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A SZILVÁSVÁRADI 
TÓNÁL A NYÍREGY�
HÁZI POSTÁSOK 
TERMÉSZETJÁRÓ 
CSOPORTJA

Május 14- én a nyír�
egyházi postások 50 
tagú termeszetjáró cso�
portja vett részt a szil�
vásvárad! kiránduláson.

Első állomás a tisza-  
palkonyai erőmű, ame�
lyet fényképfelvétellel 
örökítettek meg. A kö�
vetkező állomás Eger 
volt, ahol városnézésre 
indultak el. Csodálato�
san szép volt az út Szil�
vásváradig. Felejthetet�
len napot töltöttek a 
szépségben gazdag vidé�
ken. Visszafelé Lillafüre�
det nézték meg.



<^)-orraclalmi fe la d a t

„A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága most, 
a termelőszövetkezetek tömeges szervezésének befezése után — írta Kádár 
elvtárs A mezőgazdaság szocialista átszervezése című. cikkében — forradalmi 
feladatnak tekinti a fiatal termelőszövetkezetek minden oldalú megerősí�
téséi, megszilárdítását. . .”

A mezőgazdaság szocialista átszervezésének szükségességét egyre több 
szaktársunk ismeri fel. Mind számosabban vállalnak részt e forradalmi 
feladat teljesítéséből. Tudják, hogy a szocializmus építésének meggyorsítása 
másképpen nem lehetséges, s az életszínvonalunk további növelése nagy�
mértékben a mezőgazdasági termelés fejlesztésétől függ. Ma már sokak előtt 
nyilvánvaló, hogy a megnövekedett szükségletek kielégítése feltételezi az 
eredményesebben termelő mezőgazdasági nagyüzemeket. A többet- jobbat 
és olcsóbban termelő tsz- ekért tett minden cselekedet dolgozó népünk szebb 
életét szolgálja.

Elismerés illeti mindazokat a forgalmi és műszaki dolgozókat, akik a 
falu jobb postai ellátásáért — túl a kötelességszerü munkán — kulcsos 
levélszekrényeket létesítenek; biztosítják a sajtóellátás növelését, falu�
telefont szerelnek stb.

A szakmai feladatokon túl a legöntudatosabb szaktársak megtalálják 
a lehetőségét a tsz- ek „minden oldalú” megerősítésének. A soproni igazgató�
ság például a répcevisi tsz- nek 2957 fuoarórával segített. A pécsi posta-  
igazgatóság a sombereki tsz- t segítette egy 22 vagonos kukoricagóré fel�
építésében. A szegedi, a Budapest vidéki, a miskolci és debreceni posta-  
igazgatóságokhoz tartozó szaktársak a betakaritási és egyéb munkálatokból 
vették ki derekasan a részüket.

Közép-  és alapszervezeteink a szakszervezet sajátos eszközeivel is 
segítik a patronált tsz- eket. Például a Somogy megyei bizottságunk Nagy-  
Told, öreglak, Csurgó tsz- ek kulturális munkáját segíti. A Baranya 
megyei bizottság ismeretterjesztő előadások szervezésével, filmvetítéssel és 
kultúrműsorokkal működik közre.

Szinte valamennyi tsz- t patronáló postai szervről elmondhatjuk: 
elsőrendű feladatként kezelik a munkásvédelmi oktatások megtartását, 
az érvényben levő munkásvédelmi törvények betartásának biztosítását. 
De a legdöntőbb most a patronáló munka színvonalának növelése, a szo�
cialista termelési viszonyok erősítése.

A postás dolgozók így is hozzájárulnak a munkáshatalom erősítéséhez, 
dolgozó népünk életszínvonalának növeléséhez.
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GYERMEKNAP

1. Genesy P éter szaval
2. Kalm ár Im re  és M inta «János bohóe-  

?zúmaikkal nagy s ik e rt a ra tta k
«1. A tombola nyertesei átveszik az a ján �
dékot
4. A hálás közönség

A BUVIGON
A Budapest Vidéki Postaigaz�

gatóság május 27- én megnyitot�
ta  kapuját a gyermekek számára.

A munkaidő alig múlt el, 
máris apró lépésektől és vidám 
gyermeknevetéstől visszhangzott 
a folyosó. Jöttek a gyerekek.' 
Csupa egészség, bátorság vala�
mennyi. A nagyobbak már is�
merősként jöttek. Jónéhány Tél�
apó és Gyermeknap kellemes 
emléke él bennük. A törzsvendé�
gek bizalmával kérdezték:

— Pufi bácsi lesz?
Lesz Pufi bácsi 1 Pedig Kalmár 

Imre főfelügyelő beteg, de még�
is vállalta, hogy az elmaradha�
tatlan bohócszamot rendezi és 
játssza. Évről évre felveszi a bo�
hóc ruhát a komoly igazgatósági 
ügyintéző erre a napra, és meg 
minden esetben boldogan mosta 
le előadás végén arcáról a festé�
ket. Most is óriási sikere volt.

A rendezés fáradságos mun�
kája a nőbizottságra hárult. Sok 
évi tapasztalata van már a Gyer�
meknap rendezésében Győry Zol-  
tánnénak, a nőbizottság elnöké�
nek, Borbándy Lászlóné és Szili 
Józsefné bizottsági tagoknak. A 
műsorban a gyermekek is részt 
vettek.

Szép kollektív munka eredmé�
nye volt a Gyermeknap sikeres 
megrendezése.

Badies Kálmánná
levelező
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A statisztikai adatok szerint 
— 1945- höz képest — alapvetően 
csökkent, de mégis évenként 
több postás dolgozó válik halá�
los baleset áldozatává. Megdöb�
bentő tény, amellyel minden 
év kezdetén számolnunk kell, 
mintegy elkerülhetetlen jelen�
séggel. Jelentős a balesetelhá�
rítási és egészségvédő óvórend�
szabályok be nem tartása miatt 
történő súlyos vagy könnyebb 
balesetek száma is.

A balesetek számának szük�
ségszerű csökkenése helyett, a 
jelentős munkavédelmi beruhá�
zások ellenére is egy helyben 
topogás vagy éppen némi emel�
kedés tapasztalható. Mi ennek 
az oka? A SZOT X. teljes 
ülése, amely a dolgozók testi 
épségéről, egészségének védel�
méről való gondoskodást tár�
gyalta, többek között a követ�
kezőket állapította meg: „Sok 
még a közömbös, magával nem 
törődő ember, s olyan is, aki 
a szocialista népgazdaság építése 
hevében megfeledkezik azokról 
a dolgozó emberekről, aki�
kért építjük a népgazdaságot is.”

A munka hevében a célról: 
hogy itt minden a dolgozó em�

ber érdekében történik, nem 
feledkezhetünk meg!

Az elkövetkező időkben szak-  
szervezeti aktivistáink tekevény-  
ségét a balesetek elhárításának 
érdekében kell összpontosítani. 
Feladatunk nem könnyű, de 
lehet- e szebb és nemesebb hi�
vatás, mint embertársaink éle�
tére vigyázni, mindent megtenni 
azért, hogy a felelőtlenségből, 
nemtörődömségből származó tra�
gédiák ne kísértsenek többé.

Nem igaz, hogy szükségszerű, 
hogy elkerülhetetlen a balesetek 
számának az a gyakorisága, 
amellyel évről évre számolnunk 
kell. A műszaki, a gazdasági 
és a szakszervezeti vezetők szo�
ros együttműködése a baleset-  
elhárítás érdekében jelentős vál�
tozást eredményezhet. Ehhez 
nagymértékben hozzájárulhat a 
szakszervezet javaslata alapján 
létrejött munkavédelmi őrségek 
működése.

Közös ügyünk a munkás�
védelem. A szocialista emberies�
ség támasztja velünk szemben 
a kötelezettséget: bármilyen be�
osztásban is dolgozunk, te�
gyünk meg mindent embertár�
saink élete, testi épsége vé�
delme érdekében.



Takács Ferenc és Raden! vies 
Ferenc ezaktársak szerelik a  

segédeslgAkat

A Szökésiéin'*rvár 1. Műszaki Fenn�
tartási I  zemet jelentős feladattal bízta 
meg az igazgatóság: antennaoszlopokat 
kellett állítani a m egadott helyen. 
Olyan munkafolyam at volt ez, amelyet 
még az építési u tasításban sem rög�
zítettek. Ismeretlen technológiával kel�
lett elvégezniük.

A munka megkezdése előtt Fray 
Győző szaktárs a legfontosabb tenni�
valókat, különös tekintettel a baleset 
elhárítására, az üzemvezetővel meg�
tárgyalta.

A gondos előkészületek után a c- sör-  
lők együttes működésére a 3 db 13 
méteres oszlopokból szerelt nyelves-  
oszlop emelkedni kezdett. Amikor el�
hagyta a 45 fokot, mind jobban enge�
delmeskedett a esörlők húzásának. Ed�
dig mindenki komoly arccal figyelte, 
hogy miként viselkedik az összeszerelt 
többrészes nyclvesoszlop. Amikor már 
függőleges helyzetbe került, s a mű�
vezető jelt adott a merevítésre, öröm 
csillant minden dolgozó szemében. Sike�
rü lt, következhet a másik oszlop állí�
tása . . .

Amíg
az
oszlop
a
magasba
emel�
kedik



Sámson Boldizsár, Kies János, 
Matkovies László és K ulacs 
István szaktársak a  tartó» 
kötelek ffilezési m u n k á it vég�

zik

E gy  kis cigaretta szünet a  10—12 
méteres oszlopok rendezése 
közben az anyagtároló helyen

L assan  em elked ik  az  an ten n a»  
oszlop. A postások  Jó m u n k á t 

végeztek



POSTAHIVATAL

A

VÁSÁRLÁTOGATÓ

KÖZÖNSÉG

SZOLGÁLATÁBAN

A Budapest 4. számú pos�
tahivatal dolgozói, Pusztai 
Józseíné vezetésével teljesí�
tettek  szolgálatot a vasári 
postán.

— Milyen tapasztalatokat 
szereztek az idén? — kérdez�
tük a hivatal vezetőjét.

— A korábbi évek gya�
korlatától eltérően — válaszol�
ta  Pusztai Józseíné — az idén 
több változás tö rtén t bTíc£-  
letképpen 10 technikumi hall�
gatót munkába állítottunk, 
akik két naponként váltották 
egymást. A kísérlet nagysze�
rűen bevált. A fiatal postás�
jelöltek szeretettel és példás 
szorgalommal látták el felada�
taikat.

— A Budapesti Postaigaz�
gatóság nődolgozói társadalmi 
munkában vállalták, hogy a 
vásár legforgalmasabb pont�
jain képeslapokat és érték�
cikkeket árulnak. Munkájuk 
nyomán jelentős összeggel nö�
vekedett bevételünk. Fára�
dozásukért ezúton is köszö�
netét mondunk.

Egyéb újdonsággal is ta�
lálkoztunk a vásáron.

Keviczky István és Kubinyi 
István, a Távbeszélő Igaz�
gatóság hálózati osztályának 
dolgozói által szerkesztett 
idény- telefonfülkéit i tt  lát�
tuk először. Újításuk sikert 
arato tt.

Teiszler Magda és Sass V aléria  
technikum i hallgatók  a  ta r �
goncára szerelt pavilon e lá ru �
sítói

A s ik e r t a ra to tt id é u y - te le fo n -  
fü lke
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Ú jházi Klárát, a tech n ik u m  
harm adikos tanulóját a z  első 
napon  Pusztai Józsefné iga�
z ítja  el

B édi Jenőné és K aposi A nna, 
a  postaigazgatóság dolgozói a 
v ásári Mátyás- pince b e já ra tá �
n á l áru lják  a színes képeslapo�
k a t . Napi bevételük 2500— 
3000 forint volt
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K ovács Veronika táviratfelvevő 
m u n k a  közben

A felvevő m unkahelyen K ötél -  
v erő  Dánielné, aki a  vásár 
ideje a la tt Igen tekin télyes for�
g a lm at bonyolított le



Művelődési ház avatás Csikérián

Hallos Ibolya, a  Távbeszélő 
Igazgatóság dolgozója szava�
la to t mond

A Budapesti Távbeszélő Igazgatóság és a 
Helyközi Távbeszélő Igazgatóság áltál patronált 
Csikéria termelőszövetkezeti község május 1- én 
avatta másfélmilliós költséggel épült kultúr-  
házát. Ebből az alkalomból rendezett ünnepsé�
gen a falu lakosságának kultúrműsort adtunk a 
helyi KISZ- szervezettel közösen. Az ünnepségen 
részt vett a falu apraja- nagyja. A négy és félórás 
műsor után megelégedetten mondották: érde�
mes volt eljönni, mert olyan jó műsort láttak, 
ami Csikérián emlékezetük szerint még nem volt.

Az új kultúrház 300 ülőhelyes szélesvásznú 
moziteremmel, könyvtárral és egyéb helyisé�
gekkel rendelkezik olyan színvonalon, amely 
büszkeségére válna bármely budapesti üzemnek.

Az ünnepi beszédben Pilharz Márton, a köz�
ségi tanács elnöke köszönetét mondott a patro�
náló üzemeknek azért a nagy segítségért, ame�
lyet a kultúrház építéséhez adtak.

A patronáló üzemek szakmai vezetősége és 
társadalmi szervezetei nevében Baksa István 
elvtárs adta át a budapesti postás dolgozók 
üdvözletét.

Élmény volt számunkra az a lelkesedés, 
amellyel fogadtak bennünket. Végigtapsolták 
műsorszámainkat, valamint a helyi táncegyüttes 
és népi zenekar számait. Általános tetszést ara�
to tt Fejes Ferenc szaktárs szellemes konferá-  
lása s magánszámai, Úti Éva és Makrai Márta 
táncdalai, valamint a lágymányosi KlSZ- szer-  
vezet tánczenekara.

Pintér György
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Pllhartz M árton VB elnök 
ünnepi beszédet mond

Baksa István , a Budapesti Táv�
beszélő Igazgatóság Személy�
zeti és M unkaügyi Osztály ve�
zetője a patronáló  üzemek ne�
vében üdvözli a m egjelenteket
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BARÁTI ÖSSZEJÖVETEL 
MOSONMAGYARÖVÁROTT

A

Sztranyavszky A ndor Né-  
ineth Ján o sn ak  á tad ja  a 
szakszervezet a ján d ék á t

ősze Tlborné K om árom y 
Im rét, a  hivatal ú j vezető�
jé t köszönti

Az ország északnyugati csücs�
kén fekszik a kicsi, de állandóan 
fejlődő ipari város: Mosonmagyar�
óvár. Lakóinak száma 1945- től 
csaknem megkétszereződött.

Az V. osztályú postahivatal�
ban szakképzett postások napi 
megszokott életüket élik. Ápri�
lis 16- án este a napi munka be�
fejeztével azonban senki sem in�
dult haza. Kettős esemény adott 
alkalmat arra, hogy együtt ma�
radjanak. Német János vezető 
kezelő szaktárs betöltötte a 60. 
születésnapját s nyugalomba vo�
nult. A hivatalvezető személyé�
ben is változás történt.

A hivatal dolgozói az össze�
jövetelen teljes számmal, család�
tagjaikkal együtt megjelentek. 
A postás szakszervezet járási 
csoportjának titkára, Sztranyav-  
szky Andor szaktárs búcsúztatta 
a nyugalomba vonuló Németh 
szaktársat, majd átadta a szak-  
szervezet ajándékát. Ezután 
Németh Géza vezető kezelő szak�
társ a kézbesítők nevében kí�
vánt kellemes pihenést nyugalom�
ba vonuló barátjuknak. Németh 
János szaktárs mégha tódottan 
vett búcsút szaktársaitól.

A hivatal élére április 1- vel 
Komáromy Imre felügyelő szak�
társ került, Veszprémből. A hi�
vatal dolgozói nevében ősze Ti-  
bomé virágcsokorral köszöntötte 
az új vezetőt.



Hatvan város és járás postás dol�
gozói május 14- én jól sikerült kirán�
duláson vettek részt. Két külön autó�
busszal több mint 120 személy láto�
gatott el Bujákra.

Megcsodáltuk a környék egyik ne�
vezetességét, a még élő népviseletet, 
s utána a bujáki vár alatt táboroz�
tunk le. Délután „bevettük” , ha nem 
is rohammal a várat. A gyönyörű 
helyen fekvő, és sajnos, nem eléggé 
ismert várnak a történetét Almássi 
Miklós ottani igazgató tanító ismer�
tette a több mint 100 főnyi hallgató�
ság előtt.

A vár a X I I I .  században épült. 
Igen sok vihart állott ki, többször 
cserélt gazdát. Megfordult a falai 
között Tinódi Lantos Sebestyén is. 
Valamikor igen fontos erősség volt 
Buda és Eger között.

A vár alatt helyezkedik el a volt 
Pappenheim gróf gyönyörű vadász-  
kastélya, amely ma SZOT- üdülő. 
A közelben húzódik a Cserhát leg�
magasabb csúcsa, ahonnan tiszta idő�
ben egyszerre lehet látni a Dunát és 
a Tiszát.

A délután folyamán a vár alatt, 
ahol valamikor a török—- magyar vité�
zek párviadalai zajlottak le, a hat�
vani postás zenekar játszott a rész�
vevőknek, akik megfogadták, hogy 
újból eljönnek erre a szép vidékre.

Papp Gyula 
Hatvan 1.



A ceglédi postahivatal épülete 
előtt láttuk a város legszebb, leg- 

л  gondozottább uteai kertjei, 
” amelyben rózsák virítanak s örök�

zöld szegélyezi az utat. Számos 
hivatalunk róluk vehetne példát

Kaszás Mihály házfelügyelő és 
gépész, az épület ezermestere a 
esőposta állandó üzemzavarát öt�
letes módosítás alkalmazásával 
szüntette meg

Ugyancsak társadalmi 
munkával alakították ki 
klubszobájukat, ahol 
munka után mindenki 
kellemesen pihenhet, szó �
rakozhat

A hivatal dolgozói tár�
sadalmi munkában épí�
tették meg a színpadot. 
Majd televíziót vásárol�
tak a közösen összeadott 
pénzből, mondván: „ha 
szereplők nincsenek, ak�
kor is legyen mit lát�
nunk”

MOZAIK

CEGLÉD»



"Központi Művelő�
dési Házunk előadó�
művészei, színjátszói 
és zenekari tagjai 
egyre sűrűbben kere�
sik fel a budapesti 
postás munkásszállá�
sokat, hogy az esti 
órákban szórakoztas�
sák a dolgozókat.

Lassan egy éve an�
nak, amikor első íz�
ben felkerestük a Ká�
belüzem Tüköri utcai 
munkásszállásának

lakóit, hogy kultu�
rális igényeiket sze�
rény, de színvonalas, 
művészileg is értékes 
ismeretterjesztő mű�
sorral szórakoztassuk.

A munkásszállás 
lakói szívesen fo�
gadták kis műsorun�
kat és azzal búcsúz�
tak el tőlünk: lehe�
tőleg minden héten 
jöjjünk el hozzájuk. 
Sok taps és még több 
nevetés hangzott el 
azon a szép estén. 
Ügy éreztük: ilyen 
„hálás” közönség

megérdemli, hogy 
többször részesülje�
nek a szocialista kul�
túra, a zene, a mű�
vészet és az irodalom 
kincseiben.

Ezért felkerestük 
a Lipót távbeszélő 
üzem, a Távbeszélő 
Igazgatóság és a 
Központi Kábelüzem 

munkásszállásait. 
Megismertettük la�
kóival a Művelődési 
Ház munkáját, mű�
sorait, rendezvé�
nyeit. Gondoskod�
tunk arról, hogy havi 

műsorfüzeteinket 
rendszeresen meg�
kapják. Örömmel ta�
pasztaljuk : azóta
egyre több szaktárs 
jön el a Művelődési 
Házba a postások 
kulturális központ�
jába. Rendszeresen 
látogatják rendezvé�
nyeit, tanfolyamait.

Torinásy János
igazgató h e ly e tte s
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i
Budapesti ifjúsági 
a szocialista brigc

A K risztina Ü zem  Vigb-  
brlgádja m egbeszélés köz�
ben

Л pénzszám lálás rendkívüli 
figyelm et igényel. Nagy 
m unkában a  Bp. 70. sz. 
hivatal Ecsed! Ilona  vezeté�
sével dolgozd brigád

H artm an n  Oszkár, a brigád 
patro n á ló  ja  rendszeresen 
segíti a  brigádot m u n k á já �
ban

L ent: V eres Irén  üzem m ér�
nök, a brigád patronáló ja 
együ tt tan u l, olvas a bri�
gád tag jaival



és KISZ- brigádok versenye 
íd cím elnyeréséért

Mintegy két és fél éne annak, hogy a dolgo�
zók önkéntes kezdeményezése alapján új, nagy�
szerű versenyforma, a szocialista brigádmoz�
galom kibontakozott.

Mit tettek eddig a budapesti postás fiatalok, 
hogyan veszik ki részüket a versenymozgalom�
ból?

Budapesten a Távbeszélő Igazgatóság terű 
létén jelenleg 24 ifjúsági és 7 KISZ- brigád. 
a Budapesti Postaigazgatóság területén 2> 
ifjúsági brigád, a Helyközi Távbeszélő Igaz�
gatóságnál 4 KISZ- brigád mintegy 344 fő 
részvételével küzd a szocialista brigád cím el�
nyeréséért, illetve megtartásáért.

Vállalásaik híven tükrözik a szocialista mó�
don élni, dolgozni és tanulni jelszót.

A Krisztina Üzem V igh- brigádja például 
a minőségi felújítások mellett munkaterületén, 
ahol lehetséges, újítások bevezetésével növeli a 
termelékenységet. Ugyancsak a Krisztina 
Üzemben dolgozik az alközpontos csoport KISZ -  
brigádja, Bajner Béla irányításával. Vállal�
ták többek között, hogy a gépek jóságfok vizs�
gálata évi viszonylatban az egy százalék alatt 
marad. Az elmúlt évben fél százalékra teljesí�
tették ezt a vállalásukat, amit elsősorban az 
állandó, rendszeres preventív munkák végzé�
sével értek el. Ha nincs hibabejelentésük, állan�
dóan vizsgálják berendezéseiket és az észlelt 
hibákat rögtön kijavítják.

A brigádtagok a szakmai vállalások mellett 
képezik is magukat. Két fő a Kandó Kálmán 
Villamosipari Technikumban tanul. Tőlük

A K risz tin a  Távbeszélő 
(jzcm alközpont k a rb an �
ta r tó  brigádjának tag ja i: 
Szabó Im re. Tűseknek Jó �
zsef, M elblnger M iklós, 
B ajner Béla brigádvezető, 
szakm ailag is képezik m a�
g ukat a  jobb teljesítm ények 
elérése érdekében

Az épftéel osztály „Ifi** 
brigádjának vezetője, Cső-  к  
ke Mihály és Czeglédi *  
László brigádtag m unka 
közben



kedvet kapva Szabó Imre és Tuschnek József 
is beiratkoztak az I. évfolyamra. Az ötödik 
brigádtag jelenleg tiszti tanfolyamot végez. 
A Krisztina Üzem titkára, ki a brigád tagja, 
jelenleg 6 hetes KISZ- titkári tanfolyamon vesz 
részt. A  kollektív szellem egyik jellemző példája, 
hogy a brigád tagjai vállalták: távolléte alatt 
együttesen karbantartják gépegységét. így nyer�
ték el a szocialista brigád címet. Jelenleg Hart�
man Oszkár és Kiss József csoportvezetők pat-  
ronálása mellett mindent megtesznek azért, 
hogy tovább tarthassák e büszke címet.

Nem kisebb eredmények elérésével érdemelte 
ki a szocialista brigád címet a Lipót Távbeszélő 
Üzemben Czirák Antal ifjúsági brigádja. A 
szakmai vállalások mellett például felajánlották, 
hogy Potya szaktárs'helyett, aki katonai szolgá�
latot teljesít, az összes preventív áramköreit 
karbantartják, illetve az ott észlelt hibákat el�
hárítják. KISZ- oktatáson a brigád minden 
tagja tovább képezi magát. A kéthetenkénti 
kollektiv mozilátogatás is elősegítette a kö�
zösségi szellem kialakulását. Tervük: olyan 
munkát végezni, hogy a következő termelési 
tanácskozáson ismét megkaphassák a kitüntető 
címet.

Az építési osztály KISZ- brigádjai számot�
tevő versenytársai a Lipót Távbeszélő Üzem 
felnőtt brigádjainak. Csőke Mihály, az ifjú�
sági brigád vezetője rendszeresen segíti a bri�
gád tagjait szakmai munkájuk közben. Válla�

lo m  nagy figyelmet igényel az 
irányító m unka a forgalom  
terü letén . Л képen Szepesi 
M ária és H orváth Éva

A Bp. 70. sz. hivatal főpénz�
tá rán ak  Deák Józsefné b ri�
gádja  megbeszélés közben. Az 
arcokró l ítélve, az eredm ények 
nem  lehetnek rosszak



lásaikban első helyet foglal cl a munka mi�
nőségi elvégzése.

Nem könnyű feladat a forgalom területén 
sem elnyerni a szocialista brigád címet. A 
Budapest 70- es hivatalnál a főpénztárban 
dolgozó Deák Józsefné és Ecsedi Ilona bri�
gádja vállalásaik teljesítésével mégis kiérde�
melték e büszke címet. A februári termelési 
tanácskozáson Deák Józsefné ifjúsági brigád�
jának megszavazták a szocialista brigád ok�
levelet is. A mennyiségi mutatók emelése, a 
pénztári eltérés csökkentése, az anyagtakarékos�
ság, mind külön- külön feladat elé állította 
mindkét brigád tagjait. Most a két brigád ver�
senyre hívta ki egymást, hogy továbbra is tar�
tani fogják a szocialista brigád címet.

A Budapest 62- es hivatal felvételi és irányitó 
osztályán eredményes munkát végeznek az 
ifjúsági brigádok. A felvételi osztályon Kutner 
Éva vezetésével vállalták, hogy a tévesen díja�
zott táviratok számát 50- re, a tévesen díjazott 
távbeszélgetések számát 10- re, a kezelési sza�
bálytalanságok számát 15- re csökkentik. A hi�
vatalvezetőség által külön céljutalom kitűzése 
ösztönzőleg halott a brigád tagjaira. A brigád 
vállalásainak teljesítése nagyban hozzájárult 
a távközlési csoportnál a bevételi terv teljesí�
téséhez és a hibák megszüntetéséhez.

Nem volt könnyű feladata ugyancsak a 
62- es hivatalnál Pásztoráé ifjúsági brigádjá�
nak az irányító osztályon, amíg a távirányí�
tásokat 5 százalékkal csökkenteni tudták.

Hosszú ideig sorolhatnánk az ifjúsági és 
К  ISZ- brigádok vállalásait és azok teljesítését. 
Ügy érezzük, az említett példák is híven tükrö�
zik, hogy a posta üzemeinél és hivatalainál 
működő ifjúsági és К  ISZ- brigádok tevékeny 
részesei a szocialista brigád címért folyó 
versenymozgalomnak.

Kiss György
B u d ap esti Ifjúsági T anács vezetője

A vállalások m egtételéhez igen 
fontos a különböző m ű �
szerek alapos Ismerete. A 0 .1 -  
rák - brfgád tagjai: Czirák A n�
ta l, Bakos Ilona, Gombos 
A nna, Tóth Józsefné, T ó th  
M argit, Erdei Sándor, Szlratnv 
László m űszertanulás közben

Az udvarias, előzékeny felvevő 
növeli a posta jó hírnevét. 
Ilyen felvevő K ntner Éva és 
F iricz Erzsébet



Ha megkérdeznének turistatár�
saim, hogy hazánk melyik vidékét 
járom legszívesebben, habozás nél�
kül válaszolom: a Sátoros hegysé�
get. Ennek természeti szépségei 
hatnak reám minden alkalommal 
a legerősebben. Nem mintha a 
Bakony a maga varázslatos hangu�
latával nem nyűgözött volna le, 
ahol a Bakonyra oly jellegzetes, 
vadvirággal teleszórt lankák 
váltakoznak a szelíd vonalú dóm-  j 
bókkal, ahol halkan zúgó patakok, ’ 
mesés szépségű völgyek tárulnak 
ki a maguk „vad” szépségében a j 

természet rajongói előtt. Nem mint-  . 
ha a Bükk nem ontaná ezernyi -  
szépségét a látogató előtt, a maga 
gyönyörű ívelésű csúcsaival, jel-  j 
legzetes jóival és zúgó patakjaival, ] 
az „őserdő” rész titokzatosan szép 
hangulatával. Évszázados faóriá-  
sok állnak őrt a természet eme, ’ 
szinte emberi láb által alig érin-  , 
tett paradicsomában, ahol az ember 
szinte hangtalanul áll meg, hogy 
a természet csodálatos harmóniáját 
meg ne zavarja \jelenlétével. Nem 
mintha. . .  és folytathatnám a fel�
sorolást Börzsöny, a Mátra és a 
többi tájegység csodálatosan szép 
kincsestárának felsorolásával.

És mégis számomra a Sátoros 
hegység adta a legtöbbet. Más ez 
a vidék, sőt egészen más, mint ha�
zánk többi hegyvidéke. Ez érthető 
is, mert ez a táj a maga egyéni ; 
tagoltságával, jellegzetesen cukor-  
süvegre emlékeztető hegycsúcsai-

val, fenyőerdőivel már egy más 
„világra”, a Tátra monumentális 
hegycsúcsaira, szinte megközelít�
hetetlen szírijeire emlékeztetnek.

Ezt a tájegységet aránylag rit-  t
kán keresik fel a természetbarátok, 
mert hosszadalmas és eléggé költ�
séges utazással lehet csak meg-  ,

K ilátás a  „N afljm ilic” - ről
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közelíteni, tekintve, hogu hazánk 
legészakibb felében van. Aki mara�
dandó élményt akar szerezni, an�
nak nem szabad sem időt, sem 
pénzt kímélni, mert a gyönyörű 
látvány, melyet ez a táj nyújt 
vendégeinek, mindenért kárpótol.

Hatalmas terület, ezért egyhetes 
túrákkal is csak egyes részeit lehet 
bebarangolni. Kiindulópontul több 
helyet is lehet választani. A mi 
társaságunk Sátoraljaújhelyről in�
dult. Innen kisvasúttal mentünk 
Füzérkomlós községbe, ahonnan 
a gyönyörű „Füzén” vár pár 
kilométeres gyaloglás után elérhető.

Késő délután értünk a vár köze�
lébe, amely a lebukó nyári nap 
arany sugarában fürödve köszön�
tött bennünket. A mélykék háttér�
ből mintegy hófehér mesevár buk�
kant elő. A vonulat hármas hegy�
csúcsának középsőjén tündököl ez 
a régi idők ittmaradt hírnöke. 
Felkúsztunk a meredek hegyolda�
lon, hogy közelebbről láthassuk.

Nagyszerű élmény volt látni a

vár alatt elterülő falu mozgalmas 
éleiét. A hegyvonulat szinte magá�
hoz öleli ezt a kis falut, hogy óvja 
és védelmezze a hajdani várnép 
késői leszármazottainak dolgos 
hétköznapjait és örömteli ünnepeit.

Következő napi túránk a Nagy-  
millicre vezetett. Kissé fárasztó, 
hosszú túra volt, de megérte. Füzér�
komlósról indultunk és elhaladva 
a füzéri vár alatt, egy meglehetősen 
hosszú és meredek emelkedő után 
elértük a Nagymillic csúcsát, 
amely már a cseh határ mentén 
fekszik. Maga a kilátó is cseh 
területen van, de minden további 
nélkül fel lehet rá menni. Gyönyö�
rű innen a kilátás, hiszen ez a

F o l y t a t á s

Л Sátoros hegység egyik leg -  
szebb üdülője a „ H u b e rtu s”  
nevű régi főúri vadászkastély



A  kisvasút végállom ásán a  
„ k ő k a p u "  vadregényes k ö r �
nyezetében

Sátortáborunk Füzérkom lóson

hegycsúcs a 894 méter magasságá�
val a Sátoros hegység legmagasabb 
pontja. Tiszta időben a Tátra kör�
vonalait is lehet látni.

Másnapi túránk alkalmával kis�
vasúira ültünk és tovább mentünk 
a vidék egyik legszebb völgyét, a 
Kőkaput megtekinteni. A kis�
vasúi végállomásánál emelkedik 
merészen, mint egy őrtorony, a 
régi idők egyik legszebb főúri kas�
télya, amely jelenleg a dolgozók 
pihenésének, szórakozásának szol�
gálatában áll. Itt lesáloroztunk és 
csillagtúra formájában három tú�
rát bonyolítottunk le.

Mindhárom túra újabb és újabb 
élményt jelentett számunkra.

Nagyon sajnáltuk, amikor időnk 
lejárt és vissza kellett utaznunk. 
Bár néha fáradtságos utakat kel�
lett megtennünk, mégis örömmel 
emlékezünk vissza erre az egyhetes 
túrára. Bölcs turista mondás az, 
hogy a kényelmetlenségeket és a 
fáradtságot elfelejti, hamar kipihen�
heti az ember, de az élmények, az 
emlékek megmaradnak.

Gombás Gyula
B udapest 70. p ostah iva ta l 

te rm észetjáró  szakosztályának tag ja
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Racionalizált kóruspróba

„Az V. em elettől légipostával 
megy nálam ”

M Ó R

—  Sajnos, be kell fejez�
nem . A zt hiszem, a férjem 
ak a r vulam lt mondani

d r ó t n é l k ü l i  t á v í r ó

r á d ió h a l lg a tó  .hangszó ró  . . .l lem ondó . . .



ROVATVEZETŐ: JENEY FERENC

Jún iu sb an  m egkezdődtek a küzdelm ek  
az  1961. évi B udapesti Postás Üzemi V án �
d orkupa sakkcsapatbajnokságon. Nyolcas 
csapatok k üzdenek  az elsőségért. A V án �
dorkupa tavaly i nyertese az A lközponti 
Ü zem  volt.

B efejeződtek a  M agyar Sakkbajnokság 
elődöntőinek küzdelm ei. A Postás S a k k �
csapat 4  ta g ja : Honfi Károly, G ém esi 
M iklós, P n sm an  László és Csapó Z o ltán  
jogot szereztek  az  elődöntőn való indu lásra . 
A középdöntőbe, sajnos, egyiküknek sem

A női ifjúsági kézilabdacsapat a buda�
pesti Vörös M eteor- pályán, ahol 6:0 arány�
ban győzte le ellenfelét

L ent: a  Bp. Postás sakkcsapata a salgó�
ta r já n i ku ltú rház elő tt a  győztesen befe�
jezett sakkm érkőzés u tán . Ez a győzelem 
egyúttal az NB I - be  ju tá s t jelentette a 
csapat szám ára

sikerült bejutni. Gémesi Miklós és Pusm an 
László sokáig esélyes volt a továbbjutásra. 
Já tékosaink  nagyon sokat tanu ltak  ezen 
a versenyen is, rem éljük , jövőre az ered -  
m éuy még jobb lesz.

A júniusi szám ban közölt feladatok 
m egoldása a következő: 1. számú feladat: 
1, Kd6— Ke8 2, Ke5! (rossz lenne Кеб 
vagy g6, m ert a sötét király p a tt lenne) 
Ke7: 3, g6! nyer, m ost a sötét kénytelen 
feladni az oppozíciót, m ert K e8 - ra 4, 
K e6í nyer vagy K f8 - ra 4, Kf6! nyer, a g 
gyalog vezér lesz.

2. szám ú feladat: 1, . . .  V fl +  2, F g l— 
Vf3 - f  ! (ez a  vezéráldozat kikényszeríti a 
m atto t) 3, F3—FÍ3: m att.

VEZÉBGYALOG JÁTÉK 
A játszm át L ázár János, a postás egyik 

legrégibb sakkozója játszotta Tatabánya 
elleni csapatbajnoki mérkőzésen.
Világos: Lázár János Sötét: Urszu László 

(Postás) (Tatabánya)
Já tszo tták  1961. m áreius 19- én 
1. d4—e6 2. HÍ3— d5 3. FÍ4— Hf6 4. 

e3— e5 5. e3— Неб (sürgősebb és jobb volt 
Fe7 mielőbbi elsáncolássai) 6. Hbd2—Fd7 
7. Fd3— VM  8. B b l— cd: 9. ed:— Fe7 10. 
0—0—Bac8 11. He5—0— 0 12. Fg5— Vd8 
(kényszer, m ert fenyegetett Ff6: tisztnye�
réssel) 13. f4 (világos tisztjei u ra lják  a 
centrum ot, s m ost fenyeget Bf3—h3 döntő 
erős tám adást indítani sötét király állás 
ellen. E nnek akadályozására sötét igyek�
szik cserélni világos tiszteket, hogy a 
tám adást leszerelje) 13. . . .  He8 14.
Fe7:— Ve7: 15. Vc2—Hd6 16. Hdf3— f6 
(rosszabb állásban elkövetett hiba, am it 
a világos kihasznált) 17. Hc6:bc6: 18. 
f5!—Bce8 (csak Vf7 - et lehetett még m eg�
kísérelni. A te tt  lépés u tán  sötét elveszett) 
19. B be l—Vf7 (m ost m ár késő) 20. 
fe6:— Веб: 21. Ve2!— h6 22. Fh7 +  — Kh8 
23. H e5!—Be5: (nincs m ás Ve8- ra Hg6- f-  
halálos) 24. de5: sötét feladta. Világos 
ügyesen használta k i a  sötét tétovázó 
já ték á t.

3. SZÁMÜ FELADAT

1 Világos: K h l ,  Ve4, B g l, gyalogok: 
2— b2— c3— d5— f3— h2—

Sötét: Kh8. Vf2. Fh3, Hf5, gyalogok: 
b7— g7, h6 — sötét indul és nyer. Meg�
fejtése 3 pont.

4. SZÁMÚ FELADAT 
Világos: Kb3, Hd6, gyalogok: a2— e4 
Sötét: K a5, Hd8, gyalogok: a6—b6— e6 
Világos indul és nyer. Megfejtése 3 pont. 
A m egfejtést a következő szám m egje�

lenéséig kell beküldeni.
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Indul az első csapat, a töb�
biek megbeszélést ta rtan ak

A Postás Természetbarát 
Egyesület május 18 — 21 kö�
zött tartotta alapfokú túra�
vezetői tanfolyamát. A 23 
osztálytól behívott 33 hall�
gató előbb 3 napos elméleti 
oktatáson, majd vasárnap 
terepgyakorlaton vett részt.

Az elméleti oktatás tömö�
ren magában foglalta a tájé�
kozódási ismereteket, turista-  
földrajzot, természetjáró bal�
esetvédelmet és általános ter�
mészetjáró ismereteket.

A tanfolyamon mind a 33 
hallgató átlagon felüli ered�
ményt ért el, ami a záró�
vizsgát képező alapfokú ver�
senyen tűnt ki. Amíg a múlt�

A tanfolyam  résztvevői a 
Benczur- kertben

évi dobogókői tanfolyamon 
sok résztvevő időn tú l ért 
csak célba, most mind a 33 
versenyző időn belül végzett 
és igen nagymértékben emel�
kedett a behozott állomás�
jelzők száma is.

A vasárnapi terepversenyen 
az időjárás nem kedvezett, 
mert előzőleg is esett az eső, 
s a csúszós, agyagos talajon 
— nem beszélve a terep 
egyéb nehézségeiről — bar�
lang, holdvirágárok, vízesés 
stb. Bizony versenyzőink csak 
nehezen tudtak előrehaladni. 
Az utolsó csapatok között 
kemény küzdelem fejlődött 
ki.

A jól sikerült tanfolyamzáró 
terepversenyen az I. díjat 
Antal Borbála, Németh And�
rás versenyzők érték el (Pécs — 
Győr) 1400 ponttal, 4 óra 
menetidővel. A második he�
lyen Kalauz Klára (Szombat�
hely 1) és Balázs Károly 
(Bp. 112) végzett szintén 1400 
ponttal, 4,22 óra menetidő�
vel. A harmadik helyezett 
Popl Ibolya (Bp. 70.) és 
Bagya Ferenc (KHI) voltak.

A versenyeredmények ki�
hirdetése után Zoltán Imre 
főtitkár osztotta ki a leg�
jobb eredményt elérőknek a 
díjakat.

Pásztory Lóránt
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Ha várjuk az új szezont, első 
kérdésünk mindig az, vajon mi 
lesz a divat ? Megnyugtató párizsi 
hírek szerint: „Idén a párizsi nő 
nem csináltat új ruhát, minden 
régit elhord” . Ha a francia nő 
megengedheti magának ezt a 
„drága” luxust, akkor a legdiva�
tosabb nő, a pesti, szintén hord�
hatja  az idén a régit. Egy kis 
újítás azonban mégsem árt.

Ha megnézzük színpompás ki�
rakatainkat, tapasztaljuk, hogy 
az anyagbőséggel együtt já r az 
egyszerű fazon. A ruhák egyre 
simábbak, hogy érvényesüljön 
az anyag szépsége, finomsága. 
A sima, jól szabott ruha a leg�
kényelmesebb, legkönnyebben 
frissen tartható. A sima vonalú 
ruhát könnyű vasalni, variálni 
— ezért a legcsinosabb.

Nézzük csak, mit alkot egy 
divattervező, milyen ruhákat 
képzel el nyárra, miközben a 
természettől ellesi a színeket, a 
virágok formáit és felhasználja 
arra, hogy a nőket még szebbé 
tegye:

1. Tervezőnk fehér, kivágott, 
ujjatlan blúzt visel, hozzá sötét�
színű, nagyon bő kézi festésű 
szoknyát. Ez az összeállítás 
reggeltől estig divatos.

2. Piros santungblúz egyenes 
szabással, szélén néhány centis

fehér szegéllyel. Ez teszi 
feltűnővé ezt a sima 
ruhát. Hozzá középkék 
sima santungszoknya.

3. Ugyanez a blúz 
bekötve is viselhető egy 
fehér tropikál hólos 
szoknyához. Fekete 
lakköv, a nyakra fehér 
gallérka kis tarka virág�
csokorral. Fiataloknak 
csinos esti viselet, ha 
van hozzá egy könnyű 
fehér kötöttkabát is.

4. Zöld- fehércsíkos 
kartonruha magas nők 
részére. Az ellentétes 
csíkozás erősít és ketté�
oszt. A szoknya csak 
enyhén bővülő.

5. Bármilyen színű 
világos vászonruha, megfelelő 
ízléses betéttel.

(>. Sottis zefírruha, a szokott�
nál lejjebb hatalmas zsebekkel.

7. Halványkék selyemburett 
princessz ruha, sötétkék szegély-  
lyel. A teljesen sima ruhához 
sajátjából rövid, japánujjú ka�
bátka illik, féloldalas gombolás�
sal, nagy ékszergombbal. (Esti 
viselet.)

8. Könnvű impriméruha, tar�
ka mintákkal, fehér fekvő gal�
lérral.

9. Rózsaszín vászonpikéruha, 
nagy álló gallérral, fekete sze�
géllyel, szintén estére alkalmas 
viselet.

10. Ha van télről sötétszínű 
taft- íelsőrészünk (melyhez télen 
bársony vagy brokátszoknya 
volt), felhasználhatjuk nyári szín�
házi estékre, nagyon bő tarka 
selyem vagy nylonszoknyával.

11. Fehér vagy világos színű 
vászonruha, bármilyen csíkos be-  
té trésszel.

12. Tettebb vagy idősebb nő�
nek való egyszerű vonalú, közép-  
színű ruha, melyet nagyon emel 
a fehér paszpól. A szoknya sza�
bott, nem túl bő, az ujja kissé 
hosszabb japán, a spicces nyak�
kivágás nyújtja a fazont.

Fekete Attiláné
P o sta  K özponti K ábelüzem
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Tipikus tájkép. A kép jobb�
oldalán lev6 erősen fekete fa 

vágja”  a  képet, m iután  a 
há ttérben  levő pécsi tá j épü�
letei igen aprók. H iányzik a  
képről az  em ber, ak i a h á t�
térben  levő hatalm as épülete�
k e t ép íte tte , s m ost azért lá to �
g a to tt fel a  term észet m agasla�
tá ra , hogy eddigi m unkájában 
gyönyörködjön.

PÉCS

LEKVÁROS KENYÉR 
A gyerm ek po rtré ja  nem  a 

legalkalm asabb p illanatban ké�
szült. Az é l -  és csúcsfény sze�
gény. Levegőtlen. Erősen érzik 
r a j ta  a  beállítottság. A felvé�
te lt egy kicsi rá lá tássa l kellett 
volna elkészíteni.

A kevesebb kép is többet m utat —  m ondja egy 
aranyszabály. É rre  a képre is érvényes. A szerző ? 
a képet nagyon m agasan vágta. A szürke tónusból 
a néző tek in tetét eltereli a kiemelkedő fa törzse * 
és a járdaszegély m ellett levő fehéren látható 
vízfolt. A kép szürke és lapos. E lőnyére lenne, jj 
ha  a kocsifelhajtó m agasságában vízszintesen 3 
elvágná a képet és nem  lágy, hanem  norm ál 
papírfokozatra készítené el.



Telefonkábel a föld 
körül

Megkezdődtek a ? 
munkálatok annak a • 
több mint 48 000 kilo-  |  
méter hosszú koaxiális 
(egytengelyű) telefon- 1 
kábelek lerakására, j 
amely 1969- re össze-  I 
köti egymással a brit j 
nemzetközösség összes | 
országait. A telefon-  j 
kábel építési költségei |  
hatmilliárd forint kv-  J 
riili összeget tesznek 
ki.

1950 szeptembere 
óta van már vezetékes

telefonösszeköttetés 
Anglia és Amerika 
között. Most egy má�
sodik, tökéletesebb 
transzatlanti kábelt 
fektetnek le, a világ-  
körüli hálózat első 
részlegeként. Ez a ká�
bel már a jövő évben 
lehetővé teszi telefon-  ■ 
beszélgetések lebonyo�
lítását Skócia és Új-  ’ 
fundland között. A 
kábel második szaka�
sza Kanadától a Fid-  9 
zsi- szigeteken és Üj- l 
Zélandon át Ausztrá�
liába fog vezetni, \ 
ahonnan pedig, főleg 
szárazföldi úton, Sin -  j 
gaporen át Indiába, I 
Elő- Ázsiába és Afri�
kába.

Különösen a mély�
tengeri kábel lerakása

jelent súlyos technikai 
problémát. A Csen-  j 
des- óceánban 43 kilo�
méterenként, az Al-  ! 
hinii- óceánban pedig 
32 kilométerenként 

1 építenek a kábelbe erő�
it, sítő berendezést . A ká-  
J bel segítségével egy-  \ 
I idejűleg 80 beszélge 

lést lehrt lebonyolítani.
Héljpfj ritkaság 

Л May var Filatéliai 
Vállalat meyvásárolt 
egy gyűjteményt 
amelyben megtalál�
ták az 1868. évi kjbo-  

• esátású hírlapilleték-  
' bélyeg kétkrajeáros, 

vörösbarna szinQ vál�
tozatának százas Ivét, 
amelyet külföldi szuk-  
értők is legalább 150 
— 200 ezer forintra 
becsülnek. Ebből a 
bélyegfajtából a vilá�

gon ez az egyetlen 
Д  százas fv.

Az ország legrégibb 
postaállomása

Az ország eddig is-  
N mert legrégibb ló�

váltóállomása (posta-  
állomás) Dorogon ta-  

A  1 álható. Az épület 
még ma is áll. Jelen-  

_  leg az Élelmiszerke-  
G reskedelmi Vállalat 

központjának ad he-  
v  lyct. A postaállomás 

ШМ a 17. század végén 
épült a dorogi temp�
lommal egy időben. A 

1 közelmúltban stílsze-  
rű, emlékműt jelző 
táblát helyeztek el 
falára, amelyet az 
erőmű dolgozói ké�
szítettek társadalmi 
munkában.
Papirpénz- váltó auto-  

д  mata
A hannoveri ipari 

kiállításon bemutat-  
(3 tak egy papírpénz-  

váltó automatát, 
amely esak a forga-  

B lomban levő speciális 
bankjegy papírra rea-  

,  gól és ugyanolyan 
biztosan megállapítja 
a bankjegy valódisá�
gát, akárcsak a leg-  

L tapasztaltabb bank�
pénztáros.

Az év végéig megteremtik a közvetlen televízió-  
összeköttetést Budapest és Moszkva között 
Az idén — a szocialista országok postaminisz-  

teri értekezletének egyik régebbi határozata 
alapján — megteremtik a közvetlen televízió�
összeköttetést Budapest és Moszkva között. 
A kapcsolatot az úgynevezett keleti mikrohullá�
mú láncon, magyar gyártmányú Iá- rendezésekkel 
tartják fenn. A láncon egy időben vagy az egyik 
vagy a másik irányba továbbítható műsor. Rövi�
desen átadják a postának a mikrohullámú beren�
dezéseket, s előreláthatólag a nyáron megkezdik 
a próbát. Utána felveszik a kapcsolatot az uzs-  
gorodi közvetítő állomással, s az év végéig meg�
teremtik a közvetlen televízió- összeköttetést 
Budapest és Moszkva között.
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Vízszintes

1. A televíziótulajdonosok örö�
mére (a szocialista országok posta�
miniszteri értekezletének egyik ré�
gebbi határozata alapján) valósul 
meg, folytatása a függ. 14. és 30.,
14. Az a személy az, 15. Nagy 
folyónk, 16. Természeti csapás, 17. 
S._ J ., 18. Fejér megyei község, 20. 
Visszafelé: eszmecsere, 21. Már�
cius, május stb. 15., 22. Kezdete,
24. Fordítva: orosz határozó rag,
25. OTZ, 26. Fennsík francia nyel�
ven, 27. Kettőzött mássalhangzó, 
28. Idegen női név, 30. Külső borí�
tója, takarója, 32. Jótétemény, 33.

A Duna másik oldalára való, 34. 
Súrolta, érintette, 36. ÖGY, 37. EID,
38. Római 49,? 39. Fém, 40. Személy�
névmás, 41. Eltesz, elrámol, 43. 
Érme, keverve, 44. Évtizedek óta 
kézbesít, 45. Helyhatározórag, 46. 
EM, 48. A vízsz. 38- cal azonos, 49. 
ES, 50. . .  .becs, ügy, 51. Fog, kar�
jába helyez, 53. Tud, ért, 56. Déli 
gyümölcs, 57. Álomba ringat, 58. 
Olvasunk belőle, 59. Sporteszköz, 
61. Tréfa, anekdóta, 62. Teller 
egyik fele, 63. ö l , 64. Hirtelen fel�
villanó, 66. Hangtalan zene, zene, 
67. Kettőzött mássalhangzó, 68. El�
odáz, 70. Okozói, igekötő nélkül, 
72. Kicsinyítő képző.
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Függőleges

2. Lárma, 3. Hiányos ész, 4. Kül�
földi pénznemek, 5. Az egyik szak-  
szervezet nevének rövidítése, 6. 
Mértani idom, 7. Személynévmás 
és névelő, 8. Határozórag, 9. MÁ,
10. Hömpölygő, özönlő, 11. Terv, 
keverve, 12. Ki van itt, röviden, 
18. Női becenév, névelővel, 19. Irak�
ba való, 22. Eltesz, 23. Női név, 24/a. 
Egyik érzékszerve, 26. Orosz súly�
mérték, 29 Ne úgy. . 3 1 .  Gondo�
latot rögzít, 33. Gyümölcs, 34. Jól 
vág, 35. Álló víz, 37. A hét vezér 
egyike, 38. A számjegyek papírra 
vetése is ez, 41. Női név, 42. For�
dítva: az okozatot előzi meg, 43. 
Érzéstelenítő, 45. A küzdelemben 
alul maradt, 47. Ezen a napon, 50. 
Bűnhődés követi, 52. Régiesen ír,
53. Női név, 54. Nyújtott ma, 55. 
ET, 56. Föltekint, 57. A nótája, 
58. Első lépéseket tevő, 60. Zoli 
keverve, 61. Visszafelé Hajdú- Bihar 
megyei község, 62. Visszafelé: nem 
belül, 65. BH, 69. Televízió, 71. 
Visszafelé: erdei állat.

Beküldendő a vízszintes 1, a függő-  
gőleges 14, és 30. megfejtése.

Beküldési határidő: 1961. július
20.

A 4. szám rejtvényének helyes 
megfejtése:

Ösztönözni az egészséges életmód�
ra és a nemes szórakozásra. Vasjel�
vény. A rendszeres testedzés.

Könyvjutalmat nyertek:
W ágner Sándorné, Mezőberény 

postahivatal, Pittlik Mi hály, Bp. 
Poetanyomda, K ővári István,  Szeg�
halom posta, Szűcs Antalné,  Bp., VII., 
Nefelejts u. 54., Kozm a Mária, Ko�
márom 1. postahivatal.

K ÉPES POSTAS
K ia d ja  a  P ostáso k  Szakszervezete  

F e le lő s k iad ó : B esenyel M iklós 
F őszerkesztő : H orváth  Is tv án  

F ele lős szerkesztő : D udás Já n o s  
S zerkesztőség : B udapest,

XIV., C hazár A n d r is  u . 13. 
T elefon : 428- 777

_______ M egjelent 10 000 p é ld án y b an

61.13562 E gyetem i N yom da, B udapest 
F . v .: J a n k a  G yu la  Igazgató

Szerkesztői üzenet

Levelezőink, tudósítóink,

akiknek a lap érdekében vég ze tt 

m unkáját igen sokra becsüljük és 

köszönjük  —  zömében olyan esem é �

nyekről tudósítanak, m int a m ájus  

elsejei ünnepség, nőnap, gyerm ek �

nap stb ., am elyekről egy-egy szá �

m unkban viszonylag szűk te r je d e �

lem ben tudunk beszámolni. A z azo �

nos tém át felölelő 20—30 beérkező  

tudósításból csak 2—3 munlkát 

tudunk közölni, s így a többiek fá �

radtsága, akaratunkon kívül kárba  

vész. Levelezőink, tudósítóink közül 

számosán, akik a beküldött beszá �

molóikat a lapban nem láthatják v i �

szont, úgy hiszik, hogy írásuk nem  

volt megfelelő, s a továbbiakban  

nem szívesen küldenek be m ás ese �

ményről szóló tudósítást sem.

Javaslatunk és kérésünk a k ö v e t �

kező:
\

Levelezőink, tudósítóink az ü ze �

mük, a hivataluk életének főleg  

olyan eseményeiről szám oljanak be, 

am ely a legjellemzőbb, am i je lle g �

zetes, am elynek közzététele tanúsá- 

gos, hasznos, követésre m éltó vagy  

éppen kerülendő stb.

Reméljük, kedves szaktársaink  

m egértik szándékunkat és f ig ye lem �

be veszik kérésünket.
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M e g j ö t t  a  p o s t á s  b á c s i  

( S z a b ó  F e r e n c  f e l v é t e l e )


