
M iért harcolunk? Minisztertanács előtt
Sokan vagyunk, akik erre a saját 

elképzelésünk szerint válaszolnánk és�
pedig a postánál. illetve a társadalom�
ban elfoglalt helyzetük által piegsza�
bott egyéni érdekeik szerint. Ez ter�
mészetes is. Csuk ott van a hiba, hogy 
sokan nem ismerik saját érdekeiket. 
Nem vitás, hogy m inden em ber a saját, 
illetve családja életének boldogulásáért 
küzd. Ez helyes is. Kötelessége család�
jával. gyermekeivel szemben, a jobb, 
emberibb, gondnélkülibb életért fo ly�
ta to tt küzdelem . N ézzük meg, hogy 
országunkban a sok millió dolgozó 
paraszt, szellemi és fizika i munkás ré�
szére milyen lehetőséget adott az a 
Rend, amelyben eddig éltünk.

A z  első világháború előtt a Statisz�
tikai hivatal által készített kimutatás 
szerint a magyar nem zeti jövedelem  a 
következőképpen  oszlik meg a nem zet 
lakossága között:

A nem zet lakosságának 0.6% - a a 
nem zeti jövedelem 20, 19.4% - a 40,
80% - a 40%- át élvezte.

Külön gondolkodásra késztető kö�
rülmény, hogy az első világháború 
előtt közölt, a jövedélem - megoszlásra 
vonatkozó kimutatás közzététele óta a 
Statisztikai Hivatalnak felsőbb rendel�
kezés fo lytán tilos volt a nem zeti jö�
vedelem megoszlásának a fen ti cso-  
portosításban  t aló közlése.

A z első csoporthoz tartoztak: a
bankárok, gyárosok, földbirtokosok, a 
magasrangú köz-  és magántisztviselők 
az a része, akik a különböző bankok, 
vállalatok igazgatósági tagjai voltak. 
E zeknek az uraknak élvezeteket, luxus�
igényeket kielégítő jövedelm eket biz�
tosíto tt a Rend.

A második csoporthoz tartozott az 
ú. n. középosztály, orvosok, írók, ügy�
védek, tisztviselők, kisiparosok, kis�
kereskedők. stb. E zeknek jövedelm é�
ből egy civilizált társadalomban élő 
kultúrem ber szükségletei úgy- ahogy 
kielégíthetők voltak.

A  harmadik csoporthoz tartoztak  
a földm unkások, törpebirtokosok, ipari 
m unkások és az alacsonyabb kategó�
riában lévő köztisztviselők. És ezek 
hogyan éltek. Nem kell bővebben ma�
gyarázni, minden túlzás nélkül lehet 
mondani, hogy a harmadik csoporthoz 
tartozott a gond. a betegségtől, öreg�
ségtől való félelem , a nyomorúság, a 
reménytelenség, az iskolázatlanság, a 
tbc.,, stb.

E z volt a tény. És ha valaki rámu�
ta to tt a tényre, akkor az „osztály el�
leni-  izgatás“ . állami és társadalmi rend  
fe l forgatásár a irányuló csélekmény 
volt. Nem a nyomor, a tbc. izgatott, 
hanem az, aki rám utatott arra, hogy 
van nyomor és megoldatlan, megold�
ható probléma.

Ez volt a „Rend“. A z egyéni kezde�
ményezésen, a szent magántulajdon 
elvén alapuló polgári- társaddlmi rend. 
Törvénnyel, joggal, börtönnel, szu�
ronnyal-  és ha kelle tt, akasztófával 
biztosította ezt a rendet az uralkodó 
osztály.

Miért harcolunk? Csak-  azért, hogy 
a 0.6 százaléknak a bankár, földbirto -

a postamesterek államosítása
A Postás Szakszervezet mint a dol�

gozó postásság egyedüli érdekképvise�
leti szerve, minden alkalm at és lehe�
tőséget felhasznál, hogy aiz általa kép�
viselt postások ügyét előbbre vigye.

A Szakszervezet közbenjárására egy�
m ásután jelentek meg azok a rendele�
tiek, intézkedések, melyek a postás dol�
gozókat! a több évtizedes elnyomás sö�
tétségéből felemelték. A közelm últban 
a postai alkalm azottak illetm ényének 
és nyűgei látásának rendezése tárgyá�
ban k iado tt korm ányrendelet kiharco�
lásával, az ország újjáépítésében tevé�
kenyen közrem űködő postás dolgozó�
kat —  .a többi közalkalm azottak sorá�
ból kiem elve —  az ők et megillető szín�
vonalra emelte. Hogy ez, a rendelet 
mind anyagi, mind pedig erkölcsi vo�
natkozásban mennyi előnyt biztosít a 
postás dolgozók számára, arra  a kincs�
tári személyzet nyilatkozata és elisme�
rése a legjobb tanúbizonyság.

A Szakszervezet közbenjárása tehát 
minden vonatkozásban hatásos és ered�
mény té volt. A vezetőség azo nlgtí 
egyes szakcsoportok érdekeinek még 
hatályosabb védelme és kívánságainak 
a lehetőséghez képest m aradéktalan 
elérése érdekében elhatározta a szak�
csoportok felállítását.

E szakcsoport felállításával kapcso�
latban különböző tévhitek és még té�
ve sebh értés ítélek  láttak  napvilágot. 
Ezeknek tisztázására szükségesnek lát�
szik a tények rövid ism ertetése.

A Postás Szakszervezet 1947 áprili�
sában e lő írt szervezési m unkája folya�
m án elérkezett a postam esteri szak�
csoport felállításához. M unkájának 
megfelelő előkészítése és annak tisz�
tázása céljából, hogy kik lennének 
megfelelők a szakcsoport vezetőségé�
ben, több megbeszélést fo ly tato tt az 
érdekelt személyzettel. Ezeken a meg�
beszéléseiken alakult ki az az elhatáro�
zás, hogy a  postamesteri szakcsoport, 
a postam esteri egyesület befolyásától 
független, önálló rszerv legyen. Meg�
állap íto tták  az  érdekeltek, hogy a  pos�
tam esteri egyesület a feliszabadulás óta 
elte lt több m int két esztendő alatt 
nem tudta a  postamesteri' államosítás 
ügyét tető alá hozni; s  ez  % késedel-  
meskedés az érdekelt személyzetnek 
sok anyagi és erkölcsi k á rt okozott.

E  megbeszélések eredm ényeként ál�
líto tta  össze hivatalos jelölését a szak�
szervezet, m elyet a május 4- én ta rto tt

kos, gyárosnak, régi és új gazdagnak 
fantasztikus luxusigényeket kielégítő  
jövedelm ét (a nem zeti jövedelem  20 
százaléka) elvéve, ezt a nem zet lakos�
ságának 80 százalékot kitévő dolgo�
zók jövedelm éhez adva. ezzel ennek a 
csoportnak a jövedelm ét, életszínvona�
lát (40%  +  20%) m inden különö�
sebb nehézség nélkül 50 - % kal felem el�
hessük. E zt jelenti gyakorlatban az 
államosítás. A fö ldbirtok felosztása. A 
gyár, a bánya, az energiatelepek köz�
tulajdonba való vétele, a bankok ál-

szakcsoport alakító ülés többsége el is 
fogadott. Kétségtelen tény, hogy a 
jelöltek ellen is szavaztak, de —  m in�
den ellentétes és valótlan állítással 
szemben — , az is tény- , hogy a több�
ség a hivatalos jelölés m ellett döntött. 
Ezzel a gyűlésen jelenvoltak tisztában 
vannak, csupán a távolabbi vildék he�
lyes tájékoztatása kedvéért tértünk  ki 
erre, m ert sajnos voltak olyanok is, 
akik a valóságnak meg nem felelően 
ennek ellenkezőjét igyekeztek az ér�
dekeltekkel elhitetni.

Sajnos, vannak ‘ olyanok, akik két 
táborra szeretnék szakítani a postames�
teri személyzetet. É rtsük meg, veszé�
lyes já téko t űz és soha helyre nem 
hozható hibát követ el az, aki széthú�
zást szít, de ugyanígy vétkes mulasz�
tást követ el az is, aki ezt a szétesést 
nem igyekszik megakadályozni.

Szakszervezetünk a felszabadulás óta 
m indent m egtett a postam esteri sze�
m élyzet érdekében és védelmében. 
M inden kínálkozó alkalm at megraga" 
:!-  tt a t  elesett kar felemelésére és jö�
vendő jobb sorsának kim unkálására. 
Példa erre  Gyurkovics Károly, a Pos�
tás Szakszervezet el nőkének a nemzet-  
gyűlésen 1947 február 27- én elmondott 
beszéde:

Elodázhatatlan kötelessége a kor�
m ányzatnak a postam esteri személyzet 
államosítása. Egyedül Magyarország .az, 
ahol ez a középkori delizsánszos rend-  
szer- csökevények még m egmaradtak. 
A dem okratikus korm ány feladatának 
vállalta, hogy ezt a  középkori csöke-  
vényt k iirtja  és a posta mesteri alkal�
mazottaikat államosítani fogja. Ezzel 
tökéletesebbé teszi ezeknek a szervek�
nek a  m űködését és kiemeli ezeket az 
em bereket abból a szörnyű szociális 
elnyomottsághóil, amelyben a postames�
terek, postam esternők és postamesteri 
alkalmazottaik .szenvednek.“

Ennél erélyesebb, félreérthetetle -  
niebb állásfoglalást még senki részéről 
sem hallo ttunk az államosítás érdeké�
ben. A Szakszervezet elnöke, mint 
nemzetgyűlési képviselő, világosan k i�
fe jte tte  álláspontját az államosítás kér�
désében.

A  postam esteri szakcsoport 18 tagú 
ideiglenes választmánya, a postames�
te ri személyzet hármas tagozódásának 
megfelelően a következő szak társakból 
alakult meg:

Postam esterek: Becze Andor, Sas�

iami ellenőrzése. És m i az érdekes? 
Még ma is vannak úgy a politikai, 
m int a magánéletben, akik a magán-  
tulajdon védelmében védik a régi ren�
det.

Ezek vegyék tudomásul, nekünk is 
szent a magántulajdon, de nem a 0.6 
százaléknak, az Eszterházyak, Weiss 
M andfrédok, Festetichek, Ullmannok 
luxusélctét biztosító tulajdona, hanem  
a nem zet lakosságának 80% - át k itevő  
dolgozók tulajdona.

A z  elején azt m ondottuk, hogy so-

halom. Diczendy Gyula, Bp. 64. Fegy�
veres Miklós, Újpest 4. iMczkovics 
Dezső, Aszód. L u tter Im re, Eger 2.

Postakiadók: Dani Erzsébet, Bp. 45. 
Dénes Lajos, Bp. 26. Horváth Géza, 
Bp. 51. Horváth Gizella, Tata 2. Nagy 
Domokos, Rákoscsaba 2. Szepesi Ilona, 
Újpest 5.

Kézbesítőik: Csőke János, Rákos�
csaba 2. Kállai József, Pestújhely. 
Kaszás János, Mátyásföld. Kiss Pál, 
Tyúkod. Nagy János, Rákosszentm i�
hály. Tamási Lajos, Pestszent imre.

A választmány iaz alakuló ülés tag�
jai sorából a következő ideiglenes 
szakcsoport vezetőséget választotta 
meg:

Elnök: Diczendy Gyula, postames�
ter, Bp. 64.

Alelmök: Kállai József kézbesítő,
Pestújhely.

T itkár: Vasadi Sándor postam ester,
Bp. 703.

Titkár- h.: Dénes Lajos postakiadó,
Bp. 26.

Pénztárod' Nagy János kézbeeí*5-  
R ákosszentmih ály.

A szakcsoport vezetősége nyomban 
megalakulása után a cselekvés ú tjára 
lépett és m unkához láto tt. A Szakszer�
vezet és a  Vezérigazgatóság küldöttei�
vel együtt a Pénzügyminisztérium ille�
tékes osztályán pontonként azonnal le�
tárgyalták a Közlekedésügyi Miniszté�
rium szervei által készített postames�
teri államosítási javaslatot és annak 
részleteiben is m egállapodásra ju to tt.

Amit a postamesteri egyesület két 
év alatt nem  tu d o tt elérni —■ az álla�
mosítási javaslatnak a pénzügyminisz�
térium  részéről való jóváhagyását és 
ajánlását — , .azt a szakszervezet, a 
postam esteri szakcsoport megalakulása 
u tán két napra, 2 óra alatt elintézte.

Május 7- én a Pénzügy minisztérium�
ban a Szakszervezet, a Vezérigazgató�
ság és a postamesteri szakcsoport meg�
bízottai elő tt a pénzügyminisztérium 
illetékes vezetői elfogadták a posta�
mesterek államosítási javaslatát. A ja�
vaslatot Gerő Ernő közlekedésügyi mi�
niszter terjeszti a legközelebbi minisz�
tertanács elé.

A postam esteri személyzet által oly 
régóta v árt döntés szakszervezetünk 
közbenjárására most m ár véglegesen 
megoldást nyer.

Diczendy Gyula

kan vagyunk, a kik  a saját érdekeink  
szerint fogalmaznánk meg, hogy m iért 
is harcolunk. A boldogulásunkért. S 
azt m ondottuk, hogy ez természetes. 
Most döntsük el magunkban és kér�
dezzük meg a velünk szembenállóktól 
is, m iért harcolnak. A 0.6% boldogu�
lásáért. nagy a magyar nem zet 80%- ot 
kitevő dolgozó, paraszt szellemi és fiz i�
kai munkás boldogulásáért, tulajdo�
náért.

Básta Rezső 
(Szabad Postás)
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19- én 10 órai kuzdettei székli ázában. Budapest, VI., Benczúr- oitca 27. szám 
tartja  rendes évi Közgyűlését. A kuLdöt tek névreszóló meghívóit kapnak.

1. Központi Vezetőség jelentése.
Hozzászólások.

2. Fel ügye lő bizottság jelentése. 
Hozzászólások.

3. Költségelőirányzat megállapítása. 
Hozzászólások.

4. Alapszabálymódoisítás.
5. Indítványok.

Az indítványokat az alapszabály 21. §- a értelmében a Központi Veze�
tőség, a Felügyelőbizottság és a Helyi csoportok vezetői nyújthatnak be. Az 
indítványokat tartoznak 15 nappal a közgyűlé# m egtartása előtt a Köz�
pon ti Vezetőséghez írásiban beadni.

É rtesítjük a küldött sazktársakat, hogy a Központi Vezetőség jelenté�
sét, valam int az alapszabály módosí tásra vonatkozó javaslatot a Közgyű�
lés elő tt legalább 15 nappal írásban megkapják.

POSTÁS SZAKSZERVEZET ELNÖKSÉGE

Szociális kérdések

Németh János
Szeretetünk és mély részvétünk kísérte 

el utolsó útjára Németh J á n o s  rónátfai 
II. o-  szakallisztet. a Budapest 70- es hi�
vatal Üzemi Bizottság elnökét*

Németh János 1946 februártól volt az 
üzemi Bizottság elnöke. A közösség ér�
dekében lemondott a jövedelmező kézbe�
sítői beosztásról és fáradhatatlan, oda�
adó munkásságával úgy a hivatal főnök�
sége, mint a szaktársai előtt osztatlan el�
ismerést szerzett. Jókedélyű, nyíltszívű, 
rokonszenves egyénisége mindenki előtt 
már előre bizalmat keltett és ezt a tulaj�
d o n sá g á t  mindig a közügyekért kamatoz�
tatta.

Nagy érdemeket szerzett a munkás�
egység kifejlesztése és állandósítása terén. 
A szocializmus lelkes közkatonája és a 
szakszervezeti gondolat harcosa volt, ak i ' 
szorgalmával, lelkiismeretes munkájával, 
mértéktartó, de önérzetes magatartásával 
példát mutatott társainak.

Váratlan halála általános mély megren�
dülést keltett. Szakszervezetünk Vezető-  
sége nevében Ács Ödön alelnök mondott 
utolsó búcsúi Németh Já n o s - ; s z a k tá r su n k -  

nak.

Mátraháza
A z őszülő erdők szépségét a felhőbe  

em elkedő hegyek zöldjét, a tiszta le�
vegőt és a természet nagy- nagy csend�
jé t tintával papírra leírni nem lehet. 
A zt látni, nézni, belélegezni kell. Még�
is megkísérlem most leírni a sok szépet 
és jót, m elyet a mátraházai postás 
üdülőben  átéltem , mert úgy érzem, kö�
telességem rámutatni a jelen eredmé�
nyeire, hogy elfeledve a m últat, bízni 
tudjunk a jövőben. Nagyon jól emlé�
kezünk még a régi m unkarendre a 
postánál. Munka, munka, munka. De 
ez még nem lett volna baj. Hiszen dol�
gozni ma is kell, sőt még többet, m int 
azelőtt. Csak az volt a baj, hogy a pi�
henésnek, a felüdülésnek még a lehe�
tősége sem volt megadva.

A posta nem csak lehetőséget nyújt, 
hogy pihenni m enjen a dolgozó, ha�
nem  m unkája jutalm aként autóbuszba 
ülteti és elviszi Mátraházára, 710 mé�
terrel a tenger színe fölé. Azért, hogy 
jól érezze magát és hogy a pihenés 
után kétszeres erővel lásson a m unká�
hoz. Végre sok hosszú év után elérkez�
tünk a szociális fejlődés első lépésé�
hez. A  posta mai szociális vezetősége 
tudja, hogy a dolgozók m unkaerejével 
jól kell gazdálkodni. A magyar dolgo�
zókat 40— 50 éves korukban nem  le�
het eldobni, m int egy rossz gépet, ha�
nem ápolni, gondozni, karbantartani 
kell, m ert a dem okratikus Magyaror�
szág felépítésénél m inden dolgozóra 
szükség van.

Ezt a célt szolgálja most a mátra�
házai és zirci üdülő, ahol'a beutalt dol�
gozók ké t hétig teljesen ingyen, jó el�
látásban részesülnek. A jó ellátás se�
gítségével alaposan meggyarapodnak 
testben és a természet közelében lélek�
ben is.

Tudom, hogy ezek az első lépései a 
szociális felem elkedésnek, mégis arra 
kérem  a szaktársakat, hogy ne veszít�
sék el a h itüket a jövőben. Ne veszít�
sék el akkor sem, ha a mostani nehéz 
időkben a munkahelyen becsülettel 
dolgozni sokszor nagyon nehéz. Min�
den nehézség ellenére dolgozni kell, 
azért a jövőért, amelyben a munkás�
nak nem csak dolgozni szabad, hanem  
munkája megbecsüléseképpen élvezni 
fogja a pihenés jól megérdemelt örö�
m eit is.

Tabáni Béla

★

A postás státusrendezés a múlt évben 
élvezett illetményeket összegszerűleg 
emelte. Ennek következtében a tagdíj�
levonásból a temetkezési segély alapra 
is nagyobb összeg jut, s eaért a szakszer�
vezeti temetkezési segélyt f. évi április 
1- től felemeltük. A temetkezési segély�
alapot továbbra is ä befolyó tagdíjak ösz-  
szegének egyharmad része képezi. Ilyen 
alapon a temetkezési segély céljára be�
folyó összeg számszerűsége szabja meg, 
— figyelembevéve a havonkénti elhalálo�
zási adatokat — a kifizethető temetkezé�
si segély összegét-  Nem lehet "vitás, hogy 
a még nem biztosítási jellegű temetkezési 
segélyünk a IegszociálÍ6abb felfogást tük�
rözi vissza, amikor itagsági idő, életkor, 
szolgálati viszony, fizetési osztály figyel�
men kívül hagyása mellett egységes te�
metkezési segélyeket fizetünk. Jelenleg 
tagjaink és azok családi pótlékot élvező 
feleség után elhalálozás esetén 458 forint, 
míg családipótlékot élvező egyéb család�
tag után 1 éves korig 150 forint, 2—6 
éves korig 225 forint és 7 éves kortól a 
családi pótlékra való igényjogosultság 
idejének tartama alatt 340 forint. Szüle�
tési segély címén fenti időponttól kezdve 
minden újszülött postás gyermek után 
80 forint segélyt* fizetünk. Tekintettél 
arra, hogy a hozzánk beérkező temetke�
zési segélyeket kérő beadványok nagyon 
hiányos záradékolással érkeznek, a kése�
delmes kifizetések elkerülése céljából 
közöljük, hogy temetkezési segély kérése 
esetén az erre vonatkozó beadványt min�
den tényleges szolgálatban álló szaktárs, 
vagy igényjogosult hozzátartozójának el�
halálozása esetén szolgálati főnökségével 
záradékoltatni kell, mely tartalmazza a 
szolgálati viszony fennállásának, a csa�
ládipótlékra való igényjogosultság és a 
szakszervezeti tagdíjaknak az illetmények, 
bői való levonásának igazolását. Halotti 
értesítő csatolása természetesen minden 
esetben szükséges. A tagsági könyvet 
vagy igazolványt is lehetőleg mellékelni 
kell birtokosának elhalálozása esetén-  
Nyugdíjas szaktársaink vagy családtag�
jaik elhalálozása esetén is a fentiek al�
kalmazandók azzal a különbséggel, hogy 
ilyen esetekben a záradékolást a Központi 
Számvevőség nyugdíj számfejtősége vég�
zi. Vidéki nyugdíjas szaktársaink egyéb�
ként kellőképpen felszerelt jkérvényeit 
ia szakszervezet szociális titkársága zára�
dékoltatja a gyorsabb kifizetés érdeké�
ben-  A születési segélyt kérő kérelmeket 
a temetkezési segély kérelmekhez hason�
ló záradékolással kell szintén benyújtani 
a születési értesítő egyidejű csatolása 
mellett.

★

Bár kétségtelen, hogy a postásság szo�
ciális helyzete, ha csak kis mértékben is, 
de már a javulás útjára lépett, mégis 
megdöbbentő azoknak az elesett, önhibá�
jukon kívül rendkívül súlyos helyzetbe

került szaktársainknak a száma, akik 
hozzánk fordulnak anyagi támogatásért-  
Alapszabályunk kimondja, hogy a szak-  
szervezetnek kötelessége anyagi erejéhez 
mérten, bajbajutott tagjait megsegíteni. 
Sajnos, mi még kezdő, fiatal szakszerve�
zet vagyunk és így nem rendelkezünk az 
anyagi lehetőségeknek olyan fokával, 
amely a sok éra, segélyezésre rászoruló 
.szaktárs minden ezirányú kérelmét kivé�
tel nélkül kielégíthetné. De különben 
sem az a célunk, hogy tagjainkon ilyen 
módon segítsünk elsősorban. Nem is lehet 
célunk, mert elsődleges feladatunk, hogy 
tagjaink életszínvonalát olyan magasra 
emeljük, hogy az ilyenfajta segélykérel�
mek benyújtására egyetlen egy szaktár�
sunknak se legyen szüksége. Természe�
tesen előfordulhatnak egészen rendkívüli 
és kivételt képező esetek is, amely ese�
tekben anyagi viszonyainkhoz, illetőleg a 
költségvetésünkben erre a célre előirány�
zott összeg erejéig a legnagyobb kész�
séggel állunk szaktársaink rendelkezésére-  
Egyébként a munkaadó Magyar Posta a 
tényleges szolgálatban álló és váratlanul 
súlyos anyagi körülmények közé került 
alkalmazottainak megsegítésére igazgató-  
sági kerületenként, sőt nagyobb létszám�
mal rendelkező központi hivataloknál is 
szociális segélyalapot létesített megfelelő 
nagyságú összeggel. Tekintettel, hogy 
fenti szerveknél a szociális gondozószol�
gálat teljes kiépítettséggel bír, a kére�
lem indokait sokkal gyrosabban és, töké- -  
letesebben ki tudják értékelni és a mi-  
enkénél hatékonyabb segítséget isi tudnak 
nyújtani; az említettekből kifolyólag arra 
kell kérnünk a tényleges szolgálatban álló 
szaktársainkat, hogy minden esetben első�
sorban felettes igazgatóságukhoz fordul�
janak segélyügyeikkel, nyugdíjas szak�
társaink pedig a posta Jóléti Alapítvá�
nyához-  A segélyezettek névsorát az em�
lített szervekkel havonként kölcsönösen 
kicseréljük a több oldalról történő segé�
lyezés elkerülése végett. A hozzánk be�
küldött segélykérelmeket úgy az üzemi 
bizottsággal, minit a hivatali főnökséggel 
záradékoltatni kell és minden esetben 
csatolni kell hozzá a szociális gondozónő 
részletes és mindenre kiterjedő környe�
zettanulmányát feltüntetve rajta, hogy 
kérelmező mikor és melyik postai szervtől 
részesült segélyben a kérelmet megelőző 
féléven belül.

★

Megkeresésünkre a Vezérigazgatóság a 
személyzeti csomagdijkedvezményt kiter�
jesztette a más helységekben iskolába já�
ró gyermekeknek küldött csomagokra, 
majd ezt követően az özvegyi nyugdij 
meghagyása mellett elbocsájtott posta�
alkalmazott feleségei részére is,

★

A kispesti Wekerle állami munkáste�
lepen-  a posta részére biztosított 900 la�
kásra vonatkozó lakbérleti szerződés meg-

C sa lád i pó tlék
„Minden ország támasza, talpköve a 

tiszta erkölcs . . .“ — mondá a költőnk-  
Nem lehet vita, ez igazság. Igazság, mely�
értelme és jelentősége szoros összefüggés�
ben van a népszaporodással s a gyermek-  
neveléssel. Az egészséges életerős’ társada�
lom népszaporulata állandóan emelkedik, 
még ha a modern irányzatok vívmányai 
csökkenteni is igyekeznek. A szerves élet 
legfontosabb feladata, az utánpótlás. A tár�
sadalomé a népszaporodás. A gyermek, 
akit úgy nevel, tanít és oly irányba terel a 
társadalom, amilyenbe kívánja-  A gyermek 
aki képes lesz —— elődei tudását é» tapasz�
talatait magáévá téve — az eddigi eredmé�
nyeket fokozni és fejlődési folyamatot 
folytatni.

A demokratikus társadalomban minden 
embert egyforma jogok és kötelezettségek 
illetnek meg. Tehát minden embernek egy�
forma eséllyel kell indulni az életre. Évek 
folyamán a „Természet“ adta tehetség és 
a tanulás, illetve a tanulási lehetőség, min�
den egyén használhatóságát kialakítja. 
Minden egyes egyénnek helye vau a tár�
sadalomban és annak szüksége , van rá. Fi�
gyelembe vehető- e az, tehetoég szempont�
jából, hogy egy gyermek gazdag, vagy sze�
génysorsú családba született? Helyes- e az, 
hogy egyik szülő mindent meg tud adni a 
fejlődő gyermekének, a másik csak a leg�
szükségesebbet. esetleg még azt sem? 
Mennyi tehetség, tudás vész el, vagy hever 
parlagon, mert nincs anyagi mód a kiak�
názására!

Néhány évvel ezelőtt még a magyar pos�
ta- altiszt gyermeke után kevesebb családi�
pótlékot kapott, mint a tisztviselő. A fel-  
szabadulás után Szakszervezetünk első fel�
adatai között oldotta meg ezt a kérdést. 
Szociálisan, ilehát emberien: a családi pót�
lékok összegét egységesítette. A családi 
pótlék valóban szociális megoldása azonban 
elmaradt-

A családapák tudják legjobban, hogy a 
gyermekek számának emelkedésével az 
anyagi gondok fokozottabb arányban emel�
kednek-  Mivel a társadalom szempontjából 
sem közömbös, hogy az ország lélekszámú 
emelkedik- e vagy csökken, a helyes megol�
dás az lenne —-  s ezt szeretném, ha szak�
szervezetünk is magáévá tenné — ha az 
állam a családi pótlék összegét a gyerme�
kek számával arányosan emelkedő össze�
gekre emelné fel. Héthelyi László

1 ......  ......
kötése folyamatban van a magyar posta 
és a telep vezetősége, illetőleg pénzügy�
minisztérium között-  Idevonatkozó kérel�
mek tárgyalása csak a szerződés megkö�
tése után lesz lehetséges.

★
A tiszlviseíők illetmény, illetőleg illet�

ményrendszerű ruhaellátásának rendsze�
resítése érdekében az 1700/1947. M. E. 
sz. rendeletbe^ lefektetett elv alapján a 
MÁV- hoz hasonló elbírálást szorgalma�
zunk.

★
A szakszervezeti tagdíjak levonása tag�

jaink után központilag történik, kivéve a 
nyugdíjas postamesteri alkalmazottakat. 
Ezen szaktársak részéről a tagdíjak .rend-  
szertelenül vagy egyáltalán nem folynak 
be. Szerzett jogaiknak biztosítása érdeké�
ben felkérjük ezért a jelenleg még szol�
gálatban álló, de nyugdíjba készülő pos�
tamesteri alkalmazott szaktársainkat, va�
lamint azokat a postamesteri nyugdíjas 
szaktársakat, akik már szakszervezeti ta�
gok. hogy előbbiek nyugdíjaztatásuk idő�
pontjáról, utóbbiak pedig ezután tagdíjai�
kat, minden hónapban, esetleg negyed�
vagy félévenként előre, személyesen vagy 
posta útján fizessék be szakszervezetünk 
központi pénztárába (Budapest, VI., Ben-  
czúr- utca 27. szám alá). A tagdíjaknak 3 
hónapon át való nem fizetése a tagság 
megszűnését vonja maga után. Az o-  b. 
távirdamunkások tagdíjjárulékának befi�
zetési módját szintén rendezni fogjuk.

Tárgysorozat :
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Építsünk otthont!
A pestszenterzsébeti postahivatalba 

öröm belépni. Mindenütt mosolygó, se�
rény emberek, akik kicsit cinikusát! össze�
csillanó szemmel sietnek el egymás mel�
lett, mintha valami közös titkuk volna. 
Nem. lehet •ott veszekedést, civódást hal�
lani, valami meleg, családi légkör árasztja 
el a hivatalt-  Az önként végzett munka 
családdá kovácsolta a hivatal dolgozóit, 
mert amint megtudjuk, a hivatal alkalma�
zottai, hatalmas, közös munkán fáradoz�
nak. Ugyanis a pestszenterzsébeti 1. sz. 
postahivatalnak 64 dolgozója már régen 
hiányát érezte, a postás otthonnak és el�
határozták, hogy nem várnak addig, míg 
- a központi szervek megvalósítják azt, ha�
nem .,felépítjük magunknak*" jelszóval 
nekiláttak a munkának.

Minden építéshez pénz kell, mégpedig 
sok pénz. Ezt valahonnan elő kell terem�

ten i. A pestszenterzsébetiek a legkézen�
fekvőbb helyről szerezték be az első fo�
rintokat-  A saját zsebükbe nyúltak be és 
elhatározták, hogy az amúgysem túlságo�
san bő postás fizetésből havonta öt fo�
rintot adnak a postás otthon céljaira-  
Ezt az elhatározást mind a 64 ember ma�
gáévá tette és minden hónapban befizette 
az öt forintot az ,,otthonunk“ céljára, 
ahogy ők mondták, nagy szeretettel

De ez kevés volt. Sebaj! A pesterzsébe�
tiek most sem estek kétségbe. Mulatsá�
gokat, sportversenyeket szerveztek és 
ezeknek a jövedelméből, meg az önkén�
tes megajánlásokból teremtették elő azt 
a 18 ezer forintot, amelyen sikerült meg�
vásárolni egy 11 lakásos romházat. Most 
jött azután a dolog nehezebb része. A 
romházat nem lehetett kijavítani, tehát 
szét kell bontani és úgy kell kitermelni 
az építéshez szükséges anyagot. Ezután 
jött a munka legszebb része. Rohammun�
kával termelték ki a szükséges anyagokat 
a romházból. A főnök letette a tollat, a 
levélkézbesítő felakasztotta táskáját a 
munkaidő után, s elindultak egyjitt az 
épületre. A főnök talicskázott és örült, 
hogy a szellemi munka után mozoghat is 
egy kicsit, a levélkézbesítő leült és téglát 
tisztított egy nagy gerendakapoccsal, jól�
eső örömmel nyújtotta el a kerékpáro�
zásban kifáradt lábait.

Közben sokasodtak a tiszta téglák és 
az emberek számolgatták a napokat, mi�
kor kezdhetnek hozzá az építéshez Mert 
építészt nem hozhatnak, a maguk ügyes�
ségéből építik fel az otthont és így fogják 
közös fáradtsággal és közös verítékkel 
otthonná szentelni a falakat. Közben tér-  j 
vezgetnek. Elmondják, hogy itt fog ott-  ! 
hont kapni a Sportegyesület és a most * 
megalakult Szakszervezeti helyicsoport is. 5 
Pestszenterzsébet nyugdíjasai itt fognak g 
második otthont találni és, ha minden * 
jól megy, a hivatal kézműipari műhelye 5 
itt fogja készíteni az olcsó, jóminőségű g 
árut a hivatal dolgozói részére. így té r - ! 
rezgettek a pesterzsébeti szaktársak és £ 
közben ég a kezük alatt a munka, sietnek, ■ 
mert hamarosan tető alá akarják hozni az jj
otthont-  S

■

Örömmel látjuk a pestszenterzsébeti 1. g 
sz. hivatal dolgozóinak gyönyörű munka-  ■ 
ját. örülünk öntevékenységüknek, egyet-  5 
akarásuknak, munkájuknak. A pestszent-  g 
•erzsébeti szaktársak példát mutattak nem-  S 
csak a postás dolgozóknak, hanem az g 
egész magyar munkásosztálynak. így dől-  5 
gozik az öntudatos magyar munkás, ott-  g 
honáért. A hivatal dolgozói előtettekkel g 
példázzák, hogyan kell a nagy postáscsa-  S 
Iádnak otthont építeni. A közös munka, a g 
közös cél egybekapcsolta a hivatalnak ■ 
mind a 64 munkását és váll- váll mellett 
dolgoznak a jövő postás otthonáért. Adja g 
Isten, hogy munkájukat mielőbb siker! 
koronázza.

■

Végül pedig csak ennyit: Azt mondják, g 
hogy a példa ragadós. Tehát tessék el-  S 
indulni ezután a példa után. Inkább ma g 
fogjuk meg a csákányt, mint holnap és ■
.Pnítsíilf Ía I a ínvn nnofí» r rí  1-  -  «•

Jugoszláv postások üdvözlete
A jugoszláv postások május 1- e alkalm ából a következő üdvözlő távira�

to t küldték a Magyar Postás Szakszer veízetnek:

„A Magyar Postás Szakszervezetnek.
A mii szomszédos poistás testvéreinknek!

Május 1- én, a dolgozók legnagyobb ünnepén fogadjátok testvéri együtt�
érzésünket. A fasizmus utolsó m aradványait letiporva szolgáljuk a dem okrá�

ciát és a békét. Éljen május 1. és a mukásegység.“

T IL  T A K O Z N A K  
A  N Ő K

Ezen az úton emelem fe l tiltakozó  
szavamat az általam képviselt női m un�
kaerők nevében a postán uralkodó  
ama rendszer ellen, m ely a nők de�
mokrácia adta jogait még ma sem haj�
landó elismerni.

Huszonöt év elnyomatása után meg�
van a férfidolgozókkal való egyenlősé�
günk, —  de csak papíron. Gyönyörű 
plakátok jelentek meg, hangzatos jel�
szavakkal: „Helyet a nőknek a köz�
életben“. De ennek gyakorlati k ivite�
lét nem látják. A z ostrom alatt az ál�
landóan lecsapódó lövedékek közö tt, 
életünk veszélyeztetésével nem törőd�
ve, rom okon és-  halottakon kelle tt ke-  
reszütlgázolnunk. hogy m unkahelyeink�
re eljuthassunk. T e ttük  ezt akkor, tűi�
kor még a legtöbb fé r fi k i sem m ert 
az utcára menni. Szolgálatunk végez�
tével, késő estig is rohamm unkát vé�
geztünk, hogy hivatalainkat m inél előbb 
átadhassuk rendeltetésének és o tt a 
folyamatos m unka megindulhasson.

A férfiak közül sokan négy közép�
iskolai végzettséggel, s érdem eikre i'aló 
hivatkozással, át le ttek  minősítve a 
forgalmi, illetve fogalmazási karba, 
ezzel szemben nő egy sem. A nők. ha 
meg is volt amegfelelő iskolai végzett�
ségük, nem eszerint kapták meg beosz�
tásukat és a státusrendezésnél is csak 
az üzemi karba lettek besorolva. A 
férfiak ezzel szemben rögtön a fo r�
galmi státusba kerülnek. Kérdem, hol 
van itt az egyenlő elbírálás? A rend�
kívüli kinevezésekben a nők vagy 
egyáltalán nem, vagy csak igen kis

m értékben részesülnek, annak dacára, 
hogy a nők közö tt is voltak olyanok, 
akik fo ko zo tt m értékben k ive tték  ré�
szüket az újjáépítés nehéz munkájából. 
Vezetői pozícióba a nők két- három osz�
tá lyvezetőhelyettest leszámítva, nem  
kerültek. Igen örültünk annak, hogy 
a köztársasági elnöki k itü n te te ttek  kö �
zé egy nő is került, de voltak olyanok, 
akik erre jogosan szám íthattak volna 
és még véletlenül sem kerü ltek a fe l�
terjesztettek közé.

Szögezzünk csak egyet le: Ma igen 
fontos az, hogy politizáljunk. Csak po�
litikai úton tud juk helyzetünket úgy 
gazdasági, m in t szakszervezeti síkon  
megerősíteni. De felh ívom  az ille téke�
sek figyelm ét arra, hogy akkor, amikor 
a nők nemcsak szakvonalon, hanem szo�
ciális problémák megoldásával is (ami 
ma igen fon tos) a legnagyobb m érték�
ben k ive tték  részüket s ezzel elősegítet�
ték  a dolgozók életszínvonalának em e�
lését, ugyanakkor a kinevezéseknél és 
jutalmazásoknál ne csak a pártszem pon�
tokat, hanem azt is vegyék tekintetbe, 
hogy ki milyen m értékben ve tte  k i ré�
szét a posta és ezzel együtt az ország 
újjáépítésének érdekében.

Ha ilyen szem pontok szerint fognak 
bennünket elbírálni, akkor valóban el�
m ondhatjuk majd azt, hogy a dem okrá�
cia igazságot szolgáltatott a nőknek és 
megadta részünkre m indazokat a jogo�
kat, m elyekre egy dem okratikus kor�
mányzat alatt álló állam dolgozó női 
méltán igényt tarthatnak.

dr. Katona Ágostonná

Beszámoló
a junius 15-én tartott üzembizott�
sági bizalmi elnöki értekezletről

Ilyen lesz a csőposta?

Lukács alelnök üdvözli a megjelenteket
és megnyitja az értekezletet.

Biró ü. b. titkár: jelenti, hogy június 
26- án ankétot rendez a szakszervezet, 
amelyen Kovács Andor igazgató ismerteti 
a posta- műszak hároméves tervét. Kifogá�
solja, hogy a többszöri figyelmeztetés da�
cára még mindig vannak üzemi bizottsá�
gi tagok, akác beszerzései, vásárlásokkal 
foglalkoznak-  Felszólítja a jelenlévőket, 
hogy ezt szüntessék be annál is inkább, 
mert panaszok folytán, több fegyelmi el�
járás van folyamatban a hozzáneméríés 
eredményeként és szabálytalanul lebo�
nyolított vásárlások miatt-  Jelenti to\ ab�
ba, hogy az újjáépítésben teljesített kiváló 
munkájáért elismerésképpen 74 postás 
szaktársunk üdült két hétig Hévizén a 
posta költségén. Felhívja az üzemi bi�
zottságokat, hogy a postás szövetkezet 
vásárlási űrlapjait a jövőben ne igazolják, 
záradékolják, mert ez nem az ü. b- , hanem 
a hivatalvezetőség feladata.

Szendrei Belv. távb. közp,: A bizony�
talanság megszüntetését kéri, hogy erő�
sítsék meg az ideiglenes megbízású cso�
portvezetőket, adják ki az írásbeli meg�
bízatást.

Schmidt Műszig. 4/1 csop.: Jelenti, 
hogy az üzemben az öltözők és mosdók 
iány osak, meg nem felelő állapotban van�

nak, kéri ennek sürgős helyrehozatalát-
Wlasits Bp-  78- : Kéri az üzemi bizott�

sági tagok szolgálatmentességének rende�
zését.

Pék Közp. jav-  műh.: Ugyancsak kifo�
gásolja a mosdók és öltözők állapotát.

Szabó J. Kábelhiv.: Kevesli a vasárnapi 
ügyeletes szolgálatra berendeltek 75 fil�
léres túlóradíját-

Földvári Kábelhiv.: Közbenjárást kért 
arra vonatkozólag, hogy a kábelhivatalba
rendelt autók ue tíz órára érkezzenek, 
mert ezzel sok értékes munkaóra megy 
veszendőbe.

Tari Közp távirda: A kedvezményes
üdvözlő táviratok bevezetése miatt 50 
százalékkal megnőtt vasár-  és ünnepnapi 
forgalom zavartalan ellátásához személy�
zet szaporítást, illetve megoldást kér-

Biró üb. titkár: válaszol a felszólalá�
sokra:

Szendrei szaktárs kérése jogos és meg�
nyugtatja, hogy a hároméves terv meg�
indulása előtt a kérdést teljes egészében 
rendezni fogjuk.

Schmidt szaktársnak bejelenti, hogy 
g ügyükben az illetékes postai szerveknél
■ eljártunk és jelenleg a 2-  ügyosztály ki-  
g dolgozott javaslatát a Vezérigazgatóság
■ moist tárgyalja.

Wiasits szaktársnak válaszolva bejelen-
* ti, hogy a szakszervezet elnöksége hatá-  
S rozatot hozott, melynek értelmében a
■ hivataloknál 500 főn felül kettő, 500 főn
■ alul pedig egy személy szolgálatmentes-  
g ségéhez, illetve felmentéséhez járul hozzá.
■ Ebből adódik, hogy az üzemi bizottságok-  
g ban ezentúl a számaránynak megfelelően 
g egy, vagy legfeljebb kettő tag mentesül-
■ hét postai szolgálat alól.
J Pék szaktársnak bejelenti, hogy a Ve* 
J zérigazgatóság illetékes ügyosztályaival a 
! panaszokat letárgyalta és jelenleg elinté-  
> zés alatt áll.
! Szabó szaktársnak bejelenti, hogy a 
« vasárnapi ügyeletes szolgálatra megália-  
! pított túlóradíj panaszát illetékes helyen 
| tárgyaljuk-
i Földvári iszaktársnak <ai kérdéses pa-
■ naszt illetékes helyen szóvá fogjuk tenni
■ és felelőssé tesszük azokat az intézkedő
■ személyeket, hogy a jövőben ilyen panas? 
|  ne fordulhasson elő.
i  Tari szaktársnak « felemlített panasz
■ megoldására a lehetőség egyrészt a sze-  
g mélyzet létszámának felemelésében, más-
• részt az elvégzett többletmunka jutalma-  
g zásának lehetősége adja meg a megoldást.
■ Miután több felszólalás nem volt és 
S több tárgy nem lévén, az elnök a»

Dr. Udvarhelyi Ödön posta�
vezérigazgató bejelentette, hogy 
a 3 éves terv heretén belül meg�
építik a budapesti csőpostát.

aJuq/t <x íaxkuÁ «ÍÁ t̂fceÍL ü



4 P O S T Á S  K Ö Z L Ö N Y

S Z A K C S O P O  R T O K Beszámoló a Központi Vezetőség
m ájus 20-íki ü lésérő lKözismert tény, hogy Szakszervezetünk 

a postásságnak ma már országos viszony�
latban is hatalmas gazdasági érdekkép-
vise.eti szervezete, megalakulásakor —
sok szempontból indokolhatóan — veze�
tőségének kiválasztásánál nem volt te�
kintettel a postás dolgozók kari tagoltsá�
gára. Röviden: a szakszervezet vezetősé�
gének tagjai között, nem voltak képvisel�
tetve az összes postai szakok.

A postásságnak főleg a szakszervezeti 
egzméktől idegenkedő része előtt termé�
szetesnek látszott és nyíltan hirdette is, 
hogy a mellőzött szakok nélkül az össz-  
postásság érdekében a szervezet eredmé�
nyes munkát nem végezhet. Annak elle�
nére, hogy ez a felfogás helyesnek nem 
ismerhető el, a szakszervezet múlt évi 
küldött közgyűlése, az akkor választott 
új elnökség javaslatára! elhatározta, hogy 
a különböző postás karok érdekvédelmé�
nek, főleg a tagság felé megnyugtatóbb-  
nak látszó biztosítása, egyben a postai 
szakvonalak fejlesztése érdekében, a szak�
csoportjait felállítja.

Ez az elhatározás, az inflációs idők alatt 
felmerült, majd a stabilizáció érdekében, 
azután pedig az új postás fiaetési rend�
szer megvalósításáért folytatott rendkívül 
nehéz küzdelmek miatt, testet csak most 
ölthetett.

®  Az eredeti elgondolás az volt, hogy a 
karok (szakok) mindegyike külön- külön 
szakcsoportot alkosson. Arra való tekin�
tettel azonban, hogy a különböző karok 
között a múltban fennállott válaszfalak 
újból fel ne épüljenek, a szakszervezet ezt 
a tervét megváltoztatta. Az új elhatáro�
zásnak megfelelően csak öt, — niintegy 
szakmai vonalon felépített — de minden 
kart felölelő szakcsoport alakult meg.

Az elsőnek megalakított „Műszaki szak�
csoport“ a mérnöki, a most megvalósuló 
műszaki forgalmi, a műszaki üzem tiszt�
viselői, a műszaki segédszemélyzeti kart, 
valamint >ai betanított és távirda munkáso�
kat, tehát az összes műszaki munkakö�
rökben foglalkoztatott posta® dolgozókat 
tömöríti. A „Nyugdíjas postások szakcso�
p o rtjá h o z  tartoznak, nemre és rangra 
való tekintet nélkül az összes nyugdíjas 
postások. Külön alakult meg a „Postai 
altisztek szakcsoportja“.

Negyediknek valósult meg .a. „Posta�
mesterek és Postamesteri alkalmazottak 
szakcsoport“ - ja, amelybe a postameste�
rek, a posta kiadók és kisegítők, valamint 
a postamesteri kézbesítők és küldöncök 
csoportjai tartoznak. Végül az ötödiknek 
megalakult „Postai szakcsoport“ a fogal�
mazási, a számvevőségi, a forgalmi és ke�
zelési karokat foglalja magában.
9  A szakcsoportok ideiglenes jellegűek 
és a szakcsoportok működését irányító 
vezetők tevékenysége is csak átmeneti�
leg van biztosítva, mivel a sazkszervezet 
alapszabályai a szakcsoportokra vonatko�
zólag még nem intézkednek. A szakszer�
vezet közgyűlése hivatott ezt a kérdést 
rendezni. j > '; t

Ezekből az okokból eredően, valamint 
abból a szempontból kiindulva, hogy a 
szakcsoportok vagy vehetőik szükség ese�
tén a legrövidebb időn belül összehívha�
tok legyenek, általában fővárosi, környé�
ki, esetleg Budapesthez közeli helységben 
dolgozókból vannak megalakítva. A szak-  
szervezet központjának keretében mű�
ködnek. Vidéki külön szakcsoportok meg�
alakítása szükségtelen, mert a szakcso�
portoknak az összes karonként érdekelt 
vidéki kartársak i® természetszerűleg tag�
jai.

A szakcsoportoknak átmnetileg és ál�
talánosságban az a 'rendeltetésük, bogy a 
szakszervezet központi vezetőségének az 
összpostásság érdekében folytatott mun�
kájában szaktanácsaikkal és javaslataik�
kal közreműködjenek.

Ebből a célból, a fővárosi, vagy vidéki 
tagoktól, a belyi csoportoktól, bizalmi

testületektől vagy üzemi bizottságoktól, 
esetleg különböző más postai szervektől 
és egyéb szervezetektől a. szakszervezet 
elnökségéhez, vagy a szakcsoportokhoz 
beérkező és a tagság, tehát a posta sze�
mélyzetének érdekeit szolgálni kíváúó 
kari vonatkozású, vagy az egyes szakcso�
portok hatáskörébe tartozó, általános jel�
legű javaslatokat, indítványokat, stb-  az 
érdekelt szakcsoport tárgyalás alá veszi, 
megfelelően kidolgozza és javaslatával a 
központi vezetőség elé terjeszti-

#  Munkájuk keretében a szakcsoportok, 
a kari érdekvédelem mellett, az ország 
és a posta újjáépítésének javát szolgáló, 
3 éves munkalerv eredményes megvalósí�
tásának elősegítése céljából postai szak�
kérdésekkel is foglalkoznak. Ezek között 
a szakképzésre, a postai dolgozók és a 
szolgálat érdekében egyaránt hasznosít�
ható szolgálati, illetőleg kezelési újítások-  
ra, egészségügyi és gazdasági szempontok�
ból célszerű berendezésekre, a posta be�
vételeinek növelésére, stb. vonatkozó ter�
vek kidolgozására különösképpen súlyt 
helyeznek. Ennek ellenében természete�
sen a tagokat érintő ügyekben, mint a 
soronkívüli kinevezések, megbízatások, át�
helyezések, stb. véleményt kívánnak nyil�
vánítani.

Ezúton is felkérjük szaktársainkat, 
hogy így tekintsenek a szakcsoportok 
megalakulására és képességeiknek megíe-  
lelő mértékben siessenek a közös múmiá�
ban résztvenni.
•  Meg kell még említenünk, hogy az 
átmeneti helyzetre való tekintettel a szak�
csoportok intéző bizottságait (választ�
mány) és az önmgaukból választott elnök�
séget — a nyugdíjas szakcsoport kivéte�
lével •— a szakszervezet elnöksége az 
egyes hivatalokból behívott, ismertebb és 
jó szakembernek tartott kartársakkal 
együttesen jelölte ki olyan személyek kö�
zül, akikkel az eredményes szakszervezeti 
együttműködést biztosítva látja.

A szakcsoportokba tartozó karok 
egyenlő számban vannak a megfelelő 
szakcsoportjuk intéző szervében képvi�
seltetve-  (Pl-  a „Postai szakcsoport“ — 
munkájába az ide tartozó fogalmazási 
karból 5, a számvevőségiből, a forgalmi�
ból és a kezelési karból ugyancsak 5—5 
kartárs vesz részt.)

A szakcsoportoknak az önmagukból 
választott fontosabb tisztséget betöltő 
vezetői egyébként m következő szaktársak:

1. Műszaki szakcsoport:
Elnök: Salló Ferenc műsz-  tanácsos. 
Alelnök: Somogyi Elek műsz. v. fő�
ellenőr. Titkár: Hajagos Antal műsz, 
ellenőr,

2. Postai szakcsoport:
Elnök: dr. Bodó Zoltán p. igzgató. 
Alelnök: Gál Emil számv. főtan. Tit�
kár: Tatár Sándor ft. Titkárhelyet�
tes: Lukáts Gyula főellenőr.

3-  Postaaltiszti szakcsoport:
Elnök: Kónya Balázs vez. alt. Alel�
nök: Velez János kéz. altiszt. Főtit�
kár: Tevesz László I. o-  sz. alt-  Titkár: 
Hernádi József II. o. altiszt-

4. Postamesteri és postamesteri alkalma�
zottak szakcsoportja:
Elnök: Diczendy Gyula postamester. 
Alelnök: Kállai József p. m. kézbesí�
tő. Titkár: Vasadi Sándor p-  mester. 
Titkárhelyettes: Dénes Lajos kiadó-

5. Nyugdíjas postások szakcsoportja:
Elnök: Fekete Béla ny. számv. taná�
csos. Alelnök: dr. Csillag István ny. 
postaigazgató. Főtitkár: Turányi Igor 
ny-  főellenőr.

A szakcsoportok megalakulása után re�
méljük, hogy Szakszervezetünk nehéz fel�
adatait a jövőben — a szakcsoportok se�
gítségével — könnyebben és tökéleteseb�
ben fogja megoldani-

Mészöly Géza 
(Szociáldemokrata Postás)

Gyurkovics elnök üdvözli a megjelente�
ket, méltatva a május 1. jelentőségét, 
elismeréssel adózik a felvonuló postásság-  
ról. Külön köszönetét fejezi ki a vidéki 
postásoknak, amelyek a beérkezett je�
lentések szerint tömegesen demonstráltak 
a május 1- i gondolat mellett-  A „Szociál�
demokrata Postás“ és-  a „Szabad Postás“ 
megjelenése alkalmával szeretettel köszön�
ti a két munkásujságot ® annak a remé�
nyének ad kifejezést1, hogy ezek munkája 
előbbreviszi a postásság ügyét és-  azt kéri 
a két lap szerkesztőségétől, hogy - a becsü�
letes meggyőző eszközeivel küzdve, in�
duljon meg köztük a nemes verseny, 
ügyelve arra, nehogy ez ellenségeskedéssé 
fajuljon, mert ebből csak a nevető harma�
diknak; a rekaciónak volna haszna.

Básta főtitkár jelenti, hogy a besorolá�
sok folyamatban vannak s rövid időn be�
lül befejeződnek. Ugyanilyen értelemben 
a különbözetet is kifizették. Az esetleg 
sérelmesen besoroltak az erről szóló ér�
tesítés kézhezvételétől számított 30 na�
pon belül fellebbezhetnek-  Az 1946- 06 
illetményszerű nyáriruha járandóságban 
nem részesültek készpénztérítést kaptak. 
A postamesterek és alkalmazottak államo�
sítása elintézettnek tekinthető és az utolsó 
formaságok elintézése után már csak a 
minisztertanácsi jóváhagyás szükséges. A 
szakszervezet ragaszkodik az államosítás 
1947 január 1- i visszamenőleges hatályú 
kimondásához. A helyicsoport vezetőségi 
választások, Szeged ée Zalaegerszeg ki�
vételével, minden különösebb esemény 
nélkül megtörténtek. Az előbb említett 
városokban a választások megtartására 
nemsokára sor kerül. Az érdekelt kate�
góriák bevonásával megalakult a posta-  
mesteri (postamesterek, kiadók, kézbesí�
tők) és a postai (fogalmazási, számvevő�
ségi, forgalmi, kezelési) szakcsoport. A 
munkás kultúrszövetség színjátszó ver�
senyén a postás szakszervezet az első 
három között végzett, - a végleges kiérté�
kelés most van folyamatban. A szakszer�
vezeti tagság pontos lajstromozására nyolc 
ideiglenes alkalmazottat vettünk fel. Je�
lenleg a szakszervezet az átalányok, tú l�
órák, üzemi jutalék, éjjelespénz, rendezé�
sével, felemelésével foglalkozik, illetve 
folytat tárgyalásokat a postavezérigazga�
tósággal. Végül jelenti, hogy az országos 
közgyűlést augusztus 19- ére tervezi - az el�
nökség, amelyre a küldöttek a szakszer�
vezet jelentését az alapszabály módosí�
tásra vonatkozó javaslatot két héttel a 
közgyűlés időpontja előtt írásban meg�
kapják.

Tillay (Pécs): Kevesli a nyári egyenru-  
házat megváltási összegét. Kifogásolja, 
hogy az elnökségi tagok nagyobb részét 
gyakran* nem lehet a Szakszervezetben 
megtalálni.

Sasvári (Budapest): a vidéki tagság és 
a budapesti vezetőség kapcsolatainak szo�
rosabbá tétele végett kéri, hogy gyakrab�
ban látogassa a vezetőség a vidéket. A 
postások rossz helyzetére való hivatko�
zással, olcsóbb cipőtalp beszerzésére kéri 
a vezetőséget.

Básta: A felszólalásokra válaszolva,
közli, hogy a szakszervezet vezetőségi 
tagjai a postásokat érintő ügyeket csak a 
délelőtti órákban intézhetik el a közha�
tóságoknál s bizony gyakran előfordul, 
hogy hat- nyolc elnökségi tag tárgyal kü�
lönböző helyeken. Olyan szervet fog lé�
tesíteni az elnökség, amely mindig ren�
delkezésére áll majd az érdeklődő tagság�
nak-  A nyári ruha megváltására, sajnos^ 
a pénzügy minisztérium nem engedélye�
zett nagyobb keretet, illetve magasabb-  
összegeket. A vidékjárással kapcsolatban 
jelenti, hogy ez most van szervezés alatt 
és a nyár folyamán lehetőleg minden he�
lyicsoport meglátogatására sor kerül. Az 
olcsóbb cipőtalp vagy utalványok beszer�
zésére vonatkozólag a szakszervezet ille�
tékes helyen eljárt.

Központi vezetőség a jelentést és vá�
laszadást tudomásul veszi-

Javaslatok:
Básta: Javasolja, miután számos helyi�

csoporttól érkezett — a szakszervezett 
helyiségek berendezési tárgyainak megvá�
sárlására vonatkozó — segély iránti ké�
relem, szavazzon meg erre a célra a köz�
ponti vezetőség 15.000 forintot.

Központi vezetőség a 15.000 forintot 
megszavazta.

Básta: Javasolja, hogy az öt igazgatási 
székhelyen működő nagy helyicsoport ve�
zetőjét postai szolgálat alól mentesítsük 
s ennek eredményeként illetményeiket at 
szakszervezet1 fizesse.

Gyurkovics módosító javaslatában ne�
vezett helyicsoport vezetőknek az elnök�
ség által megállapított túlóradíj átalányt 
javasol-

A központi vezetőség hosszabb vit« 
után Gyurkovics elnök módosított javas�
latát fogadta el.

Nagy A. Bp. 62.: Javasolja, hogy a>
szakszervezet vezetősége fejezze ki kö�
szönetét Rákosi Mátyás miniszterelnök�
helyettesnek a hadifoglyok hazahozatal» 
körül kifejtett eredményes fáradozásáért, 
közbenjárásáért.

Központi vezetőség a javaslatot elfo�
gadja.

Nagy A. Bp-  62.: A hároméves terv-
biztosítására a bankok államosításával 
kapcsolatban a sazkszervezet vezetősége-  
illetékes helyen az összpostásság nevébe» 
követelje a nagybankok államosítását.

Központi vezetőség a javaslatot elfo�
gadja.

Gyurkovics elnök bejelenti, hogy a leg�
közelebbi központi vezetőségi ülés júniust 
26- án lesz.

Figyelem!
•

Az Anyag és Árhivatal a 100.022/1947, 
Ip. M. számú rendeletével a dolgozók ré�
szére rendszeresített talpalási utalványok 
szétosztását nagybudapesti viszonylatban, 
az egyes szakmai szakszervezetekre, vi�
déki viszonylatban pedig az alispáni, illet�
ve polgármesteri hivatalokra bízta. Köz�
pontunk a talpalási utalványok szétosztá�
sát Budapesten már megkezdte. Vidéki 
helyi csoportjaink a rájuk illetékes alis�
páni vagy polgármesteri hivataloktól kér�
jék a talpalási utalványokat igényjogosult 
tagjaik részére. Nem kaphatnak talpalási 
utalványt a hivatkozott rendelet értelmé�
ben a Posta azon alkalmazottai, akik i | -  
letményszerűen közvetlenül kapják a. 
kész lábbelit, illetve a lábbeli javítóanya. 
got. Az utalványok érvényességi ideje as 
kibocsájtási hónap végéig tart és azok 
kizárólag lábbelikészítő kisiparosnál vált�
hatók be.

Mindazok a postás dolgozók, akik fize�
tésüket vagy bérüket kollektív szerződés 
alapján kapják, fizetéses szabadságidejük, 
egyszeri utazásra szóló és féláru jegy vál�
tására jogosító kedvezményt vehetnek 
igénybe. A kedvezmény kiterjed felesé�
gükre és 14 éven aluli gyermekükre is. 
Gyors-  és személyvonatra egyaránt érvé�
nyes-  A kedvezmény kéréséhez szükséges, 
nyomtatványokat Szakszervezetünk köz�
pontjában lehet igényelni. A kedvezmény 
igénybevételéhez a munkáltatóknak az 
üzemi bizottság által ellenjegyzett igazo�
lása szükséges. '
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