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Erősítsük
a munkásba la Imát

Á  szakszervezetek XIX.
kongresszusa nem csak a 

m agyar szervezett dolgozók 
életében, hanem  a nemzetközi 
munkásmozgalomban is fon�
tos esemény Volt. A küldöttek 
gazdasági fejlődésünk továb�
bi útjáról, a dolgozók élet -  és 
m unkakörülm ényeinek jav ítá �
sáról, az életszínvonal em elke�
désének módozatairól — tehát 
a dolgozók legszélesebb réte�
geit érdeklő kérdésekről ta �
nácskoztak. H itet te ttek  a szo�
cializmus építése m ellett, or�
szág világ előtt kijelentették, 
hogy m agukénak tud ják és 
m inden eszközzel támogatják a 
párt vezette m unkás-paraszt 
hatalmat. Ez az állásfogla�
lás, m elyet m éltán v árt el tő �
lünk a világ munkásosztálya, 
természetes, a m agyar m un�
kásosztály egész fejlődésének 
ú tja  ezt követelte meg. S ha 
az im perialista propaganda�
ügynökségek lekicsinylő m ó�
don beszélnek is erről a nagy 
jelentőségű tanácskozásról, a  
kongresszus mégis félreérthe�
tetlenül m egm utatta azt is: a 
magyar m unkásosztály szoli�
dáris, a tőkés és gyarmati or�
szágok dolgozóinak harcával 
és kiáltványban is hitet te tt az 
élet nevében a békéért.

Határozottan állást foglalt 
a  kongresszus a szocializ�

mus építése m ellett és ebből 
term észetszerűen következik a 
szakszervezetek m unkájának 
további alapja. Ez pedig az, 
hogy a szervezett dolgozók, a 
szákszervezetek legfontosabb 
kötelessége a m unkásosztály 
államának, a proletariátus ha�
ta lm ának erősítése. És ebhez 
a m unkához ma m ár adva van 
m inden feltétel. A szakszerve�
zetek egyre inkább elfoglalják 
az őket megillető helyüket, 
egyre jobban betöltik szerepü�
ket a szocializmust építő tá r �
sadalomban, Amikor a  szak-  
szervezetek a gazdaságos te r�
melést segítik, a m unkafegye�
lem m egszilárdításáért küzde�
nek, fellépnek a társadalm i tu �
lajdon elherdálóival szemben, 
eljárnak  a dolgozók ügyes, ba�
jos dolgaiban, am ikor minden 
alkalom m al fellépnek az é r�
dekvédelem m inden kérdésé�
ben, akkor azért m unkálkod�
nak, hogy gyarapodjék a nem �
zeti jövedelem, megterem tőd�
jék  az életszínvonal emelésé�
nek m inden feltétele, erősöd�
jék  az állam és a tömegek 
kapcsolata, igazi népi egység 
formálódjék. És nem  kis dolog, 
hogy a szakszervezeti m unká -  

. n ak  ez az elvi a lap ja tisztá�
zódott. Ez a feltétele ugyan�
is, hogy a szakszervezetek a 
munkásosztály igazi érdekeiért 
dolgozzanak s ne támogassa�
nak demagóg követeléseket. 
Ennek "az elvi alapnak tisztá�
zódása segít, hogy a m inden�
napi m unka tovább fokozód�
jék a szocializmus erősítése é r�
dekében. M ert tagadhatatlan, 
hogy bőségesen akad még 
olyan tennivaló, melyet elha�
nyagoltak a  szakszervezetek 
vagy nem sokat gondoltak rá. 
Vajon nem  ezt m utatja - e , hogy 
számos szakszervezeti bizott�
ság elhanyagolta a term elési 
tömegmunkát, szemet hunyt a 
munkafegyelem lazasága lá t�
tán? Jó  néhány üzemben, hi�
vatalban nem léptek fel h a tá�
rozottan a társadalm i tulajdon 
védelmében az ellen, hogy 
egyesek önzésből a dolgozók 
összessége ellen kövessenek el 
6Úlyos bűnöket. Sorolhatnánk 
még néhány példát, de úgy 
gondoljuk, felesleges. A pél�
dáknál fontosabb a tanulság: 
m inden cselekedetünknél gon�
doljuk meg, m ennyiben segít�
jü k  vele a szocializmus ügyét.

Mindez term észetesen nem 
jelent (s nem is jelenthet) le�
m ondást a dolgozók érdekei�
nek, törvényes jogainak vé�
delméről. A kongresszus má�
sik fontos tanulsága éppen az 
volt, hogy a szakszervezeti 
szerveknek igen határozottan  
fe l kell lépniük az egyes dol�
gozók védelmében, jogos igé�
nyeik kielégítése m ellett, a bü �
rokratikus intézkedések ellen. 
A kongresszus is világosan

m utatta: az egyes em ber jogos 
kérésének segítése is a szocia�
lizmus ügyét szolgálja, m ert a 
sok „apró ügy” elintézése nö�
veli a tömegek bizalmát, erő�
síti a vezetők és a dolgozók 
kapcsolatát, nyesegeti a bürok �
ratikus eltorzulásokat. Mór pe�
dig senki sem tagadja, hogy 
akad még huzavona az üze�
mekben, a hivatalokban, akad 
még bürokratizm us az állami 
intézm ényekben is. Nincs el�
lentét a társadalmi érdek és 
az egyéni érdek között akkor, 
ha a szakszervezeti m unkában  
is m egtaláljuk a. helyes m ód �
szereket ennek megfelelő ösz- 
szehangolására. S ez a mód�
szer egyszer a meggyőzés, m ás�
kor a kem ény harc.

A szakszervezeti m unka mód�
szereiről szólunk, s ez 

nem  véletlen. A XIX. kong�
resszuson többen szóvátették: 
igaz, hogy a m unka tartalm a 
a leglényegesebb kérdés, de 
az sem mindegy, hogyan dol�
goznak a jövőben a szakszer �
vezetek. Érdem es ezzel kap �
csolatban is levonni a megfe�
lelő tanulságokat. A szakszer�
vezeteknek képviselniük kell 
m inden vonatkozásban a dol�
gozók érdekeit, s ez így is van 
rendjén. De vajon elég- e, ha 
szépen hangzó szavakból áll 
ez a  m unka? Nem, semmi 
esetre sem! Nagyon vilá�
gosan fogalm azta meg K á�
d ár János elv társ kongresz-  
szusi felszólalásában a 
szakszervezeti m unka mód�
szereit, am ikor arró l be�
szélt, hogy a H orthy M agyar-  
országon a tőkés elleni h a rc �
ban elég tudom ány volt a szak -  
szervezeti aktivistának, ha 
kért és követelt. A szocializ�
musban azonban az a jó szak- 
szervezeti funkcionárius, aki 
tudja, hogy a dolgozók érdeké �
ben m it kell kérni, de azt is 
tudja, hogyan és honnan lehet 
azt megadni. Egyszerűen szól�
va gondos elemző m unkává, 
tudományos m unkává kell vál�
toztatni a szakszervezetek m in�
dennapos tevékenységét. De 
nemcsak gondolkodást, nem �
csak tudományos elmélyülést 
követel az új m unkastílus. Azt 
is követeli, hogy a  szakszerve�
zeti aktivisták mindennapos 
m egszakítatlan kapcsolatban 
legyenek a dolgozókkal. Nem 
lehet jó szakszervezeti vezető, 
aki nem  él az em berek között, 
aki elszakad az élettől. A szak -  
szervezeti funkcionáriusnak 
mindig em berek között kell 
dolgoznia, az élet d ik tá lta fel�
adatokat kell ellátnia. A cél 
az. hogy a szakszervezeti moz�
galom ne csak szavakban  le�
gyen mozgalom, hanem  az 
életben is.

A XIX. kongresszus küldöt�
tei az üzemekben és hi�

vatalokban, a kongresszus ha�
tározatainak valóra váltásáért 
munkához kezdtek. A kong�
resszus bőségesen adott tenni�
valót és bizonyos, hogy a ta �
nulságok levonása u tán  a szak-  
szervezeti m unkában további 
fellendülés következik be és 
az eddiginél jobban teljesítjük 
a szakszervezet alapvető köte�
lességét: erősítjük a m unkások  
államát.

1958. M árcius 15.

A  Szakkollégium  és a Szakszervezet Elnöksége 1958. III. 6-i 
közös ülésén az egyes igazgatóságokhoz tartozó hivatalok, üze �
m ek  és központi szervek közül az igazgatóságok és területi bi�
zottságok javaslatait figyelem be véve az 1957. II. félévben leg�
jobb eredm ényt elért postaszerveket az „Elüzem” címmel és a 
vele járó pénzjutalom m al tün te tte  ki.

Postaforgalmi szerveink közül: Makó, Salgótarján. Balassa�
gyarmat, Debrecen 2., Szombathely 2., Sátoraljaújhely, Gyön�
gyös, Dombóvár 2., Veszprém 1., Hódmezővásárhely 1., Pester�
zsébet 1„ Budapest 10., Budapest 3., Nyíregyháza 1- cs hivatalok.

Postam üszaki szerveink közül: Posta Központi Kábel Üzem, 
Helyközi Távbeszélő Igazgatóság, Lipót Távbeszélő Üzem, Rá�
dióvételtechnikai és E lektroakusztikai Üzem, Pécsi Hálózatépítő 
Üzem, Orosházi Fenntartási Üzem, Karcagi F enntartási Üzem, 
Kaposvári 2. sz. Fenntartási Üzem. Szegedi Fenntartási Üzem, 
Mátészalkai Fenntartási Üzem, Alközponti Üzem — nyerték el 
az élüzem címet.

2 000 000 szervezett 
dolgozó képviseletében 

100000 bizalmi 1000 küldötte

NŐK ÜNNEPE
A nemzetközi nőnap alkal�

mából elismeréssel üdvözlöm 
a közlekedés m unkaterületén 
dolgozó asszonyokat és lányo�
kat.

Igaz elismerés és köszönet 
illeti a nődolgozőkat, akik a 
vasúton, postán, az autóbu�
szon, a villamosközlekedésben, 
a telefonközpontokban vagy a 
közlekedési irodákban dolgoz�
nak és híven teljesítik fontos, 
sokszor áldozatos feladatukat. 
Jól tudom, hogy az asszo�
nyokra elvégzett napi m un�
kájuk után  még az otthon fel�
adatai várnak és a gyermek-  
nevelés gondjai is főként reá�
juk  hárulnak. M indezért a 
m unkáért és áldozatért több 
elismerés, több segítség illeti 
őket.

A közlekedés nődolgozói kö�
zül kiváló m unkájuk és pél�
dás szorgalmuk elismeréséül 
többet k itün tettünk  a  mai n a�
pon, legyenek ezek a kitünte�
tések korm ányunk és minisz�
térium unk őszinte megbecsü�
lésének jelek

A dolgozó nők áldozatkész 
m unkája, példás helytállása 
gyarapítja a szocializmus épí�
tésének erőit. A szocializmus 
védelme a nők egyenjogúsá�
gát is jelenti, de ezt az egyen�
jogúságot csak akkor bizto�
síthatjuk, ha mennél több te r�

het veszünk le a term előm un�
kát végző asszonyokról. Népi 
állam unk a napközi otthonok 
és az óvodák szaporításával 
akar enyhíteni a gyermekne�
velés gondjain, a nődolgozók 
m unkafeltételeinek és szociá�
lis helyzetének állandó javí�
tásával kíván segíteni a te r�
m előm unkát végző asszonyo�
kon és lányokon.

A szocializmus tábora az 
életért, az em berek boldogabb 
és nyugalm asabb holnapjáért 
küzd, el akarja  oszlatni nem �
zedékünk és gyermekeink feje 
felöl az atom háború fekete fel�
hőit. Minden nődolgozónak 
tudnia kell, hogy gyermekeink 
jövője a békétől függ, de a 
béke fennm aradása asszo�
nyaink helytállásán és öntu�
datán  is múlik. A világ dol�
gozó asszonyainak a nagy cél 
érdekében egyesíteniük kell 
elhatározott akaratukat.

A nemzetközi nőnap a  nők 
megbecsülésének, elismerésé�
nek, gyermekeink jövőjének 
és az em beri béke reményé�
nek napja.

Fogadják a közlekedés és 
posta dolgozó női, március 8- a 
alkalm ából szívből jövő jókí�
vánságaimat.

KOSSÁ ISTVÁN s. k.. 
közlekedés-  és postaügyi 

miniszter

ül. össze április 30- án és m ájus 
1- én, hogy részt vegyen a III. 
országos bizalmi találkozón. A 
találkozón részt vesznek m ajd 
a harcos postás bizalmi gárda 
küldöttei is.

A III. bizalm i találkozó elő�
készületei közben jóleső ér�
zéssel gondolhatunk vissza a 
tavaly augusztus 20- án rende�
zett II. országos bizalm i ta lál�
kozóra, am elyen a postás kül�
döttek becsülettel m egállták a 
helyüket. K ét küldöttünket ki�
tün te tték  a jól végzett bizalmi 
m unkáért, két küldöttünk pe�
dig felszólalásával halla tta  a 
postás dolgozók hangját.

A III. országos bizalmi ta �
lálkozón negyvenhárom  kül�
dött képviseli a postásokat. A 
postás küldötteket a dem okra�
tikus elvek alap ján  m árcius 
15- től kezdve választják  meg 
a különböző alap - , járási, me�
gyei szervek az országos bi�
zalmi találkozóra. M inden pos�
tás bizalmi alapvető feladata 
most, hogy ism erkedjék meg a 
SZOT XIX. kongresszusa 
anyagával, a kongresszus hatá�
rozataival. Az alapszervezetek 
összbizalmi értekezletein úgy 
tárgyalják  meg ezt az anyagot, 
hogy dolgozzák ki m indjárt 
gyakorlati alkalm azásának 
m ódszereit is. így sikerül m ajd 
közel vinni a dolgozókhoz a 
SZOT kongresszus határoza�
tait.

A III. országos bizalmi ta lá l�
kozó előtt örömmel vesszük 
tudom ásul, hogy a kiváló bi�
zalm iak névsorában egyre 
több a postás. Ez a szaktársak 
egyre jobb m unkáját is bizo�
nyítja. De bizonyítja azt is, 
hogy m a m ár szinte m inden 
szervezett dolgozó belátja, 
hogy a bizalm iak nélkül, illet�
ve jó bizalm i m unka nélkül 
nincs szakszervezeti élet. Egy�
re  növekszik azoknak a postás 
bizalm iaknak a  száma, akik 
m unkahelyükön nap - nap után 
harcos kiállással nyerik el a 
dolgozók bizalm át. M indenről 
szó kerül m ajd a III. országos 
bizalmi találkozón. M int aho�
gyan szó kerül m ajd azokról a 
szakmai vezetőkről is, akik 
még nem értették meg teljesen 
a bizalmi m unka fontosságát

és ezért nem figyelnek fel a 
bizalm iak javaslataira, véle�
ményeire. A találkozó tanács�
kozásain nyilván m egvitatják 
m ajd a bizalm i m unka m inden 
problém áját, a  bizalm i m unka 
m egjavításának módszereit.

Hisszük és egyben biztosak 
vagyunk abban, hogy a Postás 
Szakszervezet bizalmi küldöt�
tei a III. országos bizalmi ta �
lálkozón m egállják helyüket és 
újabb dicsőséget hoznak a pos�
tás becsületre. K éri Gyula

Köszöntjük
szaktársnőinket!
A z  egész világon március 

8-án a nem zetközi nőnap al�
kalmából köszöntik a dolgozó 
nőket — édesanyákat, asszo�
nyokat és leányokat. A  posta 
üzem eiben és hivatalaiban is 
bensőséges kis ünnepségeken  
em lékeztek m eg szaktársnő �
inkről.

A legelső 
s z a b a d  t a v a s z
1848 m árciusában köszöntött a 
m agyar népre. Súlyos csaták 
u tán  .ném et, török, majd ú jra  
ném et hódoltság m últával 1848 
m árciusában m agára ta lá lt a 
nép, s kivívta a sokat szenve�
d e tt M agyarország első szabad 
tavaszát. Micsoda tavasz is 
volt az! N apja Petőfi, katonája 
Bem, Damjanich, vezére Kos�
suth. s támogatói a pesti kéz�
mívesek, a m agyar parasztok 
és munkások, Táncsics, Jókai, 
Arany, Vörösmarty, Tompa és 
még hányán? S mily magasztos 
szándékok! A m agyar állami 
függetlenség megvalósítása, a 
dem okratikus szabadságjogok 
megadása, a  feudalizm us elleni 
harc és még sok - sok kezdemé�
nyezés, am ely a maga korá�
ban, a maga idején nemcsak 
szükséges volt a m agyar nem �
zeti élet szempontjából, de 
Európában is a leghaladóbbak 
közé szám ított.

A legelső szabad tavasz 
pompázó virágát vérbefojtotta

az elnyomó cár és császár hi�
deg vasa, de a m agyarság vá�
gya a szabadságért, a haladá�
sért, átsü tö tt az elnyomáson, 
kínzatásokon.

Petőfi és a m árciusi ifjak  
példája lelkesítette és éltette a 
magyarság legjobbjait, s  ké�
sőbb a munkásmozgalom h ar�
cosait, a parasztság forradal�
m árait az elnyom atás és fasiz�
mus nehéz esztendeiben. Most, 
am ikor szabadságunk nyarára  
érkeztünk, szeretettel és tiszte�
lettel gondolunk vissza azokra 
a negyvennyolcas hősökre, 
akik legjobb m unkájukat, ha 
kellett életüket és vérüket ad�
ták  népünk jövőjéért, a füg�
getlenségért.

A legelső szabad tavasz pél�
dája mély és igaz hazafiságra 
in t: a békéért, a szocializmus 
m egvalósításáért össze kell 
fogniok világszerte a haladó 
erőknek, s szembe kell száll�
niuk a kizsákmányolás, a há�
ború, a pusztítás erőivel.

Ifjúsági Világkonferencia

Postások
a SZOT vezetőségében
A magyar szakszervezetek  

X IX . kongresszusa harmadik 
napirendi pontként megválasz�
totta a Szakszervezetek Orszá�
gos Tanácsának tagjait és pót�
tagjait. Szakszervezetünk tag�
jai közül a SZOT tagja lett: 
Horn Dezső főtitkár, Besenyei 
Miklós titkár. Brebovszky Je �
nő alclnök. póttag lett Kóczián 
András elnök és dr. Zsuffa  
Szabolcs alelnök elvtársak.

A  tanács első ülésén m egvá �
lasztotta a SZOT elnökség 21 
rendes tagját és 5 póttagját

A SZOT elnökség rendes 
tag ja le tt H orn Dezső elv�

társ szakszervezetünk fő�
titkára.

A magyar szakszervezeti 
mozgalom vezetőszerveiben a 
Postás Szakszervezet képvise �
lői is szép számban kaptak he �
lyet — nagyobb számban, mint 
eddig. Ez a körülm ény is bizo�
nyítja a postások megbecsülé �
sét

Eredményes, jó m unkát kí�
vánunk a magyar szakszerve �
zeti mozgalom vezetőinek, 
am ikor lapunk részéről üdvö �
zöljük az új vezetőséget, s 
ezen belül postás szaktársain �
kat és bizalmunkat fe jezzük ki 
irántuk.

megrendezéséről adott ki fel�
hívást a Szakszervezeti Világ-  
szövetség. A találkozó a Dol�
gozó Ifjúság I. Szakszervezeti 
Világkonferenciája néven ke�
rül megrendezésre. 1958. július 
14- től 20- ig, Prágában. A kon�
ferencián fajra, felekezetre és 
politikai nézetekre való tekin�
te t nélkül mindenki részt vé�
lhet,

A konferencia keretében 
megrendezik m ajd az egyes 
szakm ák nemzetközi találko�
zóit is. Szeretnék, ha ezen 
mindenki elm ondaná országá�
nak problémáit, eredményeit, 
s  jó lenné, ha az ifjak  meg�
ajándékoznák egymást. - A ta�
lálkozó tanácskozásain nagy 
figyelmet szentelnek a gazda�
sági és szociális problém ák�
nak is.

Reméljük, hogy a Dolgozó 
Ifjúság I. Szakszervezeti Vi�
lágkonferenciájának ügye a 
világ m inden tá ján  a dolgozó

emberek rokonszenvére és se-  
segítségére talál.

*

Magyar postás fiatalok!
Ti, akik békében, egy szo�

cializmust építő állam gon�
doskodása a latt nőttük fel, se�
gítsétek a konferencia ügyét! 
Gondoljatok arra , hogy hány 
millió fiatal sínylődik a  tőkés 
gyarmatokon, akiknek rem é�
nyük sincs a legelemibb em�
beri jogaik gyakorlására, em �
beri életm ódra — és hány 
millió fiatal él a tőkés álla�
mokban kiszolgáltatva m un�
kaadói kénye - kedvének vagy 
éppen m unka nélkül. Őket ka�
roljátok fel, az ő harciakat 
segítitek győzelemre, ha ele�
get tesztek a felhívásnak. A 
baráti állam okban élő fiata�
loknak nyújtotok segítséget, 
ha életetekről, problém áitok�
ról tájékoztatjátok őket, ha 
tapa ztalalaitokat kicserélitek.

Előre a Dolgozó Ifjúság I. 
Szakszervezeti Világkonferen�
ciájának sikeréért!

Meg is érdemlik a megem �
lékezést, a köszöntést. A  pos�
tánál a dolgozók közel 37 szá�
zaléka nő és m egtaláljuk őket 
a posta m inden ágában, ahol 
vállvetve végzik a férfiakkal 
együtt sokszor terhes, sok fi �
gyelm et igénylő m unkájukat.

K öszöntjük őket a salter ab�
lakoknál, a telefonközpontok �
ban, a távírógépek m ellett és 
mindenhol, ahol becsületes 
m unkával segítik a postaszol�
gáltatást.

Népi állam unk m ár eddig is
sok m indent tett ej dolgozó nő�
kért. Ma már a postánál is és 
az egész országban megvaló �
sult az „egyenlő munkáért 
egyenlő bért“ elve. A  posta 
minden ága nyitva áll a nők 
előtt, m indenhol megtaláljuk 
őket vezetűposztakon. Nődol�
gozóink gyermekeiről 9 gyer�
m ekintézm ényünk (xmdedko- 
dik, javu lt az anya- és csecse�
mővédelem, és ez mind azt bi�
zonyítja, m ilyen sclkat. adott a 
nőknek a népi hatalom.

De sok még a tennivalónk is. 
Még nem  mindenhol viselnek 
szám arányuknak megfelelően  
vezető posztokat. Még nem  
m indenütt becsülik meg meg �
felelően a női m unkát. Még 
nem  te ttünk  meg mindent, 
hogy az úgynevezett „máso�
d ik m űszakot“ megkönnyítsük. 
Ma m inden ünnepélyes szónál 
azt hisszük többet ér az a fér �
fias elhatározás, hogy ezentúl 
többet segítünk szaktársnőink �
nek és igyekszünk azokat az 
eszközöket előteremteni, am e �
lyek m egkönnyítik a nők dol�
gát. B iztosítjuk számukra is, 
hogy több idejük és m ódjuk le�
gyen  ejnképzésükre, politikai, 
szakmai és általános m űveltsé �
gük fejlesztésére.

Ennek tudatában köszöntjük 
asszonyainkat és leányainkat. 
És kívánjuk, hogy az a forró 
szerétét, am ely fe léjük áradt e 
napokban, adjon erőt asszo�
nyainknak és leányainknak, 
hogy harcuk, m ely a békéért, a 
családok felem elkedéséért és 
gyerm ekeinkért folyik, sikeres 
legyen.

Postások Szakszervezete 
elnöksége

Ahol a versenynek 
sikere van

A budapesti postaigazgató�
ság hírlapterjesztő üzemének 
dolgozói a m unka minőségének 
m egjavítására te tt vállalásuk�
ban szép sikert értek  el. A tíz 
elosztó közül a IV. számú el�
osztó végzett példam utató 
m unkát és ért el kiváló ered�
ményt. A jó m unka jutalm ául 
Fekete István elosztóvezelő, 
Haubl Antal motorosellenőr, 
Halmi Géza központi szervező 
szaktársak a „Kiváló Dolgo�
zó” kitüntetést kapták.

G ratulálunk a k itüntetettek�
nek és m unkájukhoz sok sikert 
kívánunkj
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A Posta Központi Javítóüze�
me ezen a borongós februári 
napon bírósági tárgyalóterem �
mé alakult át. A dolgozók pe�
dig a  tárgyalóterem  közönsé�
gévé. Az üzem két ism ert fia�
tal dolgozója áll m a a  Pesti 
Központi Kerületi Bíróság elé. 
A két dolgozó Szalai László és 
Urbán Tibor szabadlábon vé�
dekezik — ha tud. A tá r�
gyalóterem csendjében hide�
gen, vádlón konganak a sza�
vak, t  kibontakozik belőlük

zonyos engedélyekre hivatko�
zik, amelyet m osóteknő - állvány 
készítésére kapott. Azt állítja, 
hogy m inden m unkát, am it 
m agáncéljaira készített, 24 fo�
rintos m unkabérrel megfize�
tett.

Urbán László sógorára hi�
vatkozik, akinek jól felszerelt 
kisipari műhelyében alkotta 
meg a gépeket.

A bíróság kérdéseire azon�
ban ellentmondó feleleteket 
kaip a vád lo ttak tó l A íröccs

A kész és a  félig kész fröccs-  öntőgép a  tárgyalóterem ben,

egy érdekes történet, sok- sok 
tanulsággal.

Az első pont a vádirat

Ez a  két 26 esztendős fiatal, 
műszerész volt az üzemben, ki�
váló dolgozók, sztahanovisták, 
pénzjutalom m al többször ki�
tüntetettek, közmegbecsülés�
nek örvendettek. Mégis vissza�
éltek a  nép bizalm ával. 1957 
nyarán a  m unkaidő a latt 
fröccsöntő gépeket készítettek, 
s az egyik gép m ár m ajdnem  
teljesein, a  m ásik félig volt 
kész, am ikor egy üzemellen�
őrzés során észrevették a „fu�
sizást“ és fegyelmi tárgyalás 
indult ellenük. Bűnösök to�
vábbá kivágó és hajlítószer�
szám készítésében, am elyet sa�
já t céljaikra készítettek, 
ugyancsak m unkaidő alatt. A 
Szalai László által okozott kár 
13 050.85 forint, az Urbán 
László által okozott kár 7087.65 
forint.

A vádlottak vallomása

Szalai László m indent tagad. 
Bűnösnek sem érzi m agát, bi-

| öntőgépet a m űanyag kisipa�
rosok részére készítették s a 
Szalai- féle gép körülbelüli é r�
téke 20—25 ezer forint, befeje�
zett állaípotban.

A keresztkérdések súlya 
a latt Szalai annyit beismert, 
hogy m ás m unkákat is elvég�
zett az üzemben, m in t am ire 
engedélye volt, de szerinte ez 
„nem lényeges”.

Urbán teljesen megtört, 
őszinte vallom ást tesz, elisme�
ri bűnösségét és vállalja  an �
nak m inden következményét.

Szalai azonban még a szem�
besítés után is tagad.

A tanúkihallgatás

soráp azután még sokminden 
kiderült. Szalai és Urbán n a�
gyobb darab  kenyeret akartak  
szerezni m aguknak és család�
juknak és ez a  szándék önma�
gában nem  elítélendő. A mód 
azonban, ahogy te tték  — bűn�
te tt — m ert a  maguk m unkájá�
val ugyan, de az állam  és a 
nép vagyonának kárára  akar�
tak  anyagi könnyebbséget. A

tanúvallomásokból azonban ki�
derült, hogy sok m indenben az 
üzem is hibás, m ert nem  volt 
elég sokoldalú az ellenőrzés. 
Urbán vallomása szerint „a 
portás vagy megnézte a  táská�
kat, vagy nem ”. így hát köny-  
nyű volt vékony kis csatorná�
kon kifolyni a  kapukon a nép 
vagyonának. Hibás az üzem 
abban is, hogy elhanyagolta a 
politikai nevelőm unkát, és 
nem  világosította fel időben 
ezeket a  fiatalokat arról, hogy 
lehet nálunk többet keresni, 
de nem így,' hanem  még jobb 
minőségi és mennyiségi m un�
kával. És hibás a belső anyag�
ellenőrzés is, ha előfordulhat 
egy olyan eset, vagy több olyan 
eset, hogy nagym éretű vas -  és 
acéldarabokat selejtbe dobnak, 
holott azokból ügyeskedve, 
még fröccsöntőgépet, vagy más 
alkatrészeket tudnak gyalulni 
vagy esztergálni.

Hibás az üzem is, de a bűnt, 
Szalai és U rbán követte e l . . .

Ami Igaz, igaz

A Központi Javítóüzem  am i�
kor felfedezte a kártevést, 
azonnal és határozottan intéz�
kedett, csakhogy azt hisszük, 
előbb kellett volna.

A tárgyalásion az üzemnek 
250 dolgozója vett részt, s 
annyian m arad tak  kinn a  fo�
lyosón, hogy azt hisszük, nem 
túlzás, ha azt m ondjuk, hogy 
az egész üzem ott le tt volna, 
ha elegendő a  hely. A közel 
hétórás tárgyalást szinte pisz-  
szenés nélkül ülte végig a 
szépszámú hallgatóság, és lá t�
szott az arcokon, hogy sok ta �
nulsággal szolgált a javítóüzem 
m inden - dolgozójának. Nyilván 
ugyanennyi tanulsággal szol�
gált az üzem vezetőinek és 
szakszervezeti bizottságának 
is, am elyik m int az üzemben 
hallottuk, szigorú intézkedése�
ket javasolt és te tt a  m unka -  
fegyelem megszilárdítására, a 
szigorúbb anyagellenőrzésre. 
Ennyi tanulság után követke�
zett el

az ítélethirdetés.

A bíróság a társadalm i tu la j�
don sérelm ére elkövetett lopás 
és csalás m iatt Szalai Lászlót 
nyolchónapi börtönre és 500 
forint pénzbüntetésre, Urbán 
Tibort pedig beismerő vallom á�
sára és családi körülm ényeire 
való tekintettel, hathónapi fel�
függesztett börtönre és 300 fo�
rin t pénzbüntetésre ítélte.

A francia postások 
-  harcban

A francia postás szövetség 
főtitkára, Georges Frischm ann, 
aki szakszervezetünk V. kong�
resszusának kedves vendége 
volt, a  F rancia Kom m unista 
P árt központi lapjában m egje�
lent cikkében ism ertette a 
francia postások bérharcát. 
Cikkének legérdekesebb meg�
állapításait foglaljuk össze az 
alábbiakban:

Széleskörű akciók jelzik a 
közalkalm azottak és postások 
harcát — írja . — Novemberben  
egymilliónál több volt a sztráj�
kolok száma és tavaly decem�
ber 20- án a  szakszervezetek 
felhívására több m in t 30 000 
közalkalm azott és postás vo�
nu lt fel a  párizsi városházától 
a pénzügyminisztériumig és 
közös követeléseikért tün te t�
tek. Franciaországban több 
szakszervezet dolgozik és a 
korm ány szám ít a szakszerve�
zetek széthúzására. A dolgozók 
azonban egyre többen követe�
lik a  szakszervezetek egysé�
gét. j

A gáz-  és v illam osm űvek; 
dolgozóinak példája lelkesítő ,! 
sokáig megosztottságban éltek, 
de m ind erősebb követelésükre 
októberben megvalósult az 
egység.

Ezért követeljük mi, a  bal�
oldali szakszervezetek képvise�
lői, hogy egyesüljenek a  köz-  
alkalm azottak különböző szak -  
szervezetei. Hiszen az egységes 
harc eddig még mindig siker �
rel végződött!

A francia postaügyi minisz�
te rt aggasztotta a sz trá jk  egy�
sége és tartóssága. Megpró�
bálta megbontani és megfé�

lem líteni a  szakszervezeteket. 
A hivatalvezetőkön keresztül 
azt híresztelte: k á r a további 
erőfeszítésért, m ert teljesítik  a 
követeléseket. Ugyanakkor 
azonban a m inisztert kereső 
küldöttségeket többízben is 
riadókészültség várta . A Postás 
Szövetség vezetői — akik 
mindvégig a  m unkások között 
tartózkodtak — leleplezték a 
m anővereket. A sztrájkolok ki�
jelentették, mivel követeléseik 
süket fülekre ta lá ltak  a minisz�
ternél. ők is süketek lesznek, 
ha azt m ondják: „javítsátok ki 
a kábelhibákat”. És a  javítás

hiányában bekövetkezett tíz�
milliós károkért a  m iniszterre 
hárítják  a felelősséget.

Ma m ár nem  sztrájkolnak a 
francia postások. A harc más 
form áját választották: a  parla�
m entben, a  kom m unista kép�
viselők harcolnak a  távirda -  
m unkások követeléseinek te l�
jesítéséért. A harc folyik F ran�
ciaországban s rem éljük — fe�
jezi be cikkét Frischm ann elv�
társ — hogy e harc eredm énye �
képpen nagyobb darab kenye �
ret tudunk biztosítani a fran �
cia postásoknak és közalkal�
m azottaknak.

ÁPRILIS 4.
hazánk felszabadulásának évfordulója, ú j életünk megindulása 
óta im m ár tizenharm adik ízben köszönt ránk. É letünk e nagy 
fordulóján hálás szívvel köszöntjük a  felszabadító Szovjet�
uniót és a  Vörös Hadsereg katonáit, akik egy új világ felépí�
tésének lehetőségét hozták el nekünk. Az új gondolatok, s az 
új világ építéseinek katonái kívánunk lenni, mi, postások is, s 
elsősorban m unkával, jó és hasznos, békés, építő m unkával 
szeretnénk ünnepelni. Szándékunkat mi sem bizonyítja job�
ban, m int a  Budapest 62- es hivatal szocialista m unkaverseny 
felajánlása, m elynek pontjai elsősorban a  m unka m egjavítá�
sát, a  szakképzettség növelését kívánják segíteni. A hivatal 
minden osztálya értékes felajánlásokat tett. S példájuk 
nem egyedülálló. Más igazgatóságok hivatalai is ha�
sonló felajánlásokat tettek. Mindez világosan bizonyítja, dol�
gozóink, és a  magyar postásság derékhada helyesen értékelik 
április negyediké, s ezen keresztül a  felszabadulás ■olentősé-  
gét. S most a közelgő április 4- e alkalm ából nem csak a  felsza�
badító Szovjetuniónak, és a  dicsőséges Vörös Hadseregnek 
mondunk köszönetét, azért m ert felszabadított, s nehézségeink 
közepette önzetlenül segített, hanem  dolgozóinknak is, akik 
vállalták és vállalják növekedésünk nehézségeit, s öntudatos 
m unkával dolgoznak a jobb, békésebb, és gazdagabb, szocialista 
jövőért,

Posta
a takarékosságért
Nemcsak a vidéki postahi�

vatalok dolgozói fejtenek ki 
komoly erőfeszítést azért, 
hogy teljesítsék, sőt tú lteljesít�
sék a takarékgyűjtési tervüket, 
hanem  a budapestiek is. Erről 
beszélnek a közölt számok. 
Amíg 1951- ben a budapesti 
postahivatalok 8,9 millió fo�
rin t takarékbetétet gyűjtöttek, 
1957- ben m ár az egyévi gyűj�
tésük eredménye 83,6 millió 
forint volt. Ezzel az 1957. évi 
tervüket 340 százalékra teljesí�
tették. A m unkájuk eredm é�
nye jelentős, m ert a gyűjtött 
összeg az országos betétszerzés�
nek az egyharm adát teszi ki.

Nem egy olyan postahivatal 
volt, amelyek több m in t há�
romszorosát érték el az előző 
évi állom ányuknak. (Budapest
1.. 9., 8., 13., 53., 64., 66., 74., 80.,
90., Pestlőrinc, Budafok, So�
roksár, Újpest, Rákoskert és 
még sokan mások.)

ö rü lü n k  a  több m in t 150 bu�
dapesti postahivatal sikerének 
és m unkájukhoz hasonló jó 
eredm ényeket kívánunk. A bu�
dapesti postások eredményesen 
szolgálják népgazdaságunk 
fontos ügyét. U. M.

1919. március 21- én Ma�
gyarországon megszületett a  
világ második tanácshatalm a. 
Nehéz körülmények között 133 
dicsőséges napig ta rto tta  m a�
gát. A magyar tanácshatalom  
végig m aga mögött érezte az 
orosz nép tám ogatását: „Az
egész világon a munkásosz�
tály minden becsületes tag ja 
a  ti pártotokon áll!” — üzen�
te Lenin a  m agyar m unkás�
ságnak.

S a Tanácsköztársaság m in�
den rendelete a  dolgozó kis�
em berek javá t célozta. Mit 
te tt a  Tanácsköztársaság a 
postásokért?

Sokat, nagyon sokat.
Rendezte az illetményeket. 

Beszámította a szolgálati éve�
ket, és az egyéves gyakorlati 
idő alatti bért. A postames�
terek és alkalm azottak bérét 
rendezte. Háborús drágasági 
segély és családi pótlék fize�
tési módosítást rendelt el. Va�
sárnapra, m unkaszüneti n a �
pokra korlátozta a postaszol�
gálatot. Kedvezőbb betegse�
gélyezési rendszert biztosított. 
A nehéz napok és körülm é�
nyek ellenére rendelet figyel�

meztette a  vezetőket, hogy 
több jóindulattal hallgassák 
meg a  panasszal, vagy ügyes�
bajos dologgal hozzájuk for�
duló dolgozókat. És ha lehet, 
ügyüket soronkívül intézzék.

Az igazgatóságokhoz, na�
gyobb hivatalokhoz politikai 
megbízottakat rendelt ki a ta�
nácshatalom. E megbízottak 
biztosították a tanácshatalom  
érdekeinek meglelek* postai 
munkát.

A Vörös Hadsereghez lelke�
sen csatlakoztak a  postások 
is. A volt Postás Vörös Ezred 
katonáinak hősiességét őrzi és 
h irdeti többek között az ongai 
és felsőzsolcai hősi emlékmű 
is. A külső imperializmus, s a 
belső ellenforradalom  legázol�
ta  az első magyar proletár -  
hatalm at — de ez m it sem 
csorbít a  dicsőséges 133 nap 
hősiességén.

Büszkén tekintünk vissza az 
1919- es M agyar Tanácsköz�
társaságra, történelm ünk ra �
gyogó állom ásának ta rtjuk , s 
március huszonegyedikén sze�
retettel emlékezünk meg az 
első m agyar proletárhatalom -  
ról.

Miért nem kaphat minden  
postás dolgozó telefont?

főként Budapesten, kb. 30 000 
kielégítetlen felszex- elési ké�
relem van, közöttük orvosok, 
mérnökök, kisiparosok, stb. 
akiknek nagy szükségük volna 
a telefonra és igényeiket a pos�
tának jelenleg nem  áll m ódjá�
ban kielégíteni.

A műszaki dolgozók előtt

ismert dolog

központjaink telítettsége, é r �
pár hiány, és más műszaki 
akadály, amely lehetetlenné te�
szi a  telefonállom ások számá�
nak növelését. Előfordult, hogy 
egyes postás dolgozók a ked �
vezm ényes állomás felszerelése 
érdekében meg nem  engedett 
eszközöket is igénybe vettek. 
Mindezeken tú l figyelembe 
kell venni a posta gazdasági 
érdekeit is. Ezeket a körülm é�
nyeket és tényezőket össze 
kell egyeztetnünk.

A felsorolt indokok te tték  
szükségessé, tehá t a korlátozó 
intézkedés ideiglenes beveze�
tését. Ez azonban nem  jelenti 
azt, hogy m ost már egyetlen 
postás dolgozó sem  veheti 
igénybe a kedvezm ényes táv -  
beszélőállomás felszerelését. Ez 
csak azt jelenti, hogy átm ene�
tileg, am íg a távbeszélő köz�
pontjainkat nem  bővítik meg�
felelő m értékben, meg kell 
vizsgálnunk, hogy a sok postás 
jelentkező *közül k ik  kapják

meg előbb a  kedvezményes ál�
lomás felszerelésére az enge�
délyt.

Szakszervezetünk 

úgy látja,

hogy ez a probléma az ország 
terü letén  nem  m indenhol egy�
form án jelentkezik. Egy- egy 
igazgatóság terü letén  is más 
és m ás a  helyzet és így a  k i�
adott egységes korlátozó in�
tézkedés Véleményünk szerint 
nem volt helyes. Ügy véljük, 
helyesebb lenne, ha az igazga�
tóságok vezetői és a  terü leti 
bizottságok elnökei a  terü le�
tükön közösen döntenének, 
hogy a dolgozók közül — a 
szükségességnek megfelelően 
— mindaddig míg e korlátozó 
intézkedésre szükség van — 
kiknek szerelhessenek fel ked�
vezményes távbeszélőállomást. 
Budapesten m ár megállapodás 
született. A Postavezérigazga�
tóság és a szakszervezet képvi�
selői rövidesen közös bizottsá�
got létesítenek és e bizottság 
rendszeres megbeszélésen dönt 
majd, hogy kiknél szereljenek 
fel távbeszélőállomást. Szak -  
szervezetünk azon igyekszik, 
hogy,a postás dolgozók kedvez�
ményét e terü leten  is a  lehető�
ségek figyelembe vételével a 
legigazságosabban kielégítsék. 
Ehhez ,a m unkához kérjük dol�
gozóink segítségét, támogatá. 
sát és türelm ét is.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ■— -

F ig y e le m !
a nyugdíjigény-bejelentés eddigi módja

megváltozott!

A postás dolgozók közül egy�
re többen jönnek hozzánk pa�
nasszal, hogy teleíonszerelési 
kérelm üket elutasították.
Egyes dolgozók úgy véleked�
nek, hogy ez a kedvezmény 
csak látszólagos, m ert igen 
gyakran nem lehet igénybe 
venni.

Nézzük meg. igazuk van - e 
ezen dolgozóknak?

Régen,

a felszabadulás előtt egv távbe�
szélőállomás bekapcsolásakor 
a  belépési díj 50 százalékát kel�
lett fizetni és az alap, illetve 
az előfizetési díjkedvezmény 75 
százalékos volt. M indenki tud�
ja, akkor a postás dolgozók 
közül csak igen kevés — kb. 
1—2% — rendelkezett távbe�
szélővel, pedig műszaki aka�
dályok nem  igen voltak, hiszen 
a posta reklámok, hirdetések, 
kedvezmények biztosítása ú t�
jain k ínálta  a távbeszélők fel�
szerelését és mégsem volt any -  
nyi jelentkező, hogy ne tudták 
volna kielégíteni az igényeket. 
1948. évben m ár korlátozó in�
tézkedést kellett életbe léptetni 
és csak kivételesen indokolt 
esetben szereltek fel postás 
dolgozónak kedvezményes táv -  
beszélöállomást.

Az 1956. XII. 8-i POÉ 
40. száma

részletezi, hogy a postás dol�
gozók milyen form ában vehe�
tik  igénybe a  kedvezményes 
távbeszélőállomás felszerelését. 
Ez a  rendelkezés m ár nem csak 
az engedélyezés módját, h a �
nem a kedvezmény k iterjesz�
tését is tárgyalja. Régen csak a 
távbeszélőállomós felszerelésé, 
re és előfizetésére adtak  ked�
vezményt, de ott is a felszere�
lésnél 50 százalékos volt az 
engedmény. Jelenleg m ind a. 
felszerelésnél, m ind a havi elő�
fizetésnél egységesen 75 száza �
lékos kedvezm ényben része �
sülnek dolgozóink. Bővítését 
jelenti a  kedvezm énynek az a 
kiegészítés is, hogy akinek 
.nincs távbeszélőállomása az 
egy év a la tt kedvezményesen 
összesen legfeljebb 500 Ft. te l�
jes díjjal szám ított keretösszeg 
erejéig adhat fel táv irato t és 
folytathat távolsági beszélge�
tést. . Ez azt jelenti, hogy egy 
dolgozó egy év a la tt legfeljebb 
375 Ft összegű kedvezményben 
(500 F t 75 százaléka) részesül�
het. Ezt a  kedvezm ényt most 
már minden postás dolgozó 
igénybe veheti, ha szükségét 
látja, nem csak azok, akiknek 
lakásán telefon van. Ma tehát 
a távbeszélő díjkedvezmény 
nemcsak abból áll, hogy van - e 
’akásán telefon, vagy nincs.

Mi tette szükségessé, hogy

ideiglenesen korlátozzák

az engedélyek kiadását?
A rendelet megjelenése után 

a postás dolgozók igen nagy 
számban adták be igényüket 
kedvezményes távbeszélőállo�
más felszerelésére és sokan 
m. is kapták. De jelenleg fi�
gyelembe kell vennünk, hogy

A Magyar Posta hivatalos 
lapjában, a Postaügyi Értesítő 
1958. évi 1. szám ában m egje�
len t a  Postás Szakszervezettel 
egyetértésben hozott postave�
zérigazgatósági rendelet, amely 
a nyugdíjazás eddigi m ódját 
m egváltoztatja.

Az eddigi gyakorlat szerint 
a nyugdíjazás előtt álló dolgo�
zó az SZTK illetékes megyei 
alközpontjához vagy kirendelt�
ségéhez adta be személyesen 
vagy írásban nyugdíjazási igé�
nyét .

Ez a gyakoi- lat elég hossza�
dalm as ügyintézést és a dol�
gozók részéről hosszabb u tána�
já rá s t igényelt.

Szakszervezetünk elnökségé�
nek kezdeményezése nyom án a 
Postaügyi Értesítőben megje�
len t újabb rendelkezés lénye�
gesen meggyorsítja a nyugdíja �
zást megelőző ügyviteli eljárást 
és a dolgozóknak is könnyebb �
séget jelent, mivel m ár nem  
az SZTK - nál. hanem  legutóbbi 
létszám szervüknél (hivataluk�
nál) kell a nyugdíjazási igényt 
bejelenteni.

A bejelentést követően a 
dolgozó helyett a posta elkészí�
ti a postai szolgálatban eltöl�
tö tt időről szóló igazolásokat, 
s azt az SZTK alközponthoz 
vagy kirendeltséghez e lju tta t�
ja.

Ez a dolgozók érdekében ho�
zott előnyös intézkedés na �
gyobb felelősséget ró a szak- 
szervezeti bizottságokra és a 
szakmai vezetőkre is.

Szükséges az, hogy a nyugdí�
jazást kérő dolgozók részére a 
szakszervezeti bizottságok 
nyújtsanak segítséget a  nyug�
díjigény bejelentését szolgáló 
nyom tatványok kiállításánál. 
A djanak felvilágosítást az é r�
dekelt dolgozók egyes kérdé�
seire, és tanácsokkal lássák el 
a nyugdíjazási e ljá rás t illetően.

É rt term észetesen csak ak�
kor tud ják  megvalósítani, 
hogyha a Postaügyi Éi- tesítőben 
m egjelent rendelkezést isme�
rik, azt áttanulm ányozzák.

Ha a szakszervezeti bizottsá�
gok a postai nyugdíjazási e ljá�
rá s t módosító í- endel kezesek 
végrehajtásánál a dolgozóknak 
a megfelelő segítséget m egad�
ják, az ezzel kapcsolatos fel�
adatokat lelkiism eretesen el�
lenőrzik, a jövőben sok u tán �
járástól és bosszúságtól tud ják  
a postás dolgozókat m entesíte �
ni.

Akkor tud juk  valóban elérni 
azt a célt, hogy a dolgozók 
nyugdíjazási eljárását egysze�
rűbben és jobban tudjuk meg�
oldani.

Orbán Sándor

A dicsőséges március 21.
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A munka- és védőruha-
ju ttatás rendezéséről

K orm ányunk a közelmúlt�
ban rendeletet adott ki a  m un�
ka -  és védőruha - ju ttatás, új 
rendszeréről.

Ezt a  rendelkezést a m unka -  
és védőruha gazdálkodás terén 
m egnyilvánuló könnyelműség 
és pazarlás te tte  szükségessé. 
Nyilvánvaló, hogy ezt az egész�
ségtelen folyam atot tovább 
ilyen m értékben fenntartani, 
sőt fokozni nem  lehetséges.

A  m unka- és védőruhák be�
szerzésére, javítására stb. for �
d ított költségek jelenleg nép- 
gazdasági szinten több m in t 
tizenháromszorosát teszik ki az 
1951. évi költségeknek.

1951. óta a  postán is nagy�
m értékben em elkedett a m un�
ka -  és védőruhákra fordított 
költség, bár nem olyan túlzott 
m értékben, m int a népgazda�
ság egyes m ás területein. Kor�
m ányunk rendeletét a  postán 
is a  legnagyobb takarékosságot 
szem elő tt ta rtva  kell végre�
hajtanunk. Be kell szüntet�
nünk mindazokat a ju ttatáso�
kat, amelyek ténylegesen nem 
indokoltak, szigorúan ellen�
őrizni kell a rendelet pontos 
betartását,

A  minisztertanácsi rendelet 
komoly és szükséges takaré �
kossági in tézkedéseket tartal�
maz.

Így  többek között pl. az 
ú jonnan m unkába lépő dolgo�
zó ezentúl az I. félévben csak 
használt m unkaruhát kaphat. 
Ha a  dolgozó m unkaviszonya 
a  ruha kihordási idejének le�
telte előtt szűnik meg, a ruhát 
pénzben m egválthatja. A m un�
karuha megrongálása, elvesz�
tése stb. esetén a ruha viselőjét 
kártérítésre lehet kötelezni 
stb.

A m unka -  és védőruhákra 
szolgáló pénzügyi keretek  leg�
szigorúbb betartásáért az 
egyes szervek vezetői felelős�
séggel tartoznak. Esetleges tú l�
lépés esetén a  szervek veze�
tőit hatheti m unkabérük ere�
jéig lehet felelősségre vonni. 
A túllépés összegét a nyereség -  
részesedésből (a postán-  az igaz�
gatói alapból) le kell vonni.

Az új rendelet értelm ében 
m unkaruhának  számít a nagy�
fokú ruha elhasználódás, nagy�
m értékű szennyeződése m iatt 
adott ruha és az időjárás vi�
szontagságai ellen adott védő�
ruhák egyrésze is, am elyek a 
m últban a  védőruhákhoz szá�
m ítottak. Védőruhának számít 
minden olyan ruhaféleség, 
am elyet a dolgozóknak az 
egészségi árta lm ak elhárításá�
ra  adnak.

Azokat a m unkaköröket, 
amelyekben m unka -  és védő�
ruha já r  az egyes tárcák (ná�
lunk Postavezérigazgatóság) a 
szakszervezettel egyetértésben 
állapítják meg.

Szakszervezetünk Elnöksége 
— e kérdésben nyilvánítandó 
állásfoglalásának kialakítása 
előtt — az igazságosság érde�
kében a tervezetet az érdekelt 
szakszervezeti szakcsoportok�

kal, sőt az érin te tt dolgozókkal 
is meg fogja vitatni.

A m unkaruhák a  kihordási 
idő eltelte u tán  átm ennek a 
dolgozó tulajdonába. A rende�
let intézkedik, hogy ezután a 
védőruhák egyrészét — az idő�
járás elleni védekezésül adott 
öltözékeket is — m unkaruhá �
nak kell tekinteni, amely szin �
tén a postai dolgozó tulajdoná �
vá vá lik  megállapított kihor �
dási idő elteltével. Ezzel a pos�
tások régi kívánsága teljesül. 
A rendelet azt is el szeretné 
érni, hogy a dolgozók az eddi�
ginél jobban vigyázzanak a 
m unka -  és védőruhákra.

A Postavezérigazgatóság a 
Gazdasági Bizottság határo�
zata értelm ében f. évi január 
hóban rendeletet adott ki. A 
rendelet szerint a m unka -  és 
védőruha ju tta tá s  új rendsze�
rének postai bevezetéséig a 
postaszervek a m unka - , és 
egyenruha központi rak tá r -

készletből történő kiadását, il�
letve a  m unkaruha tulajdonba -  
adását beszüntették.

Az új ju ttatási rendszer k e�
retében ugyanis a m unka -  és 
védőruha ellátásra jogosító 
m unkakörök jegyzéke (Nomen�
klatura) és az ellátás bizonyos 
m értékben módosulni fog.

A z egyenruha-ellátás válto �
zatlan marad. A közelm últban 
intézkedés tö rtén t a rra  vonat�
kozólag, hogy az egyenruházat 
folyamatos kiadását a posta�
szervek újból megkezdjék.

A m unka -  és védőruha - ju t�
tatás új rendszerét szabályozó 
postai rendelet rövid időn be�
lül m egjelenik és így dolgo�
zóink m unka -  és védőruha 
ellátásában fennakadás nem  
lesz.

A rendelet rendelkezéseit 
visszamenőleges hatállyal f. 
évi I. 1- től kell m ajd  alkal�
mazni.

dr. Zsuffa  Szabolcs

Az idősebbek  
elkényeztetik az ifjúságot,

—  Hozzászólás Sipos Miklós cikkéhez —

L apunk utolsó számában  
érdekes c ikk je len t meg Sipos 
M iklós tollából, m ely az idő�
sebb és a fiatalabb postásnem �
zedék kapcsolatával foglal�
kozott. A  cikkre számos hozzá�

szólás érkezett szerkesztősé �
günkbe, s a beérkezett hoz�
zászólásokat folyam atosan is�
m ertetjük. Elsőnek Vass A nd �
rás, szaktárs, a sarkadi posta 
dolgozójának hozzászólását ad�
ju k  közre.

*

Kedves Szaktársak!
A nyílt levélben szereplő 

idős szaktárssal kapcsolatos 
vélem ényem et szeretném  el�
m ondani. Vele se, de Sipos 
szaktárssal sem egészen értek  
egyet.

Az idős szaktárs és á lta lá �
ban az idősebb korosztály 
mindig borúlátó e kérdésben 
és az ifjúságnak csak a  hibáit 
lá tja  meg. A fiatalabbak és fő -

A postások és a határozatok...
— Utóhang a kongresszushoz —

A Központi Vezetőség beszá�
molója szakszervezetünk V. 
kongresszusán érdekes adatok�
ban ism ertette a  postás dolgo�
zók 1945. előtti életét, és az 
eredm ényeket, am elyeket azóta 
elértünk. Ism erte tte  továbbá 
azokat a problém ákat, amelyek 
még m egoldásra várnak. A 
postások életkörülm ényeinek 
m egjavítására kidolgozott ja�
vaslatok bizakodással töltenek 
el bennünket. Ez is bizonyítja, 
mi. postások megbecsült dolgo�
zói vagyunk szocializmust épí�
tő társadalm unknak.

Az életkörülm ényeink m eg�
jav ítására te tt javaslatokhoz 
állam unk anyagi tám ogatása 
is szükséges. De az anyagi fe�
dezet biztosításához feltétlenül 
szükséges a postások jó m un�
kája  is. Mi, postások, csak úgy 
tudunk jó m unkát végezni, ha 
m egvalósítjuk a kongresszusi 
határozatokat. Legyen sze�
m élyszerinti kötelessége m in�
den postásnak, hogy a  bevé�
teli és kiadási terveket sa já t 
jó m unkájával is segítse meg�
valósítani. A közös cél érde�
kében végezzük öntudatból fa�
kadó kötelességérzettel fel�
adatainkat.

Kötelességünk sokoldalú. K i�
terjed  a  m unka szeretetére. A 

.hűséges m unka végzéséi- e. A 
szakképzettség állandó tökéle�
tesítésére. És a rra  a m agatar�
tásra, am elyet a közösségi élet�
ben m inden állam polgártól és 
ezen belül m inden postástól el�
v á r társadalm unk.

A b ará ti országok postás-  
küldötteitől kapott tájékozta�
tások értékesek voltak szá�
m unkra. Ezekből a beszámo�
lókból k iderült, hogy a francia 
és osztrák postások az elláto tt�
ság szem pontjából sok tekin�

tetben m ögöttünk vannak, és 
súlyos harcokat v ívnak életkö�
rülm ényeik m egjavításáért. 
Persze az ellátottság a latt nem �
csak a fizetést értjük , hanem  a 
nyugdíjat, betegbiztosítást, ru �
haellátást, a fizetéses szabad�
ság igénybevételét és egyéb 
ju ttatásokat.

Hosszabb ideje levelezek egy 
olasz mozgópostással, akit sze�
mélyesen nem  is ism erek. A 
tőle kapott adatok ism ertetésé�
vel szeretném  érzékeltetni az 
olasz mozgópostások élet -  és 
m unkakörülm ényeit. Az én 
olasz barátom  Róm ában lakik. 
Onnan indul a mozgópostával 
az olasz városokba. Fizetése 
56 000 líra  és még 20 000 lírá t 
kap az utazásokért. Ebből az 
összegből négyen (m ert két 
gyermeke van) nem  tudnak 
megélni. S zabadnapján iro�
dába já r  dolgozni, és a  tú l�
órákért kapott fizetés pótolja 
a hiányzó bevételeket.

Az olasz kolléga azt írja, 
hogy 1957 novem berében ő és 
két gyerm eke megbetegedett, s 
egy hét a la tt csak orvosságra 
35 000 lírá t adott ki. Ebből az 
összegből a  betegsegélyző csak 
9500 lírá t té ríte tt meg.

M int leveleiből kiderül, 
Olaszországban, a kormány 
statisztikája szerint kétm illió 
m unkanélküli van. Évente tíz�
es tízezernyi m unkás emigrál. 
Ezek belga és francia bányák�
ba m ennek dolgozni, Olaszor�
szágban m indjobban elnéptele�
nednek a falvak. Idézek a le�
veléből: „Míg a te országodban 
áldozatokat hozva eléritek  a 
szocializmus építését az eljö�
vendő m agyarok jólétéért, ad�
dig i t t  az áldozatok csak a min�
dennapi m egélhetést célozzák.”

Olaszországban a  fixfizetése -  
sek — a  barátom  is az  — ki�
váltságosoknak szám ítanak, de 
ahhoz, hogy valam i komo�
lyabb dolgot vásárolhassanak, 
bizony gyakran az étkezésekről 
kell lem ondaniuk. Ugyanakkor 
egyesek hatalm as összegeket 
költenek á szórakozásra. A m i�
lánói Scala m egnyitóján pél�
dául egymillió lírás ruhákat is 
hord tak  a nők . . :

Mi, m agvar postások, szíve�
sen vállaljuk  a posta fejleszté�
si és bevételi terveinek meg�
valósítását. s  biztos, hogy eh�
hez m inden becsületes postás 
tudása le g jav á t adja. A fel�
adatok m aradéktalan  elvégzé�
sével segítjük annak  a tá lnak  
a megtöltését, am elyre Kossá 
István m iniszter e lv társ cél�
zott. és — am elyből m iután 
m indannyian ad tunk  bele — 
m indannyian m erhetünk majd. 
Jogos igényeink kielégítését 
csak ilyen elvek alap ján  v ár�
hatjuk.

Kosa Károly
Mozgópostafőnökség

HÚSZ EV

A  napokban rövid ünnepsé �
gen adták át a „Kiváló Dolgo�
zó” kitün te tést és a vele járó 
pénzjutalm at Gondos János 
szaktársnak, a veszprém i táv �
beszélő központ dolgozójának. 
Gondos szaktárs húsz éve van  
a  Postánál. Nem csak kitűnő is �
merője az alközponti berende�
zések titkainak, hanem tudá �
sát és bőséges tapasztalatait 
szívesen átadja a többieknek, 
és állandóan tanítja a fiatalo �
kat. További eredményes m u n �
ká t k ívánunk n e k i! '

K E R E S Z T Ü L - K A S U L  K A N A D Á N

Kanadáról —  röviden
A z  Egyetemes Postaegyesü�

let XIV. kongresszusára in�
dultam  az elm últ év őszén, 
hogy a m agyar posta megbí�
zásából a  távoli O ttawában 
képviseljem  hazánkat. A több 
hetes tartózkodást K anada leg�
nagyobb városában az alapos 
tájékozódásra használtam  fel. 
Igyekeztem összefoglaló be�
nyomásokat szerezni K anada 
politikai és gazdasági helyze�
téről és arról, ami bennünket 
a legjobban érdekel: milyen
a kanadai postaszolgálat, hogy 
élnek a  kanadai postások?

Észak - Am erikát megkímélte 
a két világháború pusztítása. 
Az észak - am erikai országok 
ezért zavartalanul fejlődhet�
tek. ü g y  tapasztaltam , hogy 
sok honfitársunk képzeletében 
úgy élnek ezek a  távoli, 
észak - am erikai államok, m int 
a  jólét földjei, ahol dolgozni 
kell ugyan, de ennek eredmé�
nyeképp a bőség nem cseppek-  
ben jelentkezik, hanem  úgy 
csurog, m int a pergetett méz. 
A K anadában élő m agyarok 
hazaküldött optim ista levelei 
azt a hitet keltik, hogy ott 
rengeteg pénzt lehet keresni 
és m indent potom áron, úgy�

szólván fillérekért lehet meg�
vásárolni. Dehát ezekkel a le�
velekkel is úgy vagyunk, hogy 
tudjuk, egy távol élő nem pa�
naszkodik, nehogy családját 
nyugtalanítsa.

Első tapasztalatok 
a „jólét" országában

Az „olcsóság”, a  „jólét” 
földjén a  legkisebb pénzegy�
ség gyakorlatilag 5 cent, ami 
a legalacsonyabb árfolyam on 
átszám ítva (1 kanadai dollár 
=  25 forint) is 1,25 forintnak 
felel meg. A borravaló 10 cent�
nél kezdődik. (2,50 forint) Vá�
sárlás közben pedig kiderül, 
hogy a  dollároknak szárnya 
van — húsz oly gyorsan, oly 
könnyen elrepülnek.

A borravalónak külön ku l�
tusza van K anadában. A Kong�
resszus T itkársága oly fon�
tosnak érezte a  borravaló kér�
dését, hogy kétoldalas sokszo�
rosított tájékoztatót adott ki, 
am elyben felsorolta a kanadai 
élet valam ennyi területén 
adandó borravaló összegét. Ez 
a tájékoztatás — úgy tapasz�
taltuk később — nagy segítsé�
get nyújtott a szállodákban, 
az étterm ekben, a borbélyok�
nál, a  taxisofőröknél,

Az általánosan elfogadott 
borravaló összeg csekélyke tú l. 
lépése is széles és barátságos 
mosolyt csalt a legkomorabb 
ábrázatokra. Ilyenkor m indig 
a r ra  gondoltam, hogy milyen 
vékony és savanyú képet vág�
tak  volna, h a  véletlenül, vagy 
tudatlanságból a  norm án alul 
adtam  volna b o rrav a ló t. . ;

Egy kanadai postán
A kanadai postáról nálunk 

azt hiszik, hogy gazdag, nagy; 
hogy szép postahivatalokat 
ép ítte tett kényelmes, tágas és 
korszerű felvevő term ekkel, 
gépesített és autom atizált ke�
zeléssel. Magam is ezt hittem , 
de tévedtem!

Nem mondom, ha az o tta �
wai főposta versenyre kelne 
a  mi főpostánkkal, O ttaw a 
nyerné meg a  versenyt. M ár 
csak azért is, m ert a  kanadai 
főposta sokkal fiatalabb, m int 
a  miénk. Bizony nem sokban 
különbözik Európa nagyváro�
sainak főpostáitól. Viszont egy 
érdekes ú jítást lá ttam  itt: az 
egyik felvevő ablak felett v i�
lágító betűk rohangáltak és 
különféle tájékoztató szövege�
ket közöltek a  várakozó kö�
zönséggel. Olyan fényújság ez,

leg az ifjúsági vezetők, meg 
csak jó t lá tnak  és a h ibákat el�
hallgatják. Szerintem  egyik 
sem helyes. Legyünk tárgyila�
gosak, m ert van eredm ény elég 
szépen, de kerül hiba is. A 
helyzet nem  olyan szomorú, de 
elbizakodottságra sem ad okot.

Mikor a hibákról beszélünk, 
jusson eszünkbe, hogy az ifjú �
ság n eve léséért. elsősorban az 
idősebb generáció a felelős. 
Szerintem  éppen az a baj, 
hogy az idősebbek elkényez�
te tik  az ifjúságot és ez m ár a 
bölcsőnél kezdődik. Já tékkal 
úgy elhalm ozzuk gyerm ekein�
ket, hogy nem  is tu d ják  me�
lyikkel já tszanak és nem  is 
tudják azokat kellően érté�
kelni. Az alkotó készség is 
lassabban fejlődik, ha a  gye�
rek m indent készen kap. Má�
sodik lépés. K érjük  őket a jó�
tanulásra, hisz akkor könnyeb�
ben keresed kenyered — 
m ondjuk. Ezért van az, hogy 
m indegyik értelm iségi és al�
kalm azott akar lenni. Gondol�
junk  egyes iparágakra és fő�
leg a mezőgazdaságra, ahol 
fiatalt m ár alig lehet találni. 
Pedig mezőgazdaságunk jö�
vője nagyban befolyásolja 
egész népünk jövőjét. A gép 
sokat segít, de nem old meg 
mindent.

A m unkában általában nem 
sok hiba van, különösképpen 
altkor, ha sa já t m aguk válasz�
tották a m unkát, vagyis, ha 
szeretik szakm ájukat, és olyan 
dolgozók veszik körül, akik 
nemcsak dolgozni tan íto tták  
meg, hanem  meg is szeretet�
ték velük a m unkát.

A viselkedésük, öltözködé�
sük azonban m ár nekem  sem 
nagyon tetszik. I t t  azonban 
m egint az idősebbekben kere�
sem a hibát. M iért gyártunk 
olyan ruházati cikket, m elye�
ket később m egvetünk? Sőt 
m a - holnap oda ju tunk, hogy 
az egyszerűbb igényeket, főleg 
a  falusiakat, nem  tud juk  k i�
elégíteni. Az ízléses szép d ivat�
nak  őszinte híve vagyok és 
nagyon örülök annak, hogy eb-  

- - - - - - ... ,

ben a sokak által rossznak 
m ondott rendszerben a foltos 
ruha kihalóban van. Mert, aki 
szeret dolgozni, egyszerűen és 
becsületesen meg tud  élni.

ö rü lö k  a ku ltú ra  u táni vágy�
nak, de it t  vannak észrevéte�
leim. Igen sokat beszélünk 
m ostanában a m ásodik m ű�
szakról. Nem áll módomban, 
hogy sta tisz tikát készítsek a r�
ról, hogy hány esetben fordul 
elő az, hogy a mama máso�
dik m űszakot végez, ami rend�
szerint nem  rövidebb az első�
nél és ez idő a la tt 16—20 éves 
lánya, vagy fia moziban, szín�
házban, vagy klubdélutánon 
van. Ez is fontos. De nem  le �
hetne erről néha lemondani, 
hogy szüleiknek a második 
műszakban segítsenek a jiata- 
lok?

Nem vagyok hív? az olyan 
divatnak sem, hogy egy leány 
nak egy télen 4—5 sapkára, 
szatyorra, tásk.ira, van szük�
sége csak azért, m ert az ha�
m ar kimegy a divatból. Azt 
hiszem ezek komoly anyagi 
kiadásokkal járnak , ami in�
dokolatlanul csökkenti a csa�
lád anyagi helyzetét.

H elyesnek tartanám ifjúsá �
gunkban felébreszteni az ön�
állósághoz, a családi békesség�
hez annyira szükséges anyagi 
alap m egterem tésének igé�
nyét. Ha idejében elkezdünk 
takarékoskodni, a sa já t csa�
ládi ház fiatalon is elérhető. 
Természetesen ehhez egy kis 
m unka és áldozat kell, de a 
boldogság megéri. Ezt bizonyí�
tani is tudom.

Szerintem , ha összefogunk 
mindannyian, öregek és fiata �
lok, ha a hibát azért ve tik  fel 
az idősebbek, hogy javaslatot 
adhassanak azok m egszünteté �
sére, és a fiatalok hajlandók 
lesznek komolyabban dolgozni, 
s több tiszteletet adni az idő�
sebbeknek, a megértés teljes 
lesz és még több eredményt 
biztosít.

Szaktársi üdvözlettel:
Vass András, 

Sarkad, posta.

Művelődés, szórakozás 
-  ismeretterjesztés

m int am ilyet Budapesten a 
November 7 téren  láthatunk. 
Ez volt a fényoldala a kana�
dai postának.

És lá ttam  kisebb felvevő 
hivatalokat, am elyeket üzle�
tekben (drogériákban, papír�
kereskedésekben stb.) helyez�
tek  el. P rak tikus megoldás ez: 
a  helyiségbért m egtakarítják  
vele. A közönségnek előnyös, 
m ert a  postai küldem ény fel�
adása után o tt helyben vásá�
rolhat fogkrémet, kölnivizet, 
vagy ceruzát, to llat vagy pa�
pirost. A m unkakörülm ények 
azonban nem m indig a  leg�
jobbak, ezekben a  hivatalok�
ban. Ez a kanadai posta egyik 
á rnyo lda la . s ,

Káprázatos adatok, 
elképesztő furcsaságok

Esetleges félreértések elke�
rülése végett meg kell jegyez�
nem, hogy a  kanadai posta 
nem lá t el távközlési szolgá�
latot. Ezt néhány m agántár�
saság, a távírószolgálatot pe�
dig a kanadai vasút lá tja  el.

M ár egy éve m egbízták Is�
m eretterjesztő Bizottságunkat, 
hogy a Távbeszélő Igazgatósá�
gon, Helyközi Igazgatóságon és 
a József központban szervezze 
meg az ism eretterjesztő elő�
adásokat. A szervezés azonban 
sok akadályba ütközött. Szak�
mai és egyéb tanfolyam okra, 
valam int egyéb elfoglaltságok�
ra  való hivatkozással a felso�
rolt üzemek SZB - inek egyes 
vezetői k itértek  az előadások 
m egtartása elől. A TÁVIG - nál 
ta rto ttak  ism eretterjesztő elő�
adásokat, azonban ezek szoro�
san szakmai, illetve műszaki 
té rre  szorítkoztak.

Üj lendületet ado tt az ism e�
retterjesz tő  előadások ügyének 
[az az értekezlet, am elyre meg�
hívtuk az érdekelt üzemek 
szakvezetőit, KISZ - képviselőit, 
szakszervezeti, pártvezetőit és 
a  nőtanácsának képviselőit, 
ö röm  volt hallgatni az érte�
kezleten a  felszólalókat! Csőri, 
Molnár. Kádár SZB - elnök 
szaktársak és Schidt, Etl, Bala �
ton, Gál Mária szaktársak 
nyomós érvekkel helyeselték 
az ism eretterjesztő előadások 
mielőbbi megkezdését. E cél 
érdekében egy bizottság felál�
lítását határozta el az értekez�

let, am elybe m inden SZB 1 - 1 
tagot küld. A bizottság közvé�
lem énykutató ívek ú tján  álla�
pította meg a szaktársak ér�
deklődési körét. A z íveken  
m integy 80—100 előadást java �
soltunk és m inden előadáshoz 
egy- egy játék - , vagy dokumen�
tum film  vetítését is terveztük. 
Az ívek kevés kivétellel meg�
lepő gyorsan kerültek vissza az 
SZB- khez, így ham ar megálla�
pították az előadások sorrend�
jét. Az első előadást „Szerelem, 
házasság, család” címen a 
TTIT - kiküldött előadója ta r �
totta, m ajd a „Dani” c. já ték�
film et .vetítették. A z első két 
előadáson 180—200 dolgozó vett 
részt és m indenki őszinte meg �
elégedéssel távozott.

Ezek a sikerek is bizonyít�
ják, hogy az ismeretterjesztő  
előadásokat m indenütt meg 
lehet szervezni, csak szeretet�
tel kell foglalkozni ügyükkel. 
Az ism eretterjesztő tanácsadó 
bizottság ezúton is köszönetét 
mond mindazoknak, akik mun�
kájá t előbbre vitték, segítet�
ték.

Selmeci Béla,
az Ism eretterjesztő Bizottság 

tagja

(Folytatása következik.)

Módos Elemér

K ét ú j postásóvoda nyílt legutóbb Budapesten. Az egyik 
a  Gorkij- fasorban, a  m ásik a  Vezérigazgatóságon. A 
Gorkij- fasori óvoda gazdagon berendezett babaszobá�

jában  boldogan játszanak a  postásgyerekek.
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Pályaválságban a postás-sport /
A m últ század utolsó évé�

ben néhány postatisztviselő 
m egalakította a Budapesti 
Posta és Távírótisztviselők 
Sportegyesületét, a  mai PSE 
ősét. Az ősegyesület gyorsan 
növekedett és egyre több szép 
sikert értek el a  postás spor�
tolók. A Tanácsköztársaság 
idején az egyesület országos 
egyesületté alakult. Ezzel egy-  
időben a régi Lóverseny tér 
egyik sarkából kapottba pos-  
tássóg egy pályaépítésre al�
kalm as területet. I tt  épült fel 
a Postás - pálya, am ely közel 
volt a postahivatalokhoz, s 
em iatt ham arosan kedvelt he�
lye lett a postás- sportolóknak 
és a sportkedvelő postások�
nak.

A felszabadulás u tán  szé�
lesre tá ru lt a sportmozgalom 
kapuja, vidám  sportolók zajá�
tól volt hangos a sporttelep. 
A pályán otthon érezték m a�
gukat az élvonalbeli postás�
atléták, birkózók, kézilabdá�
zók, labdarúgók, teniszezők, 
ökölvívók, súlyemelők. Kor�
szerű öltözők, edzőterem, ta �
nácsterem , szép kerthelyiség 
egészítette ki a pályát. Ekko�
riban a postás sportesem énye�
ken 3000—4000 postás szur�
koló buzdította sportolóinkat. 
A fejlődésnek véget vete tt az 
1949- es év, am ikoris a Nép�
stadion építése m iatt elvették 
sporttelepünket.

Szép ígéretek hangzottak el: 
„Rövid időn belül új pályát 
kaptok.”  „Az átm eneti időben 
elhelyezik a  szakosztályokat.” 
— A valóságban azonban az 
a tlé ták  a Népligetben edzet�
tek, m ajd — jórészt a pálya�
hiány m ia tt — sportolóink zö�
m e más egyesületbe távozott. 
Hasonló volt birkózóink sorsa 
is. Egyedül női kézilabda�
szakosztályunk vészelte á t a 
m ostoha időket.

1951- ben elkészült az Eg-  
ressy úton egy új sporttelep, 
sajnos azonban ezzel sem let�
tünk  sokkal gazdagabbak, 
m ert bár füves labdarúgó -  és 
salakos atlétikai pályánk volt 
ott, nem voltak hozzá öltözők, 
klubszobák stb. Azóta sem 
volt m ódunkban tovább épí�
teni a pályát.

1954- ben három  egyesület 
összevonásából lé trejö tt egy

új egyesület, a Törekvés. A 
pályagondot azonban ez sem 
oldotta meg. 1957- ben ismét 
önálló le tt a postás- sport, első 
feladatunk volt, hogy pálya�
ügyekben eljárjunk  az illeté�
keseknél. Tudjuk, hogy az 
ország gazdasági helyzete az 
ellenforradalom  után nem en�
gedi meg egy új pálya építé�
sét. Azt kértük hát: ad ja visz-  
sza a Népstadion régi klub -  
helyiségünket és az edzőpá�
lyát. Sajnos, kéréseinket nem 
teljesítették. V égigjártuk az 
összes fórum okat, elism erték 
sérelm ünket, de nem  sokat, 
vagy semmit sem te ttek  ba�
ja ink  orvoslása érdekében. 
Sőt! Most m ár ott tartunk, 
hogy az a terü let sem m aradt 
a m iénk, am it sportpályánkul 
jelöltek ki. A BUVÁTI ugyan�
is, azóta egy újabb városren�
dezési tervet készített, am ely�
ben ismét más épületeket ter�
veztek a még nem  létező 
sporttelepünk helyére.

így kezdjük az 1958- as évet. 
Erősíteni, fejleszteni szeret�
nénk a postás - sportot. D e 
h o l  ? Budapesten 18 000 pos�
tás dolgozik, s ezeknek egy 
labdarúgó -  és egy atlétikai 
pálya áll a rendelkezésükre, 
öt ideiglenes öltözővel.

Jó néhány új sportlétesít�

mény épült, am ióta a m ién�
ket elvették, de nekünk még-  
sincs pályánk. M iért van ez 
így? Tudjuk, sokféle erre a 
válasz, de a felelősség, a  kö�
telezettség kérdése el nem 
homályosítható. Törvény
m ondja ki: „Sportlétesítm ényt 
csak akkor vehetnek el, ha 
megfelelőt építenek helyette.” 
Ezt akarjuk, ezt várjuk  im�
m ár 9 esztendeje. A postás 
sportegyesület 1959- ben ün�
nepli 60 esztendős fennállását. 
Jó  lenne ezt a szép jubileu�
mot egy új postáspálya ava�
tásával egybekötn i. . .

Koncz Sándor

Lapzárta után értesültünk, 
hogy a BUVÁTI legutóbb is�
mét felülvizsgálta, s ezzel kap�
csolatban m egm ásította te r�
veit és a  Postás - pályát a 
helyén hagyta meg. Am ennyi�
re örvendetes ez a döntés — 
sajnos, annyira kellem etlen is 
ebben a pillanatban. Ugyanis 
az idei költségvetési tervek 
m ár elkészültek, azokat az il�
letékesek jóváhagyták — s 
ezekben a  tervekben nem sze�
repel a pályafejlesztés. . .  így 
a  tavalyi sivár helyzet a Pos�
tás - pályán az idén m ár aligha 
változhat meg.

Egy kerékpár megkerül
W olf Tibor táviratkézbesítő 

a Budapest 4- es hivatalban. 
Fiatal, villogószemű ember, és 
m egfontolt is, am int azt az 
alábbi lús tö rténet is bizonyít�
ja

H ullt a hó aznap, síkos volt 
az úttest. Ködös, téli reggel 
1958 január hó elején. Már 
nem  sok táv ira t lapult a kis 
kézbesítőtáskában. Kettő, vagy 
három  mindössze. De az egyik 
a K álm án u. 19- be szólt. Be�
csöngetett. A földszinti lakás 
szűk előszobájában a félho�
m ályban egy ismerős színű ke�
rékpár tű n t a szemébe.

— Úgy itt hagyták nálam  ezt 
a kerékpárt. T udja csuda, hogy 
de itt m aradt. Nem veszi meg, 
szakikám? — kérdezték.

Ekkor jobban megnézte a ke �
rékpárt és felismerte.

Postai kerékpár volt. Wolf 
Tibor nem  habozott. Amint 
visszatért a hivatalba, jelen�
tést te tt a ta lált kerékpárról és 
felettesével együtt lam ent a 
helyszínre, ahol hivatalosan 
m egállapították, hogy a kerék �
pár ténylegesen a Budapest 
4-es postahivatal tulajdona, 
az ellenforradalom  idején vi�
hették el.

A hivatalban azután letisz�
tították, leolajozták, átfestet�
ték és ú jra  használatba vették 
a kerékpárt, am elyet Wolf Ti�
bor táviratkézbesítő ébersége, 
és szemfülessége szerzett visz-  
sza a M agyar Postának. A 
m egm entett kerékpár anyagi 
értéke 870 forint.

A z'éb er táviratkézbesítőt ju �
talomra terjesztette fe l a hiva �
tal.

H Í R E I N K
A Divatcsarnok Állami Á ru�

ház (Budapest) a kishivatalok 
és fiókposták bevonásával a 
Postavezérigazgatóság engedé�
lye alapján  versenyt indított 
a távkereskedelem  fokozására.

A verseny feltétele az volt, 
hogy melyik postahivatal 
(fiókposta) terü letéről érkezik 
a Divatcsarnokhoz a  h ivata�
lokhoz küldött árjegyzék 
alapján  több és nagyobb ösz-  
szegű megrendelés.

E verseny első szakasza 
lezárult és a  D ivatcsarnok a 
részvevők m unkáját a  bekül�
dött rendelések szám ának és 
összegének figyelembevételé�
vel kiértékelte. A kitűzött dí�
jakat eredm ényeik alapján 
az alábbi hivatalok nyerték:

I. díj: 800.— Ft. Répáshuta 
fR-

II. díj: 500.— Ft, G éberjén 
fp.

III. d íj: 300,— Ft, Taktabáj.
Az alábbi felsorolt hivata�

lok könyvjutalom ban része�
sültek: A dorjánháza, Ipafa,
Püspöki, Alsóbélatelep. Lo�
vászi, Ragály, Ambrózfalva, 
Mernye, Söjtör, Andrásfa, 
Muraszemenye, Taliándörögd, 
Bakonynána, Olcsva, Tarany, 
Barabás, Ostoros, Tiszaszalka, 
Felsődobsza, Porcsalm a, Zá-  
dorfalva, Fülesd.

A nyerem ényeket a nyerte�
sek részére a  Divatcsarnok 
postán küldte el.

*
A budapesti Postaigazgató�

ság nagysikerű vidám, m űso �
ros, farsangi klubestet rende�
zett. A  műsbron ism ert elő�
adóm űvészek között a . postás 
m űvészek is sikerrel szerepel�
tek.

•

Nyíregyházán 5 KW- os kísér�
leti televíziós állom ást helyez�
tek üzembe. Az adó 1 km - es 
körzetben sugároz állóképeket.

X Lakáscsere: Miskolci kom�
fortos, kétszobás, főútvonalhoz 
közeleső lakásom at elcserél�
ném budapesti hasonlóért, 
vagy egyszoba hallosért, költ�
ségtérítés mellett. Cím: Iván 
Géza, Budapest, XI., Bartók 
Béla út 61., vagy telefon a hi�
vatalom ban: 185—960, 245- ös 
mellék.

A  Budapest 72. hivatal kul- 
túrcsoportja hosszabb szünet 
után ism ét a közönség elé lé�
pett. Szabó Gyula kultúrfele- 
lős vezetésével nagysikerű 
műsoros estet rendeztek. A  
m űsort tánc követte, ahol egy�
form án jól szórakoztak az 
üzem  idősebb és fiatalabb dol�
gozói. ’

*
Székesfehérváron állítják fe l  

az ország első köztéri postás�
szobrát. A  szobrot Soproni- 
Stöcker Károly szobrászmű �
vész alkotta. A  székesfehér �
vári vasútállomás postahiva �
tala elé kerülő szobor a Rá- 
kóczi-kor postásalakját, a 
postakocsiról épp leszálló ko �
csist ábrázolja kürtte l és os�
torral a kezében. A  két m éter 
hatvan centi magas szobrot 
alum ínium ból öntötték és 
bronzzal fu tta tták .

*

1937-hez képest a magyaror�
szági rádióelőfizetés száma 
megnégyszereződött. A  vezeté- 
Ites rádiózás is szépen fejlődik. 
1950-től napjainkig 14 000 km  
vezetéket építettek, s öt év 
alatt 398 várost és fa lu t kap �
csoltak be a vezetékes rádió 
hálózatába.

*

Szekszárdion jól sikerült ter �
melési tanácskozást rendeztek. 
A  tanácskozás keretében a dol�
gozók m aguk választották meg 
saját soraikból azokat, akiket 
a hivatal vezetősége „Kiváló 
Dolgozó’’ címm el tün te te tt ki. 
A termelési tanácskozás Baki 
József kezelőt, Pertl Ferenc s. 
ellenőrt és Moharos' Júlia fő é it 
szaktársakat választotta „Ki�
váló Dolgozó”-vá.

A  szovjet hadsereg fennállá �
sának 40. évfordulója alkalm á �
ból jól sikerült ünnepi estet 
rendezett a kecskem éti 1. hi �
vatal. A  bensőséges ünnepé �
lyen Farkas Bertalan „Kiváló 
Dolgozó” je lvényt. Szabó T i �
bor, Cseh János. Kovács Sán �
dor „Posta kiváló dolgozó” ok �
levelet kapott. A  m űszaki dol�
gozók közül Dobos Sándor és 
Árvái M iklós kapott kitün te �
tést. A  jó l sikerült ünnepséget 
színvonalas kultúrm űsor kö �
vette.

*

X  LAK ÁSCSERE: W ekerle 
telepen 3 szobás, földszintes 
félkom fortos lakásomat elcse�
rélném  1x2 szobás és 1 szobás 
lakásra. M att A ntalné Bp„ 
Kulcs u. 15.

HELYREIGAZÍTÁS

Lapunk februári számában 
egy sajnálatos nyomdai hiba 
m iatt Csáki László elvtárs 
kongresszusi hozzászólásában 
összekeveredtek a sorok s igv 
egyik mondata értelmetlenné 
vált. A  m ondat helyesen így 
hangzik: „A szakszervezeti ak �
tívák ellenforradalom alatt ta �
núsított magatartásáról beszélt 
és megállapította, hogy m ind �
azok, akiket m i javasoltunk a 
szakszervezeti mozgalom veze �
tői közé hűek maradtak a 
mozgalomhoz és csak néhány  
helyen fordult elő, hogy a he- 
lyezkedők és nagyhangúnk be�
szivároghattak a szakszervezeti 
alapszervekbe és ott aknam un �
kát végezhettek a Központi 
Vezetőség és a szakszervezeti 
mozgalom ellen.”

Suk és Sük

A tragédia komor díszle�
tein is á tsü t a hum or napsu�
gara — ha .az élet a  színjáték 
szerzője. K ét esztendeje tö r�
tént. az emlékezetes mohácsi 
árvíz napjaiban. Tolna népe 
a vész perceiben is ragasz�
kodott hajlékához, — hiába 
fenyegette a tengert játszó Du�
na, h iába intette, kérte, a ta . 
nács. rendelte a korm ánybiz�
tos: kerekedjenek fel. mene�
küljenek biztonságos földre, 
a  szomszéd falvak vendég-  
szerető házaiba. Nem hall�
gattak se jótanácsra, se pa�
rancsszóra. Főként a bogyisz�
lóiak makacskodtak.

— M ajd ladikba szállunk, ha 
itt az ideje! — hetykélkedtek. 
Amikor m ár harm adszorra is 
m egjött a parancsolat: hagy�
ják  ei házaikat — reggel ú tra  
keltek, asszonynéppel, gyer�
mekkel, amúgy tessék - lássék, 
ám  az alkonyattal visszalopa�
kodtak. Sokan felköltöztek a 
padlásra, befalazták az a j�
tót, izenvén a vén Dunának: 
kívül tágasabb.

Lépő Sándor kedves dió�
fájára bízta hetvennyolc esz�
tendős testét és garabonc, pá-  
kász őseitől fiadzott lelkét. 
Fészket rakott báránybundá�
ból, avu lt ponyvából, a  fa te �
tején. Az egyik fattyúágra 
akasztotta ötliteres demizson. 
já t, tele a földművesszövetke�
zet pálinkafőzőjében, a  gazda 
személyes részvételével főze�
te tt, sü ttete tt. kisüsti szilvó-  
rium m al, tarisznyáját degesz�
re  töm te száraz kalbásszal, 
érett, tavalyi szalonnával, ko-  
csikeréknyi házikenyérrel, 
nem feledkezvén meg a fok�
hagymás ecetben téli álm át 
aluszó bogyiszlói, vajsárga, 
harsanó. keményhúsú, tüzesen 
édes paprikáról, mely — tudja 
ország - világ —, különb a sze�
gedinél, kalocsainál, akárm it 
m ondanak a Tisza, mejf a Du�
na mentén . . ,  Bogyiszló leg-

akkurátosabb gazdája diófa 
koronáján trónolva fogadta a  
Dunát. A megveszekedett fo�
lyó, m int felborzolt szőrű vén 
komondor, o tt te rm ett a  fa 
a la tt és morogva, tajtékos 
hullám ot hányva, kapaszko�
dott, egyre feljebb, mind
m agasabbra. — akkorra m ár 
elnyelte Sándor bácsi kis há �
nyáját; m árm int nyolcholdas 
tanyáját, házastul, istállóstul. 
H ullt a kásás m árciusi hó, zú�
gott a jeges á r : Lépő Sándor
nem tágított, fülére húzta
kucsmáját, nyakába borította 
subához hasonlatos ködmö-  
nét. lóbázta lábát a puha
fészekben, p ipált és morzsol- 
gatta a kisüstit, óránként ren �
delve m agának egy- egy kupi. 
cányit.

H arm adnap rohamcsónakos 
utászok kerültek  arra. Hív�
ták az öreget:

Nem mehetek! — ellen�
kezett Lépő Sándor. — Nem 
adom a D unának a kis hunyá -  
m at — hajtogatta. — Megvá�
rom, míg a m edrébe takaro�
dik a vén bolond, addig k ita r�
tok, kenyéren, szalonnán, kis -  
üstin. Még nektek is ju t, fija -  
im . . .  — és megtörölve a fona-  
tos üveg száját, m egkínálta a 
katonákat s m arad t a dió�
fán.

Negyed nap reggel ú jra  la�
dik tűn t fel. Lobogtatta, da�
gasztotta, a nagy víz tükrén 
futó szél a csónakos ember 
felleghajtóját, akár valami 
vitorlát. Roskadt tetők, rogy-  
gyant kémények m aradtak  
mögötte.

Sándor bácsi feljebb bökte 
süvegét, fehér haja  szemöl�
dökével cicázott. — ezüstölő 
bajszába kapott, kezével sá�
to rt csinált a szemének, hogy 
ne okvetetlenkedjék a v íz tü k �
rében bukfencet vető napsu�
gár: — ugyan ki háborgatja 
újfent? Garaboncnak m utatja 
a malaclopója, hivatalbélinek 
a sapkája. Csak nem finánc?

— M egérezte volna a kisüsti 
bolondító illatát? Egyenruhás 
szerzet, annyi szent! És feléje 
ta rt. — alighanem  érte küld�
tek. Jöhet, akár maga a kor�
mánybiztos! Ö bíz nem tágít,
— ha m ár m egúszta a  kato�
nákat. nem  enged senki em�
berfiának!

A ladik a  diófának ütődött;

-Ejnye, ‘isz ez a postás!
A Pali gyerek. — ámuldozott:

— Értem  jöttél, — bújkált 
a  gyanakvás az öreg párás 
szemében. — M ert akkor m ár�
is fordulhatsz vissza, bontha�
tod a v ito rlá d a t. . .  — vizsgál-  
gatta  a nyurga, jóképű le�
gényt.

A postás illendőképpen kö�
szönt, kószáló tekintete meg�
pihent a pákászok ivadékán, 
szemébe visszatért az a me�
leg, pajkos fény, am elyet 
úgy szerettek a levélváró lá�
nyok, postát leső menyecs�
kék:

— Magához! Sándor bá�
c s i . . .

— Szomszédolni? Vagy tán 
pénzt hoztál?

— Annál több e r ő t . . .  — pil�
lan to tt a m agasba Szekeres 
Pali és a fához kötve csónak�
ját, üggyel- bajjal felmászott 
Sándor bácsi fészkébe.

— Isten ho zo tt. . .  — nyúj�
to tta  az öreg a fonatos üveget.
— Húzd meg f i ja m . . .  — 
Pali szájonkapta a demizsont, 
megcsókolta, hosszan, m iként 
a postásbecsület és a tolnai 
virtus parancsolta:

— Ogy látom, m ár nem so�
káig b írja Sándor bácsi, — 
em elgette a demizsont a kéz�
besítő.

— Csak addig tartson, míg 
a Duna a gazda, a portámon...
— gyújtott p ipára az öreg és 
a  bárányfelhőnyi füstgomo-  
lyag mögül lesett a postásra, 
m int te tte  volna a görög hit-  
regebeli főisten a Olimpuszoü 
üldögélve. — Mégis csak kö�
vetségbe k ü ld te k . . ,

sodródó kijelentő módú sze�
m élyragokat az alábbi segély�
felhívás világgá röpítésére.

„S. O. S.! S. O. S.! S. O. S.! 
Postások! Szaktársak! Stop. 

Segítsetek! Stop.
Suk, Sük és cimborái az éle�

tünkre törnek. Stop.
Ne higgyetek nekik! Stop. 

Ne hagyjátok m agatokat félre�
vezetni! Stop. A kijelentő mód�
ban csak m inket használjatok! 
Stop! Tehát így beszéljetek! 
Stop!

M egszántjuk  a  ruhát. Elké �
szítjük  a feladatot. Stop.

Meghallgatjátok a  közvetí�
tést? Stop.

Felszántják a földet. Stop. 
Nagyon bántja  a dolog.

Ezt mindenki tudhatja. Stop. 
Segítsetek! Segítsetek!

A láírás: A veszélybe sodort 
ragok:

-juk, -jük, -játok, -ják, -ja. 
Stop.”

A felhívást felfogta és to �
vábbította:

Hernádi Sándor

Jól és olcsón vacsoráztam 
a Postás Klubban

varias, kedves szava. A korán 
érkezőkkel közli, hogy csak 
hatkor kezdődik a vacsora.

Én közben az étlapot néze�
gettem, s azt hiszem a legigé�
nyesebb vendég is m egtalálja 
itt  a kedvére való eledelt. És a 
vendég nyugodtan válogathat 
az étlap baloldalán, m ert a 
a jobboldal, az árlap, nagyon 
megnyugtató. És a bor! Hami�
sítatlan visontai, 15 forin t li�
terje.

Egy szó m int száz, egy pos�
tástálat kértem, am ely két sze�
mélynek is bőségesen elegendő, 
s mindössze 12 forint az ára. 
Hozzászámítva fél liter bort, 
egy üveg_ szódát és a feketét, 
25 forin tért igen jól megva�
csoráztam.

A  Postás K lubot nek tek  is 
bátran m erem  ajánlani, postás 
szaktársak!

Török Lászlóné

POSTÁS DOLGOZÓ.

A Postások Szakszervezetének 
lapja.

Felelős szerkesztő: Horn Dezső. 
Szerkeszti: a szerkesztő bizott�

ság.
Megjelenik havonta egyszer. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest, XIV, Cházár András 

utca 13.
Szikra Lapnyomda.

F. v.: Kulcsár Mihály.

Veszedelmes szélhámosok 
garázdálkodnak szerte az or�
szágban. Nevük: Suk és Sük. 
Ez a két kalandor az igeragok 
népes tartom ányából indult 
el hódító ú tjára. A felszólító 
módnak ez a  ké t rag ja  (- suk, 
- sük) többi társával együtt 
(- sátok. - sák, - sa), am erre csak 
megfordul, elhiteti a gyanútlan 
emberekkel, hogy a kijelentő 
módban is őket kell használni. 
S a m egtévesztett m agyarul 
beszélők ettől kezdve úgy 
m ondják, hogy:

M egszárítsuk a ruhát. Elké �
szítsük a feladatot.

Meghallgassátok a közvetí�
tést? Felszántsák a földet.

Nagyon bántsa a  dolog. Ezt 
tudhassa  m indenki.

Vagyis: Suk, Sük és cimbo�
rái követőivé lesznek, röviden: 
suksükölnek.

A jelentések arról tanúskod�
nak, hogy a suksükölők  száma 
roham osan növekszik a hiva�
talokban, a postások között is. 
Ez késztette az életveszélybe

■
1955. m ájus 1- én nyílt meg a 

[Benczúr u. 27. sz. a latt a Pos-  
Itás K ultúrotthon étterm e. Fel�
iá llításának az volt a célja, 
I hogy egyedülálló dolgozók és 
[Családosok válláról is levegye 
ja hétköznapi vacsora, a vasár�
n a p i  ebédkészítés gondját, hogy 
ia postás háziasszonyok szabad 
[idejüket pihenésre, tanulásra, 
[szórakozásra fordíthassák. De 
[az étterem  nem csak a buda�
p e s ti postásoké.

A vidékiek szám ára is nyitva 
[áll, ha egy - kétnapos budapesti 
I tartózkodásra kényszeríti a 
I dolguk. Nagy könnyebbség vi�
déki szaktársainknak, hogy 
nem  kell a drága fővárosi é t�
term eket igénybe venniük, ha 
égy vacsora, vagy ünnepi ebéd 
erejéig „ki akarnak rúgni a 
hám ból”.

Jóm agam  is peremváros] la�
kos vagyok. Színházi estéken 
nagy gondot okozott m indig a 
vacsorakészítés. Nemrégiben 
elhatároztam , hogy nem főzök 
többé vacsorát, hanem a szín�
házi esteken ellátogatok - a Ben�
czúr utcai Postás Klubba. Nem 
bántam  meg az elhatározást. 
M ár a legelső benyomásom 
kedvező volt. A kellemesen 
fűtött étterem ben ragyogó tisz�
taság fogadott, a  négyszemé�
lyes asztalokon hófehér terítő, 
néhány szál virág.

A felszolgáló figyelmes mo�
sollyal nyújtja  át az étlapot, 
aztán fürgén megy tovább. 
M indenkihez van egy - két ud-

— H ivatalosan jöttem , nem 
tagadom  — keresett cigaret�
tá t a postás.

— Na, ugye! — diadalm as�
kodott a  diófa ősz gazdája:
— Csakhogy ellenálltam  én 
m ár a fegyveres erőknek is!

— Hiszem — bólogatott P a�
li —•, hanem  mi lesz m agá�
val, ha elfogy a puskapora! — 
és m egbillentette a demizsont, 
amelyből fogyott a  lélek, m int 
a haldoklóból.

— Apad, de azért szolgál, 
m ig észhez té r a vén Duna . . .  
Nem hágy cserben, ha magam 
m orzsolgatom . . .

— Sajnálja tőlem, Sándor 
bácsi — árta tlankodott a pos�
tás. — Pedig nagy h írre l va�
gyok . . .

— Visszaparancsolják a Du�
nát?

— Tessék e lo lv a sn i.. .
— s azzal zsebébe nyúlva, zsír. 
papírba burkolt táv irato t 
nyújto tt át. — Budapestről 
küldték.

— Sürgöny? — kap ta  fel 
kucsmás fejé t az öreg, hogy 
m ajd kipottyant fészkéből. — 
Mi történt? Ü jabb istencsa�
pása? Olvasd, Palkó, az okulá�
rom at a katonaládám ban fe - ! 
ledtem . . .

Szekeres Pál feltépte a [ 
sürgönyt — és hangosan be- [
tűzte:

— Fiam született, jöjjön;
rögvest, édesapám. Szeretett ] 
lánya: Erzsi. ;

Lépő Sándor sokáig nem ] 
ju to tt szóhoz, aztán m egtö - | 
rölte a szemét, kezefejéveí: J

— És, hogy a csudába ta lá lt J
rám  a sürgöny? A mi postán - j 
kon a Duna a távirász . . .  |

— A tolnai posta vette B u - |
da pestről, én meg onnan hoz- ! 
tam  ide. egyenest a d ió fá - ! 
h o z . . .  !

Alig akadt morzsolni való i 
a fonatos üveg fenekén, m ire ! 
az árvízi postás partot ért a ! 
boldog nagyapával ■
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