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Az MSZMP Központi Bizottsága megvizsgálta a munkásosztály élet- és 
munkakörülményeit. Az erről szóló határozat szerint gazdasági helyzetünk 
gondos felmérése, lehetőségeink figyelembevétele alapján az 1959-es 
esztendő első felében javítani kell a nyugdíjasok helyzetén. A most meg�
valósított nyugdíjrendezés e határozat egyik l’ának megvalósítását 
jelenti.

Bár két évvel ezelőtt az ellenforradalom súlyos károkat okozott, 
népgazdaságunk eléggé megerősödött ahhoz, hogy népi demokratikus 
államunk vállalhassa több százezer nyugdíjas anyagi helyzetének több 
mint 600 millió forint évi költségtöbblettel járó javítását.

A nyugdíj rendezés csökkenti a régi és új nyugdíjak közötti aránytalan�
ságot, jelentősen felemeli a régi nyugdíjtörvény alapján megállapított 
alacsony nyugdíjakat. Rendezi a nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt és 
lehetőséget biztosít, hogy a hosszabb szolgálati idő alapján magasabb 
legyen a nyugdíj.

Örömmel vesszük, hogy az új nyugdíjrendszer lényegesen javítja a 
korábban nyugdíjba ment postás dolgozók életét is : és figyelembe veszi 
az eltöltött szolgálati időt. Nyugdíjasaink nagy része az előző nyugdíj- 
törvények alapján kapja nyugellátását, az ő számukra tehát lényegesen 
emeli az életszínvonalat és biztosítja a nyugodt, békés öregkori.

Újabb lépést tettünk tehát előre a szebb, jobb jövő felé.
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1. ti У ed ül kezelő h ivatal, van tehát elég elfog�
laltsága Pajtás Lászlóné szaktársnőnek. Pajtás 
szaktársnő kisleánya is segít. A bélyegző 
fogása inár szabályos, a lenyomat azonban 

inég nem  egészen olvasható

Khben n szép épületben van a nagyrétlei 
postahivatal

JC -ishivalali dolgozóink élete is 
könnyebb, vidámabb lett. Az osz�
tatlan szolgálati idő bevezetése, a. 

postahivataloknak a lehetőség sze�
rinti korszerűsítése mind-mind kis- 

hivatali dolgozóink életkörülményeit 
javítja.
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Az 1958. évi karácsonyi és újévi 
forgalom minden eddigi évinél 
nagyobb volt. A jelentések szerint 
naponta 60—70 ezer csomagot is 
dolgoztak fel Budapesten derék 
szaktársaink. December 1.6 és 22-e 
közötti héten 9 600 000 levelezőlap 
érkezett, 2,5 millióval több, mint

tavaly- ilyenkor. Szaktársaink ezt 

az óriási forgalmat derekasan le �

bonyolították úgy, hogy minden 

nagyobb zökkenő nélkül folyt le 

az évvégi csúcsfox-galom.

Képriportunk egy vidéki nagy- 

hivatal munkájáról számol be.

Gyöngyös p o sta h iv a tn i, ahonnan  a „csúcsforgalm i”  tu d ó sítás t közöljük
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Sikerült ! Д  karácsonyi és ú jév i csúcsforgal�
m at zökkenőm entesen leb onyo líto ttuk , álla�
p ítják  meg a  gyöngyösi p o sta h iv a ta l vezetői. 
Előre, az 1959.évi feladatok m egvalósításáért! 
Ehhez k íván szerkesztőségünk is a  gyöngyösi 
postás dolgozóknak sok sikert és jó  egészséget

A z ünnepekre sok p én z  kell. Balázsovits 
G ézáné pénzfelvevő szak társnő  is „csúcs-  

forgalmat”  b o n y o líto tt  le

De érkezik is sok- sok csom ag Gyöngyösre. 
Fejes Ján o s fogatos szak tá rs  Palkó nevű 
lovával éppen indulásra készül. A zt üzeni 
D innyéi szaktársnak —  ak i a  postaállom áson 
v o lt a ló gazdája —, ne fá jjo n  a  szíve a Palkó�

ért, m ert jó kezekbe k e rü lt

N em h iáb a  Gyöngyös jó  bortermő vidék, 
a  k is hordókban, dem izsonokban szállítják 
a  gyöngyösi bort az  o rszág  minden .részébe H alló, i t t  Gyöngyös. A telefonközpont dol�

gozói rekordforgalm at b o n y o líto tta k  le, 
villám gyorsan kapcsolva az ország minden 
részéből érkező, szívből jövő jók ívánságokat



Az 1958-as évben több 
lehetőség volt, hogy a 
posta nagyobb számban 
vehessen fel fiatalokat. 
A fiatalok tanulóidejük 
egy részét postahivata�
lokban töltik, ahol gya�
korlati oktatásban ré�
szesülnek, majd 6 hónap 
után elvégzik a segéd�
tiszti tanfolyamot.

Üjpest i -сг posta- 
hivatalban is szép szá�
mú fiatalt találunk, alnk 
Tóth Lajos hivrdalvcze-



lő szaktárs gondos irá�
nyításával sajátítják el 
a megfelelő szakmai 
tudást.

1. Az első próbálkozá�
sok. A felvételi ab�
laknál folyik már a 
munka, de még na�
gyon elkel a segítség.

2. Versenyben. A kará�
csonyi és újévi for�
galom alatt több száz 
képes levelezőlapot 
adtak el ifjú szak�
társnőink.

3. „Boldi bácsi” veze�
tésével árgus szemek�
kel vizsgálják át a be�
érkezett levelezést. 
Nem hisszük, hogy 
ezek után egyetlen 
helytelenül bérmen�
tesített levél is kéz�
besítésre kerülhetett.

4. Mennyi fiók, mennyi 
n év ! De már meg�
tanulták, és önállóan 
osztják a fiókbérlők 
levelezését.

3. Egyezik-e a leszámo�
lás ? A főpénztárba 
beosztott szaktársnő 
nagy gonddal olvassa 
a pénzfelvevő osztály 
készpénzbcszolgálta- 
tását.

G. Nagy a forgalom ka�
rácsony táján a táv�
írdában is, de a fiata�
lok már ezt a munka�
kört is elsajátították. 

7. Mi is ebben az újság�
ban fogunk megje�
lenni? — kérdezik és 
mosolyogva lapozzák 
a Képes Postás leg�
utóbbi számát az új�
pesti fiatalok.
Jó tanulást, sikeres 

munkát, boldog postás 
életet kívánunk a fiatal 
szaktársnőknek.
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A szegedi Hostás .Művelődési otthon vezetői, igen helyesen, sokai 10 -̂ 
lalkoznak a gyermekekkel. A Művelődési Otthonban „Ezermester” szak�
kört létesítettek. A szakkörön a gyermekek megismerkednek a technika 
alapelemeivel és saját maguk készítette tárgyakon, alkatrészeken próbál�
ják ki a technika legújabb módszereit. A gyermekek igen nagy igyekezettel 
vesznek részt a munkában.

Képeink a szakkör ifjú tagjait és vezetőjét, Molnár László szaktársat 
ábrázolják munka közben.

(A képeket a szegedi postás fotókör készítette.)
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Egy percre megállt a munka a Buda�
pest 70. postahivatalban. 19 szaktár�
sunk ünnepelte 25 éves szolgálati 

jubileumát

A 25 éve szutgálidol teljesítő szaktár�
sainknak szakszervezetünk nevében 
még hosszú életet, jó egészséget kívá�
nunk.

Dr. Rátky László, a budapesti posta-  
igazgatóság vezetője a jubilánsoknak 

jutalmakat ad át



Az első pillantás a mátraházi poslás 
üdüld. ablakából a gyönyörű vidékre

fé len  is léLef 

piti enni
Szakszervezetünk kezelésében 

több olyan üdülő van, mely télen is 
a dolgozók rendelkezésére áll: Bala- 
tonfüred, Hévíz, Nagymaros, Mátra�
háza. Ezek közül a Képes Pos�
tás riportere a mátraházi postás 
üdülőt kereste fel. Az üdülő a leg�
korszerűbben van berendezve, gyö�
nyörű helyen fekszik és az üdülés 
után mutatkozó kilók azt bizonyít�
ják, hogy az ellátás is kifogástalan

Mii is írjak az asszonykának?



Egy kis u tti - partij úgy 
látjuk a kép jobb oldalán 
iílo szaktársnak nem 
lehet jó kártyája

„Halló, itt Kossuth Rádió 
Budapest” — a Magyar 
Rádió tánczenekarának 
műsorát hallgatják az 
üdülők a társalgóban

Vidám beszélgetés az 
üdülőben



Testvér szakszervezeteink
ú j é v i  ü d v ö z l e t e i

Az újév alkalmából a Közalkalmazottak 
ns Rokonszakmák Nemzetközi Szövetsége, а 
baráti országok: a Szovjetunió, a Német 
Demokratikus Köztársaság, a Csehszlovák 
Köztársaság, a Bolgár Népköztársaság, a 
Vietnami Népi Demokratikus Köztársaság, a 
Lengyel Népköztársaság postás szakszerveze�
tei keresték fel levelekkel szakszervezetünk 
elnökségét, kifejezve jókívánságaikat a ma�
gyar postás dolgozóknak.

Szakszervezetünk Elnökségéhez a posta 
üzemeitől és hivatalaitól, postás dolgozóktól 
igen sok jókívánság érkezett be a karácsonyi 
ünnepek és az újév alkalmából. Szakszerveze�
tünk Elnöksége a jókívánságokat ezúttal 
köszöni meg. és hasonlóképpen mindenkinek 
erőt, egészséget, sikerekben gazdag új eszten�
dőt kíván.
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M EGKEZDTE T A N Á C SK O Z Á SÁ T  
A XXI. K O N G R E S S Z U S

A világ dolgozói nagy figyelemmel tekintenek a  Szovjet�

unió Kommunista P á rtja  jan u ár 27- én megnyíló X XI. Kong�

resszusa elé.

A Kongresszuson az a  párt tanácskozik, am elynek léte, 

következetes politikája döntően befolyásolja az em beriség 

fejlődését.

A m egvitatásra kerülő anyagot m ár hónapokkal ezelőtt 

közzétették. A 7 éves terv  lenyűgöző adatai bám ulatba e jte t�

ték az egész világot. Nemcsak a  szocialista tábor, de az ún. 

nyugati közvélemény is rendkívül nagy figyelmet szentel a  

Kongresszusnak. Az előre közölt grandiózus tervszám ok sze�

rint a  szovjet gazdaság fejlődése ham arosan tú lszárnyalja  a 

legfejlettebb im perialista állam ok eredm ényeit is.

A XXI. Kongresszus az egész emberiséget érin tő  á lta lá�

nos nemzetközi k iha tásán  túlmenően igen nagy jelentőségű 

a mi részünkre. Szocialista építésünk fejlődését segítő Szov�

jetunió vezető p á rtján ak  tanácskozása a mi népünk szám ára 

különösen fontos tanulság, a  kommunizmus építésének, a 

szovjet gazdaság még nagyobb arányú fejlődésének, a  világ 

békéje további megőrzésének jelentős mérföldköve lesz.



A hajógyári fiatalok a 
iávtrógép működését fi�

gyelik. Hű, de gyorsan 
jár a szaktársnő keze!

. . . . é s  Piroska elindult 
a nagymamához.. . .

A meseberendezés műkö�

dését figyelik fiatal ven�

dégeink ( éppen Hargittai 
szaktárs beszél a képen)

láttuk
m z...

A budapesti postás 
KISZ fiatalok baráti 
látogatásra hívták meg 
a Gheorghiu Dej hajó�
gyár 30 fiatalját.

r-

A  pontos idő : 16 óra 
59 perc 20 másodperc — 
mondja egy kellemes női 
hang, tehát innen halljuk 
a pontos időjelzést, ma�

gyarázza Hargittai szak-  
társ, a Belváros üzem 
vezetője
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Egy kis tapasztalatcsere, 
Ilyen társaságban kelle�

mesebb a megbeszélés

A találkozó szovjet vendé�

gei fiatal szaktársnőink 

körében

A  vidám és tanulságos 
találkozót központi Kul-  
túrotthonunkban tartott

kultúrműsorral fejezték 
be. Ifjú barátaink derül�

ten figyelik a központi 
Kultúrotthonunk együt�

teseit

Egészségedre, ifjú bará�

tom!



Központi Vezetőségünk ülése
Л nők választási nagygyűlése szaksí

M O Z A I K O K  A Z

Szakszervezetünk V. Kongresszus 
megszabta szakszó;

TTorn Dezső elvtárs beszámolóját tartja а II. Országos 
Bizalmiértekezleten

Győri szaktársaink örömére felépült a teljesen korszerű 
Győr 2-es postahivatal



erv fz ftö n k  színháztermében D o lg o zó in k  a  m ú jn «  1 - i te l v o n u ló d o n

íely hutúrozataival hosszú időre 
.etünk feladatait

Meguyllt a Budapest 
62-es hivatal korszerű' 
sített felvételi terme



Rádiójavítás

Futó pályázatunkra érkezett pályaművek 
közül Fazekas Imre (RAVEL) képeit adjuk 
most közre.

Vezetékes rádió fögóea

November 

Őszi táj



J Ó ,  H A  T U D U N K  

R Ó L A

Az alábbiakban ismertetjük néhány országban 

a nyugdíjra jogosító korhatárt :
70 év férfiaknál, nőknél: Kanada, Írország, Norvégia.
(17 év férfiakn il, nőknél: Svédország, Izland.
(15 év férfiúkról, nőknél: Neme Szövetségi Köz-, 

társaság, Svájc, Hollandia, Spanyolország, Portugália, 

Finnország, Chile.Я
(15 év férfiaknál GO év nőknó: Anglia, Ausztria, 

Belgium, Dánia. Görögország.
Szolgálati idő: \  kapitalista országokban eltérő a 

nyugdíj megállapításához szükséges szolgálati idő. 
Általában 35—40 évi munkaviszony esetén kaphatnak 

teljes nyugdíjat a dolgozók éá legalább 25 évi mini�
mális szolgálati idő kell ahhoz, hogy csökkentett 
összegű résznyugdíjbartírészes'ilhessenek.

A nyugdíj mértéke: ANémet. Szövetségi Köztár�
saságban az átlagkereset 20- - 2 ^ -a nyugdíj, Svéd�
országban az átlagos m unkáskezei 15—20%-a, 
Svájcban a munkabér kb. 18%-a, Angliában heti 
2 fontsterling jár az egyedülálló nyugdíjasnak, házas�
párnak heti :,5 fontsterling. (F.gy ipari munkás heli 

átlagkeresete 12 fontsterling.)



38. K an táros kasha n ad rág  fiúnak, leány�
nak. 39. Őszi kab á t halinából, pántd isz ítésse l. 
40. Szürke kasha ru h a  gom bdísszel, kockás 
flanell vagy mosóblúzzal 3— 4 éves k is�
lánynak . 41. Azonos szabású f iú ru h a  te s tv é r�
kéknek. 42. K iskabát „sp en cer”  5—ü  éves 
fiúknak. 43. Kockás vagy p ep ita  szövetruha

egyszínű k a b á tta l  4— 6 éves kisleánynak.
44. Iskola - ruha sö té tkék - fehér pepita  szövet�
ből, fehér ingblúzzal 6— 8 éves leánynak.
45. U gyanaz a  ru h a  nadrággal hasonló korú 
fiúnak. Az ingblúz h e ly e tt  piros vagy sö té t�
kék pulóvert is ad h a tu n k  a gyerekekre.





1. Húzz m ár, P aul! —  Hogy- hogy. azt hittem  
te húzol!

— Első pillanatban nem jut lélegzethez 
az ember, ugye papa?

3. Igazad van. zöld !

í. — Siessünk 
a le- és 
felszállással, 
kérem !
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K a rlo v y - Vary m ú ltjá ró l

Л

600 éves 

K a r l o v y  -  V a r y

IV. Károly cseh király és 
római, császár 1358-ban egy 
vadászat közben természetes 
forrásra bukkant, amelyben 
sebesült lábát megfürdette és 
lába meggyógyult. E helyen 
létesült azután a híres karls- 
bad! fürdőhely.

Eg> pillantás a inai Karlovy - 
Vary-ra



A híres oszlopcsarnok a fürdő�
hely sétányán, ahol a fürdő- 
zenekar szokott han«versenye- 
ket adni

A színház, Karlovy-Vary kul- 
túréletének epylk fő létesít�
ménye

bezefal'" "* ädtiläUbr„

SS^!A "» sp fi£
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Horváth Zmiz*a, a osapat legfiatalabb 
tagjának gerendagyakorlata

Ismét az élen
A Postás SE - ben a tú rna sportnak  sikerek�

b en  gazdag hagyom ányai vannak. Sport�
egyesületünk ez évben ünnepli fennállásának 
t>(). évét. A 60 év a la t t  a  postás sportolók a 
sp o rt minden ágában  szép sikereket értek  el.

Tornászaink az 1958. év sikereire m éltán 
te t té k  fel a koronát, m ert tornászleányaink 
megnyerték az országos fe lnő tt bajnokságot.

De m egnyerlek а II., 111. osztályú felnő tt 
bajnokságot is. Az ifjúságiaknak sincs okuk 
szégyenkezésre, m ert az ifjúsági I í .  és III .  
osztályú bajnokság  is a  postás csapat zsák�
m ánya le tt.

K öszöntjük  to rnászainkat e nagyszerű  
eredm ények elérése u tán  és köszönjük a 
szakvezetőknek, edzőknek gondos m u n k á já t.

Magyarország 1958. évi felnőtt 1. osztályú bajnok csapata. Balról jobbra: Tóth M ária. 
Báliké Györgyi. Zsári Éva. Horváth Zsuzsa. GerŐ M árta. Mika Irm a.

I
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Л léü idő beálltával megindult a
vadász szezon, — bőségesen kerül 
a piacra nyúl, őz, fácán stb. Házi�
asszonyaink munkáját szeretnénk 
megkönnyíteni azzal, hogy néhány 
receptet közlünk, hogyan készítsék 
el ízletesen a vadhúst.

Fácán, egészben sütve. A fácánt, 
mint a többi vadmadarat a tollától 
szárazon kopasztjuk le, majd lefor�
rázva megtisztítjuk, szárazra töröl�
jük és ha szükséges, megperzseljük. 
Belső részeit nem használjuk fel, 
mert a mája általában keserű. 
A megtisztított fácánt felbontjuk, 
a vértől jól kimossuk, majd egy 
kanál ecettel ízesített forró vízzel 
leforrázzuk. Tíz percig a forró vízben 
hagyjuk (ez alatt elveszti a túlságos 
vad ízét). Miután a forró vízből 
kivettük, hideggel leöblítjük, sóval, 
borssal, paprikával kívül-belül jól 
bedörzsöljük és fehér szalonnasze�
letekkel az egészet beborítjuk. A 
szalonnát rákötözzük. A fiatal fá�
cánt fedős tepsiben azonnal a sü�
tőbe helyezhetjük. Két kanál fa�
gyos zsírt és 1/2 liter vizet adunk 
hozzá. Sütés közben meg-megön- 
tözzük, pirosra sütjük. Körülbelül 
másfél óra után, miután a fácán 
megsült, leszedjük róla a szalonnát, 
a húst ízekre (a mellét hosszában 
két vagy négy szeletre), a szalonnát 
csíkokra vágjuk. A szalonnát a tálon, 
a hús közé rakjuk. A zsír egy részét 
leöntjük, a visszamaradt lében egy 
csapott evőkanál lisztet kavarunk és 
kevés vízzel felforraljuk. Ha szük�
séges, zsírjából még öntünk hozzá.

Nyál- pástétom. A legkiadósabb, 
ha a nyúl elejét és zsigerféléjét 
pástétomnak készítjük el. A fel�
darabolt nyúl elejét, máját, tüdejét 
2 répa, 2 petrezselyemgyökér, egy 
hagymával ecetes' vízben főzzük 
olyan puhára, hogy a húst a cson�
tokról könnyen leszedhessük. Főz�
zünk 2—3 tojást és a hússal, zöld�
séggel együtt hajtsuk át a húsdará�

lón, 1,5 dl tejfölt, 3 dkg mustárt, 
sót, törött borsot keverjünk el vele 
és hosszú tálon jól összenyomkodva 
formázzuk hosszúkás alakúra, hogy 
könnyen adagolhassuk. Karikára 
vágott citrommal, tojásszeletekkel, 
ecetes uborkával díszítjük.

Őz- szeletek. Az őzfelsált leber- 
nyegétől megtisztítjuk, szeletekre 
felvágjuk, metéltre vágott szalon�
nával megtűzdeljük és egy lábasba 
tesszük. Egy citrom levét adjuk 
hozzá, olvasztott vajjal megkenjük 
és 4—5 órát állni hagyjuk (ha nincs 
annyi idő, lehet kevesebbet is). 
Aztán 2 ív írós vajjal bekent papiros-, 
ba göngyöljük, tepsibe tesszük, kari�
kákra vágott répát, petrezselymet, 
babérlevelet, borsot, gyömbért és 
egy db citromhéjat adunk hozzá, 
majd sütőbe tesszük és egy óráig 
sütjük, közben többször meglocsol�
juk. 3/4 órával a tálalás előtt a papírt 
levesszük róla, hogy a szalonna szép 
pirosra süljön. 3 kanál tejfölt adunk 
rá. A tálra szép sorba tálaljuk és a 
levét átszűrve helyezzük ra.

Itt a farsang, süssünk fánkot!

Farsangi fánk. 1 kg liszt, 6 dkg 
cukor, 4 dkg zsír, 4 dkg élesztő, 
1 dkg só, 4 tojás, 6 dl tej. Az élesztőt 
1 dl langyos tejben, kevés cukorral 
megfuttatjuk. A lisztet előmelegít�
jük. A tojást, cukrot jól elkeverjük, 
az élesztőt beleadjuk, hozzáadjuk 
még az 5 dl tejet, a sót a melegített 
liszthez és az egészet tálba öntjük. 
Jól kikeverjük kézzel, a zsírt 3—4- 
szer mindig csak a tálhoz kenjük, 
így a tészta apránként leszedegeti. 
Ha szép hólyagos a tészta, melegen 
letakarva, egy óra hosszat keleszt- 
jük. Ha megkelt, jól meglisztezett 
táblára öntjük, ujjnyi vastagra 
nyújtjuk, kiszaggatjuk, letakarva a 
táblán kelni hagyjuk 1/2 órát. Nem 
kell bő zsírban sütni, mert akkor 
nem lesz szalagos. Inkább mindig 
öntsünk utána. Olajban sütve fino�
mabb, mint zsírban. Egyik oldalát 
fedő alatt sütjük. Cukorral, lekvár�
ral tálaljuk.
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IPARI TERMELŐI A R A K

Népköztársaságunk kormánya ez év januárjában ren�
deletet bocsátott ki, mellyel rendezte a termelői árakat.

A régi termelői árrendszer már nem felelt meg a kö�
vetelményeknek, mert ezeket még 1950-ben állapították 
meg. Egyes iparágak, mint a bányászat, kohászat, az épí�
tőanyagipar stb., több milliárd forintos állami dotáció�
ban részesültek. Szükséges volt tehát a rendezés, hogy 
a termelői árak jobban tükrözzék a termékek önköltségét.

A termelői árrendezés folytán szükségessé vált né�
hány fogyasztói ár emelése; ez azonban az áruforgalom�
nak rendkívül szűk körét, mindössze V,%-át jelenti. Az 
itteni áremelkedést bőségesen ellensúlyozza az egyes fo�
gyasztási cikkeknél végrehajtott árleszállítás.

Az áremelések ugyanis olyan cikkeket érintettek, 
amelyeket a lakosság általában nem rendszeresen és nem 
nagy mennyiségben vásárol. Az áremelések összege kb. 
évi 330 millió forint.

Az árcsökkentések viszont nagyrészt a lakosság ellá�
tása szempontjából jelentős cikkekre vonatkoznak és 
évi összegük mintegy 650 millió forint, vagyis az áreme�
lések összegének csaknem kétszeresét teszik ki.

Örömest mondhatjuk tehát, hogy az új esztendő is jól kez�
dődött, hiszen a nyugdíjrendezés mintegy 600 000 nyugdíjas�
nak jobb életkörülményeket, az árrendezés pedig évi 320 
millió forint megtakarítást biztosít az ország lakosságának.

Jelenünket mérve, s jövőnkbe tekintve jó szívvel 
köszöntjük Pártunk és Kormányunk ez újabb, az életszín�
vonal emelését célzó intézkedéseit.



Munkában a festőrészleg

A szakszervezeti bizottság ezen�
kívül még 103 gyermeket külön�
böző ajándékokkal lepett meg.

A szakszervezeti bizottság és a 
nőbizottság tagjai jelesre vizsgáz�
tak a szeretetből és az áldozat- 
vállalásból, mert szabadidejüknek 
tekintélyes részét feláldozták, hogy 
e kedves ajándékokat elkészíthes�
sék.

Gyermekszeretetből
j e t e i t e

vizsgáztak

A Központi Táviróhivatal nő- 
bizottsága — a szakszervezeti bi�
zottság javaslatára — lelkesen vál�
lalta, hogy a hivatal gyermekei 
részére, a szakvezetők által fel�
ajánlott nylon göngyölegből tet�
szetős kis köténykéket készítenek. 
A terv megvalósult. 64 leányka 
és 81 fiú részesült ajándékban a 
helyes kis kötényekből.

Perényi szaktársnő mini főszabász 
megbeszélést tart Kózmáné szaktárs�
nővel



A „MEO” ellenőrizte gondos, szép 
munka nagy örömet fog szerezni 
gyermekeinknek

Somló Imréné szép mintákat fest 
a köténykékre



KI VISZI TÖBBRE ?

A IV. forduló helyes megfejtései:
F ejtö rő  b e tű k  : elvitathatatlan, látszat, egyes egyedül, nevet. 
S z ó re jtv é n y e k : sokadalom, évad végén, lakat alatt tart. 
E lgondo lkozta tó  szAmjóték :

Tekintettel arra, hogy lapunk 1958 decembere helyett csak 1959. 
január 14-én jelent meg, ezért a negyedik forduló rejtvényeit még nem 
zártuk le, mert a résztvevőknek nem volt elegendő idejük, hogy meg�
fejtéseiket január 20-ig beküldjék. A négy forduló eredményeit februári 
számunkban fogjuk közölni.
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KI VISZI TÖBBRE !

A „Ki viszi többre?” rejtvénypályázatot az 1959-es évben is tovább 
folytatjuk. Az első forduló január, február, március hónapban lesz és 
áprilisi számimkban közöljük az eredményeket. Jó szórakozást és sok 
szerencsét kívánunk rejtvényt fejtő szaktársainknak.

Szórejtvények

1 Hő

A negyedik forduló rejtvényei 
közül a keresztrejtvény megfejté�
séből sok szaktárs csak a postai 
vonatkozású mondatokat küldte be. 
Kérjük a részt vevő szaktársakat, 
hogy pótlólag az egész kereszt- 
rejtvény megfejtését küldjék be, 
mert csak így tudjuk az értéke�
lésnél figyelembe venni.

Képes Postás
A Szakszervezeti T ájékoztató  
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K iad ja  a  P ostáso k  Szakszervezete 

Felelős kiadó: Besen vei Miklós 
Szerkesztőség: B udapest, 

X IV., C házár A ndrás u. 13. 
Telefon: 428 777.

7740. E gyetem i N yom da 
m élynyom ása, B udapest 

F . v.: J a n k a  G yula

POSTÁS Ш 
REJTVÉNY- A  

SZELVÉNY W

ALi Mikulás

Megfejtés darabonként 10 pont.




