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Ismerkedés a tervekkel
A postás dolgozók szerte az országban terv�

ismertető értekezleteken tájékozódtak az 
1961. évben elvégzendő feladatokról. Képes 
beszámolónk a Helyközi Távbeszélő Igazga�
tóság belföldi kezelési osztályának terv�
ismertető értekezletéről szól.

A megbeszélésen, a folyamatos szolgálatot 
teljesítő dolgozók kivételével csaknem vala�
mennyien reszt vettek. A nagyfokú érdeklő�
dés oka: valamennyien tudni akarták, hogy 
milyen feladatokat kell elvégezniük ebben az 
évben. És még valami: ezen a tanácskozáson 
vitatták meg a szocialista brigád címért ver�
senyző brigádok munkáját. Az elmúlt hat 
hónap eredményei alapján a belföldi kezelési 
osztály versenyző brigádjai közül Benke 
Gézáné, Peresztegi Jenőné, Preimusz Jó -  
zsefné és Rátkay Istvánné szaktársnők bri�
gádja oklevelet, Berendi Lászlóné brigádja 
pedig a szocialista brigád címet nyerte el.

Sikereikhez mi is gratulálunk és további 
eredményes jó munkát kívánunk az 1961- es 
tcrvfeladatok végrehajtása során.

B enke Gézáné szaktársnő a  nm nka 
egyszerűsítésére te tt javaslato t, 
am ellyel a  nagymértékben m eg�
növekedőit 1961. évi te rvek  te l�
jesítését a  januári jó kezdés u tán  
tovább leh e t fokozni

A z  1961. évi tervek - teljesítésének 
egy ik  biztosítéka a  szocialista 
brigád cím ért küzdők lelkes m im -  
kaversenye volt. Ebben a verseny�
ben  kiem elkedő eredmények szü�
le ttek , am elynek eredm ényeként a 
tanácskozás résztvevői az a r ra  é r�
dem eseknek megszavazták és oda�
adom ányozták a kitüntető cím et

B alázs György, u belföldi kezelési 
osz tály  vezetője, ismerteti az 1961. 
évi terveket az értekezlet rész t�
vevőivel



Előre
az  /96/. évi terv  teljesítéséért

A postás dolgozók az 1960. évben is szorgalmas, becsületes m unkát 
végeztek. A jó munka eredménye az előzetes adatokból is megállapítható. 
A posta a legdöntőbb területeken teljesítette a népgazdasági tervben előírt 
feladatokat. Az eredményekben tükröződik a gazdasági vezetők jó irányító 
munkája, a dolgozók összefogása és a szocialista munkaversenyben való 
részvétele.

Feladataink az 1961. évben azonban még a tavalyinál is nagyobbak. 
Az üzletviteli termelés értékét 5,6 százalékkal, az össztermelés értékét pedig 
105 százalékra kívánjuk növelni.

Ebben az évben és az elkövetkező időkben is előrehaladásunk egyik döntő 
tényezője lesz a munkatermelékenység növelése és az előírt költségszint 
csökkentése. 1961- re az egy forgalmi dolgozóra jutó üzletviteli termelés érté�
két 3,7 százalékkal akarjuk növelni. A posta részére 1961- re 2,4 százalékos 
költségszint csökkenést írt elő kormányzatunk. Ebből adódik, hogy anyag-  
és energiakészleteinkkel még takarékosabban kell gazdálkodnunk.

Megnövekedett feladatainkat csak a postás dolgozók még szorgalmasabb, 
jobban szervezett és irányított munkájával lehet teljesíteni.

Az eddigi tapasztalatok igazolják, hogy a vezetők és a dolgozók az 
1961. évi terveket ismerik, hiszen azokat a tervismertető termelési tanács�
kozásokon megvitatták. A gazdasági vezetők alapos, a munkát elemző, 
mozgósító beszámolókat tartottak. A hozzászólók zöme megértette a terv�
teljesítés jelentőségét: felszólalásaikban arról beszéltek, hogyan lehetne a 
tervet teljesíteni, mit, milyen intézkedéseket kellene tenni a jobb munka 
érdekében.

A tervismertető értekezleteken többen megemlítették, hogy az előző 
évihez viszonyítva feszesebb a terv, ezért mindent elkövetnek, hogy azt 
teljesítsék. Beszéltek a tervteljesítést akadályozó problémákról is, amelye�
ket a szakvezetőknek figyelembe kell venniök, mert ebben elsősorban ők 
tudják a legtöbb segítséget nyújtani.

Ha figyelembe vesszük a dolgozók alkotó kezdeményezéseit, a munka�
versenyben rejlő erőt, akkor bízhatunk abban, hogy az 1961. évi tervek 
teljesítésében is szép eredmények születnek.

A szakszervezeti aktivisták sokat tehetnek a tervteljesítés érdekében. 
Keressék állandóan a jobb mozgósító módszereket, hogy minél több dolgo�
zónak legyen olyan vállalása, amely a hivatal, az üzem 1961. évi vállalásá�
nak egy részét képezi. Nyújtsanak segítséget a munkaversenyben részt�
vevőknek, a szocialista brigádoknak, a vállalások teljesítése során mutatkozó 
problémák leküzdésében. Ne feledkezzenek meg az egyéni versenyzőkről 
sem. Szorgalmazzák a dolgozók eredményeinek nyilvánosságra hozását.

1961. évi célkitűzéseink reálisak, azok megvalósítását az egyre gyorsuló 
fejlődési ütem megköveteli. Ezért nélkülözhetetlen, hogy minden poszton 
a legkisebbtől a legnagyobbig mindenki pontosan, jól teljesítse kötelességét, 
így tudunk saját magunknak jobb jövőt, egyre gondtalanabb életet biz�
tosítani.
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FOG
A  sztálinvárosi postahivatal épület«

Második ötéves tervünk első évé�
nek postai terv feladatait teljesíteni 
nem lesz könnyű dolog. De felelőség-  
érzettel, fegyelmezetten végzett mun�
kával és azzal a lendülettel, amely 
jellemezte az 1960. évi munkánkat 
is, biztos, hogy teljesíteni tudjuk.

A tervet annak idején a tervérie-  
kezleteken alaposan megvitattuk és 
a tervszámokat úgy állítottuk össze, 
hogy a kitűzött célt, a szocializmus 
alapjainak lerakását, mi postás dol�
gozók is segítsük a magunk munkájá�
val.

Ma már minden postaszervnél is�
meretesek a részlettervek, amelyek 
teljesítésétől függ a nagy egész, a 
posta tervteljesítése is.

Sztál invárosban járva, a szaktársak 
munkájában azt figyeltük meg, ho�
gyan, milyen módszerrel érnek napról 
napra közelebb a kitűzött célhoz, 
hogyan rakódik össze forin tos” be�
vételeikből a „milliós” negyedéves 
tervteljesítés.

Sztálinváros 1961 első negyedévi 
terve 1 696 000 Forint bevételt irányoz 
elő. Megosztásában: a postaszolgálat 
404 000, a távírda 50 000, a táv�
beszélő központ 850 000, a rádió-  
szolgálat 245 000, a televízió szolgálat 
126 000, a képeslapeladás 20 000 
forint bevétellel számol. Ezeknek az 
összegeknek az „előteremtése” nem 
kis feladat, de nem is varázslaton 
múlik, hanem az akaráson, és a 
becsületes helytálláson.

Akarni kell és sikerülni fog! Ez 
a véleményük a sztálinvárosi szak�
társaknak, ezt mondták a február 
15- iki tervértekezleten is.

Ma már az első negyedév vége 
felé járunk, s az eddig végzett munka 
eredményeinek körvonala sejtetni en�
gedi, hogy a sztálinvárosi szaktársak 
példamutatóan munkálkodnak. Ipar�
kodnak és nem ismernek nehézséget, 
akadályt, nagy célúk, a szocialista 
posta megteremtése érdekében végzett 
munkájuk előtt.

1. A negyedéves bevételi tervek 
teljesítésének biztosítása érdeké�
ben Csomány Ferencné hivatal-  
vezető és Kugler Viktor SZB- tit-  
kár közösen készítettek intézke�
dési tervet, amely a tervek tel�
jesítéséért elsősorban felelős szak�
társak részfeladatait és az üte�
mezések időpontját tartalmazta
2. Az intézkedési tervet a hivatal 
dolgozói brigádértekezleteken is�
merték meg. A távbeszélő köz�
pont szaktársnői a tervek telje�
sítése érdekében megvitatták a 
hasznos percek növelésének le-
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4. Fontos feladat a képeslap áru�
sítás. Míg 1959- ben, 10 000 fo�
rint volt az éves terv, az idén, 
az első negyedévben 20 000 fo�
rint eladási érték szerepel a terv�
ben. Ennek a teljesítése sem le�
hetetlen, mondját Sztálinváros-  
ban — csak ügyeskedni kell. 
Egyik ilyen ügyeskedésük a nagy 
választék és az ízléses „kirakat” 
a felvevőhelyeken (Kép az 1 
oldalon)
5. A tervek teljesítése érdekében
a szállítási brigád igyekszik szer�
vezettebbé tenni munkáját. A 
brigád tagjai egymással is ver�
senyeznek. A tagok teljesítési 
eredményeit rendszeresen érté�
kelik. Látogatásunk idején Gyu-  
rina Mihály brigádvezető (fűré�
szel) Zsigó Ferenc brigádtaggal 
éppen a versenytáblát készítet�
ték. Ezen minden nap feltünte- , 
tik a teljesítéseket ü k..........' .

F o ly ta tó t

hetőségeit, mert ez egyik módja 
a tervek teljesítésének
3. A sztálinvárosiak intézkedési 
terve minden területen a szo�
cialista brigádokra van alapozva. 
A felvételnél Pásztor Béláné 
a szocialista brigád vezetője. Ki�
váló szakember. Naponta több�
ször ellátogat a felvételi asztalok�
hoz és segít a munkában a brigád 
tagjainak



] G. A forgalom zavartalanabba té�
tele és fokozása érdekében készí�
tették el a sztálinvárosi szaktár�
sak a becsületpénztárt, amit a 
közönség részére fenntartott he�
lyen helyeztek el az íróasztalon. 
Filléres postai értékcikkből itt 
sorban áll ás nélkül önmagukat 
szolgálják ki a felek. Jól bevált, 
eddig még soha sem volt hiány

A nap minden órájában nagy a 
forgalom a felvételi osztályon
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A bölesődéseknek legkevesebb  Időtöltése a 
meseolvasás. De Katika még nieseolvasós 
közben sem  engedi ki kezéből kedvenc Játékát 
a  kisesacsit

'Tjizaikli áxcJ 
lui^Jiöziőtthxui-
Tizenkét esztendeje működik a 

Központi Távíróhivatal napközi o tt�
hona. Dolgozóinknak nagy köny-  
nyebbséget jelent ez az intézmény és 
hálásak ezért. Nyugodtan dolgoz-  
liatnak, mert a gyermekeikre sok 
szeretettel vigyáznak a bölcsődében 
és az óvodában.

Ván M ára az óvoda, Mucsin Jó -  
zsefné a bölcsőde vezetője, akik az 
óvónőkkel karöltve mindent meg�
tesznek, hogy a gyermekek jól érez�
zék magukat. A gyermekek agyag�
munkákkal és egyéb kézimunkákkal 
fejlesztik kézügyességüket, fegyel�
met, szülői tiszteletet és hazaszere�
tetei tanulnak, ami jó hatással lesz 
később, iskolás korukban is.

Az óvodának külön konyhája van, 
ahol változatos, ízletes ételeket főz�
nek. Vitaminos főzeléket, gyümöl�
csöt, ebéd után pedig vasbort kap�
nak a gyermekek. A jó ebéd után 
jön a pöienés, az alvás.

Az egészségügyi ellátás is kifogás�
talan. Mindennapos vendég az óvo�
dában a doktornéni, aki a rászoruló 
gyermekeket kezeli, gyógyszerrel 
latja el és kvarcolja.

A gyermekek mindennap sétál�
nak, es ha jó idő van autóbusszal 
kirándulnak a Tabánba, a Margit�
szigetre stb.

Az óvodai intézmény, jelentős 
anyagi segítség, amellyel a dolgozó 
szülők gyermekei számára gondta�
lan, szép gyermekkort biztosítanak. 
Köszönjük államunknak ezt a se�
gítséget és a szakszervezet segítsé�
gét, amellyel megkönnyíti a dol�
gozók munkáját.

Bütykös Lászlóné
munkásellátási felelős К. T. H.

Ebéd u tán  * U ln S d éeck  á lló k áb u l, az  óva -  
dások kiságyakban jóízűen p ihennek, az 
egészséges, tiszta, jó l felszerelt bölcsődében, 
illetve óvodában
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Szombathelyen automata távbeszélő
I

Rontó Tibor posta vezérigaz�
gató helyettes bemutatja a 
korszerű távirdal berendezé�
seket



központ és korszerű távírda létesült
A közel 1400 befogadó képességű 

szombathelyi távbeszélő központ, 
hazánk egyik legnagyobb kézi kap�
csolású központja volt. Az állan�
dóan növekvő távbeszélő forgalmat 
azonban már nem tudta megfelelően 
lebonyolítani.

Az új központ tervei már évekkel 
ezelőtt elkészültek, de az ellenfor�
radalmi események m iatt csak 1959-  
ben kezdhették meg az építkezé�
seket.

A több mint tízmillió forintos be�
ruházással épülő távbeszélő köz�
pont építkezése a közelmúltban fe�
jeződött be és az ünnepélyes átadá�
son megjelent Kossá István közle�
kedés-  és postaügyi miniszter, Rontó 
Tibor postavezérigazgató helyettes, 
Szabó László a soproni igazgatóság 
vezetője és többen mások.

Szombathely város dolgozóinak ne�
vében Várnai László, a városi ta�

Az első kapcsolások a  ko rszerű  szombathelyi 
távbeszélő központban

nács vb. elnöke vette á t az új léte�
sítményt. Megemlékezett a helyi 
távbeszélő kezelők jó munkájáról is, 
akik a régi telefonközpontban is be�
csülettel helytálltak, es nagyon sok�
szor olyan szolgálatot vállaltak, 
amelyre semmiféle rendelkezés nem 
kötelezte őket.

Az automata távbeszélő központ�
tal egy időben került sor a korszerű�
sített távirda üzembehelyezésére is. 
A szombathelyi távirda helyiségei 
már kicsinek bizonyultak a forgalom 
lebonyolítására. Ezért került sor a 
távirda korszerűsítésére is.

Az új postai létesítmények be�
ruházásai során messzemenően gon�
doskodtak a dolgozók szociális igé�
nyeinek kielégítéséről is. A távbe�
szélő központ mellett szépen beren�
dezett pihenő szobát, a két öltöző 
helyiség mellett pedig villanymele-

f ítővel felszerelt mosdót és fürdőt 
pítettek.

Kiss Antal
tudósító, Szombathely 1.
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PÁLYAVÁLASZTÁS
Sokszor gondot okoz n szülőknek, 

hogy iskolát végzett gyermekük�
nek milyen életpályát ajánljanak. 
Felelősségteljes dolog ez, különösen 
akkor, ha nem ismerjük fel képes�
ségeit. A tétovázások és próbálko�
zások után szerencse dolga, ha a 
fiatal jól választ és az életben ideje�
korán boldogul.

Budapesten működik a Munka�
ügyi Minisztérium Módszertani In�
tézete. Ide látogattunk el a közel�
múltban, hogy bemutassuk az inté�
zetben dolgozó pszihológusok mun�
káját.

Elkísérünk útjára néhány fiatalt, 
akik szülői tanácsra jöttek ide. Sok 
mindenhez kedvet éreznek, de nem 
tudják, hogy mihez lenne leginkább 
tehetségük.

Révai Marianna és Török Valéria, 
az idén érettségiznek. A jelentkezés 
után általánosságban feltett kérdé�
sekre adnak választ. A feleletekből 
ismerik meg a pszihológusok a je�
lentkező életkörülményeit, elkép�
zeléseit, amelyek alapját képezik a 
későbbi egyéni beszélgetésnek. (1|

Négyszemközt a pszihológus és a 
jelentkező mindent megbeszél. A csa�
ládi körülményektől kezdve, egé�
szen a titkon érzett vágyakig. Eze�
ken a beszélgetéseken — a külön�
böző vizsgálatok során kialakult 
eredmények alapján — alkotnak vé�
leményt a pszihológusok. f4)

Az Intézet laboratóriumában öt�
letes műszerek próbáztatják az ifja�
kat. Az „OMEGA” elektronikus 
gépen az egyik pszihológus jelenlé�
tében most arról vizsgázik Meleg 
György, hogy a két kéz együttes 
munkája mennyire pontos a szem�
mel való vezérlés mellett. A gép 
automatikusan jegyzi a hibákat. 
Akiknek ez a próba sikerül, abból 
kiváló esztergályos lehet.(2 )

A képen Török Valéria R í-  
GOSSAY golyókkal ügyeskedik. A 
fadobozban különböző nagyságú go�
lyók találhatók, amelyek közül ket�
tőt rugalmas lemezek közé kell il�
leszteni úgy, hogy azok ne essenek 
le. Ebből a kísérletből az ujjak



ügyességére lehet következtetni, 
amelyek például szövésnél, vagy óra�
szerelésnél is kívánatosak. (5)

A MOEDE táblán a kiálló pálci�
kákra előzőleg felcsavart zsinór min- s 
tájára kell egy másik zsinórt csa�
varni. Egyszerűnek látszik, pedig 
nem is olyan könnyű. A művelet 
helyes elvégzéséből lehet következ�
tetni a figyelem összpontosítására, 
illetve kézügyességre, a monoton 
munkára való alkalmasságra és az 
önkritikusságra. Abból, hogy a zsi�
nór feltekerése után észre veszi- e az 
ejtett hibát vagy sem, illetve meny�
nyit vesz észre a hibából. Volt már 
olyan ifjú, aki annyira biztos volt 
a jól végzett munkájában, hogy el�
lenőrzés nélkül rávágta : „nincs hi�
bám”, holott igen sok volt. ►

A konstrukciós henger szétbon�
tása gondolkodást és találékonysá�
got igényel. Hogy hogyan végzi el 
a fiatal a feladatot, következtetni 
lehet a megfigyelőképességre, az 
emlékezőképességre/ az alakemléke�
zetre, a kombinatív összeállítási 
készségre. A feladat elvégzése köz�
ben észlelt viselkedés egymagában 
még nem sokat mond, de a többi 
eredménnyel kiegészítve hasznos út�
baigazító a pszihológus részére.

A PERCEPGIÓS készüléken két 
négy részre osztott négyzetben ke-  
verten elhelyezett számok vannak 
egytől, négyig. Horváth Áginak 
a vezető pszihológus egy perc alatt 
60 számot mond be. A bemondott 
számot egyszerre kell érinteni jobb 
kézzel a jobboldali négyzetben, bal 
kézzel a másikban. Ha nem azonosé 
számokat érint a kéz, a gép csen�
géssel jelzi a hibát. A gépen végzett 
próbázás azt mutatja, hogy a gyors 
egymás után eső ingereket hogyan 
tudja felfogni Ági.

Mindenkinek hasznára válik az 
Intézetben kapott tanács. A mű�
szereken és mintagépeken történő 
vizsgálat, majd az ezt követő beszél�
getés a pszihológussal dönti el, 
hogy kinek mihez van tehetsége, 
és hogy milyen pályán tudna az 
életben a legkönnyebben boldogulni.

ELŐTT



„Szeretettel meghívjuk a Posta�
forgalmi Technikum szalagavató ün�
nepélyére” — igy szólt a Képes Postás 
címére érkezett meghívás, amelynek 
örömmel tettünk eleget.

Meghallgattuk az ünnepi beszédet, 
megnéztük az esemény színes, hangu�
latos műsorát, és közben képeket 
készítettünk, hogy beszámolhassunk 
kedves olvasóinknak erről az ese�
ményről is.

I tt találkoztunk Zajkás Erika leve�
lezőnkkel, akit ezelőtt egy évvel éppen 
azok a diákok búcsúztattak, akik 
n.ost ezen a szalagavatón búcsúznak 
az iskolás élettől. Hogy milyen érzés�
sel, milyen gondolatokkal vett részt 6 
ezen az ünnepségen és hogyan érezte 
magát, erről számol be legújabb leve�
lében.

„Nagyon lassan múlónak tűnt a 
négy technikumi év. Különösen az 
utolsó. Izgalmas órák, felelések, tétel�
kidolgozások, dolgozatírások. Sok han�
gulatos élmény, nevetés és sírás. 
Mert a lányok gyakran és könnyen 
elsírják magukat.

Tőlem is kérdezték, milyen érzés 
negyedikesnek lenni? Még ma sem 
tudom megmagyarázni teljesen. Két�
ségtelen, hogy büszkék voltunk egy 
kicsit. De a büszkeségünkben nem 
élhettük ki magunkat. Az összefog�
lalók előtti nagy ismétlések, s a sza�
lagavató után ránk váró próbázás, 
— hogy érettek vagyunk- e az életre? — 
ezek kötötték le gondolatainkat, időn�
ket és erőnket. Készültünk az életre.



I

A negyedikesek b lú zára  a  búcsúztató harm a�
dikosok feltűzik a  k ék  szalagot

Az ünnepi m űsorban nagy sikert ara to tt az 
iskola népitáne csoportja

V ajon m iről beszélgettek 
a  bál táucszünetébeu?

Tudtuk, hogy az életben a munka 
fegyelmet és komolyságot kíván, s 
az élei nem olyan elnéző, mint az a 
tanár, akinek lehetett jelenteni: hogy 
bosszult ét miatt nem tudtam készül�
ni”. Ezek a gondolatok jutottak 
eszembe a Váci utcai budapesti 
postaigazgatóság kultúrtermében is, 
amikor végignéztem a most búcsúzó 
negyedikesek szalagavató ünnepségét.

Igen. Négy hónap múlva ezek a 
lángok és fiúk is kilépnek az életbe. 
Blúzukra és kabáthajtókájukra ezen

az ünnepségen tűzték fel a búcsúztató 
harmadikosok a kék selyemszalagot, 
rajta az emlékeztető felirattal: 1957— 
1961. Megkezdődik számukra is a 
legkomolyabb munka. A  most követ�
kező hónapok lázas izgalommal telnek. 
És júniusban adnak majd számot 
a felkészültségükről.

Szülők, tanárok, régi osztálytársak, 
meghívott ismerősök, szaktársak vol�
tak jelen. A műsor szép volt, méltán 
érdemelte ki a jelenlevők tapsát. 
Utána tánc következett. A boldogan 
táncoló diákseregben mindenki jól 
érezte magát, s a diákszemekből bárki 
kiolvashatta, hogy boldog és jókedvű 
a mai ifjúság.”

ZA JK Á S E R IK A  
Budapest 70. sz. hivatal.





Kevés tájegysége van az országnak, 
amely olyan pontosan, világosan ki�
rajzolódik a térképen, mint a Mátra. 
A Cserháttól a Zagyva, a Bükidói a 
Torna völgye választja el, s e két 
völgyben kanyargó vasútvonal mint�
egy félkörbe foglalja a .hatalmas 
területet.

A  Mátrában a fagyos napok 
száma 120 körül mozog és átlagosan 
50 olyan nap van egy évben, amikor 
még délben sem kezd olvadni a hó. 
Ez azonban távolról sem jelenti azt, 
hogy téloiz idején a Mátra valami 
sarkvidékké alakulna át, mert a hegyi 
hideget sokkal könnyebb elviselni, 
mint a síkságit. Mindenki ismeri 
a hóban félmeztelenül siző, nap�
barnított arcú sportolók képeit, és 

s bizonyára sokan vannak olyanok is, 
akik jóval a fagypont alatti hőmér�
sékletben kiskabátban sétálgattak már 
a hegyi üdülők napsütötte útjain.

Amikor a mélyen fekvő völgyeket 
köd borítja, a 800— 1000 méter körüli 
hegycsúcsok kiemelkednek a tejszerű 
ködtengerből és zavartalanul sütké�
reznek a napsugárban. Egy szélső�
séges példa: 1932 december 10.- én, 
mikor Gyöngyösön, a Mátra aljában 
mínusz 10 fokot mutatott a hőmérő, 

já  a Kékesen plusz 11,4 fokot mértek.

TÉLI PARADICSOM A MÁTRÁBAN 
(SZILAGYI GÉZA FELVÉTELE)

Ehhez járul még a hegyekben erősen 
érvényesülő ultraibolya sugárzás, s ez 
eredményezi a ,hegyi barna” arc-  
szint, amelyet annyira megcsodálnak 
a ,közönséges” sárgásbarnára sült 
balatoni nyaralók.

Igen kedvező egészségügyi szem�
pontból a levegő páratartalmának 
alakulása is. A mérések azt mutatják, 
hogy a mátrai levegő még a hasonló 
magasságú hegyvidékekhez mérten is 
különlegesen tiszta, portartalma sok�
szorta kisebb, mint a többi magaslati 
üdülő vidékeké.

A hegység lávatalaján évszáza�
dok óta kiterjedt erdőségek vannak. 
Alig van Magyarországon olyan 
faféleség, amelynek egy- egy példányát 
vagy kisebb erdőrészletét meg ne talál�
nánk a Mátrai hegyekben.

■A Mátrában az üdülőknek és k i�
rándulóknak számos lehetőség kínál�
kozik' a pihenésre, kellemes szóra�
kozásra, sportolásra stb. Csak néhány 
a Mátra gyönyörű települései közül: 
Mátrafüred, Mátraháza, Kékes, Pa-  
rádsasvár, Parádfürdő, Galyatető. 
Mind megannyi hírneves üdülőhely, 
amelyeket röviden be is mutatunk.

M ÁTRAFÜRED

Nemcsak a Mátrának, hanem az 
egész országnak. is egyik legnépsze�
rűbb üdülőhelye. Kulturált villasorai,
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PARÁDFÜKDÖSzép, tnelegoizű strandfürdője, szak�
szervezeti és vállalati üdülőhfyzai,* 
korszerű, éttermei, eszpresszói, táncos 
helyei, széles körben népszerűvé 
tették ezt a 341 méter tengerszint�
feletti magasságban elterülő kis pa�
radicsomot.

M Á TR A H Á ZA

715 méter tengerszint feletti ma�
gasságban létesült üdülőtelep. Mátra�
háza már nemcsak nyaralóhely, mond�
hatjuk, hogy telelőközpont is. A  
Sportszállónál ér véget a kékesi nagy 
si- lesikló pálya. Akik a síelés 
kedvéért keresik fel a Mátrát, naponta 
többször is megteszik a 3 kilométeres 
utat Kékestető és Mátraháza között.

KÉKESTETÖ

Gyógyvizét különösen a női beteg�
ségek ellen használják igen jó ered�
ménnyel. 4—5 hetes kezelés eredmé�
nyeként legtöbb esetben fölöslegessé 
válik a műtéti megoldás. A  fürdő�
telepen épült Állami Gyógyfürdő 
Kórház orvosai modern gyógyászati 
kezelésekkel európai hírnevet szereztek. 
A  fürdőtelep és a kórház környéke 
tavasztól őszig csupa virág. A fürdő�
hely életébe sok szint visznek a nyáron 
itt táborozó kedves, vidám úttörő 
gyerekek.

G ALYATETŐ

A Mátra harmadik legmagasabb 
csúcsa, 956,6 méter magas. A termés�
kövekből épült Nagyszálló erdőségek 
közé ékelve, a rét közepén megkapóan

Kékestetőről indul a 2400 méter 
hosszú és 300 méter szintkülönbségű 
lesiklópálya. A  magyar sisportnak 
valóságos fellegvára ez a hely. A 
sánc közelében épült fel az ország 
legmagasabban fekvő szanatóriuma, 
a Kékes szanatórium, ahová első�
sorban a reumával szenvedőket utalják 
be. A  kékesi klíma kitűnő gyógyszere 
a vérszegénységnek, a különböző huru�
toknak, idegkimerültségnek, anyag�
csere zavaroknak, bazedovkórnak is.

P A R Á D SA SV  ÁR

A Kékes északi oldalának tövében 
épült. Az utóbbi évtizedekben fejlődött 
az ország egyik legismertebb fürdő�
helyévé. A  csevice forrás környékén 
épült fel a Károlyiak egykori „sas�
vára”, amely ma az úttörők egyik 
legkedveltebb úttörő üdülőtábora. Pa-  
rádsasváron és a környező forrásokból 
négy, egymástól teljesen különböző 
vegyalkatú gyógyvíz bugyog fel. Van 
arzénes- vasas viz, a csevice- olz kénes, 
szénsavas. A  Szent- István forrás vize 
kalciumhidrokarbonátot tartalmaz, a 
Clarisse- forrás vize pedig vasas- szén�
savas.



emelkedik ki. Egyike Európa legszebb 
idegenforgalmi gócpontjainak. A 
Nagyszálló közelében épült kilátóról 
széles körkilátás nyílik a Pilistől a 
Bükkig, szép, tiszta időben a Magas 
Tátráig. Galyatetőn a téli sportolók 
is megtalálják a maguk gyönyörű�
ségét, mert silesikló pályája is van. 
Aki itt tölti szabadságát, úgy érzi, 
hogy kiszakadt a világ forgatagából. 
Felsorolni sok volna, milyen irányok�
ba és hányféle célponttal lehet elin�
dulni Galyatetőről. Legismertebb tu�
rista útjai a Piszkéstetőn és Szamár�
kőn át Ágasvárra, továbbá a Mátra-  
szentimre közelébe, Pásztó és Salgó�
tarján felé a 808 méter magas 
Nyesettvárra és Szuhahula felé vezet�
nek.

k il At ó  а  mAt r á b a x  
▼

AZ l'TTÖnÖK p a r Ad s a s v Ar i  „ f e l u e « -  
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Szolnok, a Tisza mellett, forgal�
mas közlekedési csomópont. Ma�
gyarország keleti felének szinte 
a középpontjában van. Elsősorban 
földrajzi fekvése határozza meg 
tehát azt a nagy forgalmat, ame�
lyet a szolnoki szaktársak, főleg 
a Szolnok 2. sz. pályaudvari posta-  
hivatalban bonyolítanak le. Csak 
egy példa a forgalom jellemzésére: 
Л Szolnok 2. sz. hivatalba na�
ponta 56 egyesített 246 levél-  és 
20 csomagzárlat érkezik. Ugyan�
akkor 53 egyesített, 142 levél és a 
szükség szerint 20—25 csomag-  
zárlatot indítanak. A pályaudva�
ron szolgálatot teljesítő szaktár�
sak néni kis büszkeséggel újsá�
golták, hogy ők az ország vala�
mennyi postásával kapcsolatban 
vo"rx!:, m ű i a „k c iio u u i" min�
denhová tudnak továbbítani. Eb�
ben persze van egy kis túlzás, 
annyi azonban kétségtelen, hogy 
nagy munkát végeznek.
Rövid látogatásunk alkalmával 
az a cél vezetett, bogy megismer�
kedjünk a szolnoki szaktársakkal. 
Megismerkedjünk, és bemutas�
suk a Képes Postás olvasó táborá�
nak

A Szolnok 1. sz. hivatal 
épülete

Szolnok 2- ЫН indulnak a  luelyl 
i r a t u k  is

Kovára F eren c  villam os ta r -  
gonea vezető n ap o n ta  sokszaz 
csomagot szá llít a  m ozgópos�
tákhoz. Szívfájdalm a, hogy 
szállítás közben arány lag  sok 
törik . Bogy m iért?  E zt m agya�
rázza éppen K erekes K álm án  
SZJR- tifkárnak és Csépay Szil�
veszter ügyeletes tisztnek : 
ilyen sáros és gödrös u takon a 
legnagyobb elövigyn -  za t is 
kevés. Tenni kellene vakunk  
ennek m egszüntetése érdeké�
ben!



Szol noki

l á t o g a t á s

Л pályaudvart postahiva�
ta l fo rgalm át naponta k é t�
szeri váltásban nyole szak�
tá rs  végzi. Egy m űszakban 
2 rovatoió, 4  levélirányító 
és 2 rak tá ro s dolgozik. Van 
m u n k á ju k  bűven. L átoga�
tásunk idején G. M olnár 
István t és Balázs Lajost 
ta lá ltu k  m unkában

N apközben  a p á ly a u d v ari 
po*ta fe lvé te li (e rű iéb en  L 
nagy n fo rg a lo m . \  telek-  
k é t  s za k tá rs u n k  is . .a d n a k  
m u n k á t”
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1.

Szolnok 1- ben 1931- ben épí�
tették ezt a morse távíró�
népet. Még ma is működik, 
de már nem sokáig. Ebben 
az évben átadja helyét egy 
korszerűbb gépnek. Ma még 
Szentirmai Béla „fóni-  
kazik“ rajta, akinek nevét 
jól ismerik az országban. 
\z  országos fónik a verse�
nyek többszörös győztese 5

(Balról jobbra): Kiss Imre 
kézbesítőellenőr, Hartyá-  
nyi Ferenc osztályvezető és 
Balogh Tibor helyi ellenőr. 
Rieglcr László hivatalve�
zető úgy mutatta be őket, 
mint a kézbesítőosztály ve�
zérkarát, akik eredménye�
sen szervezik és vezetik a 
szolnoki kézbesítő szaktár�
sak munkáját



Pelrik Sándorné, kiváló 
dolgozó a pénzfelvétel" 
nél teljesít szolgálatot. 
Gyorskezű, szakszerűen 
és pontosan végzi mnn-  
káját

Szolnok 1- ben a forga�
lom zöme Nagy Ildikó 
ablakánál bonyolódik le. 
Egyesített felvevő. Mun�
kájának két minőségi 
mutatója: a kézipénztár 
egyezősége és a dí jhiány-  
jelentés. Mindkettő igen 
jő eredményt „mutat” 
nála

Debreceni Lajos, a 
bírlaposztály veze�
tője .Simái Valéria pe�
dig számadás ellen�
őr. Elképzelhető, 
mennyi munkájuk le�
het, ha nekik kell 
szervezniük és admi�
nisztrálniuk a Ti�
szántúl hírlapterjesz�
tését. Poutos jó mun�
kájukkal ők is Szol�
nok 1. postás becsü�
letéért küzdenek
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AUTOMATA
TITKÁRNŐ

A kievi népgazdasági 
tanács egyik üzemé' 
ben megkezdik az úgy -  
nevezett „automata 
titkárnők“ gyártását.. 
ATelszatipusú „auto�
mata titkárnő” vá�
laszol a telefonhí�
vásra, magnetofonra 
veszi az üzenete�
ket, s automatikusan 
rögzíti, mikor zaj�
lott le a beszélgetés. 
A felvett szöveget az 
„automata titkárnő” 
számának tárcsázása 
után telefonon meg�
lehet hallgatni. Ha 
sürgős utasítás érke�
zik telefonon, az au�
tomata bekapcsolja a 
vonalat azüzemihan-  
gosbeszélőbe. Az au�
tomatát, mint dikta�
font is nagyon jól le�
het használni. 1901-  
ben 3000 darab auto�
matát fognak az 
üzemben gyártani.

TELEFON
A REPÜLŐGÉPEN |

Az Izraeli El A1 légi- ; 
társaság telefont sze- 1 
relt fel lökhajtásos j 
repülőgépein. A Telt 
Aviv es London kö - | 
zött utazók, egy földi 
állomás közvetítésé-  j 
vei bármely ország 
ban lakóval beszél- ; 
gethetnek telefonon.!

VILÁGÍTÓ
BÉLYEGEK

Német vegyész ncm-  
rég különös bélycge-  

S  két készített. A fel-  ; 
használt festékbe flu-

Д  о rés zk áló anyagot ke-  
■, vert, úgyhogy ezek a 

bélyegek sötétben vi-  
tágítanak.

A FECSEGŐ 
ORSZÁGOK

®  Az amerikai telefon-  
és távíróvállalat bro-  

Y  sűrűt adott ki, amely-  
^  IkíI kiderül, hogy a 

: világon jelenlen 133 
у  millió telefonelofizető 

f ‘Y\ van, vagyis kilenc 
inilUóval több, mint 

• az előző évben. A la-  
■ kossá« számához vi�

szonyítva az Egyesült
LMê B Államokban van a 

legtöbb, Brazíliában 
a legkevesebb teleíon-

Ä  előfizető. A brosúra 
szerint nem azok az 
országok „ a legfe-  

_  csegőbbek” ahol a 
ö  legtöbb a telelendő-  

fizető. Ezt a rekor-  
_  dot különös módon 
“  Kanada és ■ Izland 

tartja. Tavaly egy ka-
Ó iiadai előfizető ha�

vonta átlag 530, egy 
izlandi előfizető pe-  

. dig 508 hívást eszkö-  
L zölt.

INFRAVÖRÖS TÁVBESZÉLŐ  
K É SZÜ LÉ K E K

Sikeres kísérletek folytak a 036 ,,infraphon” 
hordozható telefonkészülékkel. A készülék nem na�
gyobb egy teleobjektívvel felszerelt fényképezőgép�
nél és két személy között öt kilométeres távolságban 
teszi lehetővé a telefonbeszélgetést. Alapvetően ab-  
Ыт különbözik az ismert drótnélküli készülékektől, 
hogy az összeköttetés nem rádióhullámon, hanem 
infravörös sugárzás útján jön létre. A sugarak 
létrehozására egyszerű zseblámpaelemek szolgál�
tatják az energiát, amelyek — főleg szabadban 
teljesen tiszta telefonbeszélgetést tesznek lehetővé, 
mert sem mesterséges, sem légköri zavarás nem 
befolyásolja a működését.
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B A B A TI
TALÁLKOZÓ

A meghívón ez állt: „A Helyközi 
Távbeszélő Igazgatóság dolgozói és 
vezetősége szeretettel meghívja f. hó 
24- én du. 14,30- kor a kultúrteremben 
megtartandó baráti beszélgetésre.

A jelzett napon szépen feldíszített 
terem és ízlésesen megtérített asztal 
várta vendégeinket. Voltak, akik év�
tizedes megszokásból már a kitűzött 
idő előtt jóval korábban megjelentek 
a kultúrterem előtt. Ezen a napon 
ismét „tényleges dolgozókká” váltak. 
Nem akartak a munkahelyről” el�
késni.

Fél három után néhány perccel 
már megtelt a terem. Mindenütt 
ölelkező párok, fehér hajú, de mosolygó 
szemű, boldog, derűs emberek cso�
portjai.

Az Igazgatóság vezetője, Szarvas 
Sándor elvtárs, volt munkatársainkat 
meleg, baráti szeretettel köszöntötte. 
Majd folytatódott az emlékek fel�
sorolása.
Közben a vendéglátó háziasszonyok 
klnálgató szava hangzott fel itt is, 
ott is. A  jókedvet fokozta, hogy 
Mazalik Simonné, volt munkatársunk, 
elfoglalta helyét a zongora mellett, és 
ujjai alól csakhamar szebbnél szebb 
akkordok csendültek fel.

Ünnep volt a javából, amit nemcsak 
a külsőségek, hanem az emberi szívek 
összefonódása, a meleg baráti kapcso�
lat jellemzett.

Többen, akiknek még nem volt 
alkalmuk az utóbbi években régi 
munkahelyeiket megtekinteni, végig�
haladtak a kapcsolótermeken, szem�
lélhették a néhány esztendő alatt 
bekövetkezett jelentős változásokat. Bár 
Rosszá évtizedeket töltöttek el ugyan�
ezekben a termekben, fárasztó munkát 
végeztek, tekintetükkel szeretettel simo�
gattak végig minden falat, munka�
helyet, kapcsolózsinórt.

B enke Gézáné, a  Nőbizottság tagja (finom ) 
szendviccsel k ín á lja  P ilisi E rnőnét, a  nem zet -  
közi távbeszélő egykori kezelőjét és K ovács 
Sándornét, a  belföldi kezelési osztály volt 
vezetőhelyettesét

Nem is olyan régen mi végeztük 
ezt a munkát, sugározták a szemek, 
és ti vagytok a mi munkánk folytatói. 
M i nagyon szerettük a munkál, ti is 
ugyanúgy szeressétek. Nem kérünk 
tőletek egyebet, csak annyit, hogy 
néha- néha úgy mint ma is, gondol�
jatok ránk és tartsatok meg bennünket 
emlékezetetekben.

— Kedves tanítóink! Szavaitokból 
és ki nem mondott gondolataitokból 
mindent megértettünk. Szeretettel vé�
gezzük munkánkat és ugyanolyan be�
csülettel akarjuk szolgálni népünkéi, 
mint ahogyan ti egy életen át tettétek. 
Ne gondoljátok, hogy csak ilyen baráti 
beszélgetések során vagytok közöttünk, 
mert tetteitek, emléketek mindig itt 
él közöttünk. Munkátok nem volt 
hiábavaló. Nincs olyan nap, amikor 
valamelyikötök intelme vagy jótanácsa 
ne jutna eszünkbe

A találkozón csak töredékét tudtuk 
visszaadni annak a sok- sok szeretet�
nek, amit korábban még mint tanu�
lók, mint kezdők tőletek kaptunk. 
Nagy részetek van abban, hogy mi 
is szeretettel és hivatástudattal végez�
zük munkánkat.

— Máskor is hívni fogunk benne�
teket, mert számunkra nagy öröm, 
titeket boldog, megelégedett emberek�
nek látni. De necsak akkor gyertek, 
ha hívunk. Jöjjetek hozzánk bár�
mikor, ha valamilyen gondotok van 
és mi erőnktől telhetoleg segítünk 
nektek.

Elismerés illeti a nőbizottságot: 
volt munkatársainknak, valamennyi�
ünknek egy felejthetetlen boldog dél�
utánt szerzett.

Balázs György
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Középszervi sportfelelösi értekezlet

A szervezési és sport 
osztály a középszervi 
sportfelelősök részére a 
szakszervezet székházá�
ban értekezletet tartott. 
Az értekezleten a sport�
vezetők megvitatták a 
sportmunka 1960 évi 

eredményeit, a szakszervezet 1961 
évi sportprogramját és a Kilián 
Testnevelési Mozgalom szervezésé�
vel kapcsolatos feladatokat.

Az értekezlet értékelte a postás 
sport elmúlt évi fejlődését és kritikai 
szellemben megtanácskozta, hogy 
a jövőben milyen hibákat kell 
sportmozgalmunkból kiküszöbölni.

Középszervi sportvezetőink meg�
állapodtak abban, hogy a sport�
munkának sajátos eszközeivel segí�
teni kell a szakszervezet 1961 évi 
programjának megvalósítását: az 
eddiginél lényegesen többet kell 
foglalkozni a tömegsport megszer�
vezésével. Erre igen jó lehetőségeket 
biztosít a Kilián Testnevelési Moz�
galom, mely 1961 május 1- én indul. 
Sportvezetőink feladata, hogy erre 
— a lehetőségek figyelembevéte�
lével — mennél több postás dol�
gozót mozgósítsanak.

A m egyei sportvezetők egyik csoportja

Deák József, a  főkönyvelőség helyettes veze�
tő je a  hozzá Intézett kérdésekre válaszol. 
K ellette Török Mihály az  osztály m unkatársa 
és K éri Gyula a  központi vezetőség szervezési 
és sport osztályának vezetője
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I S T V Á N N É :

FELFED EZÉS

A hó szikrázik. Fenn az égen 
Sziporkáznak a csillagok.
Kettesben —  életem párjával —

K is szánkó előtt ballagok.

Húzzuk a szánt, melyen kislányunk 
Ül kipirultan  —  s örül 
Nézi az eget, majd a földet!
A z új szépségben elmerül.

Egyszer felkiált, gyönyörködve;
( Apja megáll, Én hallgatok) 
N ézzétek! Oh de csodaszépek' 
Földön vannak a csillagok.”

K É P Z E L E T

Napszemüvegem kéri lányom,
—  mert neki nincs  —  hát odadom  — .  

K icsit félek; hátha elejti?
Felteszi mégis ott hagyom.
Igen tetszik neki a játék 
Várom, csak megunja tálán?!
Végre megszólal áhítattal:
„M ilyen barna a délután.”



80- as vágy 100- as liorgolófonalbó 1 
készül. 14- es, vagy 16- os horgoló�
tűvel. 1. sor: 8 láncszemből gyűrű,
2. sor : 4 láncszem és 1 egyráhaj-  
tásos pálca váltakozásával 6 lyukat 
horgolunk, 3. s o r : 1 lyukba 1
kispálca, utána, 3 egyráhajtásos 
pálca, 1 kétráhajtásos pálca, 3 
egyráhajtásos pálca és 1 rövidpálca. 
Ez ismétlődik hatszor. 4. so r: 5
láncszemes íveket horgolunk és szir�
mok háta mögött 1 rövidpálcával 
leöltjük az előző sor pálcái fölé.
5. sor : minden 5 láncszemes ívbe 
1 kispálca, 2 egyráhajtásos pálca, 
5 kétráhajtásos pálca, ismét 2 
egyráhajtásos pálca, végül egy rö�
vidpálca kerül. 6 . s o r : a 4. sorhoz 
hasonlóan 6 láncszemes íveket hor�
golunk, 7. so r: az ívekbe 1 rövid�
pálca, 2 egyráhajtásos pálca, 3 
kétráhajtásos pálca, 1 háromrá-  
hajtásos pálca, ismét 3 kétráhaj�
tásos pálca, 2 egyráhajtásos pálca 
és egy rövidpálcát horgolunk. 8. 
s o r : az utolsó szirom befejezése 
után 9 láncszemet horgolunk és 
1 kétráhajtásos pálcával leöltünk 
a mellette levő szirom közepébe. 
Utána 5 láncszem és ugyanabba 
a pálcába 1 kétráhajtásos pálcát 
horgolunk. Most 6 láncszem és 
két szirom közt levő rövidpálcába 
1 egyráhajtásos pálcát öltünk. Ismét

6 láncszem következik és 1 kétrá�
hajtásos pálca a szirom közepébe 
stb. Befejezésnél az utolsó 6 lánc�
szemet a 9 láncszemes ívhez kötjük. 
Innen kiindulva kezdjük a 9. sort.
9. so r: 7 láncszemmel kezdünk,
utána 1 kétráhajtásos pálcát hor�
golunk a szirom tetején levő 1. 

álcára, 3. láncszem, és a követ�
ező 5 láncszemes ív középső lánc�

szemébe 8 kétráhajtásos pálcát hor�
golunk, újra 3 láncszem és 1 két�
ráhajtásos pálca, a következő pál�
cára. 3. láncszem után 1 egyrá�
hajtásos pálcát öltünk a 2 szirom 
között levő pálca tetejére. Üjra 3 
láncszem és folytatjuk a horgolást, 
a következő szirom tetejére öltött 
kétráhajtásos pálcával. 10. sor : 
6 láncszemet horgolunk (ez 1 pálcá�
nak felel meg), utána 1 háromrá-  
hajtásos pálca, a, mellette levő 
pálca tetejére, majd 4 láncszem és 
az előző sor 8 pálcájára 8 kétrá�
hajtásos pálcát horgolunk, közöttük 
1 ötláncszemes pikóval és 1 lánc�
szemmel. Utána 4 láncszem és a 
következő pálcákra 1—1 három-  
ráhajtásos pálcát horgolunk, tete�
jükön összefogva. Ez képezi a 
levél csúcsát. Üjabb 4 láncszem 
után a 8 pikós pálca következik 
stb. A csillagokat a 8 kétráhajtásos 
pálca között levő középső 4 pikóval 
kapcsoljuk egymáshoz.
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A N D R É  S T IL :

o m l a s z t As

(K o ssu th  K önyvkiadó)

A regényben három  személy: Angéle, 
egy észak - franciaországi bányász öz�
vegye és k é t fia Albert, meg Bemard 
mondják el sa já t szavaikkal életük 
fontos eseményeit.

Albert, az idősebb, bányában dol�
gozik. Szinte napról napra farkas�
szemet néz a halállal.

Bemard, fél a  bányától. Inkább ön�
ként jelentkezik katonának. Algériá�
ban teljesít szolgálatot, ahol a sza�
badságukért küzdő férfiak megsem�
misítésében szégyenteljes szerepet 
vállal. B em ard egy vakmerő akció 
végrehajtása közben elesik.

Lehet- e hős, ak i a szabadságelleni 
harcban áldozza fel életét. E kér�
désre ad választ az író nagysikerű 
régényében, amelynek francia nyelvű 
kiadását a degaulleista kormány el�
kobozta.

RÉSZLET A REGÉNYBŐL :

Hallom, amint Mathilde nevetve 
kiáltja az udvarából :

— Itt vagy* postás? Ma nem csó�
kolsz meg? A  férjem otthon van, 
hallod?

A postásoknak széles a hátuk, 
sokat elbírnak. Azt mondják, ame�
lyik kutya ugat, nem harap. Mathilde 
sohasem lépett félre a férje mellól, 
az bizonyos. Még kedve sincs rá. 
De szeret jóízűt nevetni, hangosan, 
a lehető leghangosabban, hogy min�
denki hallja. És szereti hangosan 
kimondani azt, amit tilos kimondani. 
Aztán hadd szárnyaljon a szó az 
úttesten, a falakon át, a tetők fölött 
és a kertekben ! . . .  És micsoda 
hangja van ! Valósággal harsonázik,

mint az istenek! Az ember érzi, 
hogy szórakozásból, játékból teszi. 
De ha a férje helyében volnék, még ez, 
ennyi sem tetszene nekem ...

Oscar rendszerint felel neki. Kevés 
az olyan férfi, aki nem szeret nevetni.

Tegnap mégiscsak felfordult a 
gyomrom, amikor Mathilde kiálto�
zását hallottam. Éppen öblögettem. 
Sebtében a kötényembe törlőm a kezem, 
és az udvar elejébe sietek. Ez így 
megy minden reggel.

Oscar megpillant. Arca elkomo�
lyodik, Mathildenak sem válaszol. 
De az újra kezdi:

— Nem szeretsz már? Vagy talán 
félsz Fredtől? Alszik! Gyere csak, 
majd csinál egy kis helyet nekünk!. . .

Engem nem vett észre.
— Ma komoly dolgom van! — 

kiáltja oda kerékpárjáról leszállva 
Oscar, anélkül, hogy feléje nézne.

Átvág az úttesten, s a biciklit 
maga mellet gurítva felém tart. A 
macskakövek zökkenőinél meg- meg-  
csörren a biciklicsengő.

— Angéle, még ma sincs leveled! 
— mondja.

De azért csak megáll egy pilla�
natra az udvar végében. Ha nem 
veszem észre, hogy jön, akkor is 
beszól, még ha nincs is levél. . .  
Tudja, mennyire várom. Nem mind�
egy neki, mi történik velem. Valaki�
nek, akinek jó szíve van, borzasztó 
dolog lehet postásnak lenni. Ha leve�
lem van, nem megy el addig, míg 
el nem olvastam. Vagy ha még 
dolga van szemközt, vagy másutt a 
telepen, elmegy, aztán visszajön és 
megkérdezi:

— Nos, jók?
Mármint a levél hírei.
Bár tudom, nem tehet róla, tegnap 

már nem állhattam meg, és szemre�
hányóan megjegyeztem:

— Már nyolc napja nem kaptam 
semmit!

— Holnap bizonyosan lesz, An�
géle—  Érzem, hogy jön. Gyakor�
latom van ebben. . .
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KÉPES POSTAS
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Fekete József, Sopron:

„Gyönyörű hazánk” című rovatunk 
pályázatára beküldött pályaművét 
megkaptuk. Nagyon jól sikerült, a 
képek szépek. A Képes Postás követ�
kező számában közölni fogjuk.

Zajkás Erika:

Levelét megkaptuk, örülünk, hogy 
jelentkezett. A beküldött írását fel�
használtuk. Kérjük: jelzett visszaem�
lékezéseit mielőbb küldje be.

K. S.:

A beküldött képeinek kidolgozása 
nem tökéletes Nyomdailag nem hasz�
nosítható. Igyekezzen a postás élet�
ből választani témát Ajánljuk, hogy 
kapcsolódjon be a postás központi 
művelődési otthon fotoszakkörének 
munkájába, ahol a szakképzett fotó�
sok segítségére lesznek.

H. L:

Az írását megkaptuk. Vélemé�
nyünk: igen jó érzékkel ábrázol, kár 
azonban, hogy nem a postás életből 
meríti témáit Mint postás dolgozó 
írjon rounkatáRsai életéről, a közvet�
len környezetéről ugyanolyan színe�
sen, mint beküldött munkájában.

G. E.:

Meghívását köszönjük. A közeljö�
vőben alkalmat találunk arra, hogy 
ellátogassunk önökhöz és riportot ké�
szítsünk az ottani postás fiatalok szí�
nes, eleven életéről.
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