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Izgalom, nagy készülődés és egy kis lámpaláz uralkodott hivatalunk�
ban. Amikor a „Farsang Rádió Budapest 4” című műsoron először csapó�
dott szét a függöny, jóleső érzés volt látni, hogy a közönség soraiban szép 
számmal voltak jelen a dolgozók, a családtagok és vendegek. Az egyes 
számok utáni taps jelezte, hogy az „adás” tetszett, vagyis a közös erő�
feszítésnek, az odaadó munkának megvan a gyümölcse. A vendégek igen 
jól érezték magukat — hajnali 3 óráig ropták a táncot.

Mindent összegezve nyugodtan megállapíthatjuk, hogy kellemesen 
éreztük magunkat, a célunkat elértük: néhány órára vidám farsangi 
hangulatot teremtettünk a Budapest 4- es hivatalban.

KISZ szervezetünk nevében ezúton is köszönetét mondunk a szerep�
lőknek és mindazoknak, akik segítségünkre voltak e vidám est megrende�
zésében .

T a r já n y i In g r id

k u ltú r ft-le! ős

A sikeres műsor szereplői

Éljen a tanét Éljen a  
b ti!  I t t  m indenki párra  

talál!



FELSZABADULÁSUNK 18. ÉVFORDULÓJÁN t

A magyar dolgozók — köztük a postás dolgozók is — őszinte szív�
vel ünnepük felszabadulásunk 18. évfordulóját, legnagyobb nemzeti 
ünnepünket, április 4- t.

17 évvel ezelőtt a bős szovjet hadsereg leverte a magyar nép kezéről 
a feudál- kapitalista elnyomás súlyos bilincseit és ezzel felszabadult 
hazánknak lehetősége nyílott a szabad, önálló életre. S ahogy épül, 
szépül szocialista hazánk élete, úgy ragyog fényesen április 4- nek tör�
ténelmi jelentősége.

Az eltelt 17 év azt mutatja, hogy ez az idő történelmünk legszebb 
és legjelentősebb korzsaka. t j  ország született a régi helyén, s a múlté 
már az úri Magyarország minden nyomorúsága, a Mária Valéria telepi 
szükséglakások, a szörnyű munkanélküliség, a sipőe- konyhák, az állás�
nélküliség, a postások 15—20 éves várakozási ideje a kinevezésekig, 
a postamesteri alkalmazottak kiszolgáltatottsága és még sok minden 
más egyéb.

•loggal lehetünk büszkék iparunk eredményeire, mezőgazdaságiink 
fejlesztésére szebb, kulturáltabb életünkre. Ebben az alkotó munkában 
ott vau a postás dolgozók lelkesedése, becsületessége, szorgalmas mun�
kája is.

Nagy feladatok várnak ránk az 1962 évi tervteljesítés terén, hogy a 
posta munkáját még jobbá, pontosabbá, megbízhatóbbá tegyük. A foko�
zott feladatokon túl a munka minőségére kell a figyelmet fordítanunk, 
hogy a lakosság igényeit minél tökéletesebben ki tudjuk elégíteni. Nem 
kétséges, hogy az előttünk álló feladatokat a postás dolgozók becsületes, 
öntudatos táliora meg fogja oldani.

Továbbfejlődésünk, békés munkánk n - . .iigg a nemzetközi
helyzet alakulásától. Hőn óhajtjuk a békét, és ami csak tőlünk telik 
ezért mindent meg is teszünk. Meg vagyunk győződve arról, hogy a világ 
békeszerető népe, a szocialista tábor képes lesz az emberiség számára 
biztosítani a békés, alkotó korszakot.

Napjainkban, amikor a tudomány példátlan méretekben fejlődik, 
amikor három űrutasa van — Gagarin, Tyitov, Glenn — a világnak, 
hallatlan gazdasági eredmények születnek. Minden reményünk meg 
lehet arra, hogy az emberiségre boldogabb korszak fog köszönteni.

Felszabadulásunk 18. évfordulóján népünk alkotó erejébe, a béke-  
szerető emberiségbe vetett hittel, ügyünk igazának tudatában ünnepeljiik 
április 4- t! *
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Nőnapi ünnepség 

a Budapest- Vidéki 

Postaigazgatóságon

Я/nbé Pál, я szakszervezet terü leti bizottsá- 
fiénnk titkára  üdvözli a  nődolynzókat

A Budaf>est-Vidéki Postaigazgató�
ság, a szakszervezet területi bizott�
ságával közösen az igazgatósági terü�
let meghívott nödolgozói részére nő�
napi ünnepséget rendezett.

Szabó Pál, a szakszervezet terü�
leti bizottsága titkárának üdvözlő sza�
vai után yfagg Béláné, az igazga�
tóság vezetője a munkában kiemel�
kedő eredményt elért nődolgozók szá�
mára tolmácsolta a miniszter, a 
vezérigazgató elismerését és pénz�
jutalmakat nyújtott át.

Miniszteri elismerésben részesült 
'Tóth Jószefné., a pásztói postahivatal 

vezetője.
Vezérigazgatói elismerésben részesült 

Zádor lAszlóné, az aszódi járási 
csoport titkára.

Soronkívüli előléptetést kaptak: 
Lúgért Júnosné, kocséri postahivatal 
vezetője, Kutkui Ottóné, Balassa-

\'aiiy  Ileláné. az iyazfjatóság vezetője á tn y ú jtja  a  m in iszter elism erését k is té r  Lászlónéuak, 
a rúekevel já rási esopnrt titk á rá n a k



Szádeezki F lóriánná, az 
igazgatóság m űszaki- 
munkaügyi csoportjának 
vezetője a  P osta  Kiváló 
Dolgozója kitüntetésben 

részesült

Szíkonya Sándorné, a
Tárnok postahivatal kéz �
besítője, Mong József né, 
a  Lovasberény postahivatal 
egyesített felvevője és
Zsubku Ilona, a  Gyál 
postahivatal kézbesítője 
igazgatói elismerésben ré �

szesültek

gyarmat Műszaki Fenn�
tartási Üzem dolgozója, 
Mári Istvánná, a Székes- 
fehérvár 1. Műszaki 
Fenntartási Üzem dol�
gozója, Berregi Mária, 
Székesfehérvár 1. sz. 
postahivatal távbeszélő 

központjának kezelője.
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E zen a  napon a  férfiak  lá t �
ják  el a  „háziasszonyi”  
teendőket. R u tkai M átyás, 
az  Igazgatósán dolgozója 
finom falatokkal k ín á lja  

az  ünnepeiteket

Óvodások köszöntik az igaz�
gatóság vezetőjét a  nem �
zetközi nőnap alkalm ából

■ V » *



H űl ki István né. a Faló 
szocialista brigád vezetője

Peresziefji Jenííné. u 2. я 
KISZ briijűU vezetője

SZOCIALISTA BRIQADOK  
A  HTI - BEN

Szarvas Sándor, az igazgat óság 
vezetője is elismeréssel szólt a 
forgalmi szakágazat 26 brigádjáról, 
amelyek a szocialista brigád címért 
versenyeznek.

— Л  szocialisla brigádok  lé te . te

l*rclmnsz Józseíné brl- 
fiátl vezető

B rake (iéziné, a 10. 
í / jiw é  hriflád vezetője

— Nálunk rangot jelent szocialista 
brigádtagnak lenni — jegyezte meg 
a HTI egyik dolgozója.' Büszkék 
vagyunk erre a címre. amelyet 
eromegfeszítéssel és bizonv nem 
kis küzdelem árán szerzünk meg.
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tag ja  a készülék m ellett

vckcnysége igen becses a szakveze�
tés számára — mondotta. Hogy 
miért? Tömören így fogalmaznám 
meg: A brigádok a maguk munka-  
területén maximálisan kihasználják 
a rejtett tartalékokat, a vezetés 
számára számos értékes tanácsot, 
javaslatot adnak. A legjelentősebb�
nek azonban a szocialista brigádok 
emberformáló szerepét tartom.

Látogatásunk alkalmával talál�
koztunk a brigádok vezetőivel, a

szocialista brigádok tagjaival. К 
beszélgetés során bepillanthattunk ; 
titkaikba.

Rátki Istvánné, a „Falu” szó-  j 
cialista brigád vezetője így beszel Ü 
a brigád életéről;

— Kezdetben csak tapasztaltabb jl 
dolgozókat fogadtunk magunk közé. 1' 
hogy minél jobb eredményt mutat-  \  
hassunk fel. Aztán megértettük, it 
hogy a fiatalok nevelése mennyire j 
jelentős. Három fiatal került a :u 
brigádunkba. Mindannyian segítőt-  
tünk nekik és rövid időn belül ij 
szakmai tudásban is elérték a ta-  j" 
pasztaltabb brigádtagok színvona-  : 
lát. Ma már 20 fiatal tanul a bri-  j 
gádunkban!

— Amióta brigádba tömörültünk, j 
azóta fedeztük fel egymást — j 
mondta Zsebeházi Gyuláné, a bri-  j 
gád tagja. Azelőtt csak szaktársak j 
voltunk, ma már e kis közösségen i 
belül úgy élünk, dolgozunk, mintha í 
családtagok lennénk. Segítünk egy • 
más gondján- baján, s együtt ősz-  j 
tozunk az örömökben is.

—Az érettségi után hozzánk kerü 11 - 
fiatalokból alakult meg a mi bri j 
gádunk — veszi át a szót Peresz-  j

wmlmMMs
X l i m  M il l '

Találkozás a  brigád vezetőkké I



; i cgi - Tenőné, a 2- os számú KISZ 
•; brigád- vezetője. Sokat fáradoztunk, 
[, amíg a fiatalokból álló csoport 

közösséggé formálódott.
Az egyik leány igen nehezen 

szokta meg az itteni légkört. Fel�
ig / tűnő modorával, fennhéjázó, tisz-  

I teletlen magatartásával tűnt fel. 
i  í Mennyi beszélgetés, jó szó, türelem 
';:V kellett addig, míg aztán az egyik 

I brigádértekezleten így szólalt fel: 
í J  — Nagyon kedvesek voltatok 

f hozzám. Elviselhetetlenül durva és 
r nyegle voltam veletek szemben és 

ti mégsem üldöztetek, nem közö�
t t  sítettetek ki magatok k özü l.. .  Ügy 
} I érzem, most már végre szocialista 
■ i  * emberpalánta lett belőlem.

Premiusz. Józsefné vezette brigád 
1 életéből e két epizódot jegyeztük 

fel.
I A 9 éves Maródi Pál állami gon-  

jj/ . dozott kisfiút fogadták maguk közéi 
Palika itt érezte először a szülői 
szeretet melegét. — Mintha a saját 
gyerekünk lenne — szólnak közbe 

'.•|t \  a brigád tagjai — úgy megszeret-  
* f lük. A rakoncátlan kisgyerek sokat 

változott, amióta gondját viseljük.

Ш
Л ta lu  brigád lufijai időnként baráti össze- 

I |«i% elolt rendeznek egyikük lak ásán . Ezúttal 
tiyiiláné o ttiionában farsangoltak. 

Л késel Jövevényt már em elkedett hangulat' 
hau fogadják a többiek

Az iskolában jó magaviseletéi és 
a képességének megfelelő előmcne-  
telű.

Hónapokkal ezelőtt a brigád tag 
jai idős asszonyra lettek figyel 
mesek, aki rendszeresen bejárt ; 
hivatal ebédlőjébe. Az egykori táv 
beszélőkezelő, nyugdíjas korára tel 
jesen magárahagyottan éldegélt -  
derítették ki a brigád tagjai. Saját 
maguk intézték el, hogy az idős 
asszonyt felvegyék a gödöllői s/.o 
ciális otthonba.

Benke Gézáné, a 10 számú bri 
gád vezetője így fogalmazta meg 
a szocialista címért küzdő brigá 
gok értelmét és nagy népszerfisé 
gének magyarázatát:

— Azelőtt mindenki csak a saját 
problémájával foglalkozott, ill a 
munkahelyen és azon túl is. \y 
ember ha "egyedül érzi magái, meg�
ijed, elkeseredik az életben elé é 
tornyosuló problémák láttán. \ 
kölcsönös bizalom, a szeretet lég�
körében, ahol mindenki kész ói -  
zetlenül segíteni a másiknak, oil 
bizakodással nézhet a megoldandó 
gondok, feladatok elé.

— Ilyen légkör alakult ki a 
brigádainkban. Ez a magyarázati 
annak, hogy a munkánk eredmé�
nyesebb, a szaktársaink arcán gya 
koribb a mosoly, mint azelőtt.
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Magy.an jö tt lúíágxa 
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Száztizenöt évvel ezelőtt, 1847. 
március 3- án született Ale�
xander Graham Bell, a telefon 
feltalálója. Az itt közölt cikkel 
a nagy feltaláló emlékének adó�
zunk.* (A szerk.)

•

Előfordul néha, hogy a feltalá�
lók véletlenül egészen mást talál�
nak fel, mint amit voltaképpen 
akarnak. így történt ez az egyik 
legnagyobb jelentőségű találmány, 
a telefon esetében is.

Alexander Graham Bell, a sü-  
ketnéma- intézeti pedagógus a mul�
tiplex távírón törte a fejét. Vagyis 
azt szerette volna feltalálni, hogyan 
lehetne egy vezetéken egyszerre 
több táviratot továbbítani. Ä hang�
villaszerű rezgő lemezekkel működő 
adó-  és vevőkészüléket Bell útmu�
tatása szerint munkatársa, Thomas 
A. Watson készítette el. 1875- ben

Bell első telefonja

egy meleg júniusi napon kísérlete�
zés közben Watson, — aki az adó�
készüléket kezelte — tudtán és 
akaratán kívül az egyik rezgő 
lemezzel a vezetékben elektromos 
áramot indukált. Szerencsére a má�
sik szobában a vevőnél figyelő 
Bell meghallotta az indukált áram 
által okozott neszt. Mindjárt gya�
nította, hogy valami rendkívüli 
történt. Nyomban átrohant az adó�
hoz, nehogy Watson elhárítsa a 
szerencsés hibát.

Bell fiatalkori arcképe

Ez a véletlen jelenség vezette 
Bellt a helyes nyomra. De még 40 
heti kísérletezésre volt szükség, amíg 
a telefon 1876 március 10- én emberi 
hangon érthetően megszólalt.

Miután találmányára szabadal�
mat kapott, az 1876. évi phila�
delphiai kiállításon Bell a telefont 
a nyilvánosságnak is bemutatta. 
Kezdetben a látogatók nem sokat 
törődtek a telefonnal, de még a 
kiállítás rendező bizottsága sem — 
méltatta figyelemre a nagyszerű 
találmányt. "Akkor is a véletlen 
jött Bell segítségére, ami azután 
kiemelte telefonját a közönyösség 
homályából. Az események meg�
értéséhez tudnunk kell, hogy né�
hány héttel a kiállítás megnyitása 
előtt II. Pedro de Alcántara bra�
zíliai császár az északamerikai Bos�
ton városában járva meglátogatta 
az ottani süketnéma- intézetet is, 
és megismerte Bellt, a fiatal peda�
gógust.

Néhány hét múlva nyitották meg 
a Függetlenségi Nyilatkozat 100 
éves évfordulójára rendezett phila�
delphiai kiállítást. Pedro ide is 
ellátogatott. A kiállítás rendező 
bizottsága a tikkasztó hőség elle�
nére cilinderben és ferenejózsef-  
kabátban fogadta a császárt. Mint 
kiállító, a fogadáson jelen volt Bell

А в



is. Pedro — dicséretére legyen 
mondva — nem felejtette el, ked�
ves bostoni ismerősét. Szívélyesen 
üdvözölte, tanítványai és munkája 
iránt érdeklődött. Bell elmondta, 
hogy egy olyan készüléket állított 
ki, amelyen emberi beszéd továb�
bítható, de sajnos — tette hozzá 
— találmányát figyelemre sem mél�
tatják. A császár nem akarta meg�
várakoztatni a bizottságot, de ígé�
retét tett, hogy majd másnap meg�
nézi a találmányt. Bell azonban 
közölte, hogy már nem lesz Phila�
delphiában, vissza kell utaznia Bos�
tonba tanítványaihoz. Kíváncsiság-  
ból- e vagy udvariasságból — ki 
tudná megmondani? — elég az 
hozzá, hogy Pedro alkalmazkodott 
Bell programjához, kérte, akkor 
mutassa meg most a találmányt.

A bizottság tagjai megnyúlt áb-  
rázattal követték Pedrót és Bellt 
a kiállítás egyik eldugott zugában 
a telefonhoz. Bell a császár kezébe 
adta a hallgatót, kérte, hogy tegye 
a füléhez, ő maga pedig a távolabb 
levő adóhoz ment és telefonba 
mondta a Hamlet monológ be�
vezető szavait: „To be or not to 
b e. . .  ” — Pedro meghallva Bell 
hangját, szinte rémülten kiáltott 
fel: „Te jó isten, ez beszél! —, 
s meglepetésében kiejtette kezéből 
a hallgatót.

Ez a kis epizód egyszeribe kizök�
kentette a közönyösségből a bi�
zottság cilinderes — és tegyük 
hozzá: vaskalapos — tagjait. Most 
már mit sem törődve a pokoli 
hőséggel, napestig énekeltek és be�
széltek Bell — akkor még bizony 
kezdetleges telefonjában.

Az akkor 29 éves Bellt csakhamar 
szárnyára kapta a világhír, s talál�
mánya a szeme előtt futotta be 
szédületes „karrierjét” . 1922- ben 
bekövetkezett halálakor a telefon 
már behálózta az egész világot, 
ma világszerte körülbelül 135 millió 
a távbeszélőállomások száma.

Mesés jövedelme ellenére Bell 
élete végéig megmaradt szerény, 
a telefonon és más találmányokon 
tovább munkálkodó tudósnak és 
igaz embernek. Tiszteletben tar�
totta a becsület íratlan törvényeit.

F ali telefonkészülék a telefon őskorából

soha sem feledkezett meg azokról, 
akik munkájában annak idején segí�
tették, akik mindig bíztak benne 
és további kísérletekre buzdították.

Hanem azért sem Bell, sem a 
külföldi szakirodalom nem tesz arról 
említést, hogy a telefont voltakép�
pen egy magyar feltaláló gondolata, 
a távbeszélő- központ tette igazán 
naggyá, hiszen csak a központ 
segítségével lehet a világ legkülön�
bözőbb tájain működő távbeszélő�
állomásokat egymással összekötni.

Bell érdeme á telefon feltalálása, 
de a központ gondolata és megvaló�
sítása a magyar Puskás Tivadar 
nevéhez fűződik.

Kindzicrszky Emil

K özpont 1880-ból. A Puskás-féle keresz t �
lem ezes „csatoló*’ kezelői fiatalem berek vol�
tak . Л пару kiterjedésű kapcsolótáblák előtt 

állva kellett dolgozni



Iskolán kívüli 

politechnikai oktatás

Már harmadik éve folyik Műve�
lődési Házunk keretében vasárnap 
délelőttönként. A politechnikai 
gyakorlaton a postás gyermekek 
elsajátítják a szerszámok kezelését 
és egyszerűbb munkákat, emlék�
tárgyakat készítenek. Megismerked�
nek a telefon alkatrészeivel, a 
morse távírógéppel, megtanulják az 
esztergályozást, a fúrógép és a 
köszörűgép kezelését stb. Egyszóval 
azzal foglalkozhatnak, amit talán 
legtitkosabb álmukban elképzeltek.

Nem érdekel m ás, esek az, hogy szépen sike �
rü ljön  a  marván у talp azat

A szülők is nyugodtak lehetnek, 
mert gyermekük szakszerű felügye�
let mellett teheti mindazt, amire 
otthon nincs lehetőség. Ez az oka 
annak, — a mamák elbeszélése 
szerint — hogy csemetéik vasár�
naponként már hat órakor fel 
akarnak kelni, nehogy elkéssenek.

Oktatójuk Feri bácsi és Jani 
bácsi — Szekér Ferenc és Gyürös 
János oktató szaktársak, — azok 
akik nagy szeretettel és hozzáértés�
sel foglalkoznak a fiúkkal. Mind�
ezt ők szorgalommal, ragaszkodás�
sal és főleg szófogadással viszo�
nozzák.

Лг (*Кё ta ú l lú  alL vlás
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A védőszemüveg használata nálunk I« kötelez«

Ismerkedés az  esztergapaddal
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A Posta Kísérleti Intézet hazánk 
egyik legrégibb kutató intézete — 
az idén ünnepli fennállásának 70. 
évét.

Munkaterületei Általában min�
den országban a posta látja cl a 
hírközlés sokrétű feladatának zömét. 
A hírközlést a korszerű termelés, 
a közlekedés, az állami funkciók, 
a társadalmi és kultúrális tevékeny�
ség ideghálózatának is nevezik. E 
szolgáltatás fenntartását és szünte�
len fejlesztését tudományos kutató�
munkával is kell segíteni.

Az intézet a postai igények kielé�
gítése mellett az iparnak is jelenté�
keny segítséget ad. Szakértői részt�
vesznek az országos szabványmun�
kában, közép és felsőszintű oktatás�
ban, a tudományos egyesületek éle�
tében, a tudományos irodalomban 
pedig mint cikk- és könyvírók és 
szerkesztők tevékenykednek.

Az intézetbe 184 különböző folyó�
irat jár 8 nyelven, és könyvtárában 
kb. 10 000 kötet áll a kutatók rendel�
kezésére, melyek a természettudomá�
nyok és a technika sok ágát foglal�
ják magukban.

A felszabadulás után az intézet�
ben több száz témát dolgoztak fel 
a kutatómunka során, és több tucat 
elektronikus műszert is készítettek. 
Ezekből egy kis képes mozaikot rak�
tunk össze vezetékes, vezetéknélküli

KkkorH p(|y В csatornás erősíts á llom ás

és vegyészeti (anyagvizsgálati) cso�
portosításban.

A távolsági összeköttetés iránti 
igény nagymértékben megnövekedett. 
Az intézet kidolgozott olyan 4- és 8 
csatornás vivőberendezést, mely meg�
levő fémvezetékeken megyei és járási 
igényeket a leggazdaságosabban ki�
elégíti. Sok új közép-erősítőt kellett 
lélesíteni. Az eddigi elektroncsöves

M ik ro h u llám ú  m é rg e k  szabad  terepen

' т ш # с -

70 ÉVES A POSTA KÍSÉRLETI INTÉZET



megoldás helyeit kisméretű tranzisz�
toros berendezéseket fejlesztettek ki, 
melyeket földbe is lehet ásni; ezek 
felügyelet nélkül működnek, elma�
rad tehát új építkezések szükségessége 
és költsége is, csökken a fenntartási 
költség is.

Minden iparilag fejlett ország�
ban nagymértékben fejlesztik a villa- 
mosenergia-hálózatot. Ezek zavarják, 
sőt veszélyeztetik a hírközlő vezeté�
keket. Az elhárítás általában költ�
séges. Az intézetben kidolgozták az 
elhárítás leggazdaságosabb rendsze�
reit, melyet külföldi szakemberek is 
értékelnek.

Ismeretes, hogy a posta több külön�
leges távbeszélő szolgálatot vezetett 
be (pontos-idő, totó-lottó, sportered�
mények, gyorsmeteorológia, mesemon�
dás stb.). A szükséges berendezéseket 
itt tervezték meg és itt dolgozták ki. 
A gépesített bemondás személyzet- 
megtakarítást, termelékenység növe�
kedést jelent.

Az intézetben tervezték és készí�
tették el az 5 nyelvű tolmácsberende- 
zést 600 résztvevőre, mely lehetővé 
tette hazánkban az első nemzetközi 
kongresszus megtartását 1048-ban. 
Ez volt Középeurópa első ilyen ber

K em ény Ferenené rádióm érnök m ikrobnlláíná 
mérővevőt hitelesít

rendezése. Itt született az első hazai 
TV (kísérleti) adó, itt nevelődött 
ki a TV szakember-csoport nemcsak 
a posta, hanem az ipar részére is. 
A mikrohullámú összeköttetés, vala�
mint a TV-adóhálózat tervezésének 
hazai feltételeit is az intézet dolgozza 
ki, a hullámterjedés bonyolult össze�
függéseinek kutatásával. Ehhez — 
többek között — igen sok mérést 
kellett végezni mostoha körülmények 
között. Az eddig bejárt úthossz meg�
közelíti az Egyenlítő hosszát.

Az összes postai műszaki létesít�
ményeknél: telefonközpontok, légveze�
tékek, kábelhálózatok, rádió-adó és 
kényes vevőberendezések, stb. építé�
sénél és fenntartásánál egyre növek�
szik a felhasznált anyagokkal szem�
ben támasztott minőségi igény. Ezek 
a létesítmények a legváltozatosabb 
mechanikai, fizikai, vegyi és bioló�
giai hatásoknak vannak kitéve, melyek 
az élettartamot, a működést károsan 
befolyásolják. Több milliós értékek 
megvédésü eredményezi, ha az intézet 
dolgozói kutató munkájuk során a 
berendezések védelmére hatásos meg�
oldást találnak.

A Posta Kísérleti Intézet sikerek�
ben gazdag múltra tekinthet vissza. 
Dolgozóinak fáradozását nagyrabe- 
csüli a postás társadalom, mert 
munkásságuk nyomán könnyebbé, biz�
tonságosabbá és eredményesebbé válik 
a posta tevékenysége.

A 70 éves jubileumát ünneplő 
intézet valamennyi dolgozóját szere�
tettel köszöntjük, és sok sikert kívá�
nunk további kutató-kísérleti mun�
kájához.

Részlet a vegyészeti laborból. Vida Jónosné 
és Ágost benőné vegyészt eelmlknW k anyag- 

\ 1/.»gála tokai végeznek
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A Budapest 4- es postahivatal a 
legnagyobb táviratkézbesítő hivatal. 
Egyesek azonban még ma is „átjáró-  
ház”- ként ismerik a hivatalt, ahová 
azok a fiatalok, akik máshol nem 
tudnak elhelyezkedni, eljönnek dol�
gozni, s rövid idő után tovább 
altnak. De 2 — 3 év óta alaposan 
megváltozott itt a helyzet e tekin�
tetben.

Amikor a fiatalok közül keres�
tem a munkaversenyben élenjáró�
kat, találóan mondotta a felvételi 
osztályon az egyik csoportvezető 
szaktársnő:

— Nálunk mindenki törődik a 
fiatalok segítésével, nevelésével.

A hivatal vezetői, párt-  és szak-  
szervezeti aktivistái, valamint a 
KISZ szervezet is mindent elkövet, 
hogy megszerettessék a postát a 
fiatalokkal.

Legtöbb figyelmet a kézbesítő 
osztályon dolgozó fiatalok igényel�
nek. Rendszeretetre, pontosságra, 
a szolgálat fegyelmezett ellátására 
nevelik a fiatalokat. Nem könnyű 
de az eredmények azt bizonyít�
ják, hogy hálás feladat ez.

Mind több fiatal neve kerül fel a

brigádversenyzők, az egyéni ver�
senyzők közül az eredményhirdető 
táblára. Nagy Sándor, Zolnay Lajos, 
Gráczi József szaktársak a kézbe�
sítő osztályon, Gyürke Józsefné, 
Csepregi Mária, Lovas Katalin a 
felvételi osztályon jó munkájukkal 
bizonyították be, hogy az idősebb 
szaktársak gondoskodása nem hiába�
való.

Néha elhangzik egy- egy erélyesebb 
hang is, de aki sűrűn megfordul a 
hivatalban tudja, hogy ez a hang 
éppen olyan jóindulatú, mint ami�
kor az édesapa figyelmezteti gye�
rekét a jóra.

A fiatalok többsége kellő komoly�
sággal készült a szakszervezeti vá�
lasztásokra is. A bizalmiak válasz�
tásánál bátran elmondták vélemé�
nyüket.

'Ü gy  gondoljuk, ha továbbra is 
ilyen szeretettel foglalkoznak a fia�
talokkal, még jobb eredményeket 
fognak elérni a táviratok gyors 
továbbítása, a bevételi tervek növe�
lése területén és egyre több fiatallal 
szerettetik meg a postát.

Kiss Györjiy

V- a

Az „ I f  Jtisa«  « s z ^ S d lz -  
m ű so rt”  b rig ád  ta ijja i az  
anyaji po n to s  szé to sz tásá �
v a l növelik  a fo rdu lók  

szá m á t.
(S zik szai B éla. B ak k  E le �
m é r, H a lász  F e renc . P o ré te r  

H yöriiy)

W i a t a l o k

a B u d a p e s t 4 . sz . p o s ta h iv a ta lb a n



Grűezl József KISZ vezeliísífli (яу januárban 
példnm u talóan az elsők között szerepelt 
1480 cím zett — 63 forduló teljesítményével

Dr. Gyürke Jőzsetué К ISZ titkár, pénzfelvevő, 
8 hónapja pénztári eltérés nélkül végzi ra n n -  

kaját

íJ T V

Tervszerűen folyik n fiatalok szakm ai továbbképzése. Az alsóíokú postaforgalmi tanfo lyam  
hallgatóinak Balázsi Lajos osztályvezető posta földrajz-órát tart



Cíi«pm|t M á ria  ltK íl november óta m int egyesített 
felvevő do lgozik  a hivatalnál. 1ЛС2 I. hav i telje �
sítm énye 122 százalék. Szorgalmas, pontos a  
m unkája, a  készpénzes küldemények felvételében 

Is élen Jár

Lovas K a ta lin  szaktársnő pénzfelvevő, 7 h ónap ja  
dolgozik eltérés nélkül, és e m ellett több m ás m un �

k a te rü le t Ism eretét Is elsajátította

Kutyának való idő. 
A szél, mint megbok�
rosodott csikó nyar�
gal végig az alföldi 
tanyaoilág kis házacs�
kái között. Havat se�
per, könnyet csal a 
szembe, a j>ostás bá�
csi görnyedten tolja 
maga előtt megkofxitt 
kerékpárját. Éppen 
látogatóban vagyok az 
egyik tanyasi család�
nál, és a já meleg 
kemence mellől f i �
gyelem az álon felénk 
tartó postást. Úgy le�
beg a köpenye, hogy 
garabonciás diáknak 
nézné az ember. A 
ház előtt megtámassza 
kerékpárját, halljuk, 
hogy lábával dobog a

Az
„ ú j í tó ”

keményre döngölt 
agyagpadlón. A ha�
vat veri le csizmájá�
ról. Aztán belép. A  
házigazda három éves 
kislánya csodálattal 
és sajnálattal nézi a 
didergő postást.

— Bácsi, ügye fá �
zo tt — kérdi ártatlan 
tekintettel.

-  H á t...

— Aztán mondd 
postás bácsi, ilyen hi�
degben is szereted a 
leveleket hordani ?

— H á t...
— T adod postás 

bácsi, ha nagy leszek, 
én is postás leszek, 
de okosabb, mint le.

— Nofene — mo�
sol у о dik el a postás. 
Adón mér’ hogy csi�
nálnád te a levélhor�
dást ?

— Hát úgy postás 
bácsi, hogy amikor 
hideg van, én nem 
hordanám ki a leve�
leket ilyen messze, ha�
nem feladnám őket 
postán.. .

Cs. J.
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Л furdalom m űszak b a rá ti találkozó 
befejez© m o/./auatu: a házi zenekar szórakoz- 

tntjia a sz ak társakat

A szocialista brigád oklevelet elnyert brigád 
tagjai: Orszáph Pál, Németh János, K odrlk  
István, Lukacs István, Vörös István és 

Herényi József

MOZ AI K
a Kecskemét 1. sz. postahivatal életéből

Kecskemét 1. sz. postahivatal 160 létszámú hivatalában jelenleg 9 brigád 
küzd a szocialista brigád cím elnyeréséért (65 jövel), akik közül egy brigád 
már elnyerte az oklevelet, két brigád pedig nagyon közel áll az el nyerésihez. 
A jó briyádmunka eredménye abban is meglátszik, hogy a hivatal az intéz�
kedési terv minden pontját maradék nélkül teljesítette. így az évi megtakarítás 
a házilag elvégzett kisebb javítások folytán 12 500 forint. Jól megy a takarék�
gyűjtés is. Egyedül Bern János szaktárs fél év utalt oS 000 forint betétet gyűj�
tött. A porió bevétel a múlt év utolsó hónapjához viszonyítva 4 000 forintról 
14 000 forintra emelkedett. A képeslap árusítást 219 százalékra teljesítenék. 
Az újító törzsgárda 5 főröl 11 - re emelkedett, és sok újítást vezetnek be a törzs- 
gárda által beadott újításokból.

Ezek az eredmények a párt, и szakszervezet és szakvezetés kollektiv mun�
kájának köszönhetők. A szakszervezet gondoskodik a dolgozók továbbképzé�
séről, tanulásáról, szórakozásáról.

A múlt nyáron kétszer 50 fő Лепта szét járó csoport kereste fel Eger-Litla- 
füred-Miskolc-Ta polca nevezetessé�
geit, valamint Visegrád-Esztergom- 
Dobogokő gyönyörű vidékét. Kapcso�
latot tartunk fenn a környező városok 
postásaival. December 10-én Szentes 
hivatal postásai jöttek el és asztali- 
tenisz, sakk mérkőzések tették érde�
kessé a helyi postás találkozót.

A szakszervezet gondoskodik arról 
hogy a dolgozók szoros kapcsolatot 
tartsanak a helyi színház művészeivel 
is, és a saját otthonukba hozza a leg�
jobb művészeket, ahol fehér asztal 
mellett cserélik ki a véleményeket a 
dolgozók és a művészek.

Sziiu'ltiM-r (iyönjy
SZB titkár

A kecskeméti postások megyebajnok 
lövész csapata

t f t t
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Hasznos módszer 

a  VÁC 1. sz .

postahivatalban
Rákóczi András, a Vác 1. sz. 

postahivatal vezetője terjedelmes ki�
mutatást terít elénk, amelyen a 
hivatal könnyen áttekinthető ».terv-  
felbontásának” adatai találhatók.

— 1958 óta alkalmazzuk az irány�
számok felbontásának ezt a módiát -  
mondotta. A lényege röviden a követ�
kező: az előző év tényszámai alatt 
szerepelnek az idei év irányszámai. 
V két adatból kitűnik, mennyit 
haladtunk előre. Az irányszámokat 
a lehető legalaposabb elemzés után 

I ' határozzuk meg. Például az I. ne�
Rákóczi András hivatalvezető

gyedév irányszámában szerepel a 
múlt év IV. negyed év bázisa is, 
ezáltal mindig az adott helyzetnek 
megfelelő, fokozatosan emelkedő 
érték teljesítését tűzzük magunk 
elé.

Párkányi István felügyelő az irány�
számok felbontásának ilyen módjá�
nak célszerűségéről beszélt. Elmon�
dotta, hogy a felvételi részleg havi 
előirányzatának felbontását napra 
kész állapotban vezetik. Minden dol�
gozó ismeri napi feladatát, s a tel�
jesítményeik vezetése alapján fi�
gyelemmel kísérhetik azt is, hogyan 
alakul a hivatal összteljesítménye. 
A munkaverseny nyilvánossága 
szempontjából is igen ügyes ez a 
módszer: a brigádok napról napra 
látják helyüket.

2U
T

A d o lg o zó k  пару По у р1рт п тп р1 kimerik я napi 
elő irányzatok  taijcKÍIcsónck pzniuadalail
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M ajor József né csoportvezető és Gressz M ária 
bírlapfelelős ügyes propaganda segítségével 

igen sok képeslapot ad el

Bereez Józscfné rádióosztály kezeld a rádió- 
bejelentőktől minden esetben bekéri a vásár �
lási utalványt is, s ezáltal nagym értékben 

csökkentik az orvhallgatás idejét

Kovács Ferenc helyi ellenőr az  utóbbi időben 
egyre kevesebb kifogásolni való t talál. A m a �
gyarázata : a hibát vétőkkel rendszeresen 
megbeszéli, miből adódott a  tévedés, s a fel�
világosítás m ellett szakkönyvekkel nyújt 

segítséget

Tégla Nóra a  Dunai C em entm nvek területén 
levő kirendeltségen egyedül lá tja  el a  m unkát. 
A  több ezer dolgozót foglalkoztató építkezésen 
igen nagy a posta forgalom. A kedves postást 
nagyon megszerették a dolgozók, m ert a hiva �
tali teendők mellett m indig szívesen ad fel�
világosítást a  sokféle kérdéssel hozzá forduló 

dolgozóknak

21



A d a m
a p á n k
é s
g y e r m e k e i

R. Bradford az amerikai délvidék 
neves humoristája volt. A négerek 
gondolat és érzésvilágát tükröző 
írásait „Ádám apánk és gyermekei” 
című könyvéből már nálunk is 
sokan ismerik.

Az amerikai négerek a bibliai 
történeteket a maguk egyszerű el�
képzelésük szerint alakították át, 
— természetes eszükkel magyaráz�
zák a bibliai históriákat. Bradford 
ezeket a bibliai történeteket dol�
gozta fel műveiben. A történetek 
hasonlóak ahhoz, ahogyan az öreg 
néger vándor prédikátorok még 
talán ma is mesélik. Bradford „né-

fer bibliáját” az amerikai négerek 
létének realitása hajta át. Ezért 

az egyszerű, naív humorban szá�
mos utalást is találunk arra a 
sanyarú sorsra, amelyet a modern 
amerikai civilizáció juttat osztály�
részül a négereknek.

ÉVA ÉS AZ A BIZONYOS KÍGYÓ
(R ész le t a  № ) 'v W l)

__Azzal az Ür fogott egy marék
port, labdát formait belőle, és 
csodát tett, mondván: „Legyen 
ez a por ember”. És a por férfi 
lett. Az Ür ránézett a férfira, és 
így szólt: „Mi a neved, ember?”

„Ádám” — mondja a férfi.
„ „Milyen Ádám?” — kérdezi az 

Ür.
„Csak Ádám” — mondja a férfi.
„A családi neved micsoda?” — 

kérdezi az Ür.
„Nincs nekem családom” — mond�

ja Ádám.
„Nos — mondja az Ür —, 

ezen változtatnom kell. Nem hasz�
nálhatok egyedülálló férfiakat a 
farmon. Az ilyenek egész éjjel 
nők után szaladgálnak, és amikor 
itt a reggel, álmosak a munkához.”

„Én nem szaladgálok nők után”
— mondja Ádám. „Ki nem állhatom 
a nőket”.

„Igazán?” — mondja az Ür. 
„De én nem vállalok semmiféle 
kockázatot. Lehet, hogy most még 
nincs bajod a szíveddel, ám jön az 
első csinos nő, s egyszeriben meg�
változtatja a véleményedet. Éppen 
ezért újra elaltatlak egy kicsit.”

így tehát az Űr elaltatta Ádámot, 
és kivette egy bordáját, és a bordát 
nővé változtatta, és elnevezte Évá�
nak. Úgyhogy, amikor Ádám fel�
ébredt, ott feküdt mellette Éva, 
fejét a párnán nyugtatva.

„Hát te honnan jössz, kislány?”
— kérdezi Ádám.



„Ne azzal törődj, hogy honnan 
jövök” — mondja Éva.' „A tied 
vagyok, nem?”

így hát Ádám és Éva össze�
házasodtak, és letelepedtek, hogy 
megműveljék az Úrnak a földet.

Minden a legnagyobb rendben 
ment egészen nyárig. Akkor Éva 
kiment epret szedni, s éppen arra 
jött az Űr.

„Jó reggelt, Éva lányom” — 
mondja az Űr. „Epret szedegetsz?”

„Egy keveset, ó Uram” — mond�
ja Éva. „Ádám szeretne egy kis 
befőttet belőle télire”.

„Tessék, szedjél, amennyit csak 
akarsz” — mondja az Űr. „És 
barackot is. És szilvát, ha szereti�
tek. Csak egy valamihez nem aka�
rom, hogy hozzányúlj, éspedig az 
almáskerthez. Azt beszélik, hogy 
kevés alma lesz az idén, és ősszel 
jó árat lehet elkérni érte. Azért 
hát szedjél epret és barackot és 
amit akarsz, csak az almát hagyd 
békén.”

Na, most aztán meglátjátok! Éva 
nem szerette az almát, és nem 
szerette Ádám sem. De alig sétált 
tovább az Űr, Éva látja, hogy 
óriási nagy kígyó csúszik- mászik 
feléje.

„ — Nézzétek csak ezt a pimaszt” 
— mondja Éva, és felkap egy nagy 
követ. „Rögtön szétzúzom azt a 
csúf fejét.” De a kígyó keresztül�
bújik az almáskert kerítésén, Éva 
meg átmászik utána.

Na mármost Éva s a kígyó körbe-  
körbe kergetőztek. Éva próbálta 
megcélozni, s a kígyó ide- oda kí-
fyózott előle, de végül is Éva célba 

apta, s nekifeszülve elrepítette 
a nagy követ.

Éva erős volt, de mégis csak nő. 
És olyan nő még azóta sem született, 
aki egyenesen dobna. így Éva 
elhibázta a kígyót, de eltalálta az 
almafát. És egy nagy, piros alma 
pottyant le éppen a lába elé.

„Na, most mehetek a fenébe” — 
mondja. „Nézze meg az ember 
ezt á buta almát!” És tényleg

állt és nézte, elég sokáig. „Én  
nem akartam leverni, — mondja —, 
de most már lent van, és nem  
bírom visszatenni. És ha ittha�
gyom, megeszik a keselyűk, és 
igazán kár volna beléjük”.

így hát harapott belőle egyet.
„Nem különösen ízletes” — mond�

ja. „Kíváncsi vagyok, hogy Ádám 
megeszi- e?” És kivitte az almát a 
mezőre, ahol Ádám szántott, és 
odaadta neki.

„Nem szeretem az almát, kislány,
— mondja Ádám. „Miért nem  
adsz olyat, amit szeretek?”

„Na persze, nem szereted” — 
mondja Éva. „Sose jó neked semmi, 
amit én adok neked. Hát csak 
találd ki magad, hogy mit szeretsz, 
és mit nem.” És szipogva sírni 
kezdett.

„Nono, ne sírj, édes” — mondja 
Ádám. „Csak tréfáltam veled. Sze�
retem az almát. Adj egy harapást.”

„Nem adok” — mondja Éva. 
„Szemtelen vagy, tudod? Rossz 
vagy hozzám, mert én csak egy  
szegény kis gyenge asszony vagyok, 
te pedig nagy, erős férfi. Nem  
adok neked semmit.”

„Nono, édes, ne beszélj ilyeneket”
— mondja Ádám. „Egyáltalán nincs 
úgy, ahogy mondod. Én csak ját�
szottam veled. Adj egy harapás 
almát, és veszek neked egy' új 
ruhát.”

Nos, ha a férfi új ruhákat ígér 
az asszonynak, annak mindig meg�
van az eredménye. Éva is letörölte 
könnyeit, és Ádám megette az 
almát, és megvette neki a ruhát. 
De ez még nem volt minden.

Az Úr látta Éva új ruháját, 
és rájött az egészre. És csuda nagy 
dühre gurult, mert nem akart 
tűrni senkit a farmján, aki lopja 
az almáját. Elkobozta tehát Ádám 
cókmókját, kárpótolta magát Ádám 
termésével és öszvérével, aztán ki�
tette Ádámot és Évát a farmról. 
És a következő hír Ádám apánkról 
az volt, hogy az áradás elleni 
védőgáton próbál munkát kapni 
napi hat centért.
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Változat

a  Kék Madár m eséjére
felnőtteknek

Tyl apó, a szegény favágó két kicsiny gyermeke, Tyltyl és Mytyl este, 
lefekvés előtt felhúzták kis szobájuk redőnyét és a nyitott ablakon át a csillagos 
égbolt mosolyogva nézett reájuk. Aztán egyszerre csak belebbent Berylune 
Böbe, a nagy erdő egyik részlegének jótevő tündérkéje — beosztása szerint, 
újítási felelőse. Csendben a gyermekek ágya szélére ült és megsimogatva őket, 
megkérdezte:

— Min töritek a fejecskäeket, 
gyermekeim?

Tyltyl és Mytyl összecsapták 
kezecskéjüket, — mintha álmodnánk— 
mondották. Majd Tyltyl, a bátrabb 
megszólalt:

— Édes Tündérke, mi a Kék 
Madarat, a boldogság madarát 
keressük!

— Édes csöppségeim — mosoly�
gottá jóságos Berylune Böbe tündér — 
el sem képzelitek, milyen közel van hoz�
zátok a Kék Madár. Tudjátok hol van 1 
Hál az újításokban van! Újítsatok 
és meglátjátok szivetekben egy-kettőre 
beköltözik a Kék Madár. S ha kicsit 
szerencsések vagytok esetleg zsebeitekbe 
is pottyan еду-két aranytojás.

A gyerekek boldogan felnevettek, kis szivük kitárult a jóságos Tündérke 
előtt és elmesélték nagy titkukat, amin már régóta törik a fejüket.

— Tudod édes Tündérke — kezdte Tyltyl 
— van az erdőben egy nagy-nagy tölgyfa és 

annak az aljában gyűjtik össze a régi,már kiszá�
radt makkokat, mogyorókat. Ügy is nevezik ezt 
a helyet, hogy az Aszott Erdei Termékek Válla�
lata. (Latin néven Phylatelia Vulgáris). Ott 
őrzik nagy ládákban ezeket a régi, megszáradt 
erdei termékeket, melyek már csak azokat a 
fiatal és öreg mókusok érdeklik, akik azok szen�
vedélyes gyűjtésével foglalkoznak. Ezeket az 
aszott, száraz makkokat, mogyorókat ki kellene 
mérni kis zsacskókba. Minek álljanak ott időt�
len-időkig, nem igazi És el kellene adni az 
ilyenek gyűjtésével foglalkozó mókusoknak.
Na, mit szólsz hozzá Tündérkel

— És ezzel az erdőgazdaság bevétele is 
növekedne, — tette hozzá elgondolkozva a kis 
Mytyl, aki a kérdést reálisabban fogta meg — 
és amellett az ilyen erdei nagy elfekvő készletek 
is lecsökkennének. ( Hogy honnan vette a kicsi 
Mytyl ezeket az erdei szakkifejezéseket nem
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tudni, lehel, hogy valamelyik mesekilnyoben olvasta, amiket már sok felnőtt 
nem olvas el)

A jóságos Tündér ámuldozva szólt:
— Hogy ti milyen értelmes kis gyermekek vaygtok! No gyorsan írjátok «g

ezt le egy újítási javaslatba! — ás hónaalja alól elővette icike-picike írógépét, _
egy nagy platán levelet és odatette a gyermekek elé.

A gyermekek a kis ujjacskáikkal lepötyögték a szöveget, alá is írták ^  
szépen, majd a jó Tündér kézenfogta őket és javaslatukkal, valamint a kutyával 
és a macskáitól elindultak az erdőbe a Kék Madarat megtalálni, akarom 
mondani az újítási javaslatukat benyújtani az Erdők Szellemének.

Ahogy mennek, mendegélnek a nagy fák között, egyszer csak ijesztő rT 
hang dörgött feléjük.

— K ik vagytok és hová igyekeztek?
A két gyermek megszeppent, de a jóságos Tündér bátran válaszolt:
— Ez Tyltyl és Mytyl, az erdő két kis gyer�

meke, újítási javaslatukat hozták el neked, kedves 
Erdő Szellem.

— Jól van no! — mondotta a hatalmas Erdő 
Szellem! most már szelíden — adjátok ide, hadd lás�
sam, Ügy! De mondjátok csak, nem a Tyl favá�
gónak vagytok a gyermekei?

A gyermekek ijedten szepeglek: igen!
— Ügy! — folytatta az Erdő Szellem — tud�

játok, hogy az afxítok nehány ártatlan kis madara�
mat már megcibáilta és farkukból еду-két tollat 
kiráncigált? No, azért nem haragszom, adjátok 
ide azt a platánlevelet, majd kiadom azt a Zöld 
Harkálynak, majd az tanulmányozza és véle�
ményt mond róla.

Ezzel az Erdők Szelleme elsuhogolt a fák között 
és a Zöld Harkály csőrébe nyomta az újítást tar�
talmazó platánlevelet.

A Zöld Harkály a bükkfalevélre megírta 
szakvéleményét, mely szerint: az elgondolás egyáltalán nem gazdaságos és 
nem tartozik az erdő profiljába. Tehát, nem fogadható el.

A kél gyermek szomorú szemekkel olvasta a végzési és ártatlan szemeikből 
a könnyek patakzottak. A jó Tündér alig tudta megvigasztalni őket.

— Hát mi sohusem találjuk meg a Kék Madarat ? — búslakodott a kis 
Tyltyl.

— Hát sohasem tojik еду-két tojást zsebünkbe a Kék Madár ? — hüm- 
mögött Mytyl.

Tovább indultak az erdőbe. Ahogy mentek, mendegéltek a nagy erdőben, 
egyszeresük találkoztak egy nagyon öreg emberrel, Idő Apóval, aki az Idő 
kerekén csavart egyet és máris másfél év telt el.

A két gyermek ugyan jobban szerette volna, ha Idő Apó inkább visszafelé 
csavarta volna, vagy tiz évvel az idő kerekét, mivel mindketten már erősen 
benne voltak a legszebb iskolás-korban. Ám Idő Apó tudta mit csinál. És lám, 
ahogy az idő kereke másfél évet előreugrotl, egyszeresük megzendül az erdő 
és a kis erdei pintyőkék, mint heroldok hirdették az erdő legfőbb hatalmának _ 
új, ragyogó gondolatát, mely szerint: Az Aszott Erdei Termékek V. meglévő 
készlet ének egy tekintélyes részét zacskóba kimérik és a régi makkokat, mogyo- 
rókát a szenvedélyesen gyűjtő mókusoknak eladják.

A két yyermek egymásra nézett, majd a jó Berylune Böbe tündér kezeit 
ráncigálva kiabálni kezdték:
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Ez a mi javaslatunk, ez а 
mi javaslatunk!

És ismét együtt mentek el ai 
~ Erdő Szelleméhez, ütemesen kiáltozva:

— Megfellebbezzük, megfelleb�
bezzük!

A fellebbezés természetesen 
ugyancsak Zöld Harkályhoz került, 
aki idegesen kopogtatott kukacok után 
a fán. Minden kopácsolása:

— Nem és nem!
De erre már megszólalt Jocó

Mackó is, aki igazságszeretetéről, 
bátorságáról és kemény mancsairól 
volt híres. Elvette a fellebbezést Zöld 
Harkálytól és tanulmányozni kezdte.

— A gyermekeknek igazuk van! 
— mondotta végül — ki kell nekik adni a Kék Madarat három-három 
tojásával!

A Zöld Harkály csak tovább mondta a magáét, mire Jocó Mackó akkorát 
ordított, hogy az egész erdő zengett bele:

— Világosság Tündér! — világíts oda egy kicsit Zöld Harkály fejére! 
Úgy, köszönöm! és dühösen felkapta a mézes ibriket és a harkály felé hajitolta.

A Zöld Harkály erre ijedten bebújt odújába és ott magában méltatlankodva 
recézte tovább a falevelek széleit.

És már szállt is a füsti fecske a nagy levéllel és tarisznyájával a gyermekek 
felé, melyben az Erdő Szelleme értesíti őket, hogy újításukat elfogadták, illetve 
fellebbezésüknek helyt adtak és küldi a három-három aranytojást jutalmul. 
A levél alján Zöld Harkály is oda pötyögi eleit néhány sort, melyben kéri, 
ne haragudjanak őrá, de ígéri, hogy máskor ha egy nagyobb horderejű prob�
léma kerül elébe, mely zöld tollas buksiját meghaladja, a nála okosabb harká�
lyokat is meg fogja kérdezni előbb és csak azután fog véleményt mondani.

A kis Tyltyl és Mytyl boldog kacagíssal nézték a szép arany tojásokai 
és tapsoltak a Kék Madárnak, 
amikor édesanyjuk költögetni kezdte 
őket.

— Ébredjetek drágáim, valami 
szép álmotok lehetett, mert mosolyog�
tatok álmotokban.

A két gyermek hunyorgó sze�
mekkel ült fel az ágyban.

— Hol van a Kék Madár?
Hol van Jocó Mackó levele1 — kér�
dezte anyjától Tyltyl.

— És hol vannak az arany 
tojásoki — kérdezte sírásra görbülő 
szájjal a kis M ytyl.

Tyl mama ijedten összecsapta 
a kézét.

Dr. Zsöcfön Egon
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Autom ata
újságárus

Moszkvában a na�
pokban érdekes új�
donságot vezettek be. 
A Магх- sugárút alul�
járójában felállítot�
ták a központi lapok 
árusítására szolgáló 
automatákat. A kö�
zeljövőben számos 
iparvállalatnál, a 
metro- állomásokon 

és a pályaudvarokon 
is hasonló automa�
tákat szerelnek fel.

Február 12 óta há�
rom osztrák nagy�
városban, Bécshen, 
Grazban és Linzben 
új szolgálatot veret-  
tett be a posta. Ezen�
túl naponta hétszer 
szalagra veszik a leg�
újabb híreket, me�
lyeket bizonyos szám 
tárcsázása titán meg 
lehet hallgatni tele�
fonon. Л magnetofon 
felvételek az APA 
osztrák hírügynök�
ségen készülnek.

É
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É

szaggal lehet „be�
szélgetni” telex gép 
segítségével. A múlt 
évben mintegy 14, 
többségében távoli 
országgal, így Irán�
nal, Indiával, Üj-  
Zélanddal, Mexikó�
val, Japánnal, az 
Elefántcsont- parttal 

teremtették meg az 
összeköttetést. Leg�
utóbb Pakisztánnal 
indult meg a telex�
forgalom.

A svéd városokban 
egyre inkább terjed 
az a szokás, hogy a 
lakások külső ajta�
jára két levélszek�
rényt helyeznek el: 
egyiket a feleség, má�
sikat a férj részére 
érkező postai külde�
mények számára. A 
postás ennek megfe�
lelően osztja el a pos�
tai küldeményeket.

A Postások
m egérdem elt

büntetése
N

A brazíliai posta 
alkalmazottairól nem

A lehet elmondani, 
hogy valamennyien 
a becsület bajnokai

G volnának. A Rio de 
Janeiro- i főpostára 
nemrégiben kissé sé-

Y rült csomag érkezett 
Svájcból. A postai 
alkalmazottak kide-

V rítették, hogy a cso�
magban igen jóízű 
cukorkák vannak, és

I nem átallották a több 
kilós szállítmány 

nagyrészét megenni.
L Néhány órán belül 

elérte "őket a vég-
Á zet. Kiderült, hogy 

a küldeményt egy 
svájci gyógyszerve�
gyészeti laboratóri-  

G um küldte, és egy 
különösen gyorsan 
ható hashajtószer 

В volt benne.

•

Ó  A montecarlói TV-  
állomás műsorát 
ezentúl magasan szál�
ló repülőgépről sugá�
rozza majd. Ezzel le�
hetővé teszik, hogy a 
montecarlói TV- rnű-  
sort más országokban 
Is jól lehessen látni.

A derék bécsi postások m ost még azokba a  lakásokba is 
kénytelenek, becsöugetni, ahová hónapok ó ta  nem  érkezett 
levél. K is nyom tato tt papírlapot visznek, am it k ivétel n é lkü l 
m indenki megkap. A fe ladó : az osz trák  náci szervezet, am ely 
ily m ódon értesíti az osz trák  főváros lakosságát, hogy é l, 
m űködik, de sajnos — nincs pénze.

T eh á t az d érdekük és senki m ásé, hogy még aznap fel�
ad jan ak  száz scbillinget a szervezet cím ére és cserébe a z t  
ígérik , m egküldik H itler legújabb kele tű  éle tra jzé t.

A bécsiek a  legkevésbé sem to longanak  a  postahivatalok  
pénzeslevél-ablakánál. Nem ! ő k  m ár egyszer nagyon drágán  
fizettek  H itle ré r t! .  . .
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Európában, Spa�
nyolországon és Gö�
rögországon kívül tua 
mar bármelyik or-



Л szakosztály  egy csoportja

A Bp. Postás S. E. asztali tenisz 
szakosztályának életéből

A sikeresen szereplő asztali tenisz 
szakosztályunk 7 csapattal vesz 
részt a Szakszövetség NB I., ifi 
NB I., Bp. I., ifi I., ifi II., Serdülő 
I., és Serdülő II. bajnokságaiban. 
Ezek közül az NB I. csapatunk 
— Várkonyi, Kovács II., Csillik, 
Varga, Baráth — az igen előkelő
4. helyen áll.

Első helyen áll az ifjúsági NB
I. — Kozmák I., Kozmák II. — 
csapatunk. Ugyancsak első helyen 
állnak a Bp. I., az ifi II. és a 
Serdülő II. csapataink is.

legeredményesebb versenyzőink 
az ifjúsági Kovács II. Ferenc, 
aki a magyar válogatott keret 
tagja, 1961. júliusában az NDK-  
ban rendezett Ifjúsági Európa Baj�
nokságon második lett, 1962. feb�
ruár 24- én Budapest Ifjúsági Baj�
nokságát imponáló fölénnyel nyerte 
meg.

Az 50 főt foglalkoztató szak�
osztály rohamos fejlődése a sok�
szoros magyar válogatott, világ�
bajnok Várkonyi László edző mun�
káját dicséri, aki most ünnepelte 
35 éves sport jubileumát, mint 
egyesületi tag és mint aktív ver�
senyző is.

Az eredményes munka alapja a 
szakosztály minden sportigényt ki�
elégítő — Bp. VI., ЙсЬу Jenő u.
5. sz. alatti. — otthona, ahol ver�
senyzőink 5 asztalon 13—21 óráig 
játszhatnak.

A jó szellemű szakosztály szer�
vezője és vezetője Ambrus László, 
akinek egyesülete, szakosztálya irán�
ti fanatikus lelkesedése és ügy�
szeretete biztosíték a további jó 
eredmények elérésére.

A z NB. L  o. csapat: Varga. B aráth, Ambrus 
László szakosztályvezető. Várkonyi László 

(edző), Csillik
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Л serdülő bajnokcsapat: 
P in t/ Tibor, Pint/. János, 
Hurabás Bála ás vezetőjük : 

dr. P iu tz (iábor
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Yárkonyf Lií-i/.Ь* sokszoros 
itiuy,var válogatott., viláy- 

liajaok rd z rs  közli«*»

CslUik fíyüryy, az. »uyan- 
esak sokszoros шнууаг vá �
logato tt és az 1962. év 
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Vízszintes
1. Miért nem lesz a kommuniz�

musban vallás ? . . .  (Folytatása a 
függ.; 1, a vízszintes 45 és 74), 
14. . . .  tak, 15. Hídverő katona,
16. Terem keverve, 17. Lát, vége, 
18. Hatalmat gyakorol felette, 20. 
Sok gé, egy e! 21. Magához kéri. 
22. Kellemetlen szavak, 24. Téli 
sport, 26. Vatelin eleje, 27. Zűrzavar, 
28. Nagy Sándor, 29. Boráról neve�
zetes vidék, 31. Ilyen hír is van — 
visszafelé, 33. Két doktor, 34. Kicsik, 
35. Lyuk, vájat — visszafelé, 37. 
Maláta magánhangzói, 38. Állami 
bevétel, 39. Ételízesítő, 40. Színes�

fém, 41 Hangtalan lak, 42. Feleség 
férjének pz apja. 44. Női név — 
visszafelé. 4 6 .  tranyhatározószó, 47. 
Rag, 49. Cipész- szerszám, 50. Láva 
közepe, öt. Hím birka, 52. Tavalyi 
bor, 54. Ágyat vet, 57. Tengeri 
állal, 58. A magyar színjátszás 
nagy nőalakjának vezetékneve, 59. 
Onöz, 60. Felkiáltó szó, 62. Tanyai 
út, 63. . . . fú l ,  64. A vízsz. 39- cel 
azonos, 65. Óhajtana, szeretne, 67. 
Alvás közbeni jelenség — vissza�
felé, 68. Hiányos fák 1 69. Az idős, 
70. Mutatónévmás — hiányosan, 
72. A fecske, a veréb, a rigó, a 
sas. . .
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F üg g ő le g e s

2. Kérdőszó, 3. Az okozat előz�
ménye, 4. Ritka vezetéknév, 5. 
Hiányos tutajt, 6. Az ő szobájában 
(van), 7. Német van, 8. Azonos 
mássalhangzó, 9. Amelyen a jármű 
halad, 10. Olasz külügyminiszter 
vezetékneve, 11. A szárnyasok 
„gyomra”, 12. Nemesgáz, 18. Virul, 
keverve, 19. Ezek által fejtünk ki 
erőt, 22. Halkan beszél, 23. Lyuk, 
keverve, 25. Halpeték, 27. Rázár 
mássalhangzói, 30. Jugoszláv község 
a Tisza mentén, 31. Élő ősi hírközlő 
eszköz, 32. Személyes névmás, 34. 
Tartozik, 35. ...rúgott, 36. Régi�
esen ír, 38. Répa tájszólással — 
visszafelé, 39. Az emberi test, szer�
vezet „motorja”, 42. Az áru értéke 
névelővel, 43. Ady Endre. 44. Ami�
ben lakunk, névelővel, 46. Lakbér,
48. Körülbelül, 51. Csomó, 53. A 
függ. 3- mal azonos, 54. Nem ülnek 
55. YHÖ, 56. Azonos magánhangzók,
57. Gyümölcsszállító eszköz, _ 58. 
Bűnhődés előzménye, 59. Nem a 
városom, nem a községem 1 — vissza�
felé, 61. Követője, 62. Pest megyei 
község, 63. Kupolaboltozat, 66. 
Hisz, sejt, 71. АО, 73. Rák vége.

B e k ü ld e n d ő  a v íz s z in te s  1 , a  fü g �

g ő le g es 1 , a  v íz s z in te s  4 5  és 74  m eg �

fe jté s e .

B e k ü ld é s i h a tá r id ő : á p r ilis  15 .

A z  e lő ző  szám  re jtv é n y é n e k  m eg �

fe jté s e : C se p p fe rtő zé s . In flu e n z á t, 

K ö h ö g  ? T ü ssze n t ? C sak zsebken �

d ő b e !

K ö n y v ju ta lm a t n y e rte k : C s á k v á ri 

Z s ó fia  S z irá k , R á k ó c z i u . 3 1 ., G azsó 

M á r ia  B p ., I I . ,  R ö m e r F . u . 47 . 

N a g y  J u lia n n a  B p . X I I I . ,  S z t. Is tv á n  

k r t .  10 . P ostás N ő o tth o n , P a lá g y i 

M a rg it K is ú js z á llá s  p o s ta h iv a ta l, 

C sete K á ro ly  S zeged, C s o n g rá d i S . 

ú t  3 .

KJßPES POSTAS

K iad ja  a  P o stá so k  S zakszervezete  
F elelős k ia d ó : B esenyei M ik lós 

F ősze rk esz tő : H orváth  I s tv á n  
F ele lős szerk esz tő : D udás Já n o s  

S zerkesz tőság : B udapest,
X IV., C h a z á r  A ndrás u . 13.

T e le fo n : «3-7T7 
M eg je len t 10 000 p é ld án y b an  

62.322 E g y e tem i N yom da, B u d a p e s t 
F . v .:  J a n k a  G yula igazgató
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-- Vajon hová tűnhetett az ÖAS?

Л „szabad világban”



Ara 1 forint NagyfeijziUtg^gfl tów ozetók «Ital okozott 
távheszélft-zavar vizsgálata kózbon a  PKI 

dolgozói
Riport a  14. oldalon 

(Egri Gyula felvétele)


