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Kongresszus után...
Szakszervezetjink V. kong�

resszusa befejezte m unkáját. 
Eredm ényekben gazdag éle�
tünk  új szakasza kezdődik 
ezekben a napokban. Megvá�
lasztottuk az új Központi Ve�
zetőséget, am ely a következő 
kongresszusig irány ítja  szak-  
szervezetünket.

Úgy gondoljuk, hogy az új 
Központi Vezetőség jó alapra 
építheti m unkáját. A kong�
resszus ugyanis világosan 
m egm utatta: a  szakszervezet
vezetősége, a  tagság bizalm át 
élvezi. Ez az első nagy segít�
ség a Központi Vezetőség m un�
kájában. A kongresszus fon�
tos, értékes határozatokat ho�
zott — ez a m ásik nagy se�
gítség — melyek új fellendü�
lés felé vezethetik a Központi 
Veaetőy- g, a szakszervezetek 
m unkáját.

A kongresszusi határozatok 
végrehajtása azonban nem �
csak a vezetők feladata — ha�
nem  a tagoké is. Hiszen ezek 
a határozatok évekkel előre 
körvonalazták a feladatokat, 
a  jö v ő t. . .  Ez a jövő nem  m en�
tes a nehézségektől — de biz�
tató  — s a m i jó m unkánkon 
is múlik, hogy m ennyire le�
szünk ú rrá  a  nehézségeken. 
Azt szeretnénk — és nyilván 
m inden postás is így gondol�
kozik —, hogy m inél kevesebb 
bajunk, gondunk, nehézsé�
günk legyen. Csakhogy ehhez 
sok m indent kell m egten�
nünk . . .

A kongresszusi határozatok 
csak az alapszervezetek jó és 
áldozatkész m unkájával vál�
hatnak  valósággá. Beszéljük 
meg m inden alapszervezetben, 
hogy a kongresszusi határoza�
tok szellemében milyen helyi

Van foganatja 
a szavunknak!

Még ké t hete sem  volt, hogy szakszervezetünk V. kong�
resszusán K ecskem ét egyik küldötte. Farkas Bertalan elvtárs, 
m egemlítette a külterületi postás kézbesítők nehéz helyze�
tét, akiknek egy régebbi szabályzat értelmében 15 kg- ig ki 
kellett hordaniuk a csomagokat tekin tet nélkül arra, hogy 
hány kilométer távolságra m ennek. A zt mondotta Farkas alv -  
társ, „Gondoljunk az emberre is, aki eat a m unkát végzi? És 
képzeljük el, hogy m ily könnyen előfordulhat a külterületen, 
hogy az idő viszontagságai nem  teszik lehetővé, hogy 10—15— 
20 kilom étert kerékpározzon vagy legyalogoljon a kézbesítő 
egy 8—10 kg- os csomaggal. Ezen a kérdésen hamar és ered�
m ényesen ke ll segíteni!“ M int már m ondottuk, még ké t hete 
sem  volt, hogy Farkas Bertalan elvtárs hozzászólása elhang�
zott, am ikor Katona Antal m iniszterhelyettes elvtárs, aki 
részt ve tt kongresszusunkon, már intézkedett. A  Postaügyi 
Értesítő ez évi 4. számában rendelet jelent meg a .,Külterü�
leti kezelők felvételi és kézbesítési tevékenységének korlá�
tozásáról.’’ A  rendelet azonnali hatállyal megszünteti a kü l�
területi kezelők csomag házhozkézbesítési, valamint pénz -  és 
csomagfelvételi tevékenységét. A  jövőben a külterületre cím�
zett csomagokat, súlyra való tekin tet nélkül, a hivatalban kell 
kézbesíteni.

Különösebb kom m entárt úgy gondoljuk, vem  is kell 
fűzn i ehhez a rendelethez. Hazánkban legfőbb érték az em �
ber! És a jogos panasz felvetése után néhány nappal már 
intézkedett is az illetékes szerv. M egváltoztatták a 'külterü�
leti kezelők túlterheltségét akozó postakezelési utasítást. A  
panasz kongresszusunkon hangzott el, a választ a vezérigaz�
gatóság legilletékesebbje, a m iniszterhelyettes elvtárs adta 
meg, szolgálati úton.

Van foganatja hát a szavunknak, s örülünk, ha könnyít-  
hetünk, ha segíteni tudunk a postás dolgozók munkájában!
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Még öt kongresszusi hozzászólás

sajátosságok figyelembevéte�
lével lehet az elkövetkező 
időszakban dolgozni. Tegyük 
rendszeresebbé a szakszerve�
zeti életet! Szilárdítsuk meg a 
m unkafegyelm et a hivatalok�
ban! Fejlesszük a kultúrm un -  
kát! Szám oljuk fel a legége�
tőbb m unkavédelm i hiányos�
ságokat!

Ha az egészséges vitákat 
konkrét határozatok követik, 
a  taggyűlések nem lesznek 
pusztába k iá lto tt szavak! A z  
alapszervezeti taggyűlések ha�
tározata táv lati m unkaterv 
lesz, am elynek szellemében 
tagjaink és aktíváink m ajd 
éveken keresztül dolgoznak. 
M unkájuk azonban nemcsak 
az alapszervezetek ügye, ha�
nem  a m ost m egválasztott 
Központi Vezetőségé is. A Köz�
ponti Vezetőség tagjai a jövő�
ben gyakrabban látogatnak el 
a postás dolgozók közé, az 
alapszervezetekbe, s több se�
gítséget nyújtanak  m ajd.

V. kongresszusunk is bebi�
zonyította — szakszervezetünk 
jó úton já r  —, az egész m a�
gyar postásság igazi érdekeit 
képviseli. A kongresszusunk�
ra  érkezett külföldi vendégek 
is őszinte nagyrabecsüléssel, 
barátsággal nyilatkoztak szak-  
szervezetünk m unkájáról.

Mégis akad olyan tagunk, 
aki nem  veszi ki részét a 
szakszervezeti munkából. Ezen 
változtatni kell. Dolgozzunk 
szívvel- lélekkel m indannyian 
összefogva a  posta még na�
gyobb sikereiért és ennek 
alapján  a magyar postásság 
anyagi, erkölcsi és társadalm i 
helyzetének további javu lá�
sáért!

A nnak ellenére, hogy a „Pos�
tás Dolgozó” szakszervezetünk 
V. kongresszusa u tán  m egket�
tőzött terjedelem ben jelent 
meg, nem tudo tt helyet biz�
tosítani hasábjain a  teljes 
kongresszusi anyagnak. Hely�
szűke m iatt, kongresszusi kü-  
lönszámunkból néhány hozzá�
szólás kim aradt, am elyeket 
most pótlólag közlünk.

Káplán Anna

(Távíróhivatal) elvlársnő így 
kezdte beszédét a  kongresz-  
szuson: „Szeretettel üdvözlöm 
önöket a Központi Távírchi-  
vatal m inden dolgozója nevé�
ben és bizalommal eltelt szív�
vel kívánok sok sikert az el�
következő feladatok megvaló�
sításához. Hozzászólásom első 
részében a postás dolgozó 
nők kérdéseivel szeretnék fog�
lalkozni. N álunk a Központi 
Távíróhivatalban a  létszám 
túlnyomó többségét nődolgo�
zók adják, és' úgy tapasztal�
juk, hogy a  M unka Törvény-  
könyvének a  nődolgozókkal 
kapcsolatos rendelkezéseit a  
postán m egnyugtatóan betart 
ják, ez azonban nem jelenti 
azt, hogy ne lenne még javí�
tani való. Csak apró kérdé�
sekkel szeretnék foglalkozni, 
de úgy érzem, az apró mo�
zaikok adják az országos prob�
lémát. Fájó kérdés hivata�
lunkban a  m unkaidő kérdése. 
Orvosi szakvélemény alapján 
a  távíró m unkakör túlzottan 
erős idegmunka, am elyet 8 
hosszú órán keresztül végezni 
rendkívül nehéz. Fájón tapasz�
taljuk, hogy ra jtunk  kívül se�
hol a  világon nem dolgoznak 
a  távirászok napi 8 órát. A 
túlfeszített idegm unka reak�
ciója érősén jelentkezik a 
megbetegedési statisztikában. 
Gyakori az idegkimerültség, 
bazedov- kór, állandó légcső�
huru t és a  különböző ideg-  
rendszeri megbetegedések. 
Még nehezebb nődolgozóink 
helyzete, hisz asszonyaink a 
hivatali m unka u tán  otthon 
újabb m űszakba kezdenek és 
nem közömbös, hogy kim erül�
tén fognak - e hozzá a  család�
ju k  körében adódó teendők�
höz. Jó lenne, ha a  különböző 
felhívások helyett, melyek 
szigorú orvosi ellenőrzést kö�
vetelnek az egészségre á rta l�
mas m unkahelyeken, a lehe�
tőségek szerint az egészségre 
ártalm as m unkakörülm énye�
ket igyekeznének megszün�
tetni. Az üzemi mosoda és 
varrószoba irán t nagy az é r�
deklődés, ezeket a létesítm é�
nyeket nem győzik köszönni 
asszonyaink. Ugyancsak nagy 
segítség lenne, ha legalább a 
legnagyobb üzemeknél KÖ�
ZÉRT árudát tudnánk létesí�
teni.

Néhány gondolatot felvet�
nék az ifjúság kérdésével kap�
csolatban is. Tagadom, hogy 
ifjúságunk alapjaiban rosszra 
hajló. Az biztos, hogy mindig 
akad néhány főkolompos, aki 
szemtelenséggel, hetykeséggel 
m unka u tá la tta l eltelt és aki�
nek olykor sikerül követőkre 
találnia. De m inden idősebb 
bírálóval szemben állítom, 
hogy ezek a nii időnkben az 
ún. „régebbi” időkben is meg 
v o lta k . . .  A mai postás fiata�
lok nagy lehetőséget kapnak 
a továbbtanulásra, mégis sok�
kal tiszteletlenebbek és belá�
tás nélkülibbek. m int a  ré�
giek voltak. Ez tény is, épp 
ezért vád is. De mi ennek az 
oka? Véleményem szerint az, 
hogy az idősebbek nem fordí�
tanak elég időt arra, hogy 
megmagyarázzák, hogy a mai 
ifjúság előnyösebb helyzete az 
egykori ifjúság, a  mai időseb�
bek, hangya - szorgalmú m un�
kájának gyümölcse. A fiatalok 
nem lá tják  a m egtett utat. 
M agyarázat helyett csak azt 
kapják: könnyű nektek! De 
m iért könnyű, ez a kérdés. S 
honnan tud ja egy 18—20 éves 
fiatal, hogy honnan indultunk 
el, ha senki sem hajlandó 
megmagyarázni neki. Mai if �
júságunk nem rossz, de cél�
tudatosabb, vitaképesebb, m int

mi voltunk annak idején. Ké�
rem  gondolkozzanak vélem é�
nyem felett és ha helyesnek 
ta rtják , segítsenek a  megol�
dásban.”

Ezután

Bayer Zoltán
elvtárs (Vezérigazgatóság) 
em elkedett szólásra. Először 
az újítómozgalom problém ái�
ról beszélt. M egemlítette, hogy 
az ú jítók  30 millió forintot 
takaríto ttak  meg és az ú jítá �
sok jav íto tták  a posta m inő�
ségi m unkáját, s technikai 
előrehaladást is jelentettek, 
annak ellenére, hogy a  moz�
galom az utóbbi időben visz-  
szaesett és a  mozgalom nem 
úgy haladt, m int ahogyan kel�
lene. „Két javaslato t szeret�
nék tenni — m ondotta — arra  
vonatkozóan, hogyan lehetne 
jav ítan i az újítómozgalmon. 
Véleményem szerint az em be�
rek általában  azt csinálják, 
am ivel egyetértenek, am it h i�
vatásuknak éreznek, am it sze�
retnek, de alaposan megnézik 
a dolgok anyagi oldalát is. 
Szerintem  ez a  kérdés lénye�
ge. Jobb lenne, gondolom, az 
újítómozgalom, ha megfelelő, 
nagyobb propagandát fejtene 
ki a szakszervezet és a posta -  
Első javaslatom  tehát a haté�
konyabb propaganda az újító -  
mozgalom érdekében. Máso�
dik javaslatom  gazdasági kér�
dés. M a 10 százalékot fizet�
nek az újításokért. Javaslom , 
em eljük fel 20—30 százalékra 
az újítók diíj ázását s ez sem 
a  posta sem, a népgazdaság 
részére nem  lenne káros. 
M iért nem? Azt hiszem, ha 
többet fizetnénk ki egy- egy 
ú jításért, az újítások szám a 
ugrásszerűen megnőne.”

Az egyenruha kérdésében 
vitába kell szállni Kossá elv�
társsal. Kossá elv társ azt 
mondta, hogy ő a  m aga sze�
mélyében inkább bérben, il�
letve pénzben váltaná m eg az 
egyenruhát, m ert a szocialista 
bérezést egyáltalán nem  se�
gíti, ha a ruha stb. benne van. 
Én azt hiszem, helyesebb len�
ne, ha m egm aradnánk a  mai 
rendszer mellett, m ert a külön 
összegű ju ttatások előbb - utóbb 
feledésbe m ennének és bizo�
nyos idő m úlva a  dolgozók 
ú jra  jelentkeznének egyenru�
háért.

Helyes lenne a családipótlék 
megoldását felvenni a  prog�
ram tervezetbe, annál is in�
kább, m ert való igaz, hogy a  
mai . családipótlék rendszer�
ben a nagycsaládosok sa jná�
latosan hátrányban  vannak.

A tömegkapcsolatokról is 
szeretnék beszélni. Ezek a 
legutóbbi időkben jelentősen 
javultak, mégis vannak még 
kívánnivalók. A m ind gyako�
ribb  gyűléseken csak úgy ku�
tyafuttában megjelenő veze�
tők sablon kérdésekre kapnak 
választ, s 4—6 óra a la tt nem 
lehet egy m unkaterület prob�
lém áit igaz valójukban meg�
ismerni. Javaslom , fogadjuk 
meg a kínaiak  helyes kezde�
ményezését: s m enjenek le a 
szakszervezet vezető funkcio�
náriusai bizonyos időre, bizo�
nyos helyekre m unkát végez�
ni.” Ezután Bayer elvtárs a 
káderutánpótlás problémáiról 
beszélt és azt javasolta, hogy 
m inden szakszervezeti vezető

ta lálja  meg és állítsa m un�
kába helyettesét.

Ezután

Csáki László
elvtárs, a szakszervezet szer�
vezési osztályának vezetője 
em elkedett szólásra. A szak -  
szervezeti ak tívák  ellenforra�
dalom a la tt tanúsíto tt m aga�
tartásáról beszélt és m egálla�
pította, hogy mindazok, aki�
ke t m,i javasoltunk a  szakszer�
vezeti bozgalom ellen. Vidé-  
tak  és csak néhány helyen 
fordult elő, hogy a helyezke-  
dők és nagyhangúak beszivá�
roghattak a  szakszervezeti 
alapszervekbe és o tt akna�
m unkát végezhettek a Köz�
ponti Vezetőség, a szakszer�
vezeti mozgalom ellen. V idé�
ken a  legtöbb helyen folya�
m atosan dolgoztak — mondot�
ta. — Persze voltak  bizony�
talankodások — nem is egy 
helyen az ak tívák  körében. 
Sok helyen baj volt a szak -  
szervezeti dem okráciával és 
ezt ellenségeink kihasználták. 
Még mindig találkozunk a 
tagsággal szemben tanúsított 
felelőtlenséggel. Egyes szak -  
szervezeti funkcionáriusaink 
nem  ta rtan ak  rendszeresen 
vezetőségi üléseket, nem  érez�
nek felelősséget választóikkal 
szemben. Az öletszerűen ta r �
to tt vezetőségi ülések néha 
formálisak. Kétségtelenül
szükséges volt, hogy a  szak -  
szervezeti bizottságok, a te rü �
leti szervek szélesebb jogkört 
kapjanak, m in t az előző esz�
tendőkben. A problém a in�
kább ott jelentkezett, hogy 
nem élnek eléggé ezekkel a 
jogokkal, s szerveink egy ré �
sze nem uralja  eléggé azt a 
területet, am elyet pedig kel�
lene, hogy uraljon. Ennek az 
oka azonban az is, hogy a 
szakszervezeti m unkához mi, 
központiak sem adunk ele�
gendő segítséget. Több hely�
színi segítséget kell biztosíta�
nunk! H ibánk volt, hogy mi 
az ak tívákban  nem láttuk 
meg eléggé az em bert, s az 6 
em beri problém áikkal nem tö�
rődtünk eleget. Pedig a  leg�
jobb aktíva is csak akkor dol�
gozik jól, ha vele is törődnek, 
hiszen akkor a  m aga igazá�
nak bizony gátasával tudja 
meggyőzni m ásik társát. Le�
szűrtük ezeket a  tanulságokat 
— m ondotta befejezésül Csáki 
elvtárs — és bizonyos, hogy a 
jövőben még jobbá, még si�
keresebbé tud juk  tenni szak -  
szervezetünk m unkáját.

Bá.sta Rezső
elvtárs, a  Központi Vezetőség 
tagja em elkedett szólásra. Elő�
ször az ellenforradalom ról be�
szélt. Lehet — m ondotta —, 
hogy sokan úgy érzik, m ár 
eleget beszéltünk errő l a kér�
désről, de úgy érzem, ezeknek 
nincs igazuk. Én három ellen -  
forradalm at értem  meg és na�
gyon jól tudom, m int a  többi 
idősebb elvtárs is, m it jelen�
te tt nálunk az az ellenforra�
dalom, amely itt októberben 
kirobbant. Á téltem  1919- et a 
ludovikások ellenforradalm át, 
a Horthy - ellenforradalm at, 
megismertem a jelszavakat 
„haza”, „szabadság”, „keresz�
ténység”, de az igazi oldalá�
ról és nem úgy, ahogy ők 
mondták. A bojárok im peria�
lista hadseregeit hív ták  segít-

Február 28-án ül össze 
a szakszervezetek 

kongresszusa
A szakszervezetek orszá�

gos tanácsa február hó 1- én 
ta rto tta  XIII. teljes ülését.

A SZOT ülésének határoza�
ta alapján a magyar szakszer�
vezetek X IX . kongresszusa

február 28 és március 2- a kö�
zött tartja  ülését.

A  XIX. kongresszus határo�
zati javaslatá t és az alapsza�
bály m ódosítájának tervezetét 
február 2- től 20- ig nyilvános 
v itára bocsátják.

ségül, ez volt a szabadság, a 
haza, a kereszténység! És er�
ről a mai fiatalok keveset 
tudnak. Erről nem beszéltünk 
eleget a fiataloknak, ezért ta �
pasztalatlanok voltak. Pedig 
ez az október is így indult, 
sőt sokkal hatványozottabban, 
Ha győz ez az október, hóna�
pokig ta rtó  Szent Bertalan 
éjszaka lett volna, hisz ebben 
nagy gyakorlatuk van 1919-  
ről. L áttuk  az évekig grasz-  
száló H éjjas Ivánokat, Pró -  
naiakat, Osztenburgokat, lá t�
tuk Siófokot, Szegedet, Orgo-  
ványt. E rre a fiatalok nem em�
lékeznek. Pedig éppen a  fia�
talok jövője érdekében mon�
dom, hogy igen is az ellenfor�
radalom ról fogunk beszélni, 
m ert nem felejthetünk és nenn 
fogunk feledni! És aki az októ�
ber a la tt cselekedett, az állást 
foglalt politikailag, vallott, 
(Úgy van! Úgy van! — közbe�
kiáltások.) És néhány szót 
ennek az ellenforradalom nak 
a jelszavairól.

Szabadságot akartak  az el�
lenforradalm ár urak, tiszta 
választást, szabad parlam en�
tet, szabad sajtót. Ezeket a 
jelszavakat talán  úgy kellene 
megfogalmazni, hogy a Szabad 
Európa sugallta parlam entet, 
a Szabad Európa sugallta saj�
tót, a Szabad Európa sugallta 
tiszta választást stb., stb. akar�
tak. És pár szót az ellenfor�
radalom  leverése u táni jelsza�
vakról és megjegyzésekről. 
M ondják a  postán, azelőtt a 
postásoknak jobb volt. H át én  
35 éve vagyok postás és van 
egy pár idősebb postás is a 
küldötteink között, s ennek 
alapján állíthatom , a  postá�
soknak akkoriban sokkal rosz-  
szabb volt. Nagyok voltak az 
aránytalanságok, a  műszerész�
nek rosszabb volt, m int a fő-  
eller.őrnek, én is az voltam, 
mások is azok voltak, tudom, 
tudjuk. Vagy a több ezer pos-  
tadíjnok, kezelő, akik  12—18 
évig vártak , am íg befutottak 
a bűvös tizenegyedik fizetési 
osztályba és kinevezték segéd�
tisztnek. Néhányan jól éltek, 
de a több ezer díjnok nagyon 
rosszul élt. Mondják, a  művelt 
Nyugaton jo b b . . .  H át a  hi�
vatalunkból tizen disszidáltak. 
Szabad Európa szerint a genfi 
tó partján  pihenik ki fára�
dalm aikat. Szerintem  m ásutt 
vannak. Mankovai kollega, aki 
három tagú családjával 5000 
forintnál többet keresett itt, 
most a postán dolgozik, szé�
pen keres, de olyan a m unka�
tempó, am it alig bírnak. Visz-  
sza akar jönni hozzánk a pos�
tára. Vissza, Ausztráliából ide 
Budapestre. Dr, Mike László 
postafelügyelő Ausztráliába 
m ent szintén. Ma villanysze�
relő. Ezt itthon is m egtehette 
volna, s nem le tt volna kitéve 
egy esetleges elbocsátási hul�
lám veszélyeinek, ahol mindig 
az idegenek já rnak  rosszul. 
Gulyás kolléga Olaszország�
ban van. Egy kuláknál dolgo�
zik. Lerongyolódott, öngyilkos�
sággal fenyegetőzik, ha nem 
biztosítjuk, hogy visszakerül�
hessen hozzánk, a postára. I tt�
hon is elm ehetett volna ku�
takhoz dolgozni.

Azt is kérdezik, minek a 
szakszervezet? H át én azt 
mondom, szakszervezet kell, s 
ez nem más, m int politikai 
állásfoglalás a m unkáshatalom  
fenntartása, megvédése érde�
kében. A szakszervezet első�
sorban politikai öntudatot ad, 
a szervezettségben rejlő erőt 
adja, a m unkáshatalom  meg�
védéséért harcol ebben az or�
szágban.

Ezután a szakszervezetek 
szükségességéről beszélt Básta 
elvtárs. Majd a határozati ja �
vaslat egyes pontjainak kiegé�
szítését kérte. Azután így fe�
jezte be beszédét. „A postás 
kongresszus a szervezett pos�
tás dolgozók többségének tel�
jes egyetértésével, egyetért a 
forradalm i munkás- paraszt 
kormány programjával, a párt 
politikájával.”

(Folytatás a 3. oldalon.)
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Szakszervezeti nagygyűlés
H i l d a  n e s s  t e n

Szakszervezetünk V. Kongresszusa után a postásszakszer�
vezet budapesti bizottsága szakszervezeti tagok és aktívák 
szám ára értekezletet szervezett, melyen közel 'hatszázan vet -  '• 
tek részt. Az aktívaértekezleten megjelentek: a szakszervezet 
m eghívására hazánkban tartózkodó külföldi szakszervezetek 
képviselői: Vaszilij Zsiganov elvtárs, a Szovjétunió közieke-  , 
dési és postásszakszervezetének titkára, Georges Frischm ann 
elvtárs, a francia postásszakszervezet főtitkára, Josef Sturm  
elvtárs, az osztrák postásszakszervezet központi vezetőségének 
tagja, K ari Kalauch elvtárs, a Német Demokratikus Köztár�
saság postásszakszervezetének elnökhelyettese, valamint az 
újonnan megválasztott központi vezetőség, elnökség és szám�
vizsgáló bizottság tagjai.

A nagygyűlés az V. Kongresszus határozatát k ívánta is�
m ertetni a budapesti szakszervezeti aktivistákkal és lehetősé�
get kívánt adni az aktívák  és a külföldi szakszervezetek kép�
viselőinek a közvetlen találkozásra, valam int arra, hogy kér�
déseket tegyenek fel a külföldi elvtársaknak, az ottani szak-  
szervezeti m unkára és a  postás dolgozók élet -  és m unkakö�
rülm ényeire vonatkozóan.

A részvevők érdeklődését bizonyítja, hogy 35 aktivista 
több rhint 100 kérdést te tt fel, többeknek pedig az idő előre�
haladottsága m iatt nem  nyílt lehetősége a kérdések feltevé�
sére.

A kérdések főleg a külföldi postás dolgozók élet-  és m un�
kakörülm ényeire irányultak, többek között a munkaidő, 
nyugdíjkorhatár, postai bérrendszer formája, egyenruhaellá�
tás, postai szociális létesítmények, nyugati országokban élő 
m agyar disszidensek sorsa, nyugati posvás dolgozók vélemé�
nye az 1956- os októberi magyarországi ellenforradalom ról stb. 
érdekelte a kérdezőket.

Az elhangzott kérdésekre elsőnek Vászilij Zsiganov elv�
tá rs válaszolt. A szovjet postán a dolgozók bére az alapfize�
tésből — ez a nagyobb összeg — az 5—40 százalékig terjedő 
eltöltött szolgálati évek után  járó  bérből és a tervteljesítés�
nek megfelelő prémiumból tevődik össze. A szovjet postás�
szakszervezet jelenleg egy új bérezési rendszeren dolgozik, 
amelyet 1960- ig kell elkészíteni.

A szovjet postán nincsenek állományon kívüli dolgozók, 
m inden postás — a sajtóterjesztést végzők is — postai állomá�
nyi létszám ba tartoznak.

A Szovjetunióban kétféleképpen történik  a  sajtóterjesz�
tés; egyrészt postai pavilonokon keresztül, itt postás dolgo�
zók árusítják  a lapokat, akik az alapfizetésük m ellett az el�
adott lappéldányok után bizonyos százalékot kapnak.

A m ásik lapterjesztési mód' az üzemi lapterjesztés. Min�
den üzem társadalm i lapterjesztőket jelöl ki, akik  az üzem�
ben sajtóelőfizetőket gyűjtenek.

Az egyenruhaellátás nem  kedvezményes. A ruha árának 
teljes összegét térítik  a  dolgozók. A törlesztési idő megegye�
zik a ruha kihordási idejével. Jelenleg egy pár cipőt kapnak 
évente a dolgozók, azonban törekednek arra, hogy a jövőben 
évente ké t párat kapjanak. A nyugdíjak m egállapítása a 
postán egységes elvek alap ján  történik, vannak azonban 
munkakörök, ahol kedvezményes alapon állapítják meg a 
nyugdíjakat, pl. a nemzetközi távbeszélő kezelők. 100- nál több 
előíizetőv'el rendelkező városok központi kezelői, kábelm un�
kások és hegesztők. A nők 20 évi munkaviszony után 50 éves 
korban, a férfiak 25 évi munkaviszony után  55 éves korban 
érik el a  nyugdíjazási korhatárt.

Jelenleg a postai üzemek többségénél 8 órás a munkaidő. 
K ivételt képeznek a távbeszélő kp. kezelők, ahol a m unka�
idő 7 óta. Most a rra  törekszenek, ami a közeljövőben meg is 
íog történni, hogy az összes postai szerveknél a 7 órás m un�
kaidőt vezessék be.

A Szovjetunióban egységes betegbiztosítás és betegellá�
tás van, nincs külön betegbiztosító intézet.

A szovjet postás dolgozók továbbképzését és a  postai 
szakemberek utánpótlását 6 főiskola, 3 esti főiskola, 27 tech�
nikum szolgálja.

Josef S turm  elvtárs a feltett kérdésekre a következőket 
válaszolta: Az osztrák postások a  szolgálati egyenruhát in�
gyen kapják, azonban, csak azok, akik a postát igénybevevő 
felekkel közvetlen kapcsolatban állnak. A nyári és téli egyen�
ruha kihordási ideje két év, a köpeny kihordási ideje 8 év. 
Cipőt az osztrák postások egyáltalán nem kapnak. A postás 
nődolgozók 35 évi szolgálat és 60. életévük betöltése utáni, 
a férfiak pedig 40 évi szolgálat és 65. életévük betöltése 
után m ehetnek nyugdíjba. N yugdíjként a legutolsó kereset 
78,3 százalékát kapják. Viszem nyugdíjalap - hozzájárulás 
címén 4,8 százalékot kell havonta fizetni, melynek felét a 
dolgozó, felét pedig a posta fizeti. A nyugdíjösszegek külön�
bözők aszerint, hogy az érdekelt dolgozó mennyi nyugdíjalap 
hozzájárulást fizetett, és hány évig volt postai alkalm azás�
ban. Á ltalában 6—800 schilling a postás nyugdíj.

A dolgozók általában heti 48 ó rát dolgoznak. Nehezebb 
m unkakörökben — távbeszélő kezelés és pénzfelvételt ellátó 
felvételi dolgozók — m unkaideje heti 42 óra. Egyes m unka�
körökben a dolgozók nem 48, hanem  heti 56 órát is dolgoznak. 
1945 óta még mindig nem  dolgoztak ki új munkaügyi rende�
letét. Jelenleg még m indig a náci korszakban hozott m unka�
idő rendelkezéseket alkalmazzák. Az új szakmai rendeletter�
vezetben a korm ányzati szervek a postások és tűzoltók heti 
m unkaidejét 42 órában tervezik m egállapítani.

Óvodák és napközik A usztriában is működnek, de egé�
szen más form ában és kedvezőtlenebb lehetőségek alapján, 
m int Magyarországon. Nemcsak Becsben, de egész Ausztriá�
ban kevés az óvodák és bölcsődék száma.

Nyugdíjat a postás dolgozó 40 évi szolgálat után kap, a leg�
utolsó fizetésének 65 százalékát. A dolgozók havonta 10 
százalék nyugdíj hozzá j á r u lást fizetnek.

Georges Frischm ann elvtárs a következőket mondotta: A 
francia postánál 25 évi szolgálat és a 60. életév betöltése 
u tán  jár a nyugdíj. 1953- ig egyes munkakörökben — pl. a 
kézbesítők — m ár 55 év után nyugdíjba mehettek. Ezt a ked�
vezményt azonban a korm ányzat megvonta és a  nyugdíj kor�
h a tá rt 60 évre emelte. Sőt 1953-ban a korm ányzat 65 évben 
akarta  m egállapítani a nyugdíjkorhatárt, ezt az intézkedést 
azonban egy 25 napon á t tartó  sztrájk  ú tján  meg tud ták  akadá�
lyozni.

A francia postás nődolgozók 1946- ig gyakorlatilag nem 
politizálhattak, pártba nem  léphettek. 1946- ban, amikor Mau�
rice Thorez elvtárs benn volt a francia kormányban, tö r�
vénybe ik ta tták  a  postásoknak azt fa jogát, hogy politizálhas�
sanak. Azonban a mai napiig is harcban állnak, hogy ezt a 
jogot érvényesíthessék. Sok postásnak van baja abból, hogy 
a politikai életben aktívan részt vesz.

A francia postán általában  heti 48 óra a  munkaidő. A 
kézbesítők heti m unkaideje több m int 50 óra. Négy évi ke�
mény harc u tán  elérték, hogy a vonalmunkások heti m unka�
ideje 45 órára csökkent, a mozgópostások heti m unkaideje pe�
dig heti 42 óra. H arcuk egyik legnagyobb sikere, hogy a telefon -  
kezelők m unkaidejét heti 32 órára csökkentették, de csak 
Párizsban, a vidéki tévbeszélőkezelők m unkaideje heti 42 
óra. A nők és férfiak azonos m unkakör elvégzése esetén, azo�
nos bérben részesülnek. A nőknek ezt a  jogát a Thorez elv-  
tá rs  idejében hozott rendelet biztosítja. Sajnos, azonban azt 
még nem tudtuk elérni, hogy a nők a postán vezető beosz�
tásba is kerülhessenek.

A francia postások 25 évi szolgálat u tán  általában a 
fizetés 50 százalékát kapják nyugdíjként. Azonban ha 25 év�
nél több szolgálati idővel rendelkezik, akikor felm ehet a nyug�
díja 60 százalékra, de m axim álisan 70—75 százalékra is. Ezt 
mondja a törvény. A korm ányzat azonban a törvényt ki�
játszva a legkülönbözőbb módon csökkenti a nyugdíjakat. 
Ugyanis a nyugdíjm egállapításnái a fizetésnek csak egyik 
részére vonatkoztatják az 50 százalékot, nem a teljes fizetés�
re, úgy, hogy gyakorlatilag sokszor a nyugdíj csak a fizetés 
40 százalékát éri el. A postán kívül egyéb iparágakban és 
m unkaterületeken is van nyugdíj, de ez alacsonyabb. Állandó 
harc kérdése az itteni nyugdíjak m egállapítása, és az ez irá�
nyú harcot a többi szakszervezetekkel együtt folytatják.

Franciaországban 130 000 postás közül 75 ezer a nő. Böl�
csődék, óvodák, napközi otthonok egyáltalán nincsenek. A pá�
rizsi interközpontban 3000 nő dolgozik, azonban gyerm ekintéz�
mény, óvoda, bölcsőde nincs. Erről meggyőződhetnek azok a 
m agyar nemzetközi telefonkezelők, akik  állandó telefonkap�
csolatot ta rtanak  a francia nemzetközi kezelőkkel. Franciaor�
szágban egy hónapi szabadság jár m inden postás dolgozónak. 
Postán kivüli ipari és egyéb dolgozók szám ára általában  3 
heti szabadságot ítél meg a törvény. Ebben az esetben is be�
bizonyosodik, hogy a kapitalisták, am it az egyik kezükkel az 
egyik rétegnek adnak, ugyanazt a m ásik kezükkel a m ásik ré �
tegtől megvonják. A francia posta vezetősége a posta term e�
lékenységének em elésére komoly intézkedéseket tett. Azon�
ban ezt nem a gépesítéssel, hanem a  szellemi és fizikai m un�
ka fokozásával k ívánja elérni. Egy alapvizsgával sem rendel�
kező dolgozónak negyedóránként legalább 500 levelet, egy 
magasabb képesítésű dolgozónak pedig negyedóránként leg�
alább 800 levelet kell szétosztani; illetve irányítani. A telefon -  
kezelők m unkateljesítm ényét szintén nagym értékben meg�
emeltek. Olyan m értékben, hogy -  a szakm ai megbetegedések 
nagyon elterjedtek. 1949- től napiainkig 6900 francia postai 
telefonkezelőnő vált elmebeteggé, s  ezenkívül magas azoknak 
a száma, ak ik  különböző idegbetegségben szenvednek.

A francia munkások, a francia postások a sa já t problém á�
jukon keresztül ítélték meg a  magyarországi ellenforradalm i 
eseményeket. Amikor a francia m unkás — a nyugati propa�
ganda alap ján  — azt hallotta, hogy g_. m agyar m unkások visz-  
sza akarják  állítani a régi rendszeri, nem  h itték  el. Azok szám á�
ra, akik tud ják  a kapitalista és szocialista rendszer közötti kü�
lönbséget, elképzelhetetlen, hogy a  kapitalista rendszert kíván�
nák vissza. Amikor azt hallották, hogy hibák vannak Magyar-  
országon, melyek elégedetlenséget válto ttak  ki a dolgozók 
között, azt m egértették, de azt m ondták, ha hibák vannak, 
azokat ki kell javítani, de a rendszert m egváltoztatni te lje �
sen hihetetlen dolognak tű n t előttük. Amikor a francia m un�
kásoknak a kapitalista főnökeik m ondták azt, hogy M agyar-  
országon a m unkások vissza akarják  állítani a régi rendszert, 
ez vésső bizonyítéka volt annak, hogy nem  igaz. Minden 
kérdésre, am it a  francia munkások feltettek, legfőképpen a 
miniszterek és a  tőkések adták  meg a  választ. Amikor a 
francia tőkések, a munkásnyúzók kim entek az utcára és tü n �
tettek, hogy szabadságot a m agyar munkásoknak, ezzel fel�
nyitották a m unkásosztály szemét a magyarországi helyzettel 
kapcsolatban. Ekkor történt először Franciaországban, hogy a 
munkások a tőkéseket lá tták  tüntetni, azért, hogy a m unká�
sok sztrájkoljanak. Akkor azt m ondta a francia m unkás, hogy�
h a  a  tőkés, a kapitalista főnök sztrá jkra buzdít, hogy sztrájkol�
janak a m agyar m unkásokért, akkor ez csak az ő érdeke le�
het és nem a munkások érdeke. Végül a m iniszterek is - fel-

Az osztrák postán létszám hiány van, ennekfolytán a m últ 
évi szabadságoknak 32 százaléka kiadatlan. A jelenleg érvény�
ben levő osztrák postai szolgálati szabályzatban, a szabadság�
ra vonatkozóan ez áll:

.,A dolgozónak joga van a szabadságra, de csak abban az 
esetben, ha a szolgálat megengedi.“

A usztriában fokozatosan em elkednek az árak, ezért a pos�
tások fizetésemelést kérnek.

A m agyar disszidensek közül A usztriában1 jelenleg azok 
az em berek tartózkodnak, akiket egészségi állapotuk, vagy 
egyéb okuk m ia tt a nyugati országok nem vettek át. Ezek 
ausztriai m agatartása nem  hoz dicsőséget a magyar népre. Gya�
kori köztük a verekedés, az osztrák rendőri szervek elleni erő�
szak és a lopás. Ma m ár nemcsak az osztrákok, hanem maga 
az osztrák belügyminiszter is nagyon örülne, ha ezek az embe�
rek elhagynák Ausztriát.

K ari Kalauch elvtárs a következőket mondotta:
A postás dolgozók m unkaideje általában heti 45 órát tesí 

ki. K ivételt képeznek a távirászok és a. telefonkezelők, ak ik�
nek heti 42 óra a m unkaidejük. A mozgópostások m unkaidejí 
heti 40—42 óra.

A m űszakiak időbérben vannak és ehhez kaphatnak a tel�
jesítm énytöbblet alapján prém ium ot 6.5 százalékig. Ezen tú l 
menően versenyjutalm akat és negyedévenként pénzjutalm at 
ha a terveket teljesítették.

A Német Demokratikus Köztársaságban egységes beteg 
biztosító intézet működik, a postásságnak nincs külön beteg 
biztosító intézetei

Kézbesítő az orvosnál

— Magának naponta legalább 4—5 órát kell
sétálnia! (

— Kihordás előtt, doktor úr, vagy kihordás 
után?

múlást rendeztek. Bideault- val az élen kiabálták, hogy szabad-  
got M agyarországnak. Ugyanazok a miniszterek, azok, akik  
: algériai háborúnak a legvéresebb szószólói, a gyarm atokon a 
gvéresebb kizsákmányolok és elnyomó háborúra buzdítottak. 
z  nyilvánvalóvá tette az igazságot a munkások előtt is. Az az 
denauer hirdeti, hogy szabadságot M agyarországnak, aki 
gyanakkor a ném et kom m unista pártot betiltotta? És azok az 
merikaiak, akik Franciaországban az épületek százait vették 

kaszárnyáknak, katonai rak tárnak? A francia munkások 
re azt válaszolták, hogy szabadságot Franciaországnak! 
kikor, am ikor Franciaországban m egtám adták és tűz alá v e t�
ik  a párt központi lapjának helyiségeit, akkor 50 ezer fran -  
ia m unkás adta meg a választ olymódon, hogy azóta nem  m er-  
■k a kom m unista párt elleni tám adást megismételni. A Fran -  
aországba kerü lt magyar disszidensek helyzetéről csak any�
ait mondhatok, hogy m indannyian csalódtak. A várt paradi-  
som helyett a legszörnyűbb nyomorba kerültek. A legna-  
yobb m eglepetést a bérek és árak  közti aránytalanság okoz-  
i. Ami talán még nagyobb m eglepetést is okozott számuk-  
i az a magas munkatempó, am it az egyes gyárakban meg-  
övetelnek, és am it a m agyar munkások elérni nem tudnak, 
la m ár a disszidensek közül többen beadvánnyal fordulnak a 
ormányhoz hazatérésük ügyében. A francia korm ányzat ke�
iken m egtiltotta a  visszatérést, erre engedélyt nem ad. Én�
ek valószínűleg az az oka, hogy a francia korm ány nem 
karja, hogy a M agyarországra visszatérő fiatalok elmondják 
lehaza franciaországi siralm as élményeiket.

Horn Dezső elvtárs, a szakszervezet fő titkára szólalt fel 
zután. öröm m el tölt ei 1— m ondotta, hogy őszinte beszélgetés 
lakúit ki a budapesti aktívák és a  külföldi szákszervezetek 
iepviselői között.

Egyidejűleg m egállapította annak helytelenségét, hogy a 
lú ltban  nem  adtunk tájékoztatást a postás dolgozóknak. Eb�
öl adódott, hogy a dolgozók, a  fiatalok bizonyos vonatkozás�
án el voltak zárva a külföldtől, nem tájékoztattuk őket őszin-  
en a külföldi — nyugati — postátok életéről, életkörülm ényei�
ül. így nem egyszer az ellenséges elem ek tájékoztatása, a 
.ülföldi propaganda alapján  elhittek olyan kedvezőnek látszó 
úreket, am elyeknek ellenkezőjéről csak akkor győződtek meg,
-  sa já t bőrükön — am ikor az ellenforradalm i események 
itán kim entek nyugatra.

A szakszervezet elhatározta, hogy a legrövidebb időn be�
ül szoros kapcsolatot épít k i az összes testvéri és a kapita -  
ista országok haladó szakszervezeteivel, elsősorban azért, 
logy m egism erjük, hogyan élnek a külföldi országok dolgo-  
ói, s  köztük különösen a  postás dolgozók. Mi ezeket az is-  
nereteinket a helyes tanulságok és következtetések leszűrése 
nellett őszintén a postás dolgozók elé fogjuk tárni, m int ahogy 
ízt a m ai értekezleten is te ttük.

Amint a  külföldi elvtársak válaszaiból kitűnik, nekünk 
nagyar dolgozóknak, postásoknak, nincs különösebb szégyen-  
tezni valónk az előrehaladásunkat illetően. Ahhoz azonban, 
hogy helyes tanulságokat szűrjünk le, reálisan  értékeljük  az 
tt hallottakat, fontos, hogy ne elvonatkoztatva vizsgáljuk az 
iseményeket, az elért eredm ényeket a szocialista és kapitalista 
ársadalm i viszonyok között. Nem lehet m echanikus összeha�
sonlításokat tenni az egyes országok között és a történelmi 
idottságokat figyelmen kívül hagyni. Figyelembe kell ven -  
lünk, hogy milyen fejlett annak az országnak az ipara, m e�
zőgazdasága, hogy gyarm atai vannak. Vagy azt, hogy az az 
jrszájg m ennyit vérzett, m ennyit háborúzott, hányszor pusztí�
tották el iparát, egész állam gazdaságát, postai berendezését.
\  kapitalista országok dolgozóinak élet-  és m unkakörülm é�
nyeinek megítélésénél azt is figyelembe kell vennünk, hogy 
milyen életkörülm ények között élnek ez anyaország dolgozói, 
äs milyen körülm ények között ugyanezen ország gyarm atán 
élő dolgozók.

Az eredm ényeket vizsgálva, különbség van a mi eredm é�
nyeink és a kap italista országok dolgozóinak eredménye kö�
zött. Mi a szocialista gazdasági és társadalm i viszonyok között 
értünk el eredményeket, ahol a munkásosztály és a vele szö�
vetséges parasztság van hatalm on és az egész társadalom  alap �
vető célkitűzése a dolgozók élet -  és munkakörülményeinek, 
életszínvonalának állandó javítása és az ennek alapjául szol�
gáló nemzeti jövedelem növelése.

A francia, osztrák és a többi elvtársak nyugaton keserve�
sen harcolnak azért, — a kapitalista viszonyok között —, hogy 
am it m ár elértek, m egtartsák és ne vonják vissza tőlük. Azok 
a sztrájkok, am iket nyugaton pl. Franciaországiban folytatnak, 
nem olyan „összkomfortos“ sztrájkok, am ilyeneket az ellen�
forradalm árok szerveztek nálunk egy évvel ezelőtt. O tt a 
sztrájk  ideje alatt nincs fizetés.

Figyelembe kell venni azt is, hogy mi, m agyar dolgozók ott 
tartunk, hogy megbeszéljük sa já t . problém áinkat, illetékes 
szervek igénylik és figyelembe is veszik javaslatainkat. Ott 
ta rtunk, hogy nemcsak követeléseket tudunk tám asztani, ha�
nem jogunk van beleszólni abba is, hogyan terem tsük meg, 
hogyan használjuk fel a nemzeti jövedelmet. Ausztriában, 
Franciaországban és a többi kapitalista országokban a dolgo�
zóknak ilyen jogot nem biztosítanak. Látni kell még azt is. 
hogy a kapitalista országokban a közalkalmazottak viszony�
lag előnyös helyzetben vannak a munkásokhoz képest. A fra n �
cia elv társ nem mondta azt el, hogy hogyan élnek Francia -  
országban a postások m ellett a többi dolgozók, és a francia 
gyarmatokon élő dolgozók. Vagy pl. A usztriában megvan- e 
m inden m unkásnak az a lehetősége, am it az ottani korm ány�
zat a postás dolgozóiknak biztosít.

Kedvezőnek tűnik  egyes nyugati országokban a nyugdí�
jak  m egállapítása. Azonban magyarországi viszonyok kö�
zött, em ellett azt is látni kell. hogy a társadalom biztosításban 
"észvevők száma 3 millióról 6 m illióra em elkedett országunk�
ban. Nem szabad elfelejtenünk, hoey amíg a budapesti pos�
tásoknak rosszabb lett az egészségügyi ellátása, am ióta nincs 
önálló biztosító intézetünk, 3 millió dolgozót, aki azelcí' 
nem tudott ilyen körülm ények között orvoshoz jutni, kapcsol�
tunk be az egységes társadalombiztosításba. És itt nem á l �

lunk meg — valam ennyien részesülünk m ajd egészségügyünk 
fejlődéséiben. Ilyen és hasonló tárgyilagos következtetésekke’, 
helyes tanulságok leszűrésével kell vizsgálnunk mindazokat,

; am iket itt  nekünk a külföldi küldöttek elmondtak. Nem k í�
vánjuk tagadni azt, am i esetleg egyes kapitalista országok�

iban jobb, m int nálunk, de ugyanilyen m értékben védelmére 
! kelünk azoknak a vívmányoknak, am iket a  mi rendszerünk 
| az ö&szdolgozök, köztük a postás dolgozók részére is biztosí-  
í tott. És nem  tű rhetjük  azt, hogy egyes em berek jóindulatból. 
Ide kellő tájékozottság hiányában, vagy ellenséges szándékkal 
[tagadni m erjék eddigi sikereijaket és úgy állítsák be, ahogy 
[azt az ellenforradalom  idején beállították, hogy hazánkban 
[csak hibák voltak és tagadták sok munkával szerzett eredme-  
J nyeinket — fejezte be felszólalását Horn elvtárs.

A jól sikerült nagygyűlést — rem éljük — több hasonló kö-  
íveti majd,
\ F ata lin  János
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Akik már nem kaphattak szót
M iéti maradtunk k i a kongresszusból ?

A Mozgóposta-főnökségen dolgozó munkatársunk írja

Szakszervezetünk V. kongresszusa két na�
pon keresztül reggel 8 órától a késő esti 
órákig tárgyalta a magyar postásság és a 
Magyar Posta legfontosabb kérdéseit. A  v i�
tában 23- an szólaltak fel, de m ég legalább 
40- en szerettek volna szót kapni, ha a kong�
resszus szűkre szabott ideje ezt lehetővé 
te tte volna. Sajnos, azonban erre nem  volt 
mód. Ezért sokan írásban kü ld ték el véle�
m ényüket, javaslataikat. A z  írásban benyúj�

to tt „hozzászólásokat” szakszervezetünk el�
nöksége alaposan átnézi, a bennük foglalt 
problémákat gondosan megtárgyalja és a 
legérdekesebb, legáltalánosabb kérdésekkel 
foglalkozókat ezeken a hasábokon — most, 
és lapunk következő számaiban  — sorozato�
san ism erteti, így szólaltatva meg azokat, 
akik  a kongresszuson már nem  kaphattak  
szót.

Azon szerencsés em berek 
közé tartozom , akik m eghí�
vottként részt vehettek a 
kongresszuson. Találkoztam  a 
külföldi szaktársakkal. Érez�
tem  a kongresszus megújító 
erejét, büszke voltam, hogy 
szakszervezetünk tag ja lehet�
tem. De a második nap dél�
u tán ján  keserű érzés lopózott 
a szívembe. M iért m aradtunk 
ki mi, mozgópostások a kong�
resszusból? — kérdezte ben�
nem egy keserű hang. A kül�
dötteink itt  voltak igaz, de a 
rövid idő m iatt nem kaptak 
szót. Pedig kívánatos le tt vol�
na megemlékezni egy ország 
vérkeringését biztosító postai 
szervről. Úgy lá tjuk  a mozgó�
postánál, hogy az évek folya�
m án felm erült és m egoldásra 
váró kisebb - nagyobb pana�
szainkat nem  vette  eléggé fi�
gyelembe a régi központi ve�
zetőség, s így azok nem  is ke�
rü lhettek  a kongresszus elé.

A nagybudapesti aktíva 
rem énysugárt gyújtott a szá�
m unkra. A határozati javas�
la t egyik pontja kimondja, 
hogy az új központi vezető�
ség tagjai többet kívánnak 
foglalkozni a dolgozó töm e�
gekkel, és a helyszínen akar�
nak meggyőződni az egyes 
m unkaterületek problém áiról.

Mi, akik a  keleti tömbben 
(Budapest 70, 72, 78, mozgó�
postafőnökség) földrajzilag 
közel vagyunk a szakszerve�
zeti központhoz, tulajdonkép�
pen nagyon messze vagyunk 
tőle. A szakszervezet vezetői 
nagyon ritkán  ju tnak  hoz�
zánk abból a  célból, hogy a 
h ivatalaink m unkájában
fennálló nehézségeket vagy 
problém ákat megismerjék.

Pedig kár, hogy ennyire m a�
gunkra hagynak minket!

Állítom, nem csupán anya�
gi kérdéseken m úlik, hogy 
dolgozóink jobb m unkakörül�
m ényeit biztosítsuk. Sokszor 
ta lán  csak egy megfelelő lel�
ki, vagy politikai tám aszadás 
is elegendő lenne a dolgozók�
nak, hogy olykor többéves pa�
naszoknak elejét vegyük.

Nem tudom, mások hogy 
vannak vele, de mi úgy ta �
pasztaltuk, hogy megnyugtató 
és a  dolgozóknak tetsző dolog 
az, ha a szakszervezet legfel�
sőbb vezetőivel megbeszélhe�
tik  életük és m unkahelyük 
problém áit. Mennyi jó ötletet, 
m ennyi ügyes kezdem énye�
zést javasolnak ilyenkor a 
dolgozók! Milyen lelkesítő az 
a tudat, hogy épp a m agunk 
évek, esetleg évtizedek óta 
végzett kicsiny m unkaterüle�
té re  kíváncsiak közmegbecsü�
lésnek örvendő vezetőink. 
Egy- egy ilyen látogatáskor 
úgy érzi az em ber, hogy az 
országos érdeklődés központ�
jába kerül. S m ind járt jobb 
lesz a kedve, nagyobb a  fele�
lősségérzete, lelkesebb a m un�
kája.

Szeretnénk megbeszélni a 
mozgópostakocsik korszerűsí�
tésének kérdését. Uj öltöző-  
szekrényeket kellene elhelyez�
ni a  vagonokban, külön kelle�
ne választani a mosdót és a 
WC- t. Gondoskodni kellene a 
melegvíz - ellátásról, a  vizes-  
kannák  kedvező elhelyezésé�
ről, az évek óta vajúdó szel�
lőző berendezés m egvalósítá�
sáról, a zsákok portalanításá�
ról stb., stb. Vagy itt  van a 
belső világítás kérdése! A 
mozgóposta - kocsikban gyak�

ran  kihuny a fény és akkor 
esetleg órákig állhat a m un�
ka. Vagy még valami, ha va�
laki a kocsiban m unka köz�
ben megsérül, 75 százalékos 
táppénzben részesül. Dolgo�
zóink k ifogáso lják 'ez t és azt 
szeretnék, ha a betegség idő�
ta rtam ára  teljes fizetésüket 
kapnák meg. Lehet, hogy ez 
m a még túlzott követelésnek 
látszik. De akkor jöjjenek ki 
hozzánk, m agyarázzák ezt 
meg, beszélgessünk róla, ke�
ressünk más megoldásokat.

Szeretnénk többet foglal�
kozni a postás fiatalság ne�
velésével is, és ehhez segítsé�
get kérünk.

Szeretnénk, ha a „Postás 
Dolgozó” és a „Képes Postás” 
még népszerűbb lenne a hi�
vatalunkban, ha a postások 
még inkább olvasnák. így 
egyszerűbbé válna a lapok 
terjesztése és inkább szélesed�
ne az egyes postai szakágak 
m egismerésében m indannyi�
unk látóköre.

Nekünk, mozgópostásoknak 
fáj, hogy a kongresszuson 
nem  beszélhettünk m unkakö�
rünk  problém áiról. Reméljük, 
hogy erre  m inél előbb sor ke�
rü l nálunk, egy megbeszélé�
sen, vagy egy taggyűlésen. 
Szeretettel köszöntjük szak -  
szervezetünk új központi ve�
zetőségét, és azt üzenjük ne�
kik: Szaktársak! Bízunk ben�
netek! Teljes erőnkből tám o�
gatjuk  a m unkátokat. Egyet�
értünk  a kongressziysi határo �
zatokkal! V árunk titeket, 
gyertek közénk m inél előbb!

S. Fekete József
szakkezelő 

Mozgópos ta főnökség

Aranyérmet nyert a posta

Nyugat- Berlinben nem régi�
ben ért véget az a  Nemzetkö�
zi Bélyegkiállítás, am elyen a 
M agyar Posta aranyérm et 
nyert. 104 bélyegsorozatunk 
összesen 630 művészi bélye�
günket m uta tta  be. A Magyar 
Posta anyaga a  nyugat- berlini 
kiállítás egyik szenzációja 
volt, és anyagunkkal a ké�
pünkön látható értékes arany�
érm et nyertük.

A  Szovjetunióban most em �
lékeznek meg az orosz bélyeg�
kiadás 100. évfordulójáról. A z  
első orosz bélyegek 1858 ja�
nuárjában je len tek  meg. A z  
orosz bélyegkiadás 100 éves 
jubileum ának ünnepén a 
szovjet posta 10 értékből álló 
bélyegsorozatot bocsát ki. A  
m ásik orosz bélyegsorozat ú j�
donság a szpu tnyik bélyegsor, 
am ely a közelm últban jelent 
meg.

*

A Hódmezővásárhelyi 1- es 
postahivatalban kitűnő betét�
gyűjtési eredm ényeket értek 
el. Az elm últ esztendőben a 
700 000 forintot is m eghaladta 
betétállom ányuk. A legjobb 
betétgyűjtő kézbesítők közé 
tartozik Palotás Pál, aki 80 000 
és Fábián Gyula, aki 60 000 Ft 
betétet szerzett.

Bisztricz Elemérné, a Pest�
erzsébet 1. sz. hivatal dolgo�
zója a kölcsönkötvény k ifize�
tések alkalm ával észrevette, 
hogy egy ügyfél hamisított 
kö tvényt adott át beváltás vé�
gett. A  kö tvényt Lukácsovics 
Ferenc csoportvezetőhöz ju t�
tatta. Lukácsovics igazoltatta 
az ügyfelet, m ajd átadta az 
időközben helyszínre érkezett 
rendőrnek. A  hivatal dolgozói 
körültekintő, ügyes eljárá�
sukért m inden dicséretet m eg�
érdemelnek.

*

Anglia fővárosában, Lon�
donban, világító telefont m u�
ta tta k  be egy kiállításon. A 
készülék hívás esetén kivilá�
gosodik. Ennek leginkább az 
orvosok vehetik hasznát, ak ik�
nek így éjjel sem kell külön 
lám pát használniok, hogy fel�
jegyezzék a  segélyt kérők cí�
mét.

*
Debrecenben 40 nyugdíjast 

látott vendégül a kultúrott -  
honban a postásszakszervezet 
nőtanácsa. A  megható ünnep�
ségen pénzsegélyt osztottak a 
nyugdíjasoknak, m egvendégel�
ték  őket. s értékes ku ltúrm ű�
sort m uta ttak be tiszteletük�
re.
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A szovjet postásszakszerve�
zet üdvöV.ete szakszerveze�
tünkhöz, am elyet Vaszilij Zsi-  
ganov elv társ olvasott fel a  
kongresszuson.

Sárospataki vélem ény
A napokban befejeződött V. 

kongresszuson nem kaptam  
m ár szót, így most írásban 
mondom el észrevételeimet. A 
beszámolóval és a határozati 
javaslattal egyetértek. Egyet�
értek  azzal, hogy emlékezünk 
1856 októberére. Nekem is sok 
mesélnivalóm lenne erről. 
Sokszor halljuk még ma is, 
hogy az eredm ényeinket az 
ellenforradalom nak köszön�
hetjük. Ez nagy hiba, úgy 
érzen» m inden párttagnak 
szakszervezeti, vagy szakvona�
lon dolgozó funkcionáriusnak 
kötelessége e téve a nézet m eg�
cáfolása, ellenkezőjének bebi�
zonyítása. Az új vezetőséget 
a rra  kérem, bízzon a dolgozók�
ban. Bízzanak meg bátor, m e�
rész feladatokkal, mi helyt fo�
gunk állni, helytállunk, meri 
szeretjük népünket, m ert sze�
retnénk m eghálálni a bérren�
dezést, terveink túlteljesítésé�
vel. Takarékossági tervünket 
jóval tú lszárnyaltuk»ju talom �
képpen 5000 forintot osztottunk 
szét. Sárospataki viszonylat�
ban bevételi tervünket 116,5 
százalékra teljesítettük, így 
igyekszünk a jövőben is m eg�
hálálni a  bérrendezést.

A fiatalokat é r t bírálathoz 
csak annyit: tény, soha ilyen 
lehetőség nem volt szám ukra 
semmilyen téren, m in t ma. De 
az is tény, hogy sokan nem 
vesztették el a fejüket. A h i�
vatal döntő többsége 1—6 esz�
tendeje postás, s a éenti ered�

m ény bizonyítja: tudnak dol�
gozni. S nem  is fegyelmezetle�
nek, h a  jól neveljük őket. Ná�
lunk  hat éve egy fegyelmi sem 
volt, sőt még vizsgálat sem.

Biztosítsák a  versenyeknél a 
nyilvánosságot. Nem helyes, 
hogy a  benevezett hivatalok 
egy félévig nem  tudják, hogy 
állnak, hogy milyen jobb ered�
ményt elérő hivatalok vannak, 
melyek az „Blüzem cím ért“, 
vagy a „Kiváló h ivatal” cím �
ért folyó versenyben jobb 
eredm ényt értek el. Ma sajnos 
csak akkor tud juk  meg. ki az 
első, ha a  címet m ár odaítél�
ték, ta lán  azt sem tudjuk meg. 
miben voltunk gyengék, m it 
kell javítanunk. Javaslom , két�
havonta, vagy félévenként 
egyszer adjon k i a Postaigaz�
gatóság néhány soros tájékoz�
ta tó t a versenyről, s akkor 
még jobban kibontakozik a 
versengés.

Járásunk  területén hosszú 
évek óta nem  volt fegyelmi. 
Szeretném  kiemelni, hogy a  19. 
hivatal közül kettő - három  3-  
as minősítésű, a  többi mind 4-  
es. 5- ös.

Jólesett hallani a h írlap ter�
jesztéssel kapcsolatos em bersé�
ges állásfoglalást. Én ezt még 
megtoldom. Igazságos- e az, 
hogy az a postán belül árusító 
osztály, legyen az bármelyik, 
ugyanannyi jutalékot kap, 
m int a  kézbesítő, aki ázik - fá -  
zik, elázik a  lába stb.

Nem, nem értek  egyet. Sze�
rintem , ha a kézbesítő 10 fil�
lé rt kap. akkor a hivatalon be�
lü l árusító  csak 5 fillért kap�
jon. Ez a  szocialista igazság, 
nem a jelenlegi. Ez csak kevés 
em bert érint, de szerintem 

igazságos lenne ezen változtat�
ni. K ijelentem , szeretem  a 
hírlap m unkakört, s ha egy-  

; szer nem leszek hivatalvezető, 
: járási csoportelnök, csakis a 
hírlaposztá’lyra kérem  magam.

Kossá elvtárstól is szeretnék 
; kérni valam it. Ne általánosít. 
; sa azt a példát, amelyet elmon-  
• dott, hogy a  Lenin elvtárs arc-  
■ képével díszített szakszerve-  
> zeti lapot egyes helyeken nem

HELYESBÍTÉS i
<

Egy sajnálatos elnézés kö-  j 
vetkeztében lapunk kongresz -  í 
szusi különszámában, az újon -  í 
nan megválasztott elnökség j 
névsorából kimaradt L égrád i: 
János né (Eger 1.) elvtársnő ne-  j 
ve, akit pedig a Ikongresszus • 
egyhangúan választott az el - ! 
nökség tagjai közé. K é r jü k : 
olvasóinkat, hogy utólagosan : 
írják be az elnökség névsora-  ■ 
ba Légrádi Jánosné elvtársnőt. • 
A  „Postás Dolgozó” szerkesz -  • 
tősége. :

vették meg, s hogy egyes he�
lyeken pult alá kerülnek a n a �
pilapok. Kérem, hogy mindig 
nézze meg, hol van az a  hiva�
tal, s vizsgálja meg, hagy mi 
az oka az ilyen eseteknek. 
M iért engedték meg, hogy az 

R. 3. szab. kiadása előtt olda�
lakban közöljék, hol vannak a 

ktsz - ek, TÜZÉP- ek stb. M it se�
gít a szabályzat azzal, Sáros�
patakon, hogy megtudom, hogy 
Békés megyében ilyen, meg 
olyan ktsz - ek vannak? Semmit. 
Ez csak a rra  volt jó, hogy több 
papír fogyjon, több szerkeszté�
si d íja t fizessünk.

A beruházásokról. Lehet, 
hogy karácsonyi és újévi lapo�
kat csak azért nem  kaptunk 
eleget, m ert a Főosztály nem 
tudott biztosítaná, vagy nem 
adott h itelkeretet? Pedig azt 
hiszem, hogy ez nagyon gyor 
.- .an m egtérülő befektetés lett 
volna. Nem helyes így gátolni 
a hivatalok forgalm át. Mi dol�
gozni aka iunk , hogy jól kiszol�
gáljuk ügyfeleinket, és hogy 
túlteljesítsük bevételi tervün�
ket. Jobb hitelelosztást, jobb 
tervezést kérünk. Végül a kü l�
földi utakról. Örülök, hogy 

összekötik a  tapasztalatcseré�
vel. Ezt helyes kezdeményezés�
nek tartom , m ár régen vártuk  
ezt.

Köszönetemet fejezem ki a 
párt - , a  szakszervezet és szak�
m ai vezetőimnek, hagy k itü n �
te ttek  a  „Kiváló Dolgozó”- cím -  
mel. Igyekszem további m un�
kám m al rászolgálni úgy a 
szakszervezeti, járási csoport 
elnökeként, m int hivatalveze�
tőként. Szeretném  úgy vezet�
ni a .szakszervezetet, hogy az 
segítse a szakmai m unkát, s 

ne csak tagdíjszedő intézmény -  
| nek tartsák.

A sárospataki járási csoport 
szervezett dolgozóinak, s a ma�
gam nevében biztosítom, az új 
vezetőséget, hogy m ellettük ál�
lunk. Jó  egészséget kivárnunk 
és sikerekben gazdag négy 
esztendőt.

I
 Szak társi üdvözlettel:

Szabó Géza

el tenor, járási csoportelnök

Nyílt levél!
Egy idősebb szaktársamnak

Budapest 72- es hivatal

Sokat vitatkoztam  önnel, 
kedves szaktárs, a 72- es h iva�
talban. V itatkoztam , érveltem
— de meggyőzni nem tudtam. 
Az ifjúságról volt szó — vagy 
ahogyan Ön m ondta — a mai 
ifjúságról. Ezekről a nevelet�
len, felelőtlen gyerekekről —, 
akiket ö n  annyira megvetett.

Miről is van szó? Arról, 
hogy ö n  egyszerűen pálcát 
tö rt a m ai fiatalság felett, 
anélkül, hogy kicsit gondol�
kodott volna. így m ondta: „A 
m ai fiatalság neveletlen, m un�
kakerülő — s csak a divatnak 
hódol, nem érdekli más, csak 
a szórakozás.” Aztán kijelen�
tette: „Nem is érdem es törőd�
ni a m ai fiatalsággal — úgy 
sem lesz m ár más em ber be�
lőlük.”

Én m ár akkor is próbáltam  
egyet s m ást elm ondani ö n �
nek — dehát faképnél hagyott
— tárgyalni sem volt h a j�
landó velem.

De most mégis szeretnék 
ö n n ek  elm ondani néhány dol�
got ezzel kapcsolatban.

Először is: merész dolog
ítéletet m ondani egy fiatal 
generáció fele tt — s még m e�
részebb '  felületesen ítélkezni. 
Mai fiatalságról beszélt — 
úgy festve a dolgot, hogy csak 
a mai fiatalság a neveletlen, 
a felelőtlen. Nos, kedves szak�
társ, ez nem  úgy van! Az tény, 
hogy m indig a legfiatalabb 
korosztály a legkönnyelm űbb
— a legm eggondolatlanabb. 
Ezen nincs is csodálkozni való
— hisz egy ifjú  nem gondol�
kozhat még olyan megfontol�
tan, komolyan — ahogy a  fel�
nőttek gondolkoznak. Nevelet�
len, figyelm etlen fiatalok is 
vannak  — ez is tény — de

j hogy m inden mai fiatal ilyen, 
j  az nem  felel meg a valóság -  
| nak. M ert nem  igaz, hogy az 
I egész fiatalság m unkakerülő 

és divatőrült! Nézzen csak 
egy kicsit körül és rájön 
arra, hogy m ennyire tévedett! 
Csak a hivatalunkban nézze 
meg; ifjúságunk m unkájával 
elégedettek lehetünk. Hány és

hány kezdeményezés, m ennyi 
ötlet születik a fiatalok fejé�
ben! Mennyi helyen beszél�
nek az ifjúsági brigádok 
nagyszerűségéről — s ez m ind 
azt bizonyítja, ifjúságunk 
hasznos építője társadalm unk�
nak. Az igaz, hogy szeretnek 
divatosan öltözködni, vagy 
ahogyan ö n  m ondta jó m a�
gyarsággal, „flancolni”. Dehát 
bűn ez? Bűn az, ha munka 
után csinosan, elegánsan sie�
tünk színházba, moziba — 
vagy randevúra? ö n , kedves 
szaktárs, tévedett!

Az ifjúsági szervezet m un�
kája bizonyítja; nem a kö�
zöny, hanem  a tettrekészség 
jellemzi fiataljainkat. Persze 
ö n  még nem volt egyetlen 
KlSZ - gvűlésen sem — s nem 
hallotta, hogy milyen parázs 
v iták színhelye az sokszor. 
Tenni akarunk valam it — 
dolgozni szeretnénk — ez a 
kívánság. S a 72- es hivatal 
fiatalja i nem is szégyenkez�
hetnek; klubdélutánok, k irán�
dulások, versenyek jelzik: ió 
úton haladunk.

Ez a helyzet a mai fiatal�
sággal és elvárjuk az idősebb 
nemzedéktől, hogy tanítson, 
támogasson bennünket, s ö n �
től is, kedves szaktárs — hogy 
ne nagyvonalú ítélkezésbe bo�
csátkozzon —, hanem  segítsen, 
s m eglátja, milyen jól megért! 
m ajd egymást a  fiatal és az 
idősebb postásnemzedék.

Az ö n  tisztelője: 
Sípos Miklós 

*
A szerkesztőség szívesen fo�

gad hozzászólásokat ehhez a 
cikkhez, sőt szeretné, ha az 
idősebb postásnemzedék véle�
ményt nyilvánítana a fiatalok 
kérdéséről, a fiatalabb és idő�
seb!) postásnemzedék kapcso�
latáról. E vitának, s a hozzá�
szólásoknak elkövetkező szá�
m ainkban tág teret kívánunk 
biztosítani.

A „Postás Dolgozó” szer�
kesztősége.

E m berek, a vagyak n éh a  c sa ln a k !
Egy msgtévetít postás szomorú példája

Méhész Imre  monori lakos 
évek óta eredm énytelenül to -  
tózott. Épp ezért örült a kö�
zelm últban, am ikor 10- es ta lá �
latot é rt el és ezzel 790 forin�
tot nyert. V árva várta  a  pénzt, 
de az nem  érkezett. Pedig a 
szelvényre rá ír ta  a nevét, cí�
mét, jól olvashatóan. De a 
postás csak nem jö tt — így 

j hát Méhész Im re érdeklődni 
I kezdett. A bban az utcában, 
I ahol lakott, Burján Sándor 
I kézbesítő hord ta a leveleket, 

és a pénzt. B urján maga is 
szenvedélyes totózó, aki izga�
to ttan  olvasta a lapokban a 
nagy totónyerem ényekről szóló 
híreket. „Nyerni fogok egy�
szer bizonyosan, nyerni fogok” 
m ondogatta gyakran ism erő�
seinek. S a jövendő nyereség 
rem ényében kölcsönöket vett

fel. Aztán szorongatni kezdték 
a hitelezők. Az adósnak fizet�
nie kellett. B urján olyan idő�
pontban vitte ki Méhésznek a 
nyerem ényt, am ikor az nem 
volt otthon. így h á t a legegy-  

j szerűbb megoldást választotta 
j — alá írta  Méhész nevét, a 
1 pénzt kifizette hitelezőinek, a 

postán pedig úgy számolt el, 
m intha rendesen kikézbesítet�
te volna az összeget.

A monori járásbíróság előtt 
e megtévedt kézbesítő így vé�
dekezett: „Azt hittem  én is 
nyerek egy nagyobb összeget, 
am elyből ki tudom fizetni Mé�
hész pénzét. Ez volt a vágyam. 
Sajnos nem így tö rtént!”

A járásbíróság B urjánt 8 hó�
napi börtönre ítélte.

Emberek, a vágyak néha 
csalnak. TJ. M.

Még öt hozzászólás
(Folytatás az 1. oldalról)

Ezután

Horváth Kálmán

elvtárs (Miskolc) emelkedett, 
szólásra. Bevezetőben a  Hor-  
thy - kor postás életéről beszélt, 
majd ezzel kapcsolatban az 
ellenforradalom ról. Azután a 
posta vezetőinek m unkájáról 
beszélt. „Úgy vélem — mon�
dotta — a kongresszus kissé 
egyoldalúan értékeli a posta 
szakvezetőinek m unkáját. He�
lyes a  h ibákra rám utatni, de 
azt is meg kell m utatnunk, 
hogy 13 év óta abban, hogy a 
posta idáig fejlődött, részük 
van a szakvezetőknek is, akik 
becsületesen, odaadással dol�
goztak a posta m unkájáért. 
Támogassuk jobban ezeket a 
szakvezetőket, tanúsítsunk irá�
nyukban több megértést, bíz�
zunk meg bennük jobban. Ez�
után a  miskolci postás dolgo�
zók fegyelmi kérdéseit fejte�
gette, m ajd a m unkaverseny 
kérdésére té rt át. Különösen 
a sajtóterjesztés területén hoz 
szép eredm ényeket a  m unka�
verseny — m ondotta. — Egy

ezer lelkes községben, m int pl. 
Hidasnémeti, az 1956 szeptem�
beri adatokhoz viszonyítva 
122 százalékos a sajtóterjesz�
tés, vagy pl. Sárospatakon 
egy verseny keretén  belül 128 
előfizetőt szereztek a Népsza�
badságnak.” Végezetül szak-  
szervezetünk nemzetközi kap�
csolatairól beszélt Horváth 
elvtárs. „Nemzetközi munkánk 
nem kielégítő — mondta. — 
Az itt felszólalt külföldi elv�
tá rsak  hozzászólásából meg�
tudtuk, hogy élnek, hogy dol�
goznak más országok postásai. 
Ezekben az országokban sok 
tíz -  és százezer postás dolgo�
zik és m unkájukból tanul�
nunk kell. Vegyük át tapasz�
talataikat, adjuk át a mi ta �
pasztalatainkat. K üldjünk mi�
nél több küldöttséget a  külön�
böző országokba, de válogas�
suk meg, k iket választunk tí 
küldöttségek tagjai sorába 
hogy csak a ráterm ettek  és a 
megfelelő szakmai tudással 
rendelkezők képviselhessék 
idegen országban a magyar 
postásságot” fejezte be hozzá�
szólását Horváth Kálm án elv�
társ,
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Az V. Országos Postás 
Képzőművészeti és Fotókiállítás tanulságai

Szakszervezetünk ez évben 
rendezte meg az V. Postás 
Fotó-  és Képzőművészeti K iál�
lítást.

A kiállítás megrendezésé�
nek az volt a  célja, hogy egy�
részt; képet nyerjünk fotó-  és 
képzőművészetünk jelenlegi 
helyzetéről, irányáról és szín�
vonaláról. Másrészt, hogy a 
postás képzőművészek alkotási 
kedvét serkentsük és hogy — 
a kiállítás lehetőségét felhasz�
nálva — segítsük őket törek�
véseikben, m űvészetük tovább�
fejlesztésében,

A kitűzött célokat elértük. 
A kiállítás hozzásegített ben�
nünket, a  postás fotó -  és kép�
zőművészet jelenlegi helyzeté�
nek — elért eredm ényeinek 
és hibáinak — megismerésére. 
M indezeken keresztül annak 
a  felismeréséhez, hogy fotó�
saink és képzőművészeink lel�
kes m unkája sokkal több se�
gítséget és megbecsülést érde�
mel, m int am it eddig kapott a 
szakszervezet és a  posta veze�
tőségétől. Bizonyítja ezt a  k i�
á llítá sra  beérkezett anyag 
mennyiségileg és minőségileg 
is. Nincs szégyenkezni valónk 
sem a  középművészeink, sem 
a  fotósaink által beküldött al�
kotások színvonala m iatt. Bi�
zonyítják ezt a kiállítást m eg�
tekintő szakem berek és a 
nagyközönség által a  vendég�
könyvbe írott, vagy szóban 
elmondott vélemények is.

B átran állíthatjuk , hogy 
m ind a képzőművészet, mind 
a  fotózás területén haladást, 
fejlődést m utat az V. Orszá�
gos K iállítás az elm últ évek�
hez viszonyítva. A jövőre 
nézve pedig biztató eredm ény�
kén t könyvelhetjük el, hogy 
az idősebb korosztály m ellett 
sok, új, fiatal tehetség is fel�
tű n t alkotásaival ezen a kiál�
lításon. Sulyok Gabriella ra j�

zaival, Osváth Miklós akva-  
relljeivel, Fátrai Im re  olaj-  és 
pasztell- képeivel és még sokan 
mások. Lesznek tehát méltó 
folytatói Kiss Zoltán, Ligeti 
Miklós, Kadnár János, Kál�
mán Béla és a többi idősebb 
korosztálybeli postás képző�
művészek által elkezdett m un�
kának.

ö rvendetes jelenség az is, 
hogy a fotóművészet egyre na�
gyobb té rt hódít a postások 
körében, hogy egyre több pos�
tás válik  hódolójává a m űvé�
szi fotózás nemes szenvedé�
lyének, és — am i a beküldött 
képek alap ján  m egállapítható 
— m ind a technikai felkészült�
ség, mind a képalkotási kész�
ség, ugrásszerű fejlődést m u�
tat.

A kiállítás az eredm ények 
m ellett felhívja figyelm ünket 
néhány alapvető hibára is.

A hibák közül csak a  két 
leglényegesebbet em lítjük itt 
meg. Egyik a  szervezetlenség. 
Az ellenforradalom  idején fel�
bomlott Központi Képzőmű�
vész Kör, még m a sem m ű�
ködik. Nincs Központi Fotó�
kör. Tehát egyik művészi ág�
nak sincs egy olyan felsőbb 
fórum a, am ely magában fog�
lalná a  legképzettebb postás 
művészeket és am ely — ép�
pen azért, m ert a legképzet�
tebb művészekből tevődik 
össze — tanácsaival, m unká�
jával a  művészi szabadság 
m egsértése nélkül — jó ha�
tá st gyakorolhatna a  többi 
körökre.

Szakszervezetünk minden 
tám ogatást megad a Központi 
Képzőművész Kör és a  Köz�
ponti Fotókör létrehozásához. 
A Központi K ultúrotthon költ�
ségvetésében biztosítja a szük�
séges anyagi alapot működé 
sükhöz és a legjobb művész 
pedagógusokat igyekszik meg

nyerni a  körök vezetésére. De 
ennek a  törekvésnek csak ak�
kor lesz eredménye, ha a Köz�
ponti Körökben a legjobb 
postás művészek önzetlenül 
dolgoznak m ajd.

A m ásik hiba — amelynek 
bizonyos m értékig az első az 
eredője, hogy a  postás téma 
alig - alig tű n t fel a  kiállítás 
anyagában. Nincs ta lán  a pos�
tások életében, m unkájában a 
művészt megihlető, a művés? 
ecsetjére, vésőjére, vagy len�
cséjére méltó téma? Feltétlenül 
van. Csak az a baj, hogy ed�
dig nem, vagy csak igen ke�
véssé foglalkoztak vele. Még 
a kísérletezésig, az útkeresé�
sig is nagyon kevesen ju to t�
tak  el, Más szakm ák k iá llítá�
sai sokkal több eredm ényt m u�
ta ttak  e téren. Ne féljenek a 
postás művészek sa já t szak�
m ájuk szépségét ábrázolni. Ne 
torpanjanak  meg, ha ez nem 
sikerül első próbálkozásra. 
K ísérletezzenek yjból és ú j�
ból. Ezzel tartoznak önmaguk 
postás m ivoltának, tartoznak 
az össz - postásság irán ti sze-  
retetüknek és választott élet�
hivatásuk megbecsülésének.

Az V. Országos Postás Kép�
zőművészeti és Fotó Kiállítás 
ezekkel a nagyobb és fonto�
sabb tanulságokkal zárult. 
Nem elég azonban a  tanu lsá�
gokat levonni. Azokat érvé�
nyesíteni, gyümölcsöztetni kell 
a postás képzőművészeti-  és 
fotó- mozgalom terén m inden 
képzőművésznek, fotósnak és 
nem utolsósorban a  szakszer�
vezet ku ltu rá lis életét irányító 
szerveknek és személyeknek. 
Csakis ekkor kam atozik hasz�
nosan az a  nagy anyagi és 
erkölcsi energia, am elyet a 
lelkes, önzetlen rendezőgárda 
a k iá llításra fordított.

P in tér Sándor, 
a K ultúrnevelési osztály 

m unkatársa

Két postás-könyvtáros szomorú vallom ása...
Művelődni vágyó em ber va�

gyok, így szükségét érzem, 
hogy érdeklődésemnek meg�
felelően kiválasztott könyvek 
tegyék tartalm asabbá élete�
met. Érdeklődési köröm  azon�
ban oly szétágazó, hogy sem 
anyagi erőm, sem lakásviszo�
nyom nem  teszi lehetővé 
olyan házikönyvtár összeállí�
tását, m ely m inden felm erülő 
kérdésre választ adna. Könyv-  
vásárlásaim  ellenére gyakran

M o t t ó :  „Mindig akadnak 
emberek (szerencsére keve�
sen!), akiknek életelvük; elő�
ször „Én” jövök, másodszor 
jövök „Én”, harm adszorra 
„Én” következem, azután 
nem jön senki, és végül csak 
„Én” jöhetek.

•

Elhatároztam  — nem  titko �
lom tovább! Tudja meg m in�
denki! . . . É n  vagyok a „Nagy 
Fotós”!

Képeim  — szerénytelenség  
nélkül mondom! — egytől 
egyig utolérhetetlen rem ek�
m űvek. Ezt megmondhatja  
m inden igazi szakember, fo tó�
művész. Dehát nálunk olyan 
kevés az igazi szakember! 
Sajna, rajtam, meg a nagy�
anyámon kívü l nincs is több. 
Vagy ha van, az m ind más 
befolyása alatt áll, gerinctelen  
em berek egytől egyig!

Persze arra is kíváncsiak, 
m iért mondom én ezt ?

Hát azért, m ert ami sok, az 
sok! És ami több, az még a 
soknál is több!

Márpedig a soknál is több, 
hogy én m egint nem  nyertem

díjat m indenkit lepipáló fotó�
rem ekeim m el a Postások Or�
szágos Fotókiállításán. Ez 
abszurdum !. . .  K ép ze ljék !. . .  
É n !. .  A  Nagy Fotós!. . .  
Nem  nyertem  még csak egy 
ócska oklevelet sem! Hát van  
igazság a földön?!

N in c s ! ..:  N in c s ! .. .  Pláne 
nincs a szakszervezetben. M i�
csoda zsűrit állíto ttak össze?! 
Direkt én ellenem! ö k  azt 
m ondják, a Fotószövetség de�
legálta őket. Ja persze . . .  Ezt 
m indjárt gondolhattam  volna. 
Ilyen ostobák csak a szak -  
szervezetiek lehetnek. Hát 
m iért nem  bízták ezt rám? 
N em  történt volna ilyen ég�
bekiáltó igazságtalanság! De 
nehogy azt higgyék, hogy 
anyagias vagyok, nem  okvet�
lenül a 800 forintos első díjat 
követelem  én. Végszükség  
esetén  — amibe m indig ben�
ne vagyok — megelégedtem  
volna a 600 forintos második 
díjjal is. Abba meg m ár bele 
se szóltam volna, hogy az ok�
leveleket kinek adják! Hát 
nincs igazam, kedves szaktár�
saim?! — „Nagy Fotós” —

EGY ISMERETLEN CSÁSZÁR 

MEG A TÖBBIEK

Nemrégiben új nevet kapott 
a XIV. kerület egyik utcája. 
A frissen festett táblákon szo�
katlan  név betűi sorakoznak: 
CH ÁZÁR. Azok, akik Házár�
nak  ejtik , nem is gyanítják, 
hogy az elég gyakori Császár 
névhez van szerencséjük, hogy 
ez a Császár annyiban külön�
bözik a többiektől, hogy a régi 
m agyar helyesírásban köz�
keletű ch - val jelölte nevének 
cs hangját, z - vel pedig az sz 
m ássalhangzót. Nehéz magyar 
utcaneveink között azonban 
mégsem ő a császár, hanem  a 
D essew ffynek  íro tt Dezsőfí, 
am ely az 6 kevesek á ltal is�
m ert ew  jelölésével és a zs- t 
jelentő ss- sel még több em�
bert tesz próbára.

Cházáron és D essewffyn  k í�
vül még számos hagyományos 
írású  tulajdonnév állít kisebb-  
nagyobb csapdákat a  gyanút�
lan  olvasóknak. Közülük ide-  
jegyzünk néhányat a buk ta�
tók elkerülését lehetővé tevő 
rövidke m agyarázattal együtt. 
Thököly azért Tököli, m ert az 
y  közönséges i hangot jelöl,

tehát nem  alkot ly - 1 az előtte 
álló I- lel. Ezért hibás a Tököj 
ejtés. Helyesen Józsika  utcá�
ról beszélünk, nem  Jósikáról, 
minthogy itt  az s betű zs- t 
jelent, akárcsak D essewffy 
esetében is. Ö tvösnek  hangzik 
az a bizonyos Eötvösnek  írott 
név, mivel az eö az ö hanggal 
egyenlő értékű. Széchenyi ne�
vében az e betű é m agán�
hangzó jelölője. A helyes ej�
tés éppen ezért Szécsényi, 
nem pedig Szécsényi.

Bethlen  és Klauzál érdeké�
ben is fel kell szólalnunk. 
Szükséges, hogy m egvédjük 
őket azok ellen, akik  Klauzár 
és Bethlehen  u tcát em leget�
nek.

A hagyományos írású tu la j�
donnevek buktató it kellő óva�
tossággal mindig elkerülhet�
jük. Ha nem  vagyunk egészen 
bizonyosak valam iben, inkább 
kérdezősködjük, kérjünk  ta �
nácsot hozzáértőktől, semhogy 
a hibás kiejtést, vagyis a rossz 
példát kövessük. Legyen már 
végre a jó példa is ragadós!

H ernádi Sándor

Edison tévedése
Bell a telefon feltalálója 

nem  volt elektrotechnikus. Az 
első telefonok elkészülte u tán  
Edisonhoz v itte  találm ányát 
és kérte tegyen vele valamit. 
Edison nem  m ondott nemet. 
M ódosította a szerkezetet, de 
nem  ju to tt tovább.

Az akkor még fia ta l Puskás 
T ivadar ebben az időben é r�
kezett Am erikába. Felkereste 
Edisont, aki felism erte képes�
ségeit és m unkatársnak  szer�
ződtette. Puskást érdekelte a 
távbeszélő. Maga is tervezett 
m ár hasonlót. Edison azonban 
a vállát vonogatta: „Nem túl 
értékes dolog ez, Puskásom, 
nem sokat é r  az egész. De ha 
akarja  próbálkozzon meg vele, 
hátha ki tud sütni valam it.”

Edisont ekkor m ár a vil�
lanyvilágítás megoldásának 
óriási problém ája foglalkoz�
tatta . Hagyta h á t dolgozni 
Puskást. És Puskás dolgozott! 
Edisonnak köszönhette, hogy 
feltalálta és szabadalm aztatta 
a t e l e f o n k ö z p o n t o t .

U. M.

Rövidesen pénzszámláló gé�
pet kapnak a posta dolgozói. 
Ezek az autom atikus berende�
zésű gépek sok fáradtságtól 
kím élik  m ajd meg a napon�
kén t rengeteg váltópénzzel 
dolgozó szaktársainkat. A gé�
peket rövidesen üzem behelye�
zik.

Nemrégiben nagysikerű kul-  
túreslet rendeztek a Központi 
Kábelüzem dolgozói. Az est 
keretében bem utatták a „Háry 
János a k irálynál” című vidám 
mesejátékot.

x  Lakáscsere: Kétszoba
konyhás, hivatali lakásom at 
elcserélném hasonló budapesti 
lakásért. Bővebb felvilágosítást 
ad: Kertész Nándom é hivatal�
vezető, Kisterenye, postahiva�
tal,

*
Felhívjuk a volt Postás Vö�

rösezredben tényleges szolgála�
tot teljesített harcostársaink fi�
gyelmét, hogy 1958. február hó 
16- án a postásszakszervezet 
Központi Kultúrotthonában, 
Budapest, VI., Benczúr u. 27. 
baráti összejövetelt tartunk. 
K érjük volt bajtársainkat, 
hogy ezen a baráti összejövete�
len minél nagyobb számban 
jelenjenek meg. A találkozóval 
kapcsolatos kérdésekre a vá�
laszt Farkasházi elvtárs adja 
meg a 188—300- as telefonszá�
mon.

A volt Postás Vörösezred 
B ajtársi Köre.

fordulok közkönyvtárakhoz, 
hogy az em beri tudás és szó�
rakozás valam ennyi terü leté�
vel kapcsolatos könyveket 
kölcsönkérjem  és elolvassam. 
Legutóbb a Budapest 72. és 
a Budapest 70. sz. postahivatal 
könyvtárában jártam , ahol 
„pem pőm entesen”, vagyis 
m inden szépítés nélkül elbe�
szélgettem a könyvtárosokkal.

ESZES ELEM ÉRNÉ  a Bu�
dapest 72. sz. postahivatal 
könyvtárosa így beszélt: „Nem 
vagyok függetlenített könyv�
táros. H etenként két alka�
lomm al állok az olvasók ren �
delkezésére. 602 könyvköl�
csönző tagunk 2900 m ű közö tt 
válogathat. H ivatalunk 612 
dolgozója m ajdnem  m ind be�
iratkozott olvasó. Ezzel azon�
ban nem kérkedem . A rra 
lennék büszke, ha mindezek 
olvasnának is. De csak keve�
sen olvasnak . . .  Azt szeret�
ném, ha 1958- ban a  könyvtári 
tagok több könyvet kölcsö�
nöznének és többet olvasná�
nak.”

BENCZE JÓZSEF, a Buda�
pest 70. sz. postahivatal füg�
getlenített könyvtárosa így 
beszél: „1957 július közepétől 
nem csak a Budapest 70. 
könyvtárosa vagyok, hanem  a 
Mozgóposta Főnökség, Buda�
pest 78- é is. A két hivatal lé t�

száma m eghaladja az 1800 
főt, a könyvtárnak mégis 
csak 589 beiratkozott tagja 
van. Azaz a  dolgozóknak 
mindössze egyharm ad része 
visz kölcsön könyvet. Sajnála�
tos tény, hogy az osztályveze�
tők, csoportvezetők, bizalm iak 
nem buzdítják olvasásra a 
dolgozókat7 akik kevés kivé�
teltől eltekintve nem is köl�
csönöznek könyveket a könyv�
tárból. Az olvasókra is pana�
szom van. Nem vigyáznak a 
kölcsönvett könyvekre, el-  
piszkítják, összefirkálják azo�
kat és nem szolgáltatják vissza 
határidőre a köteteket.

Jó  lenne, ha 1958- ban a két 
hivatal dolgozói tömegesen 
iratkoznának be a könyvtár�
ba, sűrűbben vinnének és ol�
vasnának könyveket.”

A két könyvtáros vallomása 
bizony terhelő. H iába költ 
Bencze József 5000 forintot 
évente új könyvekre, hiába 
kér könyveket Eszes Elemér�
né, még a központi könyvtár�
ból is — a dolgozók nagy ré�
sze nem  olvas.

Pedig OLVASNI KELL! 
M ert nem  az iskolának, az 
életnek tanulunk! — Ezt m ár 
2000 esztendeje tud ták  és h ir�
dették a latinok. Ti m iért fe�
le jtitek  el most postás dolgo�
zók?!

K Ö Z L E M É N Y

Klub- élet 
a Posta 

Járműtelepen
Csinos terem  a második 

emeleten. Az asztalokon hófe�
hér terítő, ra jta  virág, a te �
remben-  zongora, rádió, biliárd. 
Ez a Járm űtelep  klubja, itt 
szórakoznak dolgozóink. 1957. 
m árciusában nyitottuk meg a 
m unkásklubot azért, hogy dol�
gozóink szórakozás közben is 
közelebb kerüljenek egymás�
hoz.

Azóta sok dal, tánc, nevetés 
hangzott el az otthonos falak 
között. Hetente háromszor 
ta rtunk  klubnapot — szerdán 
zene és tánc van. Megszervez�
tük a rendszeres film vetítést. 
Jókedv, derű. vidámság, am er�
re  nézünk a klubban. Szeret�
nek eljárn i ide a szaktórsak.

A napi m unka után máso�
dik otthonunk a klub, itt  ta -  

I lálkozunk, szórakozunk, s 
| nagy- nagy szeretettel ide vá�
runk m inden postás dolgozót!

Banga Sándor

É rte s ítjü k  o lv asó in k a t, h o g y  a  
jövőben  a  P o stá s  S zak sz e rv e z e t 
K özponti K ö n y v tá ráb ó l is  kö lcsö �
n ö z h e tn e k  posta i sza .kkönyveket.. 
Az ú jo n n a n  m eg je len ő  é s  a  
k ö n y v tá rb a n  m eg ta lá lh a tó  szak -  
k ö n y v e k  je g y z é k é t fo ly am ato san  
k ö zö ljü k .

A kölcsönzés feltételei:

A k ö lcsö n zés  p o sta i úton-  tö r té �
n ik . A k ö n y v ig én y lések e t a helyi 
k ö n y v tá ro sn a k  v a g y  k ö n y v tá r -  
m egibízottnak k e ll b en y ú jtan i. 
Ahol n in c s  k ö n y v tá ro s , o tt köz -  
ve tienü l a  K özponti K önyv tárbó l 
(Bp.. VI.. B e n czú r u. 27.) lev é l�
b e n  kell k é rn i  a  k ív á n t k önyvet. 
A k ö lcsönzési idő  e g y  h ónap . 
K önyvet c sa k  po stáed o lg o zó k n ak  
leh e t k iad n i.

Uj könyvek jegyzéke:

T echnológ iai ism e re te k . (Anyag-  
és g y á r tá s ism e re t.)

M űszak! ra jz ism e re te k . (A sz a �
k o síto tt közép fo k ú  ok ta tásh o z .)

Szám vitel, pénz -  és an y ag g az -

Fájdalom m al búcsúzunk 
azoktól a postás dolgozóktól, 
akik az elm últ hetek során 
örökre elhagytak bennünket. 
Bene Im re (Berettyóújfalu), 
Besze István (Miskolc 10), Cir-  
busz Im re (Kondoros), Csorba 
Imre (Jánoshalma), Finta Fe�
renc (Szombathely 1), B. J u �
hász Ferenc (Ravel), Kelemen 
István (Himód), Lakatos József 
(Budapest 72), Németh István 
iBu- Vid Hál. ép), Varga Gyula 
'Balatonalmádi), Szathmáry 
Géza (Távbesz. Díjb. Hiv.), 
Magyar István (Mozgóposta-

Í
 főnökség), Barna Jú lia  (Pilis-  
csaba) emlékét szeretettel őriz�
zük meg szívünkben és emlé�
kezetünkben.

d á lk o d ásl ism e re te k , (A m űszak i 
v é g re h a jtó  sz o lg á la t a d m in isz tra �
tív  dolgozó i ré szé re .)

N em zetközi levelezés. (P o sta �
fo rg a lm i tan fo ly am o k  sz ám ára .)

T ávközlés. (K özépfokú ta n �
könyv.)

P csta k eze ié s . (K özépfokú ta n �
könyv.)

P o s la fö ld ra jz . (K özépfokú tan�
könyv.)

Ig a z g a tá s i é s  jog i ism ere tek . 
(K özépfokú tankönyv .)

H íra d á ste c h n ik a . (K özépfokú 
tankönyv .)

P é n z tá r  kezelés . (K özépfokú ta n �
könyv.)

E le k tro n csö v ek . (K özépfokú ta n �
könyv.)

M unkavédelem  és  b a 'e e e te lh á rl -  
tá s .

H írk ö z lé s - tö rtén e t, ig a z g a tá s  és 
e llen ő rzés . (Felsőfokú tankönyv .)

G y ak o rla ti ú tm u ta tó  k áb e le z ő  
re lé s i m u n kához.

M ag y ar — f ra n c ia  — n ém et — 
ango l posta i sz a k k ife je z é se k  g y ű j�
tem énye.

A M c rze - ren d sz e rű  tá v ira to a á s  
tan k ö n y v e .

C. C. I. T. a ján lá so k .
W V ajda Zoltán: E rősítőá llom ások

á ra m e llá tó  b e re n d e z é se i é s  azo k  
üzem vitele .

N ádor L ajos: H elyközi táv b e �
szélő  k ö zp o n to k  te rv ezés i irá n y �
elvei.

C zappán  S zilárd : T áv író  é s  tá v �
b eszé lő  v o n a lak  ép ítése .

POSTÁS DOLGOZÓ.
A Postások Szakszervezetének 

lapja.
Felelős szerkesztő: Horn Dezsl 
Szerkeszti a  szerkesztő bízott!

6ág. ,
Megjelenik havonta egyszer. 

Szerkesztőség és kiadóhivat I 
Budapest, XIV, Cházár And: t 

utca 13.
Szikra Lapnyomda.

F. v.: Kulcsár Mihály.
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A béke erőinek növekedése
A világ lukosságának szám arányához viszonyítva


