
P e s tis  ü d ü lő k  a  B ala to n én  
(Tornyai J ű ts e t  leh 'étele)

V. ÉVFOLYAM 

7. SZÁM 

1961. AUGUSZTUS



QiémtdÁ iinutpiéy a 'budnpeAt 70 . лл. hmafalfmn

Bensőséges keretek között tarto tták  meg az első névadó ünnepséget a 
Budapest 70. sz. postahivatalban. Tóth Istvánná, Ágnes nevű kisgyermeke 
kapott nevet a hivatal feldíszített kultúrtermében, а VIII. kerületi Tanács 
anyakönyvvezetője közreműködésével.

Az ünnepélyes foga dalom tétel utón a dolgozók nevében a párt, a szak- 
szervezet, a szakvezetés, a KISZ, továbbá a szaktársak nyújtották á t 
ajándékaikat és tolmácsolták jókívánságaikat.

Reméljük e kedves kis ünnepségét több hasonló fogja követni.
Garamszegi Géza

A V ili. k e rü le ti T anács 
kiküldötte köszönti a  szü �
lőket és a  résztvevőket
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Szülők és névadó szülők 
logadalomtétole
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/Я munkásvédelmi tevékenységről tárgyalt 

szakszervezetünk központi vezetősége

A szakszervezetei- és a szakmai vezetők munkásvédelmi tevékenysé�
géről, a SZOT X. teljes ülése nyomán, az elmúlt hónapokban igen sok- 
szó esett. A napilapokban. folyóiratokban számos elemző cikk, bírálat 
és útmutatás jelent meg. A szakszervezetek sokrétű munkájában az utóbbi 
időszakban a munkásvédelmi tevékenység egyre fontosabb helyet foglal el.

Mi énnek az oka i
Szakszervezetünk júliusi központi vezetőségi ülésén megállapítást 

nyert:
„A munkásvédelmi intézkedések, az anyagi gondoskodás, valamint 

a felvilágosító-nevelő munka következtében a postás dolgozók munkakö�
rülménye, egészségügyi és balesetelhárítási helyzete lényegesen javult. 
Az üzemi balesetek száma azonban — az utóbbi néhány esztendőt figye- 
lembevéve — emelkedett.”

A dolgozók életéről, testi épségéről van szó. Ez a magyarázata a nagy�
szabású társadalmi megmozdulásnak, amely a munkásvédelem érdekében 
még alaposabb, lelkiismeretesebb intézkedéseket és figyelmet követel a 
szakmai, szakszervezeti vezetők és a dolgozók részéről egyaránt.

A központi vezetőségi ülésen elhangzott beszámoló mélyrehatóan ele�
mezte a jelenlegi állapotokat. Az ülésen, amelyen a szakmai vezetők is 
jelen voltak, meghatározták a legfontosabb feladatokat:

A munkakörülmények javítását a postai technológiai utasítások 
további egyszerűsítésével, a rendelkezésre álló anyagi eszközök még célsze�
rűbb felhasználásával kell biztosítani.

Sokkal következetesebben kell fellépni a munkásvédelmi utasítások 
betartásáért.

A szakmai, a szakszervezeti irányító és ellenőrző munka színvonalát 
még magasabbra kell emelni.

A postás dolgozók még szélesebb rétegeinek bevonásával fokozni 
kell az oktató- és felvilágosító tevékenységet.

A Postások Szakszervezete Központi Vezetősége felhívja a posta 
dolgozóit, a szakmai vezetőket, a szakszervezeti tisztségviselőket: mara�
dék nélkül használják fel mindazokat az eszközöket és lehetőségeket, ame�
lyeket államunk a dolgozók egészségének, testi épségének megvédése cél�
jából rendelkezésre bocsát.

Az ülésen elfogadott határozat alapján a szakszervezet a Postavezér�
igazgatósággal együtt közös intézkedési tervet készít a munkásvédelem 
érdekében végzendő legfontosabb tennivalókról.

Ki-ki a maga területén kövessen el mindent a postai munkásvédelem 
terén tapasztalható mulasztások megszüntetéséért. A munkabiztonság kö�
vetkezetes megteremtésével védjük pótolhatalan kincsünket, a postás dol�
gozók életét és egészségét.
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A Bp. 62. postahivatal nőbizott�
sága kézimunka kiállítást rendezett. 
Mar hosszabb idő óta tervezték, de 
helyiség hiányában mindig el kellett 
halasztani. Most egy kis női ötletes�
séggel, ügyeskedéssel végre sikerült.

Vendégkönyvet készítetteké hogy a 
döntést semmiféle részrehajlás neaka�
dályozza, a kézimunkák mindegyike 
egy-egy számot kapott. A látogatók 
szavazással döntötték el, hogy melyik 
a legszebb. Nagyon nehéz volt a vá �
lasztás még azoknak is, akik hivatás�
szerűen foglalkoznak a kézimunká�
val.

Az első díjat — ír csipketerítőért
— Farkas Magda, a második díjat
— ekrüszínű horgolt térítőért — 
Branduschek Károlyné kapta. A har�
madik díj nyertese Darvas Tiborné, 
egy szép horgolt asztalterítő készítő�
je. Díjat kapott még Nagy Edit, Tóth 
Györgyné. Oklevelet pedig Németh 
Ferencné, Nagy Tiborné, Tompa 
Júlia, Sánta Karola, Lehoczky Mar�
git nyert.

A felelőségteljes munkát végző 
postáslányok és asszonyok, akiknek 
otthon is helyt kell állniok, jó időbe�
osztással arra törekedtek, hogy kézi�
munkájukkal még szebbé, otthono�
sabbá tegyék lakásaikat.

A 62-es postahivatalban a lányok 
és az asszonyok nem maradnak el a 
tanulásban sem. Az 1960/1. tanévben 
hárman végezték el a VIII. általánost, 
öten jártak gimnáziumba, egy szak- 
társnő technikumba, egy pedig az

egyetem jogi fakultásán 
tanul. Tizenhármán kezd�
ték meg az alsófokú 
szakoktatást, ketten kö�
zépfokúra jártak és egy 
felsőfokú tanfolyami 
hallgató is volt. Az ered�
mény: átlagban kitűnő 
és jeles. Tizenketten a 
postás szabad akadémia 
előadásain és harmincán 
az ifjúsági akadémián 
vettek részt.

Sokhelyütt kell eleget 
tenniök. Házi munká�
jukat, a második műsza�
kot, megkönnyíti a posta 

épületében berendezett három év 
óta működő mosókonyha, kölcsö�
nözhető mosógéppel.

A hivatal asszonyai, lányai „nem�
csak” kézimunkáznak és" tanulnak 
szabad idejükben. Sokat j árnak ki�
rándulni is. Az utóbbi időben Almá�
diban, Visegrádon, Dobogókőn jár �
tak. Öt lány 6-napos moszkvai-kievi 
társasutazáson vett részt, egy lány az 
NDK-ban volt és nemsokára még 
ketten utaznak külföldre.

Most a Kisz alapszervezettel együtt 
kirándulással egybekötött társadalmi 
munkát terveznek. Földvárra, ahol 
a sátortábor épül. Még az idén az 
egyik vasárnap lemennek dolgozni, s 
remélhetőleg a jövő nyáron már 
nyaralni.

Sportolnak is, különösen a fiatalok. 
Nemrégen alakult meg a hivatalban 
a röplabda csapat.

Ha valaki beteg vagy segítségre 
szorul, hívás nélkül megjelennek és 
amiben lehet segítik egymást. Vaska 
Jánosné pl. magányosan lakik. Ami�
kor hosszú időre megbetegedett, a nő�
bizottság nemcsak arról gondoskodott, 
hogy kórházba kerüljön, de felgyó�
gyulásáig rendszeresen eljártak hozzá, 
elvitték részére az ebédet. S ez nem 
az egyetlen példa.

Mint egy nagy családban, olyan 
meghitt a kapcsolatuk. A nőbizott�
ság tagjai ismerik a postán dolgozó 
szaktársnőik örömeit, gondjait.

P. H.
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li&cUkedisi újítók Uiátütása.
Az idén először került megrendezésre az egységes közlekedési kiállítás. 

A vasút, a gépkocsiközlekedés és a posta együttesen mutatták be újításai�
kat.

Kiállításra kerültek a közlekedés valamennyi ágazatának legjobb és 
legjelentősebb újításai, melyek között a posta újítói is elismerést érdemelnek 
közel 60 darab kiállított újjításukkal.

Láthattuk a kiállításon Keviczky-Kubinyi féle könnyen hordozható 
alkalmi távbeszélői fülkét, Horváth László találmányait: az elektronikus 
torzításmérő és jelfogó vizsgálót, az impulzus időmérő berendezést. Tímár 
István találm ányait: az összevont távolsági végberendezés, az egységes 
távolsági előfizetői szerelvényt. Besenyei József és társai újítását, a falu�
rendszerű központok helyi forgalmának automatizálását szemléltető táb�
lázatot. Megyeri-Cserklyei-Greck szaktársak újítását, a távtáplálású közép�
erősítőt. Novák István kábelbeázást jelző készülékét. Győri-Toókos szak�
társaknak a rádió adóberendezéseknél alkalmazott zajkompenzátorát.

Л  hfrkfiziésteebnlkal m bfim fiszenk  1  
és berendezések egy részlete a kiállí�

táson
!

KPM újító kiállítás pavilonja



A rendkívül érdekes kiállításon 36Ó új berendezés makettjét mutatták 
be. Nagy feltűnést keltett a Posta Kísérleti Intézet automatikus tájékoztató 
berendezése, amely magnetofon telefonhívásra jelentkezik, s megmondja 
a totó-lottó eredményeket, vagy közli a mozik műsorát.

A közlekedés területén 1960-ban 142 millió forint megtakarítást ered�
ményezett az újítási javaslatok bevezetése, alkalmazása. A népgazdasági 
eredmény mellett természetesen az újítók is jelentős anyagi díjazásban 
részesültek.

Szilasi Gyula

Korszerű, szép  és olcsó
M e g o l d á s  ú t j á n  a z  u t c a i  t e l e f o n f ü l k e  ü g y e

Szinte napról-napra csodálkozva és 
örömmel állapíthatjuk meg: Buda�
pest szépül! Hosszú évekkel ezelőtt 
még a romok eltüntetése, a terek 
parkosítása, majd az épületek tata �
rozása, még később a világítás mo�
dernizálása, az üzletek portáljának 
szép kiképzése tűnt fel a járókelők�
nek. Lassan eltűnnek a forgalmat gát�
ló, mai ízlésnek már nem megfelelő 
ormótlan, különböző célokra szolgáló 
utcai bódék is. A szépítéshez a posta 
is hozzájárul. Modernek, tetszetősek 
hírlapárusító pavilonjaink, új posta�
hivatalainak portáljai.

Még adósok vagyunk valamivel. 
És ez az utcai telefonfülke! Amint 
hallottuk, i tt  is készülőben van va�
lami.

Felkerestük Császár Károlyt, a 
Budapesti Távbeszélő Igazgatóság 
vezetőjét, mi igaz a hírből?

— A hír igaz — mondotta Császár 
elvtárs, — az utcai nyilvános távbe�
szélő fülkék problémája a megoldás 
felé halad.

— Hosszú évek óta keressük a je�
lenlegi 3 és fél mázsás nehéz, nagy 
ablakfelüJetük miatt könnyen ron�
gálható, évente sok tízezer forintos 
festési és üvegpótlási költséget jelentő 
ma már korszerűtlen alakú fülkék 
helyett a modern típusút.

Az igazgatóság két dolgozója, Leng- 
váry Pál és Szöllősy János szaktársak
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benyújtott javaslatai szerint az új 
távbeszélő fülke modern vonalaival, 
tetszetős formájával jól illeszkedne 
Budapest, de vidéki városaink szé�
pülő városképébe is. Fő előnyei: a 
modem vonal, a könnyű súly, és a 
jelenleginél lényegesen alacsonyabb 
karbantartási költség.

— A fülke belső szerelvényeinek 
kiképzése is megfelelőnek látszik. 
Természetesen végleges véleményt 
csak a próbaüzemeltetés után lehet 
adni. Nékem tetszik, és mint már 
eddig is, minden segítséget megadok 
az újítóknak, hogy már a prototípus 
is minél tökéletesebben sikerüljön, — 
fejezte be nyilatkozatát Császár elv�
társ.

A nyilatkozat bíztató, kérdezzük 
meg az újítókat is.

— Sokat kell foglalkoznom az utcai�
telefonokkal, — mondotta Lengváry 
szaktárs, — mert egyrészt kevés van 
belőlük, másrészt igen költséges a kar�
bantartásuk. Ez hivatali kötelességem. 
Mint magánembert bosszant, hogy 
egyik fontos postai berendezésünk a 
budapesti utcákat, tereket, ha nem is 
kifejezetten csúfítja, de nem is csino�
sítja. Kiképzési formája a 20—30 
évvel ezelőtti ízlésnek megfelelhetett, 
ma már azonban korszerűtlen, nehéz�
kes.

— Ezért örültem, amikor megtud�
tam , hogy a Vezérigazgatóság újtí-
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iu s ú  fülkét akar rendszeresíteni, 
ajzolgató ember lévén, megpróbál�

tam kialakítani az én elgondolásom 
szerinti modern, tetszetős formát. 
Megmutattam rajzaimat és elmond�
tam elgondolásaimat Szöllősy szaktárs 
nak. Császár elvtárs is megfelelőnek 
találta és segítséget nyújtott a mű�
anyag-gyártó vállalattal szükséges 
tárgyalásokhoz, valamint ő maga is 
több műszaki megoldási ötlettel 
segítette újításunkat.

Mivel országos jelentőségűnek mi�
nősítette javaslatunkat, felterjesz�
tette a Vezérigaz�
gatósághoz, ahon�
nan most várjuk 
a döntést. Remél�
jük kedvező lesz, 
tetszeni fog a táv�
beszélő szakosz�
tálynak és a mű�
szaki fejlesztési 
ügyosztálynak is.

— Nem volt 
könnyű az új fülke 
kialakítása, han�
goztatta Szöllősy 
János. Gyakorlati 
ember vagyok.
Szabad időmben 
maketteket készí�
tek.

— Lengváry 
szak társammal 
folytatott beszél�
getés, és a rajzai 
alapján elkezdtem 
dolgozni és több 
makettet készítet�
tem. Rájöttem, 
hogy egyik sem 
jó. Hosszas kere�
sés után végre si�
került egy telje�
sen új, modem 
formát kialakíta�
nom. Hiába, hosz- 
szabb ideig kell 
„benne élni a té�
mában” és akkor 
végre megtalálja 
az ember a helyes 
megoldást. Így 
született meg a 
teljesen modern 
forma.

Mint a képen látható, a vonalveze�
tés alkalmazkodik az új anyag adta 
lehetőségekhez. Az átlátszó m űa �
nyag praktikus és hasznos. Külső és 
belső fényhatásokra kedvezően rea �
gál.

Mint a makettről készült felvétel is 
bizonyítja, a Lengváry-Szöllösy féle 
új telefonfülke tetszetős, ízléses, s 
ami talán a legjelentősebb, — soro�
zatgyártásra gazdaságilag nagyon 
előnyösnek látszik.

Az új fülkét a budapesti utcákon 
szeretnénk viszontlátni.
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Hé дсп jártunk Szent�
endrén, valamikor a múlt 
év végefelé. Elhanyagolt, 
elavult helyiségben talál- 
luk akkor a hivatalt. 
Mostanában újra arra 
vezetett utunk. Amikor 
benyitottunk, akaratlanul 
visszaléptünk. Tévedtünk 
— véltük — ez nem a pos�
ta. Ardalóczy László, a 
hivatal vezetője szólt utá�
nunk: — Tessék csak 
beljebb jár adni, jó helyen 
járnak.

Túlzás nélkül mond�
hatjuk: gyönyörű új hi�
vatalt varázsoltak a PÉ- 
líÜ  dolgozói a régi he�
lyébe.

Milyen az újjáépített 
hivatal, amelyet még ez 
év februárjában adtak át?

Ezt, a hivatal egy-egy 
szögletéről készült felvéte�
tek jobban érzékeltetik, 
mint a szavak.

Az ízléses, szép, tisztit 
hivatalba örömmel nyit 
be mindenki. A dolgozók 
teljesítménye is emelke�
dett: a féléves tervüket 
110 százalékra teljesí�
tették.

Korszerű .

hivatal -  
több
•  ___ . ' .Г;

körülmények
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L H angnlatos sarok a levél- ’ 
írék  szám ára

A hivatal dolgozói kö/IU 
k e tten  kimagasló ered �
m ény t értek  el. Faragó 
László kézbesítő 840 fo �
rin tos értékcikkelad ásl |
tervét 4700 forintra telje �
síte tte . Lipták István né 
kézbesítő 530 forint he �
ly e tt 1100 forint bevételt 
é n  el a tervidőszak alatt
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Három arc egy hivatalból
1. Márai Istvánná 32 év óta vezeti 

Tahi község postahivatalát. A több 
mint három évtized emlékét, szépsé�
gét, értelmét egyetlen mondatba sűrít�
ve mondotta el:

— A posta annyira a szívünkhöz 
nőtt, hogy nélküle már nem is tud�
nánk élni.

Régi kívánsága, hogy férjével együtt 
dolgozhasson, 1957 márciusában tel�
jesült.

2. Márai István évtizedek óta Bu�
dapestre járt dolgozni. A  mindennapi 
utazás igen fárasztó volt a számára. 
Végül is engedett felesége kérésének: 
végleg hazajött. 1957 márciusa óta 
a hivatal kézbesítője.

Munkája elismeréséül azóta két 
kiváló dolgozó oklevelet és két kiváló 
dolgozó jelvényt kapott.

A  községben mindenki tiszteli, be�
csüli. Postai munkája mellett jogi 
tanácsokat ad, idegennyelvű leveleket 
fordít. A  felek megannyi kívánságát 
önzetlenül, szívesen teljesíti. Művelt�
sége, szakmai ismerete közkincs.

Munkája eredményeként a hírlap�
előfizetők száma háromszorosára e- 
melkedett. Ma már minden család�
hoz jár egy-egy újság vagy folyóirat. 
A  befizetési díjakat mindenkor határ�
idő előtt beszedi. A három és fél év 
alatt egyetlen reklamáció vagy pa�
nasz sem volt a munkájáról.

Neki is nagy szerepe van abban, 
hogy a hivatal a féléves bevételi ter�
vét 8175 forinttal túlteljesítette.

3. A  harmadik arc Knáb Lididé. 
Jelenleg Márai Istvánnét helyettesíti.

Lídia az érettségi után egyetemre
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szeretett oolna járni. Nem sikerül. 
A múlt épben elvégezte a középfokú 
postai szaktanfolyamot, s utána a 
visegrádi postahivatal létszámába ke�
rült. Ez év márciusa óta állandó 
helyettesi minőségben dolgozik.

— Sok helyen jártam, és igen so�
kat tanultam — mondotta. Nagyon 
szeretem a hírlap-munkát. A  forga�
lom ellátása nagyon érdekes, sőt iz�
galmas, amíg ki nem derül, hogy a 
pénztárzáráskor minden egyezik-e. 
Idáig nem volt eltérés.

A  hivatalvezető a legjobb vélemény�
nyel nyilatkozik róla:

— Szakmailag alaposan felké�
szült. A természete kedves, a közönség 
hamar megszerette, — jegyezte meg 
Márainé.

— Érettségi után állást kerestem 
— mondotta bücsúzás közben Lídia — 
s ma már úgy érzem: hivatást találtam.

Elektronikus telefon�
központ

Egy amerikai kis�
városban üzembe állí�
tották az első kísérleti 
elektronikus telefon�
központot, amely 12 
ezer tranzisztort, 105 
ezer diódát és 23 ezer 
apró, neonnal töltött 
csövecskét tartalmaz 
— ezek helyettesítik 
az elektromágneses 
reléket. A rendszer 
2 225 000 informáci�
ót tárói, s ezek közül 
a másodperc törtré�
sze alatt kiválasztja a 
szükséges adatot. Az 
úgynevezett ECO- 
rendszer lehetővé te�
szi, hogy a mellék- 
állomásokat házi te�

lefonkészülékként 
használják, s amikor 
a vonal foglalt, a hí�
vásokat más készülé�
kekre irányítja. Ha az

Érdekességek 
a nagyvilágból

előfizetők elmennek 
hazulról, egy adott 
szám feltárcsázása 
után a központ a tá �
vollétükben érkező 
hívásokat oda irányít�
ja, ahol éppen tartóz�
kodnak.

Többszörös koaxiális 
kábel

Mindkét irányban 
egyidejűleg 10 000 te�
lefonbeszélgetés bo�
nyolítható le a több�
szörös koaxiális ká�
bel segítségével — 
vivőfrekvenciás átvi�
tellel. Az indiai va�
súttársaság távköz�
lési összeköttetéseit 
ezzel a kábeltípussal 
kívánja megoldani.

300 méter magas 
új televíziós adóállo�
más épül a középszlo�
vákiai Sucha Hóra 
hegyen. Ez az ország 
hatodik televíziós 
adóállomása. .

960
telefonbeszélgetés 

egy kábelen

A Német Demok�
ratikus Köztársaság 
oberspreei kábelgyá�
ra olyan új, különle�
ges kábeltípus gyár�
tását kezdte meg, 
amelyen 960 telefon- 
beszélgetés és két te �
levíziós program to �
vábbítható egy idő�
ben. Az újfajta kábe�
len a fekete-fehér tv- 
program mellett a 
színes televízió prog�
ramja is továbbítha �
tó.
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Öhetlátá üdiita
társadalmi 
munkában

A szegedi szakszervezeti bizott�
ság kezdeményezésére a postás dol�
gozók társadalmi munkával önellátó 
üdülőt építettek. A szabadságukat, 
a hétvégét itt töltő postások nagy�
szerű szórakozási, fürdési lehetősé�

geket találnak ezen a szép tisza- 
parti üdölőben. Ha megéheznek, a 
hazaiból a helyszínen főzhetnek, de 
ha valaki főzni rest, a szemközti 
vendéglőben étkezhet.

NapfürdSvel ««ybekötíilt n ltl-csatn



Az üdülő egyik szöglete 

Gyönyörű a panorám a a folyópartján
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. Károly kU“11’

S o p r o n

A soproni Ünnepi Hetek ven�
dégei között nagy számban akad�
tak postás szaktársak is, akik 
elragadtatva ismerkedtek a vá�
rossal.

Az idei Ünnepi Hetek alatt a 
kedvező időjárás, az állandó nap�
sütés felejthetetlenné tette a város 
környékét is mindazok számára, 
akik a szabadban kerestek enyhü�
lést.

Induljunk velük, kövessük út�
jukat a Lővereken keresztül, fel a 

Károlymagaslatra, ahol az or�
szág egyik legszebb kilátója áll.

A kilátó tetejéről gyönyörű pa�
noráma tárul elénk. A tájat körül�
ölelő soproni hegyek erdős renge�
tege, távolabb az osztrák hegyek 
világa és az Alpok felől áradó, 
fenyőillattal telt levegő maradásra 
kényszerítik a látogatót. Ütünk 
olyan falukon keresztül vezet, a- 
mdyck fekvésüknél és nevezetessé�
güknél fogva beilleszkednek az 
ősi város környezetébe.

A nagycenki Széebeuyi kastély



го т у éke
SOPRON BÁ N  FAL VA

Sopronból nyugat felé haladva 
érünk a festői fekvésű Sopronbán- 
falvóra, mely 1950 óta közigazga�
tásilag is Sopronhoz tartozik. Nem�
csak fekvése miatt érdemel figyel�
met. Értékes műemlékei is sok lá�
togatót vonzanak.

A hegy tetején épült templom 
mellett áll az egykori karmelita 
kolostor, amely ma szociális otthon. 
A csendesen folydogáló Rák patak 
partján X V I I .  századbeli malmok 
maradványai hívják fel az arra 
sétálók figyelmét.

BRENBERG BÁNYA
Hazánk legrégibb szénbányája. 

Sopron belvárosából autóbuszon 
könnyen megközelíthető. A  feny�
vesekkel borított hegyek, dombok 
között kanyargó brenbergi út, a 
kígyózó hegyi patak kristálytiszta 
vize, a sok színben pompázó táj 
a természetjárók kedvelt kiránduló 
helye.

V nagycenki Széchenyi tér

na«-<*nU ы пЫног

Sz*ehcfíyi
maa% Zm ■

S<>Pron : , lnind



SOPRONKŐHIDA
A Lövetek melleti Sopron 

legkedveltebb fürdő és ki�
ránduló helye a Tómalom. 
A. néhány száz méterre fekvő 
Sopronkőhida központjában 
áll a magas falakkal körül�
vett komor szürke fegyház- 
épület, melynek falai közt 
halt mártírhalált Bajcsy Zsi�
linszky Endre, Pataki Ist�
ván, az ellenállási mozgalom 
számos kiemelkedő harcosa.

FERTŐRÁKOS
Sopron környékének híres 

kiránduló helye a fertőrákosi 
kőfejtő. A kibányászott kő�
tömbök nyomában hatalmas 
üregek keletkeztek, melyek 
az egyiptomi sziklaslrokra 
emlékeztetnek. Az egyenesre 
fejtett hatalmas falakon még 
ma is jól láthatók a millió 
évekkel ezelőtt itt hullámzó 
tenger állatainak és növé�
nyeinek maradványai. A 
falu másik nevezetessége az 
évszázadokat áléit volt püs�
pöki kostáig. Mint műemlék 
eléggé megrongálódott álla�
potban áll. Tárgyalások foly�
nak a kastély hasznosításá�
ra. Tudományos intézmény, 
múzeum és túristaszállás lé�
tesítését tervezik.

NAGYCENK
A falu nevét Széchenyi 

István irta be a magyar 
történelembe. A mült eszten�
dőben, halála századik év�
fordulóján ünnepségsorozat�
tal emlékezett meg nagy fiá �
ról a helyi népfront-bizott�
ság.

A két részből álló falu 
(Nagycenk és Kiscenk) két 
vasútvonal között terül el. 
A kiscenki oldalon a Győr- 
soproni, a nagycenki olda�
lon a Szombathely-soproni 
vasútvonal hasltja keresztül 
határát. A kiscenki oldalon 
találjuk a Széchenyi kas-
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télyt, melyet az 1700-as évek elején 
kezdtek építeni. Ez az épület nyújtott 
otthont a nagyműveltségü Széchenyi 
Ferencnek, aki az 1802-ben a Nem�
zeti Múzeumnak ajándékozta könyv�
tárát, kéziratait, térkép és éremgyüj- 
teményét.

A templom előtti téren áll Széchenyi 
István bronzszobra, mely Stróbl Ala�
jos szobrászművész munkája. A temp�
lomot Ybl Miklós tervei alapján ké�
szítették.

Nagyszerű a séta a híres hársfa�
soron. amely a volt Széchenyi kastály 
parkjából indul ki. Felejthetetlen él�
ményt nyújt a nyílegyenes fasor, vi�

rágzás idején messze környékről is 
csodájára járnak.

FERTŐD
A falut régebben Eszterházának 

nevezték. Itt volt a hercegi uradalmak 
székhelye és ipari központja. Itt van 
az egykori Eszterházy-kastély, az or�
szág legnagyobb és legszebb barokk 
kastélya.

A régebben zárva tartott, hatalmas 
méretű vaskapu az utóbbi években 
széttárult és a látogatók ezrei lépnek 
be rajta, hogy gyönyörködjenek a 
lenyűgözően szép egykori palotában.

FEKETE JÓZSEF  
Sopron 1.

ílserennjreérés idején 
Járta he előszűr Budaörsöt 
Jé« környékét. Azóta ú jra  
т е  и érett, a  cseresznye a 
budaörsi kertekben, sőt 
m ár az  őszibarackot is 
szedik. S 6 még csak nem �
régen ünnepelte a  tizen �
hetedik születésnapját, pe �
dig m á r  másfélévé egye�
s íte tt kézbesítője e kör �
zetnek.

M ikor először elindult 
vállán a  táskával, furesa 
volt, bogy vele egykorú 
lányok, Idős nénik és 
bácsik ő t szólítják postás �
bácsinak.

H ogyan került Szili De�
zső ebbe a beosztásba 
Ilyen fia talon?

T ávlratkihordóként kezd �
te. F e ltű n t, bogy m ennyire 
pontos, ügyes és szorgal�
m as. A másfél év a la tt 
sohasem  volt rá  panasz. 
Pedig nem  könnyű já ra t 
az övé. Hegynek fel, hegy �
nek  le kanyarodnak az 
u tak  és a legtöbb háznak  
esek helyrajzi szám a van. 
Sokszor megrongálódik a 
rossz u takon  a kerékpár 
Is.

N éha m ár arra  gondolt, 
hogy m ás, könnyebb be�
osz tást kér, ha  lehet. De 
m ost m ár a világért sem  
adná á t  m ásnak ezt a  
nehéz jára to t.

A hivatalvezető m eg �
ígérte, hogy egy m ásik  
já ra tta l együtt „gépesíteni 
fogják” : m otorkerékpárt
kap. Álomnak Is szép, pe�
dig nem sokára valóság 
lesz.

A já ra ta  területén m ajd �
nem  m indenkit ism er.

Szabadon bejárhat m a  
m ár a  budaörsi repülő �
té rre  Is. fgy született m eg 
benne a  vágy, hogy sport �
repülő legyen. M ár je len t �
kezett is a  postás spor �
tolóknál.

Szabad ideje n in esen  
túlságosan sok, m essze la �
k ik , Újpesten. N aponta leg �
alább három  ó rá t u ta z ik  
villamoson vagy a u tó b u �
szon. mégis mindig a z  el �
sők között vállalkozik , h a  
valakit helyettesíteni k e ll 
a  beiszolgálaton.

Szeret olvasni. K é t év 
a la tt, amióta a  fő város �
ban van, egész k is k ö n y v �
tá ra t gyűjtött össze, leg �
inkább az olesó k ö n y v tá r  
köteteiből. A h iv a ta l te r �
m észetjáró szakosztá lyá �
n ak  tagjaként e l ju to tt  
Miskolcra, a  M á trába  is.

Mitől lett ilyen „ m in ta -  
gyerek” ?

Tulajdonképpen n in e se n  
ebben semmi kü lönös. E gy  
veszprémmegyei k özség �
ben született. K ilenc te s t �
vér között ő a  legidősebb. 
Szüleinek elég gondot okoz 
a  kisebb testvérek fe lneve �
lése. Könnyíteni a k a r t  e- 
zen, bár nehezen en g ed ték  
el otthonról. M ostm ár m eg �
állja a helyét a sa já t  lá b á n !  
De haza is vágyik: szab ad �
ság á t otthon tö lti m a jd . 
És h a  letelik m a id  a  k é t  
hét, könnyebb szívvel jö �
h e t ú jra  vissza a  42-es

Íáratba, m unkahelyére, a -  
io I megbecsülik és szere �
tik .

Pusztai H édi
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T óth  Já n o s akvarellje

A ■ 4 ' * , 1 í - \

sztálinvárosi
postások
kiállítása

Szlálirutúrosban járva mindig találunk valami újat. Ezúttal is figyelemre 
méltó kezdeményezéssel találkoztunk.

A hivatal klubszobájában bemutatták a dolgozók alkotásait.
— Nem művészek alkotásai ezek, — mondotta Csomány Ferencné, a hivatal 

vezetője, a kiállítás megnyitóján — valamennyit dolgozóink készítetlek. S ha 
művészileg némely munka kifogásolható is, a szocialista címért küzdő brigád�
jaink nemes törekvését kell méltányolni. íme, szabadidejük egy részét önkép�
zéssel, művészi alkotások készítésével töltik.

A  kiállításon 
szobrok, olaj�
festmények, szá�
mos akvarell di�
cséri a postások 
sokoldalúságát. 
A foto-szakkör 
művészi igény- 
nyel készített ké �
pekkel mutatko�
zott be. A  nődol�
gozók ízléses, 
szép kézimunkái 
nagy tetszést 
aratlak.

A kiállítás egy 
részlete
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Felhívás
a szakszervezeti, üzemi, vállalati képzőművészeti körök 1961. évi 

országos kiállítására.

A  SZOT Titkársága határozata alapján 1961-ben megrendez�
zük a szakszervezeti, üzemi, vállalati képzőművészeti körök orszá�
gos kiállítását.

A kiállítás időpontja: 1961. november 10— 30-ig, helye: Építők 

Rózsa Ferenc Művelődési Háza Bp. VI., Dózsa György a. 84/a.

A kiállításra beküldendő művek tematikája kötetlen. Felhívjuk 

a fejlettebb köri tagok figyelmét, hogy a kiállításra a beküldött mű�
vek témáit mai életünkből vegyék.

A  kiállításra beküldhető minden 1960—61-ben készült és orszá�
gos kiállításon nem szerepelt olajfestmény, grafikai és szobrászati 
alkotás. Minden szerzőtől műfajcsoportonként legfeljebb 3—3 mű.

A műveket minden csoportban kiállításra alkalmas formában 

(keretezve) megfelelő csomagolásban, pontosan kitöltött nevezési la�
pokkal és 2 példányú kísérőjegyzékkel együtt 1961. október hó 10-e 

és október 20-a között kérjük beküldeni az alábbi címre: SZOT Pavilon 

Bp., X IV . Városliget, Ipari Vásár-terület. Május 1. úti bejáró.
.4 beküldött kiállítási anyag a kiállítás befejezése után 1961. 

december 5— 20-ig vehető át a SZOT pavilonban.

A rendező szerv fenntartja magának a jogot a beküldött képek 

nyomtatásban, illetve diapozitíven való közlésére.

A beérkezett müveket a legnagyobb gondossággal kezeljük, de 

az esetleges sérülésekért felelősséget nem vállalunk.

_ SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS TA N Á CSA  

K U L T U R Á L IS  É S AGITÁCIÓS PROPAGANDA O SZTÁ LY
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/ • • • V  V  • •  г  гJ o ld o tt es eg en
A postás sportolók az utóbbi időben kitünően szerepeltek. Országos bajnok- 

‘súgok, budapesti bajnokságok és országos rekordok jelzik kitűnő teljesítmé�
nyeiket.

Vitorlázó repülésben Opitz Nándor, gyémántkoszorús repülőnk fölényes 
biztonsággal nyerte meg a nemzetközi vitorlázó versenyt, mely egyben magyar 
bajnokság is volt. A nyolc különböző feladat teljesítése közben két új országos 
rekordot állítottak fel.

A földön pedig gyaloglóink növelték a postás sport hírnevét. Magyaror�
szág 1961 évi 50 km-es gyulogló egyéni és csapat bajnokságát a postás verseny�
zők nyerték.

Opitz N ándor felszállás előtt. Sirály típusú  
gépén

Polony! László, a bajnokcsapat (apja, K urin- 
szky Ilona női egyéni II. Miklós László az 
egyéni verseny győztese, a bajnok csapat tag ja . 
Szabó M argit a  női egyeni győztese, Litauszky 
Pál ejtőernyős oktató , Nagy Ferenc egyéni III . 

helyezett a bajnok csapat tagja

E jtőernyőseink u Budapest Bajnokságban 
mind az egyéni, m ind a csapatversenyt meg �

nyerték

H avas István , a verseny győztese nagy clőny- 
nyel biztosan halad a győzelem felé
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ROVATVEZETŐ: JENEY FERENC

A 6. sz. szám ban közölt feladatok megol�
dása a  kővetkező: 5. sz. feladat m egoldása:
1. Iíg6:-f— Íg6 2. B a8-f —Kh7 3. K a2! nyer.
6. sz. feladat megoldása: 1. Ke7: —d5
2. Kf6 —d4 3. K g 5 -d 3  4. K h 6 - d 2  5. g 5 -  
dlB! 6. K b5—Bd4! 7. K h 6 -B h 4  m att.

o r a n g - u t A n  MEGNYITÁS
B em utatjuk Csapó Zoltán, a postás csapat 

fia tal m esterjelöltjének egyik Játszm áját. 
Csapó 1960/61 évi csapatbajnoki m érkőzésen 
9 játszm ából 8 pontot ért el.
Világos: Avar Tibor Sötét: Csápó Zoltán 
(Ganz Mávag) (Postás)
Játszották: 1961. február 5-én.

1. b4-aö 2. Ii5-Hf6 3. H í3-g6 4. e3-Fg7 
5. d4-0-0 6. Fe2-d6 7.Fb2-lIbd7 8. 0-0-e5 
9. c4-b6 (9 . .  . . deo!-re világos nem  n^er 
gyalogot, m ert sötét Hg4-cl előnyösebb állás �
sal kapja vissza a gyalogot) 10. Hc3-Fb7 
11. Vc2-Ve7 12. Bfl-h6 13. B dal-B ae8 (m ind �
két fél befejezte a haderők felvonultatását. A 
sötét játéka a  királyszárnyon van , ennek 
megfelelőeu világosnak a vezérszárnyon kel�
lene kezdeményezni, ehelyett tétovázik és 
sötét m erész kom binációval nyer) 14. K fl 
(a szöveglépés helyett 14. de5-He5: 15. He5: 
-de5: 16. Hd5 sokkal Jobb volt) 1 4 . . .Vd8 
15. dc5:-IIe5: 16. Ild5-IIfg4 17. ЬЗ-Ш З: 
18. gf:-H í2I (m erész kom bináció, am i nagy 
bonyodalm akra vezet, de Csapó Z oltán  eleme 
a  minél nagyobb bonyodalom, m ert o tt jól

tud kombinálni) 19. Fg7: (világos Is kom binál, 
de a  sö té t tovább szám ít egy lépéssel. Meg kel �
le tt volna próbálni Kf2:-őt) 19 . . . .  Vh4: 20. 
Vc3-f6 21. Ilf6: +  lBf6: 22. Vff»:- Yh3: f  
23. K í2:-Vh2 +  24. K fl-Fc8! E zt a  lépést 
nézte el a világos a  m att nem  védhető, ezért 
világos feladta.

7. SZ. FELADAT
Világos: Kh2-Va3-Bc5-gya!ogok: a2-d7-c5- 
-f2-g3-h3
Sötét: Kh8-Ve6-Bd8-gyalogok: a6-b5-c4-í7- 
-g7-h7
Világos indul és nyer. M egfejtése 3 pon t

8. SZ. FELADAT 
Világos: Kí3-Hc3-Hf2
Sötét: K fl-gyalogok: f4-h5 világos indu l és 
nyer.

A fenti feladat gyakorlati já tszm ában  for �
du lt elő (Honfi Károly, a postás csapat legré �
gibb játékosa játszotta). Azért különösen érde �
kes, m ert világosnak ugyan k é t h uszár előnye 
van, amivel m atto t adni elméletileg nem  lehet. 
Persze it t  más a helyzet, m ert a  sö té tnek  még 
gyalogjai is vannak, így a m a tt adás lehetsé �
ges.

Megfejtése 5 pont.
Beküldési határidő: szeptember 10. 
K önyvjutalm at nyertek: B ottá  Já n o s Bé �

késcsaba 1., Puschm ann László Bp, 70. Vám �
osztály, Szabó Sándor Bp. 10.

25





L

Előnyös és hasznos viselet egyes munkahelye�
ken a köpeny, (üzemekben, rajzteremben, üz�
letben stb.) a hivatalban dolgozó nő számára 
már kevésbé.

Ha megvan rá a lehetőség, hogy tiszta, csi�
nos helyiségben, íróasztalnál dolgozzunk, he�
lyesebb,' ha köpenyt nem viselünk. Bármilyen 
csinos is, mégis egyhangú. Ha munkánk nem 
feltétlenül igényli, váljunk meg tőle.

Néhány egyszerű ruhát mutatok be, melyek 
igen alkalmasak az elkövetkező hűvösebb idők�
re. Hamár letesszük a „mindent takaró” vá�
szonköpenyt, munkaruhánk azért kényelmes 
szabású és egyszerű legyen.
1. Puha divatszövetbol készült ez a kétrészes 

ruha. Csak a rajzon látható alakú nőknek 
ajánlatos, mert az övvel összefogott felső�
rész erősít. Nagy kivágása alkalmassá teszi 
különböző pullóverek váltogatására. Félol�
dalasán záródik és mindenütt tűzés díszíti.

2. Sötét szövetből készült kötényruha nagy 
zsebbel, szintén mindennel hordható, szép 
hozzá a könyökig érő nylon-blúz.

3. Különösen telt alakot „rejt” a következő 
rajz. Nagyon kellemes viselet az egyenes 
szabású mellény. A szoknyát két hajtás 
bővíti.

4. Szintén telt nőknek alkalmas ez a ruha, 
mert karcsúsít és mély kivágása nyújt.

5. Kissé ejtett vállú, fiatalos kötényruha vilá�
gos szövetből. Zsákszabású, csak az öv 
fogja össze, ezért nagyon kényelmes.

0. Bármilyen kockás divatszövetből készült 
végig-gombos munkaruha, fehér, felszerelés�
sel.

7. Spriccelt gyűrlelenített anyagból készült 
egyszerű munkaruha.

8. Végül aki köpenyszerű ruhát akar készíteni, 
annak ajánlom ezt a sima, egybeszabott ru�
hát, mely a karcsúsító vonaltól hátrafelé 
öves, hátul végig gombos és tűvel vagy szí- f  
nes gyöngysorral mindig változatos, egy- 1 
szerű.
A közölt ruhák kivétel nélkül háromnegyedes л 

ujjúak. Munkahelyen a legkellemesebb viselet, i  
Ha hideg van, úgyis kötöttkabátot veszünk a i  
tetejére. A színek megválasztásánál arra tőre- % 
kedjünk, hogy az egyéniségnek, kornak meg- t  
felelő legyen. Hagyjuk el az unalmas szürkét, 
drappot, sötétkéket. Ha egyszerű a szabás, К 
nem árt ha feltűnő a szín. Mindenki válassza 
ki a neki legalkalmasabbat.

Fekete Attiláné 
Posta Központi Kábelüzem ^

Érdekességek
a

nagyvilágból
Automata rikkancs
Egy texasi cég ér- 

mebedobással m űkö �
dő, automatikus ú j �
ságárusító autom a �
tá t hozott forgalom �
ba. Az újságok drót�
háló mögé vannak el�
helyezve, az érme be�
dobásakor kinyílik a 
szerkezet a jta ja  és 
egy újságot ad. Az 
újságokat a széltől és 
az esőtől átlátszó 
plasztikburkolat védi.

*
Ohióban olyan te �

lefonkészüléket pró�
báltak ki, amelyen 
a tárcsát írógépszerű 
billentyűsor helyet�
tesíti.

•

Zsebtelefon
Kezelőközpont nél�

küli új telefont szer�
kesztett K. Kupria- 
novics szovjet m ér�
nök. A rádiótelefon 
egészen kiesi, zseb�
ben hordható és kap �
csolatot lehet vele lé- 
tesítemi 30—40 kilo �
méteres távolságból 
is a városi telefonhá�
lózat bármely előfi�
zetőjével.

*

133 millió telefon
Az egész világon 

133 millió 600 ezer 
telefon működött 
1959-ben, állapítot�
ták meg statisztikai 
megfigyelők, vagyis 
9 millióval több mint 
egy évvel azelőtt.
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A Post a vezérigazgatóság — а 
szakszervezet közreműködésével — 
7 óvodát és ö bölcsődét tart fenn. 
A gyermeklétesítményekben gon�
dozott gyermekek száma jelenleg 
meghaladja a 720 tőt. Ezen túlme�
nően biztosították az óvodás gyer�
mekek nyári üdültetését.

A közelmúltban ellátogattunk az 
érdi gyermeküdülőbe, ahol tájéko�
zódtunk a gyermekek nyaraltatásá- 
nak körülményeiről. Tapasztalata �
inkról ezúton számolunk be a pos�
tás szülőknek.

Az. érdi gyermeküdülő elhelye�
zése és berendezése kényelmet és 
zavartalan pihenést biztosít a gyer�
mekek részére. Л .Szociális Hivatal 
évröl-évre nagy gonddal készül fel 
a gyermekek nyaraltatására. Az 
üdülő bővítésével lehetőség nyílott 
az eddiginél több gyermek elhelye�
zésére. A nyár folyamán kb. 400 
kis üdülő vígan lubickolhat a fürdő�
medencében, tornászhatnak, hin�
tázhatnak, vagy várat építhctnek- 
a játszótér napfénytől meleg ho�
mokjában.

Gondoskodtak arról is. hogy a 
kedvezőtlen időjárás esetén alkal�
mas játszóhely legyen az üdülőben. 
Erre a célra fedett üvegezett teraszt 
építettek. A napi játékoktól „el�
fáradt'’ gyermekeket este hófehér 
hálószobák v á r j ák.

Hetenként -  a napközi ottho �
nokhoz hasonlóan rendszeres
orvosi vizsgálatot tartanak. S/ük-

%()(/)/an üdühük 

ón adás 

(Uferme keink ?

ség esetén külön betegszobában' 
helyezik el a beteget. .Megnyugtató, 
hogy a betegszobának eddig még 
nem volt lakója.

A gyermekek jó étvággyal fo�
gyasztják el a változ.atosabbnál- 
vá Huzatosabb ételeket. Хеш hiány �
zik az asztalokról a mindennapi 
sütemény, a friss gyümölcs és le j �
féleség sem.

A nevelők a rájuk bízott gyerme�
keket anyai szeretettel veszik körül.

Az itt eltöltött kétheti nyaralás 
után a gyermekek súlyban gyara �
podva, egészséges barna színnel és 
felejthetetlen emlékekkel térnek ha �
za szüleikhez.

Pogány Bein
Budapesti Bizottság munkás 

ellátási felelőse

FELHÍVJUK

a fotoszakkörök tagjait, hogy jól- 
sikeriilt. művészi felvételeiket, 
amelyek tém ája-a postások élete, 
munkája küldjék he szerkesztősé 
günk címére.
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Vfexmtos

2. Ezáltal lehet a balesetek számát 
a lehető legkevesebbre csökkenteni. 
Folytatása a függ. 1, és a vízsz. 44., 
14. Utó fordítottja, 15. A disznó ge�
rincét borítja, 16. Ezen „megy” a hajó 
17 Gábor Áron, 18. Férfi becenév, 
20. Félelmetes harci eszköz, 21. Had�
sereg, idegen nyelven, 22. Fadarabot 
a bicska pengéjével formálta, 24. Há�
ziállat, 25. Lék keverve, 26. Szalma 
„hegy”, 27. Befejezetlen akt, 28. 
Legfejlettebb földi lény, vissza 
felé, 30. Orosz étel, 32. Nói név,

33. Sorrendben a következő, 35. 
R uhát készít, 36. Római 1051, 37. 
Bánk méltósága, 38. Azonos magán�
hangzók, 39. Legelőt borítja, 40. ТА, 
41. Számla, idegen nyelven, 43. Női 
név, 45. AM, 46. Téli sporteszköz, 48. 
Nóta mássalhangzói, 49. EG, 50. Kér, 
keverve, 51. Kezd magához térni, 
53. Ilyen vállalat is van, 56. Európai 
főváros, 57. Az „öröm ellensége”, 58. 
Ritka vezetéknév, 59. Kiejtett más�
salhangzó, 61. A rossz foggal teszik, 
ha a koronája letörött, 62. Öli kever�
ve, 63. Fent fele, 64. Radar, 66. Tes"
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Szerkesztői üzenettünket hálózzák be, 67. EK, G8.
. . .  .-szépül, 68/a. Kérdőszócska, 70. 
Levél keverve.

Függőleges
2. Nem fölé, 3. Tág, 4. Péksütemény 

5. Zúzzák, 6. Arc régiesen, 7. Int 
keverve, 8. Tagadószó, 9. GV, 10. 
Igen régi ital, 11. Illat, 12. Gyógynö�
vény, 18. Északi tengeri kikötőváros,
19. Gyomnövénnyel van teli, 22. 
Állati testrész, 23. Nyelvtani fogalom, 
24/a. Női név, 26. Francia pap sze�
mélyiség vezetékneve, akinek a szov�
jet miniszterelnökkel való találko�
zását megakadályozták, 29. BZI, 
30. Szószerint veted papírra? 31. 
Orosz igen, 33. Or-talan Sándor, 34. 
A bizonyítékok hatására beismer, 
35. Rózsa Ferenc, 37. Felnyit, 38. 
Pest megyei község, 41. A hét vezér 
egyike, 42. OZ, 43. Város a Német 
Demokratikus Köztársaságban, 45. 
Abban az irányban, 47. Római 49., 
50. Szín (hiányos ékezettel), 52. 
Névelő, 53, Nem ezen, nem azon, 54. 
GAK, 55. Keresztül, 56. Egyik fele 
kész, 57. Aki át mond, mondjon 
.. .is, 58. Esztendőim, visszafelé, 60. 
Opál, keverve, 61. Testrész, 62. Koros
65. Bel ellentéte, 69. Ételízesítő, 71. 
Hangtalan les.

*

Beküldendő a vízszintes: 2, a függő' 
leges 1 és a vízszintes 44.

Beküldési határidő: szeptember 10. 
*

A 6. szám rejtvényének helyes 
megfejtése:
Budapesten lesz a bélyeggyűjtők 
nagy nemzetközi találkozója. Nem�
zetközi bélyegkiállítás.

Könyvjutalmai nyertek:
Somlai Julianna ( lldömölk 1.; Egyedi 
Jolán Pápa 1.; Tóth László né s. ell. 
Pécs Postaigazgatóság; Varga Sándor 
Kisterenye posta; Kócs László Bak- 
talórántháza, Vasút u 40.

Katona Imre
HTI monori üzeme

A soproni túristaútról szóló felvé�
telei kifogástalanok. Szívesen közöl�
tük volna, ha előbb kapjuk meg, mint 
a mai számunkban közölt Sopron- 
kömyéki ismertetőt: — A következő 
számainkban alkalmat találunk arra, 
hogy legszebb felvételeit közzé te�
gyük.

*

Á. Gy.
Bp. 62. sz. postahivatal

Beküldött versét megkaptuk. Ver�
se még nem közölhető. Levélben kér�
te, hogy mondjunk bírálatot Írásáról. 
A rövid kis költemény alapján erre 
nem vállalkozhatunk. Kérjük: keres�
se fel szerkesztőségünket vagy küld�
jön be több verset, s azok alapján 
szívesen segítjük tanácsokkal, véle�
ményünkkel.

*

Gajdács János
Gyula

A kézimunka kiállításról készített 
felvételeit megkaptuk. Sajnos a képek 
életlenek, ezCTt nem közölhetjük.

K ÉPES POSTAS
K ia d ja  a  P ostások  Szakszervezete  

F elelős k iad ó : B esenyői M iklós 
F ósze rkesztó : H orváth  Is tv án  

Felelős szerkesztő : D u d ás Já n o s 
S zerk esz tő s ig : B ud ap est,

XIV., C h a z á r  A n d rás  u . 13.
T elefon : «8-ТГ7 

M egjelen t 10 090 p é ld án y b an

61.1.49:W E gyetem i N yom da, B udapest 
F . v .: J a n k a  G yula  igazgató
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