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jegyében zajlott le ez évi közgyűlésünk
Szakszervezet —  közgyűlés.
Pontosan 31 éve, m ikor e fogalma�

kat a köztisztviselői réteg rabszolga-  
sorba ziillesztett sorai közé bedobtuk 
páran, akiknek a szemét az első világ�
háború sok- sok könnye, szomorúsága,
s szenvedése kinyitotta.

Legtöbben idegenkedéssel fogadtak,] 
de akadtak nagyon sokan, akik az égő 
faluk fényénél, a gyűlölködés égigcsapo 
lángjainál’ beláttak a kártyák mögé, s 
m eglátták a régi korhadt világ hazug�
ságait. ellentm ondásait. Akik szakítot�
tak a régi „tekintetes uraság“ hazúg il�
lúziójával. s 1 á tra r kimond»:- k » \e\- 
äz,3t; — Dolgozók vagyunk, proletá�
rok. ott a helyünk azok között, akik 
kérges tenyerükkel dolgozva, egy új, 
igazibb világ megterem tésének szüksé�
gességét hirdetik , melyben ember lehet 
az ember.

Mi az, amivel célt lehet elérni? A 
szervezkedés! Félre a hajbókoló,^,,sár�
ga“ egyesületekkel. Szakszervezetet 

akarunk!
És megszületett a Szakszervezet.
Nem ment könnyen. Sok árulás, ül�

döztetés, szenvedés ju to tt osztályrészül 
az úttörőknek, de azok bátran állták a 
harcot. Erősek voltak, mögöttük állt 
az igazság.

Jö tt a háború vége, a forradalom . —  
párhónapos szabadság, álom — s az�
után minden elbukott . . .

Jö tt a szurony, a bicska, mint érv 
a szabadságtörekvésekre s berendez�
kedett ebben az országban egy gyilkos, 
aljas rendszer, melyet úgy látszott, so�
hasem lehet levakarni ennek a szeren�
csétlen népnek a nyakáról. -— Akasztó-  
fák. gyilkosságok, börtönök és inter-  
nálótáboroak jelezték a célját e rend�
szer berendezkedésének.

Láncraverték a gondolatot, bilincset 
te ttek  a magyar nép kézért, m érhetet�
len szellemi és fizikai nyomorúságba 
döntve a jobbsorsra érdemes népet,

Hova vezetett ez a politika? Oda, 
ahova elju to tt: az örvénybe.

Jö tt a felszabadulás, a szabadság, s 
a magyar nép itt állt m indenétől ki�
fosztva, koldustarisznyával a nyakában. 
Régi urai gondoskodtak arról, hogy 
m indent elpusztítsanak, ami a ma�
gyar nép további életéi biztosíthatta 
volna.

A legnehezebb körülm ények között

látott hozzá a magyar dolgozó országa 
felépítéséhez. Elszántan, m ert tudta, 
hogy magának épít. Az országépítés 
egyik fő támasza a szakszervezet, me�
lyet most m ár másodízben terem te tt 
meg magának a postásság Tapasztalt 
öregek, s hívő fiatalok  álltak az élre.

Ma pedig, m ikor a második kon�
gresszusra készülődve, visszanézünk a 
m egtett úton, nyugodt lélekkel állapít�
hatjuk m.eg, jó m unkát végeztünk. 
E rről fog beszámolni ez a jelentés. 
M ögöttünk sok harc, küzdelem, sok 
szenvedés.

DEMOKRATÁK ?
Vannak nagyszájú okosok, akik ma 

arról beszélnek. hogy kevés a ruha, 
kevés a tü z e t ' ér a ríer,-,,kritc: : ürügy 
alatt csak erről beszélnek.

Igazuk van. Csak arról nem beszél�
nek, honv' m iért van ez így. Nem akar�
nak tudni arról, hogy kinek köszönhet�
jük, hogy hadszíntérré vált országunk 
a tengelypolitika eredm ényeként zu �
hant abba a mélységbe, amelyből re�
m énytelennek látszott a kiút, Nem  
akarnak tudni a magyar demokrácia 
eredményeiről, amelynek csodájára jár�
nak nyugati demokrácia gazdasági 
szakértői. Arról sem akarnak tudni, 
hogy m ikor mi tú lju tva  a mélyponton, 
m egterem tettük a további javulás fe l �
tételeit, akkor a győztes nagyhatalmak 
most kezdenek küszködni saját problé �
m ájukkal.

Amerikában infláció, 6 millió m un �
kanélküli, szakszervezetellenes törvény, 
Amerikaellenes tevékenységet vizsgáló 
bizottság (Szám onkérőszék) munkája, 
amely elé kerül m inden az amerikai 
milliomosok haszonérdekeit sértő tevé �
kenység megnyilvánulás. M int legutóbb 
egy lázító beszéd, amelyről kiderült, 
hogy amerikai függetlenségi nyilatko �
zat.

Nem akarnak tudni az angol mi�
niszterelnök drámai beszédéről, amely �
ből kiderül, hogy Anglia legsúlyosabb 
tele elő tt áll. A nnak dacára, hogy 3 és 
félm illiárd dollár kölcsönt kaptak, ami 
ké t hónapon belül elfogy, a miniszter- 
elnöki beszámoló szerint a télre korlá �
tozó rendelkezéseket kénytelenek élet �
beléptetni. C sökkentik az élelmiszer �
adagokat, a ruhaellátást, felem elik a 
m unkaidőt, korlátozzák a közüzem i 
szolgáltatásokat, —  vasút, elektrom os �
áram, gáz, szén —-  m indezekből keve �
sebb lesz a tél folyamán ké t évvel a 
háború után a győztes Angliában.

M indezekről nem akprnak tudni.
S ha lobban m egnézzük ezeket a

nagyszájú áldemokratákat, álhazafia �
kat, akkor rendszerint kiderül, hogy

aLii'ejón pont ez<íc üvö ltő itek tele 
torokkal a Heil H itlert, magyarázták 
nagyképűen a ném et szellem fölényét 
és igazságát az angolszász judeoliberális 
dem okráciákkal szemben.

E zek jósolták m egfellebbezhetetlen  
módon, hogy majd a ném et tengeralatt �
járók, a lu ftva ffe , a suppertigrisek, a 
V. 2-ők, az öt fokos hideg s a többi 
ném et csodafegyver, hogy fogja k i �
nyírni az angolszász demokráciákat. S 
pont ezek tekin tenek ma oly bamba 
reménységgel a nyugati demokráciák 
felé. Pont ezek várják álmaik, rem é �
nye ik  beteljesülését a nyugati dem okrá �
ciákról. A m i nem sikerült H itlernek, 
amit még nem pusztíto tt el a fassizmus, 
az majd sikerül az angolszász hadi�
anyaggyárosoknak, olaj- és acélbárók�
nak.

Pont ezek, akik elégedetlenek a de �
mokrácia eredményeivel, akik nem azt 
mondják, hogy minden erőt a három �
éves terv sikeréért, m ert ez a további 
felem elkedés tdapja, biztosítéka, hanem  
azokat az eredm ényeket követelik már 
most, a tervgazdálkodás elején , amiért 
a terv keretein belül dolgoznunk kell.

Pedig mégis csak te ttek  sok m indent 
a demokráciánkban a dolgozókért.

A debreceni korm ány idevonatkozó  
rendelete indokolt esetben felm entést 
ad iskolai képesítés alól, am inek ered �
m ényeként a dolgozók rátermettségük  
szerint olyan állásokat tö lthetnek be, 
amihez korábban bizonyos iskolai bi�
zonyítvány volt az előfeltétel, amelyet 
szüleik szegénysége folytán nem iad �
tak megszerezni.

A ltiszt szaktársainkat besorozták 
rendes állami státusba.

M egszűntették a díjnok, kezelő, havi�
béres, napibéres, kisegítőszolgai állá�
sokat (Horthy-világban 10— 15 évig 
voltak kezelők, díjnokok, órabéresek)

Atvergődés az infláció mocsarán, 
mely elnyeléssel fenyegetett bennün�
ket, megteremtése a stabil pénznek, 
mely nélkül nincs élet, nincs nyugodt 
gazdálkodási lehetőség. Fizetésrende-  
zés, most pedig a dolgozók em beri sor�
sát biztosítani h ivatott hároméves terv. 
A távolba élesen rajzolódik ki az ú jjá�
épülő dem okratikus Magyarország ké�
pe. Tőlünk függ, hogy azzá legyen, 
aminek mi akarjuk: a dolgozóknak bé�
két, szabadsagot, emberi életet bizto�
sító országává.

Ezért dolgozik a szakszervezet és az 
altban töm örült tízezrek tömege. A 
m unkája azonban csak akkor lesz 
eredményes, ha félretesszük, az apró 
kicsinyes torzsalkodásokat, s kezet-  
fogva azokkal, akik komolyan akarják 
a dem okráciát, elszántan, egy em ber�
ként törünk  a cél felé.

Ennek előfeltétele a szakszervezeti 
egység, a szakszervezeti fegyelem.

Ne feLejtsük el: a szakszervezet a 
postásság szíve, de ha kell .. . ökle.

1945— 1947

A postás dolgozók érdekvédelm ében 
folytato tt két és féléves m unkánk tá r�
gyilagos bírálatához szükséges párhu�
zamot vonni a m últ és a jelen rendszer 
viszonyai között, m ert csak így lá that�
juk meg, hogy mik voltak azok az 
eredmények, melyeket a demokrácia a 
magyar dolgozóknak ju tta to tt.

A dem okratikus társadalm i rendszer 
megadta a lehetőséget az igazságosabb 
és jobb munkaviszonyok —  m unkale�
hetőségek —  megteremtéséhez, ezt 
azonban a szakszervezetek vezetőségei�
nek kellett a gyakorlatban megvalósí�
tani.

A jelenlegi nehéz gazdasági viszo�
nyok között az elért eredm ények in �
kább csak erkölcsi jellegűek s ezért so�
kan —  helytelenül —  lebecsülik ezek 
jelentőségét.

A fasizmus oldalán vívott esztelen 
háború gazdaságilag tönkrete tte  orszá�
gunkat. A demokrácia óriási erőfeszí�
téssel, hatalmas áldozatvállalással, ke�
mény és k itartó  munkával igyekszik 
gazdasági életünk talpraállítását elő�
mozdítani A most meginduló 3 éves 
tervben m ár lépésről- lépésre fogjuk 
megközelíteni a háború előtti életszín�
vonalat s az eddig elért erkölcsi ered-

Szavazatoddal a munkásegységet erősítsd!

Postás Dolgozó! *4
"T*

Azokra szavazz,akiknek eddigi munkája biztosíték, hogy 
a jövőben is csak a dolgozók érdekeit fogják képviselni

POSTAS KÖZLÖNY
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2 P O S T Á S  K Ö Z L Ö N Y

Postás jólét biztositéka a

3  ÉVES TERV!
menyeink is egyre jobban fogják érez�
tetn i —  gazdasági vonatkozásban —-  
jótékony hatásukat. A 3 éves terv be�
fejeztével pedig teljes egészében érez�
heti majd a postás dolgozó is saját jó�
létén keresztül azokat az eredm énye�
ket, melyeket szakszervezetünk veze�
tősége e nehéz időkben harcolt ki.

Csak áldozatos munkának van meg 
az eredménye.

A magyar dolgozók pedig áldozatos 
munkával végzik az újjáépítés nagy 
feladatait, tudják, hogy hazájukat m a�
guknak építik  fel s ezért e munkának 
meg is lesz az eredménye: egy boldo�
gabb és'szebb jövendő,- a  dolgozó nép 
szabad, független, dem okratikus Ma�
gyarországa.

M egszüntették az előmenetelt korlá �
tozó normál státust, a kinevezéshez 
kö tö tt előmenetelt. M inden postás dol�
gozó részére biztosítva van az automa�
tikus elölépés.

M egszűntették a kegydíjakat, a be 
nem  sorozott, k i nem nevezett postá �
sok özvegyei nyugbérben részesülnek.

M egszűntették az altiszti és tiszti 
családipótlékok közö tti különbséget.

Elismerve a postaszolgálat terhessé�
gét és üzem i jellegét legalább két fize �
tési osztállyal magasabban soroltak be 
minden postás dolgozót a közalkalma �
zottakkal szemben.

A ko llektív  szerződés hatálya alá tar�
tozó dolgozók részére biztosították a 
lakbér- és családi üzem i pótlékot.

A postás kategóriából évtizedeken  
át kirekesztett postamesteri dolgozókat 
államosították.

Legújabban az éjjeles szolgálat ter �
hességének megfelelően felenqplték az

éjjeli pénzt.
Rendezés alatt áll a túlórakérdés 

problémája-
Figyelembe véve szegénységünket, 

katasztrofális helyzetünket, amelybe a 
tengelypolitiltás háború taszított m in �
ket, nagy jelentőségű változások ezek. 
aminek eredm ényeit már most, de kü �
lönösen a gazdasági helyzetünk fo ko �
zatos javulása után érezhetjük.

Ezekről van szó áldemokraták és ál�
hazafiak. Természetes, a fasiszták által 
felrobbantott gyárainkat, hidainkat, az 
agol, amerikai bombázók által elpusztí �
tott ipartelepeinket máról-holnapra 
helyreállítani nem  lehet. A ném etek  
és nyilasok által kirabolt országunk 
elhurcolt értékeit máról-holnapra elő�
terem teni, pótolni nem lehet.

És aki ma tudva a fen tieke t, szociá �
lis demagógiával színleli a dem okratái, 
az nem tárgyilagos, sőt rosszindulatú 

i és szándékú a demokráciával szemben.

A gyerm ekotthont Gerő Ernő közle�
kedésügyi miniszter nyitotta meg, a m i�
nisztériumok, hivatalok vezetői és a 
sajtó képviselőinek jelenlétében. A pos�
tás óvodában állandóan 30— 40 postás 
gyermeket látnak el, óvónők felügyele�
te mellett.

Nőcsoportunk május 3- án a Szent 
Domonkos utcai napközi otthonban, 
Budapest 70- es hivatalban, Budapest 
741- es hivatalban, május 4- én pedig a 
Helyközi és József központban, vala 
mint a Hűvösvölgyi nagyréten rende�
zett Anyák napja ünnepséget. Az ün�
nepségeken a m egjelenteket uzsonná�
val, sörrel vendégelték meg.

■SZOCIÁLIS M UNK A

Szociális tevékenységünket és álta�
lában ezzel kapcsolatban végzett m un�
kásságunkat két feladatkörben teljesí�
tettük. Az egyik az általános —  mind 
a postás közösséget, mind az egyeseket 
érintő és velük szemben kötelező szo�
ciális tevékenység — , a másik pedig 
tagjaink részére - nyújto tt temetkezési, 
születési és egyéb segélyekkel kapcso�
latos m unka volt.

Tem etkezési segély címén az el�
m últ évben 372 esetben összesen 
72-947 forin tot, ez év első felében  

pedig 493 esetben összesen 
154.900 forin to t fize ttü n k  ki. 
1946 szeptember havától szak �
társaink újszülött gyermekei után 
60 forin t, 1947 április 1-től kezd �
ve pedig 80 forin t anyasági se�
gélyt fize ttü n k  ki. A segély beve �
zetésétől ez év júniusig 1248 eset�
ben vették igénybe szaktársaink 

ezt a támogatást.

827 szaktársunk anyagi gondjait 
enyhítettük olymódon, hogy az elmúlt 
iskolaév kezdetén szaktársaink gyer�
m ekeinek tankönyvvásárlását elősegí�
tettük. Ugyanis az általuk vásárolt is�
kolakönyvek árának 50 százalékát 
szakszervezetünk visszatérítette.

720 esetben fizettük ki rászoruló 
szaktársaink helyett téli tüzelő árának 
első 10 forintos részletét. Ezt az ösz-  
szeget kölcsönképpen adtuk s azt ké�
sőbb szaktársaink visszafizették, a szak�
szervezet pénztárába.

A svájci (Don Suisse) ruha szeretet-  
adományból a postás dolgozók részér« 
ju tta to tt 3031 darab különféle ruházati 
cikkeket a budapesti és vidéki szer�
veink útján kiosztottuk. A postás gyer�
mekek karácsonyi felruházási akcióját 
szakszervezetünk a Posta Vezérigazga�
tósággal, a Posta Jóléti alapítvánnyal, 
a Postás Szövetkezettel és a Posta Al�
tiszti egyesülettel karöltve végezte. 
Ehhez az akcióhoz 10.000 forin ttal já�
ru ltunk hozzá.

GAZDASÁGI ÜGYEK

Szakszervezetünk gazdasági titk á r�
ságára háru lt az a feladat, hogy a kü�
lönböző m egszüntetett postás kari egye�
sületek hátram aradt ingó és ingatla« 
vagyonát számba vegye, a pusztulástól 
megóvja és a postás dolgozók számára 
azt megőrizze. Ennek a feladatnak lel�
kiismeretesen tettünk  eleget és ma m ár 
a szakszervezetünk gondjaira bíz«tt 
postás értékek kijavítva ismét szaktár�
saink rendelkezésére állanak.

Meg kell emlékeznünk még szakszer-  
vezetünk egyre szélesebb körű  admi�
nisztrációs tevékenységéről is.

1946- ban 6254 volt az ügyirat- for�
galom. 1947 júliusban m ár a 4500- nál 
tartunk. Az utolsó hónapok átlaga 
1000 ügyirat. Nem érthetetlen  tehát a«

Főtitkári jelentés
Az emberiséget pusztító háború nyu�

gaton még tömegesen szedte áldoza�
tait, am ikor a felszabadult Budapest 
szocialista dolgozói m ár a demokrácia 
megvalósítása, a lerom bolt ország új�
jáépítése érdekében fe jte ttek  ki céltu�
datos tevékenységet. Az első lázas —  
de m ár tervszerű —  m unka eredm é - . 
*yei: a demokrácia pilléreit képező 
érdekvédelmi szervek, a dolgozókat tö�
mörítő szabad szakszervezetek.

SZERVEZÉS

A postások a szakszervezet kiépí �
tése terén is élen jártak. A felsza �
badulás után ké t nappal néhány 
szuktársunk már m egkezdte szak- 
szervezetünk szervezésére irányuló 

m unkát.

A  budapesti központ —  illetőleg a 
központi vezetőség —  megalakulása 
után, 1945- ben a szervezés első fel�
adata volt az ország már előbb felsza�
badult részeiben (Debrecen, Pécs, Sze�
ged: városokban és környékén) m ár 
m egalakult és önállóan működő szak�
szervezeteinket központi irányítás alá 
vonni. Majd a fokozatosan felszaba 
dúló területeken a szervezést megindí 
tani, ezzel a* egységes postás szak 
szervezeti mozgalmat megalapozni. Ha 
figyelembe vess síik az akkori hírközlő 
berendezések hiányosságait és az u ta�
zási nehézségeket, m egállapíthatjuk, 
hogy ezt a m unkát szakszervezetünk 
elég rövid idő alatt oldotta meg.

ÜZEMI BIZOTTSÁGOK

Később szükségessé vált szakszer�
vezetünk különböző szervei egy�
séges m unkájának, valamint az 
időszerű választások —  üzemi bi�
zottsági, bizalmi testületi, helyí- 
• söpört vezetőségi —  egyöntetű

végrehajtásának biztosítása.

Megalkottuk tehát ,,Utasítás a bizalmi 
ós (izemi bizottsági választásokhoz“ cí�
mű rendelkezést és az üzemi bizottsá 
gok tagjai és a bizalmiak jelölésére vo�
natkozó utasítást. A szervezés főbb fel�
adatainak elvégzése után megkezdtük 
a kerületi titkárságok és az azokhoz 
tartozó csoportokról a nyilvántartás 
vezetését. Felhívtuk a helyicsoporto�
kat, valam int a budapesti posta szervek 
üzemi bizottságait és bizalmi testiile 
telt, hogy a helyicsoport körzetébe, 
illetőleg a hivatal létszámába tartozó 
szaktársakró! készítsenek pontos tag

névsort. Az em lített szervek egyrésze 
az utasítást pontatlanul, kisebb hánya�
da pedig egyáltalában nem hajto tta 
végre, mégis a beérkezett adatokkal 
sikerült megközelítően pontos nyilván�
tartást felállítani.

Az alapszabályszerű működés és 
szakszervezetünk feladatainak hatható�
sabb elvégzése céljából gondoskodtunk 
a központi vezetőség havonkénti és a 
nagyválasztmány egy esetben való ösz-  
szehívásáról.

VIDÉKI SZERVEZÉS

A belső m unkálatokkal egyenlő 
fontosságú a vidéki csoportokkal 
való személyes kapcsolatok felvé �
tele. 1946. évben 12 vidéki város�
ban tartott gyűléseken kívül, 36 
helyicsoportot látogattak meg az 
elnökség tagjai. 1947. évben 3 
tisztújító közgyűlésen ve tt részt 
és 12 vidéki csoportot látogatott 

meg.

Szakszervezetünk m unkájának töké-
letesítese érdekében az elnökség által 
közvetlenül m egalakított „Nyugdíjas“ , 
valamint a „Posta altiszti“ szakcsopor-  
- okon kívül a „Műszaki“ , „Postames-  
.eri“ és „Postai“ szakcsoportok is 
megalakultak. A szakcsoportoknak, a 
különböző szakmai kérdéseken kívül, 
íagy szerepük lesz a hároméves m un�
katerv keresztülvitelében és a postás 
íolgozók erőteljesebb érdekvédelmé-  
íek kiépítésében.

A szervezés feladatai m ellett erőtel�
jes m unkát fe jte ttünk  ki az üzemi bi-  
:ottságok m unkájának irányítása és 
izok hozzánk beterjesztett kéréseinek 
elintézése terén. Hogy ez mennyire 
zétágazó és súlyos feladat, k itűnik  

abból, hogy szakszervezetünk Budapes-  
en 44, vidéken 60 üzemi bizottság 

m unkáját irányítja. Az üzemi bizottsá�
gokat rendszeresen látogatjuk és a he-  
'yi viszonylatban felm erülő kérdéseket 
szakszervezetünk igyekezett megoldani.

MUNKAKÖZVETÍTÉS

Fontos és szükséges feladat volt a 
m unkaközvetítés postai vonalon 
való megszervezése és elindítása. 
Szakszervezetünk is nyilvántartja  
és ■ adott esetben  —  elhelyezi a 
nála jelentkezőket, de főfeladata  
inkább abban m erül ki, hogy a fe l �
vételeknél szakszervezetünk által 
képviselt szociális szempontokat 

érvényesíti

Az üzemi bizottságokkal és helyi-  
csoportokkal —  ezeken keresztül szak-  
társainkkal —  való szorosabb kapcso�
latok kiépítése céljából rendszeresí�
tettük  az üzemi bizottságok, bizalmi 
testületek, helyicsoportok, vezetősége 
részére Szakszervezeti Beszámoló című 
havonta megjelenő értesítőnket. A be�
számolóban időszerű, postai vonatko�
zású, valam int kül-  és belpolitikai h í�
rekről tudósítjuk szaktársainkat. A be�
számoló szükségességét mi sem bizo�
nyítja jobban, m int az, hogy ha vala�
milyen okból a rendes időben nem 
érkezik meg egyik vagy másik szer�
vünkhöz, szaktársaink m ár érdeklőd�
nek a késés oka felől.

NŐBIZOTTSÁGOK

A Posta Intézet nagyszámban foglal�
koztat női m unkaerőket is. Szaktárs�
nőink különleges —  szakmai eredetű 
—  kéréseit szakszervezetünk igyeke�
zett m indenkor kielégítően elintézni. 
A hathatósabb érdekvédelem  kiépítése 
céljából szerveztük meg a szakszervezet 
keretén belül a központi nőcsoportot, 
valamint a ríagyobb női létszámmal 
dolgozó hivataloknál a helyi nőbizott�
ságokat.

Nőbizottságok alakultak: Budapest
62- es hivatal, Budapesti Műszaki igaz�
gatóság, József távbeszélő központ, 
Budapesti Postaigazgatóság, Budapest 
112- es hivatal, Lágymányos távbeszélő 
központ, Budapest 114- es hivatal, Li-  
pót távbeszélő központ, É rtékc ikk rak �
tár és Budapest 741- es postahivatal�
ban-

A nőbizottságok tevékenyen kapcso�
lódtak bele a szociális m unkába, elő�
adásokat rendeztek, melyek a dolgo�
zók szórakozásán keresztül jótékony 
célokat szolgáltak. A helyi nőcsoportok 
értekezleteken, gyűléseken vitatják 
meg a dolgozó nők problémáit! Az ösz-  
szejöveteleken szakszervezetünk képvi�
selteti magát, így vezetőségünk állan�
dóan tájékozódik szaktársnőinket ér�
deklő kérdésekről. 1947. évbe* 56 pos�
tahivatalban, illetőleg postai üzemben 
ta rto tt értekezlett a nőesoport.

Gazdasági és helyi jellegű jótékony-  
sági tevékenység m ellett, általános szo�
ciális feladatok megoldásában is sikert 
ért el szakszervezetünk nőctoportja.

A nocsoport kezdem ényezte és a 
postás dolgozók, valamint a posta �
intézet közrem űködésével valósí�
to tta  meg a .Szen t Domonkos-utca 
6- szám alatt lévő postás gyerm ek - 

otthont.

Jólét, rend, függetlenség; ezt biztosítsa a szavazatod!
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ügyintézés, válaszadás bizonyos ese�
tekben való késedelme.

Ezirányú m unkásságunk ism erteté�
sére  talán elég, ha a gazdasági titk á r�
ság jelentéséből kiem eljük, hogy 1946. 
évben 95.440 ív papírt használtunk fel 
levelezésre és körlevelekre. Természe�
tesen az egyéb felhasznált irodaszerek 
mennyisége arányban áll a fent emlí�
te tt  adattal.

OKTATÁS

A z általános szakszervezeti m un �
ka  és új szakszervezetünk meg�
szervezése m ellett az a fontos 
feladat hárult ránk, hogy tagjain �
kat kom oly, öntudatos szervezett 

munkássá neveljük- 
Közhivatali alkalm azottaknál, akik 
mesterségesen el voltak szigetelve, a 
munkásmozgalomtól, ez a kérdés sok�
kal jelentősebb, m int bármely más 
szakszervezetnél. A demokrácia, a 25 
éves antidem okratikus és szocialista�
ellenes nevelés után a széles népréte�
gek megfelelő átnevelése nélkül, nem 
valósítható meg. A weimari N ém etor�
szág bebizonyította, hogy a szabadság 
milyen kétélű fegyver, ha olyanok ke�
zébe kerül, akik nem tudnak, vagy 
nem akarnak a dem okratikus jogokkal 
helyesen élni.

A feladat rendkívül nehéz volfSa 
postánál, ahol a 25 éves H orthy - rend -  
ezer a legkím életlenebb szellemi rom �
bolást végezte. Azért kellett különös 
gondot fordítani szaktársaink nevelé�
sére.

1946 szeptem berében 36 szeminá �
rium indult meg, amelyen  fü29 
hallgató vett részt. Ugyanez idő 
alatt az előadók részére is tartot �
tu n k  tanfolyam okat. A tanfolya �
m okon a dem okratikus világné�
zet, a szakszervezeti mozgalom  
alapvető kérdéseit tárgyaltuk és 
azok jelentős eredménnyel zárul�
tak. Sok „csendes szocialistából“ 
bátor kiállású harcost neveltünk. 
1946. december 9 - én ,,Postás O kta�

tásért“ díszelőadást rendeztünk a va�
sas székházban. A hatalmas term et zsú�
folásig m egtöltötte a több m int 1200 
főnyi közönség. Az ünnepélyen Gero 
Ernő közlekedési m iniszter is megje�
len t és meleghangú beszédben ismerte 
el a postások kitűnő érdemeit.

1947 februárjától háromszor 1 hóna�
pos szakszervezeti tanfolyam ot ta rto t�
tunk, mely lényegében a Szakszerve�
zeti Tanács vezető és oktatóképző tan �
folyam án előadott tananyagnak rövi�
den összefoglalt anyagát tartalm azta. 
A tanév befejeztével 1947 júniusától 
négyszer 2 hetes szakszervezeti tanfo�
lyam ot tarto ttunk . A tanfolyamon 160 
postásifjú vett részt.

SZAKSZERVEZETI BESZÁMOLÓ

Szakszervezetünk vezetősége rend�
szeresítette a hivataloknál a havon�
kénti szakszervezeti napokat, s ezzel 
kapcsolatban összeállítja a beszámolók 
anyagát. A budapesti üzemekbe és hi�
vatalokba a beszámoló m egtartására 
szakszervezetünk küld ki előadót. Vi�
déken ezt a helyicsoportok vezetősége 
végzi.

Szaktársaink örömmel fogadják a 
beszámolókat, m ert ezeken keresztül 
tájékoztatást kapnak a szakszervezet
m unkájáról, így a vezetőség és szak�
társaink között szorosabb kapcsolat lé�
tesül. A kiküldött előadók által készí�
te tt  jelentésekből pedig szakszerveze�
tünk vezetősége értesül a dolgozók kí�
vánságairól és azokat — lehetőséghez

m érten —  kedvezően intézi el. A szak�
kérdéseken kívül időszerű politikai és 
gazdasági kérdésekkel is foglalkozunk, 
a beszámolókon megvilágítjuk a jelen�
legi helyzetet.

K U L T Ü R M U N K A

Áttekintve az elm últ esztendőt, meg�
állapíthatjuk, hogy az oktatás terén 
komoly eredm ényeket értünk el, de a 
ku ltúra egyéb vonalán —  m int pél�
d áu l a munkás előadóművészetben —  
Is jelentős eredm ényeket is m utatha�
tunk  fel.

A Postás Szakszervezet kispesti cso�
portjának színjátszói Takács Miklós 
„H ajnalodik“ címé postás életképével 
m egnyerték a Munkás Kultúrszövetség 
nagybudapesti színjátszó versenyének 
első díját.

A színdarabot a magyar rádió is
bem utatta és ez volt az első eset,
hogy igazi munkás színjátszók ke �
rültek a magyar rádió m ikrofonja  

elé.
A kispesti csoport lendületes m un�

kája ösztönzően hato tt a többi vidéki 
csoportjainkra is. így egymásután ala�
kult meg Békéscsaba, Kecskemét, Kis�
újszállás, Debrecen, Komárom, Kis-  
várda, Hódmezővásárhely, Nagyka�
nizsa, Sopron, Miskolc és Pécs kul-  
túrcsoportja. A vidéki kultúrcsoport -  
jaink több alkalommal rendeztek helyi 
viszonylatban nagysikerű előadásokat.

Szakszervezetünk központi színját�
szói igyekeztek az élvonalban elfoglalt 
helyüket m egtartani, így a központi 
színjátszó csoport 1946—47. évben 98 
előadást ta rto tt. Vidéki látogatásai so�
rán pedig Békéscsabán (két alkalom �
mal is), Szentgotthárdon, Hatvanban, 
Tatán, Érden, Perkátán, Dunakisvar-  
sányban, Hévizén és Isaszegen bizonyí�
to tta  be, hogy érdemes arra a támoga�
tásra, amit a szakszervezettől ezideig 
élvezett.

Színjátszóink legsikeresebb előadása 
volt a Városi Színházban rendezett 
m atiné. Ezen az előadáson nemcsak a 
szaktársainknak, de az érdeklődő nagy-  
közönségnek is alkalma volt meggyő-  
győződni a postás dolgozók magas m ű�
vészi kultúrájáról.

1947 februárjában a Munkás K ultúr 
S övetség nagybudapesti kultúrverse -  
nyén a Postás Szakszervezet 14 kul-  
túrcsoporttal indult. A verseny döntő�
jébe 5 csoport ju to tt be, s három m á�
sodik díjat és egy harm adik díjat 
nyertek (egy arany-  és kéz ezüstpla�
kette t), ezenkívül három szaktársunk 
elismerő oklevelet kapott. Az összver-  
seny második díját, a Szakasits Árpád 
díszkönyvtárát a Postás Szakszervezet 
kapta.

Jelenleg állandó kultúrcsoport m ű�
ködik: Budapest 741, Műszaki Igazga�
tóság 4/1. csoport, Postaállomás, Lágy�
mányos távbeszélő központ, Krisztina 
távbeszélő központ, Budapest 4- es pos�
tahivatal, s a Járm űtelep (MOGÜRT).

A Postás Zenekar fejlődése is felfelé 
ívelő pályát m ntat. 1946—47. színi év�
adban sikeres hangversenysorozatot 
rendezett a budapesti Zeneakadémia 
nagytermében.

Az elő előadás 1946 október 7- én 
Mátyás Mária és Fodor János fellép�
tével. Magyar est.

A második 1946 novem ber 4- én 
Francia - olasz operaest.

A harm adik 1946 december 2- án 
Vásárhelyi Magda és Döm ötör Tibor 
felléptével. Mozart est.

Negyedik 1947 január 13- án Báthi 
Anna és Bagóéi Judit közreméködésé -  
vel. Beethoven est.

Ötödik 1947 február 3- án Simányi 
Erzsébet és Hajós Magda felléptével. 
Rom antikus est.

Hatodik 1947 március 3- án. Orosz�
magyar est.

1947. évben ünnepelte a Postás Ze�
nekar fennállásának 40 éves évfordu�
lóját. A nevezetes jubileum ot ünnepé�
lyes keretek  között rendezett hang�
versennyel tettük  emlékezetessé.

A Postás Dalárda szervezését is szé�
lesebb alapokra helyeztük. Felállítot�
tuk a vegyeskórust is, így a dalárda 
rövid idő alatt 30—- 40 taggal szaporo�
dott és az összes dalosok száma 70—  
80- as taglétszámot ért cl.

IFJÚSÁG

Szakszervezetünk vezetősége nagy 
gondot fo rd íto tt az ifjúság nevelésére 
és szórakoztatására is. 1946. évben Ta�
tán 240— 250 postás ifjúnak tettük  le�
hetővé az üdülést, 1947. évben pedig 
300 ifjú  szaktársunkat nyaraltatjuk a 
Csongrádi üdülőházunkban. A postás 
lanoncok részére 12 személyes tanonc-  
o tthont szerveztünk.

Az arra  rászoruló postás tanoncok 
között 64 leventezubbonyt, 54 nadrá�
got és 33 inget osztottunk ki. Több 
m int 50 tizennyolc éven aluli tanonc 
miszersegélyt az amerikai qnaker ak�
cióbók

A sportlehetőségek megkönnyítése 
céljából szakszervezetünk íabdarúgó-  
felszerelést vásárolt az ifjúsági csoport�
nak. Postás ifjaink szép sikerrel szere�
peltek 1947 május elsején és július
2- án rendezett ifjúsági sportnapon.

Szakszervezetünkben rendezett há �
romszor 1 hónapos iskolán 20 25
postásifjú ve tt részt. A szakszer-

Ács Ödön alelnök a beteg Gyurko-  
vics Károly elnök meleg szeretetét tol�
mácsolva, a jelenlévő 174 közgyűlési 
tag előtt, üdvözli Gerő Ernő miniszter 
képviseletében m egjelent Pamlényi Pál 
vezérigazgatóhelyettest, valam int a 
szaktanács képviseletében megjelent 
Nemes Dezső elvtársat. Megállapítja, 
hogy a közgyűlés az alapszabályok 24. 
§- a értelm ében meg lett h irdetve és 
határozatképes. A jegyzőkönyv veze�
tésére dr. K atona Ágostonné, hitele�
sítésére Kónya Balázs és Kerekes Sán�
dor szaktársakat kéri fel.

*

Pamlényi Pál vezérigazgatóhelyettes 
Gero m iniszter jókívánságait tolmá �
csolja és kívánja, hogy az a munka, 
amelynek elvégzésére összejöttek, sike �
res legyen. Hangoztatja a postai veze �
tés és a szakszervezet közö tti együtt �
működés szükségességét és megálla �
pítja, hogy a fiatal postás szakszerve �
ze t az eredm ények egész ' sorozatát 
mondhatja magáénak- A z érdekképvi �
selet m ellett a dem okratikus átheve- 
léssel kell a szakszervezetnek foglal�
kozni, m ert sokan vannak a tagság 
köréből olyanok, akik a dem okratikus 
állammal szemben nem tudnak ráta �
lálni arra a helyes útra, amit követni 
kell. Sokszor m egfeledkeznek arról, 
hogy a postás szakszervezet nem a tő �
késekkel — m unkáltatóval — szemben

vezeti Tanács 3 hónapos tanfolya �
mán pedig 8 ifjúm unkás szaktár �
sunk vizsgázott jó eredménnyel.

A Javítóm űhely és Műszerésztanonc-  
iskol növendékei részére háromszor 
kéthetes tnfolyxnot rendeztünk a Ben-  
czúr- utcai székházban. A tanfolyam 
nagyban hozzájárult az ifjúmunkás-  
mozgalmunk kiszélesítéséhez.

Ifjúm unkás szaktársaink szorgalmas 
tanulással igyekeztek meghálálni szak-  
szervezetünk által nyújto tt segítsége�
ket. Résztvettek az 1945/46. évben a 
MADISz által rendezett ifjúsági kiál�
lításon. 1947- ben pedig ifjúsági csopor�
tunk sikerrel szerepelt a Magyar If jú �
sági Vásáron.

A bányászrohamm unkában 45 tagú 
ifjúm unkás csoportunk vett részt. Két 
postás ifjú t küldtünk ki a jugoszláviai 
vasútépítő roham m unkára. Felajánlot�
ták résztvételüket a postásifjak a —  
közeljövőben építésre kerülő —. Duna 
—Tisza- csatorna m unkálataihoz is.

*

Ha végigtekintünk az elmúlt ké t év 
eseményein, láthatjuk, hogy Szakszer �
vezetünk Vezetősége sok olyan ered �
m ényt ért el, m ely nagyban hozzájá �
rult a dolgozók szociálisabb és igazsá�
gosabb életlehetőségeinek megterem �
téséhez.

T ud juk jól, hogy m unkánk nem  volt 
tökéletes. Még sóit feladat áll előttünk  
s ezeknek a feladatoknak elvégzéséhez 
kérjük a szaktársak bizalmát, m ert a 
jövő feladatait —  a magyar nép fel- 
em elkedését és boldogulását, biztosító  
3 éves terv nagy m unkáját —  csak egy�
mást segítve, őszinte, becsületes aka�
rattal tud juk elvégezni.

védi a postás dolgozók érdekeit. 4 
szakszervezetben egyesül az a gazda�
sági és politikai erő, ami a postás tö �
m egekben rejlik és ezt az erőt az or�
szág hároméves tervének végrehajtá �
sára, ezen belül a dolgozók életszínvo �
nalának felemelésére kell összpontosí�
tani.

Ács Ödön alelnök megköszönve 
Pamlényi szaktárs elismerő szavait, ja �
vasolja, hogy a mai közgyűlésről a 
szakszervezeti tanácsot, Gerő minisz�
te rt és Udvarhelyi vezérigazgatót táv�
iratilag üdvözöljük. M iután a közgyű�
lés a javaslatot elfogadta, felkéri a fő�
titk á rt jelentésének előadására.

Básta Rezső fő titk ár előadja, hogy 
m iután a fő titkári jelentést minden 
küldött írásban m egkapta, nem óhajtja 
azt ism ételni és inkább egy- két meg�
jegyzéssel csak kiegészíti. Először arra 
tér rá, hogy m iután joggal kifogásol�
ták több oldalról, hogy a szakszerve�
zet vezetősége nem ad közvetlenül ele�
gendő tájékoztatást a tagságnak és a 
fokozottabb tájékoztatásadás céljából 
rendszeresítettük a szakszervezeti ér�
tesítőt, többen kifogásolják, hogy eb�
ben politikai rovat is van. Ezek azt 
kívánnák, hogy a szakszervezet ne po�
litizáljon, és megfeledkeznek arról, 
hogy ez az állásfoglalás már maga is 
politika, m ert ugyanezt hangoztatták 
az elmúlt H orthy - rendszerben is. É» 
ennek a politikától való távoltartás -

..........................................................................................................................  »■■■■■■■■■■■

Közgyűlési
beszámoló

Ne sz a v a k b ó l, te tte k b ő l íté ld  meg a p á rto t am e ly re  s z a v a z o l!
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nak a következményeit kell ma visel�
nünk.

A dolgozóknak nem mindegy, hogy 
k i és hogyan intézi az ország sorsát, 
m ert hiszen ettő l függ a dolgozók hely�
zete. Ki politizáljon'.1' elsősorban a dol�
gozók érdekében, ha nem a szakszer�
vezetek. A Sulyokék, a Schlachtáék, a 
Peyerék? Ezeknek a múltja, politikája 
eajnos nem biztosíték arra nézve, hogy 
a dolgozó kisem berek érdekeiért h ar�
colnának. Még az ezek által oly hőn 
szeretett Am erikában is fokozottab�
ban politizálnak a szakszervezetek, 
m ert az am erikai nagytőkés politikai 
uralom  a legkíméletlenebb osztályhar�
cot ind íto tta  meg az amerikai munkás-  
osztály ellen. Befejezésül üdvözölve a 
„Szociáldem okrata Postás“ és a „Sza�
bad Postás“ - t, kéri a fő titkári jelen�
téshez a hozzászólásokat.

W inkler András, a felügyelő bizott�
ság elnöke olvassa fel jelentését, kéri 
annak elfogadását.

Ács alelnök javasolja, hogy a köz�
gyűlés ideje alatt Rontó és Bán szak�
társak személyesen tolmácsolják a köz�
gyűlés jókívánságait Gyurkovics elnök�
nek.

A közg y ű lés  a ja v a s la to t e g y h a n �
g ú a n  e lfo g a d ta .

Bakos Ferenc (Kecskemét) beje�
lenti, hogy nem kapják meg a szak-  
szervezeti értesítőket.
, Gébért Béla (Keszthely) megálla�
pítja, hogy a korábban soronkívül ki-  
nevezettek a besorolások alkalmával 
elveszítették azt a kis előnyüket, amit 
ez a kinevezés jelen tett részükre.

Gál István (Nyíregyháza) kifogá�
solja, hogy nem kaptak tankönyv-  
segélyt, ruhasegélyt, szakszervezeti he�
lyiség berendezési tárgyainak bevásá-  
iolásaihoz támogatást, továbbá szemi�
náriumi füzeteket, anyagot kér.

M ehringer Rezsőné (Bp. Igazgató�
ság) nagy hibát lát abban, hogy a nők 
nincsenek eléggé képviselve a szak-  
szervezetben és kéri a nőtitkárság fel�
állítását.

H orváth Pál (Salgótarján) kifogá�
solja a 30% - os gyógyszertérítést. Kéri 
a progresszív családipótlék bevezeté�
sét. A tisztviselői kar részére az illet�
m ényruhát. Az őszi beszerzésekre egv-  
két hónapi segélyt kér. A most érvény�
ben lévő lakbérosztálym egállapítás re�
vízióját kéri.

Simon Andor (Műsz. Igazg.) kifogá�
solja, hogy a szakszervezetben kevesen 
vannak, akik az ügyes- bajos dolgaikat 
elintéző tagtársaknak rendelkezésére 
tudnának állani és azok is rendszerint 
távol vannak.

Básta fő titk ár válaszolva a felszóla�
lásokra, Bakos Ferencnek ígéri, hogy 
jövőben m egkapják a szakszervezeti 
értesítőt.

G ébért szaktársnak a besorolások�
nál sérelmet szenvedeti soronkívüli ki-  
nevezettekkel kapcsolatban jelenti, 
hogy sajnos ezeken utólag változtatni 
nem lehet, a legközelebbi státusrende�
zésnél azonban a szakszervezet ügyelni 
fog arra, hogy ne váljék eszmei jelen�
tőségűvé egy korábbi soronkívüli ki�
nevezés.

Gál szaktársnak ígéretet tesz, hogy 
a legközelebbi tankönyvsegélyakcióból 
nem m arad ki senki; jelenti, hogy a 
ruhaadom ányból nem volt részesíthető 
m inden rászorult, keveset kap tunk be�
lőle. A jövőben azok részesülnek az 
ilyen akciókból, akik eddig kim arad�
tak. A szemináriumi anyagot meg fog�
ják kapni.

M ehringerné szaktársnőnek válaszol�

va kijelenti, hogy a nőtitkárság fe l�
állítására vonatkozó lépéseket a szak�
tanácsnál megteszi.

H orváth szaktársnak a 30%-os 
gyógyszertérítésre vonatkozólag közli, 
hogy a B. B. I. választmánya átm ene�
tileg ideiglenesen szavazta meg a 
gyógyszertérítést a B. B. I. veszedel�
mesen növekedő költségvetési hiányá�
nak csökkentésére.

A progresszív családipótlék kérdése 
sajnos nem intézhető el a posta hatás�
körében, ez korm ányzati kérdés és ezt 
a szakszervezet az új parlam ent elé 
viszi.

A tisztviselők illetm ény - egyenruhá�
val való ellátása ma megoldhatatlan. 
A szakszervezet m indent el fog kö�
vetni, hogy a vasútnál foglalkoztatott 
tisztviselők ellátásához hasonlóan ezt 
a kérdést rendezzük, addig is keressük 
az átm eneti megoldás m ódját.

M egoldhatatlan problém a az őszi be�
szerzési segély biztosítása. Nem vonja 
senki kétségbe, hogy erre szükség van. 
A helyzetnek a legcsekélyebb javulá�
sát sem jelentené azonban, ha az ál�
lam a közalkalm azottaknak ezt a se�
gélyt kifizetné, m ert ezzel csak több 
pénz kerülne forgalomba, de a rendel�
kezésre álló élelem-  és árumennyiség 
nem növekedne, vagyis m inden pont 
annyival lenne drágább, amennyivel 
több pénz kerülne forgalomba. Új in�
flációt jelentene és pont ezt akarják 
Sulyokék és a nagytőkések, m ert csak 
ezek részére jelentene politikai és gaz�
dasági előnyt egy újabb infláció. Egy 
megoldás van: erősíteni a dem okráciát 
az új választásokon, hogy a ^fizesse�
nek a gazdagok“ elve alapján vegyék 
el a pénzt a vagyondézsmával onnan, 
ahol van, és juttassanak azoknak, akik�
nek kevés van.

A lakbérosztály - besorolással kapcso�
latban közli, hogy a közalkalmazotti
szakszervezetekkel közösen az új par�
lam ent elé viszik a revízió kérdését.

Simon szaktársnak válászolva közli, 
hogy az ügymenetben eszközölt átszer�
vezés után az általa kifogásolt vonat�
kozásban lényeges javulás áll be.

Tóth József és Lugosi szaktársak 
megjegyzéseire a fő titkár lapunkban 
külön cikként megjelent „Demokra-
ták?“ - ban válaszolt.

#

A SORONKÍVÜLI KINEVEZÉ�

SEKRŐL

Mátyási János (Budafok) a soron�
kívüli kinevezések tárgyában tett 
észrevételével kapcsolatban Pamlénvi 
P á l ' vezérigazgatóhelyettes válaszolt:

A m iniszter és a Postavezérigazgató �
ság nem 100%-ig a hivatalvezetők és 
az ii. b. által felterjesztett javaslato �
ka t fogadták el. Jelenleg nincsenek ér �
vényben olyan törvények vagy rendel�
kezések, amelyek kényszerítenék a 
m inisztert vagy a posta vezetőségét, 
hogy a törvényben biztosított kineve  
zési jogukat bárkivel is megosszák. 
'I ehát egyáltalában nem  nevezhető  
antiszociálisnak és antidemokratikus- 
nak, hogy a hivatalok és ü. b. által fe l �
terjesztettek közül választva nevezték  
ki a soronkívül elő léptetettek 80%-át 
es azon csak 20% -os . változtatást esz�
közöltek, o tt is csak a postai szem pon �
tokat vették figyelem be és a legjobb 
szándékok vezették  a postát. K éri köz �
lésének tudomásulvételét.

Ács alelnök: Fölteszi a kérdést,
hogy a fő titkári jelentést elfogadják, 
tudomásul veszik- e?

Közgyűlés a jelentést tudomásul 
veszi. Ezután Nemes Dezső, a Szak-  
szervezeti Tanács küldötte üdvözli a 
közgyűlést.

NEMES DEZSŐ 
e lv tá rs :

Üdvözli Gerő Ernő m inisztert és 
örömének ad kifejezést, hogy a pos- 
tásságnak ilyen fáradhatatlan, m unka �
bíró, m indig és m indenütt a dolgozók 
érdekeiért harcoló m iniszterük van, 
m int Gerő elvtárs. E lismerésének ad 
kifejezést a fiatal postásszakszervezet 
eddigi m űködéséről és úgy a jelentés �
ből, m int a hozzászólásokból reményt 
lát arra is, hogy az eddigi hiányossá �
gok pótolva lesznek, és a legközelebbi 
közgyűlésen a szakszervezet még ered �
ményesebb m unkáról számolhat be.

I
!"Ami a nő-kérdést és nem -politizá �

lást jelenti, megemlíti, hogy ez a múlt 
urainak; a nagybirtokosoknak, nagy�
tőkéseknek volt a jelszavuk, am it nem �
csak köztudatosítani igyekeztek, ha �
nem minden rendelkezésre álló törvé �
nyes és törvénytelen eszközök igénybe �
vételével távol is tartották a nőket, a 
dolgozókat a politikától, illetve attól, 
hogy saját sorsuk kialakításában részt 
vehessenek. A felszabadulás után a 
nagybirtokos osztályt a földreform ul d  
a magyar demokrácia lényegében meg�
szüntette. Ha csökkentett befolyással 
is, de változatlan erővel, sőt fokozódó  
aktivitással dolgozva megmaradt a 
nagytőkés osztály, am elynek az érde �
kei homlokegyenest ellenkeznek a ma�
gyar dolgozók érdekeivel, és a saját 
kiváltságos helyzetének biztosítása cél�
jából ma is m indent elkövet, hogy a 
töm egeket távoltartsa a politikától, 
vagy különböző tetszetős jelszavakat 
hangoztatva ezeket a töm egeket a saját 
nagytőkés érdekei szerint politizál- 
tassa.

Népi demokráciára törekszünk és 
ebben az életformában nincsen szó a 
polgári osztály megszüntetéséről abban 
az értelemben, ahogy ezt a reakció hi- 
reszteli, a tisztviselő, a kiskereskedő, 
a kisiparos, a kisgazdáról van szó, 
m ert ezek érzik magukat polgároknak 
ebben az országban. A nagytőkés osz�
tály politikai és gazdasági hatalmának 
megszüntetése a célunk. Igyekezünk az 
erőviszonyokat úgy megváltoztatni, 
hogy a dolgozók érdekei gyorsabban 
és határozottabban érvényesülhesse �
nek. A postás dolgozók érdekében vég �
ze tt jó és eredményes további m unkát 
kíván.

★

Ács alelnök: Megköszönve a Szak�
tanács kiküldöttének értékes bírálatát 
és tanácsait, bejelenti, hogy az alap�
szabálymódosítás tárgyalása követke�
zik.

A szakcsoportoknak az alapszabályba 
való beiktatását, több felszólalás és 
változtatás után, a közgyűlés elfogadta.

A következő tárgysorozati pontként 
szereplő egyéves költségvetési elő�
irányzatot több felszólalás u tán —  
amelyből a leglényegesebb a helyi�
csoportoknak térítendő 20 százalék 10 
százalékra' való emelése volt, s amelyre 
vonatkozóan Básta fő titkár közölte, 
hogy a korábban erre a célra kifize�
tett 6— 7000 forin ttal szemben a pon�
tos taglétszám megállapítása után, ami 
most van folyamatban, 14.000 forintot 
térítenek vissza a helyicsoportoknak

—  kisebb változtatásokkal a közgyűlés 
elfogadta, illetve megszavazta.

Ács alelnök üdvözli az am erikai ú t�
járól most hazaérkezett Udvarhelyi 
vezérigazgatót, aki a repülőtérről 
azonnal a közgyűlésre sietett, hogy 
üdvözölhesse a nagy postáscsalád kép�
viselőit. Üdvözli egyúttal a Szaktanács 
második kiküldöttjét, aki szintén most 
érkezett, Vas Miklós állam titkár elv-  
társat.

UDVARHELYI ÖDÖN 

v e z é rig a z g a tó :

„Tisztelt szaktársak, elvtársak, dol �
gozó munkatársaim! M ikor a korm ány  
megbízásából a postáskötelesség egy 
hosszú útra szólított, az utolsó „Isten 
hozzád ide vezetett a szakszervezetbe, 
a magyar postás dolgozók képviselői �
hez. A zonképpen most, m ikor ké t és 
fé l hónapos m unka és út után ismét 
hazatértem, az út porát alig leverve  
m egint postás dolgozó társaimat kere �
sem fel, most „Isten hozotta t“ m on �
dani, nem minden elfogódottság nél�
kül.

Meleg szeretettel jö ttem  ide, m int 
apa a régen látott és nagyon szeretett 
családjához. Messze jártamban a gaz�
dag Amerikában igyekeztem  eleget 
tenni annak a kötelezettségnek, ame�
lyet m inden dolgozó magyarnak ma 
éreznie kell és az idő múlásával m in �
dig erősebben és erősebben éreztem, 
hogy összehordhatnak kincseket és 
gazdaságot a világ bárm elyik részén, 
de igazán és magyarul élni csak itt  
lehet.

Nem sokáig leszünk szegények. A z  
elm últ ké t esztendő biztatás és ígéret. 
Meg fog juk m utatni a világnak, hogy 
a magyar élniakarás. a magyar demo�
krácia sziklaszilárd. Sajnos, a magyar 
ellenségek ott skint sok zavart okoz �
nak. Örömmel ragadtam meg az alkal�
mat, hogy megmutassam a dem okrati �
kus Magyarország igazi arculatát.

Kedves szaktársaim! Önök m unka �
helyükön egy-egy követei a nagy ma�
gyar ügynek és igazságnak. Ebben a 
szellemben dolgozztmak tovább a  
posta, a magyar demokrácia érdeké �
ben országunk újjáépítésében /“

VAS MIKLÓS
elv tá rs  :

, Yass Miklós állam titkár a szakta�
nács kiküldöttje pártja nevében üd�
vözli a közgyűlést s megemlíti, hogy 
mindig nagy figyelemmel kísérte a 
postások magaviseletét, hogyan tudnak 
m int szakszervezeti emberek beillesz 
kedni a demokráciába. K ívánja, hogy 
a munkásegység jegyében fejlődjön a 
postások között is a szakszervezeti 
elet. Egy percig sem szabad azt hinni, 
hogy a szakszervezetek csak azért van�
nak, hogy tagjaink anyagi helyzetét 
elősegítsék. Meg kell ism ertetni tag�
jainkkal a kultúra áldásait, igényessé 
kell tenni a tagjaikat és a szakszerve�
zeti gondolat jegyében nevelni kell a' 
tagjaikat. Közösséget kell vállalnunk 
minden egyes dolgozó társunkkal.

Örömmel hallotta és vette tudom á -  
sul, hogyan segítik a postások egymást-  
Yigyázni kell arra, hogy a szakszerve�
zetben csak a tudás és szorgalom érvé�
nyesüljön. Olyan vezetőket kell válasz�
tanunk, akik csak a közösség érdekeit 
nézik. Az élősdieket ki kell pusztítani 
függetlenül attól, hogy milyen tisztsé�
geket viselnek. Puritán  em bereket kell' 
a szakszervezet élére állítani, m ert aki

Postás! Szavazz azokra, akik a te érdekeidért harcolnak!
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a magánéletében könnyen félrecsúszik, 
az könnyen félrecsúszik a szakszer�
vezeti életben is. N yitott könyv kell, 
hogy legyen a szakszervezeti ember 
élete.

A mozgalmi zászló még nincs a osú 
csőn, még nem ütköztünk meg, de ha
kell,’ megütközünk szabadságunkért, 
gyermekeink jövőjéért m indent elköve�
tünk. A közösség érdekében még m íg �
halni is szép. Ne m arjuk egymást, ne 
nézzük, hogy kinek milyen a pártje l�
vénye, sem az előléptetésnél, sem az 
elbocsájtásnál, semmiféle juttatásnál.

A dem okratikus Magyarországon a 
nőknek egyenrangúaknak kell lenni a 
férfiakkal. Igyekezzünk őket felsza�
badítani a hivatalban is. A múltban 
melyik nő érvényesült? Amelyik esi-  
nos volt és fiatal. A m unkahelyen ne 
lássuk a nőben a nőt, hanem a dolgozó 
társat. Ha a nőkkel m egszerettetjük a 
dem okráciát, tudni fogják, hová tegyék 
a keresztet a független magyar de-  

’ m okratikus Magyarország érdekében.

Indítványok:
Az alapszabályszerűen beérkezett in�

dítványok tárgyalása során
1. B ihari Sándor Bp. 70. Komm. 

500 forintos házassági segély létesíté�
sét javasolja a temetkezési segély - tar�
talék terhére. A közgyűlés a javaslatot 
elfogadja.

2. Kerekes Sándor Debrecen komin. 
Javasolja, a szakszervezeti helyicso�
portok berendezési tárgyak vásárlásá�
hoz hozzájárulás címén 50.000 forin�
tos segély megszavazását. Közgyűlés a 
javaslatot elfogadja.

3. Székely Béla Szeged, kom m : A 
többgyermekes postások részére tan-  
könvv vásárlás céljára 25.000 forintos 
tapkönyvsegély megszavazását kéri. 
Közgyűlés a javaslatot elfogadja.

4. Szerdahelyi József kom m . Bpest. 
A születési segélynek 80 forin tró l 200 
forin tra , a tem etkezési segélynek 600-  
ról 700 fo rin tra  való felemelését ja �
vasolja. Közgyűlés a javaslatot , elfo�
gadja.

5. Ménesi Lajos szoc. dem. Pécs. A 
helyicsoportoknak 20 százalékos tag�
díj visszatérítésének 40 százalékra való 
emelését javasolja.

M iután a költségvetési vita során eb�
ben a tárgyban Básta fő titkár kim erítő 
válasza u tán  a közgyűlés m ár határo �
zott, a közgyűlés a javaslatot nem tá r �
gyalja.

6 . Ménesi Lajos szoc. dem. Pécs. 
Javasolja, hogy a szakszervezet veze�
tősége illetékes helyen eljárva, bizto�
sítsa, hogy a m egválasztott szakszerve�
zeti funkcionáriusok megválasztásuk 
időtartam a alatt ne legyenek áthelyez�
hetek. M egbízatásuk lejártával ne ke�
rülhessenek rosszabb beosztásba, mint 
megbízatásuk előtt.

Ács alelnök válaszolva a javaslatra, 
m egállapítja, hogy' sajnos, szakszerve�
zeti törvény hiányában a javaslatnak 
elfogadása és közgyűlési határozatává 
emelése nem kötelezi a postát. Ilyen 
értelem ben arra kéri a közgyűlést, 
hogy javaslatot levéve a napirend�
ről, azt p e  tárgyalja. Egyben bejelenti, 
hogy a szakszervezeti törvény megal�
kotásánál ezekre a szempontokra . a 
szaktanácson keresztül figyelemmel le�
szünk. illetve javaslatot teszünk. A 
közgyűlés ilyen értelem ben, a választ

tudomásul veszi és a javaslatot nem 
tárgyalja.

7. Ménesi Lajos szoc. dem. Pécs. 
Javasolja, hogy a postatanfolyam okon 
a szociológia vizsgaköteles tantárgy�
ként való elrendelése tárgyában a 
szakszer\ezet illetékes helyen járjon 
el. Közgyűlés a javaslatot elfogadja.

8 . Ménesi Lajos szoc. dem, Pécs. 
Javasolja, hogy a mellékilletmények 
rendezése, tüzelővel való ellátása tá r�
gyában a szakszervezet illetékes helyen 
járjon el.

Ács alelnök: Jelenti, hogy a szak�
szervezet vezetősége illetékes helyen 
m ár lépéseket tett, tárgyalásokat foly�
ta t és a kedvező elintézés biztosított�
nak tekinthető.

A közgyűlés a bejelenést tudomásul 
veszi.

9. H orváth Ágoston kom . Távirda. 
Javasolja, hogy a központi vezetőség 
által korábban megszavazott 50.000 fo�
rintos hadisegélyből kifizetett segély 
legkisebb összege legalább 100 forint 
legyen. Közgyűlés a javaslatot elfo�
gadja,

10. Kállai Gyula kom . Pestújhely. 
Javasolja, hogy a postamesteri személy�
zet minél előbbi illetm ényruha ellátá 
sával kapcsolatban a szakszervezet il�
letékes helyen járjon el és az egyenru�
ha ellátást lankadatlan erővel szorgal�
mazza.

A közgyűlés a javaslatot elfogadja.
11. dr. Csík Pál kom . Bp. 70. Java�

solja, hogy a nyári egyenruha késedel�
mes kiosztásával kapcsolatban a szak-  
szervezet illetékes helyen járjon el, a 
szükségs vizsgálat megindítása és a 
vizsgálat eredményéhez képest a fele�
lősek megbüntetése tárgyában. Köz�
gyűlés a javaslatot elfogadja.

12. dr. Zsuffa Szabolcs kom . Bp. 
Műsz. ig. A Postás Közlöny terjedel�
mesebb és nívósabbá tételére vonatko�
zó javaslatát, m iután erre vonatkozó�
lag az elnökségtől határozott Ígéretet 
kapott, visszavonja, így a közgyűlés 
nem tárgyalja.

13., Székely Béla kom. Szeged. A 
postás sportélet fejlesztése a tömeg�
sport biztosítása érdekében javasolja: 
a postás sportközpont a szakszerveze�
ten belül való felállítását, illetve az er�
re való m unkálatok haladéktalan meg�
kezdését. A közgyűlés a javaslatot el�
fogadja.

14. Dr. Jankovics Lajok kom. Vezér�
igazgatóság. Javasolja a postás zene�
kar és zeneiskola a szakszervezet által 
való teljes átvételét. A közgyűlés Básta 
fő titkár módosító javaslatát elfogadva, 
utasítja a szakszervezet vezetőségét, 
hogy az átvételhez szükséges tárgyalá�
sokat haladéktalanul indítsa meg és a 
legközelebbi központi vezetőség elé 
terjesztve, a kérdést, a központi veze�
tőség határozzon az átvétel ügyében.

15. Kulcsár Lajos kom. Lipót köp. 
Javasolja: hogy a szakszervezet illeté�
kes helyen járjon el a postai szakokta�
tás dem okratikus átszervezése tárgyá�
ban. Közgyűlés a javaslatot elfogadja.

16. Bognár Géza m érnök kom. K í�
sérleti állomás. A postai hároméves 
terv sikeresebb végrehajtása érdeké�
ben javasolja, hogy a szakszervezet 
szervezzen m unkaversenyeket s ezek�
nek a versenyeknek győzteseit a köz�
ponti vezetőség által m egállapított dí�
jazásban részesítse. Közgyűlés a javas�
lato t elfogadja.

17. Pápai László kom. Postaigazga�
tóság. Javasolja, hogy a szakszervezet

haladéktalanul vegye fel az érintkezést 
a posta illetékes szerveivel és készít�
sék el a posta dolgozói szociális és 
munkaviszonyainak m egjavítására vo�
natkozó hároméves tervet. Közgyűlés 
a javaslatot elfogadja.

18. Fodor Béla kom. K risztina köz�
pont. Illetm ényruhával el nem látott 
alkalm azottak részére ruhát rongáló 
munkahelyeken m unkaruha biztositását 
kéri és javasolja, hogy a szakszerve�
zet vezetősége illetékes helyen ennek 
a biztosítására járjon el. Közgyűlés a 
javaslatot elfogadja.

19. Bán Dezső kom. Szakszervezet. 
A választott és a szakszervezet által fi�
zetett szakszervezeti vezetők a postá�
val szemben való függőségüknek meg�
szüntetésére vonatkozóan javasolja, 
hogy megbízatásuk időtartam a alatt 
soronkívüli előléptetésben ne részesül�
hessenek.

Dr. Bodó Zoltán szoc. dem. Bp. lg, 
Nem helyesli a javaslatot és azzal a 
módosítással fogadná el, ha ez a leg�
közelebb megválasztott vezetőségre 
rézve volna érvényes, a legközelebbi 
közgyűlés határozatával. Több felszó�
lalás után a közgyűlés Bán szaktárs 
javaslatát nem fogadja el, illetve a 
legközelebbi közgyűlés hatáskörébe 
utalja.

Felszólalások:
A tárgysorozat kim erítése után dr. 

Bodó Zoltán ig. kér szót. Elsősorban 
a tárgyalási mód ellen emel kifogást, 
majd annak a véleményének ad kife�
jezést. hogy a megszavazott ju tta táso�
kat a szakszervezet nem tudja majd 
kifizetni, mivel ezekre szerinte a költ�
ségvetési előterjesztésben nincs meg a 
kellő fedezet.

Dévényi Lajos Miskolc. A vidéki 
küldöttek napidíja kifizetése érdeké�
ben emel szót, m ert véleménye szerint 
az útiköltség és a teljes ellátás m ellett 
a 20 forint kevés különböző költsé�
gek fedezésére.

Dr. Vető Károly Pécs. Ugyancsak a 
küldöttek  napidíja kifizetése érdeké�
ben szólal fel.

Kónya Balázs Bpest. Örömmel veszi 
tudomásul az itt elhangzott 19 javasla�
tot, de véleménye szerint tartozik meg�
említeni, hogy az altiszti szakcsoport 
július 7- én ta rto tt választmányi ülésen 
olyan em lékiratot szerkesztett és ju t�
tato tt el a szakszervezet vezetősébez, 
amely jórészben felöleli az altiszti k é r�
désekben ma benyújtott javaslatokat.

V álaszadás:
Básta fő titkár válaszol a napirenden 

kívül te tt felszólalásokra, bejelenté�
sekre. Közli, hogy nem helytállóak az 
aggályok a most megszavazott ju tta tá �
sok és segélyek nagyságát illetően, 
m ert a költségvetésben előre nem lá�
to tt kiadásokra havi 20.000 forint van 
beállítva, ami pesszimisztikus számítás 
szerint is elegendő kell, hogy legyen a 
segélyek fedezésére, azonban akkor 
sincs aggodalomra ok, ha egy- két eset�
ben túl kellene lépni a megállapított 
hitelkeretet, m ert költségvetésben sem�
miféle kiadással nem terhelt haBi 
3 1 000 forin t áll rendelkezésre.

Dévényinek válaszolva, kijelenti, 
hogy a szakszervezet kellő gondosság�
ról te tt tanúságot akkor, am ikor a kü l�
döttek minden költségeinek a fedezése
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mellett előre nem láto tt kiadásokra is 
ju tta to tt. Ez azonban nem zárja ki, 
hogy Dévényi szaktársnak, illetve a 
közgyűlés többségének a kívánsága ne 
érvényesüljön és a kérdés ilyen érte�
lemben rendeződik.

Kónya Balázs szaktársnak válaszolva 
közli, hogy az em lékiratban foglaltak 
letárgyalásához előkészítés és idő kell 
s m iután az em lékirat nem a közgyű�
lésre tárgyalandó javaslatként érke�
zett, így azt előkészítetlenül sem ér�
demben, sem alapszabályszerűen a köz�
gyűlés nem tárgyalhatja. Ilyen érte�
lemben kéri válaszainak tudomásul 
vételét.

Befejezésül megköszöni a küldöttek 
fáradtságos m unkáját, értékes bírála�
tukat és a közösség érdekeinek szolgá�
latában álló javaslataikat. Az el nem 
intézett problém ákkal kapcsolatban az 
a kérése, hogy ezeket ne úgy fogják 
fel, m int el nem intézhető, meg nem 
változtathatatlant, m ert az élet örökös 
változás, fejlődés és a körülmények 
megváltozásával magától értetődően a 
jogszabálvok és rendeletek is változ�
nak, nem úgy mint a m últban, am ikor 
egy önmagát túlélő rendszer haszon-  
élvezői, kiváltságosai a saját kiváltsá�
gaik biztosítására a fejlődést akarták 
rendeleteikkel, törvényeikkel korlátok 
közé szorítani, megakadályozni.

A hároméves terv a következő év�
ben már sokkal több lehetőséget biz�
tosít a postás dolgozók részére. „V i�
szontlátásra a jövő évben egy .ered�
ményesebb esztendővel a hátunk mö�
gött, jobb körülm ények között“ , fe�
jezte he Básta fő titkár szavait.
Ács alelnök: Ugyancsak megköszönve 

a küldötteknek értékes, építő hozzá�
szólásait megígérve, hogy az itt elhang�
zottak jegyében az elnökség még na�
gyobb akarással, még több munkával 
fogja a postás dolgozók érdekeit kép�
viselni és fog azokért harcolni.

Több tárgy nem lévén, a közgyűlést 
bezárja.

Ballada arról, aki 
kínvallatás közben is énekel

S ha kell, megteszem újra 
ezt az utat, meg én! 
a hang, m ely száll elfúlva:
,.holnap megteszem én!“

/

„Meghalok, de az ország: 
szerelmem élni fog! 
társaim tudni fogják, 
hogy meg m iért halok!“

A

S humorost jö ttek  érte  
s dünnyögtek ném etül: 
a tolmács: szóval mégse?
S  ő rendületlenül:

Ha kell, megteszem újra 
ezt az utat, meg én! 
míg vernek, dalát zúgja 
a holnap, a remény!

„Sortűz. Nem hagyja abba! 
még folyvást énekel!“
Zeng: „zsarnokink uralma . . .“ 
s aztán újabb dörej . . .

S hiába, száll a másik:
..Föl, fö l ti r a b ja i . . .“ 
s a hang még rezg sokáig, 
s messzire hallani.

Louis Aragon

Ne csak munkáddal, szavazatoddal is támogasd a 3 éves tervet!
) ■■ t ,■ '



6 P O S T Á S  K Ö Z L Ö N Y

PÉNZTÁRI JELENTES
1946 V III. 1—X II. 31- ig

B E V É T E L E K :  v  . t

Tagsági díjakból befolyt ' 311.275.75
Belépési díjakból befolyt 634.75
Vendégszobadíjakból befolyt 574.40
Terem bér, világítás, stb. 1.480.—
Egyéb bevételek 6.032.36

Összes bevételek: 319.997.26
Temetkezési segélyekre befolyt 154.332.50

Egyenleg : 474.329.76

K I A D Á S O K :

Szakszervezeti Tanácsnak tagdíjjárulék 11.401.—
Helyicsoportoknak és kér. titkárok

fentit, költsége 28.030.—
Házbiztosítási díj 66.60
Ügyész iiszteletdija 922.21
Üdülők kiadásai 3.091.19
Takarítás, mosás 2.778.54
Székház karbantartása , tatarozása 6.481.08
Sportcélokra N 135.—
Adományok 2.401.60
Postás Közlöny 2.776.66
Újságok, folyóiratok előfizetése 639.79
Házadó 3.623.69
Villanyhasználati díj 2.529.26
Gázhasználati díj 1.656.35
Vízhasználati díj 1.380.42
Csatornahasználati díj 1.301.47
Fűtésre 5.053.—
Kéményseprés 231.95
Nagyválasztmányi ülés kiadásai 2.326.85
Posta takarékpénztár fszla költségei 847.08
Szervezési kiadások 9.606.98 »
A lkalm azónak illetményei 82.911.92
Oktatásra 6.919.16
Dalárda kiadásai 1.792.60
Színjátszócsoport költségei 562.60
Organizációs kiadások 1.800.—
Nyomtatványok, írószerekre 2.395.49
Keresk, iskola fenntartása 2.800,—
Bélyeggyűjtő szakcsoport költségei 304.80
Ifjúsági csoport kö ltségei -  208.94
Közp. Vezetőségi ülés kiadásai 1.754.85
Nyugdíjas szakcsoport költségei 270.—
Zene éj kultiiregylet költségei 1.360.—
Sakkcsoport költségei 374.40
Postás zenekar költségei 1.202.20
Rajzszerekre 271.86
Kongresszusokra 270.
Tankönyvsegélyekre 13.496.01
Különböző szövetségi tagdíjak 300.—
Útiköltségek 4.435.94
Vegyes kul túrkiadások 1.563.67
Különféle vegyes, üzemanyagkiadások 1.419.46
Karácsonyi felruházásra 10.000.
Szociális segélyekre 132 esetben 25.725.11
Kisebb különféle kiadások 4.950.58
Leltári beszerzések 5.781.76

összes k iad áso k : 260.152.07
Temetkezési segélyekre 372 esetben 64.227.50
Szülési sejjglyekre 310 esetben 14.780.—

összesen : 339.159.57
Pénztári készlet 24.318.46
Tem etkezési s. pénztár készlet 6.395.—
Adósok 20.234.30
4116 postatakarék fszlán 15.346.93
1466 postatakarék fszlán (temetk.)_________ 68.875.50

Egyenleg: 474.329.76

1947 I— VI. 30- ig.

B E V É T E L E K :  Forint

Tagsági díjakból befolyt 643.525.14
Belépési díjakból befolyt 472.90
Vendégszobadíjakból befolyt 1.236.60
Terem bér, világítás, stb. 1.462.11
Egyéb bevételek 10.045.27

Összes bevételek: 656.742.02
Temetkezési segélyekre befolyt 309.819.44

Összesen : 966.561.46
Tőke áthozat 140.951.95

E gyenleg : 1.107.513.41

K I A D Á S O K ;

Szakszervezeti Tanácsnak tagdíjjárulék 23.981.—
Helyicsoportoknak és kér. titkárok

fennt. költsége 33.294.90
Ügyész tiszteletdíja 1.200.—
Üdülők kiadásai 324.63
Takarítás, mosás 2.680.36*
Székház karban tartása , tatarozása 21.176.02
Sportcélokra 11.658.06
Adományok 4.663.68
Postás Közlöny 4.216.68
Újságok, folyóiratok előfizetése 2.121.96
Keresk, iskola t nntartása 4.560.—-
Alkalm azottak illetm ényei 170.778.48
Villany- használati díj 3.168.48
Gázhasználati díj 739.84
Vízhaeználati díj 1.159.76
Csatornahasználati díj 743.82
Fűtésre 9.453.89
Kéményseprés 280.21
Közp. Vezetőségi ülés kiadásai 3.105.30
Postaiak ék fszla. költségei 805.40
Szervezési kiadások 6.604.44
O ktatásra 7.436.26
Dalárda kiadásai 2.355.48
Szín játszócsoport költségei 1.122.75
Ifjúsági csoport költségei 3.718.70
Zene és kultiiregylet költségei 1.644.50
K ultúrcsoportokoak 4.620.—
Nyomtatványok, írószerekre 1.217.47
Zenekar kiadásai 2.475.54
Rajzszerekre 1.090.02
Különböző szövetségi tagdíjak 4.650.—
Vegyes kultúrkiadások 5.386.91
Különféle kiadások 9.559.56
Kisebb beszerzések 6.348.6 (
Organizációs kiadások 1.200.—
OT1 és MABI járulékok 297.—
Színházi bérletekhez hozzájárulás 5.105.52
Szociális segélyekre 290 esetben 16.005. -
Útiköltségek 6.697.95
Leltári beszerzések 25.287.- 51

összes kiadások : 412.935.75
Tem etkezés’ segélyekre 193 esetben 154.900.—
Szülési segélyekre 932 esetben 63.700.—

Összesen : 631.535.75
Pénztári készlet 42.242.91
Temetkezési s. pénztár készlet 94.405.—
Adósok 11.565.
4116 postatakarék fszlán 255.845.41
1466 postatakarék fszlán (tem etk.) 71.919 34

Egyenleg: 1.107.513.41

S zav aza to d  dön ti e l, hogy m agunknak  ö p itjü k - e  az  o rsz á g o t!
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A  S Z A K S Z E R V E Z E T I T A N Á C S

Országos Üzemi Bizottsági Konferenciája
1947. évi július hó 18— 19- én ta r�

to tta  II. üzemi bizottsági Konferenciá�
j á t  a MÁVAG Delej- utcai nagyterm é�
ben, az ország különböző üzemeinek, 
gyárainak, vállalatainak üzemi bizott�

sági elnökei.
A Konferencia m egállapította és 

kidom borította, bogy az Üzemi B izott�
ságok létrehozása a magyar nép de�
m okratikus fejlődésének, egyik tö rté �
nelm i határköve. Visszapillantva a fel-  
szabadulás óta eltelt időre, nyugodtan 
állíthatjuk, hogy az Üzemi Bizottságok 
létrehozatala történelm i szükségszerű�
ség volt. Nélkülük nem állnánk ott, 
ahol ma állunk. S m iként az Üzemi Bi-  
xottságok nélkül nem lehetett volna 
talpraállítani iparunkat, úgy nyugodtan 
állíthatjuk, hogy az Üzemi Bizottságok 
nélkül nem lehetséges ipari továbbfej�
lődésünk sem, nem lehetséges tervgaz�
dálkodás sem.

Két és fél esztendeje annak, hogy 
az első Üzemi Bizottságok megalakul�
tak. De mily nagy változáson m ent át 
az életünk azóta. Amikor az Üzemi 
Bizottságok m egalakultak, az ország 
■és iparunk  a teljes elesettség képét 
m utatta. Csaknem m indenkin a pesszi�
mizmus vált ú rrá ; iparunk romokban 
bevert. A gyárak jelentős részükben 
elpusztultak. A termelés leállt. Vasút, 
posta nem volt. Éhínség fenyegetett. 
Ebben a helyzetben a feladat az volt, 
hogy hirdessük az élni akarást és oly 
em bereket állítsunk az élre, akik tény�
leg hisznek a magyar nemzet jövőjében 
és boldogulásában.

Ezekben a napokban nem beszélhet�
tünk tervgazdálkodásról. Csak közvet�
len célok lebeghettek előttünk, H elyre�
állítani az összeköttetést úgy- ahogy, 
ideiglenesen felépíteni a hidakat, meg�
indítani a gyárakat, kenyérrel és éle�
lemmel ellátni a dolgozókat.

Két és fél év tartós, szívós munkája 
meghozta a maga gyümölcsét. És hogy 
ma tervgazdálkodásról, hároméves 
tervről beszélhetünk, érdeme azoknak, 
akik ezt a hősi szervező, újjáépítő 
munkát elvégezték. Az Üzemi Bizott�
ságok is részesei, vezetői ennek a hősi 
szervező újjáépítő munkának.

Az tény, hogy a hároméves terv az 
a terv, amely a munkásosztály, a ma�
gyar parasztság, a dolgozó értelmiség, 
életszínvonal emelésének jelentős elő�
feltétele, amelynek sikeres végrehaj�
tása megváltoztatja az ország gazdasági 
képét. Ez a terv törvénnyé vált. A mi 
kötelességünk m ár most, hogy a tö r�
vén^ szavát érvényesítsük szerte az or-  
záyban m indenképpen és mindenkivel 

szemben.
A hároméves tervet lehet gazdasági�

lag jól elkészíteni és el lehet rontani 
politikailag. A demokrácia győzni fog 
gazdaságilag és politikailag, ehhez 
azonban a magyar nép legdöntőbb fegy�
vere: a hároméves terv és annak meg�
valósítása szükséges.

Természetesen felvetődik a kérdés, 
hogy a 3 éves terv végrehajtásához, a 
befektetésekhez szükséges pénzt hon�
nan vesszük elő. Az egyik forrás a va-  
gvondézsma. Az infláció alatt is felve�
tődött. a vagyondézsma kérdése, de a 
korm ányzat ezt akkor nem csinálta 
meg. Előbb meg kellett terem teni a fo�
rintot, hogy megmérhessük a gazdago�
kat és megszámlálhassuk a vagyonukat. 
És most, hogy megmértük és megszám�
láltuk, mozgósítsuk őket a hároméves 
terv érdekében.

De nem elég kimondani, fizessenek 
a gazdagok. Ehhez állandó ellenőrző 
állami apparátus kell és most jutottunk 
csak el ahhoz, hogy a kormányzat szo�
ciális pénzügyi politikát csináljon, 
olyan értelemben, hottv a terheket a j

gazdagok vállára rakjuk és levegyük a 
dolgozók válláról.

Lássunk csak néhány számot: a tiszta 
nemzeti jövedelem számításunk szerint 
az 1946— 1947. évben kb. 14 m illiárd 
forint, az 1947—1948- as gazdasági év�
ben már kb. 19 m illiárd 30 millió lesz. 
Az 1948— 1949. évben 22.4 milliárd 
és az 1950- .es évben a tiszta jövedelem 
eléri a 25.7 m illiárd forin tot. Ebből az 
emelkedő jövedelemből mindig köny-  
nyebben tudjuk kihasítani azokat-  az 
összegeket, melyek kiteszik a nemzeti 
jövedelem kb. 11 százalékát, tehát az 
első évben 1800 millió forintot, a m á�
sodik évben valamivel többet 2 mil�
liárd forintnál, a harm adik évben 2.6 
milliárd forin to t és ennek jegyében 
állítjuk össze az állami költségveté�
sünket.

A beruházások így viszonylag egyre 
könnyebbek lesznek számunkra, bár 
azok mindig nagyobbak, csakis ennek 
segítségével válik lehetségessé, hogy 
megvalósítsuk a dolgozók életszínvo�
nalának emelését.

És ezért m indent meg kell tenni a 
m unkaversenyek szervezésére. Az iga�
zi m unkaverseny az, melyben a mun�
kásnak túl erkölcsi sikeren, közvetlen 
haszna is van. A munkásosztály tagjai 
a paraszt, a munkás, az értelmiség és 
m indenki szereti látni, hogy m unkájá�
nak megvan- e a maga gyümölcse. Aki 
jobban dolgozik, annak több és na�
gyobb a keresete, ez legyen a vezető 
szempont.

A hároméves terv törvénnyé vált. 
Megfogjuk valósítani. A legnagyobb 
sikere a magyar dem okráciának, hogy 
keveset ígért, de amit ígért, azt he is 
váltotta. Ugyanúgy meg fogjuk való�
sítani a hároméves terve! önsegítség�
gel, a magyar nép segítségével. Mert 
Magvarorszá'ron úi életform a van ki-

Tanulmányi
segélyek

A Magyar Postások Országos Szabad 
Szakszervezete Postam esteri Szakcso�
portja az 1947— 48. tanévre pályázatot 
h irdet a postam esterek és postam este�
ri alkalm azottak szegénysorsú, jó ta �
nuló, középiskolás gyermekei tanul�
mányi segélyben való részesítésére. A 
pályázatot a Szakcsoport címére (Bu�
dapest 741. Postafiók 104.) augusztus 
31- ig kell beküldeni és mellékelni kell:

, 1. a legutolsó iskolai bizonyítványt.

2. községi elöljárósági bizonyítványt, 
a szülők anyagi viszonyairól,

3. nyilatkozatot arra vonatkozólag, 
hogy a szülőknek milyen címen, m eny�
nyi havi jövedelmük van.

alakulóban, életform a, amelyben a ma�
gyar nép tudja, hogy saját, magáról 
van szó és ha cselekszik, önm agáért 
cselekszik.

Választások előtt állunk, a választás 
hosszú időre eldönti a magyar nép sor�
sát. Olyan parlamentre van szükség, 
melyben 6oha ne forduljon elő, hogy 
bárki is fel m er állni a hároméves terv 
sikere ellen. Olyan parlam entre vaa 
szükség, mely nem vissza akarja ford í�
tani a földbirtokreform ot, hanem me* 
akarja erősíteni a magyar parasztsá�
got a maga földjében. Olyat akarunk, 
mely előbbre viszi a magyar népet a 
boldogulás útján.

De ehhez m int döntő alapfeltétel, a 
munkásosztály egysége szükséges. A 
magyar nép törvényt hozott a három �
éves tervről, kiáll érte és megvalósítja. 
Három év múlva olyan országot aka�
runk látni, hogy a szabad és független 
országban virágzó otthon, gyár, mező-  
gazdaság legyen. Uj életet akarunk te�
rem teni, szabadságot, rendet, fegyel�
met akarunk, m ert csakis ezeknek a 
jelszavaknak végrehajtásával a mun�
kássággal való szilárd kitartással, a pa�
rasztság és értelmiséggel való kemény 
összefogással tudjuk megvalósítani 
nagy és hatalm as célkitűzésünket a há�
roméves tervet,

Az Üzemi Bizottságok voltak, akik 
a gyárakban m egindították az életet. 
Ezért az Üzemi Bizottságoknak nagy 
és hálás köszönettel tartozik  a magyar 
nép, Mi azt tartjuk , hogy a Szakszer�
vezetek, az Üzemi Bizottságok minil 
nagyobb és nagyobb részesedéssel ve�
gyék ki részüket az ország irányitási -  
ból. Ha így lesz, akkor biztosan állít�
hatjuk, hogy a hároméves tervet meg�
valósíthatjuk a munkásság, a paraszt�
ság és az értelmiség javára.

A Konferencia helyesléssel vette 
tudomásul a Szakszervezeti Tanács ál�
tal kidolgozott oktatási programmot, 
amelyet az országgyűlési választások 
uián valósít meg. E program  szerint a 
nagy budapesti üzemek részére 3 hó�
napos tanfolyam okat szerveznek. A* 
előadások anyaga mindazokat a tudni�
valókat tartalm azza, amelyek az Üzemi 
Bizottságok jobb, eredményesebb m un�
kájához szükségesek.

A hároméves terv megindítása *« 
eddigieknél nehezebb feladatokat rá 
Üzemi Bizottságainkra, Lelkiismerete», 
megfeszített munkájuktól függ a hí 
roméves terv eredményes megváló»! 
tása s vele a magyar demokrácia gaa-  
Alasági- politiikai alapjainak megszilár�
dítása.

Bíró Bél*

Gyújtogatok

S z a v a z a t o d d a l  e r ő s í t s d  a d e m o k r á c i á t !
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TÉNYLEG NEHÉZ VÁLASZTANI ?
Bizony nagyon —  m ondják még az 

utolsó napokban is majd igen sokan. 
B ár két esztendő telt el nehéz áldoza�
tokkal terhes, de eredményes m unká�
ban, dgylátszik ez az idő mégsem szol�
gált elég tanulsággal és intő példával 
sokak számára. Még mindig vannak, 
akik itt éltek, sőt becsületesen kivet�
ték részüket a munkából és mégsem 
tudják  mi tö rtén t körülöttük. Ha tu d �
nák, nem volna számukra nehéz a vá�
lasztás.

K ét kis könyvecske jelent meg a na�
pokban. Egyidőben került kezembe 
m ind a kettő. Felütöttem  az elsőt és 
elolvastam a bevezetést, majd ugyan�
ezt tettem  a másikkal is. Azután letet�
tem  és elgondolkoztam. Ez a két kis 
könyv hű keresztm etszetét adta az el�
m últ esztendő alatt történteknek, Hasz�
nos útm utatás lehet azok számára, kik 
„politikával“ nem foglalkoztak. Külö�
nösen most, am ikor kénytelen m inden�
ki dönteni arról, hogy egy pár évig 
kire bízza sorsa, jövője irányítását.

Az első könyvecske így kezdődött: 
„A Fehér Könyv a Magyar Köztársa�
ság és a dem okratikus állam rend ellen 
irányuló nagyszabású összeesküvés 
olyan okm ányait tartalm azza, amelyek 
eddig nem kerültek, vagy nem teljesen 
kerültek nyilvánosságra.“

A másik könyvecske bevezető sorai 
így szólnak: „A tömegek a tervgazdál�
kodásban találták meg az eszközt ar�
ra, hogy erőfeszítéseiket és országaik 
gazdasági erőforrásait saját életszínvo�
naluk felem elkedésének szolgálatába 
állítsák.“ „A hároméves magyar gaz�
dasági terv a négy koalíciós párt közös 
megegyezésére épült: arra  a szilárd 
elhatározásunkra, hogy a magyar nép 
gazdasági, szociális és kulturális fel-  
em elkedésének sorsdöntőén fontos

( A Postás Szakszervezet elnöksége 
elhatározta, hogy a vakációban 
Pesten maradt postás ifjúm unká �
soknak „Szakszervezeti iskola“ 
keretei közö tt színes programmot 
ad.)

Június 30. Csattognak a Szakszerve�
zet kapualjában a sárga kőkockák., 
Nyurga fiatalem berek óvakodnak be 
az udvarra és aggodalmaskodva ér�
deklődnek valami „Szakszervezeti is�
kola“ felől, amely, — .az volt az a r�
cukra írva, —  előreláthatólag elra�
bolja majd a nyár jól megérdemelt 
örömeit. Amint megtudják, hogy jó 
helyen járnak, megilletődve ülnek le 
az öblös fonottszékekbe a pirosfehér 
kerti ernyők alá (örökre megcáfolva 
azt a halhitet, hogy karosszékekben, 
kerti ernyők alatt csak bankbetéttel 
rendelkező úriem berek tudnak ülni) 
és feszülten várják az első „ó rá t“ . A 
szorongás azonnal feloldódik, mihelyt 
megtudják, hogy az első óra „anyaga“ 
húsleves, tö ltö tt paprika és gyümölcs 
lesz, amleyet ők fognak elfogyasztani. 
Zsibongva tódulnak az asztalhoz. Egy 
kócoshajú inasgyerek nevetve jegyzi 
meg; „mégis csak érdemes volt beira t�
kozni.“

★
A MÁVAG- ban vagyunk. K örülöt�

tünk lázas m unka folyik. Nyikorognak 
a daruk, ropog a szegecselő (a béke 
gépfegyvere) és valahol felsír az üllő 
a kalapács alatt. A sok zaj és zörej va�
lami különös melódiává olvad össze és

kérdéseit nem engedik elm erülni a na�
pi politika hullámaiban, s ezért e kér�
dések intézésének m ódját hosszú idő�
re iránytm utató, valamennyi korm ány�
zó pártra  egyformán kötelező határo�
zatokban állapítják meg.“

És itt  álljunk meg egy percre. Néz�
zük meg, hogyT a 3 éves terv, mely a 
„töm egek életszínvonalának felem elé�
sére az egyetlen eszköz“ , valóban a 
koalíciós pártok  közös megegyezésén 
épült- e fel? Nyugodtan m ondhatjuk, 
hogy igen. M ert, ha voltak is ellenté�
tek a terv  körül a pártok  és pártveze�
tők részéről, a tömegek osztatlan lel�
kesedéssel fogadták azt. És ezt tudom á�
sul kellett venni azoknak a pártveze-  
tőknek is, kik ha ra jtuk  m úlott volna, 
talán m ásként cselekszenek.

Ez megnyilvánult a terv elkészítésé�
nek m unkájában is. „A hároméves te r�
vet először a Magyar Kommunista 
P árt, majd a Szociáldemokrata P árt 
bocsájtotta közre. A többi koalíciós 
párt is kijelentette, hogy a tervet he�
lyesli és részletes kidolgozásának m un�
kájában részt vesz. A két m unkáspárt 
március havában egyeztette össze te r�
veit. A Független Kisgazdapárt ebben 
az időben súlyos belső válsággal küz�
dött, ami a párt gazdaságpolitikai 
irányelveinek végleges kialakulását is 
hátrá lta tta . Ezért nem léphetett önál�
ló gazdasági tervvel a nyilvánosság 
elé.“

Mi volt ez a belső válság, amiért a 
Kisgazda Párt nem vehette ki részét 
az előkészítés nagy m unkájából? Erre 
felel a Fehér Könyv: „A második rész 
eddig még nyilvánosságra nem került 
okm ányokat tartalm az a Kisgazda P árt 
vezetőinek, elsősorban Nagy Ferenc�
nek és Kovács Bélának az összeeskü�
vésben való részességéről, a Kisgazda

a kalapácsnak és üllőnek ebből a cso�
dálatos dalából születnek meg az új 
gépek, az. új trak to rok  és ekék. A fiúk 
tágult fülekkel hallgatják az újjáépí�
tés szívverését. Valahol feldöng a gőz�
kalapács és mi feszülten hallgatjuk a 
m unka dalát . . .

★

A nyomda hasonlít a templomhoz. 
Itt nincsenek rikoltó nagy zajok, itt 
valami vallásos lelkesedés tö lt el m in�
den nyomdászt. Ők is papok: a Betű 
papjai, a kezük alatt születik az újság, 
a könyv és kél suhogó papírszárnyon 
útjára a Tudás, a Világosság, a Szikra. 
Mi is itt állunk a B etű templomában, 
a Szikra nyomdában, körülöttünk für�
ge nyomdászok dolgoznak és mi izga�
to ttan  lessük, hogyan ölt testet a sza�
bad G o n d o la t. . .

★
Ott állunk a kosár előtt és mind-  

annyiunknak gyorsabban ver a szíve, 
m ert még soha sem voltunk bányában. 
Most szállunk le először a föld gyom�
rába, hogy a maga nyers valóságába 
ism erjük meg a bányászéletet. Már el 
is nyelt bennünket az akna szurok feke�
te torka és megáll a kosár 113 m éter 
mélyen a föld színe alatt. Valahol a 
sötétségben búgnak a szellőztetőgépek 
és mégis megüti orrunkat a széngáz 
jellegzetes szaga. Víz csorog a falak�
ról, mély sárba süpped a lábunk. Most 
kétem elet magas, csaknem függőleges 
kürtő  mered elénk. Mire feljutunk a 
tetejére, lihegve szedjük a vastag le-

P á rt kettős vezetéséről és összekötte�
téséről a nyugatra m enekült fasiszták�
kal, a Szállási hadsereg tisztjeivel és 
egyes külföldi körökkel. Közöl továb�
bá különféle jegyzőkönyveket, amelyek 
fényt derítenek a Kisgazda P á rt akko�
ri vezetőinek bűnrészességére."

Ez volt a belső válság oka.
A 3 éves terv végrehajtását már 

megkezdtük. Azonban —  és itt idéz�
zük az Országos Tervhivatal által ki-  
bocsájtott „M agyarország 3 éves terve“ 
című könyvecske bevezetésének utolsó 
szakaszát: ,,A terv végrehajtásához
nemcsak a m ár elvégzett gondos elő�
készítő munka, nemcsak a végrehajtás�
sal megbízottak irányító és ellenőrző 
tevékenysége szükséges, hanem m inde�
nek felett szükséges hozzá, hogy is�
merje, magáévá tegye és szeresse ezt a 
tervet az országnak minden polgára, 
m ert csak így veheti ki részét abból a 
hatalmas m unkából, amellyel elpusztí�
to tt hazánk helyén új, erősebb, boldo�
gabb Magyarországot építünk.“

Ma, am ikor választás előtt állunk; 
gondolkozzunk; mi biztosabb, azokban 
bízni, akik szépeket ígérnek, de a 
múltban becsaptak bennünket, vagy 
szavazatainkkal növelni azoknak az 
erejét, kik az elmúlt két esztendő alatt 
bebizonyították, hogy számarányukat 
messze túlszárnyalva küzdenek a 
rendért, a jó létért és a függetlenségért.

Ha gondolkodunk és az Ígéretek he�
lyett a tetteket vesszük számításba, ak�
kor, am ikor bizalm unkat kérik  az 
egyes pártok, nem lehet nehéz a vá�
lasztás és nem érheti újabb csalódás 
azokat, akik a múltban az ígéreteknek 
és a szép szavaknak hittek.

Horn Dezső
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vegőt. Végre m egérkeztünk a tárna vé�
géhez, a vájathoz. Itt dolgozik a vájár, 
kezében rövidnyelű csákány, arca fe�
kete a szénportól. A dereka meggör- -  
nyed, am int fejti a szenet. Ez az igazi 
bánya minden „bányam écsromantiká -  
tól" mentesen. Kemény, ádáz, fogat�
csikorgató munka ez. A vájár felénk 
villantja szeme fehérjét és azután to�
vább dolgozik.

Megfordulunk, Megyünk kifelé a bá�
nyából, amint kilépünk a kosárból, na�
gyot szippantunk Pilisszentiván leve�
gőjéből. A fiúk arcán nincsen mosoly.

Alig beszélgetnek. A gondolatuk ott 
já r annál a vájárnál, aki a szűk va�
kondüregben fejti a föld kincsét, a fe�
kete gyémántot.

★

Suhog a kukorica a nyári szélben. 
O tt állunk a karcsú torony tövében, 
amely úgylátszik, hogy minden pilla�
natban reánk dűlhet és mégis biztosan 
és kecsesen áll porcellántalpán. A laki�
hegyi adóállomás műszerésze magya�
ráz. „A torony legszélesebb részének 
fesztávolsága 14.5 m éterszer 14.5 m é�
ter. A kikötő drótkötelek szigetelő�
csigáinak súlya 2 q. Ezt a tornyot rob�
bantották  fel a németek 1944- ben. Az 
óta állítottuk helyre.“ A nyakunk m ár 
m egmerevedett és mégis büszkén néz�
zük a torony csúcsát. Az egyik inas�
gyerek odamegy a torony talpához, ne�
kifeszíti kezét a porcellán szigetelő�
nek, le akarja lökni a tornyot róla. 
Nem sikerül, Elhúzza a kezét és meg�
nyugodva mondja: „ez ugyan nem dől 
le innét többé“ és teleszájjal beleha�
rap egy parizeres zsemlyébe.Tabáni B,

Műszaki szakcsoport
A szakcsoportok megalakulása óta 

egyre gyakrabban kérik szaktársaink, 
hogy ism ertessük a különböző szak�
csoportok feladatait, m unkakörét és 
terveit. Ennek a kívánságnak kívánunk 
eleget tenni, am ikor az egyes szak�
csoportok m űködéséről ism ertető köz�
leményeket adunk szaktársainkuak.

Elsőnek a műszaki szakcsoport mű�
ködését ism ertetjük.

A műszaki szakcsoport egyesíti m a�
gában a postaműszak m inden dolgo�
zóját, úgy a fizikai, m int a szellemi 
dolgozókat. Nevezetesen: a mérnöki, 
műszaki- forgalmi (mely szak a közel�
jövőben kerül felállításra), a m űszaki�
üzemi, műszaki segédszemélyzet és a 
távirda, illetve betan íto tt munkás szak�
ban dolgozókat.

Az ideiglenes vezetőség kidolgozott 
és öt pontban összefoglalt munka-  
program ja a következő:

1. A szakcsoport végleges szervezeti 
felépítésének kidolgozása.

2. A műszaki- szakba tartozó szaktár 
sak érdekvédelme, valam int a szak 
szerűség védelme, a dem okrácia elvé�
nek szemelőtt tartása mellett.

3. A posta műszaki vonatkozású ter�
veinek, így a 3 éves tervnek áttanul�
mányozása és annak a műszaki szak-  
társakkal való ismertetése.

4. A műszaki szaktársak továbbkép�
zésére és ism ereteik terjesztésére vo�
natkozó javaslatok, tervek kidolgozása.

5. Szociális, kulturális, valamint a 
társadalmi élet fejlesztését célzó ter�
vek és javaslatok elkészítése.

A szakcsoport eddig végzett m un�
kájáról, tájékoztatás céljából közöl�
jük szaktársainkkal, hogy közvetlen 
megalakulása után, olyan komoly fel�
adatot kapott megoldásra, m int a „Mű�
szaki forgalmi szak“ felállításáról szó�
ló rendelettervezet áttanulmányozása, 
illetve pontonkénti letárgyalása. E fel�
adat megoldása volt a szakcsoport erő�
próbája. A próbát kiállotta és úgy érez 
zük, hogy ez ügyben m egtett észrevé�
teleink és javaslataink után —  melye�
ket úgy a szakszerűség, mint a demo�
kratikus elvek szemelőtt tartásával te t�
tünk meg — a megjelenő rendelet tar�
talma egyaránt szolgálni fogja, úgy a 
személyzetet, m int az egész postam ű�
szak érdekeit.

Nagyon fontos és terjedelmes tárgy 
volt, a távbeszélő központok részére 
m egállapított úgynevezett, „M unka�
norm a“ tervezet is, melyet szintén le�
tárgyaltunk és amely egyrészt a táv�
beszélő szolgáltatásban mutatkozó h i�
bák kiküszöbölését célozza, másrészt 
az átlagonfelüli m unkateljesítm ényt 
nyújtó szaktársaknak, prémiumszerű 
ju tta tást is biztosít.

Javaslatot készítettünk, a távbeszélő 
központok géptermeiben, erősítő állo�
másokon és a hasonló helyeken szol�
gálatot teljesítő műszerész szaktársak�
nak m unkaruhával és az ide alkalmas 
puhatalpú munkacipővel való ellátá�
sára is.

Ezenkívül még 36 kisebb, de nem 
kevésbé fontos kérdésben tárgyalt, il�
letve te tt javaslatot a szakcsoport.
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