakszervezeti taggyűlések nem pótolhatják a ba�
ráti körben, kis közösségekben történő politikai, vagy szakmai eszme�
cserét. A kis sejtek véleménye nagy mértékben hozzájárulhat a mun�
kahelyi demokratikus légkörhöz, az üzemi és szakszervezeti demok�
ráciához.

A kongresszusnak mind a két napján gyönyörűen sütött a nap. Ezt 
kihasználták a küldöttek. A szünetekben, ha néhány percre is, kiáll�
tak székházuk elé friss levegőt szívni, beszélgetni.

A kialakult „mini vitában*9 én is részt vettem.
Budapesti nagyüzemünk küldötte: Nehéz elválasztani a két fogal�

mat: üzemi és szakszervezeti demokrácia...
Vidéki küldött: — Nem is kell! Szorosan összetartozó fogalmak!
Budapest küldötte: — De az érvényrejuttatás szempontjából mind�

kettőnek funkciója van . . .
A beszélgetést félfüllel hallgató, már nyugdíjban lévő postavezető; 

— így nem értem! Mondj egy példát.

Budapest küldötte: — Teszemt azt, ha egy dolgozó véleményt akar 
nyilvánítani a túlórázásról, a munkát könnyítő újításokról, vagy a ve�
zető konzervatívizmusáról, elmondhatja termelési tanácskozáson, vagy 
szakszervezeti taggyűlésen. Az első esetben üzemi demokráciáról, a 
második esetben szakszervezeti demokráciáról beszélhetünk . . .

Vidéki küldött: —• Mondom, hogy összetartoznak. Mindenesetre nem 
ártana egy cikksorozat, vagy olvasói vitafórum keretében foglalkozni 
vele a „Postás Dolgozóban”.

A figyelmeztetés nekem szólt, demokratikus módon továbbítottam 
a javaslatot — a szerkesztőnek, (-ton)

foglaljanak állást az üzemi de�
mokratizmus továbbfejlesztésében, 
elősegítésébetn, a békéscsabaiak 
pedig köszöntötték az új bérrend�
szert. A Pécsi Postás Nyugdíjas�
csoport: Támogassa a kongresszus 
az 50 fős vidéki szociális otthon 
felépítését!

Debrecen 1. sz. hivatal szocia�
lista brigádjai dísztáviratban ígér�
ték: a kongresszus által hozott
határozatok szellemében szervezik 
meg munkájukat, Nyíregyházáról 
üzenték: bíznak abban, hogy a 
vidéki kisposták munkaszüneti
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napon való szüneteltetését célzé 
határozatot végrehajtják. Ugyan�
ezt közölték Encsről, Vácról. A 
győri 1. sz. hivatal 11-szeres szo�
cialista címmel kitüntetett Ma�
rie Curie brigádja hitet tett arra, 
hogy továbbra is magas színvona�
lú minőségi munkát végez.

Táviratokról — távirati stílusban. 
Feltűnő, hogy nem a szokványos 
kongresszusi üdvözleteket kaptuk, 
hanem megalapozott igényeket, és 
ígéreteket a határozat szellemében. 
Bíznak szakszervezetünkben! Ez 
igen nagy dolog! (bérces)
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kongresszusa — a Központi Veze�
tőség jelentése alapján — megál�
lapítja: az eltelt négy esztendő�
ben a szakszervezeti szervek a 
Központi Vezetőség irányításával 
eredményesen dolgoztak a Ma�
gyar Szocialista Munkáspárt IX.j 
a Magyar Szakszervezetek XXI., 
és szakszervezetünk VIII. kong�
resszusa határozatainak megvaló�
sításán. Meggyőződéssel, fokozott 
felelősséggel munkálkodtak a párt 
politikáj ánaík érvény re jutásé én 
és a szakszervezeti mozgalom 
nagyszerű hivatásának megfelelően 
eredményesen mozgósították a 
dolgozókat a postai feladatok vég�
rehajtására.

A postás dolgozók egyre fokozó�
dó felelősségérzettel, öntudattal, 
meggyőződéssel párosuló munká�
val biztosították a posta III. öt�
éves tervének teljesítését. Töme�
gesen vettek részt a történelmi 
évfordulók és a párt X. kong�
resszusa tiszteletére kibontako�
zott munkaversenyben. Példamu�
tatóan dolgoztak az árvíz elleni 
küzdelemben, a helyreállítás mun�
kálataiban. Cselekvő szolidaritás�
sal támogatták a hős vietnami 
nép és hazájuk függetlenségéért, 
szabadságáért küzdő többi nép 
harcát. Növekedett politikai és 
közéleti aktivitásuk. Magatartá�
sukat, tevékenységüket kiegyen�
súlyozott hangulat, erősödő köz�
életi aktivitás, a párt politikája 
iránti bizalom jellemzi.

A posta gazdasági eredményei�
vel arányban javultak a dolgozók 
élet- és munkakörülményei, fejlő�
dött szociális és kulturális ellá�
tottságuk. A dolgozók társadal�
mi, gazdasági, politikai, kulturá�
lis és szociális helyzete a VIII. 
kongresszus irányelveinek, az élei 
követelményeinek megfelelően 
fejlődött.

Tartalmában Javult a szak-

A IX. k ongresszus határozata
szervezeti szervek nevelőtevékeny�
sége, erősödött tömegbefolyásuk. 
A szakszervezeti jog- és hatáskö�
rök bővülésével együtt növekedett 
a vezető testületek felelőssége, fo�
kozódott aktivitásuk. Sikerült 
megteremteni az összhangot a 
szakszervezet alapvető kettős 
funkciójának gyakorlásában.

A Postások Szakszervezete IX. 
kongresszusa magáénak vallja az 
MSZMP X. kongresszusának ha�
tározatát, részt vállal annak pos�
tai területen történő valóra vál�
tásában. Azon munkálkodunk, 
hogy a párt X. kongresszusa ha�
tározatának megfelelően szakszer�
vezetünk tevékenysége gazdagod�
jon, aktivitása fokozódjon, szere�
pe növekedjen az üzemi közélet�
ben, mind a postai feláratok el�
látásában, mind a dolgozók ügyei�
vel, gondjaival való törődésben, 
művelődésünk és egészségvédel�
münk segítésében.

Szakszervezeti mozgalmunk
alapvető érdeke és feladata, hogy 
szervezeti ereiével, egyre telje�
sebbé váló politikai befolyásával 
hatékonyan segítse a feladatok 
végrehajtását, a posta IV. ötéves 
terve megvalósítását és biztosítsa 
a dolgozók érdekvédelmét, sokol�
dalú nevelését. A szakszervezeti 
szervek érvényesítsék és fokoz�
zák felelősségüket, még hozzáér�
tőbben gyakorolják megnöveke�
dőit hatás- és jogkörüket.

Fezekre alapozva szakszervere�
tünk IX. kongresszusa a követ�
kezőkben jelöli me** a ŝ *>kŝ «r- 
vezeü szerveink előtt álló főbb 
feladatokat:

a személyi jövedelmek pedig 21,2 
százaléksai emelkednek.

A postai berrenuszer fejlesztése 
érdekében meg keli vizsgami bér�
rendszerünk meg változ látásának,
egyszerüDbé tételének lehetőségét, 
(növelni annak ösztönző hatását, 
s fokozottabb mértékben érvénye�
síteni általa a törzsgárda anyagi 
megbecsülését, a megszerzett 
képzettség, a végzett munka el�
ismerését. Jobban ösztönözzön a 
bérrendszer a postán maradásra, 
valamint a magasabb állami isko�
lai, szakmai és politikai képzett�
ség megszerzésére.

A posta bérpolitikai intézkedései 
között — az új kollektív szerző�
désben — már szerepel az ún. ta�
rifás pótlékok (éjszakai pótlék, 
mankópénz) rendezése.

Az általános emelkedési ütem�
nél nagyobb mértékben kell nö�
velni az alacsony keresetű dolgo�
zó rétegek átlagbérét, elsősorban 
a közönséggel közvetlenül kap�
csolatban levő forgalmi végre�
hajtószolgálati munkakörökben.

A tervidőszak alatt gondot kell 
fordítani a többi állománycsoport�
ba tartozó, más munkakörökben 
dolgozók bérének emelésére is, 
de figyelemmel kell lenni a fej�
lesztési ütem helyes arányainak 
betartására.

A Központi Vezetőség a Posta�
vezérigazgatósággal együtt gondos�
kodjon arról, hogy készüljön egy 
5 évre szóló részletes bérpolitikai 
intézkedési terv. A bérfejlesztés 
hatékonysága érdekében évente 
rétegenkénti felmérő, elemző 
munka szükséges. Az elemzések�
ből nyert tapasztalatok felhaszná�
lásával a középfokú szakmai és 
szakszervezeti szervek évenként 
határozzák meg a bérfejlesztés 
mértékét és területeit. A posta 
egészére vonatkozó bérpolitikai 
elvek megválósítása érdekében a 
középfokú postaszervek részére 
egységes szabályozó rendszer ke�
retében differenciált bérszínvo�
nal-növelési lehetőséget kell biz�
tosítani.

2. A posta létszáma a beszámo�
lási időszak alatt változó ütemben 
növekedett. Nagymértékű a mun�
kaerők kiválása és cserélődése. A 
munkaerő-utánpótlási nehézségek 
gondot okoznak a posta munka�
erőgazdálkodásában.

A IV. ötéves terv időszakára 
előirányzott évi 1,1 százalékos 
létszámnövekedés csak a legszük�
ségesebb igények kielégítésére ele�
gendő. Ezért a Központi Vezető�
ség és a Postavezérigazgatóság a 
postaszervek létszámtervét évről 
évre. differenciáltan határozza 
meg. A létszám tervezésénél a 
létszámnorma szerinti szükséglet; 
az új beruházásokhoz szükséges 
munkaerő biztosítása az elsőren�
dű feladat.

A szakszervezeti tanácsok fel�
adatává tesszük annak segítését és 
ellenőrzését, hogy a postaszervek 
a fő tevékenység, a hírközlési 
szolgáltatások hiánytalan kielégí�
tése érdekében növeljék létszá�
mukat. mindenekelőtt a közönség- 
gel közvetlen kapcsolatban levő 
munkaterületeken. A- -hiányok 
feltöltése — a munkaintenzitás 
csökkentésének,- a sorban állás 
megszüntetésém-eík, a közönség 
jobb kiszolgálásának elengedhe�
tetlen feltétele.

A kiválások, a gyermekgondo�
zási segélyt igénybe vevők egyre 
emelkedő száma állandóan növe�
li a szakképzetlen dolgozók rész�
arányát. Ez a körülmény kedve�
zőtlenül befolyásolja a munka 
minőségét, fokozottabb megter�
helést jelent a szakképzett dolgo�
zók számára, s több helyen nem 
kívánatos módon növeli a mun�
ka intenzitását. Meghatározott 
időközönként vizsgálni kell a ter�
melékenység és a létszámnövelés 
kapcsolatát, arányát, és meg kell 
tenni a szükséges intézkedéseket.

A forgalom területén, az igé�
nyekhez viszonyítva, számottevő 
műszaki fejlesztésre nem kerül 
sor, ezért a létszámnorma sze�
rinti szükségletet mindenekelőtt 
ott kell biztosítani.

3. A munkaidő-csökkentésre vo�
natkozó kormányhatározat vég�
rehajtása során az adott lehető�
séggel maradéktalanul éltünk. Je�
lenleg a postás dolgozóknak kö�
rülbelül egyharmada dolgozik 
csökkentett munkaidőben, ami 
általában kéthetenként egy plusz 
szabadnapot jelent.

A népgazdaaság valamennyi 
ágazatában, így a postán is, egy�
re sürgetőbben vetődik fel a to�
vábbi munkaidő-csökkentés irán�
ti igény.

A kongresszus a további mun�
kaidő-csökkentés során a hírköz�
lés területén a havi 210 óránál 
magasabb elfoglaltság! idővel fog�
lalkoztatott dolgozók munkaidejé�
nek csökkentését tartja elsők 
között megoldandó feladatnak. 
Ide tartoznak: a vidéki kispos�
tahivatalok dolgozói, az utazósze�
mélyzet (mozgópostái dolgozók) 
és a gépkocsivezetők.

Véleményünk szerint a vidéki 
kispostahivatalok vasárnapi és 
munkaszüneti napokon váló nyit�
va tartását a lakosság nem igény�
li. Ezt a csekély igénybevétel is 
bizonyítja. A vasárnapi és a mun�
kaszüneti napokon a nyitva tar�
tást, a rendszeres túlóráztatást 
javasoljuk megszüntetni.

A heti 44 órás munkahét nép- 
gazdasági szinten történő további 
kiszélesítésével meg kell valósíta�
ni a postán is az általános mun�
kaidőcsökkentést és biztosítani 
kell a kéthetenkénti második sza�
badnapot.

Történjen gondoskodás annak 
érdekében, hogy azok a dolgozók, 
akik az általános munkarendtől 
eltérő szolgálati beosztás szerint 
— vasárnap, ünnepnap, éjszaka 
stb. — dolgoznak, fokozott anya�
gi megbecsülésben, ösztönzésben, 
egyéb kedvezményekben is része�
süljenek.

A végrehajtó szolgálatban cél�
szerű — a heti, havi munkaidő- 
keret mellett — negyedéves, fél�
éves, vagy éves munkaidőkeretet 
megállapítani és szélesebb körben 
alkalmazni. Ennek rendszerét a 
munkaidő-csökkentés bevezetésé�
vel egy időben kell kidolgozni.

A szakszervezeti szervek tovább�
ra is hatékonyan segítsék a mun�
kaidő-csökkentés továbbfejlesz�
tésére javasolt és tervezett intéz�

kedések, valamint az ehhez kap�
csolódó társadalmi és gazdasági 
[eladatok végrehajtását.

4. A gazdaságirányítási reform 
bevezetése óta a postán is a ré�
szesedési alap a dolgozók szemé�
lyi jövedelme emelkedésének 
sgyik alapvető forrása. A posta 
nyereségének fokozatos növekedé�
se biztosította a részesedési alap 
növelését is, így a tervezettnél 
nagyobb mértékben sikerült — 
pénzbeni és nem pénzbeni for�
mában — a dolgozók reális igé�
nyeit kielégíteni.

A jövőben még következeteseb�
ben kell érvényre juttatni az ön�
állóan gazdálkodó középfokú pos�
taszervek közötti differenciáltsá�
got, a posta eredményeihez való 
hozzájárulás szerinti arányos el�
osztás belső szabályozóinak kor�
szerűsítése útján.

Szigorúbb követelményeket ál�
lítva kell felhasználni az évköz- 
beni jutalmazásra, nyereségpré�
miumra, nyereség] utalómra ter�
vezett összegeket. A végrehajtó 
szolgálat, dolgozóit, egyes csoport�
jait a jelenleginél nagyobb mér�
tékben részesítsék nyereségpré�
miumban, ny ereségj utalómban.

A részesedési alap tételes fel�
osztását — az öt évre kötött kol�
lektív szerződésen belül — éven�
ként kell megállapítani.

Az év végi részesedés egyének�
re történő felosztásának jelenlegi 
rendszere jó, annak módosítása 
nem szükséges.

5. A lakosságnak és a közüle- 
teknek a postai szolgáltatások 
Iránti növekvő igénye szükséges�
sé teszi, hogy a posta továbbfej�
lessze műszaki színvonalát, nö�
velje a dolgozók szakképzettsé�
gét, és a tudományos kutatási 
tevékenység mértékét, hatékony�
ságát. A postás dolgozók igénylik, 
hogy a műszaki színvonal növe�
kedésével, a postai és távközlési 
szolgáltatások minőségének javu�
lásával egyidejűleg termeléke�
nyebbé, könnyebbé, biztonságo�
sabbá váljék munkájuk, kedve- 
zőbbek legyenek munkakörülmé�
nyeik.

A minőségileg és gazdaságilag 
Jobb munka és a dolgozók mun�
kakörülményeinek javítása érde�
kében növelni kell a céltudatos 
munka- és üzemszervezési tevé�
kenységet, a hatékonyabb módsze�
rek széles körű alkalmazását, a 
nehéz fizikai és szellemi munka- 
folyamatok gépesítését.

A szakszervezeti szervek to�
vábbra is szorgalmazzák a korsze�
rűtlen hírközlési berendezések ki�
cserélését, a megmunkáló és föld�
munka gépek gazdaságos kihasz�
nálását. a modem gépek számá�
nak jelentős növelését. Sürgessék 
a forgalom gyorsabb ütemű koze- 
lésgépesítését, a nehéz fizikai 
munkafolyamatok —. elsősorban 
az anyagmozgatás (szállítás, rako�
dás) — gépekkel való megköny- 
nyításét.

Minden támogatást adtának meg
a postai ügyvitel gépesítés ered�
ményes megvalósításához, s hatá�
rozottan lépjenek fel a gyorsabb 
műszaki haladás, a- munkakörül�
mények erőtéljés javítása ellen 
ható minden lazaság, visszahúzó 
tendencia ellen.

A kézbesítők (egyesített és hír-
l.apkézbösítőlk) tehermentesítését 
szolgáló, eddig tett intézkedések 
jelentősek, de nem kielégítőék. 
A fővárosiban és a vidéki nagy�
városokban a hírlapok előreszállí- 
tásához speciális, tartályos kerék�
párok beszemése, bérházi csopor�
tos levélszekrények, tartály ládák 
felszerelése szükséges.

Eegyenek kezdeményezői a pos�
taszervek annak, hogy a tervidő�
szakban — tanácsi hozzájárulás�
sal. ingatlanvásárlással — minél 
több postahivatal épüliön. A szak- 
szervezeti szervek elsősorban az 
egészségtelen, rossz állagú posta- 
házak korszerűsítését, felújítását; 
bővítését, a régi közép- és nagy�
hivatalokban, postai üzemekben 
a zsúfoltság csökkentését szorgal�
mazzák.

6. A IV. ötéves tervben a szo�
ciális. kulturális, üzemegészség�
ügyi beruházások összege 228 mil�
lió Ft. ami több mint négyszerese 
az előző időszakra tervezettnek. 
Ennek célszerű felhasználása elő�
rehaladást jelent maid az e terü�
leten meglevő problémák megol�
dásában. Valamennyi szakszerve�
zeti szerv segítse és ellenőrizze,- 
hogv az előirányzott összeget a 
tervben meghatározott célokra és 
hátán'dőre használnák fel. A szak�
vezetés a szociális. kulturális.- 
üzemegészségügyi beruházásokat 
tekintse eavenrangúnak a többi 
postai beruházással. Biztosítsák 
a beruházások gondos etőkészítá- 
s°t és azok határidőre történő ki- 
Vitál pr»óc;<5t.

A Központi Járműtelepen és a
Központi Javítóüzemben egy-egy 
önkiszolgáló rendszerű konyha�
üzem, ezenkívül a Központi Jár�
műtelepen korszerű, öltöző, mos�
dó, zuhanyozó létesítése szükséges. 
Fontosnak tartjuk továbbá, hogy 
e szervnél a régi helyett új, kor�
szerű orvosi rendelő működjön.

Budapesten a terv szerint mint�
egy 200—250 férőhellyel önálló 
postai, illetve tanácsi építkezés�
sel új gyermekintézmény léte�
sül.

Szükséges, hogy a területi pos�
taigazgatóságok is — az említett 
módon — létesítsenek gyermek- 
intézményeket, vagy növeljék a 
meglevő férőhelyeinek számát, 
elsősorban a megyeszékhelyeken 
és a nagyvárosokban.

7. A középfokú postaszervek a 
szakszervezeti szervekkel egyet�
értésben beruházási, műszaki, 
fejlesztési, pénzügyi terveikkel 
összhangban készítsék el közép�
távú munkavédelmi intézkedési 
tervüket. A tervek tartalmazzák 
a termelést növelő postai szol�
gáltatásokat, valamint a munka 
kulturáltságát javító fejlesztése�
ket és a célkitűzések megvalósítá�
sának pontos határidejét.

A végrehajtó postaszervek és a 
szakszervezeti szervek fokozzák 
munkavédelmi tevékenységüket; 
tegyék rendszeressé, a mindenre 
kiterjedő munkavédelmi ellenőr�
zéseket, azokat hatékony intézke�
dések kövessék. Tegyenek meg 
mindent a közlekedési balesetek 
megelőzése, csökkentése érdeké�
ben.

Az eddiginél eredményesebb
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propagandát és agitációt kell ki�
fejteni a dolgozók körében. A 
szakvezetők és a szakszervezeti 
tisztségviselők segítsek a munka- 
védelmi őrök tevékenységét, biz�
tosítsák a jó munkahelyi légkör, 
a rend és fegyelem kialakítását, 
megerősítését.

A középfokú postaszervek a 
szakszervezeti szervekkel egyetér�
tésben törekedjenek arra, hogy 
korszerű, tetszetős munkaruhák�
kal lássák el a dolgozókat.

8. A sürgető és reális igények 
kielégítésére, valamint a megle�
vő korszerűtlen munkásszállások 
felszámolása érdekében szüksé�
ges Budapesten és a vidéki nagy�
városokban új munkásszállók 
építése és a meglevők korszerűsí�
tése. Az épülő szállókban indokolt 
megfelelő számú vendégszoba 
biztosítása.

A szakvezetők a szakszervezeti 
szervekkel együtt keressék a le�
hetőségét annak, hogy kedvezmé�
nyes, üzemi étkeztetés azokon a 
helyeken is biztosítható legyen, 
ahol eddig a dolgozók ebben a 
juttatásban nem részesültek.

9. A postán kialakított lakás- 
építési rendszer jól szolgálta a 
lakáspolitikai célok megvalósítá�
sát. A postás dolgozók lakásépí�
tésének intézményes és szervezett 
támogatása a jövőben is indokolt. 
A terv e célra mintegy 150 mil�
lió Ft postai támogatást irányoz 
elő.

Budapesten és a vidéki városok�
ban továbbra is elsősorban a te�
lephelyszerű, többszintes társas�
házak építésének támogatása 
szükséges. Ugyanakkor a közsé�
gekben — a helyi lehetőségek 
fokozottabb kihasználásával, a 
postaszervek részéről nyújtható 
kedvezmények biztosításával — 
továbbra is segíteni kell a dol�
gozók családiház-építését is. A 
középfokú postaszervek a szak- 
szervezeti szervekkel egyetértés�
ben az arra rászoruló postás dol�
gozóknak részesedési alapjiikból 
előlegezzék meg az előtakarékos- 
sági összeg egészét, vagy annak 
egy részét.

A postaszervek Budapesten és a
vidéki városokban törekedjenek 
társasházak építésére alkalmas 
telkek megszerzésére. Ezzel is se�
gítsék. hogy minél több pos�
tás dolgozó építhessen lakást 
vállalati és állami támogatással.

A postaszervek a szakszerveze�
ti szervekkel egyetértésben to�
vábbra is fordítsanak megkülön�
böztetett figyelmet a lakásépítési 
igények elbírálására, a sorren�
diség kialakítására. Biztosítsák; 
hogy lakásépítési kedvezmény- 

■ ben elsősorban az arra érdemes, s 
alacsony jövedelmű, nagycsaládos, 
rossz lakásviszonyok között élő 
dolgozók részesüljenek.

III. Szakszervezetünk feladatai a postás dolgozók poll*

, tfkal, világnézeti és kulturális nevelésében
■— ____________________________________________________________________

10. A Postások Szakszervezete
tagjainak száma az elmúlt évti�
zed aiatt tovább növekedett. A 
szakszervezeti kedvezményes
üdültetésben részesülők aránya 
változatlan maradt. A vállalati 
üdültetéssel együtt 1970-ben a 
szervezett dolgozók mintegy 12 
százaléka üdült.

Jelenleg elsősorban a nyári csa�
ládos és gyógyvizű üdülők férő�
helyeinek száma korlátozott. Az 
üdülési lehetőségek széles körű 
bővítése az ez irányú igények ki�
elégítése érdekében szükséges. A 
kitűzött cél megvalósítása esetén 
évente a dolgozók 19 százaléka 
részesülhet kedvezményes üdü�
lésben. Továbbra is fontos az 
üdültetés jutalom jellegének ér�
vényesítése, az egészségügyi és 
szociális szempontok érvényesítése 
mellett az üdülésben részt vevők 
számarányának szélesítése, az 
üdülési szabályzat betartása.

11. Az állami szociális ottho�
nok befogadóképessége korláto�
zott. A nehéz helyzetben levő 
postás nyugdíjasok életkörülmé�
nyeinek kedvezőbbé tétele céljá�
ból épülő, vagy már meglevő szo�
ciális otthonokban a tanácsi szer�
vekkel együttműködve férőhelye�
ket kell biztosítani.

12. A nagycsaládosok ás gyer�
mekeiket egyedül nevelő szülők 
részére rászorultságukat mérle�
gelve, évente rendszeresen nyújt�
son anyagi támogatást a posta és 
a szakszervezet. Ezt a kollektív 
szerződéssel, illetve függelékek�
kel együtt megjelenő határosa�
tokban kell szabályozni.

13. Tovább kell fejleszteni a 
társadalombiztosítási munka szak�
szerűségét, maradéktalanul érvé�
nyesíteni kell a biztosítottak jo�
gait. A társadalombiztosítási jog�
szabályok egységesítése után az 
ügyintézést a postán is egysze�
rűsíteni kell. A társadalombizto�
sítási tanácsok az érdekvédelem 
hatékonyabbá tételével fejlesszék 
munkájuk színvonalát.

14. A kollektív szerződés és a 
középfokú postaszervek által kö�
tött függelékek betöltötték hiva�
tásukat. A kollektív szerződés és 
a függelék megkötésének rend�
szerét az elkövetkező időszakban 
is meg kell tartani, tovább kell 
erősíteni azok demokratikus jel�
legét. A kollektív szerződésnek és 
függelékeinek végrehajtásáról ké�
szített vezérigazgatói és igazgatói 
beszámolókat a dolgozók széles 
körével évenként meg kell vi�
tatni.

A kollektív szerződésnek és füg�
gelékeinek megkötésével egy idő�
ben a Központi Vezetőség készít�
sen határozatot mindazon felada�
tok és összegszerű keretek sza�
bályozására. amelyeket a Munka 
Törvénykönyve a szakszervezet 
döntési hatáskörébe utal.

16. Az érdekvédelem fontos ré�
sze a dolgozók panaszainak inté�
zése. El kell érnünk, hogv az 
ügyeket az intézkedési hatáskör 
szerinti fórumon rendezzék. A 
panaszok közül csak azok kerül�
jenek a felsőbb szervekhez, ame�
lyek hatáskör szerint oda tartoz�
nak.

A szakszervezeti nevelőmunka
az ideológiai, a kulturális és gaz�
dasági feladataink eredményes 
végrehajtása érdekében mind je�
lentősebbé válik.

A posta IV. ötéves tervének 
célkitűzései, a posta előtt álló 
megnövekedett feladatok csakis a 
dolgozók politikai helytállásával, 
szocialista meggyőződésével, ak- 
;ív közreműködésével valósíthatók 
meg.

Nevelőmunkánk mind teljesebb
kibontakoztatásával elő kell segí�
teni a postás dolgozók szocialis�
ta világnézetének, politikai tuda�
tosságának, társadalmi és közéleti 
aktivitásának növelését, magasabb 
színvonalra emelését.

1. A felvilágosító, oktató és 
nevelőmunkánk segítse elő a pos�
tás dolgozók aktív és tudatos 
közreműködését a népgazdasági 
és a postai célkitűzések sikeres 
megvalósításában. Agitációs és 
propaganda tevékenységünk töre�
kedjék a postai gyakorlatban is 
bevált gazdasági reform eredmé�
nyeinek bemutatására, tartalmá�
nak és mozgató erőinek teljes 
megismertetésére, és az abban 
rejlő lehetőségek további feltárá�
sára. A IV. ötéves terv postai fel�
adatainak ismertetése és megér�
tetése során tudatosítsuk az össz- 
postai, a vállalati, a csoport és 
az egyéni érdekek kölcsönhatá�
sainak helyes felfogását.

Fokozottabban törekedjünk s 
szocialista demokrácia fontos ré- 
iszét képező munkahelyi demok�
rácia két legfőbb elemének, s 
szakszervezeti és az üzemi de�
mokráciának mind teljesebb és 
hatékonyabb kibontakoztatására, s 
dől gozók kezdem ényezőkészségé- 
nek, aktivitásának növelésére. Is�
mertessük meg a dolgozókkal de�
mokratikus jogaikat és kötele�
zettségeiket. Tanítsuk meg őke' 
az üzemi és szakszervezeti de�
mokrácia gyakorlására.

A szakszervezeti politikai tö- 
megmunka következetesebbet 
irányuljon a tudatos meggyőző�
désen alapuló szocialista köz- 
gondolkodás elterjesztésére, tó�
vá bbtáilesztésé^e és növelte a pos�
táé; dolgozóknak a szakmai mun�
ka iránti szeretetét, ragaszkodá�
sát.

A műszaki nr.on»ganda segítse 
elő a nostás dolgozók tudományos 
technikai érdeklődésének kibon�
takozását. Biztosítsa a szolgálta�
tások kors-^T-űsítégét. gazdaságos�
ságát; minőségét javító újítások 
modem munkamódszerek meg�
valósítását és széles körben valc 
elf eHesztését.

2. A szakszervezet! szervek a 
nevelőmunka eszközeivel segít�
sék a munkafegyelem erősödését 
mert az egyik fontos feltétele a 
posta előtt álló megnövekedetl 
feladatok eredményes végrehaj�
tásának és a jól dolgozók elis�
merésének. megbecsülésének. .Tá- 
rulianak hozzá a posta javáért 
példamutatóan munkálkodó egyé�
nek és kollektívák fokozott meg�
becsüléséhez. hogv mindenkni 
azok részesülj enek erkölcsi és 
árival elismerésben, akik mun�
kájukkal a posta előtt álló fel�
adatok megvalósításában élenjár�
nak. Tudatosítsák a dolgozók kö-

mindenekelőtt a dolgozók példa�
mutató munkájának eredményéi s 
azokat jogos büszkeséggel az ed�
diginél jobban érezzék maguké�
nak.

Ugyanakkor azt is tudatosít�
suk a dolgozók körében, hogy a 
posta előtt álló feladatoknak, a 
szolgáltatásainkat igénybe vevők 
panaszainak, a közismert gon�
doknak, a nehézségeknek a meg�
oldása is elsősorban és minde�
nekelőtt a postás dolgozók tuda�
tos, aktív tevékenysége útján le�
hetséges.

Nevelőmunkánk segítse elő a 
különböző postaszervek, kollek�
tívák és az egyes dolgozók kö�
rében az egymás munkája, sze�
mélve iránti tisztelet és megbe�
csülés fokozódását. Segítse a 
postás dolgozók munkáiénak 
megismerését, reális megítélését 
és elismerését a közvélemény ré�
széről, a szolgáltatásainkat igény�
be vevők udvarias, kulturált, 
gyors kiszolgálásának további 
javulását.

Tudatosítsuk és érvényesítsük 
a dolgozók körében a szocialista 
együttélés szabályait. A dolgozók 
leg jobbjaira támaszkodva erősít�
sük a kollektívizmust és lépjünk 
fel az önzés minden megnyilvá�
nulása ellen. A szakszervezeti 
szervek a konkrét megnyilvánu�
lásokhoz kapcsolódva. azokra 
reagálva meggyőzően és bátran 
küzdjenek a kispolgári világnézet, 
légkör, életmód rotáden fellelhető 
jelenségei eitán. Ne tűriék el a 
munka nélküli jövedelemszerzést, 
a korrupciót, az öntést. az anya�
giasságot, az anyagi és erkölcsi 
elismerés különválasztását, a bé�
rezési egyen!ősdít. a társadalmi 
érdekek meg«értését, a társadalmi 
tutáldon me^ká rontását.

3. Az agitáció és propaganda 
megkülönböztetett figyelemmel 
foglalkozzon az egyes dolgozó ré�
tegek. csoportok és az egyének 
sajátos problémáival, igényeivel. 
A salátos rétegigényekhez és 
szükségletekhez lobban atáalmaz- 
kodó, differenciáUaVib agitáció és 
propaganda kialakításával köze�
lebb kell kerülnünk az alapvető 
rétegekhez, csoportokhoz. az 
egyénhez, az egyes dolgozókhoz. 
Mindenekelőtt a nők és fiatalok 
körében keTí fokozni a rétegagi- 
tációt és propagandát.

4. Szakszervezetünk sajátos ági- 
tációs-prooaganda eszközeinek és 
lehetőségeinek hatékony felhasz�
nálásával erősítse tovább a dol�
gozók hazafias és proletár-inter�
nacionalista gondolkodását, maga�
tartását. Erősítse a Szovjetunió és 
a többi szocialista ország népeinek 
kapcsolatát, az őket összetartó 
kölcsönös barátságot és testvéri�
séget.

Minden területen folytasson kö�
vetkezetes harcot az imperialista 
fellazítás! politika, a nyíltan ellen�
séges eszmei áramlatok és a mar�
xista köntöse burkolt jobb-. Il�
letve baloldali, eltorzult, elméletek 
és azok gyakorlati megnyilvánu�
lásai ellen.

5. Közvetlenebbé, színesebbé.

f. Szakszervezetünk feladatai a postai tervek vegre- 

hajtásának segítésében, a dolgozók termelési aktivitá�

sának fokozásában

A Posta célkitűzéseit és vele 
együtt a postás dolgozók élet? és 
munkakörülményeinek fejleszté�
sével kapcsolatos feladatokat a 
IV. ötéves terv határozza meg.

1. A kongresszus egyetért a terv 
célkitűzéseivel, a fő arányokkal. 
A terv mintegy 7 milliárd forini 
fejlesztést irányoz elő, ami lénye�
gesen nagyobb a III. ötéves terv 
előirányzatainál. A népgazdaság 
IV. ötéves terve nagyobb igénye�
ket támaszt a hírközléssel szem�
ben. Ezek a mennyiségi és minő�
ségi igények összefüggnek társa�
dalmunk fejlődésével, a lakossás 
életszínvonalának növekedésével, 
A dolgozók becsületbeli ügye, 
hogy az igényeket mennyiségi�
leg és minőségben jól kielégít�
sék. A kongresszus a szakszerve�
zeti szervek feladatává teszi, hoĝ i 
minden erejükkel segítsék a ter�
vek teljesítését.

A szakszervezeti szervek töre�
kedjenek arra, hogy a posta hely�
zetének és a dolgozók jogos igé�
nyeinek ismeretében önállóan 
nyilvánítsanak véleményt a ter�
vekről, valamint a gazdasági dön�
tések meghozatala előtt. A szak�
vezetők biztosítsák és a szak- 
szervezeti szervek segítsék elő 
hogy a postás dolgozók megis�
merjék az egész posta és sajái 
postaszervük tervcélkitűzéseit, 
Biztosítsák, hogy megtehessék ja�
vaslataikat és azokat a dönté�
seknél vegyék figyelembe.

2. A posta terveiben foglall 
célok megvalósításának változat�
lanul a szocialista munkaver�
seny a leghatékonyabb segítő esz�
köze, ugyanakkor a dolgozók ak�
tivitása kibontakozásának, to�
vábbfejlesztésének legmegfele�
lőbb módszere is. Célja a postá�
val szemben támasztott igények 
színvonalas, kulturált, pontos éí 
megbízható kielégítése.

A posta IV. ötéves terve isme�
retében a Központi Vezetőség s 
Postavezérigazgatósággal együti 
dolgozza ki a tervidőszak szo�
cialista munkaversenyének öt év�
re szóló fő céljait, az igazgató�
ságok, a szakszervezeti tanácsok 
pedig saját szerveik konkrét éves 
feladatait.

A szocialista munkaversenj 
céljai legyenek összhangban a tér 
vekkel. Segítsék elő — az új léte�
sítmények, berendezések határ�
időre történő megvalósításával, í 
meglevők jó karbantartásával, í 
műszaki hibák gyors elhárításá�
val — a közönség igényeinek jobt 
kielégítését és a posta gazdaság: 
eredményeinek növekedését. Fon�
tos feladat továbbá, hogy a szo�
ciális, kulturális, valamint a mun�
kakörülményeket javító beruházá�
sok is határidőre készüljenek el.

Különös figyelmet kell fordíta�
ni a verseny lényegét legtelje�
sebben kifejező szocialista bri�
gádmozgalomra. A szakszervezet 
szervek a szocialista brigádokat { 
munkához és a társadalomhoz fű�
ződő új viszonyok előfutárainak 
a kialakuló szocialista közösségei 
alapjainak tekintsék. Nyújtsanal 
segítséget olyan brigádkövetel 
mények kialakításához, amelyel 
teljesítése az egyes postai mun 
katerületeken kimagasló eredmé 
nyék elérését teszik lehetővé, fej 
iesztik a szocialista tudatot, gaz

II. Szakszervezetünk feladatai a postás dolgozók élet- 

és munkakörülményeinek, szociális, kulturális ellátott�

ságának fejlesztése érdekében

Az eltelt 4 esztendőben — a gaz�
daságirányítás új rendszerének 
keretei között — kedvezőbbek 
voltak az anyagi lehetőségek a 
postás dolgozók jövedelmének 
növelésére, élet- és munkakörül�
ményeinek fejlesztésére. Az ered�
mények — a bővülő lehetőségek 
—- mindenekelőtt a postás dolgo�
zók becsületes és áldozatkész

munkáját dicsérik; s  bizonyítják 
azt is, hogy a szakszervezeti szer�
vek és tisztségviselők erőfeszíté�
sei nem voltak hiábavalók.

1. A posta IV. ötéves terve év 
3.5 százalékos bérszínvonal-eme�
lésit irányoz elő. A terv megváló 
sítása esetén — az 1970. évhez vi�
szonyítva — 5 év alatt az átlag�
bérek (hírlapbérrel együtt) 18,'

aagitjaK a tarsaaaimi levexenyse- 
get. Fordítsanak gondot a komp�
lex brigádmozgalom szélesítésére 
is.

Tovább kell szélesíteni a kol�
lektív verseny alapját képező 
egyéni munkaversenyt. Ennek ér�
dekében tömegessé kell tenni az 
ifjúsági versenymozgalmat. El 
kell érni, hogy a „Szakma Ifjú 
Mestere” mozgalom tömegbázisát 
képező „Kiváló Ifjú Munkás”, és 
a „Kiváló Ifjú Szakmunkás” cí�
mért széles körben versengjenek 
a fiatalok, és a „Szakma Ifjú Mes�
tere” cím megfelelő rangra emel�
kedjék. A szakszervezeti szervek 
erősítsék a postás ifjúság szak�
maszeretetét, öntudatát. Ismertes�
sék meg velük a postai munka 
szépségeit, társadalmi hasznossá�
gát.

A kiemelkedő teljesítményt az 
eddiginél lényegesen magasabb 
erkölcsi és anyagi elismerés kö�
vesse mind az egyéni, mind a 
kollektív versenyformákban. A 
versenyben élenjárók kitüntetésé�
nél biztosítani kell, hogy a nők
— munkateljesítményüket figye�
lembe véve — számarányuknak 
megfelelően részesüljenek kitün�
tetésekben. A végrehajtó szolgá�
latban dolgozók az eddigieknél 
nagyobb számban részesüljenek 
magasabb fokozatú kitüntetések�
ben is.

3. A szocialista munkaverseny 
részét képező újítómozgalom fel�
lendítése, eredményesebbé tétele 
érdekében növelni kell a dolgo�
zók alkotókedvét. Az újítási fel�
adattervek időben való elkészíté�
sét Szorgalmazzák a szakszerve�
zeti szervek és a szakmai szer�
vekkel együtt széles körben is�
mertessék a dolgozókkal. Előbb 
újítási propagandával az újítók 
fokozott anyagi, erkölcsi megbe�
csülésével, érdekvédelmével is se�
gítenünk kell az újítómozgalom 
fejlesztését.

4. Az élet által felvetett korsze�
rű követelményeknek megfelelően 
fejleszteni kell a szakképzést, to�
vábbképzést. El kell érni, hogy a 
posta sziakoktatása — alsó-, 
közép- és felső szinten egyaránt
— jobban alkalmazkodjon a szük�
ségletekhez, és a mindenkori mun�
kaerőhelyzethez. A szakszervezeti 
szervek szorgalmazzák a koráb�
ban elsajátított szakismeretek ál�
landó felújítását, kiegészítését.

A dolgozó nők a szakkáder- 
igények és rátermettségük szerint 
megfelelő számban kerüljenek be�
iskolázásra és vezetői munkakör�
be.

5. Alapvető szakmai és szakszer�
vezeti feladat az üzemi demokrá�
cia szélesítése a vezetés minden 
szintjén. A szakszervezeti szer�
vek és a gazdasági vezetők biz�
tosítsák, hogy a dolgozók megis�
merjék és megértsék a feladato�
kat. a vezetők igényeljék és hasz�
nosítsák a dolgozók véleményét. 
Az üzemi demokrácia érvényesí�
tése során erősödjön a postás dol�
gozók tulajdonosi szemlélete.

Az üzemi demokrácia feltételezi 
a kötelezettségek érvén vetítését. a 
munkafegyelem erősítését. Ezért 
hathatós segítséget kell nyúita- 
nunk a szakvezetőknek a munka- 
és állami fegyelem megsziiárdítá- 

az állami fegyelem érvényesü�
lése érdekében.



sokrétűbbé kell fejlesztenünk az 
agitációs és propaganda módsze�
reit. Továbbra is kiemelt feladat 
a szakszervezeti információ mind�
két oldalának — a vezető szervek�
től a dolgozókhoz, illetve a dol�
gozóktól a vezető szervekhez 
áramló információ — a tájékozta�
tás és a tájékozódás hatékonysá�
gának, rendszeressé tételének ja�
vítása.

Biztosítanunk kell a tisztségvi�
selők tájékoztatása és a tőlük 
történő tájékozódás útján a gyors 
és megfelelő reagálást a minden�
napi gazdasági, politikai munka 
során a dolgozók körében felve�
tődő kérdésekre, s a fontos bél�
és külpolitikai eseményekre.

Közvetlen feladatunk a Magyar 
Szakszervezetek XXII. és szak- 
szervezetünk IX. kongresszusa 
határozatának megismertetése, 
megértetése és következetes végre�
hajtása, a dolgozók, köztük a nők 
és fiatalok élet- és munkakörül�
ményeinek javítására vonatkozó 
állásfoglalások, intézkedések meg�
valósításának elősegítése.

6. Továbbra is lényeges feladat 
« szakszervezeti politikai iskolák 
tartalmi színvonalának emelése, 
Illetve hatókörének kiterjesztése 
mindazon rétegekre, amelyek ed�
dig kevésbé, vagy egyáltalán nem 
részesültek szakszervezeti politi�
kai képzésben.

Szakszervezetünk központi lap�
ja, a „Postás Dolgozó”, magasabb 
szinten töltse be alapvető funk�
cióját. Segítse a postás dolgozók 
nevelését, tájékoztatását, a szak�
mai feladatok végrehajtását, a 
szakszervezeti munka eredményes�
ségét. Építse ki üzemi levelező�
hálózatát és növelje a lap tömeg�
kapcsolatát. *

7. Kulturális tevékenységünk 
céltudatos fejlesztésének állandó 
tartalmi és formai gazdagításával 
el kell érnünk, hogy a szerve�
zett dolgozók aktív részesei és 
élvezői legyenek kulturális éle�
tünknek, s fokozatosan emel�
kedjék műveltségi színvonaluk. 
Arra kell törekedni, hogy a poli�
tikai és tudományos ismeretek, a 
haladó művészeti alkotások köz�
kinccsé válj anale.

Nevelőmunkánkkal alakítsuk és 
•fejlesszük az állandó önképzés* 
önművelés igényét és annak gya�
korlati kiteljesedését, mint a tar�
talmas. színvonalas egyéni élet 
megvalósításának egyik döntő 
feltételét.

Tovább kell folytatni a kulturá�
lis nevelőmunka korszerűsítését, 
növelni aktivitását, javítani a kul�
turális ellátottság színvonalát, biz�
tosítani az anyagi erőforrások, a 
szervezeti keretek és személyi 
adottságok jobb, céltudatosabb 
felhasználását. Fokozottabb mér�
tékben támaszkodjunk az Ifjúság 
öntevékenységére a szabad idő 
kultúrált felhasználásában és az 
ehhez szükséges feltételeik meg�
teremtésében.

8. A szaitoszervezetl szervek 
segítsék a postás dolgozók álla�
mi iskolai tanulását, általános 
műveltségük emelését. Megkülön�
böztetett figyelmet fordítsanak az 
általános iskola 3 osztálya elvég�
zésének támogatására. Nyújtsanak 
„segítséget a fiatal dolgozóknak a 
„középiskolai végzettség megszer�
zéséhez. a postaszerveknek pedig 
ä felsőoktatási intézményekbe 
való beiskolázások tervszerűbbé 
tételéhez.

Segítsék a postás szülőket gyer�
mekeik pályaválasztásában. Szor�
galmazzák, hogy a dolgozók gyer�
mekei közül mind többen válasz�
szák a postai munkát, s követke- 
, hetesen támogassák a tehetséges 
gyermekek iskoláztatását.

A szakszervezeti szervek — a 
szakvezetőkkel együttműködve — 
nagyobb gonddal és körültekin�
téssel biztosítsák, hogy a tanul�
mányi ösztöndíjakból az arra ér�
demesek szélesebb körben része�
süljenek, s a szakvezetők bátrab�
ban éljenek a tanulmányi szerző�
dések kötésének lehetőségeivel.

9. Törekednünk kell a postás 
dolgozók művészeti ízlésének fej�
lesztésére, a szocialista szellemű 
művészeti alkotások népszerűsíté�
sére, az ízlést romboló kispolgári 
tendenciák leküzdésére, értékes 
művészeti közvélémény kialakítá�
sára.

Fejleszteni szükséges a művésze�
ti tömegmozgalmat a postás dol�
gozók körébm, néhány jelentős, 
elmélyült tartalmú munkát végző 
művészeti csoport létrehozásával, 
művészetbarát körök, klubok ala�
kításával. El kell érni, hogy a 
Postások Művelődési Központja a 
postás dolgozók állandó művelő�
désének, kultúrált szórakozásának 
aktív és egyben irányító jellegű 
bázisa legyen. Tovább kell fej�
leszteni a vidéki kultúrházak te�
vékenységét.

A zenekultúra népszerűsítése ér�
dekében elő kell segíteni, hogy a 
Postás Szimfonikus Zenekarnak 
szélesebb tömegbázisa legyen, a 
postás dolgozók körében. Ennek 
érdekében a Zenekar közreműkö�
désével a postaszerveknél és a 
Postások Művelődési Központjá�
ban rendszeresen szervezzenek 
színvonalas műsorokat. Növeljék 
a zeneakadémiai előadássorozat 
postás bérlőinek számát, bővít�
sék a postás zenebarátok körét.

Az üzemi közönségszervezői há�
lózat erősítése útján arra kell 
törekednünk, hogy a közönség- 
szervezők a munkahelyeken a 
művészet propagandistáivá, a kul�
túra aktív és tudatos terjesztőivé 
váljanak. Fejtsenek ki tudatos te�
vékenységet annak érdekében, 
hogy a postás dolgozók széles ré�
tegeinek érdeklődési köre, isme�
rete korunk értékes, haladó mű�
vészetének irányába fejlődjék.

10. A szakszervezeti szervek a 
művelődés kiemelt — semmi más�
sal nem pótolható — eszközének 
telkintsék a könyvet. Ezért a 
szakszervezeti könyvtárhálózatot 
a művelődés fontos bázisává kell 
fejleszteni. Legfontosabb feladat 
az olvasótábor állandó növelése, 
az olvasói ízlés fejlesztése, a 
könyvtári munka tartalmi szín�
vonalának emelése, a népművelési 
tevékenység kiterjesztése. Fokoz�
nunk kell a könyvtármunka moz�
galmi jellegét, a szakszervezeti 
nevelőmunka egészéhez való szo�
rosabb kapcsolódását.

11. Fontos célunk, hogy a mun�
kahelyek ne csak termelési, ha�
nem politikai és közművelődési 
egységekké is váljanak, s ott 
minél többen szocialista módon 
dolgozzanak, tanuljanak és élje�
nek. Ennek érdekében fejleszte�
nünk kell az üzemi közművelő�
dést, a munkahelyi kulturális és 
politikai nevelőmunkát. Kiemelt 
figyelmet kell fordítanunk a 
nődolgozók, a fiatalok, s különö�
sen a szocialista brigádok folya�
matos művelődésének segítésére.

A jövőben biztosítani kell a 
kulturális nevelőmunka állandó 
segítését, ellenőrzését, az egyes 
dolgozó rétegek művelődési igé�
nyeinek, szükségleteinek felméré�
sét, a közvéleménykutatás jól 
használható módszereinek alkal�
mazását.

A szakszervezeti szervek gon�
doskodjanak az összes tisztség- 
viselő, köztük a kulturális neve�
lő munkát végzők, a propagandis�
ták korszerű színvonalas tovább�
képzéséről, a szakszervezeti mun�
ka és a közművelődés személyi 
feltételeinek hatékonyabb bizto�
sításáról.

12. A postás dolgozók élet- és
munkakörülményeinek fejlődése, 
a szabad idő növekedése követ�
keztében számolnunk kell a test�
nevelés és sport iránti igények 
fokozásával, differenciálódásával 
is. Elsősorban azokat a testnevelé�
si formákat népszerűsítsük és fej�
lesszük, amelyek a dolgozók szé�
les tömegeinek bekapcsolódására 
nyújtanak lehetőséget. (Munka�
helyi testnevelés, természetjárás, 
üzemi sportvetélkedők stb.)

Sportmozgalmunk hagyományai�
hoz híven továbbra is elsősorban 
a postás dolgozókra épüljön, szá�
mukra biztosítson sportolási és 
szórakozási lehetőséget.

A szakszervezeti szervek nyújt�
sanak megfelelő támogatást a 
postás sportköröknek, sportcso�
portoknak. Kísérjék figyelemmel 
munkájukat, segítsék belső életük 
egészséges fejlődését, s biztosít�
sák részükre a postás dolgozók 
támogatását.

13. Szakszervezetünk . nemzetközi 
kapcsolatai a proletár internacio�
nalizmus elvei álapján követke�
zetesen erősítsék a szocializmust 
építő hazánlk, a magyar szakszer�
vezeti mozgalom nemzetközi tevé�
kenységét.

Elsődleges feladatunk, hogy a 
nemzetközi munkásmozgalom ál�
talános célkitűzéseivel összhang�
ban, aktívan részt vegyünk — a 
Szakszervezeti Világszövetség ke�
retében — a Közalkalmazottak és 
Rokonszakmabeli Dolgozók Nem�
zetközi Szövetsége munkájában. 
Segíteni kell — az egyetemes 
munkásmozgalom céljainak eléré�
se érdekében — a szakszervezeti 
jogok elismeréséért és érvénye�
süléséért vívott harcot a Nemzet�
közi Munkaügyi Hivatal Közalkal�
mazotti Paritásos Bizottságában.

Következetesen erősíteni és fej�
leszteni kell a szocialista orszá�
gok testvérszakszervezeteivel ki�
alakult politikai, kulturális, szak�
mai munkakapcsolatokat.

Fokozni kell tevékenységünket 
a kapitalista országok azon társ�
szakszervezeteivel, amelyek a 
Szakszervezeti Világszövetséghez 
tartoznak. Erősíteni kell a még 
félgyarmati elnyomásban élő, va�
lamint a már független, fejlődő 
országok társszakszervezeteivel 
való közvetlen kapcsolatokat.

Megkülönböztetett figyelemmel, 
testvérként támogatjuk a vietna�
mi nép hősi küzdelmét és építő 
munkáját. őszinte szolidaritást 
vállalunk azzal a harccal, amelyet 
a koreai, a kubai és az arab né�
pek vívnak az amerikai imoeria- 
lizmus fenyegető vészéivé ellen.

Biztosítani kell a rendszeres tá�
jékoztatást a külföldön járt dele�
gációk munkájáról, tapasztalatai�
ról, a külföldi delegációktól szer�
zett információkról. Törekedjünk 
arra, hogy gyakoribbá váljanak a 
személyes találkozások, kölcsönös 
véleménycserék a külföldi dele�
gációk és a postás dolgozók, a 
szakszervezeti tisztségviselők kö�
zött.

IV. Ä szakszervezeti szervek vezető és irányító tevé�

kenységének továbbfejlesztése

Szakszervezetünk, élve a meg�
növekedett felelősséggel, önálló�
sággal és hatáskörökkel, a vezető 
szervek és a tisztségviselők sok�
oldalú tevékenysége útján, ered�
ményesen valósítja meg alapvető 
feladatait; a posta gazdasági mun�
kájának segítését, a dolgozók 
érdekeinek védelmét, érdekkép�
viseletét, valamint világnézeti, po�
litikai, kulturális nevelését.

A szakvezetéssel az együttmű�
ködésünk sokoldalúbb és kezde�
ményezőbb. A szakszervezeti ve�
zető szervek megfontolt javasla�
tokkal járulnak hozzá a posta és 
a dolgozók érdekeit kifejező dön�

tések, intézkedések kialakításá�
hoz.

A szakszervezeti szervek tömeg�
kapcsolata folyamatosan fejlődik, 
egyre hatásosabban alakítják a 
munkahelyek belső életét, kifeje�
zik és megvalósítják a dolgozók 
jogos igényeit. Részt vesznek a 
szakmai célok meghatározásában, 
közreműködnek azok végrehajtá�
sában.

A szakszervezeti szervek irányí�
tó és vezetőtevékenysége az új 
követelményekhez igazodva erő�
sítette a szervezetet, hatékonyan 
elősegítette a hatáskörül* rendezé�
sét, érvényesülését és a helyes 
munkamegosztás kialakítását.

Feladataink a szakszervezeti 
szervek vezető és irányító mun�
ka színvonalának továbbfejleszté�
se érdekében:

1. Növelni kell a központi irá�
nyítás és vezetés hatásfokát, szín�
vonalát. A Központi Vezetőség és 
az Elnökség biztosítsa a szakszer�
vezeti szervek önállóságának, fe�
lelősségének, hatáskörének telje�
sebb érvényesülését. Kezdeménye�
zőbben lépjen fel a dolgozókat 
érintő kérdések rendezése, szabá�
lyozása ügyében a szakvezetésnél, 
a SZOT-nál és az illetékes állami 
szerveknél. Az irányítás további 
korszerűsítésével segítse elő, hogy 
a szakszervezeti szervek felelős�
sége növekedjék, minden szinten 
eredményesebben és bátrabban él�
jenek önállóságukkal, jog- és ha�
táskörükben biztosított lehetősé�
geikkel.

A Központi Vezetőség és az Elnök�
ség irányító tevékenységének ma�
gasabb szintre emelése, korsze�
rűsítése egyidejűleg megköveteli 

a gyakorlati élethez igazodva 
— a hatáskörök további rendezé�
sét. Az országos vezető szervek, a 
Központi Vezetőség és Elnökség 
munkájában az irányitő, a terü�
leti szervek munkájában a veze�
tő, az alapszervezetekében pedig 
a végrehajtó jelleget kell elsősor�
ban erősíteni és jellemzővé tenni.

A vezetés és Irányítás tovább�
fejlesztésének — a demokratikus 
centralizmus érvényesítésének és 
további erősítésének — lényeges 
feltétele a kollektív vezetés és 
személyes felelősség növelése és 
teljes összhangjának megteremté�
se. A szakszervezeti vezetés min�
den szintjén fokozzuk a tisztség- 
viselők felelősségét és biztosítsuk 
a testületek és az egyes szemé�
lyek aktív közreműködését a ha�
tározatok végrehajtásában. A ve�
zető szervek tagjai kapjanak meg�
határozott konkrét feladatokat, 
személyi megbízatásokat, azok 
végrehajtásáról a vezető testület�
nek rendszeresen számoljanak be.

2. A vezetés minden szintjén 
megkülönböztetett figyelmet kell 
fordítani a tájékoztatás és tájé�
kozódás, a mindkét irányú infor�
máció alkotó továbbfejlesztésére. 
Ez nélkülözhetetlen feltétele an�
nak, hogy a dolgozók elvárásai�
nak ismeretében a vezető szervek 
megalapozott döntéseket hozza�
nak, megfontoltan Intézkedjenek 
és reagálni tudjanak a dolgozókat 
foglalkoztató problémákra.

Elsősorban a dolgozók sokolda�
lú tájékoztatását kell rendszeres�
sé tenni. A bizalom növeléséhez, 
a tömegkapcsolatok erősödéséhez, 
a dolgozóknak a feladatok végre�
hajtásában aktív közreműködésé�
hez elengedhetetlenül szükséges, 
hogy a dolgozók ismerjék és sze�
mélyes ügyüknek tekintsék szak- 
szervezetünk célkitűzéseit, ered�
ményeit.

Növelnünk kell a. szervezett
dolgozók részvételét, meghatározó 
szerepét szakszervezetünk egész 
tevékenységében. Az eddiginél 
szélesebb körű társadalmi ellenőr�
zés alá kell helyezni egész szak- 
szervezeti tevékenységünket, vala�
mennyi vezetőtestület munkáját.

Minden szakszervezeti szerv to�
vábbra is tekintse alapvető köte�
lességének a dolgozók részéről el�
hangzó észrevételek, javaslatok 
hasznosítását, megoldását, és ki�
elégítő megválaszolását.

Valamennyi választott vezető 
testület növelje az alsóbb szer�
vek, mindenekelőtt az alapszerve�
zetek irányában a segítő, ellen�
őrző munka hatékonyságát, az 
instruktor! munka színvonalát. Se�
gítsék, hogy a testületek mind 
hatékonyabban tudjanak élni ha�
táskörükkel, növekedjék felelős�
ségük és eredményesen munkál�
kodjanak a határozatok végrehaj�
tásán. A vezetőségi tagok, a re�
szortfelelősök pedig váljanak al�
kalmasabbá feladataik ellátására 
és növekedjen személyes felelőssé�
gük a szakszervezeti munka egy- 
egy fontos részterületére szóló 
határozatok eredményes végrehaj�
tása érdekében.

A  választott tisztségviselők 
rendszeresebben látogassák és se�
gítsék az alapszervezeteket. Ta�
nácskozzanak a dolgozókkal és az 
aktivistákkal, s a demokratizmus 
kellő érvényesítése érdekében 
körültekintőbben, több változatban 
készítsék el a döntésre váró, ál�
lásfoglalást igénylő kérdéseikben 
j avaslataikat, előtérj esztéseiket.

A szakszervezeti szervek foko�
zottan ellenőrizzék és segítsék a 
dolgozók érdekeit kifejező ren�
delkezések, törvények betartását, 
a központi döntések, határozatok 
végrehajtását. Segítsék «lő, hogy 
a dolgozó nők és fiatalok gond�
jainak megoldása a szakszervezeti 
szervek mindennapi munkájának 
szerves részéve váljon.

3. Hatékonyabbá kell tenni a 
dolgozók körében közvetlenül 
munkálkodó szakszervezeti szer�
vek és tisztségviselők —. tanácsok, 
szb-k, munkahelyi bizottságok. 
szaJkszervezeti csoportok, bizal�
miak tevékenységét.

Növelni kell a szakszervezeti 
szervek — elsősorban a szakszer�
vezeti csoportok és bizalmiak — 
önállóságát, felelősségét és te�
kintélyét. Elő kell segíteni, hogy 
élni tudjanak hatáskörükkel, hogy 
véleményüket, állásfoglalásaikat 
a felsőbb szakszervezeti szervek 
tiszteletben tartsák, döntéseiknél 
azokat figyelembe vegyék.

A szakszervezeti mozgalom 
minden szintjén a követelmé- 
pyekhez jobban igazodó, célrave�
zetőbb munkamódszerek kialakí�
tására és alkalmazására van szük�
ség. Fokozott gondot fordítsanak 
a szakszervezeti szervek az új 
kezdeményezések, gyakorlatban 
bevált munkamódszerek össze�
gyűjtésére, feldolgozására, azok 
terjesztésére, általánossá tételére 
és a szakszervezeti tapasztalatcse�
rékre.

Ésszerűen csökkenteni kell a 
határozatok és értekezletek szá�
mát, az adminisztrációs feladatok 
mennyiségét. Több időt kell for�
dítani a határozatok végrehajtásá�
nak megszervezésére, segítésére 
és ellenőrzésére, az értekezletek 
hatékonyságának, tartalmi szín�
vonalának emelésére.

Minden szakszervezeti szerv 
adata, hogy továbbra is védje a 
becsületesen dolgozó tisztségvise�
lőket és gondoskodjon politikai, 
szakmai, általános műveltségük és 
képzettségük állandó növeléséről. 
Védje a mozgalom tekintély ét* 
mind a szakvezetés, mind a dol�
gozók előtt. Azokkal szemben, 
akik meg«értik a szakszervezeti 
fegyelmet és méltatlanná válnak a 
dolgozók képviseletére, határozot�
tan és következetesen lépjenek 
fel. A tagság indokolt esetben 
éljen visszahívási jogával.

4. Szakszervezetünk a beszámo�
lási időszakban a rendelkezésre 
álló anyagi eszközöket a szak- 
szervezeti feladatok maradéktalan 
ellátására és a tagság igényeinek 
kielégítésére fordította.

Az anyagi eszközök gyarapo�
dása szükségessé teszi a szám- 
vizsgáló bizottságok jobb felké�
szítését, feladataik színvonalasabb 
ellátása érdekében. Ellenőrzési 
jogkörük a jövőben kiterjed a 
részesedési alap azon tételére is, 
amelynek felhasználásáról a szak- 
szervezet dönt.

A szakszervezeti mozgalom 
minden szintjén a szigorú taka�
rékosság következetes érvényesí�
tésére van szükség. Valamennyi 
szerv jóváhagyott költségvetési 
keretek között gazdálkodjék.

A Postások Szakszervezete IX. 
kongresszusa elismerését és köszö�
netét fejezi ki a szervezett postás 
dolgozóknak, a tisztségviselőknek 
és a választott testületeknek ezért 
a becsületes és eredményes mun�
káért, melyet a VTII. kongresszus 
határozatának megvalósítása, a 
posta Hl. ötéves tervének végre�
hajtása érdekében végeztek.

A IX. kongresszus határozatának 
és a posta IV. ötéves terv célki�
tűzéseinek végrehajtása a szocia�
lizmus magasabb szinten való 
építésének ügye. mindannyiunk 
közös célja és érdeke. Ezért to�
vábbra is szilárd meggyőződéssel 
sziámit a kongresszus céljaink 
megvalósításában a szervezett 
postás dolgozók, tisztségviselők 
közreműködésére.

Varga Sándor

Melyeik; a kongresszus után 
legsürgősebben megoldandó 
feladatok? Ezzel a kérdéssel 
fordultunk három területi 
szakszervezett tanácsnak, a 
kongresszuson részt vevő tit�
kárához.

Varga Sándor, a pécsi terü�
let szakszervezeti tanács tit�
kára így összegezte a teendő�
ket:

— Mindenekelőtt hozzá kell 
látnunk a vasárnapi szolgá�
lat megszüntetése feltéte�
leinek kidolgozásához. E régi 
igény minden fórumon, így a 
kongresszuson is elhangzott. 
Területünkön 560 postaszervet 
érintene, s hiszem, osztatlan, 
egyértelmű helyesléssel talál�
kozik ez az intézkedés.

— Nem kevésbé sürgős a 
szociális, kulturális helyzet to�
vábbi javítása. Öt évre e cél�
ra 3,5 millió forintot kapott 
igazgatóságunk, ami nem sok. 
Hivatalaink többségié — for�
galmához képest — szűk, kis 
épületben működik, így az 
ott dolgozók munkakörülmé�
nyei enyhén szólva kedvezőt�
lenek. A legtöbb falusi pos�
tahivatal magántulajdonú 
házban működik, tatarozásuk, 
javításuk időszerű lenne, de 
ez a tulajdonosok feladata. 
Öt év alatt legfeljebb 15 úiat 
tudunk építeni, ami az 560- 
hoz képest elenyésző!

— Igyekszünk saját erőből, 
minél több dolgozó üdülteté�
sét elősegíteni. A Balaton 
partján épülő új hivatalok�
ban vendégszobát alakítunk 
ki, így Fonyód-fürdőtelepen, 
Siófokon és Balatonmáriafür- 
dőn, valamint néhány Bara�
nya megyei nyaralóhelyen.

— Jelentős a lemaradás bé�
rezésben: elsősorban a keze�
lők, a kézbesítők és a for�
galmi dolgozók fizetését kelle�
ne arányba hozni a népgaz�
daság többi ágazatával, más-

különben nem akadályozhat�
juk meg a munkaerő-ván�
dorlást. Ha a szükséges pénz�
ügyi alapokat rendelkezésünk�
re bocsátják, mindenekelőtt 
ott használjuk fel, ahol _ a 
mai besorolás szerint jóval 
alatta marad a legalacsonyabb 
kategóriáknak. Felhasználjuk
a kilátásba helyezett bérren�
dezést arra is, hogy á törzs- 
gárda megbecsülését anyagi�
lag is kifejezzük.

— Területünkön 217 szocia�
lista címért versenyző bri�
gádban mintegy 1700-an dol�
goznak. Múlt évi jó munká�
juk alapján hat brigádunkat 
arany, 14-et ezüsit plakettel 
jutalmaztak. Igyekszünk ele�
geit tenni annak a SZOT-ha- 
tározatnak, amely a brigádok 
fokozott anyagi és erkölcsi 
megbecsülését írja elő.

— Kongresszusunk uttán 
még nagyobb hangsúlyt kell 
hogy kapjanak a nők hely�
zetének javítására irányuló 
erőfeszítések. Nálunk legalább 
50 százalékra tehető a nődol�
gozók aránya. Jobban be kell 
őket vonni a vezetésbe: leg�
feljebb hat-nyolc hivatalveze�
tő kerül ki közülük, holott a 
forgalomban elsősorban lá�
nyok, asszonyok dolgoznak. 
Őszintén szólva, a közelmúlt�
ban kaoott kitüntetések sem 
tükrözték odaadó munkájukat, 
Tekintettel a fiatalok egyre 
növekvő számára, életre hív�
tuk az ifjúsági bizottságot. 
Létkérdés, hogy minél több 
ifjú megismerje, megszeresse 
a portás munkát. Végül az is 
a közeli jövő feladata, hogv 
a IX. kongresszus határoza�
tait széles körben ismertessük 
és területünk sajátosságaihoz 
igazítva végrehajtsuk — 
hangsúlyozta Varga Sándor.

Kiss Ernő, a miskolci te�
rület szakszervezett tanács 
titkára a következőkben látja 
a legsürgősebb tennivalókat:

— Mindenekelőtt a készülő 
kollektív szerződés alapos elő�
készítését tartom fontosnak. 
A beszámoló és a vita alam'án 
körvonalazódtak a legfőbb 
feladatok. Ezeket be kell 
építeni a kollektív szerződés�
be. Különös figyelmet szen�
telünk a IV. ötéves terv első 
évének gazdasági programjá�
ra,

— Igazgatóságunk területén 
örömmel fogadták, hogy Zsó- 
ron gyógyüdülőt építünk, 
amely elsősorban a foglalko�
zással járó betegségekben 
szenvedő kézbesítőknek nyújt

a kényelmein kívül orvosi 
ápolást* a vízkúra révén gyó�
gyulást Miskolcon, és Gyön�
gyösön munkásszálló épül. Re�
mélem, hogy ezek után, csök�
ken. a vándorlás.

— A területünkön dolgozók 
68 százaléka asszony és lány. 
Törekszünk, h<?gy az eddigi�
nél is több rátermett, szak�
mailag képzett nő kerüljön 
vezető állásba, bár e tekintet�
ben. úgy érzem, nem érheti 
szó a ház elejét. Sok hivatal�
é i osztályvezetőnő példája 
igazolja: a nők vezető posz�
ton is képeseik a férfiakkal 
azonos teljesítményre.

— Sok szó esik mostanában 
a generációs problémáról. Sze�
rintem a fiatalok és az idő�
sebbek között semmiféle 
szembenállás nincs, kölcsönö�
sen becsülik egymást, ha de�
rekasan végzett munkát ta�
pasztalnak. Arra is sok pél�
dát tudnék sorolni, hogy a 
fiatalabbak egyenesen igény�
lik a nagyobb rutinnal, több 
tapasztalattal rendelkező szák- 
társak véleményét, s "fordítva, 
az idősebbek —, különösen 
a műszakiak körében — 
örömmel fogadják az ifjak 
merészebb, olykor korszerűbb 
kezdeményezéseit. A fiatalok 
magatartása nem kizárólag 
bérkérdés. Keresni kell a le�
hetőségeket a minél szélesebb 
körű közvetett juttatásra. El�
sősorban így akarjuk megtar�
tani fiataljainkat, s vonzóbbá 
tenni számukra a postás hi�
vatást. — összegezte vélemé�
nyét Kiss Ernő.

Beakő Tibor

Benkö Tibor, a soproni te�
rületi szakszervezeti tanács 
titkára szerint a legsürgősebb 
teendő minél szélesebb kör�
ben átfogó tájékoztatást adni 
a IX  kongresszusról.

— Nemcsak a beszámoló�
ban és a vitában, megfogalma�
zott igényekről adunk számot 
tagságunknak, hanem a lehe�
tőségeket is feltárjuk. Enél- 
kül — úgy érzem — nem 
lenne teljes a kép kongresz- 
szusunkról.

— Reálisan értékelték a 
munkaidő-csökkenjtés lehető�
ségeit, feltételeit. Anélkül, 
hogy illúzióikat kergetnénk, 
most már nyilvánvaló, hogy a 
csökkentett munkaidő érdeké�
ben mit, mikor és hogyan le�
het megvalósítani. Megnyug�
tató számunkra, hogy a szak- 
szervezet főtitkára, a vezér- 
igazgatóság vezetői és a mi�
niszter egyetértettek a mun�
kaidő-csökkentéssel, s azzal, 
hogy annak lehetőségeit együtt 
kell megteremteni.

— Mindez, persze, nem me�
het egyik napról a másikra. 
Konzultáltunk például a köz�
ségi tanácsok vezetőivel. Ki�
vétel nélkül mindenütt egyet�
értenek a vasárnapi szolgálat 
megszüntetésével. Szerintem 
nem ártana a lakossággal is 
hasonló értelemben véleményt 
cserélni. Ebben nemcsak mi, 
de a közönség is érdekelt!

— Ötezerkétszáz dolgozónk 
fele asiszony és lány, ezért 
arra törekszünk, hogy meg�
oldjuk lakásproblémáikat. Ha 
annyi otthont nem is tudunk, 
munkásszállót azért építünk 
számukra, hogy elsősorban a 
fiatal nők mentesüljenek az 
általánossá váló albérleti 
uzsorától. Érzésem szerint az 
óvodai és bölcsődei férőhe�
lyek számának gyarapításá�
ban is előbbre léphetünk. A 
tanácsokkal már tárgyaltunk, 
hogy közös beruházásokkal, 
más vállalatokkal együtt 
újabb gyermekintézményeket 
létesítünk.

— Sokakat érint igazgató�
ságunk területén — különösen 
a hálózatépítők körében — a 
személyszállítás. Bár az el�
múlt években jelentős a javu�
lás, még mindig adódnak jo�
gos panaszok. Újabban egy 
kis autóbuszt állítottak üzem�
be, amely a változó munka�
helyekre, illetve onnan haza�
szállítja a dolgozókat. Ezt 
általánossá akarjuk tenni: egy 
körzetbe csoportosítjuk a dol�
gozókat. Ha már a családtól 
távol dolgoznak, legalább így 
könnyítsünk rajtuk, ezzel is 
javítva munkafeltételeiket, 
hangsúlyozta Benkö Tibor.

Gyapay Dénes
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K üldőitek , harmincon alul

Színhely a sajtóiroda. Idő�
pont: a kongresszus második 
napja, — vitakezdés előtt. 
Sorra érkeznek a beszélgető 
partnerek: Laisz Pál né, a Pé�
csi Távközlési Üzem szakszer�
vezeti bizottságának tagja, 
ISi agy Gézáné, a Debreceni 
Postaigazgatóság KlSZ- tit-  
kára, Szabó Jenőné. a HTI 
KISZ- titkára és Kőházi Kiss 
Klára, a nagykőrösi postahi�
vatal szb. gazdasági felelőse. 
Mindannyian a 30 éven aluli 
korosztályt képviselik a 
kongresszuson.

— Mi a véleményük az el�
hangzott beszámolóról? — 
kérdezem. Összenéznek, mo�
solyognak.

Laisz Pálné szólal meg: — 
Különösen a nődolgozók 
problémáinak mélyreható
elemzése ragadta meg a fi�
gyelmem. Besenyei Miklós fő�
titkár beszámolójában. Az 
egyenlő munkáért egyenlő bér 
megvalósításán túl úgy lehet 
segíteni a fiatal asszonyokon, 
ha növelik a bölcsődei és 
óvodai férőhelyek számát. Pé�
csett. a Távközlési Üzemben 
több olyan fiatal házast is�
merek, akinek az életét kese�
ríti meg. hogy egy vagy két 
kisgyereküket nem tudják ki�
re hagyni. — majd így foly�
tatta: — Foglakozott az írá�
sos beszámoló a szülésről 
visszatérő anyák helyzetével. 
Bizony, ezen a területen sincs 
minden rendben. A gazdasági 
vezetők sokszor a pótmegol�
dásokat választják, aminek 
következtében sok az elégte�
lenség. Úgy gondolom, a visz-  

szatérők jogainak védelme 
érdekében a szakszervezetnek 
kell erőteljesebb hangot meg�
ütni. már ahol szükséges.

Nagy Gézáné. debreceni 
küldött vette át a szót: —
Szerintem a beszámoló és a 
felszólalások tükrözik azt az 
erőfeszítést, amit mostanában 
az ifjúság helyzetének javítá�
sára fordítanak. Ez a helyzet 
minden fronton, hiszen csak 
végig kell nézni a kongresz-  
"SVÍléP-  terem -széksorain: Va-
pyurik 'ott jő páran harminc 
éven aluliak. Am,i az én fi�
gyelmemet különösen megra�
gadta, az a gépesítés. Ha jól 
értelmeztem a beszámolót, 
akkor a gépek beszerzésére 
fordítható összeg a beruházá�
si alap 2 százaléka. Szerintem 
ez kevés! Többet kellene gé�
pesíteni. sokkal többet! El�
képzeléseim szerint ez a mun�
ka könnyítésének záloga. Ha 
pedig könnyebbé válik a 
munka, megoldódik a mun�
kaerőhelyzet, megszűnik a 
már unos- untiglan emlegetett 
fluktuáció.

— Tehát a gépesítés az el�
sődleges?

— Szerintem igen! A hiva�
talok területén sok munkafo�

lyamatot kellene automatizál�
ni. Gazdaságosabb leimet egy�
ben vonzóbbá tenné öregek és 
fiatalok előtt a postai mun�
kát. Nemcsak a 44 órás mun�
kahét, hanem a szabad szom�
bat is megoldható lenne így 
sok munkaterületen.

Szabó Jenőné már az első 
napon hozzászólt a : beszámo�
lóhoz. A fiatalok közül Sokan 
gratuláltak neki. De egyetér�
tettek szavaival az idősebbek 
is.

— Megtiszteltetés számom�
ra. hogy országos szintű ve�
zetők hallgatták meg elkép�
zeléseimet — mondja. — Mint 
említettem, nincs megfelelően 
dotálva a szombat délutáni és 
a vasárnapi munka, Ha anya�
gilag kifejezésre lehetne ezt 
juttatni azok, iránt, akik mun-  
kaszünetes napokon állnak 
őrt a lakosság, a társadalom 
érdekében, akkor megoldódna 
e nyomasztó kérdés. Akik itt 
beszélgetünk, mindannyian 
tudjuk, mit jelent, teszem azt, 
szilveszter éjjelén dolgozni..,

— Vagy húsvét vasárnapjá�
nak délutánján — szól közbe 
Laisz Pálné.

Karácsonykor és szilvesz�
terkor —-  toldja meg Kőházi 
Kiss Klára.

— Egyszóval: nehéz és nyo�
masztó ez a helyzet — össze�
gezi Szabó Jenőné, — Meg 
kell teremteni a feltételeket, 
hogy legalább értelme legyen 
az ilyen munkának. Úgy 
gondolom, a szakszervezeti 
tagok száz százaléka egyet ért 
ezzel az igénnyel... Heves 
vita alakult ki a kérésetekről 
is. Minden felszólalónak a 
véleménye: alapvetően javult 
a helyzet, de még van mit 
tenni. Sokat segített elnöksé�
günk határozata, de a megvá�
lasztandó szakszervezeti ve�
zetőszerveknek marad felada�
tuk bőven.

— Mi a véleményük? A 
beszámolót és a vitát, a tár�

gyalt kérdéseket lehet kama�
toztatni munkahelyükön?

— Szerintem azonnal — 
feleli Kőházi Kiss Klára. — 
ilyen közvetlen hangon még 
nem hallottam szólni embere�
ket. A kongresszus lelkesítő 
hatással volt rám.

— Az őszinteség engem is 
megfogott — mondja Nagy 
Gézáné. — KISZ- taggyűlésen 
beszámolok a történtekről, de 
a szamunkra megszívlelendő 
témákat ismertetni fogom a 
vezetőimmel is. — A debre�
ceni küldött mosolyogva foly�
tatja: E kongresszus bátorsá�
got is öntött az emberekbe, 
hiszen minden súlyos problé�
máról lehet és kell beszélni. 
Ez a legmaradandóbb tanul�
ság!

— A Távközlési Üzem
szakszervezeti bizottságának 
ülésén legutóbb napirendre 
került, hogy állandó délelőt�
tös műszakot kell biztosítani 
a több gyermekes anyáknak 
— mondja Laisz Pálné. — A 
kongresszus bebizonyította, 
hogy azoknak volt igazuk, 
akik ezt tűzön- vízen keresz�
tül kívánják vinni. Tudom, 
nem egyszerű a feladat meg�
oldása. mert, ha valaki csak 
délelőttös, akkor másnak csak 
délutánosnak : kell lennie.
Igazságos megoldásra van 
szükség! A másik tanulság és 
egyben feladat számomra: 
minden erővél azon kell mun�
kálkodni a. szakszervezetnek 
és a KTSZ- nek. hogy a fiatal 
technikumot-  végzett postások 
hivatásnak tekintsék munká�
jukat. Évnek leszek-  a propa-  
gavdist.á'a a IX. kongresszus 
szellemében.

Fiatalokkal beszélgettünk a 
kongresszus félidejében, olya�
nokkal. akik hittel és biza�
lommal jöttek a nagy tanács�
kozásra. Négyük példája bizo-  
rsntjc, nem érte őket csaló�
dás. ‘

(marton)

A kongresszusnak az egyik 
legíelemelőbb jelenete volt. 
amikor Besenyei Miklós főtit�
kár átadta a jó munkát végző 
szakszervezeti tisztségvise�
lőknek a kitüntetéseket. Min�
den egyes alkalomkor hosz- 
szan zúgott a taps.

„Szakszervezeti Munkáért”
arany fokozatú kitüntetésben 
részesült Fogoly József né, a 
Rádió- és Televízióműszaki 
Igazgatóság Szakszervezeti Ta�

nácsa Társadalombiztosítási 
Munkabizottságának elnöke, 
Horváth Mária, a Celldömöiki 
Járási Szakszervezeti Eizottság 
titkára, Kudas Ferencné, a 
Posta Csekkleszámoló Hivatal 
Társadalombiztosítási Taná�
csának vezetője, Mihics Gyula, 
a Debrecen 1. Postahivatal 
Szakszervezeti Bizottságának 
gazdasági felelőse, Rózsás Fe�
renc, a Budapesti vidéki Terü�
leti Szakszervezeti Tanács tag�
ja és Vdvardy Istvánná, a Bu�
dapesti Postaigazgatóság Szak�
szervezeti Tanácsának elnöke.

„Szakszervezeti Munkáért” 
ezüst fokozatú kitüntetést ka�
pott: Császár József, a Debre�
ceni Területi Szakszervezeti 
Tanács revizora. Gulyás End�
révé., a Pécsi Járási Szakszer�
vezeti Bizottság titkára, Ka�
nizsai Gyula, az Óbudai Táv�
beszélő Kpt. Szakszervezeti 
Bizottságának titkára, Kessel-  
dorfer Györgyi, a Budapesti 5. 
sz. Postahivatal szb-elnöke, 
Kovács Imre. a Mezőkövesdi 
járás szb-titkára, László Já-  
nosné, a Pápai 1. sz. hivatal 
szakszervezeti bizalmija, Ma�
ins György, a KTI Szakszer�
vezeti Tanácsának társadalmi

munkavédelmi felügyelője, 
Oszlánczi István, a Budapesti 
Postaigazgatóság Szakszerve�
zeti Tanácsának tagja, Szabó 
Lajos, a Posta Központi Mű�
szaki Hivatal szb-titkára és 
Zsuzsa György, a Békés me�
gyei Távközlési Üzem szb- 
titkára.

,.Szakszervezeti Munkáért” 
oklevelet kapott: Németh Bé�
la, a Győr 2. sz. hivatal Szak- 
szervezeti Tanácsának titká�
ra, Pete Ferencné, a Szolnok 1. 
sz. Postahivatal Szakszervezeti 
Tanácsának titkára, Pokornyi 
Ervin, a Hatvan 2. sz. hivatal 
szb-titkára, Sipos Endréné, a 
Budapest 62. sz. hivatal Szak- 
szervezeti Tanácsának elnöke, 
Szőke Imréné, a Budapesti 
Távbeszélő Igazgatóság Szak- 
szervezeti Tanácsának tagja és 
Tóth Lászlóné. a miskolci já�
rás szb-titkára.

★

A kitüntetettek közül három 
szakszervezeti tisztségviselő�
vel a kongresszus szünetében 
beszélgettem. Közelebbről ér�
dekelt az a munka, amiért az 
elismerést kapták. Valamint 
az, hogy a kitüntetés birtoká-

TOY UJ IMTIilMDÉK IEGYEL
A kongresszus igen részle�

tesen foglalkozott a szakszer�
vezet kulturális nevelő mun�
kájával, az agitációs felada�
tokkal. Ezekről olyan küldöt�
teket beszélgettem, akik e 
területen dolgoznak: Kardos
Lászlónéval, Nyíregyházáról, 
Pataki Gizellával a..Budapesti 
Távbeszélő-igazgatóságról, és 
Szépe Lörinccel, Pécsről. 
Mindhárman szakszervezeti 
tanácsok tagjai.

— Teljes mértékben egyet�
értünk — mondja Szépe Lő�
rinc — a főtitkári beszámoló�
nak azzal a részével, amely 
a kulturális nevelőmunka fon�
tosságát emelte ki. Igencsak 
találó az a megállapítás, hogy 
a kultúrált, korszerű ismere�
tekkel rendelkező dolgozó ér�
tékesebb munkát végez, 
ugyanakkor könnyebben, job�
ban találja meg számítását 
egyéni életében is. A területi 
szakszervezeti tanácsok kol�
lektíváin beiül az eddiginél 
is nagyobb gondot kell fordí�
tani a dolgozók képzésére. Az 
agitáció akkor jó és eredmé�
nyes. ha nemcsak egv-egv té�
mára irányul kampányszerű�
en, hanem folyamatosan tá�
jékoztatjuk dolgozótársainkat 
a legfontosabb kérdésekről.

Tanítás a7 új szállóban

Itt élénken kapcsolódik a 
beszélgetésbe Pataki Gizella.

— Mi is úgy érezzük, hogv 
az egyéni meggyőző munka 
lesz az alapfeladatunk, Ez 
sok-sok munkával jár. Az üze�
mi demokráciának a kong�
resszus szellemében való ér�
vényesülése nyomán, eleven 
kapcsolat alakul ki a szak- 
szervezet vezetősége és a dol�
gozók között.

Szépe Lőrinc ezután a szak�
képzésről szólt.

— Elsősorban arra törek�
szünk, hogy a munkásszállá�
sok mellett megszervezzük sz 
esti általános iskolákat. Mint 
országosan, nálunk is - első�
sorban a hálózatépítők kö�
rében sok az olyan dolgozó, 
akinek nincs meg a 8 álta�
lános iskolája. Pécsett a kö�
zeljövőben készül el az ország 
egyik legszebb munkásszálló�
ja. amelyet oktatási létesít�
ménnyel kapcsolunk össze, 
ahol nemcsak az általános is�
kolai tanításra lesz mód. ha�
nem középfokú és szakmai 
oktatásra is. A tanulók szá�
mára mintaműhelyeket. hi- 
vata ihelyiségeket rendeztünk 
be, így gyakorlatban sajátít�
hatják el a műszaki ismere�
teket, a postaforgalmi munka 
alapjait.

A szakosítás kérdései kap�
csán vita alakult ki Szépe 
Lőrinc és Pataki Gizella kö�
zött. Mindketten magul? is 
tanítanak szaktan folyamokon.

V ita a  s z a k o k ta tá s r ó l
— Én úgy vélem, — védi 

álláspontját Szépe Lőrinc —, 
hogy amikor követelmény a 
postai szolgáltatás színvona�
lának fejlesztése, akkor első�
sorban a szakképzettségre kell 
az egész tanítási időt, ener�
giát fordítaná. Nem értek 
egyet azzal, hogy olyan tan�
tárgyak. mint munkavédelem, 
tűzrendészet, üzemszervezés, 
leköti a tanórák jelentős ré�
szét.

— Én nem így látom. — 
száll a vitába Pataki Gizella, 
— A munkavédelem, a tűz�
rendészet, nem vesz el sok 
időt! Az üzemszervezést ki�
fejezetten fontosnak tartom. 
Voltaképpen a módszeressé�
get tanítja és logikus gon�
dolkodásra ösztönöz.

Abban megegyeznek: napi�
rendre kell- tűzni a szakok�
tatás korszerű formáinak ki�
alakítását.

— A szakképzés a kulturá�
lis nevelőmun.ka középpontjá�
ban kell. hogy álljon, — vall�
ja Kardos Lászlóné is — mert 
csak így tudunk megfelelni a 
technikai fejlődéssel járó kö�
vetel árién yekn ek.

ft Jenior2$ölódás‘- ellen...

— Nálunk, a Nyírségben 
kénytelenek vagyunk egyre 
lejjebb adni az igényeket. 
Fiókpostákban, meg másutt, 
olyan munkakörökben, ame�
lyekben azelőtt csak középis�
kolai végzettséggel rendelke�
zőket alkalmaztunk, fel kell 
vennünk a 8 általánost vég�
zett fiatalokat Is. Ez azzal 
jár, hogy a szaktanfolyamo�
kon. a középiskolát és az ál�
talános iskolát végzettek ok�
tatási módiát nehéz . össze�
hangolni. Valószínűleg ezzel 
függ össze a segédtiszti tan�
folyamokon jelentkező nagy�
számú lemorzsolódás. Megnő- 
vekedett aktívahálózatunkkal 
biztosítani kell a tanulás tár�
sadalmi segítségét. A SZIM- 
mozgalom komoly ösztönző 
erő és jő eredmén veket is ér�
hetünk e l a segítségével.

Széné Lőrinc a TIT-előadá- 
sok jelenlegi formáját nem 
tartja kielégítőnek. Mesriesry- 
zi: bár a postás művelődési 
központ Irányításával működő 
szaba d alvad érni ákon kialakult 
bizonyos értelmiségi törzskö�
zönség. de nem megoldott q 
fizikai dolgozók művelődése.

így a szocialista brigádok esz�
mei, kulturális felajánlásai 
sem kielégítőéi?. Ha figyelem�
be vesszük, hogy a televízió 
már a következő évtől két 
csatornán sugároz és műsorá�
nak jelentős része népművelő 
jellegű lesz. akkor ki kell 
dolgozni valami olyan fonnál, 
hogy a szocialista brigádok, 
mondjuk kerékasztal formá�
jában vitatkozzanak.

A k u ftű rm o zg a lo m  új fo rm á i
— Az a pécsi tapasztalat, 

— folytatja Szépe Lőrinc —, 
hogy a dolgozók körében egy�
re népszerűbbek a társas ki�
rándulások, amelyeket a kan�
ismereti programmal kötünk 
egybe, szórakoztató, ugyan�
akkor a népművelést szolgáló 
módon. Az elmúlt évben a 
területi bizottság feldolgozta 
a terület szakszervezeti moz�
galmának 25 éves történetét: 
ugyancsak feldolgozta a helyi 
történetet 13 alapszerv is. 
Ilyen kollektív munkára a jö�
vőben is felkészülünk, ösz�
tönző erőt látunk a vetélke�
dőkben is. A pécsiek nyerték 
meg a történeti vetélkedő első 
és harmadik díját, az irodal�
mi vetélkedő két megosztott 
második díját,

A klubok szerepe

A művelődés és szórakozás 
Igen fontos eszközének tart�
ják a klubokat.

— A pécsi Postaklub — 
mondja Szépe Lőrinc — m£r 
számottevő a helyi kulturális 
életben. A pécsi írószövetségS 
csoport rendszeresen bekap�
csolódik a klub életébe, és 
ezzel szinte eggyéforrt a he�
lyi KISZ-klub.

— Mi is tovább szeretnénk
fejleszteni a klubéletet, — 
helyesel Pataki Gizella —, 
mert úgy érezzük, hogy ez, az 
egyik legvonzóbb formáia a 
kuli úrmozgalomnak. A Távbe�
szélő Igazgatóságon megren�
dezett író—olvasó találkozók 
jól sikerültek. Legutóbb a 
Váci Mihály esten Berek Kati 
és Keres Emil lépett; fel: a 
terem zsúfolásig megtelt. Az 
érdeklődésre jellemző, hogy 
azok a távbeszélő-kezelő szak- 
társaink. akiknek műszakja 2 
varv 3 órakor véget ért. meg�
várták az 5 órakor kezdődő 
előadást. Igen nagy az igény 
az ilven találkozók, az érde�
kes klubdélutánok iránt. Raj�
tunk. a mi aktivitásunkon 
múlik. hogy megteremtsük a 
dolgozók számára a kulturá- 
lódás lehetőségének új for�
máit.

Kárpáthy Gyula

ban mire összpontosítják a 
figyelmüket és energiájukat.

Sípos Endréné, a Budapest 
62. sz. hivatal Szakszervezeti 
Tanácsának elnöke a követke�
zőket mondta: — 1946-ban,
közvetlenül a felszabadulás 
után kapcsolódtam a mozga�
lomba. Mint ifjúmunkás is�
merkedtem a szakszervezeti 
feladatokkal, méghozzá akkor 
a legnehezebbekkel. Nagy 
szükség volt a propagandis�
tákra. Olyan önfeláldozó em�
berekre, akik éjt nappallá té�
ve dolgoznak és amellett po�
litikai téren buzdítják a töb�
bieket. Szívesen emlékszem 
vissza azokra az időkre, annál 
is inkább, mert most a kong�
resszuson felelevenítettük 
azokkal az elvtársakkal, akik�
kel ott és akkor együtt kezd�
tük . . .  Most egy kicsit egy�
másra vagyunk büszkék. Hi�
szen azóta az „ifik” közül so�
kan magas beosztásban dol�
goznak és komoly munka- 
eredményeket tudhatnak a 
magukénak.

— Az elismerő kitüntetést, 
úgy gondolom, a 25 éve töret�
lenül végzett mozgalmi mun�
kámért kaptam. Ennek birto�
kában pedig a fiatalok érde�
kében szeretnék tenni egyet 
és mást. Szeretném, ha a 
szakszervezet segítségével, tá�
mogatásával megtalálnák az 
ambíciójuknak megfelelő
munkaterületeket. Ezen érzé�
sem szerint nagyon sok múlik. 
„Eredeti” szakszervezeti funk�

ciómnak megfelelően továbbra 
is jó propagandista szeretnék 
maradni!

Kanizsai Gyula, az Öbudai 
Központ szakszervezeti titkára 
meglepetést okozott azzal a ki�
jelentésével, hogy 6 1936 óta 
szakszervezeti tag. Ugyanis 
fiatalos lendületű ember, aki�
nek még az arca is ráncmen�
tes.

— Pedig nem bánt velem 
kesztyűs kézzel az élet — 
jegyzi meg mosolyogva. — 
Gyermekéveimet egy munkás�
kerületben töltöttem. A legne�
hezebb időszakban ismerked�
tem a szakszervezettel. Akkor 
még számomra egyet jelentett 
a sztrájkszervezéssel, a nyüt 
ökölharccal. Láttam és ta�
pasztaltam éhezést és kardla�
pozást. A magam bőrén érez�
tem az egyéni sérelmeket. . .  
A történelem kereke nagyot 
fordult, merőben megváltozott 
a szákszervezeti feladat. De 
egyéni sérelmek most is akad�
nak. A társadalom egésze 
szempdntjából elenyésző „ki�
csi” ügyek nagyon nagyok tud�
nak lenni azok számára, akik�
nek az elevenébe vág. Legyen 
az bérezés, lakás, munkahelyi 
probléma. Ezeket intéztem ed�
dig is nagy lelkiismeretesség�
gel és fogom, a kitüntetés bir�
tokában, még nagyobb körülte�
kintéssel intézni.

A „Szakszervezeti Mun�
káért” arany fokozatú kitünte�
tést kapott Rózsás Ferenc, a 
Budapest vidéki Terület Szak- 
szervezeti Tanács tagja. Őszü�

lő halántékű, kedves mosolyé 
ember. Azok közé tartozik, 
akik halkszavú érveléssel, áz 
élet alapos ismeretével nye�
rik meg álláspontjuknak a 
hozzájuk fordulót.

— Ha már az előttem szólók 
beszéltek a múltról, én se le�
gyek kivétel — mondja. — 
1949 óta vagyok választott 
tisztségviselő. Megjártam a 
mozgalom lépcsőfokait: bizal�
mi. szb-tag, járási tanácstag. 
SZMT-tag voltam. 22 év óta 
a választóim bizalma szá�
momra a legnagyobb kitünte�
tés. Természetesen nagyon 
örülök a mostani aranynak is. 
Jólesik, ha értékelik a mun�
kánkat . . .  S ha már a munká�
ról van szó! A helyszínen, a 
területen szerzett tapasztala�
tokat értékelem a legtöbbre. 
Az ügyeket az összes reális té�
nyező ismeretében szeretem 
megoldani. A dolgozók igény- 
lik a közvetlen kontaktust 
felsőbb mozgalmi és gazdasá�
gi szakemberekkel. Ennek a 
kapcsolatnak a tovább építé�
sén munkálkodók majd és 
nem riadok vissza sem a 
számszerű nehézségektől, sem 
a bonyolult problémáktól.

Eddig tartott a szünet. így 
hát a beszélgetés is. Három 
arcot, három munkaterületet 
ismertem meg a sok közül. 
Mind a három azt bizonyítot�
ta. hogy a kongresszusi kül�
döttek hosszan tartó tapsi 
azoknak szólt, akik megér' 
demlik. (m—n)

DL I.
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Találóan jegyezte meg va- 
Msá: a kongresszus egyben
orseágos méretű tapasztalat- 
csere. A leüld öttek között ott 
voltak a szocialista brigádok 
képviselői, vezetők és brigád�
tagok szép számmal. Milyen 
tanulságokat vontak le mun�
kájukra vonatkozóan? Hogyan 
gazdagodott a tanácskozás 
nyomán a brigádok tevékeny�
sége?

Az RTV Műszaki Igazgató�
ság küldötte, Kuhn Béla fő�
mérnök, a szakszervezeti ta�
nács tagja, elégedetten fogad�
ta a kongresszus határozatait.

— Nem kétséges, a verseny 
fellendülését is maga után 
vonja a kongresszus —, mond�
ta. — Nálunk ez évben már 
igen szigorú feltételeket szab�
tunk a különböző szintek el�
éréséhez. Az állomások él- 
üzem-versenyével összehan�
goltuk a brigádmozgalimat, a 
kis közösségek vetélkedését. 
„Szocialista” címre csak az az 
állomás tarthat igényt, ahol 
valamennyi brigád kiérdemli 
a „szocialista” címet.

— A jövőben még általáno�
sabbá tesszük azt a gyakorla�
tot, amely szerint a brigádok 
vállalásaikat összekötik a 
szakszervezeti munkával. A 
mozgalmi munka fellendülése 
várható azoktól a vállalatok�
tól, amelyek meghatározzák, 
milyen szakszervezeti tevé�
kenységre kötelezi el magát a 
kollektíva.

— A korábbi években még 
sűrű. újabban már valami�
vel ritkább, hogy a brigádok 
olyan vállal ásókat tesznek, 
amelyek teljesítése nemcsak 
tőlük függ. Ezt a helytelen 
gyakorlatot a kongresszus út�
mutatásainak megfelelően 
igyekszünk megszüntetni — 
mondotta befejezésül a főmér�
nök.

Lutter Sándomé brigádve�
zető, az ötezer lelkes Szabolcs 
megyei Kamecse postahivata�
lát képviselte a kongresszu�
son.

— Hatan vagyunk a „Hé- 
mán Kató” brigádban, csupa 
asszony és lány. 1969-ben kap�
tuk meg a bronzplakettet, s 
a múlt év eredményei után az 
ezüstplakett várományosai 
vagyunk. Hogy mihez nyújtott 
segítséget a kétnapos tanács�
kozás? Mindenek előtt vilá�
gos képet kapunk szaszerve- 
zetünk eltökélt szándékáról, 
az élet- és munkakörülmé�
nyeink javítását illetően.

— Munkánkhoz nagy segít�
séget kaptam. Igyekszem még 
jobban összekovácsolni kis kö�
zösségünket, amelyből rajtunk 
kívül álló okokból az utóbbi 
években többen is eltávoztak. 
Kevesellték a fizetést, nehez�
ményezték a vasárnapi szol�
gálatot. Remélem közelebb 
léptünk a megoldáshoz. Mi, 
forgalmi dolgozók, eddig is 
mindent megtettünk a zavar�
talan postaforgalomért, jól 
esik azonban tudni: gazdasági 
és mozgalmi vezetőink isme�
rik hétköznapi gondjainkat, 
igyekeznek mielőbb orvosolni 
problémáinkat. Mindezekről 
örömmel számolok be otthon.

Karakó András brigádveze�
tő, a tiszalöki posta héttagú 
kézbesítő brigádjának munká�
járól számolt be az egyik szü�
netben.

— Nekem már jóformán 
megtelt a jegyzetfüzetem, fon�
tos téma került napirendre. 
Választ kaptam sok, régóta 
bennem megfogalmazódott 
kérdésre is.

— Nálunk 12—13 ürilöméte-
res körzetben hétezer ember 
él, akik között mintegy ezer 
a tv-előfizető, és 2300-an ná�
di ótulajdonosak. Az eddigi bé�
rezés, bizony nem volt vonzó, 
a kézbesítők sűrűn cserélőd�
tek. ö t éve alakult brigádunk 
hét tagjából csak hárman va�
gyunk, a többiek elmentek, 
újak pedig nehezen jelentkez�
nek. Aki hivatásának érzi a 
postás munkált, az is gyakran 
kísértésbe kerül: másutt —
nemegyszer kisebb felelősség�

gel járó munkáért többet fi�
zetnek. Örülök, hogy szak- 
szervezetünk úgy ítéli meg: 
egyes munkakörökben indo�
kolt a fizetésemelés, az tovább 
nem halogatható.

Cseri Pál brigádtag, a Nóg- 
rád megyei Távközlési Üzem 
Rákóczi brigádjának munká�
ját sommázta. Három éve ala�
kultak, átlagéletkoruk: 30 év. 
Tmk-val, fenntartással foglal�
koznak a rétsági és a balas�
sagyarmati járásban.

— Meggyőződésem, hogy a
kongresszus nyomán megélén�
kül a szakszervezeti munka. 
Annyiféle műszaki probléma 
hangzott el, hogy a fenntar�
tásban, zavarelhárításban 
vagy építésben foglalkoztatott 
brigádban sem érezhetik ma�
giakat mostohának. Tanulsá�
gok? Szép számmal kerültek 
a blokkomba. Például: még
tervszerűbbé tesszük munkán�
kat, tovább javítjuk a munka�
feltételeket. Már eddig is si�
került elérni, hogy télen a za�
varelhárításra felerészt gépko�
csival utazunk. Azt hiszem, 
öt fős közösségünk még job�
ban összekovácsol ódik a ta�
nácskozás után — mondta 
Cseri Pál.

Ézsöl Mária szó-titkár, Ka�
puvárról érkezett a kong�
resszusra. Harmincegy hiva�
tal 119 szervezett dolgozóját 
képviselte.

— A kapuvári hivatalban
két szocialista brigád van: a 
kézbesítők héttagú „Radnóti 
Miklós" brigádja, az ezüst�
plakett várományosa, a táv�
közlésben dolgozók „Zrínyi 
Ilona” brigádját bronzra ta�
lálták érdemesnek. Tíz lány 
és asszony tömörül e közös�
ségben. Bizony jó lenne, ha az 
édesanyákat mentesíteni tud�
nánk az éjszakai szolgálattól. 
S ha sor kerül a bérrendezés�
re, talán az utánpótlási nehéz�
ségek is megszűnnek, többen 
választják hivatásul a postás 
szakmát. Az állandó létszám- 
hiány a brigád tagjainak

energiáját nagyon igénybe ve�
szi, nem beszélve arról, hogy 
az újonnan felvettek betanítá�
sa is rájuk vár. Előfordul az 
is, hogy a több hetes vesződés 
kárbavész: a frissen felvett
munkaerő a fárasztó beosztás 
miatt búcsút mond — panasz�
kodott Ézsöl Mária, majd hoz�
zátette: ami tőlünk telik, min�
dent megteszünk a kézbesítő�
kért, de a négy levél- és há�
rom hírlapkézbesítő olykor 
emberfeletti teljesítményt kell 
hogy nyújtson. Sok a túlóra, 
pedig igyekszünk tervszerűb�
bé tenni a munkájukat.

Váczi Tfoltánné szb-ütkár 
Győrből, az 1. számú postahi�
vatalból érkezett a kongresz- 
szusra. Jellegzetes „női hiva�
tal” képviseletében: létszá�
mukból (121 fő) mindössze 
négy a férfi. Öt brigádjuk kö�
zül négy aranykoszorús. Leg�
eredményesebb a felvételi osz�
tályon a Marie Curie-brigád.

— A legnagyobb visszhang�
ra a heti szabadnap feltételei�
nek megteremtése számíthat 
— mondta. — Legtöbb dolgo�
zónk családanya. Nekik igen 
sokat jelentene, ha a postánál 
is megvalósulna az ötnapos 
munkahét. Feltételeit jobb 
munkaszervezéssel igyekszünk 
megteremteni. Talán arra is 
sor kerül, amiről a területi 
küldöttgyűlésünkön is szó 
esett: a szombat délutáni
szolgálat külön díjazására. 
Gondot okoz a kevés óvodai 
férőhely. Emiatt a kongresz- 
szuson is többen panaszkod�
tak. Mi lenne, ha a posta is 
hozzájárulna újabb óvodai és 
bölcsődei férőhelyek létesíté�
séhez? Ügy érzem, a kong�
resszuson őszintén megfogal�
mazódtak e gondok. Ha egyik 
napról a másikra nem is, de 
előbb-utóbb sor kerül a prob�
lémák megoldására. Jóleső ér�
zés lesz mindenről beszámolni 
az otthoniaknak — jelentette 
ki Váczi Zoltánná.

Gy.D.

Lapunk márciusi számában 
rövid hírben jeleztük: Balaton-  
földváron és Hévízen építendő 
üdülőkkel kapcsolatosan a Pos. 
ta és a SZOT képviselői meg�
állapodást írtak alá. Mit is 
tartalmaz a megállapodás, mi�
lyen eredményre számítha�
tunk, mennyire szolgálja az a 
szervezett postások érdekeit?

A Posta Balatonföldváron, a 
SZOT kezelésében lévő terü�
leten 100 kétágyas üdülő szoba 
felépítésének és berendezésé�
nek finanszírozását vállalja. 
Hasonló a törekvés Hévízen is, 
ahol a postásüdülő területén 
50 kétágyas szoba építési költ�
ségeit, valamint a meglévő 
épület rekonstrukciójának ki�
adásait vállalta a posta.

A SZOT, az ilyen együttmű�
ködéssel nagymértékben hoz�
zájárul, a központilag meg 
nem valósítható, de a szak-  
szervezeti tagság részére szük-  

■ séges üdülőférőhelyek száma 
növekedéséhez. A vállalatok�
nak csak a felépítéshez szük�
séges pénzösszegeket kell biz�
tosítani. Így a férőhelyek 50 
százalélzára, 15—20 éven ke�
resztül — a mindenkor ér�
vényben lévő kedvezményes 
beutalójegyek árának befize�
tése mellett — a rendes be�
utalókereten felül, saját dol�
gozóikat küldhetik üdülni. Az 
üzemeltetés, az elhasználódott 
eszközök pótlása, az épületek 
karbantartása, és minden ez�
zel kapcsolatos kiadás a SZOT 
üdülési és Szanatóriumi Fő-  
igazgatóságára hárul,

A két üdülő rendelkezésre 
álló beutalójegyeinek szétosz�
tásáról, felhasználásáról szak-  
szervezetünk gondoskodik.

.4 SZOT elnökségének a 
szakszervezeti kedvezményes 
üdülésre vonatkozó szabályza�
ta mindkét üdülővel kapcso�
latban reánk is kötelező. E 
kiadások nem terhelik a ré�
szesedési alapot, a költségeket 
a fejlesztési alapnak, a negye�
dik ötéves tervidőszakában a 
szociális, kulturális beruházá�
sokra szánt összegből fedezi 
a Posta. Az üzemeltetésre sem 
kell évente a két üdülőnél

T Ö B B E N  Ü D Ü L H E T N E K !
mintegy 3,4 millió forintot a 
részesedési alapból kiszakíta�
ni. Az sem mellékes, hogy a 
beutalók által fizetett térítés 
milyen összegű. Balatonalmá�
diban a postás dolgozók napi 
30 forintot, egyes esetekben a 
hozzátartozók napi 40 forintot 
is fizetnek. A SZOT- üdülőjegy 
ára napi 18 forint. A megálla�
podás másik pontjában a 
SZOT biztosítja részünkre, 
hogy a szerződés határidejé�
nek lejárta előtt két évvel, az 
üdülők későbbi üzemeltetésé�
vel kapcsolatban, ugyanezen 
alapelvek szerint újabb üze�
meltetési megállapodást kös�
sünk.

A bálatonföldvári üdülő 
évente 10 kéthetes turnusban 
áll a beutaltak rendelkezésére, 
nyáron 5 turnusban családi 
üdülésre is lesz lehetőség. Ez 
évente 250 plusz gyermékbe-  
utalójegyet is jelent. A hévízi 
gyógyjellegű üdülő egész év�
ben működik. Az új épület�
ben, az országosan megálla�
pított kereten felül 15 éven 
keresztül minden turnusban 
50 kedvezményes beutalóje�
gyet kapunk. A meglévő épü�
let rekonstrukciós munkála�
tainak költségeihez a Posta 7 
millió forinttal járul hozzá,

äZOC/AUSH MÓDON
A Budapesti Távbeszélő 

Igazgatóságnál hagyományos, 
hogy az üzemeikben dolgozó 
szocialista brigádok vezetői 
szakmai és mozgalmi vezetők�
kel évenként közösen vitat�
ják meg az elmúlt időszak 
brigádeseményeit, s meghatá�
rozzák a tennivalókat. Már�
cius 18-án ár. Rácz László né, 
az igazgatóság munkaügyi 
osztályának vezetője értékel�
te az 1970. évi vállalásokat, 
majd ismertette az 1971. évi 
feladatokat, amelyekhez
igénylik a szocialista brigá�
dok munkáját. Hangsúlyozta: 
a 100 gépi kapcsolású távbe�
szélő állomásra jutó tényle�
ges hibák számának kismér�
tékű csökkenése, valamint a 
fő- és alközponti jóságfok 
szintjének növélése döntő 
súllyal a szocialista brigádok 
erőfeszítéseinek köszönhető. 
Viszont az egy tényleges hi�
bára jutó zavaridőtartam 45 
perccel való növekedése fi�
gyelmeztet a jobb munka- és 
üzemszervezési intézkedések 
szükségességére.

Az előadást figyelemre mél�
tó hozzászólások követték. Bő-

nyi Akosné, a Ferenc Távbe�
szélő Üzemből, elismeréssel 
szólt a Pálinkás szocialista 
brigád nemes cselekedetéről, 
a fóti gyermekváros egy gyer�
mekének patronálásáról. Kal�
már László, Lipót távbeszélő 
Üzem: a kitűzött feladatokat 
a szocialista brigádok közre�
működésével megoldották. 
Sürgette a több és korszerűbb 
műszaki felszerelést. Selmeczi 
József, a Lágymányosi Táv�
beszélő Üzem komplexbrigád 
vezetője közölte: a X. kong�
resszus tiszteletére 100 ezer 
forintos felújítási költséget ta�
karítottak meg. Szente Péter, 
a Teréz Távbeszélő üzemből, 
elmondta, hogy a 11 éves szo�
cialista brigádmozgalmuk so�
kat tett az üzemben a közös�
ségi szellemért. Vadász Béla, 
a Zugliget Központtól, elmon�
dotta, hogy a brigád vállalása 
kollektíván készült.

Condi Ferenc, az Alközpon�
ti Üzemtől, a brigádnaplók 
vezetésének tartalmi fejlődé�
séről beszélt. Szólt a Puskás 
Tivadar brigádról: az óvodá�
sok játékait is rendszeresen ja�
vítják. Nyolc brigád több mint 
10 000 forint jutalmat és 63

amiért 15 éven keresztül tur�
nusonként még 25, tehát ösz-  
szesen 75 darab beutalójegyet 
kapunk kereten felül.

A gazdaságossági számítások 
egyértelműen igazolják: a
szakszervezeti tagok érdekeit 
szolgálja a szerződés. A két 
épületben előreláthatólag
1974- ben megkezdhetjük az 
üdültetést. A postás dolgozók 
országosan, átlag évi 4700 
SZOT- beutaló jegyet kapnak.
A két üdülővel a nyári csalá�
dos üdültetés keretszáma 1000 
felnőtt és 250 gyermekbeutaló�
val, a gyógyüdülés pedig évi 
1950 beutalójeggyel növekszik.

Piriczky György

nap jutolamszabadságot ka�
pott

Szabó Lajos, a Kábelfenn�
tartó Üzemtől, hangsúlyozta: 
gondot fordítanak a munka- 
védelemre. Mihajlovics Gyula, 
a Tudakozó és Névsorszer�
kesztő Hivataltól felvetette: 
a szocialista brigádok űj 
anyagi elismerési rendszere 
ma már körültekintőbb mér�
legelést kíván. Csőke János. 
a Hálózatépítő Üzemtől, ered�
ményeik ismertetése mellett 
a munkaerőhiányról. Bíró 
Mózes, az Erzsébeti Távbeszé�
lő Üzemtől, a havonként meg�
rendezett klubdélutánról szólt 
Csányi Béla, a József Távbe�
szélő Üzemtől, örömmel jelen�
tette: a brigádjuk is hozzájá�
rult ahhoz, hogy a nyilvános 
távbeszélő állomások rongá�
lása csökkent.

A tanácskozás méltó befe�
jezéseként Horváth Ferenc 
igazgató a „szakma ifjú mes�
tere” mo7.galomban eredmé�
nyesen vizsgázó fiataloknak 
jutalmakat adott.

A tanulságos vita konzek�
venciáit bizonyára levonják 
mind a szakma, mind a szak- 
szervezeti szerv részéről, hi�
szen szőba került a korszerű 
műszaki felszerelés biztosítá�
sa, a jobb munkaszervezés is. 
Keik hogy odafigyeljenek a 
legjobbak véleményére!

Szilasi Gyula

K ö szö n tjü k  

a z  é le n já r ó k a t
Az 1970. évi mennyiségi és minőségi munka�

eredmények alapján az alábbi postaszervek nyer�
tek el magas kitüntetéseket:

A „Minisztertanács és a Szakszervezetek Orszá�

gos Tanácsa Vörös Vándorzászló" kitüntetést kap�

ták a Pécsi Postaigazgatóság hivatalai, üzemei. A 
kongresszusi munkaversenyben elért kimagasló 
eredményeik alapján elnyerték a Magyar Szocialis�

ta Munkáspárt Központi Bizottságának „Kongresz- 

szusi oklevelét" is.

A „Kiváló vállalat" kitüntetést kapták:
Miskolci Postaigazgatóság hivatalai, üzemei. 
Soproni Postaigazgatóság hivatalai, üzemei,

Rádió- és Televízió Műszaki Igazgatóság üzemei,

Budapest-vidéki Postaigazgatóság hivatalai, 
üzemei és

a Posta Központi Távirőhivatal.

Gratulálunk a kitüntetett postaszervek dolgozói�
nak az eredményes, jó munkáért!

Egy s p o r ta k t ív a  

a  k o n g r e ssz u so n
,„4 Vili. kongresszus óta szákszervezetünk testne�

velési és sporttevékenysége, illetve azzal kapcsolatos 
szerepe és felelőssége jelentősen megváltozott. A SZOT 
e tárgyban kiadott állásfoglalásai és határozatai növel�
ték önállóságunkat és felelősségünket, elsősorban a tö�
megsportmozgalom és a munkahelyi testnevelés terén.”

Ezekkel a mondatokkal kezdődött szalcszervezetünk 
IX. kongresszusa írásos beszámolójának a postások 
sportéletével foglalkozó része. Nagy István Nyíregy�
háza járási szb- titkára kongresszusi küldött, ugyan fia�
talember, de a pályák, a sporttelepek környékén már-  
tnár veteránnak számít. A labdarúgás és más sportágak 
érdekében is szívesen megtesz minden tőle telhetőt. A 
postás dolgozók tömegsportjában keresett — és talált 
— lehetőséget a  rendszeres testedzésre, a sportolásra. 
Ma is aktív játékosa a szakmánk tömegsportmozgalmá�
ban folyó házibajnokságnak.

Mindezt el kell róla mondani, mert így válik érthe�
tővé: miért húzta alá a sportra vonatkozó sorokat a 
beszámolóban. A kongresszus egyik szünetében ezeket 
mondotta:

— Megyénk tömegsportmozgalma pontosan tükrözi o 
kongresszusi jelentés állítását — mondja. — Szabolcs-  
Szatmár megyében is nagy lépést tett előre a postások 
tömegsportélete. Az elmúlt évi jubileumi versenyen is 
szép számmal szerepeltünk.

Különösen a női röplabdacsapat eredményeiről beszél 
szívesen és örömmel. A lányok csapatát Ugyanis több 
kishivatalból igen nehéz volt összehozni. Nem volt köny-  
nyű az edzésekre, a mérkőzésekre együtt tartani a csa�
patot, de megérte: a nyíregyházi lányok a debreceni 
terület első helyezettjei leitek, az országos döntőben 
pedig bronzérmesek.

Most ismét alapszintű versenyekre készülődnek a sza�
bolcsiak, rövidesen több sportágban megkezdődik a Ke�
let- magyarországi Postás Kupáért a küzdelemsorozat a 
miskolci és a debreceni terület között. A sakkozók és 
az asztaliteniszezők még februárban megkezdték az ed�
zéseket — teremben. A szabadtéri sportok kedvelői: a 
kispályás labdarúgók, atléták, röp-  és kézilabdázók is 
készülődnek. Igaz, átmeneti pályagondjuk volt, de meg�
oldották.

— A kongresszus határozatában olvastam: sportmoz�
galmunk hagyományaihoz híven továbbra is. elsősorban 
a postás dolgozókra épüljön, számlikra biztosítson spor�
tolási és szórakozási lehetőséget. Ez így helyes és éssze�
rű, Példaként hozom fel a tömegsportban részt vevő 
kispályás labdarúgócsapatunkat. Jó kis csapatunk van, 
bizonyára megállná a helyét erősebb mezőnyben, akár 
a városi, vagy a megyei bajnokságban is. Már több íz�
ben felkerülhettünk volna, de részben anyagi erőnket 
meghaladná az ilyen lépés, másrészt néhány idegen, 
nem postás labdarúgót is szerepeltetnünk kellene. Jól 
érezzük magunkat a postás tömegsportbajnokságban, 
arra összpontosítjuk erőinket.

Nagy István — mint a többi küldött — sok jé gon�
dolattal, tapasztalattal a tarsolyában indult vissza mun�
kahelyére. Bizonyos, hogy e tapasztalatok, a kongresz-  
szus sportvonatkozású iránymutatásai éssrevétetik ma�
gukat a keleti megye postás dolgozóinak sportéletében 
is. (V—)
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BÍRÁL A POSTAS NÉZŐ

„Bodnárné" utoljára...
A x  írá s  sz o m o rú  a k tu a l i tá s a :  a m e g k é rd e z e tt  n é �

z ő k  K iss  M an y i u to ls ó  te l lé p é s é t  lá t tá k .  V e lü k  fo ly �
t a to t t  b e sz é lg e té s ü n k  ó ta  a  n é p sz e rű , K o ss u th -d í ja s  
k iv á ló  m ű v é sz n ő  e lh u n y t.

A Madách Színház „újdonsága” a szezon 
kellős közepén: Németh László Bodnámé 
című drámája. Az „újdonság” mögött az a 
paradox tény rejlik, hogy a darab Kos-  
suth- díjas írónknak legelső, negyven éve 
írott, színpadra eddig még soha nem, ke�
rült drámai műve.

A kritika szinte egyöntetű elismeréssel 
nyugtázta a színház vállalkozását. Az egyes 
előadások látogatottsága, a darab fogadta�
tása viszont arra vall, hogy a közönség 
véleménye erősen megoszlik. Bizonyítják ezt 
a postás nézőkkel folytatott, következő be�
szélgetéseink is.

— Benyomásaim vegyesek — mondja Kör�
mendi Anna, a PSZSZI felülvizsgáló cso�
portjának fiatal dolgozója. — Jó darab? 
Gyenge darab? Egyiket sem merném hatá�
rozottan állítani. A magam részéről azon�
ban semmiképpen sem tudom elfogadni az 
anya viselkedését a teslvérgyilkosság után, 
próbálkozását, hogy a brutális tettet vé�
letlen balesetnek tüntesse fel, minden áron 
mentse addig megvetett és mellőzött na�
gyobbik fiát. Ez — véleményem szerint — 
nem következik hitelesen a meghatározó jel�
lemekből, azok szembenállásából. S ha már 
valaki képes arra, hogy a fejszecsapás nyo�
mának eltüntetése, a gyanú elterelése vé�
gett puskával lőtte szét saját, halott gyer�
mekének fejét — ami egyébként is hátbor�
zongató —, akkor alig ha olyan naiv, hogy 
a bűnjelet, a véres baltát az üres kály�
hába dugja. Mindez nem jelenti, hogy nem 
becsülöm a dráma morális tanulságait, va�
lamint a színészi játékot, amely szerintem 
majdnem hibátlan. Különösen Kelemen Éva 
remekel a szomszédasszony és Dégi István, 
az öreg Bodnár szerepében.

Czike Sándornénűk, a PSZSZI adatfeldol�
gozó osztálya általános előadójának vélemé�
nye szinte homlokegyenest ellenkező:

— Nekem nagy élmény volt a Bodnámé. 
Híven tükrözi a 30- as évek magyar falu�

jának életét. Szinte a  görög sorstragédiák 
komor fenségét idézi Németnek ez a fiatal�
kori darabja. Hogy mi motiválja az anya 
megdöbbentő magatartását? Bizonyára a 
bűntudat, hogy egyik gyermekének felemel�
kedése kedvéért a másik — ugyanolyan• édes-  
szülött — gyermekét jóformán az ólba, cse�
lédsorba hajszolta. Kiss Manyi ezt a bűntu�
datot megrázóan érzékelteti. E darabban mint 
nagy tragika lép elénk. Nem tetszett vi�
szont Almási Éva játéka, Déginek pedig a 
mozgása kitűnő, maszkja hiteles — annál ke�
vésbé beszéde, mint öreg paraszté. Nem va�
lamiféle naturalista stílust, netán göregá-  
boros tájszólást hiányolok e figuránál. De 
a főiskolán elsajátított, csiszolt, szép arti�
kuláció e szerepben legalább is zavaróan 
rontja az alak hitelét. Nagyon gyengének 
tartom Balázsovits Lajos alakítását.

Azt gondolhatná az ember, hogy az azo�
nos korosztályú fiatalok ízlése, igénye álta�
lában megegyezik. Megcáfolta ezt beszél�
getésünk a Felsőfokú Távközlési Technikum 
két, 1. évfolyamos hallgatójával.

— Akár mégegyszer is megnézném — je�
lenti ki Bíró Márta. — Magam is hosszú 
évekig vidéken éltem: tudom, előfordulhat 
ilyen dolog. Önkéntelenül párhuzamot von�
tam a Rozsdatemető Pék Máriája és Bod�
námé között: mindkettőben félelmetesen 
nagy erő munkál ahhoz, hogy a családot 
súlyos bűnök árán is összetartsák. Emlékeze�
tes marad számomra Kiss Manyi.

Vidékről felkerült fiatal Riskó Pál is, de 
más a véleménye:

— Bátor tett, jó darab lehetett ez a ma�
ga idejében. Számunkra viszont mintha már 
nem mondana eleget ez a nagyapáink korá�
ban játszódó dráma. Általában minden sze�
replő tetszett; maga a cselekmény, különösen 
az a rész, ahogyan felderítik az igazat, rop�
pant izgalmas. De a mai ember — s azt hi�
szem, ez jó — már nem ilyen problémákkal 
viaskodik. Nem a Bodnámé művészi érté�
keit becsülöm le, inkább korosztályom igé�
nyét próbálom megfogalmazni: minél több, a 
mi mai életünk kérdéseit felvető darabot 
szeretnénk látni — magasabb színvonalon.

G. Szabó László

FELELŐSSÉG  -  S Z A V A T O S S Á G

E g y e t l e n  t á r c s á z á s s a l . . .
Nemrégiben hivatalosan 

megnyitották a Japán—Szov�
jetunió—Európa nemzetközi 
távközlő rendszert. Moszkva és 
Tokió, Kojipenhága és Bem, 
Prága és Bonn egyszerre be�
kapcsolódott a rendszerbe. Bár 
a világűrben eredményesen 
működnek a távközlési műhol�
dak, a szovjet Molnyija és Or�
bita segítségével például a 
Szovjetunió egész területével 
lehet telefonon beszélni, vagy 
tv- adást közvetíteni, és ugyan�
akkor mind a mai napig nem 
vesztette el jelentőségét a ká�
bel.

1956- ban üzembe helyezték 
az első harimnehat csatornás 
transzatlanti telefonkábelt, a 
TAT—I- t, amely Skóciát köti 
össze Ű j- Fundlanddál. Lát�
szatra semmi szükség sem volt 
rá, hiszen már ismerték az ol�
csó és gazdaságos rádióössze�
köttetést. 1927- ben megte�
remtették az első rádiótelefon 
vonalát az Atlanti- óceánon ke�

resztül, de ennek megvoltak a 
hátrányai is, mint az adók 
erősségének, a vevőkészülékek 
érzékenységének hatásai. Éh�
kor gondoltak ismét a kábel�
re, amely biztosítja a zavar�
mentes adás- vételi lehetősé�
get. A kábel az építés költsé�
gessége ellenére, ma is kon-  
kurrál mind a rádiótelefonnal, 
mind pedig a távközlő műhol�
dakkal. A TAT—1 után üzem�
be helyezték a TAT—2- t, az�
után az Anglia—lzland—
Grönland—Kanada vonalat.
1963- ban működni kezdett 
London és New York között a 
TAT—3. (6670 km). A most 
megépült interkontinentális 
rendszer hossza már több, 
mint 14 000 km.

Egy terület azonban mégis 
van, ahol a kábel erőtlen a 
szputnyikokkal szemben. Ez 
a televízió. Egyetlen televízió-  
műsor átviteléhez ugyanis jó�
val szélesebb frekvenciasávra

van szükség, mint amilyet a 
ma használt kábelek lehetővé 
tesznek. S ezt a műholdak biz�
tosítják. Ahol azonban nem 
szükséges a széles frekvencia-  
sáv, mint például a telefonnál, 
ott a kábel előnye felülmúl�
ja a hátrányokat.

Feltehető, hogy kétezerben 
több mint 600 millió telefon�
készülék lesz a világon. Ekko�
rára, de lehet, hogy hama�
rább. létrehozzák a közvetlen 
automata telefonösszeköttetés 
egységes nemzetközi rendsze�
rét a földkerekség minden or�
szágával. A rendszer egyik csa�
tornája az a vonal lesz, ame�
lyet nemrég fektettek le a Ja�
pán- tenger alatt Tokiótól Na-  
hodkáig, és onnan tovább ve�
zettek az ukrajnai Lvovig, on�
nan pedig az európai országok�
ba, összekötvén igy Japánt a 
Szovjetunióval és más orszá�
gokkal.

Villem Ljusztberg

V eszé ly es  ü zem !
Az e'ső postásnő

Bármilyen furcsának is tű�
nik korunk emberének, de 
száz évvel ezelőtt, 1870- ben, a 
Vasárnapi Újság című hetilap 
szenzációként közölte: „a kor�
mány ama rendelete nyomán, 
amely szerint a postakezelés�
ben jártas nők is letehetik a 
kiadói vizsgát, legújabban An�
ton István csókái postamester 
lánya letette Temesváron szép 
sikerrel a postakiadói vizsgá�
latot, és ily minőségben fel is 
esküdött. Már több év óta ve�
zeti egész önállóan atyja hi�
vatalát . . .”

Nem ment ez a dolog olyan 
simán. Veres Pálné „Felhívás 
a nőkhöz” címen 1865- ben 
kiáltványt jelentetett meg Jó�
kai Mór Hon című lapjában. 
Később megalakult az Orszá�
gos Nőképző Egyesület, amely 
a nők önképzésével foglalko�
zott. Kétszáz tagja volt. Az el�
ső magasabb képzést nyújtó 
nőiskola igazgatója Gyulai Pál 
lett.

Aki autót, vagy motorkerék�
párt vesz, számoljon azzal, 
hogy veszélyes üzem birtoká�
ba kerül. A Polgári Törvény- 
könyv a másoknak okozott 
károkért igen széles körű fele�
lősséget ír elő. Fizetni kell, 
hacsak nem bizonyítható, hogy 
a kárt a veszélyes üzem mű�
ködési körén kívül eső, elhá�
ríthatatlan ok idézte elő. Ezt 
pedig csak a legritkább eset�
ben sikerül bebizonyítani.

A büntetőeljárás során a bí�
róság minden bizonytalansági 
tényezőt mérlegel és a gépjár�
művezető javára értelmez. A 
kártérítési perben ez éppen 
fordított. Ha például, esetleg 
felderíthetetlen okok miatt, a 
gépjárművezető elüt egy gya�
logost és a bíróság megálla�
pítja ugyan a vezető vétlensé�
gét, az anyagi felelősség alól 
nem mentesül. Kártérítést, 
ápolási költséget, keresetvesz�
teséget, netán életjáradékot 
kell fizetnie a sérült, vagy

szerencsétlen esetben, hátra�
maradottjai számára. Ha pol�
gári perre kerül sor, ehhez 
még ügyvédi költség, illeték, 
tanúdíj stb. járuL A végösszeg 
több százezer forint is lehet, s 
ezt sokan még teljes tönkre- 
jutásuk árán sem tudnák meg�
fizetni. Lehetetlen helyzetbe 
kerülne a kár okozója, de még 
rosszabb sors várna a káro�
sultra — sokszor megrokkan- 
takra, özvegyekre és árvákra 
— akik hiába próbálnának 
jogerős követelésükhöz jutni.

A kérdést, a nagyobb gép- 
járműparkkal rendelkező vala�
mennyi országhoz hasonlóan, 
nálunk is a kötelező szavatok, 
sági biztosítás oldja meg. Az 
Állami Biztosító múlt évi ak�
tái kereken 10 000 gépjármű�
szavatossági kárkifizetésről be�
szélnek, pedig még csak a kez�
detén járunk az autós nemzet�
té válásnak. Egy pillanat és 
károsult vagy kárt okozó bár�
kiből lehet

LEHET PÁR KILÓVAL KEVESEBB -
ha étrendjét megfelelően, o korszerű táplálkozás követelmé�
nyeinek figyelembevételével állítja össze. Ma már rendel�
kezésre állnak ehhez az élelmiszeripar különböző ágazatai 
által készített félkész és készételek, melyeknek a fogyasztói 
átlagjövedelemhez igazított órai is indokolják az értékesített 
mennyiség utóbbi években történt növekedését 
A baromfifeldolgozó ipar is mindent megtesz annak érde�
kében, hogy megfelelő választékú és jó minőségű baromfi- 
termékekkel lássa el a fogyasztókat. A baromfifogyasztás a 
korszerű táplálkozáshoz elengedhetetlenül hozzátartozik!
E havi ajánlatunk: PECSENYEKACSA!

FOGYASSZON TÖBB
B A R O M F IB Ú S T !

Elektromos és villamos műszerek 
javításában jártas,
3 -5  éves gyakorlattal rendelkező

TE C H N IK U SO K A T,
esetleg

M Ű S Z E R É S Z E K E T  
lelvesz a

POSTA MŰSZERÜZEM
44 órás munkahét, kéthetenként 
szabad szombat.

Jelentkezni lehet 
személyesen:

Bp. XIV., Lumumba u. 120-122.

Telefon: 833-183; 833-180.

HIRDESSEN 
A POSTÁS 
DOLGOZÓBAN

HIRDETÉSEKET A NÉPSZAVA 
LAPKIADÓ V. VESZ FEL.

A Posta Központi 
Járm űtelep

Budapest XIV., Egressy út 35-51.

FELVÉTELRE K E R B S

BUDAPESTI lakással rendelkező, 

felvételi korlátozás alá nem eső: 

érettségizett anyagkönyvelőket, bérelszámolókat, 
továbbá gépjárművezetőket, gépjárműszerelőket, 
általános lakatost, géplakatost, 

gépjárművillanyszerelőt, szerviz- és raktári 

munkást, hőközponti szók- és betanított munkást

Az augusztusbon beinduló gépjárművezetőképző 
tanfolyamra 20. életévét betöltött, 
nyolc általános iskolai végzettséggel, 
budapesti lakással rendelkező, 

büntetlen előéletű férfi munkavállalókat, 
akik vállalják, hogy a sikeres gépjárművezetői 

vizsga után 2 évig gépjárművezetői munkakört 
látnak el az üzemnél.

Csökkentett munkaidejű akkumulátorüzembe
— napi 6—7 órai elfoglaltsággal —

férfi segéd- és betanított munkásokat felveszünk.

Jelentkezés hétfőtől péntekig,

naponta 8—12 óra között a  munkaügyi osztályon.
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fokozott veaeimei. a  kártérí�
tési kötelezettség százezrekre 
rúghat. Egyes emberek vagy 
családok sorsa azonban nem 
lehet a kártokozó fizetőképes�
ségének függvénye. A nagyobb 
gépjárműparkkal rendelkező 
országokban a szavatossági 
biztosítás kötelező.

Ki ne hallott volna már a 
szórakozott professzorokról, 
aki a beteg hasában felejti a 
műszert? Ezek nagy része le�
genda, de azért a valóságban 
is előfordul ilyesmi. Egy kül�
földi kórházban az orvos a 
beteg hasában felejtette a kis 
sebészeti ollót. Az operációt 
meg kellett ismételni, az or. 
vost nagyösszegű kártérítés 
fizetésére kötelezték.

g&ri Törvénykönyv szóhasz�
nálata szerint: a felelősségbis. 
tosítás lényegében tér el a  
másfajta biztosításoktól. Ennél 
ugyanis nem a biztosított saját 
kárát térítik meg, hanem he�
lyette fizetnek, ha a jogszabá�
lyok értelmében idegen, har�
madik személynek törvényes 
kártérítési kötelezettséggel tar�
tozik. Széles körű elterjedésé�
hez a modern közlekedési és 
termelőeszközök fokozott
veszélyessége vezetett.

A vadászoknak nem kell 
tömtök a fejüket, hogy bizto. 
sitsanak- e vagy sem: szava�
tossági biztosítás nélkül nem 
kaphatnak vadászjegyet. A sok 
közlekedési baleset szükséges�
sé tette ezek károsultjainak

Évszázadunkban milliók köz. 
lékednek, utaznak, építkeznek, 
használnák gépeket. Növeke�
dett a veszélye, hogy mások�
nak akaratlanul okoztunk kárt. 
Szükségessé vált tehát a káro�
sultak hatékony védelme, 
amelyet a modern jog is támo�
gat és mind szélesebb, körben 
állapit meg kártérítési iiötáie-  
zettségéket.

A szülők felelősek a gyér. 
mekeik által okozott károkért, 
a tulajdonos pedig, ha pl.: a 
háza előtt síkos az út és va�
laki eltöri a lábát, köteles kár. 
térítést fizetni. Kevesen tud. 
jak, hogy a háztartási biztosi, 
tásnak is van szavatossági ré�
sze.

A szavatossági vagy a Pol.
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A baromfi a magyar kony�
ha kedvelt étele, de igen sok 
háztartásban csupán rántva, 
pörkölten, paprikásán, vala�
mint töltve és sütve fogyaszt�
ják. Ezt is eléggé egyhangúan, 
valamennyi baromfit azono�
san fűszerezve. Pedig sokfajta 
ételt készíthetünk baromfiból. 
Ilyeneket: raguleves gombá�
val, becsinált csirke petre�
zselyemmel, becsinált csirke 
fehér borban, zöldborsós ap�
rólék, majoránnás csirke, 
zöldfüszeres csirke, zöldpapri�
kás csirke, alumíniumfóliában 
sült csirke, gombás tyúk ba�
konyi módra, vadas kakas, 
pácolt kakas sülve, kacsaleves 
és még mondhatnánk sokfé�
lét.

S akinek mindehhez nincs 
kedve, készíthet hidegtálat. 
Nagyon ízletes mártásokat ál�
líthatunk össze. Ilyeneket: csí�

ki mártás, fűszeres mártás, 
svédmártás, tarármártás. Sa�
láták: babsaláta, brazil salá�
ta, flamand saláta, francia�
saláta- öntett, keleti saláta, 
majonézes szárnyas saláta, 
olasz halsaláta, orosz hússa�
láta, svájci saláta. íme, a töl�
tött zöldségfélék: májkrém�
mel töltött gomba, hússalátá�
val töltött karalábé, töltött 
paradicsom, töltölt karaj, töl�
tött karalábé. Körözöttel töl�
tött paprika, tojáskrémmel 
töltött paradicsom, szardellás 
kaszinótojás. Végül jönnek a 
húsok: angol bélszín, csabai 
sertéskaraj, sertésvagdalt és 
így tovább és így tovább.

Hogy mindezt a sok finom�
ságot hogyan készítsük el? 
Vásároljuk meg a „Szine- ja-  
va” sorozat 3,— Ft- os füze�
teit. Sok- sok receptet, taná�
csot ismerhetünk meg belő�
lük.

Kifejezetten a világűrben 
Való felhasználásra BPY 73. 
és BPY 74 jelzéssel új szj- 
liciumszoláris cellákat fejlesz�
tett ki a Siemens-gyár. Az al�
kalmazott N/P-technika bizto�
sítja a degradációs tényező cse�
kély voltát, ennélfogva lénye�
gesen hosszabb működőképes�
séget, még energiadús részecs�
kesugárzás esetében is. Mivel 
a P/N szigetelőréteg közvetle�
nül a cellák felszíne alatt 
helyezkedik el, az új típusok 
különösen érzékenyek a nap�
fény kék összetevőjére.

A cellák alapanyaga borral 
kevert szilícium. A cellák fe�
lületén egyenletesen elosztott, 
párhuzamosan futó hét kon- 
taktcsík vezeti a felfogott töl�
téshordozókat a cella peremén 
lévő széles,' keresztirányú 
csatlakozóhoz. Mivel a kon�
taktcsíkok hegeszthető titán�
ezüst ötvözetből készültek, az 
egyes szoláris cellák modu�
lokká, további egybeépítésnél 
panelekké egyesíthetek, sőt 
nagyobb egységekben napele�
mekké állíthatók össze. A szo�
láris cellák hasznos felülete 
3,72 cm2, hatásfokuk 92,5 szá�
zalékos.

A jövőbe mutat a Siemens- 
gyár érintőbillentyűs elektro�
nikus telefonja, mind újszerű 
külalakja, mind a mechanikus 
működést mellőző technika 
tévén. A feleslegessé vált 
nyomóbillentyűk vagy szám�
tárcsa szerepét átvevő érin�
tőbillentyűk útján utolsó�
ként betáplált kapcsolási szá�
mot az „Ismétlés” jelzésű bil�

lentyű érintésével önműködő�
en fel lehet hívni. Ez a műve�
let tetszés szerint töbször is 
megismételhető.

Amatőrfümeseknek
Nagyszerű dolog megörökí�

teni életünk legszebb élmé�
nyeit, mozgófilmen. S egyre 
többször látunk üdülőket, ki�
rándulókat, amint előveszik 
filmfelvevögépüket, s egy 
szép tájat, vagy egy társasá�
got vesznek filmszalagra. 
Azonban nem elég csak meg�
vásárolni egy felvevőgépet, azt 
szakszerűen kezelni is tudni 
kell. Mindenekelőtt meg kell 
ismerni a, masinát, majd. ez�
után következik a film befű�
zése, de előbb porecsettel, 
vagy finom szarvasbőrrel kell 
kitisztítani á gépet. Miután túl 
vagyunk a komplikált, nagy 
figyelmet igénylő filmbefű�
zésen, beállítjuk a film érzé�
kenységének megfelelő fényt, 
távolságot, s máris kezdődhet 
a felvétel. Milyen egysze�
rűnek is hangzik. Pedig még 
sok- sok feladat vár ránk. 
Bizonyára ezért jelentett meg 
a könyvkiadó egy zsebköny�
vet (dr. Holló Dénes: Amatőr�
filmes kellék ABC). Jó, ha 
beszerezzük; a film készíté�
sétől a vetítésig hasznos ta�
nácsokat kaphatunk.

Akármilyen szépek is óvo�
dáink. a kisgyermek az ott�
honi étel ízére éhes, az ottho�
ni szó igazára szomjazik. 
Enélkül az útravaló nélkül, 
amit már egészen kis korá�
ban meg kell kapnia, rosszul 
indítanánk el az életbe. Pél�
dául az anya és apa sokszor 
nem ismerik ki magukat az 
újnak és a réginek a kevere�
désében, sokszor nem látják 
szerepük fontosságát. Az óvo�
dások szülei könnyen meg�
nyugszanak; most már ott 
zajlik a gyerek élete, nem sok 
az, ami rájuk hárul. Téved�
nek. A gyerek tele van kíván�
csisággal, s minden nap vala�
mi újat fedez fel, napról nap�
ra érik, okosodik, miközben 
még végtelen bizalommal 
csüng szülein, de sok esetben 
dacosan szembefordul a na�
gyokkal, érzékeny és türel�
metlen. Nem mert „rossz”, ha�
nem mert — ilyen a kisgye�
rek.

Ilyen kérdésekre kapunk vá�
laszt és tanácsot a Kossuth 
kiadó legújabb füzetéből, 
amely a 3—6 éves gyermekek 
neveléséről szóL

Hasonló füzetet jelentetett 
meg a kiadó a Nők magazinja 
sorozatban. Foglalkozik a 
gyermekgondozási segéllyel, a 
házassággal, a szabadidő kul�
túrált kihasználásával, a test�
edzéssel és még jónéhány ér�
dekes kérdéssel.

Gslambászoknak
A galambhús iránt világ�

szerte nagy. az érdeklődés, a 
kereslet. Érthető, hiszen a 28 
—30 napos korban vágásra ke�
rülő fiatal galamb húsa fe�
hérjében gazdag, finomrostú, 
ízletes. A külföldi vendéglátó- 
ipar ínyenc ajánlatai közé tar�
tozik; de a betegeknek is ki�
tűnő táplálék. Tehát: a ha- 
szongalamb-tenyésztés nagyon 
kifizető dolog. Exportunk év�
ről évre nő, de sokkal nagyobb 
a kereslet, mint amennyit ki 
tudunk elégíteni. Hogyan fog�
junk hozzá? Javasoljuk, sze�
rezzék be Biszkup F. — dr. 
Guoth J. — Horn P: Haszon- 
galamb-tenyésztés c. könyvét, 
abból nagyon praktikus taná�
csokat kaphatunk. (Mezőgaz�
dasági Kiadó).

A magyar konyha joggal 
híres világszerte, de úgy ma�
gunk között azért megállapít�
hatjuk: hagyományos ételeink 
elkészítési ideje nem éppen 
egy dolgozó asszony rövid sza�
bad idejéhez való, tehát ma 
már nem lehet csupán az a 
jelszó: Főzni tudni kell!, az 
is lényeges, hogy mennyi idő 
alatt. A rádióban, nagyon öt�
letes a „Főzési tanácsadó” mű�
sor e vonatkozásban is. Az 
elhangzott receptek közül há�
romszázat könyvbe kötöttek 
„Bogrács és Kukta” címen. Jó 
levesek, mártások, saláták re�
ceptjeitől kezdve a bárány- és 
ürühús, a baromfi-, hal-, vad�
húsok elkészítésének receptjéig 
sokmindenre kapunk választ. 
Sőt, megtudjuk azt is, hogy a 
kukták milyen sokmindenre 
tudjuk használni. (Közgazda-  
sági Könyvkiadó)

Tájkép 
csata után

Ki ne emlékeznék a filrnra- 
jomgók közül a Hamu és gyé�
mánt című filmre? Nagy él�
mény volt! A rendező: And�
rej Wajda egyszieriben világ�
hírű lett. Most újra megjelent 
a „porondon” a Tájkép csata 
után című filmjével. A beve�
zető Vivaldi kristálytiszta já�
tékos zenéje, majd megjelen�
nek a csíkosrruhás lágerlakók 
akkor, éppen amikor az utolsó 
lövések hangzanak el, felsza�
badul a tábor. De vajon va�
lóban felszabadul-e? Mert a 
szereplők körében visszaáll 
egy olyan ellentmondásokkal 
teljes világ, amelyben újjáéled 
a nacionalizmus, a miíitariz- 
nsus, antiszemitizmus, a gyű�
lölködés. A rendező bátran 
szembesít, megmutatja a fel�
lengzős nemzeti elfogultságot, 
a politikai rövidlátást, a haza�
menni, vagy emigrálni kér�
dést felvetőket. Nem kíméli 
az új láger, a karantén őreit, 
az amerikai katonákat sem, 
meg a lehetőségeket a régi 
konfliktusok újjászületéséhez, 
s akaratlan gyilkosaivá válnak 
a fiú szerelmének.

A film végén a főszereplő 
fiú, Tadeus kis szekeret húz 
maga után, tele könyvekkel. 
Így indul haza Lengyelor�
szágból. Wajda ezzel mintegy 
optimistán ábrázolja a jövőt 
is.

A realista drámaiság, tragi�
kus, örök élményt szerez a 
nézőnek.

(V—i)

Karcsi egyedül 
volt otthon. Csön�
gettek! A barátja 
jött, Feri.

— De jó, hogy 
jössz, unatkoz�
tam, játsszunk 
valamit.

Jó kedvük volt, 
minden butasá�
gon nevettek. Jó 
hecc volt az is, 
hogy Karcsi fejé�
be nyomta apja 
kalapját, felvette 
egy kabátját, egy 
szemüveget is ke�
rített. Feri ceru�
zával bajuszt és 
szakállt rajzolt 
magának. Majd�
nem megpukkad�
tak a nevetéstől. 
Ferinek jutott 
eszébe:

— Te! A felnőt�
tek inni is szok�
tak. Van pia?

Karcsi egy pil�
lanatra meghök�
kent. Eszébe ju�
tott, hogy neki 
nem szabad ital�
hoz nyúlnia, de 
szégyellte ezt 
megmondani. Ejh, 
egy kis nyalako-  
áás nem számít! 
Már nyitotta is a 
szekrényt, az üve�
geket tarka cím�
kék díszítették, 
kivette az egyiket 
a poharakkal
együtt.

— Te leszel a

MESE

vendég, iszunk. — 
Koccintottak.

ízlett, édes volt. 
Na még egy po�
hárral! Még jobb 
hangulat kereke�
dett! Vigyorogtak 
mindenen. Kissé 
szédültek.

— Igyunk még 
egy pohárral!

De Feri nem 
kért. Kóválygott 
a feje, émelygett 
a gyomra. Karcsi 
az üvegből hú�
zott.

— Berúgsz! — 
viccelt Feri. — A 
szüléidtől még 
kihúzod a gyufát.

Karcsi bizony�
talanul tette visz-  
sza az üveget. 
Körbe- körbe for�
gott vele minden.

Megtántorodatt. 
Feri kinevette. 
Majd adok neki, 
határozta el, de 
csak annyi ereje 
volt, hogy leros�
kadjon. Feje le-  
csuklott. Nem 
mozdult.

Ferinek azonnal 
elpárolgott a jó�
kedve. Lehajolt 
barátjához, rázni 
kezdte. Hiába. 
Szemei üvegesek

voltak. Nagyon
megijedt.
Szerencsére csen�

gettekl Karcsi 
édesanyja jött 
haza. Pillanatok 
alatt mindent tu�
dott. Hívta a men�
tőket. Szirénázva 
érkeztek. A men�
tőorvos megvizs�
gálta Karcsit.

— Azonnal kór�
házba! — mondta 
komoly hangon az 
édesanyának, aki

kétségbeesetten
zokogott.

Mikor levitték 
Karcsit a lépcsőn, 
Feri utánuk kul�
logott. Hallotta, 
amikor az egyik 
mentős így szólt 
a másikhoz:

— Talán még 
nem késő!

Ferinek össze�
szorult a  szíve, 
alig kapott leve�
gőt. Futott haza, 
mindent elmon�
dott édesanyjá�
nak. Azt hajto�
gatta folyton, ő 
nem tudta, hogy 
a sok alkoholtól 
meg is lehet halni.

Karcsi néhány 
nap múlva haza�
került a kórház�
ból, de sohasem 
fogja elfelejteni, 
hogy az alkoholtól 
meg is lehet 
halni.

Fási Katalin

Könnyű terítő
Anyaga: 60-as, vagy 30-as

fehér horgonyfonal.
1. sor: 14 láncszemből gyű�

rű.
2. sor: A gyűrűben 2 rövid,

7 egyráhajtásos és 2 rövid�
pálca ismétlődik, összesen öt�
ször-.

3. sor: A munkát visszájá�
ra fordítjuk, majd 7 lánc�
szem és 1 rövidpálca váltako�
zásával a szirmok aljába öl�
tünk, összesen hatszor.

4. sor: A munkát színére
fordítjuk, és a hétláncszemes 
ívbe 2 rövid, 8 egyráhajtásos 
és rövidpálcát készítünk. Eb�
ben a sorban minden harma�
dik szirom után 8 láncszem�
ből ívet horgolunk, visszaölt- 
ve 1 rövidpálcával a kiindu�
láshoz

5. sor: Hamispálcákkal ha�
ladunk a szirom közepéig.

Innen 10 láncszem és 1 rö�
vidpálca váltakozik a szir�
mok, il l  a nyolcláncszemes 
ívek közepébe öltve, összesen 
nyolcszor.

6. sor: 3 láncszem, 1 ötlánc- 
szemes pikó, 3 láncszem, 1 5t- 
láncszemes pikó és 3 láncszem 
után 1 rövidpálcával az előző 
sor ivének közepébe öltünk. 
Ezt ismételjük összesen nyolc�
szor.

7—8.- sor: Azonosak a 6.
sorral, azzal a különbséggel, 
hogy a 7. sorban 3 láncszem 
helyett 5 láncszemet a 8. sor�
ban pedig 7 láncszemet készí�
tünk.

A rózsákat az utolsó Ivek 
középső hétláncszemes íveinél 
1 rövidpálcával, minta sze�
rint kapcsoljuk egymáshoz.

Tetszés szerinti nagyságra 
készíthető.

EURÓPA KÖNYVKIADÓ: 
Puskin: Jevgenyij Anyegin
című világhírű versesregé�
nyéhez nem szükséges kom�
mentárt fűzni, hiszer kordo�
kumentum a legszebb emberi 
érzések lírája. Arkagyij Ada-  
mov: Rókanyom c. regénye 
bűnügyi témájú. Rafinált bű�
nösök kiváló jellemű embe�
reket kevernek piszkos ügyek�
be. A Csillag sorozatban két 
híres mű jelent meg. Thomas 
Mann: Halál Velencében c. 
kisregényében filmszerűen pe�
reg le: hogyan sodor a tra�
gikusan elhárí thatatlan végzet 
egy öregedő írót halála be�
teljesedéséig. Gogol: A revi�
zor című ötfelvonásos vígjá�
téka a színházlátogatók kö�
rében is népszerű.

Stendhal: A pármai kolos�
tor című híres regénye — 
amelyet nem is olyan régen 
filmre is alkalmaztak — is�
mét megjelent. Ladislav Fuks: 
A hullaégető c. regényéből 
készült filmet láthattuk a 
mozikban és a televízióban. 
Kibontakozik előttünk, hogy 
egy kispolgárból hogyan lesz 
„példás” fasiszta, aki képes 
a besúgástól a tömegirtásig 
minden aljasságra. Arnold 
Hauser: Adolf Sommer meg- 
idézése c. kisregénye izgal�
mas antifasiszta téma. ..Inter�

jú a halállal” c. könyv szer�
ződ közt nyugatnémet, svájci, 
osztrák írók szerepelnek, így 
Dürrenmatt, Max Frisch, In-  
geborg Bachmann stb.

Vercors: A Medúza tutaja 
c. regény tragédia. 1916. jú�
nius 2-án a Medúza nevű 
francia hajó Afrika nyugati 
Partjainál zátonyra futott. A 
kapitány tisztjeivel, a hajó 
teljes élelmiszer-, ivóvízkész�
letével, mentőcsónakkal part�
ra szállt. A legénységet, az 
utasokat hevenyészett tuta�
jon sorsukra hagyta. Amikor 
a tengeren rájuk találtak, a 
149 emberből csak 15 élt, a 
többit elnyelte a tenger, fel�
falták társaik. Az író figyel�
meztet: a pusztuló, kegyetlen 
tőkés társadalomban az em�
berek előbb-utóbb felfalják 
egymást. Jean Rhys: Széles
Sargasso-tenger szintén drá�
mai cselekményt takar. Jean-  
Marc Font- Jean- Claude
Quiniou: A számítógép c.
könyvével a „Modem Könyv�
tár” új sorozatot ijidít. A 
szerzők szellemesen mutat�
ják be korunk szinte miti�
kussá nőtt csodáját, a szá�
mítógépet. David Lytton: Sze�
relmes történet c. könyve 
szintén e sorozatban jelent 
meg. Tadeusz Borowski: Kő�
világ c. regényét nevezhetjük

a világirodalom egyik leg�
szebb, legmegrázóbb szerelmes 
levelének. Megrázó, mert a 
lágerfény csillagokkal kivert, 
krematóriumi füstös ausch�
witzi éjszakában tesz hitet a 
szerelem, az élet mellett. Le�
onard Frank: Jézus tanítvá�
nyai c. regénye eleven képet 
fest a háborúban összeomlott 
Németországról, a volt nácik 
üzelmedről. Mika Waltari: 
Megmondják a csillagok c. 
krimiregényben egy csillag- 
vizsgáló parkjában egy öreg 
csavargó holttestére bukkan�
nak. Egy huligánbanda tette el 
láb alól. Mindezt persze csak 
feltételezik. Palmu felügyelő�
nek más a véleménye.

MAGVETŐ KÖNYVKI�
ADÓ: Hidas Antal: Más mu�
zsika kell c. regényének főhő�
se: a fiatalság. A főszerep�
lőket egyébként már ismerjük 
a korábbi művekből. Kelle�
mes, vidám perceket szerez az 
író.

„Szép versek” című össze�
állítás a költészet napjára je�

lent meg, s oly neves magyar 
lírikusok szerepelnek benne, 
mint Benjamin László, Illyés 
Gyula, Simon István, Zelk 
Zoltán, Vészi Endre, Vedres 
Sándor és nem utolsósorban a 
tragikusan oly korán elhunyt 
Váci Mihály. Rákos Sándor: 
Meztelen arc című nagy vers- 
gyűjtemény szerzője az embe�
ri tudatot nyomozza, helye�
sebben, a tudat bakugrásait.

„Kalandozások” c. könyv 
Hajnal Gábor, az osztrák és 
német líra műfordításait tar�
talmazza. Képes Géza: „Elő�
ször magyarul” szintén hat 
évezred költészetéből fordítás�
gyűjtemény.

Jász Dezső Budapesttől Bu�
dapestig c. könyv, az író, 1918 
óta megjelent írásainak válo�
gatásai, amely összességében 
történelmi korrajz. Birkás 
Endre: „Mondd, még meddig 
kell élni? c. könyv egy író 
változásairól, tündökléséről és 
bukásáról szól.

GONDOLAT KÖNYVKI�
ADÓ: „Tudományos breviá�

rium” c. könyv tulajdonkép�
pen cikkgyűjtemény, amely az 
év minden napjára feldolgoz 
egy-egy aktuális természettu�
dományi témát, kutatási ered�
ményt, tudósok születését. Az 
ismeretterjesztő irodalom 
egyik legjelentősebb műve. 
Eve Curie: Madame Curie c. 
könyv egy olyan asszonyról 
szól, akinek életében két al�
kalommal ítélték oda — ed�
dig egyedülálló — a Nobel- 
díjat.

TÁNCSICS KÖNYVKI�
ADÓ: Habuda Miklós: A
magyar szakszervezetek a né�
pi demokratikus forradalom�
ban (1944—1948) c. könyv fel�
idézi tagnapunkat, s belőle új 
erőt meríthetünk.

Normann Carr: Vissza a 
vadonba c. könyv szerzője egy 
nagy afrikai vadrezervátum 
vezetője volt. Két oroszlán- 
kölykötf vett örökbe, s nevelt 
fel. Mi történt a két orosz�
lánnal? Megtudjuk a könyv�
ből.

Lukács Mária: Szélhámosok 
— szabadlábon c. riportgyűj�
temény öt szélhámos életút�
ját, viselt dolgait mutatja be. 
Kitűnik, hogy e szélhámosok�
nak a közösségi erkölcs formá�
lt felrúgó, jól körülbástyá�
zott tettai ez ideig következ�
mények nélkül maradtak.

KOSSUTH KÖNY\?KI-  
ADÓ: Kahána Mózes: Tarac- 
kos c. proletárregény, Csibi 
Balázs és társairól, tarackosi 
kommunista fűrészgyári mun�
kásokról szól.

Csató István: A kibernetika 
c. könyve az információ for�
radalmát tárgyalja népszerű 
stílusban. Kővágó Pál: Norvé�
gia című könyvéből közelebb 
kerül hozzánk az északi or�
szág népe.

CORVINA KIADÓ: „A
Szépművészeti Múzeum” c. 
könyv bemutatja leggazda�
gabb múzeumunk világraszó�
ló gyűjteményét. Dávid Kata�
lin: Chagall c. könyve olyan 
művészt mutat be, akiről már 
évtizedek előtt megállapítot�
ták: művészete egyenlő a szív 
diadalával. Megismerjük a 
művész változatos éleitútját és 
világszerte ismert alkotásait. 
Bundev—Todorov Irona:
Mestrovic c. könyv címsze�
replője ma már fogalom. Al�
kotói munkásságát a kezdet�
ben a dél-szláv népek önálló 
nemzeti államának megterem�
tésére irányuló törekvések ha�
tározzák meg. Később nagy 
hatással vannak szobraira, 
mesterei: Rodin. Michelangelo.

(B. Gy.)

U  P OS T ÁS  D O L G O Z Ó

A gyermekről BOGRÁCS ES KUKTA



Klampár

világbajnoksága

Május első vasárnapja anyák napja. Ünnepi virágok�
kal, ünnepi szavakkal köszöntik az édesanyákat. . .  
akiknek az anyai szeretet formálja minden gondolatu�
kat, tettüket, akik nem ismernek fáradságot, áldozatot, 
ha gyermekükről van szó. A gyerekek kezükben vi�
rággal és ragyogó szemekkel köszöntik a legdrágábbat!

Különösen szép ünnep ez most, amikor az állam is 
támogatja a dolgozó édesanyákat, intézkedéseivel köny-  
nyíti a családnevelés, á  munkahelyi elfoglaltság kettős 
terhét, A terhek átvállalása a legszebb köszöntés. A 
tettek adnak tartalmat a szavaknak, s e tettek a virág�
nál is szebben elmondják: nálunk az édesanyákat kü�
lönös szeretettel védik, óvják, féltik.

De . .. nem elég a társadalom gondoskodása. A csa�
ládtagoknak is segíteniük kell, hogy a gondokat leve�
gyék az édesanyák válláról. A szeretet akkor lesz teljes, 
ha nemcsak anyák napján, hanem egész évben ez a 
jellemző. Ne várják a család tagjai, hogy az édesanya 
mindent elvégezzen, osszák be a háztartási munkát, hogy 
az édesanyának jusson több ideje a pihenésre, szórako�
zásra, művelődésre.

Anyák napján ne maradjon egyetlen postás édesanya 
sem köszöntés nélkül! Minden nyíló virág, minden gyer�
mek, fiatal és idős köszöntse őket. Kívánunk az édes�
anyáknak jó egészséget, sok örömet gyermekeikben, s 
hosszú, boldog életet!

Postás Panni

Hosszú éveken át árulta az 
újságot a Thököly út és a Ne�
felejcs utca sarkán Haulik Ist�
ván és felesége egy nyílt, el�
hanyagolt standon. Ott álltak, 
ők télen, nyáron, esőben, szél�
ben, fagyban és kánikulában... 
Majd jött 1970. április 4-e, a 
standot bolthelyiséggel váltot�
ták fel. Tudom, több ilyen, 
reprezentatív újságbolt mű�
ködik már a fővárosban. A 
házaspár nagyon jól érzi ma�
gát. Csupán egy kérésük van: 
Telefon: Furcsa kérés, hiszen 
egy postai létesítménynél ma�
gától értetődő a nyilvános 
távbeszélő. . .

Novák József,
levelező

98 éves édesanyámmal egye�
dül élünk Várpalotán. Én 
nyugdíjas vagyok, édesanyám 
a helyi tanácstól szociális se�
gélyt kap. A postahivatal 
szocialista brigádja is törő�
dik velünk. Hetenként két�
szer jönnek, behordják a sze�
net, felkészítik a lakásba stb. 
A szakmunkásképző intézet�
ből két fiatal KISZ- es is 
rendszeresen felkeres bennün�
ket. Nagyon jólesik a gondos�
kodás, az idős emberekkel 
ily módon való törődés.

özv. Törzsvári Gyuláné, 
Várpalota

A Postás Dolgozó márciusi száma, Híreik — cseppekben cí�
mű rovatban olvastam, hogy a Debreceni Postaigazgatóság te�
rületén Balogh Gábor volt a legeredményesebb takarékgyűjtő, 
1970-ben 270 ezer forintot gyűjtött. Nem akarom kisebbíteni 
Balogh szafctáns érdemeit, de voltak jobb eredményeik is. Pél�
dául az igazgatóság területén az első helyezést a Nyíradony- 
ban dolgozó Bucsku Mihály érte el 340 ezer forint gyűjtésé�
vel. A második helyen szerepel Ferge József, Debrecen, 1. sz. 
hivatal dolgozója, 300 ezer forinttal. Járásunkban tavaly 2 mil�
lió 250 ezer forint takarékbetét gyűlt össze. A legjobbak több 
mint 11 ezer forint gyűjtési jutalmat kaptak.

Nagy La jos, 
Debrecen

ÍG Y  i s  l e h e t ..

F e lh ő m e s e
Az églbolton mese úszott egy 

Ids esőcseppbe rejtve, s amint 
eleredt a zápor, belecsöppent 
füzetembe. . .  Volt egyszer 
egy szürke felhő--kők,' magas�
ban lebegett, itt a füle, ott 
farki ncá ja, mintha látnál ege�
re t... Hát ezzel a felhőcské- 
vel, bizony, sóik baj volt. A 
másik mese arról szól, hogy 
egyszer egy semmiből lett a 
semmitestű Nagysemmi. Sose 
látta senki. A „Hajnalcsillag'’ 
című könyvben sok-sok ilyen 
verset, mesét találhattok, ked�
veseiket, érdekes kepékkel.

Bármilyen furcsán is hang�
zik, de ezúttal egy kisgyerek�
nek szóló krimit ajánlunk, 
amelynek főszereplője a cir�
kuszban szerepel, elrabolják 
feleségét, három piciatly gyer�
mekét. Fülöp üldözőbe veszi 
a rablókat, közben kacagtató 
kalandokat él át. írta Szécsi 
Margit, a címe: Eszem a gesz�
tenyét

Egy pozsonyi, izgalmas ka�
landokkal teli nyárról szól 
Tóth Tibor ifjúsági regénye.

Ki ne ismerné Robinson 
történetét, de valószínű, hogy 
kevesen ismerik a nagy re�
gényalak életrekeltője, írója 
Daniel Defoe életét. Pedig hát 
az is van olyan izgalmas, mint 
a regénye. Szentmihályi Sza�
bó Péter: Robinson írója c.
könyve kitűnő és szórakoztató 
olvasmány, s hozzátehetjük: 
valóságos történet Bartók 
Béla életéről és műveiről mos�
tanság sokat hallunk, élvezzük 
elévülhetetlen műveit hazánk 
nagy Mának. Székely Júlia: 
Elindultam szép hazámból c. 
könyve Bartók életét tárja 
elénk, amely bizony teli volt 
izgalmas és harcos munkával.

Shakespeare zseniális kor�
társát „kozmikusán nagy csa�
vargónak” is figurázták, hi�
szen kocsmai kalandok, vere�
kedések között élte le életét, 
de addig is. amíg egy jól 
irányzott döfés a másvilágra 
nem juttatta, megírta a leg�
szebb Faust-drámát, II. Ed- 
ward-ot, a Máltai zsidót. 
Szántó György: A Földgömb
c. regénye szinte mindenkinek 
ajánlható.

Sergiu Färcäsan: A gomosz- 
ságíró gép c. könyvének érde�
kessége már a címből érezhe�
tő.

(Móra Könyvkiadó)

Örömmel tölt el az a tudat,
hogy bár betöltöttem a 78 esz�
tendőt, Tapolca 1. sz. hivatal 
dolgozói mégis számítanak 
munkámra. Bizony, a télen na�
gyon jólesett, hogy eljöttek ér�
tem, bevittek a távbeszélő 
központba és haza is kísértek. 
Nem egyszer meglátogatnak, 
vagy felhívnak telefonon, s ér�
deklődnek, nincs-e szükségem 
valamire. Ezt teszi többek kö�
zött Nagy Ferencné és Porko�
láb Gyuláné a távbeszélő köz�
pontból, meg Németh István 
kézbesítő szaktárs is. Vajon 
így törődnek másutt is az öre�
gekkel?

Rozsos Antalné, 
ny. postatoeüenőr

Sok meglepetést hozott a 
Nagoyában megrendezett asz�
talitenisz-világbajnokság. Ami 
különösen figyelemre méltó: 
a férfiak mezőnyében meg�
szűnt Ázsia hosszú évek óta 
tartó egyeduralma. Különö�
sen örvendetes, hogy Európa 
számára a magyar verseny�
zők hódították vissza az első 
aranyérmet. Férfi, párosban a 
Bp. Postás versenyzője, Klam�
pár Tibor és a Bp. Sparta�
cus versenyzője Jónyer István 
ragyogó sorozattal jutott a 
döntőbe, ahol 3:1 arányú győ�
zelemmel a világbajnoki do�
bogó legmagasabb fokára lé�
pett

Itthon lelkes ünnepléssel 
fogadták Klampárékait A fia�
tal postás versenyző boldogan 
köszönte meg edzőjének, Vár-  
konyi Lászlónak, hogy hozzá�
segítette a világraszóló ered�
ményhez. Bizony örült az 
egész magyar sporttársadalom 
is, hiszen 14 év után szerzett 
ismét világbajnokságot a ma�
gyar asztalitenisz-sport. Pos�
tás versenyző 22 évvel ez�
előtt, 1949-ben szerepelt utol�
jára világbajnokságot nyert 
magyar együttesben. Akkor a 
férfi-csapatversenyben lett 
első a stockholmi vb-n a ma�
gyar válogatott, amelyben ott 
szerepelt Várkonyi László, a 
Bp. Postás jelenlegi edzője is.

íme, egy néhány soros le�
vél, s a mondatok mögött em�
beri humanitás, szeretet. Jó 
dolog, ha munkából kiörege�
dett postás dolgozókkal törőd�
nek. Ez mintegy példát mutat 
a fiataloknak is, a tisztesség�
re, emberségre. A levél befe�
jező kérdőmondata úgy érez�
zük jogos. Sajnos, nem min�
denütt foglalkoznak igy, vagy 
hasonlóan a munka veterán�
jaival. Sokan vannak maguk�
ra maradt nyugdíjasok, akik�
nek éveit, napjait meg lehet 
szépíteni úgy is, ahogy azt Ta�
polcán teszik... (A szerk.)

Három tájegység -  versenyben

A Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa 1971. február�
jában városi rangra emelte 
Bálatonfüredet. Az urbanizá�
ció nyomán megpezsdült az új 
város élete. Modern lakótele�
pek épülnek, új vasútállomást 
kap, mindez a lakosság számá�
nak növekedésével jár. Bala�
toni üred két postahivatalának 
dolgozói, a körzetükben tarto�
zó kis hivatalokkal együtt egy 
szakszervezeti alapszervet ké�
peznek.

— Vajon a postai dolgozók 
testkultúrája terén is beáll a 
kedvező fordulat? — A kér�
désre Strenner Károly hiva�
talvezető válaszolt:

SPORTHÍREK
•  A Komlói Bányász hagyomá�

nyos tornaversenyén, a férfiak 
mezőnyében hat együttes ver�
senyzett. A második helyet a Pécsi 
Postás szerezte meg.

Hf A legeredményesebb Postás 
SE szakosztály az asztaliteniszező- 
Jté. 8 csapatban C8 játékos műkö�
dik. Hat csapat ért el helyezést. 
A szakosztály £5 éve került az NB 
I-be s azóta is ott szerepel.

•  Szeged kerékpársportja egy�
két évtizeddel ezelőtt a „porfelhő- 
lovagok” vidéki fellegvárának 
számított. Eben nagy szerepe volt 
a Szegedi Postás SE kerékpáros 
szakosztályának. A sportág orszá�
gos visszaesése nem kímélte a 
szegedieket sem. A Magyar Ke�
rékpáros Szövetség szeretné újra 
erősnek tudni e bázist.

•  Májusban gazdag programot 
kínál tagjai részére a Postás SE 
természetjáró szakosztálya. Dorog, 
a Keszeg! erdő és Csővár, Dobogó�
kő—Dömös, Pilisszentlászló—VI- 
segrád, valamint Szob—Márianoszt- 
ra szerepel a műsorban. Az év 
első „Postás Vonatának” útieél- 
ja május 9-én Szambathely. A 
részvételi díj 95 forint. Az alap�
szervek — ha erre lehetőségük van 
— hozzájárulást adhatnak a ki�
ránduláson résztvevő szervezett 
dolgozóknak.

0  A Soproni Postás SE Termé�
szetjáró Szakosztálya az idén ün�
nepli negyedszázados jubileumát. 
Ez alkalomból májusban „70 kilo�
méter, Sopron körül” elnevezésű 
túrát szerveznek, amelyen minden 
postás dolgozó részt vehet. Jú�
niusban tartják ünnepi közgyűlé�
süket, s a  jubiláló tagoknak em�
lékplakettet adnak. Szeptemberben 
a Tátrába, magashegyi túrára In�
dulnak.

48 focicsapat
Április 13-án kezdődött a kispá�

lyás labdarúgó üzemi bajnokság. 
A testnevelési és tömegsport bi�
zottsághoz, az 1971. évi bajnoki 
küzdelmekre 4S csapat nevezése 
érkezett. A csapatokat — az erő�
viszonyoknak megfelelően — több 
osztályba sorsolták. Üj csapatként 
mutatkozik be a Kábelfentartás, 
néhány év után ismét jelentkezett 
a Bp. Postaigazgatóság, a Bp. 72. 
pedig az Idén két csapattal indul. 
A múlt évben Zugló—POTI néven 
szerepelt csapat POTI néven in�
dul.

A Belváros sajnos nem indít 
csapatot. (A február 22-én megkez�
dődött üzemi sakk-, valamint az 
asztalitenisz-bajnokság küzdelmei�
től is visszalépett!)

A tekézök üzemi bajnokságainak 
első két fordulója legjobban az Al�
központnak sikerült. Az 1. osz�
tályban szereplő csapata az Uj- 
pest és a Bp. 7S ellen egyaránt 
4:t-re győzött, ezzel a két győze�
leméi vezet a bajnokságban, sor�
rendben a Szakszervezet, a Jármű�
telep és a Postavezérigazgatőság, 
az Újpest, a Cipót, a Bp. 78 és a 
Ferenc csapata előtt. A n. osztá�
lyúak küzdelmében az Alközpont 
B-csapata ugyancsak kétszer ara�
tott 4:1-es győzelmet,, s igy a má�
sodik forduló után az élen áll a 
Hírlap, a Kábelépítés előtt, (v—)

— A terület többi szakszer�
vezeti csoportjához hasonlóan, 
a füredi postai dolgozók előtt 
is még zárva maradtak a 
sportpályák kapui. Igaz, ná�
lunk mindössze huszonegyen 
dolgoznak, így nehezen lehet a 
sportolási lehetőséget biztosí�
tani. Én Pintér Lajos területi 
biztossal együtt a megyei I. 
osztályú Balatonfüredi Vasas 
sakk- csapatában játszom. Vá�
rossá nőtt pátriánkban csupán 
a helyi Vasas sportegyesülel 
ér el kiemelkedő eredménye�
ket. Ide központosítjuk az erő�
ket.

Elhisszük, de ez a megálla�
pítás a tömegsportra, a mun-  
tcahelyi testedzésre nem vo-  
natlcozhat. A Tihanyban mű�
ködő járási szakszervezeti bi�
zottságnak tennie kellene va�
lamit, hogy a fejlődő városban 
a posta dolgozói is hozzájus�
sanak az egészséges, a szabad�
időt hasznosan kitöltő tested�
zés lehetőségeihez.

VÍZSZINTES: 1. IV. ötéves 
tervben szerepel, 12. Továbbí�
tás, 13. Kutatás, 14. Ütik, 16. 
Használódás, 17. Táplálkozik,
18. M. Ö. K„ 20. Se be,
21. Talál, 22. Hevek, 24. R. O. 
A., 25. Mássalhangzó, ejtés sze�
rint, 26. Lelépek, 28. Azonos 
betűk, 29. Hasznok, 31. Körül- 
fona, 33. Több újság, 35. Hely�
határozó szó, 36. I. E. L., 38. 
Névmás — többes, 40. A becsa�
pok, 44. Vigyázó, 46. Odataszí�
tott, 47. Papírmértek, 48. Élet,
50. Állami, 51. Az imádat je�
le, 53. Alma- . .. ,  55. Reked, 56. 
Elveszti a talajt, 57. A fűszer, 
58. Ellenértékek.

FÜGGŐLEGES: 1. Ilyen tag 
is van, 2. Étel, 3. Félsziget, 4. 
Becézett Ádám — többes, 5.
S. Á. K., 6. Fésű azonos hang�
zói, 7. J. K., 8. Albán pénz, 9. 
Szerelemisten, 10. Takarít, 11.

ma alkalmas a széles körű üze�
mi sportolásra. Véleményünk: 
legalább két évenként meg 
kellene rendezni a „Postás 
Olimpiát”.

Elmondották, hogy három 
tájegységük: Budapest, Du�
nántúl és Tiszántúl a terem�
sportokban (satkk, teke és asz�
talitenisz) már megkezdték az 
alapszintű, a háziversenyeket. 
Kispályás labdarúgásban, és 
különböző atlétikai számok�
ban rövidesen a szabadiban is 
megindulnak a küzdelmek. A 
tájegységi döntőkre június 
második felében kerül sor. 
Labdarúgó-csapatunk tavaly 
csak gólaránnyal szorult az 
I. osztályból a második hely�
re. Idén „rámennek” a baj�
nokságra. Május 15—16-án 
mintegy negyven dolgozó és 
családtag látogatja meg Jós- 
vafőt és Aggteleket Summáz�
va: az 1500 dolgozóból 1970- 
ben 433-an vettek részt a tö�
megsportban. Céljuk: a tekin�
télyes számot az idén is felül�
múlják.

Ennél az üzemnél is a része�
sedési alapból fedezik a tö�
megsportot, de az alapszerve�
zetek is hozzájárulnak a ki�
adásokhoz. A Kabhegy, a 
szentesi alapszervezethez tar�
tozó Komádi, továbbá Ernőd 
és Balatonszabadi munkahe�
lyek kaptak a szakszervezeti 
tanácstól anyagi segítséget 

<v—)

Cipel, 15. A következő ötéves 
tervben fejlesztik, 18. Férfi�
név, 19. Testrész?, 22. A szőlő�
nek, 23. Ébredő, 26. Lelakatoló, 
27. Párosat, 29. Férfinév (— 
30. Egy betű híján: csoportosu�
lás, 32. V. A., 34. AAAAAA,
36. A Halotti beszéd szava, 37. 
Férfinév, 39. Ennek a fejlesz�
tésére (és a függ. 43.-nak) 2# 
milliót terveznek, 41. Becézett 
fiúnév, 42. Római számok, 43. 
A függ. 39. folytatása, 45. Foly�
tonossági hiány, 47. Leánynév. 
49. Taszít?, 50. A mértani fo�
galom, 52. Színárnyalat (— 
53. Névelők, 54. Ajándékozó. 
55. Hely határozószó.

Beküldendő: vízszintes 1.,
függőleges 15., 39., 43.

Beküldési határidő 197L má�
jus 15.

1971. márciusi számunk ke�
resztrejtvényének helyes meg�
fejtése: vízszintes 1. Eger,
Veszprém és Szolnok, függőle�
ges 15. Korszerű óvoda, 41. 
Lakókocsi, 44. Üdülő.

Könyvjutalmat nyertek: Ma�
gyar Endréné (Budapest),
Orosz Ferencné (Budapest),
Tima Kálmán (Budapest),
YVeiszenburger Mária (Bony�
hádi, Zsinka Józsefné (Buda�
pest).

POSTAS DOLGOZO

a Postá^oK Szakszervezetének 
lapja

Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő: Bérces György 

Szerkesztőség: Budapest, 
XIV., Cházár András utca 13, 

Telefon: 428—773
Kiadja a Népszava Lapkiadó Vál�
lalat,

Levélcím: Bp. 70. Pf. S3. 
Felelős kiadó: Gábor Márton, 

a Népszava Lapkiadó Vállalat 
igazgatója.

Terjeszti a Postások Szakszervezete 
Szikra Lapnyomda, Budapest

Spárgából horgolt sze tt

Először a négyszögletes, középső lapot készítjük el. 1. 
sor (nyers): 20 cm. hosszú láncszemcsíkot horgolunk alap�
nak, azután 2 rövidpálca, I levegőszem, így horgoljuk végig 
a sort. 2. sor (nyers): A láncszembe 2 rövidpálca, a rövid- 
pálca fölé 1 láncszem, 3—4 sor: (piros): Ugyanaz a minta, 
de más színnel. így tehát kétsoronként váltva a színeket, 
azonos mintával horgoljunk 35 cm magasan. Négyszögletes 
darabokat kapunk, amire körbe keretet horgolunk a követ�
kező mintával:

1 sor (nyers): Végig rövidpálca A keskenyebb oldalon a 
láncszemivekbe 2 pálcát horgolunk és minden pálcikába 
egyet. A hosszú oldalon, a rövidpálca oldalába 2 rövidpál�
cát, a láncszemlyukba I pálcát horgolunk. A sarkokat a szo�
kásos módon 2 láncszemmel alakítjuk ki.

2 sor (nyers): Ügy, mint 1. sort 3—4 sor (piros): Ugyan�
úgy, mint az előző, csak más színből. 5—6 sor (nyers): 2 rö�
vidpálca, 1 láncszem. így horgoljuk körül. 7—8 sor (piros): 
2 rövidpálca, 1 láncszem. 9—10 sor (nyers): Körül rövidpál�
ca

K E R E S Z T R E J T V É N Y
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Uj város — régi gondok

A Rádió és Televíziómű- 
szaki Igazgatóság tervgazdál�
kodási osztályán Munka Béla 
szakszervezeti tanácstitkár és 
dr. Hosszú Lajos, a szakszer�
vezeti tanács kultúmevelési 
bizottságának vezetője újsá�

golta a legfrissebb sporthí�
reket:

— A tanácsválasztáson 
sok szó esett a sportról. Alap�
szervi és tájegység-versenye�
ket már a jubileumi év előtt 
is rendeztünk. E versenvfor-



A POSTA K Ö ZPO N TI JÁRMŰTELEPÉN

Párbeszéd az új lakásügyi rendelkezésekről
A Posta Központi Járműte�

lep szakszervezeti bizottságán 
beszélgetek azokkal, akiknek 
problémájuk akadt az új la�
kásügyi rendelkezésekkel kap�
csolatban. A szakszervezeti 
aktívák tarsolyukban hozták a 
területükön dolgozók problé�
máit.

Konkoly József, az I-es 
üzem ob-tilkára: A fizetés-
emelés hogyan hat ki a lak- 
bárhozzájárulás csökkenésére? 
Ugyanis ha pl. valakinek most 
emelnek, mégpedig egy régóta 
esedékes emelést kap, akkor 
eleve csökken a hozzájárulás.

Fizetésemelés 
— lakbérhozzájárulás

Alapvető szabály: a kereső 
íészére megállapított lakbér- 
hozzájárulás összegét minden 
év január hó 1. napjától kez�
dődően a naptári évenként 
számított évi kereset, illetőleg 
az időbéreseknél, havinyugdí- 
jasoknál a december havi be�
sorolási bér és az egyéb ke�
reset évi összegének fideiem �
be vételével számított havi ke�
resetnövekedés 25 százaléká�
val csökkenteni kell. A kere�
setnövekedés megállapításá�
hoz a tárgyévben elért kere�
setet az előző évben elért ke�
resethez viszonyítják. Most el�
ső ízben nem egész évi, ha�
nem az 1971. év első félévi és 
második félévi keresetet ha�
sonlítják össze.

Fontos szabály: a keresetnö�
vekedésnél nem vehető figye�
lembe a nyereségrészesedés, az 
egyszeri jutalom, a túlóradíj, 
és túlórapótlék, az ügyeleti és 
készenléti díj, a jubileumi ju�
talom, a biztonsági őrszolgá�
latért kapott díj.

Bódis Ottó a III—IV-es 
üzemből a jelenlegi lakásel�
osztási gyakorlatot bírálta. Ne�
gyedmagával 5x2 méteres társ�
bérleti szobában lakik, tíz éve 
bent az igénylése. A tavalyi la�
káselosztást. amikor megnézte, 
rájött, hogy nála jobb hely�
zetben levők kaptak tanácsi 
lakást. Fűrész János, a forga�
lom dolgozója ezzel összefüg�
gésben felvetette: Hiába van
lakás-használatbavételi díj, 
lesz, aki azt mellényzsebből fi�
zeti ki. és akkor megint a job�
bén rászoruló nem jut tanácsi 
kíutalású lakáshoz.

Lakás-használatbavételi díj
Az új rendelkezések egyér�

telműen leszögezik: a lakás ér�
ték. Aki tehát az államtól la�
kást kap, az valamit térítsen 
ebből az értékből. Ami azt il�
leti, hogy a nagyobb keresetű�
ek mellényzsebből kifizetik a 
díjat, ettől nem kell tartani. 
Tanácsi kiutalású lakást 
ugyanis csak az alacsony ke�
resetűek kaphatnak. Budapes�
ten például az egyéb jogosult�
sági feltételek fennállása ese�
tén is tanácsi bérlakás kiuta�
lására az igénylő csak akkor 
jogosult, ha ő vagy a vele 
együtt lakó házastársa, élet�
társa, kiskorú gyermeke je�
lentősebb vagyonnal (pl. in�
gatlan, gépkocsi) nem rendel�
kezik. és a család egy főre ju�
tó átlagos havi jövedelme az 
1500 forintot nem haladja meg. 
A saját erőből való megoldás 
esetén is a legnagyobb ked�
vezménnyel járó tanácsi értá- 
kegítésű lakást (azelőtt szö�
vetkezeti lakásnak nevezték), 
Budapesten például csak az 
kaphat, akinél az említett fel�
tételek fennállnak, és a család 
egy főre jutó átlagos havi jö�
vedelme a 2500 forintot nem 
haladja meg.

Lskáskarbantartás
Tamás Zoltán: A lakás-hasz�

nálatbavételi díj ellenére sem 
lesz több lakás! Ez részben 
igaz, mert több lakás csak ab�
ból lesz, amit építenek, de a 
használatbavételi díj módot 
ad a visszaélések megszünte�
tésére. mert megszünteti a ..la�
kásátjátszásokat”. Ha az ál�
lampolgár például családi há�
zat épít, akkor teljesen tör�
vényesen a lakás-használatba�
vételi díjnak megfelelő össze�
gért a tanácsnak átadhatja a 
lakását. Sz í jj Tihamérral 
együtt annak az aggályának 
adott kifejezést, hogy a fiatal 
kezdő munkás nemigen tudja

megfizetni a használatbavé�
teli díjat, így megint csak nem 
lesz lakása.

A lakás-használatbavételi 
díjnál is biztosít államunk 
szociálpolitikai kedvezményt, 
tehát a díj egy részét az ál�
lam elengedi. E kedvezmény 
mértéke egy gyermek után 
20 százalék, a további gyer�
mekek után — gyermekenként 
— 25 százalék, más, e kedvez�
ményre jogosult családtag 
után — személyenként — 20 
százalék. A kedvezmény mér�
téke azonban a lakás-haszná�
latbavételi díj 80 százalékát 
nem haladhatja meg. Fiatal 
házaspár részére — kérelmé�
re — e kedvezményt két gyer�
mekig megelőlegezik. Indokolt 
esetben részletfizetési kedvez�
ményt is adnak a fennmaradó 
összegre.

Vinczeffy Gyula, a lakáskar�
bantartás 50—50 százalékos 
megosztását kifogásolta. Az 
öreg, elavult házakban lakókat 
jobban sújtja e szabály. Elő�
ször is a bérbeadó — tehát a 
tulajdonos, a házkezelő szerv 
- köteles az épületet karban�
tartani, gondoskodni az épü�
let központi berendezésének 
állandó üzemképes állapotá�
ról, a falak és a közös haszná�
latra szolgáló helyiségek álla�
gában, berendezéseiben kelet�
kezett hibák, megszüntetésé�
ről, az ajtók, ablakok külső 
felületeinek mázolásáról. A 
bérlő köteles gondoskodni 
a lakás belső burkolatainak, 
ajtóinak, ablakainak, be�
rendezéseinek karbantartásá�
ról (festés, mázolás stb.), 
az elektromos vezetéknek, 
a villanyórától a fogyasz�

tóhelyig levő szakaszán kelet�
kezett hibák kijavításáról. Ez 
eddig is így volt. A lakásbe�
rendezés felújításával, cseré�
jével kapcsolatos költségeket 
osztják meg fele-fele arány�
ban a bérlő és a bérbeadó kö�
zött. (Például redőnyt, cserép�
kályhát kell cserélni stb.) Nem 
felezik a költséget, kizárólag a 
bérbeadót terheli, ha a lakás- 
berendezést az épület felújítá�
sa során cserélik ki, továbbá 
ha a lakásberendezést elemi 
csapás vagy a bérbeadó mu�
lasztása miatt kell felújítani, 
illetőleg cserélni, vagy ha a 
bérlő a lakásberendezés hasz�
nálatáért külön díjat fizet (pl. 
beépített bútorért). Nincs te�
hát arról szó, hogy például a 
tetőjavításhoz a bérlőnek hoz�
zá kell járulnia.

dr. Szegő Tamás

SzaRmuikástanisfék versenye M in d e n k i

A szakma Kiváló Tanulója verseny Országos Döntőjét a 
híradástechnikai műszerész, a hálózatszerelő szakmákban, 
március 22-től 25-ig Sopronban rendezték. A műszerész szak�
mában 18, a hálózatszerelő szakmában 16 tanuló indult. A hír�
adástechnikai műszerész szakmában az I. helyezést Fülöp Ká�
roly (Soproni Postaigazgatóság) nyerte, a II. helyezést Bilau 
Csaba (Beloiannisz Híradástechnikai Gyár) és a III. helyezést 
Gyenes Géza (Szegedi Postaigazgatóság) érte el.

A híradástechnikai hálózatszerelő szakma első helyezett�
je Fleck Károly (Soproni Postaigazgatóság), a II. helyezett 
Kálmán István (Debreceni Postaigazgatóság), a III. helyezett 
Magdus András (Budapesti Távbeszélő Igazgatóság) lett.

Az I. helyezettek a Munkaügyi Minisztériumtól az okle�
véllel és aranyplakettel 1500,— Ft, a II. helyezettek az okle�
véllel és ezüstplakettel 1000,— Ft, a III. helyezettek pedig az 
oklevéllel és bronzplakettel 800,— Ft jutalmat kaptak. Ezen 
felül a Vezérigazgatóság még az első helyezettnek 1000,— Ft, a 
II. helyezettnek 800,— Ft és a III. helyezettnek 600,— Ft ju�
talmat adott.

A verseny döntőjén részt vevőknek a posta több mint 
20 000,— Ft értékű könyv- és tárgyjutalmat is adott. A legjobb 
helyezést elért versenyző tanulóit szakoktatói és szaktanárai is 
pénzjutalomban részesültek, (sz—gy.)

Á szakszervezeti munka segítői
„A szakszervezeti bizottság 

feladatai” c. könyv elsősorban 
a kis létszámú alapszerveze�
tek szb- i részére készül. Tu�
lajdonképpen nekik is ugyan�
azokat a feladatokat kell 
megoldaniuk, mint a vállala�
toknál, intézményeknél: a
szervezett dolgozók érdekvé�
delmét. A könyvben sok ötlet, 
módszer található, s egy- egy 
fejezet a szakszervezeti mun�
ka egy- egy területét fogja át. 
A szerzők az új gazdasági me�
chanizmusban megváltozott 
helyzetet is figyelembe vették, 
elsősorban az üzemi, munka�
helyi demokrácia továbbfej�
lesztése tekintetében.

A „Vállalati szakszervezeti 
vezető testületek kézikönyve” 
c. könyv szerzői Böjti Andor 
és Lakatos Józsefné. Az alap�
szervezet vezető testületének 
minden választott tagja, akti�
vistája akkor tudja betölteni 
jelentős társadalmi politikai 
szerepét, ha személyes ügyé�
nek tekinti a szakszervezeti 
mozgalom előtt álló feladatok 
megvalósítását, a határozatok 
végrehajtását, s korszerűen 
végzi tevékenységét. Hogy e 
munka tökéletesebb legyen, 
ajánljuk a könyv tanulmányo�
zását, kollektív megvitatását.

Egy sor füzet jelent meg 
„Aktivisták feladatai” cím 
alatt. így a TT Beteglátogatási 
és Egészségügyi Albizottságá�
nak munkájáról külön- külön 
füzetben írtak. A kulturális, 
agitációs és propagandafelelő�
sök tennivalóiról sem feledkez�
tek meg e sorozat szerkeszté�
sekor. Ezen kívül a szakszer�
vezeti bizottságok társadalmi 
munkavédelmi felügyelőjének 
tevékenységét is tárgyalja az 
egyik füzet. Bizony a megnö�
vekedett önállóság jobb felté�
teleket kínál a biztonságos és 
kulturált munkakörülmények 
kialakításához, de e törekvést, 
a munkavédelmi aktíváknak, 
felügyelőknek nap mint nap 
szorgalmazniuk kell. A gazda�
sági felelősök tevékenysége a 
választások után ismét előtér�
be került. Sokhelyütt új gaz�
dasági felelőst választottak a

szakszervezeti bizottságokba, 
tehát jó, ha a számukra írt 
füzetet kezükbe adjuk.

A „Válaszolunk a dolgozók 
kérdéseire” c. sorozat kis fü-  
zetecskéi új köntösben jelen�
tek meg. íme a címek: Mit, 
hol, hogyan intézhetünk el?, 
Mi jár a dolgozónak, ha 
megbetegszik?. Hogyan érvé�
nyesül a női egyenjogúság? 
(Táncsics Könyvkiadó)

é r d e k e

Ez évben harmadszor kö�
tünk kollektív szerződést a 
postán. A mostaninak jelentő�
sége nemcsak az, hogy ezt 
5 évre kötjük, hanem az is, 
hogy a dolgozók legalapvetőbb 
jogait a korábbinál szélesebb 
terjedelemben szabályozza.

A kollektív szerződés 1988- 
ban történt bevezetése lénye�
ges, előrelépést jelentett a szo�
cialista demokrácia továbbfej�
lesztésében, s abban is, hogy 
több jár annak, aki többet 
tesz a posta jó eredményeiért.

A szerződés nemcsak jog�
szabály jellegű szabályrend�
szer, hanem mint elnevezése 
jelzi: „szerződés”, vág;,’is meg�
állapodás, melyet egyrészről a 
posta, másrészről pedig a dol�
gozói kollektíva köt, tehát a 
szerződés a posta és a postás 
dolgozók akaraímegegyezésc 
alapján jön létre.

A kollektív szerződés terve�
zete április folyamán jut a 
postás dolgozók kezébe, ak�
kor véleményüket, javaslatai�
kat nyilvános vitákon mond�
hatják cl.

A szakszervezeti bizottságok, 
területi szakszervezeti taná�
csok felelősek, hogy a dolgo�
zók minél nagyobb számban 
részt vegyenek a szerződés és 
a függelékek tervezetének 
megtárgyalásán, és aktivi�
tásukkal, megalapozott javas�
lataikkal elősegítsék a posta
1971—1975 évre szóló kollek�
tív szerződésének megkötését.

dr. Pikó Adrienne

M űszak i érdekességek
„Az anyagmozgatás biztonságtechnikája” c. könyv a posta 

területén is igen aktuális problémákat tárgyal. Köztudott, hogy 
a balesetek jelentős része olyan munkakörökben fordul elő, 
ahol jelentősebb anyagot mozgatnak a dolgozók. Lényegesnek 
tartjuk, hogy a munkavédelmi felelősök, szakszervezeti bizott�
ságok is tanulmányozzák a könyvet, annál is inkább, mert 
nemcsak bel-, hanem külföldi tapasztalatokat, ötleteket is fel�
használhatnak a balesetek megelőzésére. A szerző kitér az 
anyagmozgatás gépesítésére, automatizálására, a személyi elő�
feltételekre, az oktatásra, a kézi anyagmozgatás biztonságtech�
nikájára, a targoncák kezelésére is. Ternai—Viski: A gépjár�
művek kötelező felülvizsgálatáról c. könyv többek között a te�
hergépkocsik felülvizsgálatának jogi tudnivalóit, műszaki vo�
natkozásait taglalja. (Táncsics Könyvkiadó.)

Hervay—Sajó: Családiház-építés c. könyv szerintünk igen 
széles dolgozó rétegeket érint. Sokan vállalkoznak családiház�
építésre országszerte a postás dolgozók közül is. A könyv ilyen 
szempontból ad hasznos tanácsokat az építkezés megszerve�
zésére, a pénzügyi lebonyolításra, a kivitelezői elszámolások�
ra, a tesrvezésre stb.

Bartha Árpád: Az automatika alapjai c. mű is sokakat 
érint területünkön. Mindenekelőtt az alapfogalmakat tisztázza 
a szerző, majd külön fejezetben foglalkoznak a vezérléstechni�
kával, a szabályozástechnikával.

Dr. Kovács László: Műszakiak zsebkönyve c. könyv na�
gyon praktikus segédeszköz, még az ipari területen dolgozók 
számára is. Az általános ismeretek fejezetében az alapmérték�
egységeket és a fontosabb számmértékeket találhatjuk meg 
táblázatokban. A továbbiakban a hosszúság, terület, térfogat, 
tömeg, teljesítmény egységeinek táblázatai, majd a műszaki 
táblázatok következnek. Ez utóbbi táblázatokban foglalkoznak 
az akusztikai, fénytani, villamosságtani témákkal. Őszintén 
szólva, még az érettségire készülő diákoknak is hasznos e 
könyv. (Műszaki Könyvkiadó.)

16 POSTÁS D O L G O Z O

® Szakszervezetünk elnök�
sége április 22-i ülésén, a töb�
bi között jóváhagyták az 1970. 
évi szocialista munkaverseny 
eredményei alapján a szocia�
lista brigádok különböző, ma�
gas szintű kitüntetéseire vo�
natkozó javaslatot.

© Zalaegerszegen, a szakma 
ifjú mestere címért folyó ver�
seny vizsgáján arany fokoza�
tot kaptak; Somogyi Gabriella 
és Kiss Mariann zalaszentgróti, 
Vinkó Lajos és Kepe Károly 
nagykanizsai, Szili Olivérné és 
Balogh Edit zalaegerszegi, Ma- 
gasi Gyuláné becsehelyi és 
Sznopek Mária dióskáli dol�
gozók.

© Tatabáriya-Űjváros há�
rom forgalmas intézményben, 
az SZTK-rendelőintézetben és 
a két ÁBC-áruházban önki- 
szolgáló rendszerű a hírlap�
árusítás.

$  A szegedi postapalota ala�
pozását februárban megkezd�
ték.

© Majzik János ceglédber-
celi kézbesítő negyedszázada 
végzi becsülettel munkáját. 
Egyszer sem hiányzott.

@ A Nyíregyházi Megyei Bí�
róság Kutasi Albert, volt
zsurki posahivatal-vezetőt sik�
kasztásért 8 év szabadságvesz�
tésre büntetett. Az ügyész sú�
lyosbításért fellebbezett.

© A komputer is tévedhet!
Egy svéd faluban elő paraszt, 
egy napon összesen 11 834 le�
velet kapott, amelyekben ud�
variasan felszólítják a posta 
részéről, hogy fizesse be az 
újságelőfizetési díjat. A bak�
lövést a komputer követte el: 
az összes előfizető figyelmez�
tetését egy címre állította ki.

® A nemzetközi nőnapot
Tatabányán mintegy 100 pos�
tás nődolgozó köszöntésével 
ünnepelték. Mindannyian egy- 
egy nap .iutalomsaabadságot is 
kaptak.

© Szimfonikus zenekarunk 
Bartók-estjén nagy sikert ara�
tott.
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© A lakosság kérésére a
sülysápi községi tanácsháza 
külső falára, éjszaka is hasz�
nálható segélykérő-állomást 
szereltek.

© Az angol postássztrájk 
idején „maszek” postahivata�
lokat nyitottak. A magánvál�
lalkozók a hivatalos postai ár�
folyamnak 20—25-szörösét szár 
mftották fel, s hat hét alatt 
vagyonokat kerestek. Egyik�
másik vállalkozó csupán fel�
vette a küldeményeket, de 
nem továbbította.

© Zalaegerszegen megkezd�
ték a távválasztó-berendezés 
szerelését.

© A MÄV Széchenyi-hegyi
útiörővasút-vezetősége ismét 
felvételt hirdetett: négy hónap 
alatt 156 gyermek tanulja meg 
a postás és vasutas mesterség 
alapjait.

® Özv. dr. Jankovich La�
josáé ezúton is köszönetét 
mond szakszervezetünk elnök�
ségének, a Budapesti Postás 
SE elnökségének, a Postások 
Szimfonikus Zenekarának, és 
mindazoknak, akik szeretett 
férje halála után részt vettek 
a búcsúztatáson, soraikkal 
vagy más módon osztoztak a 
család fájdalmában.

© Szovjet postás turista- 
csoport látogatott el hazánk�
ba. Elnökségünk tiszteletükre 
fogadást adott, majd a pécsi 
postaszerveket is meglátogat�
ták.

© Az Elatob nevű, új szov�
jet telefonkészüléken nyomó�
gombokkal „tárcsáznak”. A 
készülék a már hívott számot 
rögzíti, s ha a vonal foglalt, 
vagy nem felel a készülék, a 
hívást automatikusan ismétli.

© Létesítmények: Őrboty-
tyánban közös összefogással 
építenek többek között új pos�
taházat. Szabolcs-Szatmár me�
gyében ez évben csaknem 3 
és fél milliós beruházás kere�
tében 11 községben épül kis 
postaház. Szigetszentmiklóson 
a régi postaépületet korszerű�
sítik.

B. Gy.

N em zetközi hírek
Szerződést kötöttünk a Voj- 

vodinai Közlekedési és Hír�
közlési Dolgozók Szakszerve�
zetével az 1971. évi jugoszláv 
üdülőcserére. Potrovácon így 
30 fős magyar üdülőcsoport 
töltheti szabadságát.

Az Olasz Postások Szakszer�
vezetének római Központi Bi�
zottságával szerződést kötőt-

tünk, az 1971. évi csereüdül�
tetésre. Ennek értelmében jú�
nius 16—28-ig 20 magyar pos�
tás dolgozó üdülhet Rimini- 
ben és Velencében. További 15 
fő üdültetésére lesz lehetőség, 
ha a milánói Területi Szerve�
zettel is kötünk szerződést.

(k—j)

E g y  k i s  k u r u z s l á s

Végy egy kis fűzfakérget, fe-  
ketebodza- virágot, nyírfaleve�
let, körisfalevelet, paszulyhü-  
velyt szem nélkül, zsurló 
föld feletti részét, édesgyöke�
ret, borókabogyót, keverd ősze, 
főzd meg vízben, lassú tűznél, 
s naponta igyál belőle egy csé�
szével Rheuma ellen nagyon 
jó. Köhögsz, meg vagy fázva? 
Végy egy kis erdei mályvavi�
rágot. ökörfarkkórót, virágot, 
ánizsmagot, orvosi zilizt és 
édesgyökeret, főzd meg egy 
negyed liter vízben, melegen, 
mézzel ízesítve naponta egy�
két pohárral fogyassz belőle. 
Nagyon használ. De hasonló 
tanácsokat adhatunk magas

vérnyomás ellen, máj és epe�
hólyag- betegségek ellen, gyo-  
morbántalmak ellen. stb. A 
növényeket könnyen begyű]l-  
hetjük, de olcsón be is szerez�
hetjük. Pontos tanácsot kap�
hatunk E. Anastasiu: A gyógy�
növények birodalmában c. 
könyvből (Mezőgazdasági 
Könyvkiadó), amely ugyan fel�
idézi a sámánok, kuruzslók, 
javasaszonyok varázslatos 
alapjait, a gyógynövényeket 
módszereit, de azok reális 
tudományos alapon tárja 
elénk, és ad tanácsot haszná�
latukhoz.

(b—s)

S Z Ó L Ó

A legnépszerűbb, legfino�
mabb gyümölcseink közé tar�
tozik. Ma már csaknem min�
den háznál van szőlőskert. de 
hogyan kezeljük a szőlőt
szakszerűen, gazdaságosan. A 
választ Horváth Sándor: Szőlő 
a házikertben c könyvéből 
kapjuk meg. A szerző így kez�
di bevezetőjét: A szőlőt és a 
bort, az ember boldogságára

alkotta a természet. Fogy asz- 
szűk egészséggel! Tanácsot 
kapunk az okos telepítésre, 
szőlőlugas kialakításra, a kü�
lönböző szőlőfajtákat, borokat 
ismerjük meg. no és természe�
tesen a talajművelést, a ke�
zelést. a szüretelést és még sok 
egyéb feladatot. (Mezőgazda- 
sági Kiadó).


