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Kiemelkedő versenyeredm ényei és az 
1958. első félévi m unkasikerci u tá n  tizen- 
harm adszor le tt  élüzem, a  P osta  K özponti 
Javítóüzem e. További jó  m unkát, és ered �
ményekben gazdag verscnyraozgalinat k ív á �
nunk 195S. második félévében is.
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Az élfizeinavatás tizenharm adik házi ünnepé �
lyén

Az ünneplők az eredmények Ismertetését 
hallgatják

(layer Aolian elvtars a Postások Szakszer �
vezete elnökségének üdvözletét tofmáesoljn 

és további jő m unkát kíván

ftm k ép ü n k  : Л N épköztársaságunkban  fe l �
növekvő »J nem zedék go n d ta lan u l é lhe ti 
boldog, egészséges é le té t. K ata! \g n e* . H e r- 
gely M arianna , az. ú ttö rőposta  .«alkalm azott*  
tá l” . Szolgálat közben kom oly portások . de 

szabad ide jükben  igaz i gyerekek
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Alig egy éve indítottuk útjára a „Képen Postást”. Elértük-e célunkat 

vele? Nagy vonalakban feltétlenül.
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Havonta megjelenő lapunk színes fóruma lett a postás életnek. Ere�

jéhez és terjedelméhez mérten tükrözi dolgozóink életét, munkáját, szóra�

kozását és sokoldalú művészi hajlamait. Segít bennünket abban, hogy 

jobban megismerjük egymást, hogy jobban segítsünk egymáson az élei 

minden területén.

Talán sikerült egy lépést előre tennünk ezen a téren is, hogy dolgo�

zóink jobban lássák a szakszervezetnek és sok ezer munkásának a postásság 

érdekében kifejtett tevékenységét.

Legjobban annak örülünk, hogy a „Képes Postás” szerkesztése ma 

már nemcsak a Szerkesztő Bizottság ügye. Száz és száz levelezőnk segít 

bennünket. Érdeklődésük, véleményük és segítségük azt bizonyítja, hogy 

'• postás dolgozók az ellenforradalmi rombolás után egyre, józanabbul és 

lelősségérzettel vesznek részt a szocialista posta, szocialista hazánk, békés 

főnk építésében.

z eddig megjelent tizenkét kis képes lap az életei, az egyre javuló 

s életet mutatja. Azért, hogy továbbra is ilyen legyen a m i életünk, 
Legfőbb feladatunknak azt tartjuk, hogy a „Képes Postás” még jobban 

megértesse minden becsületes postás dolgozóval azt az igazságot, hogy 

további felemelkedésünk, szabadságunk, függetlenségünk és békés életünk 

alapja, döntő feltétele a munlaishalalom léte és ereje.

Ebben a nevelőmunkában bizton sziímítunk a postásság leg jobbjaira.

Horn Dezső
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Postás áttörik és élsportolók ünnepi fel�
vonulása. (Egry iijiila felvétele)

Uéhitáu guztlag kulturális műsor volt, melyet 
több mint ötezer postás tekintett meg. (Hor�

váth István felvétele)

Táncoltak és szórakoztattak a Postás Köz�
ponti Művelődési Otthon fürge lábú táncosat. 

(Horváth István felvétele)

A 100 m-es síkfutás győztese Bartos László, 
a  Lipót távbeszélő üzem dolgozója lett. 

(Molnár István felvétele)

Képes beszámoló
kulturális- és spurt

A Postások Szakszervezete Elnökségének 
tiszteletdiját a Központi Táviróhlvatal dol�
gozói nyerték, akik 101 ponttal a legjobb 
-porteredményt érték el. (Egry Gyula felvétele)



Л röplabda döntőjét a Távirda csapata aycrlc. 
(Egry Gyula felvétel«)

Kerékpárosaink színe« menete. (Egry Gyula 
felvétele)

a budapesti postások
ünnepségéről

Л  Posta Központi Javítóműhely labdarúgói, 
»kik megnyerték a Postás Nyári Kupa baj�

nokságot. (Egry Gyula felvétele)

Л mezítlábasok versenyének győztesei az 
eredményhirdető állványon veszik át érmei�

ket. (Egry Gyula felvétele)

Nagy sikerűk volt a nehéz kesztyűk sportolói�
nak Is. (Molnár István felvétele)



NAGYKANIZSA -  BUDAPEST

( <Jgy dolgozik a 32. sz. mozgóposta)

1. Közel háromezer postahivatal 
működik az országban. Ezenkívül 
igen sok kis falu és település, 
úgynevezett studens helyiség van, 
amit mind ismer Szabó István levél- 
posta kezelő, aki mozgópostákra, 
csatlakozó mozgópostákra és vonal- 
csoportok szerint dolgozza fel a 
leveleket és képeslapokat.

2. Köröshegyi István a Budapestre 
címzett leveleket kerületek szerint

? í$ w i  osztja szét.
яДиВИш 3. A nagy mennyiségű közön�

séges küldemény kötegeket Bencsics 
I -oszló választja szét a budapesti 
és továbbmenő feldolgozáshoz.

4. Gutái Mihály rovatoló a Ba- 
latonlellén beérkezett záriatokat át�

vétel után felbontja. A következő 
állomás 8 perc, addig ezt az anyagot 
fel kell dolgozni.

5. Az állomásokon beérkezett cso�
magok átvételét, irányítását és le�
adását Viniczai János raktárkezelő 
végzi.

6. Közeledik egy állomás. A zár�
lat kész. A rovatoló a leadásra 
kerülő zárlat okmányait készíti.

7. Sok különmunkát ad, hogy a 
balatonmenti állomásokon nagy 
mennyiségű üdvözlőlapot dobnak 
a mozgó levélszekrényébe. Ezeket 
még le is kell bélyegezni.
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izemavatáson a 
dapest

114. SZ.
hivatalban

1. Kulturális műsorról 
a Postás zenekar gondos�
kodott. Vezényeli '/.om- 
bori Henrik, énekellek 
Viritis Edit és Kemenes 

Sarolta

2. Ar ünnepélyen 35-en 
kaptak kitüntetési, illető�
ién jutalmat, llarsányi 
Jánosné hi rat átvezető nő 
átadja Tusai József kéz- 
besUőnek a „posta kínáló 
dolgozója" érmet és az 
ezzel járó pénzjutalmai
3. Horváth István a Pos�
tások Szakszervezete E l�
nöksége nevében köszönti 
az ünneplő dolgozókul

A hosszú idő óta vég�
zett, kiemelkedő ered�
ményeket szülő szak�
munkáért és az 1958 
első félévi jó eredmé�
nyekért a Postavezér�
igazgatóság és a Postás 
Szakszervezet Elnöksége 
„Elüzem” címmel tün�
tette ki a Budapest 114. 
sz. postahivatalt. Ebből 
az alkalomból 1958. 
augusztus 23-án hangu�
latos, vidám háziünne�
pélyt rendezett a hiva�
tal vezetősége, amelyen 
megemlékeztek arról a 
küzdelmes útról és arról 
a becsületes munkán' 
amelynek ercdméni^ ^  
büszke „élüzem” 
elnyerése lett.



A 72-cs postahivatal KÍSZ-szer- 
vezete egyhetes balatoni túrára 
vitte a fiatalokat, akik igen jól 
szórakoztak az élményekben és tá �
bori kalandokban gazdag kirándu�
láson. Az idő kedvezett a fürdőzés�
nek is. A szép napokat ezekkel a 
képekkel örökítette meg Majoros 
László KISZ-tag, hogy képekben 
is megmaradjon emléke a jól meg�
rendezett,hangulatos kirándulásnak.

Tábori élet

Ijabda játék után

Készül a finom  ebéd



Baráti látogatás
A Német Demokratikus Köztársa�

ság Energia, Posta és Szállítási Dol�
gozók Szakszervezetének hazánk�
ban tartózkodó küldöttsége, Kari 
Kalauch elnökhelyettes, a delegáció 
vezetője, Vilii Schmidt, a neubran- 
denburgi területi bizottság elnöke és 
Ruth Assmuss, a Karl Marx-stadti 
távbeszélő hivatal üzemi bizottsá�
gának tagja közel két hétig tanul�
mányozta a magyar postások élet- 
körülményeit és szakszervezetünk 
szervezeti életét. Ütjük során meg�
látogattak több postahivatalt, es 
megismerkedtek hazánk néhány tér- <
mészeti szépségével.

A z o rszág  egyik 
legnagyobb k é zb e s ítő  
h iva ta lában

1. Ez a záriul kész — magyarázza 
Virág István szb. elnök. így küldjük

a társhivatalokhoz
2. Bepillantás az érkezett anyagok

bontásába
2. „ Ismerkedés’’ az üzemi ebéddel. 
A  bemutatkozás kicsit „paprikás” 

volt, de „sehr fein”
(Horváth István felvételei)



K örú ton  
az  o rszágban

1. A  delegáció tagjai 

Kossá István miniszter 

és szakszervezetünk el�
nökségének tagjai köré�

ben — Hévizén

3. A  delegáció tagjai a 

Kossuth Lajos téren

4. Ismerkedés Budapest 

tel a Halászbástyáról

2. Találkozás a pécsi 

igazgatóság képviselőivel 

a Mecseken



Ma már oly sok dolgozó nyaral 
a Balaton mellett, hogy az üdülési 
idényben a balatonmelléki posta- 
hivatalok forgalmának lebonyolí�
tására az idén 172 személyzettel 
erősítette meg a Postavezérigazgató�
ság a 17 legforgalmasabb hivatalt.

Fonyódon 14 állandó személyzet 

mellett az idén még hét jó munka�
erő segített, hogy zökkenőmentes 
legyen a hivatal munkája.

A l i t i M l c n d i  táviratok száma nyáron 
inegnégyszerezftdik. Gyórik K atalin  (Knzp. 
Távíró Hivataltól) Hegedűs Lajosnak adja á t 

a kézbesíteni!* táviratokat.
Kállai Imréné egyesített felvevő a Szeged 1 

hivatalból ment kirendelésre Fonyódra

A megnSvekedett forgalom arányit Aszalós 
Zsuzsanna fCtiszt látja leginkább, akinek 
bizony még egyszer annyi volt a forgalma 

jtUInsban, mint januárban



Ezra a munkahelyen Boskovlts Emilia 
Januárban ötezer telefonhívást kupesolt. Л 
júliusi forgalmat már esak Nagy 6 y M M  

(Bp. «2) segítségével tudta lebonyolítani

Л Júliusi 6,'Htl forintos képeslapforgaloniban 
ezek a fiatal üdülők Is részesek. Januárban 
esak 30 forint értékű balatoni képeslap 

fogyott el

Kőeskl István főellenőr pénzfelvevő gondja Is sokkal több nyáron, mint az üdülési időszak
u tán



kincsünk

Л Hutaion vizében Л nevelők Játék közben is vigyáznak 
a gyerekekre

Közös nátázás az árnyékban Л baznkaldöu fénykép
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W ig 1952-ben háromszáz, 1953- 
ban ötszáz gyermeket üdültetett 
szakszervezetünk, az évek folya�

mán egyre több nagycsaládos pos�
tás szülök gyermeke üdült két hé�
tig gondtalanul a legszebb nyaraló�
helyeken. Az idén 1200 gyermeket 
vitt szakszervezetünk Balatonsza- 
badiba, Zircre és Bálát onboglárra, 
hogy a tanév fáradságait kipihen�
jék, szórakozzanak, testileg erő�
södjenek, és hogy az iskolában szer�
zett tudást képzett nevelők felügye�
lete mellett elmélyítsék kirándulá�
sok, megfigyelések alkalmával.

Szakszervezetünk az idén 450 000 
forintot költött erre a célra. Emel�
lett 268 800 forint állami támogatást 
is kaptunk, mert egy-egy gyermek 
üdültetése 640 Ft-ba kerül.

Felvételeink a Balatonszabadi- 
ban nyaraló postás gyermekek gond�
talan nyári örömeiről számolnak be. Alkonywdik, de a h in ta  mén repfil

IWplabdázá (iák Izfjul a sportkedvelő nézősereg

Kedvelt sport a plnp-pony A lahdarágés hívei



•\épl demokráciánk ajándéka a „gyerm ekek birodalmúban' 
fflépítftt úttörő Városi peetiibíviital

Л ,,mesébe illő”  korszerű hivatal t 
a l i r o s  úttörőinél

Л leggazdagabb am erikai papa se unittá megvonni gyerm ekei�
nek az t a  boldogságot, am it Ihrimmer Miki az igazi morzegép 

m ellett átél, am ikor gyakorolja a  tl-tf-tá-t

Л dolgozók állam a bizalommal áll 
a legíelelosségteljesebb posztokra is.

a  felvett és összeg)

Bár ш Ы Ь е  IDS az úttárőpostás élete, m é{|isenk komoly, 
felelősségteljes, érett gondolkodást követel. Az igazi m esét 
Moháes! Katalin és Minlsz M ária a  csendes pihenő Idején 

racsekönyvekből olvassák
Az „áttö rök  birodalm ában" minden s 

állá nyárt sátor f



-snpafivey íróasztalain íródunk haza 
í tábori tudósításai

ítju a vállalkozó szellemi» fiatalokat 
Szigeti Ilona „igazi”  rovataié. Indítja 
ű jtö tt köM eményeket

i fiataloké, a vadregényes környezetben 
lisztaságl gondja is

Igazi öröm, bár felelősségteljes boldogság a  postai m unka. 
A pajtások mindennap szeretnének szolgálatban lenni, de 
egynapi szolgálat után az egynapos „szabadnap" kötelezd

10 е(Ш jub
Százhúsz  szorgalmas, kifogástalan m agaviseletű jól tanuló  

pajtás  az iskolai év a la t t  15 naponként egyszer, nyári szün �
időben pedig két h e te t az Ú ttö rö  postán  te ljesíthet szol�
gálatot.

Akt megérdemli, m ár IS éves korában elnyerheti jó  m unkája
után a kitüntetést. Hazai K ata lin  az úttöröpostáu végzett 

jó m unkájáért 10 éves emlékérm et kapott
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POSTÁS GYEREKEK
(FOTOPÄLYÄZATUNK ANYAGÁBÓL)
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nOnvATH JÁNOS s
(a Mérnök-Technikus szakcsoport vezetőségi tagja)

Még márciusban meghívást kap�
tam feleségem rokonaitól, hogy a 
nyári szabadságot töltsük náluk 
Romániában, Segesvárét t. A hosszú 
és nehézkes előkészületek után az 
augusztusban Romániában töltött 
három hét élményekben, tapaszta�
latokban és szépségben igen gaz�
dag volt.

Az erdélyi medence hegyei, a Kár�
pátok eget verdeső csúcsai, a 
Küküllő, a Maros, az Olt idillikus 
völgyei olyan fenséges alkotásai a 
természetnek, melyek szépségeit 
csak akkor lehet érzékelni, ha lát�
juk azokat. A folyók völgyeit sze�
gélyező, égbenyúló hegyek lejtőin 
heverő bivaly csór dák már Nagy�
várad után jelentkeznek, és a vonat 
ablakából szebbnél szebb kép tűnik 
elénk, mintha valami csodálatos 
festő festményeit gyors egymásután 
húznák el szemünk előtt. Az erdélyi 
medence hegyei azonban csak „gyer�
mekek” a „nagypapa Kárpátok” 
komor ormai mellett. Predeal és 
Szinaja, a két csodálatos üdülő 
között a Kárpátok leírhatatlanul 
zordon csúcsai szinte a völgyben 
futó vonat fölé omlanak, és a vasút 
mellett játékosan szökdicsélve, paj�
kos kedvében szinte ugrál egy 
sebes vizű hegyipatak.

Szinaja! Szép, egymás fölé maga�
sodó, fafaragással díszített házak 
hosszú sora. Olyanok ezek a házak 
— melyekben moldvai pásztorok, 
erdei iparosok és regáti bányászok 
nyaralnak — mint egy meseváros 
épületei. És Szinaja nem az egye�
düli. A Brassó melletti Pojana

gyönyörű fenyvesei, éppen úgy ra �
bul éj tik az ember szívét, mint 
a Szovátát körülölelő hatalmas 
erdőrengetegek, vagy a lenyűgöző 
látványú 7 km-es szerpentin út a 
Gagykeresztjén.

Bár , hazánkban is szembetűnő
— az országúton utazó embernek
— a nagyméretű építkezés, mégis 
meglepő a falvak erőteljes építke�
zése, különösen a városok közelé�
ben. Az építkezés is nagyon érde�
kes és i'xjszerű. A házak általában 
kőalapon épülő téglaházak. A téglát 
azonban a helyszínen égetik. Vá�
lyogvetővel — törek nélküli agyag�
ból — kivetik a formát, majd 
mikor a napon megszikkadt, a 
„sártéglát” egymás fölé téve négy�
szög alakú rakást képeznek, amely�
nek közepébe tüzet gyújtanak (fa�
máglyával, vagy igen sok helyen 
gázzal). A sártéglahalmazt kívülről 
betapasztják, és 24—36 órai égetés 
után kiváló minőségű vöröstéglát 
nyernek.

Az építkezés láza nemcsak a fal�
vakra, hanem magára a fővárosra 
is jellemző. Amikor Bukarestben 
tartózkodtam, éppen kettőezer új 
lakást adtak át az építők. Érdek�
lődésemre elmondták, hogy jövőre 
tizenegyezer lakás épül Bukarest�
ben. En magam tizennégy helyen 
láttam hatalmas, most kezdődő épít�
kezést. Az új házak mind modern 
5—6—7 emeletesek. Szinte egészen 
új utcák épülnek. A feleségem, aki 
már járt Bukarestben, meg sem 
ismerte a várost; nagyon modern, 
utcái, utai szélesek, világosak és

19



tele vannak színpompás virágokkal 
övezett sétányokkal, parkokkal. 
Egyik szebb, mint a másik, és azt 
tapasztaltam, hogy a belváros tisz�
tább, mint Budapest. Megnéztük 
a postát is. Nyugodtan írhatnám, 
hogy „postapalotát”, mert csak 
ennek nevezhető a gyönyörű 12 
emeletes épület, tetején a mikro�
hullámú parabola antennákkal.

A bukaresti kollégák igen ked�
vesek, barátságosak voltak, és szí�
vesen megmutatták nekem a postát, 
mindent, amire szakmai érdeklődési 
körömből kifolyólag kíváncsi voltam.

A postán a műszaki létesítmé�
nyekre voltam leginkább kíváncsi. 
A távbeszélő központ hasonló, mint 
nálunk. Ők is rotari rendszerű köz�
pontokat üzemeltetnek. Átviteltech�
nikai szempontból: az erősítő állo�
más szép tágas, berendezéseiknél 
a mieink modernebbek. Hangfrek�
venciás berendezéseik általában régi 
standard típusúak. Meglepő azon�
ban, hogy viszonylag régi berende�
zéseik mellett is műszerellátottsá�
guk jobb mint a miénk. Romániában 
aránylag kevés a kábel és meg�
lepően sok a légvezeték. A kevés 
kábelt földrajzi viszonyaik indo�
kolják (sok és magas hegy), és ez 
indokolja azt is, hogy vezeték 
nélküli hírközlő-hálózatukban a 
mikrohullámú összeköttetések szá�
ma és minősége előbbre van, mint 
nálunk. Mikrohullámú összekötteté�
seiket szívesen csatlakoztatják há�
romcsatornás vezetékes rendszerhez. 
A csatornákat vizsgálva az a meg�
állapításom, hogy zaj nívójuk és 
minőségük jobb, mint a mi hasonló 
rendszerű berendezéseinké. A hiba�
napló bizonyítja, hogy berende�
zéseik üzembiztossága is sokkal 
jobb, mint nálunk. Televíziós háló�
zatuk most fejlődik, az európai 
televíziós hálózatba való csatlako�
zást Magyarországon keresztül ter�
vezik.

Romániában a legnagyobb és leg�
kedvesebb meglepetést a román 
emberek megismerése jelentette. El�
indulásom előtt sokat hallottam 
arról, hogy Romániában pénzzel

minden elintézhető. Lehet, hogy 
10—12 évvel ezelőtt így volt, lehet, 
hogy még most is akadnak lefizet�
hető emberek. Ahol emberek élnek, 
ott mindenütt vannak becsületes 
és kevésbé becsületesek, és gazember 
a határon innen is akad. A tízéves 
népi demokratikus rendszer nevelő 
hatása azonban Romániában — 
ha ezelőtt tényleg olyan nagymér�
tékű volt a korrupció — sokkal 
inkább érvényesült, mint nálunk.

Nagyon szeretek emberekkel fog�
lalkozni és ezért igyekeztem minél 
több embert megismerni. Sok na�
gyon szép élményben volt részem, 
miközben a román emberek lelki�
világát kutattam. Beszélhetnék, és 
szívesen beszélnék, a budapesti ro�
mán nagykövetség első titkárának 
jóindulatáról, a segesvári vasút�
állomás pár ttitkárnőj ének scgítö- 
készségéről; vagy a brassói milícia 
főhadnagyáról, aki szabadságot vett 
ki, hogy nekünk, az idegeneknek 
megmutassa a város nevezetességeit 
és gépkocsit szerzett, hogy a Pojána 
szépségeit bemutassa.

Biharpüspökiben történt. Meg�
kezdődött a vámvizsgálat. A román 
vámtiszt középmagas, sűrű hajú, fe�
kete férfi volt. Udvarias, kissé furcsa, 
tört magyarsággal köszönt és kérte 
a bőröndöket. Velem szemben a 
pádon egy nagyon elegáns, szőkére 
festett hajú magyarországi „hölgy” 
ült, alatta gondosan elrendezve egy 
irhabunda. Mögötte, a fogason a 
férj ballonkabátja, befelé fordítva, 
hogy ne látszódjon a Nagyvárad 
tájékán begombolt rövid irhabélés. 
A nő fejét a kabátra hajtva alvást 
színlelt. Kézitáskája a térdén tele 
volt borssal. A férj a bőröndöket 
nyitogatta. Az egyik bőrönd fedele 
az asszony térdének ütődött, mire 
idegesen kapta fel a lábát. A moz�
dulatra kicsúszott alóla az irha�
bunda egyik újjá. A vámos szeme 
összeszűkült és kérdően nézett a 
férfirt.

— „Kérem___” nézett ijedten
a férj a vámosra és zsebéből egy 
gondosan összehajtogatott 100 lejest 
igyekezett a vámos kezébe csusz-
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tatni. A vámos mosolygott. „Csak?” 
kérdezte. A férfi szeme gúnyosan 
villant és magabiztosan húzott elő 
egy újabb száz lejest, és mint aki 
győzött, felszabadulva nyúlt a bő�
röndök felé, hogy helyretegye. A 
vámos keze ránehezedett. „Nem! 
. .  .még!” Olyan robbanva vágódott 
ki ajkán a két szó, hogy a fülkében 
mindenki megdermedt. A vámtiszt 
hidegen, keményen nézett a férfira, 
aki remegő sápadtan nyúlt újra a 
zsebébe. A vámos arca olyan merev, 
mint egy szoboré. Mindenki fázó�
san húzódik össze. Lassan, mintha 
órákig tartana, olvad a merevség 
a vámos arcán, és szinte érezhetően 
tér vissza az élet a fülkébe is.

— Szégyelljék maguk. Maguk azt 
hiszik, Romániában még mindig 
királyság van ? Maguk. . .  maguk. . ,

Furcsán, vádolóan hangzottak a 
hibásan ejtett szavak. A fülkében 
mindannyiunkon valami különös 
hangulat vett erőt. Az eset tanúi, 
mi magyarok is a román vámost 
éreztük magunkhoz közelebb, és 
nem a levitézlett „magyar” testvé�
reinket. Még inkább közelebb került 
hozzánk ez a román ember, amikor 
meghallottuk róla, hogy a szom�
széd fülkében nem engedte feléb�
reszteni a párnán alvó, gyapjúpok�
róccal takart 8 éves kislányt. Pedig 
sem a párnát, sem a gyapjúpokrócot 
nem szabad kihozni.

Egy alkalommal Segesvárról 
Marosvásárhelyre és Szovátára utaz�
tunk, hogy megnézzük a magyar 
autonóm tartomány fővárosát és 
a világhírű sóstavú fürdőt. Az út 
— autóbuszon — gyönyörű volt. 
Marosvásárhely, különösen a kul�
túrpalota és a világhírű, magyar 
vonatkozású tükörterem tette; de 
nagyon szép az egyetem hatalmas, 
virágokban gazdag parkja is. Szo- 
váta egy kissé hasonlít a Mátra 
üdülőjéhez, csak vize van, és sok�
kal szebb. Szovátán az információs 
irodán megkérdeztük a csatlako�
zást, mert azt terveztük, hogy 
visszafelé a székelyudvarhelyi autó�
busszal, onnan székely vonattal

megyünk Segesvárra. A kapott in�
formáció rossz volt, ezért Udvar�
helyen kellett volna töltenünk egy 
éjszakát. Velünk voltak a gyere�
kek és — bízva az információban 
— minden pénzünket elköltöttük. 
Visszamentünk az állomásra, hogy 
az éjszakát a váróteremben töltsük. 
Zárva volt. Az állomás egyik abla�
kából világosság szűrődött ki. Be�
kopogtunk és elmondtam szorult 
helyzetünket, nem kímélve a téves 
információt adó „rokonait” . Égj 
román férfi és egy nő jö tt ki. Ké�
résünkre közölte, hogy az állomás 
előtt megtaláljuk a váltóőrt, aki 
kinyitja részünkre a várótermet. 
Alig helyezkedtünk el, megjelent az 
előbbi, kb. 20 éves, nagyon szép 
román lány és közölte, hogy bár 
szűkén vannak hellyel, de legalább 
a gyerekeket engedjük be hozzájuk 
aludni; mindenesetre menjünk be 
hozzájuk, hátha elférünk. Mindezt 
olyan hangsúllyal és természetes 
bájjal mondta, mintha 6 kérne tő�
lünk valamit, és mi szívességet te �
szünk, ha elfogadjuk. Nem sokat 
kérettük magunkat. Beszélgetés 
közben kiderült, hogy a család 
csak két éve került udvarhelyre, 
és azóta tanultak meg magyarul. 
A lakás valóban kicsi volt. Egy 
szoba és egy konyha. Hárman lá t �
ták. Beszélgetés közben összebarát�
koztunk. Vacsora után kislányom 
már a nagylánnyal a családi kéje �
ket nézegette, fiam az állomás- 
főnök-helyettes revizor-fiával a ku�
tyát egrecírozta, mi pedig „öregek” 
a jó borviz mellett politizáltunk. Az 
éjjeli szállást úgy oldották meg, hogy 
én a gyerekekkel az ágyban, fele�
ségem a nagylánnyal a rekamién, a 
férfi a fiával pedig egy szűk priccsen 
a konyhában aludt. Hiába tiltakoz�
tam, nem volf mentség. Mintha 
évek óta ismernénk egymást, mintha 
rokonok, testvérek között lettünk 
volna. A reggeli búcsúzásnál az 
asszonynépség könnyei úgy potyog�
tak, mint amikor testvért búcsúztat�
ja testvér. A szeretet, az emberség 
a két különböző fajú családot test�
vérré egyesítette.
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Vitorlások

BÚCSÚ A NYÁRTÓL

A  K épes Postás fo tópályázatának 1958 

harm adik negyedévi értékelésén az első 
d íja t szinte kikövetelte m agának PásztHory 

L oránd (B udapest 4. K özponti T áv iróhivatal) 
műve. Legutóbb b ekü ldö tt képei közül 
azokat közöljük, am elyek a  n y á r  ragyogását, 
a  dolgozók nyári szórakozását és az évszak 
öröm eit örökítik meg. íg y  búcsúzunk a 
nyártól.

A Képes Postás fotópályázatának J95S 
harmadik negyedév! értékelésén 

pKÖ d ija i : P ósz thory  L oránd . 
m ásodik  d íja i : K orm os ( ip i lu . 
h a rm ad ik  d íja t : IV U rnlio ííiir Ik/síi 

képei nyerték.
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KIS FIÚK NAGY  FIÚK

A fiúk öltöztetése jóval nagyobb 
gondot jelent, mint a kislányoké, 
bár kevesebb ruhára van szüksé�
gük, mint a lányoknak. Ellentétben 
a lányok ruháival — ahol általá�
ban a konfekció ruhát tanácsoltam 
—, felnőtt korig fiúholmit érdeme�
sebb házilag előállítani. Rajzaim 
akár alakított, akár új anyagból 
készülhetnek.

1. Bármilyen szövetből, öreg nad�
rágból varrhatjuk a hétköznapi 
iskolanadrágot. Hozzá jól kihasz�
nálható az elöl zippzáros sportkabát. 
Öreg zakóból vagy kinőtt ballon�
kabátból megmenthető ruhadarab. 
Kötött pántokkal lehet élénkíteni, 
a szabott vonalak mentén tűzéssel 
díszíteni.

2. Elsős-másodikos kisfiúnak isko�
lai és családi ünnepi alkalmakra 
legesinosabb a matrózruha. Készül�
het sötétkék szövetből, esetleg fehér- 
fekete pepita anyagból is. Ilyenkor 
a garnitúra — melyet készen lehet 
kapni — tiszta fehér. Ajánlom a 
kívül hordható, gumis aljú felső�
részt, mély jó buggyos, a sovány 
gyereket erősíti, és a mozgásban 
nem gátolja.

3. A modell 3—6 éves legény- 
kéknek való. Bármilyen színű szö�
vetből készülhet. Nyakán kötött 
pántok vannak. Hátán vagy a 
vállvarráson gombolódhat. Ez alá 
elég csak egy hosszúujjas jégért 
adni. (Erre fel lehet gombolni a 
nadrágot is, ha még nem tartja 
meg a gyerek dereka. A gombok 
alá köpper-szalagot gépeljünk.)

4. Ha otthon készül a fiúcska 
inge, akkor mindenképpen úgy ké�
szítsük, hogy sokáig hordható legyen.

Elején és ujján piéket varrunk, 
melyet később le lehet engedni. 
Inkább téli ingnél, melyet kabát, 
pulóver alatt hord, mert a nyári�
nál kifakulhat az anyag és meg�
látszik a leengedés.

5. Olasz szabású fiú ing — férfi�
aknál nem a legvonzóbb — gyerek- 
ingnek igen kedves. Kockás vagy 
sima anyagból egyaránt készülhet. 
Praktikus gyermek-viselet, mert 
nincs sok leszakadó gomb, nincs 
elöl állandóan nyitva, és könnyű 
rendbentartani, mert sima elejét 
szépen lehet vasalni.

Nagyobb fiúk részére igen cél�
szerű viselet az iskolában a golf�
nadrág. Mindenféle sportanyagból 
készülhet. Nem térdeli ki olyan 
hamar a gyerek, és kinőtt télikabát�
ból alakított háromnegyedes ka�
báttal még téli időben is alkalmas. 
Hozzá melegebb minőségű sport�
harisnya való.

I tt  is, mint a lányruháknál, a ma�
ma ízlése és a gyerek alakja a döntő. 
Ötlctcsséggcl elérhetjük, hogy amíg 
csak egészen nagyfiú nem lesz a 
gyerek, az otthoni ruhadarabokból 
öltöztethetjük. Divatjamúlt, de fi�
nom női szoknyából, míg kicsi a 
fiú, szép kis nadrágot varrathatunk, 
sőt ha van otthon varrógép, a leg�
egyszerűbb egy nadrágszabásmintát 
csináltatni, mely után csinos kis 
nadrágok készülhetnek házilag. Ha 
a mama kötni is tud, akkor a zakó 
majdnem felesleges. Nincs szebb, 
mint egy jól szabott kis nadrág, 
friss ing és hozzá kötött kabát, 
pulóver vagy mellény.
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A esoport legdertlsebb я lngktdveltebb egyéni�
sége ltudi bécsi. Vajon hányadik kötést 

csinálhatja 1914 óta?

csoport tagjai: Magyar Mihály, Csabi 
Liszté és Kénoszt ltezsö

A legmagasabb építmények alkotói <Alinak a 92 méteres nyelve* oszlopok 
A felvételeket Czlrják Gyula készítette)

9

i

IP

A Rádióm űszaki H ivatal három tagú kis 
munkaközössége, az ún . „K énoszt csoport*’ 
egyszer Lakihegyen, másszor Székesfehér�
váron, B alatonszabadiban, Pécsett, m ajd  a 
televíziónál, az U R H -nál dolgozik. Ok 
szerelik, építik  és korszerűsítik a posta  rád ió �
állom ásainak egyre bővülő antennahálózatát.

Sok nehézséggel, futóhomokkal, talajvízzel 
kell megküzdeni, amíg oszlopállitásra kerül- 

hét a sor
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Л soproni postapalota, a postás nap gazdag 
kulturális rendezvényelneк szíuhelye

Bodrogi Gusztáv, a Budapesti 
Távbeszéld Központ dolgozója, 
akinek 44) éves jubileumán 
jól sikerült szerzői matinét 
rendezett a postás központi 

kultúrotthon

Bodonyi Lászlóné, az Országos \öhízo(lsúg 
tagja, a Budapesti Távbeszélő Igazgatóság és a 
Helyközi Igazgatóság nődolgozóiiiak számol 

be a bécsi nőkougresszus eseményeiről

110 péesterRlett és budapesti postás sportoló a pécsi versenyek 
niegnyitását várja

K É P E K B E N

A soproni post As sportkör trr-  
uiés/.rtjúról vidóki tú ráik  során 

Kperb« is «ljutottuk



B E L E P T E K

A KISFltK 
ö LTOZTETÉSÉ В <1L

F iúknál éppen olyan fontos a  kornak 
megfelelő öltözködés, m in t a  lányoknál. A 
fiúk felnöttesitése is szánalmas lá tvány . 
Férfikalap, nyakkendő, hosszúnadrágos öl�
töny, vastag  ta lp ú  cipó nem  kisdiáknak való 
ruházati cikk. Sokszor m eglágyulnak az 
anyai szivek és megveszik a gyerek k íván �
sága szerint nem  neki illő ruhadarabokat, 
csak azért, m ert: a  Jancsinak  m ár van  
olyant

Sok m inden függ a  gyerek alak já tó l is. 
Á ltalános szabályt nem  lehet felállítani, de 
néhány dolgot szem elő tt kell ta rtan i: se 
nagyon hosszú, se nagyon rövid nadrágo t ne 
ad junk  a  gyerekre. Cingár lábszárnál egy 
kicsit hosszabb nadrág  kell, m inél kevesebb 
látsszék ki a  vékony felső lábszárból, míg uz 
erősebb com bú gyereknek lehet kicstt rövi- 
debb a  nadrágja. K isfiúknak rövid zokni, 
iskolásnak m ár térdhurisnya való. B ár а  
trén ingruha sok gondot m egoldott, m ióta 
ilyen nagy d ivatnak  Örvend, minden alka �
lommal mégse húzzuk a z t a  gyerekre. Néha 
még színházban is lá tn i (egyre ritkábban) 
elegáns szülőket tréningruhás gyerekkel. 
Télen iskolába a  nagy kab á t a lá, kirándulás �
hoz nagyon prak tikus, az öreg lem osottat 
pedig o tth o n  játékhoz hordassuk. De tavasz- 
szal, ősszel, m inden alkalom m al, túlzás. 
Téli viselet ez, nem  pedig állandő jellegű 
ruhadarab .

A különböző kort is figyelembe kell venni. 
F ejle tteb b  gyereket nem  lehet kora szerinti 
bab ásan  öltöztetni. Pl. h a tározo ttan  csinos a 
kisfiúknak ünnepélyes alkalm akkor az ing �
nyakban  m egkötött keskeny kis bársony- 
szalag. De ez t m ár 10 éves kor u tán  ne eről�
tessük a  gyerekre. A kkor m ár az ilyen 
„vacak o k a t"  nem tű rik  m agukon. A fiúk 
ízlése legalább olyan jó , m in t a lányoké, 
érdemes hallgatni rá juk .

Ne felejtsük el azt sem, hogy a fiúk nad �
rág ja éppúgy gyűrődik, m in t ak ár a  papáé, 
vagy a m am a szövetruhája. Nem szidni 
keÜ a gyereket, hanem  néha nedves ruhával 
átvasaln i a  nadrágot.

N yári szandál kivételével, am eddig csak 
tehetjük , m agasszárú cipőt ad junk  a  gyerekre. 
E rősebben fogja a  bok á t és jobb a já tékban , 
futkározásban is.

Kisfiúk legszebbek oldalt e lválaszto tt h a j �
ja l. A hátrafésü lt (azaz sajátkezdteg vizesen 
h á tra  e rő lte te tt) haj öregít, ezt legfeljebb 
hullám os, göndör ha jú  gyerek viselheti.

Fekete Attilán*
P osta  K özponti Kábelüzem

Töltött marhahús : I-'elsálszeleteket m eg �
borsozunk, megsózunk, ráteszünk egy e s ik  
szalonnát, sa jto t. Összegöngyöljük, cérnával 
összekötjük és forró zsirban rozsdabarnára 
sü tjük , m ajd  kis viz hozzáadásával fedő 
a la t t  lassan puhára pároljuk . Aki nem  szereti 
a m arhahúst, disznócombből Is csinálhatja .

(dödölle K árolyné)

Burgonyás kifli. Hozzávalók: 1/2 kg  liszt,
20 dkg fő tt  burgonya áttö rve , 15—20 dkg 
zsír, 20 dkg cukor, 1 to jás, 1 csomag sütőpor, 

citrom héj. A hozzávalókat összegyúrjuk. 

H a  szükséges, kevés te je t teszünk hozzá, 

úgy gyúrjuk , ceruza vastagságnyira k inyú jt �
juk  és négyszögekre vágjuk. Gyümölcsízzel 
tö ltve kifli alakúra form áljuk és bezsírozott 
tepsiben világossárgára sü tjük . Sütés u tán  
vaníliás cukorral h in tsük  he.

(Lakács Sándornál

Szllvadzsem : 5 kg  kJmagozott szilvához, - 
3 deciliter bo rt teszünk, ezzel félóráig főzzük, 
u tán a  1 d l rum m al és 1 kg cukorral még 
egyszer tálóráig főzzük. Forrón üvegekbe 
tesszük és száraz gőzben dunsztoljuk.

TAPASZTALATOK

Megbámult teáskannák tisztítása: Ö nt�
sünk a  kannába lorró, erősen szódás vizet, s 
hagyjuk több  óráig benne állni. A zután  
mossuk meg lúggal, s u tán a  öblítsük k i 
tiszta  vizzel. A barna üledék egészeit el�
tűnik.

Tojáslub felverése: K önnyebben felver �
h e tjük  a  habo t, h a  a  to jásoka t egy órával 
előbb Jégre vagy hideg vizbe állítjuk .

Festett bútor tisztítása : A jtókat, konyha �
b ú to rt lúgos, szappanos vizzel ne m ossunk, 
m ert az ham ar tönkrem egy és fényét el�
veszti. A lemosó langyos vizbe tegyünk fél 
deciliter petróleum ot, ezzel sokkal gyorsab �
ban  le tu d ju k  tisztítan i. H a néhány percig 
h uzato t csinálunk, semmi szag nem  m arad a  
konyhában, és bútorunk  ragyogó fényt k ap .
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Jfafaqtä ngettebf
Somogy* Piroska, Szeged. Postaforgalmi 

technikum  B udapesten v an  (V., Irány i u. 3.). 
Л jelentkezéseket legközelebb 1959 áprilisá �
ban  b írálják  el, akkor döntenek a  felvételről is. 
Az iskolai év kezdete azonos a  többi techni�
kum  kezdési idejével. Amennyiben komoly 
tervei vannak, forduljon bizalommal Gál 
Sándor igazgatóhoz, aki érdeklődésére levél�
ben  ad  választ. í r ja  meg, m iben lehetnénk 
a segítségére, ha  tudunk , m indig örömmel 
segítünk. Üdvözöljük.

Salgó Györgyné, Kecskemét, ő sz i gondok 
d iv a tte rv é t m egkaptuk, nagyon köszönjük. 
Októberi szám unkban közöljük.

Pál Tivadar, Sopron. A soproni term észet- 
járókról készíte tt képeiből a  szeptem beri 
szám ban közlünk néhányat. Szöveges be �
számolója a  K épes Postásba hosszú. Rész�
leteket felhasználunk a  legközelebbi Postás 
Dolgozóban.

Ormos Vilmos, Székesfehérvár. Képes riport �
j á t  köszönjük. K érjük , küldjön m áskor is, 
m indig örömmel felhasználjuk.

Halmi Ida, Budapest. „N yárvégi szeretem** 
cím ű elbeszélése jó . Terjedelme azonban oly 
nagy, hogy a z t  a  K épes Postásban nem  
tu d ju k  közölni.

Hagy Jánosné9 Budajtest 70. A vám  dolgozó�
iról szóló verse még nem  ü ti meg a z t a  m érté �
ket, hogy közölhető lenne. Á tad tuk  a  Köz�
ponti K u ltú ro tthon  irodalom baráti körének, 
ahonnan szakmai b írá la to t küldenek m ajd 
önnek.

Irodalmi pályázatunk véget ért. A be �
k ü ld ö tt pályam űvek közül a  közlésre alkal �
m asakat alkalom adtán  a  Képes Postásban 
még közöljük. K éziratokat nem  küldünk 
vissza. '

P Á L Y Á Z  A T

A Képes Postás szerkesztőságét az a  cél 
vezeti, bogy minél több  postást bekapcsoljon 
szerkesztési m unkájába. Már eddig is igen 
sokun jelentkeztek fényképeikkel, ötleteikkel, 
javaslataikkal, Íro tt és képes riportjaikkal. 
Van rovatunk: Postás asszonyoké a  szó, 
R ejtvény, D ivat, am elyet minden a l �
kalom m al postás dolgozóink ötleteiből állí�
tunk össze, és postás dolgozók tollából Jelen�
te tü n k  meg.

A Jövőben bővíteni k ív án jak  postás dol�
gozóink szereplési lehetőségeit, ezért pályáza �
to t h irdetünk  a  postás hum or Írására, postás 
anekdota gyűjtésére és olyan fényképek 
készítésére, am elyek postai m unkát ábrázol �
nak.

A beküldö tt pályázatok elbírálásánál előny �
ben részesülnek a  postások régi és üj életét 
összehasonlító m üvek, és az olyan alkotások, 
am elyek m egváltozott, új életkörülm ényeiket, 
és népi dem okráciánk eredm ényeit ábrázolják.

A legjobb m űveket beérkezésük sorrend �
jében azonnal elbíráljuk, a  jó k a t közöljük 
és cikkhonorárium m al díjazzuk.

P ályázatunk  folyam atos.

MEGFEJTÉSEK
N yári fejtörőnk harm adik  fordulójához 

érkeztünk. Utolsó fordulónkban lehetőség 
v o lt a rra , hogy azok a  m egfejtők is elérjék 
a  600 pontot, akik előzőleg nem ad ta k  minden 
kérdésre helyes választ. Űzzél a  lehetőséggel 
többen éltek , mégis nagyon kevesen ju to tta k  
a  döntőbe. A nyertesek névsorát szerkesztői 
üzenetünkben közöljük. I t t  csak a rra  van  
helyünk, hogy közöljük a  harm adik  forduló 
helyes m egfejtéseit.

Könnyű kérdés: ■A  táv ira ti vételjelentés 
d ija  az  egyszerű táv ira ti dij fele.

Nehéz kérdés: V ilágviszonylatban a  rádió 
fejlődött gyorsabban. A rádióvevők szám a 
5 év a la tt  egy és félszeresére em elkedett, 
az  újságok napi példányszám a pedig ugyan �
ezen idő a la t t  csak 14 százalékkal nő tt. 
1958 elején a  világon 257 millió rádióvevő- 
készülék m űködött, és egy nap 255 millió 
példányszám  jelenik meg az újságból.

Sró-és beliirejtoények. F é lhav i önvizsgálat, 
félelemre nincsen ok, tö b b  nap, m int kolbász, 
nincsen rózsa tövis nélkül, egyenlegek mes�
terséges egyeztetése fegyelmi vétség, ballon- 
kabát, monológ, televízió.

Ismered hazádat'! libben  a feladványban 
igen sok m agyarországi helység neve van 
elrejtve. Most csők azokat közöljük, am elye �
k e t észrevették. Ilyen is volt 24, mégpedig: 
Kőszeg, Aba, A jka, Dóg, K örm end, Mendc, 
Dég, U kk, Tam ási, li te , Tét, Tolna, Gyón, 
Aka, B aja , Vác, Tabód, Tab, Iván, H atvan , 
Kger, É rd , Zaraárdi, Tab.

A z első kép a tró ja i faló tö rtén e té t illuszt�
rálja.

A  második kép címe: Tüske. (Az első segély, 
am it többen is Írtak , nem helyes.)
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KI VISZI TÖBBRE I
N yári fejtörőnk u tá n , még négy hónap 

v an  ebből az évből. Következő rejtvénysoro �
z a tu n k a t ezért négyre tervezzük, és eredm ény- 
h irdetésre 1959 jan u árjáb an  kerü l m ajd  sor. 
A nyári fejtörő jó  példa v o lt a rra , hogy a  
pon tgyű jtés során — akárcsak a  verseny 
m ezején — előbb-utóbb kialakul a  sorrend, 
és így nem  kell a  szerencsére bízni, hogy ki 
legyen a  győztes.

Következő rejtvénysorozatunkban te h á t 
a  pontgyűjtésre alapozunk m indent. Aki a  
legtöbb pon to t gyű jtö tte , azé lesz az első

díj, az  u tá n a  következők nyerik a  második, 
harm adik  s tb . d ijakat.

K i viszi többre versenyünk első díja:
2 hetes üdülés tetszés szerinti időpontban 

a  nyerő á lta l k iválasz to tt postásüdülőben. 
Második díj: 1 hetes üdülés.
H arm adik  díj: 15 kötetes könyvtár. 
Negyedik díj: 8 kötetes könyvtár.
5 —10 díj: értékes könyvjutalm ak. 
Figyelem: indul a  verseny, k é s z . . .  ra jt!!! 

J ó  szórakozást.
Beküldési határidő: 1958. október 10.
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V lm ln M :

1. Postai munliát jellemző 
Mázét. t i .  Vád. 12. D unántúli 
megye. 13. Istráng. 14. Pest 
megyei П. osztályú hivatal.
16. T iltó  szó. 19. Varga Dénes. 
20. Közgazdasági Fogalom. 
22. H ajó franciául. 25. K uruc 
hős. 27. M utató  szó. 28. 
ltovatlap egyik részén eseten�
ként használt rövidítés. 30.
S. Z. 32. Zuglói Adám , 33. 
H elyhatározó szó. 34. Irány t 
jelző szó. 36. Férjezettséget 
jelző végződés. 37. Hüvelyes 
növény. 38. Helyrag. 39. 
S úlyt á llap íto tt meg. 40. 
Kereskedelmi szó. 41. Római 
49-es. 42. В. P. A. 44. É tel �
ízesítő. 45. M int a 16-os. 46. 
Egyik kisipari termelőszövet�

kezet. 47. Idegen tagadás. 
48. Fonetikus mássalhangzó. 
50. Lap. 51. Nyílás. 52. K ét. 
róm ai szám. 54. M. K . 55. 
O T I betűi keverve. 61. Csa�
padék. 63. Nem ro sszab b á .. .  
64. Al latlakás. 65. Egyszerű 
gép. 67. H áziállat. 69. Vissza: 
kémlel. 70. Patakocska. 71. 
Házőrző. 72. Gyakori m agyar 
név. 74. Vissza: nemes vad. 
76. K eresztül. 77. F él csepeli. 
78. Germán keresztnév. 80. 
Felszín, felület. 83. N em  telje �
sen eszes. 84. Régi m agyar 
méltóság. 85. V izpára. 86. 
S ajtfa jta . (Az első kockában 
kettő s betű .) 87. N éha a 
döntés ilyen. 88. A szoros 
ABC egym ást megelőző betű je. 
89. Sértetlen. 91. Vissza: csor�
dultig.

Függőleges :

1. Róm ai 1500-as. 2. Nagy 
Zoltán. 3. N ém et névelő. 4. 
Jő  előre. 5. Indulatszó. 6. 
Visszaszólít. 7. R ád  se, rá  se. 
8. L . M. 9. Vissza: utolsó 
postahivatal. 10. Ilyen tám adás 
is van . 11. Vízszintes 1-es 
folytatása. 15. Vissza: női 
becenév. 17. Az idézet be�
fejezése. (12. kockába k é t 
betű). 18. Építési anyag. 21. 
Ü tőkártya. 23. E lkészült folya �
dék. 24. U. K. 26. Indító fel�
adata. 29. D átum rag. 31. 
Lócsemege. 35. Művész. 41. 
Szót helyettesítő  szólás. 42, 
Fűszeres. 43. V alu tá t csem �
pész (o b e tű  hiányzik). 45. 
E rdei gyümölcs. 49. Egyik 
vasúti szolgálat. 53. Fejér 
megyei I. osztályú hivatal. 
56. Felkiáltószó. 58. Napszak. 
59. A morse egyik jele. 60. 
Távolodást fejez ki. 62. Disznó 
lakik benne. 66. L e tű n t nagy �
ság. 68. Régi mesefilm. 70. 
Azonos a  függőleges 49-cel. 
71. K épzeleti. 73. D avis betűi 
keverve. 75. Vigyázó. 76. F a  
része. 77. Fejér megyei fiók�
posta. 79. Vissza: idegen folyók 
81. Perzsel. 82. N incs semmi 
baja. 83. Női név. 88. Személy�
névm ás. 90. Olaszországi folyó. 

Beküldendők: vízszintes 1.,
14., 28., függőleges 9., 11.,
17., 26., 53., 77.

Beküldte: B andi V iktor,
N agytétény.

K épes Postás
A Szakszervezeti T ájékoztató  

képes m elléklete 
K iad ja  a  Postások  Szak �

szervezete
Felelős kiadó: H orn  Dezső 

Szerkesztőség: B udapest, 
X IV ., Cházár A ndrás u. 13. 

Telefon: 428 — 777.

6931. E gyetem i N yom da 
m élynyom ása, B udapest 

F . y .: J a n k a  Gyufa
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