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cAz ember d ia d a la

Idő és Tér — m ár a birtokom.
Születtem egy csillagzaton.
Terem tett Rend, vagy Erő?
Évmilliók sejtjéből törtem elő.
Tüzemben izzik az acél,
Tegnap még kard volt, ma más a Cél.

Olvad az érc, fortyog, háborog,
Születik erő, ezernyi új dolog,
Szolgál a víz, szolgál a föld,
Égre rajzolok titán i kört.
Hol van a Vég? Mindig tovább, 
a Cassiopeja s a Tejút ködein át.

Fel, rajta  hát! Működjetek erők,
Látatlan  sugarak, titkos összetevők. 
Vulkánok szellemét palackomba zárom, 
Górcsöveim m ár győznek a halálon, 
Agyamban képletek, bonyolult számtanok, 
Üj tudom ányt, új problémát kutatok.

H atalm at fogok akarat — igámba,
Az engedő erő parancsom várja.
Indulj Rakéta — dübörgő tüzed 
A Végtelenhez küldött üzenet.
Szállj, s amíg kémlelem a kozmosz titkait, 
A vasszámyú holnap nyitja kapuit.

Szepessy Mihály



(06 pihenést szórakozási!

Végre itt a nyár. Ragyogó napfénnyel, virággal, gyümölccsel, zöldelő 
fákkal, bokrokkal. Sokan kirándulnak, stradnolnak, üdülnek. Kihasználják 
az éltető napfényt, levegőt, vizet. Kétségtelen mindezeknek az ideje a nyár. 
Azonban vannak, akik mindezek mellett nem feledkeznek el a nemesebb 
szórakozásról. Arról, hogy év közben az ember félbehagy egy könyvet, vagy 
megjegyez egy könyv címet, de elolvasni nem tudja, szeretett volna meg�
nézni egy jó filmet, elment volna egy- egy kiállításra, múzeumba, de nem  
volt rá idő.

Előfordul szakszervezeti tisztségviselők, kulturális vezetők körében is 
az olyan vélemény, hogy a szakszervezeti kultúrmunka számára „uborka 
szezon” a nyár. Ez koránt sincs így. A nyár örömeit fokozhatjuk, tartalma�
sabbá tehetjük, mert a dolgozóknak több idejük van. Ekkor mennek sza�
badságra, s a gyermekek tanulásával se kell annyit foglalkozni, mint év 
közben. Szünet van, hosszabbak a nappalok, nem sötétedik korán, kellemes 
a szabadban tartózkodni stb.

A szakszervezeti tisztségviselőkön, kulturális vezetőkön múlik, hogy 
tartalmasabb és örömtelibb lesz- e a dolgozók nyári pihenése, szórakozása. 
Helyes és fontos feladat, hogy a dolgozók kezébe jobbnál jobb könyveket 
adjunk nyáron, hisz szabadságidő alatt többet tudnak olvasni. Jól teszik 
azok a könyvtárosok, akik felfigyelnek arra, hogy a dolgozóknak nyáron 
több idejük van olvasni, ezért jobban népszerűsítik a könyveket, ehhez 
kérik a bizalmiak segítségét is.

Sokat lehet tenni a nyári ismeretterjesztés által is a dolgozók szórako�
zása, művelődése érdekében. Városaink tele vannak műemlékekkel, törté�
nelmi események színhelyével. Jól teszik tehát, ha városnézést szerveznek, 
ezen túlmenően megszervezhetjük hazánk egy- egy tájainak meglátogatását 
szakavatott vezetőkkel, aki a hely történelmi nevezetességeit elmondja.

Hívjuk fel mindezekre a dolgozók figyelmét, mozgósítsuk, szervezzük 
meg a múzeum, tárlat, kiállítás látogatást, annál is inkább, mert az ország�
járáshoz, kiránduláshoz utazási költségekhez szakszervezetünk vasút ese�
tén 25%-os, autóbusz utazás esetén 33%- os kedvezményt ad a megye bizott�
ság rendelkezésére álló keretből.

A dolgozók nyáron szívesen mennek egy- egy*szabadtéri rendezvényre 
(esztrád műsor, hangverseny stb.). Szakszervezetünk tisztségviselői töreked�
jenek, hogy ne a még előforduló kispolgári ízlést tükröző, alacsonyszínvo�
nalú, giccses műsorok keltsék fel a dolgozók érdeklődését, hanem a művé�
szibb, kiváló műsorok. Népszerűsítsék a kiváló filmeket, rendezzenek kollek�
tív mozilátogatást. Ne feledkezzenek meg kultúrotthonaink rendezvényeinek 
látogatásáról sem.

Gyermekeinknek — a postás szülők gyermekeinek is — nyári szünideje 
alatt kulturális intézményeink, kultúrotthonok, a szakszervezeti könyvtárak 
vezetői gondoskodjanak arról, hogy a gyermekek olvassanak, kiránduljanak, 
múzeumokba, állatkertbe menjenek, gyermek szakörben — barkácsoló, ének, 
balett stb. — működjenek. Ezzel a gyermekek nevelését, de a szülőket is 
segítjük.

A  nyár örömét, derűjét szakszervezeti tisztségviselőink a postás dolgo�
zók szórakozási, művelődési lehetőségeinek kiszélesítésével tehetik még tel�
jesebbé.

Horváth István,
K u ltu rá lis  és A gitációs P ro p a g a n d a  

osztály  vezető je
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Postások a május elsejei
<Л

■ 4 . 1 , 1 4 7 0  a n«irtap«st
A  ^ " " “ wvutul d<.l#«^luaU m e �

netében

Boldogság, derű, bi�
zakodás árad az arcok�
ról. Nagyszerű munka�
sikerek, a szocialista tá�
bor erejének egyre foko�
zódó növekedése és a 
csodálatosan kellemes 
tavaszi napfény volt a 
jó hangulat forrása a 
postások körében is.

A nemzetközi mun�
kásosztály seregszemlé�
jén a kivívott győzelmek 
ünnepén a postás dol�
gozók a munkában szer�
zett becsület birtoká�
ban felemelt fővel mene�
telhettek.
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Anyukám méretlek. Szavalják: 
Ваш Л árién, Pósbulyi Miki««, 
Osvátfa Z m á m  ktaenoportoeok

6
Kedves édesanyánk. Je len e t. Lep �
ke: SziJJ É va, P ék : B a ras A ttila, 
Szív áru s: Szószvári K ata lin

7
A nagycsoportos é n ek k a r anyák 
napi dalt énekel. Vezényel: Mixer 
Zsolt

— Édesanyám, — 
mennyi szeretet és sok 
szép van e szó mögött, 
és mennyi iáradts&g, 
munka, amíg kicsi gyer�
mekeinkből felnőttek 
lesznek. Minden gyer�
mek más és más ter�
mészetű. Az egyik csen�
des, a másik csintala�
nabb. De egy dologban 
mindnyájan egyformák: 
nagyon, de nagyon sze�
retik édesanyjukat — 
mondotta Zellci József - 
né, a Helyközi Táv�
beszélő Igazgatóság II. 
számú óvodájának veze�
tője, a gyermekek 
anyák napjára rende�
zett műsorának beve�
zetőjében.

Milyen aranyosak vol�
tak a gyermekek?

Beszéljenek erről a 
képek:

K ö s z ö n t ü n k



Kamiink« szállj el. Szhlodáirvt 
Aulk6, Balázs Vilma

A  k a tic a  é* a  p ip á é i  M esejelem *. 
K a tica : ílnlorfh E m ffla , p ipa?4: 
Szen tínna i M ária

Anyák napjára: S /ijjúrtó Zoltán, 
Szhlodényi Sándor

A beide# édesanyák

é d e s a n y á n k
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Bécsi lá tkép

K ilátás a  bécsi Stefandám ra

Bées egyik legforgalm asabb ú tja  
a M arlanhllferstrasse

V illach lá tképe , há ttérben  a  3678 
m éteres M angart

Mit láttunk

Áprilisban lehetőség nyílt arra, 
hogy szakszervezetünk részéről meg�
látogassuk Ausztriát, az osztrák 
postásokat.

Mit tapasztaltunk Ausztriában ?
Udvarias, barátságos fogadta�

tásban volt részünk. Az osztrák 
postás dolgozók részéről nagy ér�
deklődés és szeretet nyilvánult meg 
Magyarország iránt.

Ausztriában sok szépet láttunk: 
az Alpok gyönyörű, hegyeit, völ�
gyeit, állandóan változó tájait. 
Tetszett az emberek kulturáltsága, 
a fejlett ipar, a színvonalas keres�

kedelem, Bécsben a sok autó, 
a szinpompás reklámok. A pos�
tánál a hírközlés fejlettsége, a 
modern Wien 101. postahivatal, 
ahol naponta körülbelül 45 ezer 
csomagot és mintegy egymillió 
200 ezer levelet és hírlapot irá�
nyítanak, dolgoznak fel, eléggé 
megfeszített munkával.

Nem véletlenül nevezik Auszt�
riát a kapitalizmus kirakatának. 
Ausztria sok segítséget kapott 
nyugatról és jelenleg konjuktúra 
van. Az ipari, az üzleti tevékeny�
ség kibontakozott, szinte nincs



Ausztriában?

munkanélküliség. Az emberek dol�
goznak, keresnek.

Nehéz összehasonlítást tenni a 
mi életszínvonalunk és az övék 
között. Fizetésük állaga talán va�
lamivel magasabb, az iparcikkek 
olcsóbbak. Viszont szociális ellá�
tásuk összehasonlíthatatlanul ala�
csonyabb, mint a mienk. Náluk 
a nyugdíj korhatár férfiaknál 
65, nőknél 60 év. A társadalom�
biztosítási szolgáltatás közel sem 
olyan kiterjedt, mint nálunk. Böl�
csőde, óvoda hálózatról, üzemi 
étkeztetésről beszélni sem lehet.

Sport és kulturális lehetőségeik 
a mieinkhez viszonyítva igen- igen 
csekélyek. Nincsenek postás — 
utazási, csomag, telefon stb. — 
kedvezmények. Sok minden ná�
luk drágább, például a telefon, 
az újság, a könyv, a színház, 
s a drágulás évről- évre fokozódik. 
Most emelték például a villamos 
viteldíját. Közben a fizetések nem, 
vagy alig emelkednek. A postások�
nak 1956 óta nem volt béreme�
lésük. A dolgozók részletvásárlás 
során nagyon eladósodtak.

Milyen a szakszervezeti tevé�
kenység ?

Megközelítően sem rendelkezik 
olyan jogokkal, mint nálunk. Ez 
nem is meglepő, mert nálunk 
munkáshidalum van. Náluk van

F o l y t a t á s  a 11. ' o l d a l o n
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A  béesl Op«ruház

A sehltnbruunl kastély gyönyörű 
p a rk ja

A sehönbrunni kastély, éjjeli 
kivilágításban

K lagenturt látképe, há ttérben  a  
karln lia l K araw anken havasokkal

■ ;
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ugyan törvénykönyv, amely magá�
ban foglalja a dolgozók jogait 
ez azonban inkább a kapitalisták 
érdekeit tükrözi. Például az osztrák 
törvény kimondja, hogyha valaki 
beteg, a 29. munkanapon elbo�
csátható. Úgyszintén, ha valakit 
baleset ér, el lehet bocsájtani.

A szakszervezet vezetőit szak�
mai pozíciókba is beültetik. Ez 
is csökkenti a szakszervezet har�
cosságát. Amikor lelkes, odaadó 
aktivistákkal találkoztunk, gyak�
ran kiderült, hogy ezek kommu�
nisták.

Sok tapasztalatot lehetne még 
elmondani, megírni. Lehetőség sze�
rint igyekszünk ennek eleget tenni. 
Annál is inkább, mert célkitű�
zésünk volt és marad is, hogy a 
békeszerződés értelmében semlegessé 
vált szomszédos Ausztriával minél 
jobb kapcsolatot alakítsunk ki.

Hiatt tere az új várpalotával ^

F o ly ta tá s  a  9. o ldalró l

F m k c n te  tavaszi kép«

O rt kaMély a  Trann»t«lm szom - 
azM iig ilM a



Az iskolák végző haliga-  
tóinak „ballagása” mindig 
szivet melengető esemény.

Az „érett diákok" útra-  
bocsátásának pillanatában a 
tanárok és a tanulók szívé�
ben az öröm és a bánat 
érzése vegyül.

Öröm az önálló, dolgos 
életre felkészülten az iskola 
kapujából kilépni, de fáj 
örökre búcsút mondani a 
felejthetetlenül szép diák�
életnek.

Ez azonban az élet rendje.
A Budapesti Irány utcai 

Forgalmi Technikum vég�
zős növendékei május 6- án 
tartották „ballagó” ünnep�
ségüket.

Az „érettek” először a 
virággal díszített osztályok 
lanulóitól vettek búcsút a 
jelképes tarisznyákkal a vál�
lukon. Majd a ballgási ün�
nepélyen Dr. Gál Sándor

Jftailuu т Л г . .

ti v i l i  il lá k



Dr. Gál Sándor Ьй- 
esúbeszódét mondja

igazgató búcsúztatta az 
iskola végző hallgatóit.

— A négy év fáradtságos 
munkája után itthagyjátok 
tanáraitokat, tanulótársai�
tokat — mondotta beszédé�
ben — Xehéz a búcsú ennyi 
közös munkában eltöltött év 
után. De örülünk is, mert 
az iskola derék, hasznos 
embereket enged ki falai 
közül.

A negyedikesek nevében 
Kobjakov Valentina tanuló 
búcsúzott az iskola tanárai�
tól és tanulótársaitól.

— Mi már nem félünk 
az élettől — mondotta, hi- B M  az osztálytól

szén olyan társadalomban 
élünk, amelyben a jövőnket 
biztosítva látjuk. . .

— Tanáraink olyan gond�
dal és féltéssel neveltek ben�
nünket, amelyet szavakkal 
nem is tudunk megköszönni. 
Az életben szeretnénk bebi�
zonyítani, hogy fáradozásuk 
nem volt hiábavaló, — fejez�
te be búcsúzó beszédét.

Kedves negyedikes lányok 
és fiúk, sok szerencsét kívá�
nunk az érettségi vizsgákhoz. 
V iszordlátásra a posta hiva�
talaiban, jó munka köze�
pette.

ü . IV .-esek nevében 
K objakov V alentina 
búcsúzik



J a n i  Ildikó szavala tta l kö �
szönti az ú jszü lö tte t

Éljen békében, boMegságban
N évadó ünnepség a  Posta Anyaghivatalban

Mozart altató dala hangzik fel a Posta 
Anyaghivatal dísztermében, amely i t t  első�
ízben a névadó ünnepség kezdetét jelzi.

A névadó mama, Szakács Margit karjaiban 
bevonul az ünnepelt, az újszülött, a pólyás 
kis Dávid Marianna, a szülők, a rokonság 
és az üzem dolgozóinak kíséretében.

A hivatalvezető köszönti a résztvevőket.
— Az egyház — mondotta — az isten 

kegyelmébe ajánlja és égi boldogságot ígér 
az újszülöttnek. A szocialista társadalomban 
az újszülött más fogadtatásban részesül. 
A gyermeket a társadalom fogadja be a 
közösségbe és a névadók az égi boldogság 
ígérete helyett felelősséget vállalnak azért, 
hogy a gyermek földi élete a lehető leg�
boldogabb legyen.

— Kicsiny Marianna, kívánjuk neked, 
hogy békében és boldogságban éljél — 
fejezte be ünnepi beszédet Tárnoki János.

Dr. Balázs Miklós, az У. kerületi tanács 
anyakönyvvezetője fogadalomtételre szólítja 
fel a szülőket és a névadó szülőket.

Ünnepélyesen fogadjuk^ hogy becsületes, 
dolgozó népünkhöz hű állampolgárrá nevel�
jük . . .  — hangzik a fogadalom.

Az úttörők nevében Jani Ildikó szava�
lattal köszönti, Romeis Ildikó pedig kék út �

törő nyakkendővel ajándé�
kozza meg az újszülöttet, 
amely jelképe annak, hogy 
Mariannát a kisdobosok közé 
fogadták.

Majd Antov Davidov, a 
szovjet hadsereg főhadnagya, 
a névadó papa köszöntötte 
a szülőket. Antov Davidov 
régi ismerőse a családnak. 
A Magyar Szovjet Baráti Kör�
ből származik a barátságuk.

Ezután a társadalmi szer�
vek képviselői ajándékokat 
nyújtottak át a szülőknek.

A kedves ünnepség végén 
a résztvevők áldomást ittak 
az újszülött egészségére.

— Nagyon tetszett nekem 
ez az ünnepség — jegyezte 
meg az egyik dolgozó. Ez 
a „keresztelő” valóban méltó 
az emberhez.

Antov David о v névadó papa 
a lá írja  az  anyakönyvet



Az ünnepelt és az  ünneplük

„Áldomás** a  kicsiny Marianna 
egészségére

D r. Balázs M iklós, az V. 
kerületi tan ács anyakonyv-  
vezetüje fogadalom tételre szó» 
Htja fel a  szü lőket és a  névadó 
szülőket



E z  a  kép tá ru lt elénk

Dlvéki Lászlóné, telefonköz �
pont kezeld kényelm es, m in �
den igényt kielégítő helyiségben 

dolgozhat

A postának, a szakszervezetnek 
egyaránt gondot okoz a régi posta-  
mesteri rendszer átkos öröksége: a 
rozoga postaépületek, a rossz, vizes 
egészségtelen helyiségek. Milyen vál�
tozás történik ezen a téren ? Erről 
számolunk be.

Utunk Nógrád megye községein 
keresztül vezetett.

— Néhány évvel ezelőtt — jegyezte 
meg Marosi Júlia, a Budapest- V idéki 
Postaigazgatóság épületgépész tech�
nikusa — erről a vidékről érkezett 
a legtöbb panasz: „A rendelkezé�
sünkre bocsájtott épület nemcsak posta 
hivatalnak, de még raktárhelység�
nek sem alkalmas.. . ” „Ha szol�
gálati lakást nem tudnak biztosítani 
a számunkra, házaséletünk válságosra 
fordul” . . .  hangzottak a gyors in�
tézkedést kérő levelek. Azóta történt 
egy és más.

— Nos, látogassunk meg néhány 
hivatalt azok közül — javasolta 
egyikünk, — amelyeknek egykor a 
legtöbb panaszra volt okuk.

így tértünk le eredetileg meghatá�
rozott utunkról.

J O ß ß Ä Q Y I

Első utunk Jobbágyiba vezetett.
A főútvonalon, műemlék jellegű 

épületbe kapott helyet a posta�
hivatal. Az épület elhanyagolt, pisz�
kos burkolata pillanatnyi csaló�
dást okozott bennünk. De lép�
jünk be.

Ez a kép tárult elénk. (1. kép).
Tisztaságtól ragyog a hivatal, 

frissen mázolt falak, új asztalok, 
tágas ablakokon árad be a fény.

A szolgálati lakás egyik kel�
lem es szöglete

16



B ontják  a  réflt postahivatal 
épületét

számos zavaró körülmény nehe�
zítette. 10 évig húzódott a csécsei 
postahivatal építésének az ügye, 
mert nem volt megfelelő épület. 
A helyi tanács segítségével sike�
rült megoldást találniuk. Bérbe 
adták az épületet. Az átalakítási 
terveket az igazgatóság házilag ké�
szítette. A kivitelezési munka is 
nehezen ment, mert a községnek 
sem a vonatokhoz, sem az autó�
buszokhoz nincsen budapesti csat�
lakozása. Az igazgatóság dolgozói 
télen térdig erő hóban gyalog, 
vagy motorkerékpáron jártak ki 
az építkezést vezetni és ellenőrizni. 
A munkájuk végül is sikerrel járt.

— Majdnem válás le tt a vége,

Divéki Lászlóné telefonközpont ke�
zelő kényelmes, minden igényt ki�
elégítő helyiségben dolgozhat. (2. 
kép).

— Milyen volt azelőtt? — is�
métli a kérdést Novák Györgyné 
hivatalvezető helyettes. A régi hi�
vatal sötét raktárhelységben volt. 
A közönséget a kapualj felé, kis 
kiadóablakon keresztül, összetákolt 
dobogóról szolgáltuk ki.

— I tt  minden más. Világos, szép 
tiszta a hivatal, ahol öröm dolgozni. 
És a lakás: vízvezeték, fürdőszoba, 
cserépkályha, — egyszóval minden 
vágyunk beteljesült. (3. kép).

Nem volt könnyű dolga az igaz-

fatóságnak e hivatal kialakítasá- 
an. Csak hosszas tárgyalás után 

sikerült a volt Apponyi kastélyban 
a postának és a szolgálati lakásnak 
bérletet szerezni. Az átalakítás 1959- 
ben történt, amely 138 ezer forintba 
került.

C S E C S E

— Nyolc évig olyan hivatalban 
dolgoztam, — mondotta Szekeres 
Ferencné, a csécsei postahivatal 
vezetője — amelyet mindennek 
lehetett nevezni, csak hivatalnak 
nem. Hogy milyen volt, már nem 
láthatják, mert éppen bontják. (4. 
kép).

— A múlt évben alakítót Iák ki 
a mostani hivatalt, csaknem 40 
ezer forint költséggel. Az épület 
külső képe is sokkal barátságo�
sabb mint a régié, hát még belül�
ről mennyivel különb. (5 — 6. kép).

Az igazgatóság munkáját i tt  is

Az ú j hivatal épületének hom �
lokzata
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— jegyezte meg Szekeresné. Éveken 
át az anyósomnál laktam. Nem 
volt otthonunk. Most két szobás 
összkomfortos lakásom van, amely 
minden igényt kielégít.

h

Az új környezetben másképpen 
megy a munka is. A bekeretezett 
oklevélen az igazgatóság elismerése 
áll a hivatali rend és tisztaság 
terén kifejtett példamutató mun�
káért. A hivatal minősítése állan�
dóan négyes.

A hivatali munka kitűnő ellátása 
mellett Szekeres Ferencné a szak- 
szervezet járási kultúrfelelőse, KISZ 
vezetőségitag, tanácstag. Vígkedé- 
lyü, kedves asszony, akit nagyon 
megszerettek a községbeliek.

S Z I R Л  К

Sándor János, a sziráki posta- 
hivatal vezetője 1957-ben került 
ebbe a beosztásba. Korábban Buda�
pesten dolgozott. Megszokta és meg�
szerette ezt a helyet. 1820-ban 
épült tetszetős klasszicista épület�
ben yan a hivatal. Nagyon szép, 
fővárosi összkomfortos lakásokkal 
vetélkedik szolgálati lakásuk. ízlé�
ses modern bútorok, televízió éke�
síti az otthonukat. (7 — 9. kép).

Л  sz irák i p o s tah iv a ta l

— Már nem kívánkozom vissza 
Pestre — mondotta Sziráki János. 
I t t  mindenünk megvan.

A hivatalban hatan dolgoznak. 
Közöttük kifogástalan munkatársi 
szellem uralkodik. S hogy milyen 
jól végzik a dolgukat, arról a 
hivatal ötös minősítése tanúskodik.

Ám akadnak gondok is, amelyek 
nem súlyosak ugyan, inkább bosz- 
szantók.

A vízvezeték szivattyúmotorja 
üzemképtelen. Szerencsés alkalom: 
az igazgatóság technikusa gyorsan
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A pásztó i postahivatal

A Sándor család legkedvel-’ 
tebb esti szórakozása a tele �

vízió

intézkedik és tanácsot ad az üze�
meltetésre és a jövőbeni hibák 
elhárítására. (8. kép).

A kerítés már csak jelképes. 
Elkorhadt, düledezik. A magasabb 
pontokon veszéllyel fenyeget le- 
dűlése. E szép épület külső képét 
elcsúfítja. Megoldást kellene találni 
a kerítés felújítására.

P Á S Z T Ó

A járási postahivatal dolgozói 
két évvel ezelőtt még igen mostoha 
körülmények között dolgoztak.

— Volt olyan idő, — emlékez�
tetett Tóth József né, a hivatal

A szivattyú valóban rossz, 
állapítja m eg M arosi Jú lia 
Sándor Ján o s bizonyítása alap �

ján



vezetője, — amikor húszán dol�
goztak két szobában, körülbelül 
35 négyzetméter alapterületen.

Miért? I t t  is épületgondokkal 
küzdöttek éveken át. Pásztón 50 
éven át ebben az épületben volt a 
postahivatal. (10/a. kép).

Az átalakítás u tán  sokkal kényel�
mesebb és egészségesebb munka�
körülményt biztosítottak a dol-

fozóknak, mint korábban volt. Az 
pítkezés a hivatali szolgáltatás 

zökkenőmentes biztosítása mellett 
történt. A telefonközpont átszere�
lése közben például egy percre 
sem szünetelt a kapcsolás. (10., 
10/b, 11. kép).

íg y  tes t a  hivatal belü lrő l

— A hivatalunk szép, kényelmes, 
öröm benne dolgozni, — mondotta 
Birgés József né szakszervezeti titkár 
— Most már csak az a vágyunk, 
hogy a dolgozók kulturális igényét 
is kielégítsük. A községben ugyanis 
csak egyetlen mozi található. Te�
levíziót szeretnénk venni. De a 
saját erőnkből még erre nem 
telik. Reméljük, hogy a szak- 
szervezet segítségével tervünk mi�
előbb megvalósul (12. kép).

Épül az új postahivatal. (13. 
kép). Mi még csak kívülről gyö�
nyörködhettünk az új épületben. 
A hivatal dolgozói már nemsokára 
élvezhetik a kultúrált munkakörül�
mény kényelmét és örömét.

*
Nógrád megye a hivatalok el�

helyezését illetően országos viszony�
latban is a legkedvezőtlenebb he�
lyen állt. Körutazásunk során meg�
győződhettünk róla: a Budapesti 
Igazgatóság máris jelentős válto�
zást idézett elő a múlt terhes 
örökségének felszámolása terén.

K A R A N  CSLAPWJTŐ
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Fogas kérdés  A kép egy önfeledt
pillanatot örökített 

meg. A modell fejállása a gondolkozásra, 
a kéz állása pedig a gondolkodás témá�
jára utal. Szerkesztésében átlós S/ ezzel 
szinte egyenlően elosztotta a szerző a 
kép sötét és világos foltjait.

Vihar e lő tt  Szép balatoni tá j �
kép. Az anyagmet�

szés szabálya szerinti alsó egyharmados 
metszéssel szerkesztett kép. A felhők 
közül kitűző nap s fényének csillogása a 
víz tükrén kellemessé teszi a képet. 
Témája örök. Betölti azokat a követel�
ményeket, amelyeket egy jó emlékképpel 
szemben megkövetelünk.

Pihenő
Fény és árnyék ügyes 

kihasználása. A modell 
nyugalma szinte átra �
gad a nézőre. A kép 
szabályos kompozíciója 
gyakorlott fotósra vall. 
Folthatásában jó, mert 
a világos mező az alko�
tás közepén található,
— s bár az éles ellen�
tétek (fény-árnyék) 
nyugtalanítóan hatnak
— ebben az esetben
azonban a helyes expo�
zíció ki�

egyensú�
lyozza az
ellentéteket

V á g y ó d á s  Jól sikerült kép. Masza-
tos falusi kisgyermek ön�

feledt kíváncsiságát mutatja. Annyira önfe�
ledt, hogy még a fényképezőt sem vette észre. 
Bizonyíték e kép arra, hogy az ellenfény lehe�
tőség kihasználása mennyire emeli az egyéb�
ként szürke háttér előtt álló alakot.

M a g a s - T á tr a  A szerző tipikus tájké�
pet mutat be igen helyes 

harmóniával. Kompozíciója előnyös, mert az 
előtérből világosan kiemelkedő út a természet 
szépségében gyönyörködő emberhez vezet. Sze�
rencsés, hogy a felemelt fej vonalán keresztül 
szinte a tekintetet követve a távoli felhőkbe 
burkolódzó hegycsúcsok felé néz az ember 
A súly és folt elosztás arányos. Általában a kép 
kellemes s nyugalmat árasztó.

►





Konjunktúra az építkezésben

J 901- ben Nyugat- Németorszdg-  
han minden németnek saját 
,,háza” lesz!

Legyőzhetetlen hatalom

De Gaulle: Mi akarsz lenni 
ha nagy leszel?
Marianne: Élő

A londoni történeti múzeumban

Amit itt látnak uraim, az annak 
idején országunknak óriási kárt oko�
zott
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Szállítható
^  idény- telefonfülkék 

vásárokra

A Budapesti Táv�
beszélő Igazgatóság�
nak vásárok rendezé�
sénél mindig nagy 
gondot okozott a vá-

Telefonfülkék 
férfiak és nők 

részére

Miután statisztikai 
vizsgálatok alapján 
is megállapítást 
nyert, hogy a nők 
kétszer olyan hosszú 
telefonbeszélgetése�

ket folytatnak, mint 
a férfiak, ezért Amsz�
terdamban legújab�
ban nemek szerint 
szétválasztották a 
telefonfülkéket. 
Egyesekből csak a 
hosszabb beszélgetést 
folytató nők telefo�
nálhatnak, a másik�
ból pedig a siető 
férfiak.

Antenna
„rendező�

pályaudvar”
A Norddeich- i rá�

dióadó különböző célú 
adóantennái síneken 
és váltókon futnak, és 
így a nagy súlyú an�
tenna kábelcsatlakozá�
sok egyszerű kézmoz�
dulatokkal a minden�
kori szükségletnek 
megfelelően csatla�
koztathatók. így a kü�
lönböző adóberendezé�
sek és antennák a 
különleges adási cé�
loknak megfelelően 
gyorsan összeköthetőк 
egymással.
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Belgrád

tíj posta és táv�
beszélő díjszabás lé�
pett életbe Jugosz�
láviában. Az új díj�
szabás bel-  és kül�
földi forgalomban 
egyaránt 21 száza�
lékos áremelést je�
lent.

Kerámia telefon
A. Bektabegov 

szovjet mérnök eredeti 
piezoelektromos tele�
font szerkesztett, 
amelyben a szokásos 
mágneses rendszer (a 
két tekercs, az állandó 
mágnes és membrá-  ( 
nők) helyett csupán 
egy, báriumtitanát-  
ból készült kétrétegű 
lemez van. A telefon 
igen könnyű, tartós, 
kevés energiát fo�
gyaszt.

G sár területén felállí�
tandó telefonfülkék

Y szállítása. A közis�
mert utcai fülkék sú-

Y  lya négy mázsa; szál�
lításuk körülményes.

I Keviczky István és 
Kubinyi István, a 

. 'távbeszélő Igazgató�
ság hálózati osztályá- 

,  nak dolgozói olyan 
A  újfajta idényfülkét 

szerkesztettek,
G amelynek súlya csu�

pán 70 kilogramm, 
В előállítási költsége 

pedig mindössze 1600 
(3 forint. Az idényfül�

kékből a Budapesti 
Ipari Vásáron tizet 
üzembehelyeznek.

Televíziós telefonkapcsolás

19в1 végére készül el az első televiziós tele�
fonlánc a Szovjetunióban. A lánc három vá�
rost, Moszkvát, Leningrádot és Kijevet kapcsolja 
majd össze. Mind a három városban a posta 
több helyen szervez televíziós telefonállomá�
sokat. Ezeken az állomásokon összeköttetést 
lehet majd teremteni más városok hasonló 
állomásaival. A televiziós telefonbeszélgetése�
ket meghívásos rendszerrel bonyolítják le. A 
beszélgetéseket a Moszkva—Kijev, illetve a 
Moszkva—Leningrad mikrohullámú televiziós 
távkábelen továbbítják.
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Budapest У. kér. Városház 
ti. 18, Központi Távíróhivaíal. 
Hatalmas épület. Közel 130 helyi�
séggel, egy egész postai „kom�
binát”.

Az épület gondnoka: Horváth 
Pál vezető főellenőr. Magam előtt 
látom, ahogy feltűnik a folyosón 
jellegzetes „mackós” járásával, az 
arcán jókedélyű mosolyával.

Kicsit nyers, szókimondó a 
modora, de mégis szeretik őt, 
mert tudják, hogy a nyers sza�
vak jó szívet takarnak. Nyugodtan, 
bölcsen kormányozza ezt a hatal�
mas épületet és embereit. Nincs 
nap, hogy ne találkoznék vele 
a pincétől a tetőig tartó kőrútján, 
elmaradhatatlan szivar füstfelhő�
jével, aminél sokszor csak gond-  
felhője nagyobb.

Ha a falak, tárgyak beszélni 
tudnának sokat mondanának róla. 
Jó is lenne, ha tudnának vallani, 
mert Pali bácsi nehéz riportalany.

— Hogy is mondjam csak, 
én nem szeretek magamról beszél�
ni — szűri foga közt a szavakat. 
Így aztán elsősorban kollegáitól 
tudom meg, hogy mint ember 
és munkaerő is példakép lehet. 
Két alkalommal tüntették ki a 
„Posta Kiváló Dolgozója” okle-

„PALI BÁCSI”
a q ó mUioIc

véltél. Szereti a munkáját, szereti 
30 munkatársát és szereti az 
épületet, amelyhez oly sok emléke 
fűződik. Szép emlékek és nehéz 
napok 1945- ben és 1956- ban, ami�
kor számos esetben életveszélyben 
mentette meg a központot, a be�
rendezést. Talán éppen azért nőtt 
a szivéhez annyira ez az épület 
és lakói, melyet úgy őrzött, mint 
a zuglói kis családi házát.

A sok munka, a hosszú szol�
gálat után nem vágyik pihenésre 
Pali bácsi ?

— Még eszembe sincs édes fiam. 
Talán 1962 decemberében. Habár 
idős vagyok, de a szívem sokkal 
fiatalabb.

Ezek után bátran kérdezem 
a jövő feladatairól. Most ele�
mében érzi magát.

— A külső homlokzatot tata-
roztatni kell... Hátra vannak 
még a távbeszélő központ festési 
munkálatai. . .  Sorra kerül a lép�
csőház festése és mázolása__

És sorol ja tovább. Lendülettel, ki�
zökkenve közismert nyugalmából. 
Ahogy nézem, már nem Is ve�
szem észre ritkuló ezüstös haját, 
csak a szemében fellobbanó fia�
talos fényt látom. Ez az ember 
tele van munkakedvvel.

— És ezek a munkálatok, ame�
lyeket felsorolt, körülbelül mi�
korra készülnek el ? — teszem
fel kíváncsian a kérdést.

— Hát__ úgy számítottam
1962 végére.

Ügy számítja, hogy mindezeket 
a feladatokat még ő végzi el, 
mielőtt nyugdíjba megy.

Neki és postánk valamennyi 
„Pali bácsijának”, akiket a szívük 
és a munkakedvük itt tart, kíván�
juk: erőben, egészségben még so�
káig közöttünk maradjanak.

Rajnai János
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FODROS CSILLAG
Első sor:

12 láncszemből 
gyűrű

Második sor:
A gyűrűbe 14 rö- 

vidpálca kerül
Harmadik sor:
1 egyráhajtásos 

félpálea és 1 lánc�
szem váltakoznak ti �
zennyolcszor.

N  egyedi к —hetedik 
sor:

Azonosak a harma�
dik sorral, csak a 
pálcák között soron�
ként 1 — 1 láncszem�
mel többet horgo�
lunk. A pálcákat min�
dig az előző sor pál�
cái közé, a láncívek 
közepébe hurkoljuk. 
A negyedik sorban

hamispálcákkal érjük 
el a kiindulási pon�
to t. Az ötödik-hato�
dik sort 1, Ш. 2 lánc�
szem után 1 egyrá�
hajtásos pálcával fe�
jezzük be. A hetedik 
sornál azonban 5 
láncszem a befejezés. 

Nyolcadik sor: 
Minden ötlánc- 

szemes ívbe 6 rövid- 
pálca kerül. 

Kilencedik sor:
8 láncszem, 1 két- 

ráhajtásos pálca, 8 
láncszem és 1 rövid- 
pálca váltakoznak a 
hetedik sor pálcái fö�
lé öltve.

Tizedik sor:
Az előbbi sorhoz 

hasonlóan horgoljuk, 
de a minta 10 lánc�
szem és 1 rövidpálca 
váltakozásából áll. 

Tizenegyedik sor:

Minden tízlánc- 
szemes ívbe 12 rövid�
pálcát öltünk.

Tizenkettedik sor:
20 láncszem és 1 

rövidpálca váltako�
zása a kilencedik sor 
kétráhajtásos pálcái 
fölött.

Tizenharmadik sor:
Az ívekbe 12 rö�

vidpálca, 1 ötlánc- 
szemes pikó és 12 
rövidpálca kerül. A 
csillagokat 2 —2 pi�
kó val horgoljuk ösz- 
sze.

A pók ugyanaz, 
mint a csillag közepe, 
csak a hatodik sor 
után a láncívekbe 4 
rövidpálca kerül és 
minden nyolcadik 
pálca után 12 lánc�
szemmel kapcsoljuk 
a pókot a nagyobb 
csillagokhoz.
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Csónak kikötő, m ely  borg  ászszállá m ák  
is használható

Festői környezet�
ben hódolnak ked�
venc sportáguknak 
a Postás Sporthorgász Egyesület 
tagjai. A központi épületen kívül, 
— melyben 28 fő részére van ké�
nyelmes, tiszta fekhely — igazán 
szép számban épültek saját erőből 
kis vikendházak is. A kiselejtezett 
autóbuszkarosszériákat és vasúti 
kocsikat alakították át ízléses, szép 
házikókká. A horogra gyakran 
akad hal, ami sülve, vagy halászlé 
alakjában kerül a horgászok asz�
talára. Persze előfordul az is,

A  horyásztanya központi épülete a  lakó �
szobákkal

hogy nem sikerül, 
mint például ami�
kor a képeket készí�

tettük. A legfinomabb csalival sem 
sikerült horogra, illetve lencse elé 
csalni a halat.

A  horgász sporttársak azonban 
nem keserednek el ilyenkor sem, 
mert elsődleges céljuk az, hogy 
kipihenjék magukat és edzzék 
egészségüket a kellemes levegőn, 
napfényben és a Kis- Duna simo�
gató vízében. Ez majd mindig 
„sikerül” nekik.

Koncz Sándor

H orgászszállások a  part m entén

A tasi horgásztanyán

•«
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„H orgász u tca”  a  házikókká



-— R ovatvezető : Jeney Ferenc sakkm ester 
A Képes Postás m ai szám ában sakkrovatot 

ny itunk . Ezzel is szeretnénk lehetőséget adni 
a  postás sz ak társaknak  sakktudásuk fej �
lesztésére.

A z e lm últ k é t évben a  postás sakkozók 
szép eredm ényeket értek  el. 1960-ban Jugosz �
láv iában a  Postás Szakszervezetek Nemzet�
közi Sporttalálkozóján az  Igen előkelő m á �
sodik helyezést érték  el. Az Idén pedig a 
M aróezy kupa m egnyerésével Jogot szerez�
te k  a  jövő évi Országos Sakkcsapat B ajnok �
ságon való indulásra, ahol az ország leg �
jobb  fővárosi és vidéki csapatai küzdenek a  
bajnokságért.

Sakkrovatunk  kom binációs feladatok és 
já tszm ák  közléséből fog állni. A kom biná �
ciós feladatok m egfejtéseit pontozzuk, m eg �
fe jtő i között negyedévenként a legtöbb pontot 
elérők részére könyvjutalm akat fogunk k i �
sorsolni. M egfejtéseket a  Képes Postás 
szerkesztősége címére kell beküldeni „Sakk- 
ro v a t”  megjelöléssel.

M egfejtési határidő  mindig a  Képes Postás 
m egjelenését követő hó vége.

1 SZÁMÚ FELADAT 
világos: K e5, gyalog e7— g5. Sötét: Kf7. 

Világos indul és nyer. Megfejtése 3 pont.
2. SZÁMÚ FELADAT 

világos: K hl, Vh4, Fe3, Fe4 gyalogok: 
a2— c3— h2. Sötét: K h8, Vf7, Fe€, gyalogok: 
a7 —-b6— c5— h7. Sötét indul és nyer. Meg�
fe jtése 3 pont.

Vezéresel
B em utatjuk  a  legutóbbi csapatbajnokság 

egyik izgalmas, érdekes játszm ájá t. Já tszo t �
tá k : 1961. IV. 16. Salgótarjánban.

világos: Jen ey  Ferenc Bp-i postás, sötét: 
N ém eth Is t\rá n  Salgótarján.

1. d4— H f6 2. c4— e6 3. HÍ3— d5 4. 
H e3— c6 5. e3— Hbd7 6. Vc2—Fd6 7. Fd2— 
0— 0 8. 0— 0— 0— b6 (megnyitási hiba a 
helyes lépés e5 vagy e5 le tt volna, a te tt 
lépésre világos m egnyitási előnye döntő 
tám adássá fokozódik) 9. e4—á-4: 10. He4— 
H e4: 11. Ve4: — Vc7 (a vezérlépés helyett 
Fb7 Jobb volt. A világos tisztek m ost fel�
vonulnak a sötét király állás ellen) 12. 
Fd3— Ш 6 13. Vh4— Fe7 (kényszerlépés, m ert 
fenyegetett 14 Fgo gyors nyeréssel) 14. 
F f4 !— Vd8 15. Fe5!— g6 (fenyegetett Ff6: 
u tá n  Vh7: m att) 16. Vh6—He8 17. h4! 
(a  sötét állás m enthetetlen  18. Hg5 ellen 
sötétnek nincs kielégítő védelme) 1 7 . . .  f6 
(szeretné a  fenyegető 18 Hg5 lépést akadá �
lyozni, de a  világos következő tisztáldozata 
u tá n  sö tétnek nincs védelme a  m att tám a �
dás ellen) 18. Fg6!— hg6: 19. Vg6 - \----- Hg7
20. Hg5 sötét feladata a h7-en vagy g7-en 
fenyegető m a tt ellen nincs orvosság.

Jó ütemben halad a Postás Sport�
telep öltöző és klubházának építése. 
A kőművesek már az első emelet 
falait rakják és rövidesen megkez�
dődnek az egyéb szakipari mun�
kák is.

Д jú bizalmi- munka jutalma
R akovszki István, a  Cegléd 1 posta- 

hivatal dolgozója, jó szakszervezeti bi �
zalm i m unkája  Jutalm ául kéthetes üd ü - 
lőjegyet kapott a  szabadsághegyi ü d ü �
lőbe. É letében még Ilyen pihenésben 
nem  volt része. E lragadtatással beszélt 
az ellátásró l, a  közös k irándulásokró l, 
a  teste t lelket üdítő szórakozásokról. 
Rakovszki szaktárs m egígérte, hogy szak- 
szervezeti m unkájá t ezután m ég oda- 
adóbban végzi, hogy ezzel Is m eghálálja  
a  bizalm at.



VÍZSZINTES
1. A Kilián Testnevelési Moz�

galom célja, (folytatása a függő�
leges 30). 14. Mutató névmás, 15. 
Ebbe telel a burgonya, 16. Ilyen 
verseny is van, 17. Régiesen ír, 
18. Jókedvében teszi az ember,
20. Német város a Duna mentén,
21. Mezőről való, 22. Több bölcs,
24. A névtelen jele, 25. Vissza 
lap, 26. Orosz étel, 27. Hiányos 
szén, az első kockában kettösbetű,
28. Ezt eszik a kiscsibék, 30. 
Magához térő, 32. Olasz labdarúgó 
csapat, 33. Visszaélő, gazember, 34. 
Erre helyezzük a kalapot, 36. Síró 
szava, 37. OSA, 38. Mássalhangzó 
kiejtve, 39. Kötőszó, 40. ES, 41.

Drága fém, 43. Vonós hangszerek 
tartozéka, 44. Ezt a fokozatot a 
legkönnyebb elérni, 45. Kossuth 
Lajos, 46. Igekötő, 48. АО, 49. Nagy 
Tamás, 50. HAE, 51. Nem görön�
gyös, 53. Nem asszony, nem meny�
asszony, 56. Hordott, 57. Munkaidő 
alatt magánmunkát végez, 58. Az 
én seregem, 59. Német személyes 
névmás, 61. Susog keverve, 62. 
Az egyik felünk, 63. Naponta ren�
geteget kiejtünk, az első kockában 
kettösbetű, 64. Idegen nyelven sé�
tálgat, lépeget, 66. Az aludt tej 
egyik része, 67. Túri Dani, 68. 
Minden reggel ezt teszem, amióta 
rendszeresen sportolok, 70. Korlát, 
sorompó franciául, fonetikusan.
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FÜGGŐLEGES
2. A mondat alkotó eleme, 3. 

ZT, 4. Elhatárolt terület, 5. Em�
bert „farag” , 6. Őrzői, 7. A fejezet 
vége, 8. Nagy Mihály, 9. Hiányos 
lap, 10. Kölcsönpénz ellenében ad�
juk, 11. Férfinév, 12. Rosszindulatú 
utolsó kockában kettős betű, 14. 
A Kilián Testnevelési Mozgalom 
lényege, 18. Állam Ázsiában, 19. 
Bortároló, 22. Téli sportot űző,
23. KOÖ, 26. Plakát fele, 29. 
Pakol, 30. A vízsz. 1. folytatása, 
31. Rangjelző, 33. Cigány nő (argó)
34. Ha erős, vakít, 35. Visszafelé 
ír, 37. Szövődéi eszköz, 38. Tép, 
megkezd, 41. A sorba, 42. Fordított 
ly, 43. Recept, 45. Nyilvántartás, 
telekkönyv, olasz éredetű szó az 
5. kockába kettős betű, 47. Római
51, 50. Partot parttal köt össze,
52. Ezen a napon, 53. Marat, 54. 
ÁEO, 55. Nagy Richárd, 56. 
Ezzé válik, ami beteljesedik,
57. Az intrikus módszere, argó,
58. Iktelenül havazik, 60. Meg�
kevert Dóra, 61. Visszafelé én is, 
62. Nagymama bolgár nyelven, 65. 
Hangtalanul soroz, 69. A függ. 
52-vel azonos, 71. Kötőszó.

Beküldendő a vízszintes: 1, 44, 
a függőleges: 14, 30 megfejtése. 

Beküldési határidő: 1961. jún. 30.

Kánikula
A nyár örömeit élvező gyerekek. 

Jó példa arra, hogy a téma az 
„utcán” hever. Szerencsésebb lett 
volna a kép szerkesztése, ha a locsoló 
kocsi vizsugár kilépő nyílását'lehet�
ne látni. A téma megfogása egyéb�
ként helyes, a képet a gyermekek 
felszabadult öröme jellemzi. (32. 
oldalon).

A 100 forintos dij nyertese

KÉPES POSTAS
K ia d ja  a  P ostások  Szakszervezeté  

F ele lős k iadó : Be&enyel M iklós 
Főszerkesztő : H o rv á th  I s tv á n  

F ele lős szerkesztő : D u d ás Já n o s  
S zerkesztőség: B u d ap est,

X IV , C hazár A n d rás  u . 13.
T elefon: 42»-777 

M egje len t 10 000 p é ld á n y b a n

ő l . 13525 Egyetem i N yom da, B udapest 
F . V.: Ja n k a  G yula igazgató

Szerkesztői üzenetek:

Soós Zsigmond

Biham agybajom

A Magyar Posta történetével fog�
lalkozó munkák: Dr. Hermyed Vil�
mos: A Magyar Posta története 
(1926), Hercz Lajos: A Magyar Poeta 
története és érdemes munkásai (1937) 
—■ könyvtárakból kölcsönözhető. A 
.Postaigazgatás” című jegyzet a Ma�
gyar Posta történetéről átfogó képet 
ad, — beszerezhető a Posta Oktatási 
Központtól.

H. V immer Klára
H T I

Beküldött versét kedvesnek tart�
juk. A közlést azonban nem tudtuk 
biztosítani.

Tóth Benő
Vasmegyer

Törekvését becsüljük. Beküldött 
verse nem érte el a közölhetőség 
mértékét. Szívesen vennénk, ha mun�
kájukról, a postás-élet eseményeiről 
tudósítaná lapunkat.

A 3. szám  rejtvényének helyes 
m egfejtése:

Pénzolvasó és válogató automaták, 
Gentex-hálózat, Kab hegyi TV adót, 
Lipót, Teréz, Ferenc, József.

Könyvjutalmat nyertek: Vigh An�
tal, Győr; Csák István, Szegedi Pos�
taigazgatóság, Szonyegh Magda, Ko�
márom 1.

H arm ad ik  sz á m u n k  re jtv é n y é n e k  b ek ü l �
d és i h a tá r id e jé t, sa jn á la to s  n y o m d a h ib a  
fo ly tán  tév esen  közö ltük . E n n ek  e llen é re  
K edves O lvasó ink  k ö zü l m ég is tö b b en  ,be- 
k ü ld ték  a  m eg fe jté s  szövegét.
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