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színhelye volt a Teréz Távbeszélő 
Üzem kultúrterme, ahol a Táv�
beszélő Igazgatóság híradástechni�
kai hálózatszerelő ipari tanulók 
ünnepelték hazánk felszabadulásá�
nak 17. évfordulóját.

— A legszebb virág, a szabadság 
virága, mely számunkra 17 évvel 
ezelőtt kinyílott — mondotta beszé�
dében Kuhmann Attila másodéves 
ipari tanuló. Soha ilyen virágfakadás 
nem volt még. A szabadság szép 
virága először nyílt egy sokat szen�
vedett népnek.

Az ünnepi beszéd elhangzása után, 
színvonalas műsorral szórakoztatták 
a résztvevőket.

Gy. J.K uhm ann Attila ünnepi beszédet mond

Az énekkar szerep* 
lése volt a  m ű so r 
legsikeresebb szám a

Az ünnepség résztvevői

KEDVES KIS ÜHKEPSEG
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a nemzetközi munkásosztály 
legnagyobb ünnepe

Május elseje a proletár internacionalizmus Ünnepe volt, s ma 
is ez a legfőbb tartalma.

De ma már a proletár internacinalizmns nemcsak az elnyomott 
és kizsákmányolt osztályok, hanem a hatalomra került dolgozók, 
egész országok, államok és népek százmillióinak összefogását is 
jelenti, ott, ahol a szocializmust és a kommunizmust diadalmasan 
építik.

Millió és millió vörös zászló hirdeti ezen a napon szerte a világon 
a nemzetközi munkásosztály gigászi erejét. Van ország, ahol még 
csak az alapvető emberi jogokat követelik, de van olyan földrész is, 
ahol már a kommunizmus kivívása a jelszó, nálunk pedig, a szo�
cialista tábor országaiban a szocializmus építésének sikerét tükrözi 
a seregszemle. Minden vörös zászló egyben a békét is jelképezi; 
a harcot hirdeti a háború ellen.

A Szakszervezeti Világszövetségbe tömörült több mint 107 millió 
szervezett munkás ma még szorosabbra zárja sorait és testvéri 
kezet nyújt minden dolgozónak, akik a kizsákmányolás, elnyomás 
és faji megkülönböztetés ellen egy jobb és szebb világért harcolnak, 
ahol béke, munka és szabadság lesz.

Ma is a proletár nemzetköziség próbaköve a Szovjetunióhoz való 
hűség. Senkit nem érhet csalódás, aki a Szovjetunióra számit, de 
kritikus helyzetbe jutbat a munkásmozgalom ott, abol elszakad 
a szocialista tábor vezető erejétől.

A Vagy Októberi Szocialista Forradalom óta a Szovjetunió 
a májusi tüntetők najjy reménye a szocialista jövőért, az emberi 
szabadságukért küzdők támasza.

Gondoljunk mi is a május elsejei ünnepen hűséggel, szeretettel 
a Szovjetunióra, s a szocialista tábor testvéri népeire.

Van mit ünnepelni, köszönteni hazánk földjén is. A jól végzett 
munka tudatával tekinthetünk elmúlt éveinkre és jogos bizalommal 
nézhetünk a jövőbe, második ötéves tervünk éveire. Magyarország 
erősebb és gazdagabb mint bármikor volt, és népünk a Magyar 
Szocialista Munkáspárt vezetésével eléri a maga elé tűzött céljait, 
a szocializmus felépítését hazánkban.

Büszkék lehetünk arra, hogy dicső zászlónk a vörös lobogó, ma 
már ott leng a világ minden zúgában, s alatta május elsején egy�
ségesen vonulnak fel százmilliók. A kommunizmus „kisértete” 
már nemcsak Európát járja be, s hasztalan szövetkeznek eüene 
bajszára a világ reakciós erői. A nemzetközi munkásosztály küz�
delme kétségtelenül diadalmaskodni fog az egész világon, mert 
célja a béke, a nemzeti függetlenség, a demokrácia és a szocializmus.

Zs. I.
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Paliez János MB ti tk á r  beszám olóját nag y  érdeklBdésscl h a llg a tják  a  küldettek és a
vendégek
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Nagy esemény színhelye volt már�
cius 28- án a nyíregyházai Postás 
Központi Kultúrotthon nagyterme. 
A Postások Szakszervezete Szabolcs-  
Szatmár Megyei Bizottsága tartotta 
küldöttközgyűlését.

A küldöttközgyűlés eredménye és 
színvonalú igazolta, hogy azt igen 
komoly és lelkiismeretes" munkával 
készítette elő a Megye Bizottság.

A K ISZ  virággal köszönti a 
résztvevőit, s a  m unkájukhoz sok sikert 1 Iván.
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K irály Zsuzsanna, a D ebrecen Postaigazgatóság vezetője hozzászólásával segítette a  küldött-
közgyűlés m u n k á já t

A Postások Szakszervezete Elnöksége nevében M észáros Józsetné üdvözölte a  küldöttközgyűlést
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Április 4- ről, ha�
zánk felszabadulásá�
nak ünnepéről min�
den esztendő frisset, 
újat tnd mondani. 
Hangulatához az előt�
te levő napok készü�
lődése is hozzájárul.

A Bp. 70. sz. pos�
tahivatal üzemi ét�
kezdéje április 3- án 
délután úgy megtelt,

P áh án y  Jen ő  áes szakm unkás brigád vezető, 
a Szakm a K iváló Dolgozója nyugdíjba vonu�
lá sa  alkalm ával búcsúzik az  üzem től, akinek 
a jándék tárgyakat ad á t  az  üzem  vezetője

еыйнквм
hogy egy premier 
filmszinháV. is meg�
irigyelhette volna. A 
Р Е К  t '  tartotta ün�
nepi gyűlését. Az el�
hangzott ünnepi be�
széd után az üzem 
vezetője, Kocsis Béla 
igazgató olyan embe�
rekkel szorított kezet, 
akik kiváló munká�
jukkal kiérdemelték 
a megbecsülést, a 
tiszteletet. Buobrik 
Károly főpénztárost 
40 évi postai szolgá�
lata alkalmából Ki�
váló Dolgozó okle�
véllel tüntették ki.

Sótus Ignác asz�
talos brigádja négy 
tagból áll. Az évi 
átlagteljesítményük 

111 százalék. Kiváló 
összhang jellemzi a 
brigádot. Sótns elv�
társ fiatalokkal is 
foglalkozik, tapaszta�
latait, tudását plán�
tálja a fiatal szak�
emberekbe. Az ő bri�
gádjából került ki 
Villám Ferenc asz�
talos, aki szintén a 
Szakma Kiváló Dől-
« a, és egyben egy 

igád vezetője is 
lett 1902 évben. Az 
üzem vezetősége azok 
ról sem feledkezett 
meg, akik az elmúlt 
esztendőben nyugdíj�
ba vonultak. Megkö�
szönték fáradságukat

jó egészséget kíván�
tak a kiérdemelt pi�
henéshez az egész 
üzem dolgozói nevé�
ben.

Buobrik Károly az  ünne �
pélyen, 40 éves postai 
szolgálat a lk a lm á va l 
adom ányozott Kiváló 
Dolgozó oklevelet veszi 

á t

Pákány Jenő ács 
szakmunkás brigád�
vezető a Szakma Ki 
váló Dolgozója nyug�
díjba vonulása alkal�
mával búcsúzott. 
Meghatódott mosoly-  
lyal vette át az aján�
déktárgyat.

Sótus l e n i é  asztalos brigádja 19€1-évben 
egyenletes teljesíti*  m ellett 118,5 sz iz a lik  
eredm ényt é r t  el. Л képen a Szakm a Kiváló 

Dolgozója oklevéllel tü n te tik  ki



Ez a kis történet 
az emberi becsület 
krónikájába kí�
vánkozik. Mégis, 
már majdnem elfe�
lejtettem, amikor...

A  49- es villa�
moson döcögtem, s 
egyszer csak rám-  
mosolggott egy ősz�
hajú, görnyedi hátú 
bácsika. A postás�
bácsi! Nyomban megismertem, pedig 
levetette már uniformisát, sinüéderes 
sapkája is nyugdíjba ment, mint 
gazdája, aki negyven évig koptatta a 
pesti házak lépcsőit. És anélkül, hogy 
köszöntem volna, rögtön egy fröccsre 
invitáltam, tartozás fejében. Amíg a 
Gerlóczy utcai Bácsalmási Borozó felé 
baktattunk, újra eszembe jutott négy�
száz forint nem mindennapi története.

Üj házas voltam, de bútorunk nem 
volt. Nagy szorgalommal és sok min�
den jóról lemondva kuporgattuk pén�
zünket. A Rákóczi út 86 számú házban 
székelő OTP dolgozói tanúk arra, 
hogy még SO forinttal is beszaladtam 
hozzájuk; tegyék a többi mellé. A pos�
tás bácsi néha pénzzel kopogtatott be 
hozzám, ilyenkor rendszerint együtt 
mentünk az OTP- ig. És amikor annyi 
idő után rekamiét, asztalt, székeket, 
no meg egy kombináltszekrényt vehet�
tem, a postás bácsi velünk együtt 
örült a szépen berendezett lakásnak.

— Csak ide, a csupasz sarokba még 
egy tükör kellene — szólt.

Sóhajtva nyugtáztam javaslatát, 
amiből megérthette: „hiszen ha pén�
zem lenne”. Aztán az unokájáról 
kezdett mesélni, kedves, derűs gyerek�
szájtörténeteket, amelyekbe annyi báj, 
derű, életrevalóság lobogott, hogy az 
unokát ismeretlenül is szerettem volna 
meglepni valamivel. De a zsebemben 
egy fillér sem volt.

— Hanem tudja mit, postás bácsi1}! 
Van egy húszasom a takarékbetét�
könyvemben. Kivesszük, és meglepjük 
az unokát valamivel. Hej, de tiltako�
zott, magyarázkodott a kis öreg! Én 
pedig — sértésnek vélve a visszautasí�
tást — a betétkönyvet a szeme láttára 
dobtam a hamu gyűjtőbe. Ő pedig szó-  
nélkül kivette! leverte a hamut és

fejcsóválva kocogott 
el öreges, fáradt 
léptekkel.

A következő nap, 
éppen indulni akar�
tam dolgom után, 
amikor észrevettem 
a postás bácsit, 
amint egy szépen 
csiszolt tükröt szo�
rongatott hóna 
alatt, másik kezével 

meg a nagy táskáját fogta magá�
hoz. Bejött a lakásba. A tükröt a 
sarokba állította, ide, ahová ő taná�
csolta.

— Nos, tetszik? — kérdezte ravasz-  
kás mosollyal, de én csak szótlanul 
bámultam.

Akkor aztán elmondta, hogy mi 
történt. Amikor tegnap elment tőlünk, 
a takarékbetétkönyvemet bemutatta az 
OTP- nél, ahol közölték vele, hogy a 
legutóbbi takarékkönyv nyeremény-  
sorsoláson 400 forintot nyert a könyv 
tulajdonosa. О is meglepődött, de 
uralkodott magán. És aztán ma vett 
egy tükröt, mert ehhez joga volt, 
hiszen én a pénzt kidobtam — nem az 
ablakon, hanem a hamugyűjtőbe.

— Tessék, a húszasa is itt van, 
amit az unokámnak szánt.

— Legalább egy fröccsre hadd 
hívjam meg — rimánkodtam, s azt 
sem tudtam, melyik lábamra álljak.

— Nem lehet kérem, most szolgá�
latba vagyok.

Végignézett a lakáson, nevetett és 
elment. Három évig nem láttam. 
Az utódtól értesültem, hogy nyugdíjas 
már az öreg János bácsi.

Hát szóval ez jutott eszembe, amikor 
a Bácsalmási Borozó felé lépegettünk. 
Ott aztán ízlelte a bort, mint szakértő 
nézte gyöngyözését a csillogó pohárba, 
majd felhajtotta.

— No ez jólesett. Igazán jólesett. 
Azzal nyújtotta a kezét és elment, 
mint már annyiszor. És nem is mond�
hattam meg, kedves postás bácsi, hogy 
most már tudom — soha nem fogom 
elfelejteni becsületességét, emberies�
ségét és mosolyát, amelyben annyi 
bölcsesség él.

Csontos János

A
TÜKÖR
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N ők előnyben: H orváth  Hona, Som lai Hona a  sor eleijén.

VÁLTOZNAK AZ IDŐK,
VÁLTOZNAK AZ EMBEREK

Még 1937- ben vagy talán 38- ban 
történi, amikor az egyik hónap 1- én, 
fizetési napon a Posta Központi 
Javítóműhely pénztárosa N. N. posta�
felügyelő úr, hóna alatt a bádogkazet�
tával, lement a műhelyirodába és a 
helyszínen számolta ki a dolgozók 
munkabérét. Idős férfi volt a főfelü�
gyelő úr és hogy hogy nem, valakinél 
elszámolta magát, a fizetés végeztével 
kellemetlen meglepetésben volt része, 
ugyanis kerek 20 Pengő volt a hiány. 
Nosza kihirdették: aki 20 Pengővel 
több pénzt kapott, vigye fel a pénz�
tárba. Persze a 20 Pengő nem került 
elő. A  Főfelügyelő úr kénytelen volt 
a zsebébe nyúlni, hogy a hiányt 
pótolja.

Ez a régi, körülbelül 25 év előtti 
esemény jutott eszembe most március 
31- én a Javítóüzem készülékműhe�
lyében, amikor az egyik munkaaszta�
lon bankjegykötegeket, aprópénzes bá�
dogkazettát és bérfizetési ivet pillan�
tottam meg. A dolgozók egymás után 
mentek az asztalhoz, aláírták az ivet

és sajátkezűleg számolták ki maguk�
nak a munkabérüket. A végén elfogy�
tak a bankjegyek és a fémpénzek. 
A munka folyt tovább, senki sem 
reklamált, az önkifizetés simán, zök�
kenő nélkül zajlott le.

Az új kifizetési rendszerrel kapcso�
latos kérdésemre Gáspár Gyula SZB  
titkár elmondja, hogy a szocialista 
műhely valamennyi dolgozója minden 
igyekezetével azon fáradozik, hogy a 
Szocialista Műhely címet megőrizze.

Az itt dolgozó szaktársak — mint 
egy nagy család tagjai összetartanak, 
— segítik egymást. így vetődött fel a 
gondolat, hogy önmagukat fizessék ki. 
Az első kísérlet sikerrel járt, senki 
sem vett fel több pénzt, mint amennyi 
neki járt. A  dolgozók bebizonyították, 
hogy szocialista emberhez méltón visel�
kednek, nem tartanak igényt olyan 
pénzre, amelyért nem dolgoztak meg, 
amely talán egy társuk vagy a nép�
gazdaság tulajdonát képezi.

Egri Gyula
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Vider József és K isari Im re  szak tá rsak  kiszám olják az Illetm ényüket, 

K apitány  brigád munkamegbeszélése



VASÁRNAP DÉLUTÁN
a hivatalban

Egy gyárimunkás fur�
csának találná azt, ami a 
62. sz. postahivatalban ter�
mészetes. Tudniillik itt 
szinte ahány dolgozó, any-  
nyiféle időpontban kezdi 
meg a munkát. Számukra 
mégis ez a természetes, 
mert így kívánja a közösség 
érdeke. A felvételi osztályon 
vasárnap délután is ügye-  
letett kell tartani.

Nyolcán tartják a frontot

Ketten, Dvorákovics Éva 
és Vincze Mihályné a zsá�
kos befizetéseknél, a táv�
irat és pénzfelvételnél, a 
többiek, Farkas Ferencné, 
Kocsándi Lajosné, Szent-  
idai Sándor, Tamási Lajos, 
Varga Mária pedig a levél, 
értékcikk és csomagfelvé�
telnél. Mert — amint ké�
pünkön is látható — a 
csomagfelvétel vasárnap 
sem szünetel. Sőt, ha a bel�
földi forgalomban még nem 
is, de a külföldi rendelte�
tésű küldemények növekvő 
számában már megérződik 
a húsvéti forgalom is. A 
küldemények között sok a 
hazai sajtótermék, képes�
lap, különösen népszerűek 
a mikrobarázdás képesla�
pok.

Kevesen dolgoznak a hi�
vatalban, de a közönség 
kiszolgálásában ez nem

tükröződik vissza. Minden 
ügyeletes pontos, begya�
korlott módszerekkel végzi 
a munkáját.

Hösugárzó a pályaudvaron

Az irányító osztályt elő�
ször hiába kerestük. Az 
osztály helyén építkeznek. 
S az építkezés tartamára 
kénytelenek voltak kiköl�
tözni a Nyugati pályaudvar 
perronjára. Mert az irányí�
tó osztály, „a tranzit” mun�
kája egyetlen pillanatra 
sem állhat le. A küldemé�
nyeket továbbítani kell.

A pályaudvar egyik sar�
kában a ponyvalapokkal 
elkerített területen dolgoz�
tak a tranzitosok. Télen is 
itt  voltak. Bizony nem 
volt nagy öröml Ä négy 
infravörös hősugárzó lám�
pa és a forró tea csak eny�
hítette helyzetüket, de nem 
pótolhatta a fedett közve�
títő helységben végzett 
munka előnyeit.

Zólomi Imre főfelügyelő, 
a közvetítő csoportveze�
tője elmondta, hogy a ne�
héz helyzetben minden 
tranzitos helytállt. S 
most nemsokára vissza�
költözhetnek: az építkezés 
a befejezéshez közeledik. S 
a tranzitosok a 62. számú 
postahivatal többi dolgozó�
jával együtt birtokba vehe�

tik, nemcsak az új hiva�
tali helységeket, de a 700 
ezer forintos speciális léte�
sítményeket, a 450 szemé�
lyes öltözőhelységet, mos�
dókat, fürdőket is. Mert 
az egész építkezés tulaj�
donképpen azt a célt szol�
gálta, hogy a 62. számú 
postahivatal dolgozói szá�
mára megfelelő szociális 
létesítményeket teremtse�
nek. A hatalmas szétosztó�
termet megosztották olyan�
formán, hogy az amúgyis 
túl magas, szinte átfűthe-  
tetlen helységet magassá�
gában megosztva féleme�
letet képeztek ki. Az új 
hivatali helységek, illetve 
a föléjük épített félemeleti 
öltözők, fürdők magassága 
így megfelel a modem épít�
kezéseknél megszokott ma�
gasságnak.

A tranzitosok mindvé�
gig megértéssel fogadták 
az építkezéssel járó kelle�
metlenségeket, megértet�
ték, hogy az építőipar az 
ilyen belső építkezési mun�
kálatokat inkább a téli 
időszakban végezheti el. 
Áldozatvállalásuknak, lel�
kiismeretes kötelességtelje�
sítésüknek köszönhető, 
hogy semmiféle fennakadás 
sem volt az építkezés idő�
tartama alatt a 62. számú 
postahivatalban.

Pusztai József né
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Ú J UTÁK Л  H ÍRA D Á STECH N IK Á BA N
A napilapok közölték Hruscsov szovjet kormányfőnek 

Kennedy amerikai elnökhöz intézett üzenetét, amelyben 
kifejti a szovjet kormány véleményét a közös világűr« 
kutatási programról. A szovjet kormányfő megjelölte a 
közös kutatómunkának és a világűr békés felhasználásának 
néhány problémáját, s a többi között említést tett az igen 
nagy hatótávolságú nemzetközi hírközlés céljait szolgáló 
híradástechnikai mesterséges holdakról is. Alábbi cikkünk 
erről a nagy hatótávolságú hírközlési rendszerről ad rövid 
tájékoztatást. (A szerk.)

Passzív híradástechnikai műholdak
Felhőtlen estéken vagy éjszakákon az égboltot figyelve szokatlan 

látványban lehet részünk. A nyugati horizont irányában gyakran feltűnik 
egy fényes „csillag”, amely méltóságteljesen végigvándorol az égbolton 
és keleti irányban eltűnik a szemünk elől. Ha jók a látási viszonyok, az 
átvonulás 20—30 percig is megfigyelhető. Ezt a „csillagot” 1960- ban egy 
háromlépcsős rakétával bocsátották fel az Egyesült Államokban, s a mes�
terséges holdak immár népes családjában az Echo I. nevet viseli. Feladata 
csupán annyi, hogy tükör módjára visszaverje a ráirányított ultrarövid 
rádióhullámokat, amelyek azután a Föld egy másik távoli pontján megfe�
lelő antennával és vevővel felfoghatók. Minthogy az Echo I. csak „hagyja” 
magáról visszaverődni a rádióhullámokat és semmi egyebet nem „csinál” 
velük, passzív híradástechnikai holdnak nevezik.

Az Echo I. voltaképpen nagy�
méretű léggömb. Burkolata mű�
anyagból készült, s összehajtogatva 
helyezték el a rakéta utolsó fokoza�
tában. Pályájára rátérve, a belsejé�
ben levő párolgó anyag felfújta a lég�
gömb burkolatát. Felfújt állapotá�
ban 30 méter átmérőjű, s alumí-  
niumozott felülete veri vissza a 
rádióhullámokat.

Az Echo I. útján sikerült tele�
fonösszeköttetést létesíteni az 
Egyesült Államok, Anglia és Fran�
ciaország között. A kapcsolat ter�
mészetesen csak addig állt fenn, 
amig az Echo I. az óceán mindkét 
partjáról egyidőben látható volt. 
Amint az Echo I. elhagyta a látó�
határt (lenyugodott), megszakadt 
az összeköttetés. A folyamatos tele�
fonálás úgy volna megoldható, ha 
az egyik mesterséges hold lenyug�
vásakor egy másik éppen felkelőben 
volna, és ezen folytatódna a hírköz�
lés. A számítások szerint 5—10 egy�
más nyomában keringő passzív mes�
terséges 1 holddal megvalósítható 

rw a z iv  mestersége« bőid „ u«m b”  .  tran sz- le“ le ..a kontinensek közötti távbe-  
óceán i távközlés céljaira SzélŐ OSSZekottCtés.
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Az Echo I .  felfú jt állapotban a  hangárjában

„Álló” műholdból azonban elegendő lenne három is. Persze ezek a 
mesterséges holdak a szó valóságos értelmében nem állnának egy helyen. 
A kereken 35 ezer kilométer magasságban, kör alakú pályán keringő mester�
séges hold szögsebessége megegyezne a Föld forgásának a szögsebességével, 
vagyis az ilyen mesterséges hold a Földnek mindig ugyanazon pontja 
fölött lenne. Az egyenlítő síkjában keringő három mesterséges hold közül 
legalább egy a Föld bármely pontjáról látható volna. Hanem önmagában 
a láthatóság még nem oldja meg a telefonálást. Az irányított adast és 
vételt a mesterséges holdat önműködően nyomon követő antennarendsze�
rekkel (tölcsérantennákkal) kell biztosítani, és különleges erősítővel (maser�
rel) kell gondoskodni a nagyon gyenge visszavert jelek erősítéséről.

Aktív híradástechnikai mesterséges holdak
Az Echo- rendszerű műholdak passzív szerepéből származó hátrányokat 

aktív (cselekvő) mesterséges holdakkal kívánják megszüntetni. A tervek 
szerint az aktív műhold mikrohullámú adót és vevőt, napelemeket és 
irányítható antennákat vinne magával. A rásugárzott rádióhullámokat 
nemcsak egyszerűen visszaverné a felületéről, hanem a jeleket fölerősítve 
továbbítaná a földi vevőállomásra.

Az adó és a vevőállomásról a mesterséges hold egyidejű láthatósága 
ebben az esetben is elengedhetetlen követelmény, ami a már említett módon 
megoldható. Ha azonban a továbbítandó híranyagot csupán egyszerűen el 
akarnánk juttatni a Föld egy távoli pontjára — vagyis ha nincs szükség 
folyamatos kapcsolatra —, egyetlen műhold is elegendő lenne. Tegyük fel, 
hogy Budapesről Pekingbe akarunk eljuttatni hosszabb híranyagot, pél�
dául egy MTI közleményt. Ebben az esetben először is mágneses hang�
szalagra veszik fel a közlemény szövegét. Amikor az aktív műhold éppen 
Budapest fölött halad el, a mágneses szalagon rögzített szöveget a felvétel�
nél sokkal nagyobb sebességgel lejátsszák és mikrohullámon a műholdnak 
földi parancsra bekapcsolt vevőjéhez továbbítják. A műhold ugyancsak 
mágneses szalagon tárolja, majd Peking fölé érve bekapcsolt adójával 
az ottani vevőállomásra sugározza az anyagot.
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A z E eho-kisórletekhez használt tSlesórnntonnn. Önm&ködóen nyom on követi az E ehe I-e t ás 
felveszi a  ró la visszaverődött rádióhullám okat

Az eddigi kísérletek azt bizonyítják, hogy aktív műholdakkal meg�
oldható a sokcsatornás nagytávolságú telefonálás, emellett a kontinensek 
közötti televízió- műsor átvitelére is alkalmasak. A Szovjetunióból kapott 
legújabb hírek szerint a közeljövőben televíziós közvetítő állomással fel�
szerelt mesterséges holdakat fognak felbocsátani. Vladimir Siforov, a 
moszkvai Tudományos Akadémia levelező tagja cikket írt a Szovjetszkaja 
Torgovija című lapban és bejelentette, hogy rövid időn belül meg fogja 
lepni az embereket a ,,világtelevízió” . A mesterséges holdakon elhelyezett 
adók a szovjet műsort több nyelven, három különböző sorbontással és 6 
csatornán fogják sugározni. A számítások szerint a mesterséges holdak 
adói a Föld egész területét ellátják TV műsorral.

—  Kindzierszky Emil
K ésleltetett ad ása  ak tív  műhold sém ája
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Versenymozoalom a székesfehérvári rádióállomáson
A múlt év őszén a székesfehérvári 

rádióállomáson összeültek a dolgo�
zók : latolgatták, tanulmányozták 
a versenymozgalom módozatait, s 
anélkül, hogy a felsőbb szervek bele�
avatkoztak volna a vállalások meg�
határozásába, elfogadták a szocia�
lista brigádmozgalom célkitűzéseit. 
S miután meggyőződtek arról, hogy 
az 6 kezükben van a versenymoz�
galom megindításának kulcsa, fél 
hónap alatt három brigád alakult 
az állomáson.

Vállalásaikat a rádiós és televíziós 
műszaki igazgatóság feladataihoz 
igazították. Célul tűzték ki a munka 
minőségének megjavítását, másrészt 
értékelhető vállalásokat tettek a 
szakmai és általános műveltség foko�
zása, a szocialista együttélés érde�
kében.

A három brigádot röviddel meg�
alakulása után Követte a negyedik 
is, ezt az öreghegyi állomás dolgozói 
alakították hasonló célkitűzésekkel.

A brigádok alig négy hónapja mű�
ködnek, de máris szép eredményeket 
könyvelhetnek el. Uzemzavarcsök-  
kentési vállalásaik teljesítése mel�
lett, jelentős értéket képviselő mű�
szaki berendezéseket javítottak meg, 
amelyeket ha külső vállalkozó javít 
meg sok időbe és pénzbe került 
volna. Ezért a munkáért az igaz�
gatóság ötezer forinttal jutalmazta 
az érdekelt brigádok tagjait.

Külön figyelmet érdemel, hogy 
a brigádok pontosan vezetik nap�
lóikat, havonként megtartott érte�
kezleteiken minden időszerű prob�
lémát megtárgyalnak, s közösségi 
szellemük kifogástalan.

A brigádok egyike Novák Károly-  
nak, a múlt évben elhunyt tizen-  
kilences veteránnak, Kun Béla és 
Lenin csepeli távirászánák a nevét 
tűzte zászlajára.

Horváth Ferenc
Székesfehérvár

EGY ORVOS VÁRÓSZOBÁJÁBAN
M ár egy gombostűt is 

alig lehete tt volna leejteni. 
D e H ndák  Leoné — posta - 
főfelügyelő — mégis bepré �
se lte  m agát valahogy a  
szobába. És mivel szeren �
csés csillag alatt született, 
ü lőhelyet Is engedtek á t 
nek i.

— Köszönöm fiam ! — 
h á lá lkodo tt az udvarias 
if jú n a k , de rögtön to rk án  
a k a d t a  szó, m ert szom �
szédjában Szemesük Ödön �
n é  kolleganőjét fedezte fel.

— E z hiányzott még — 
dühöngött. Ennek meg kel �
l e t t  lá tn ia , hogy én az 
SZTK -ba Járok.

— Ah, kedves, m aga 
i t t ?  — ezt viszont m ár 
hangosan  és mosolyogva 
m ondta.

— Igen, itt — bóloga �
t o t t  Szemesákné zavartan . 
Csak a  legvégső esetben 
Jövök SZTK orvoshoz, m ert 
ta d ja .  . .

— Akárcsak én — bólo �
g a to tt a  főfelügyelő. A 
m ú lt héten Is Selymes

tanársegéd ú rnál Jártam  
a  Váci u tcában . 150 forin t �
ba k e rü lt — húz ta  fel 
jelentőségteljesen szemöl�
dökét.

— A kkor még elég sze�
rencsésen m egúszta. Én a 
m ú ltko r 200 forin to t fizet�
tem  egy egyetemi docens�
nek.

— No persze, velem is 
előfordult m ár, hogy 300 
forin to t te ttem  a borítékba. 
Szem esákné még m ondani 
a k a rt valam it, de sorra- 
kerü lt, s nem  volt ideje rá.

H udáknét égette a kí�
váncsiság. M iért Jöhetett 
vajon kolleganője, Ide a 
körzeti rendelőbe? Igye�
kezett annyira figyelni, 
am ennyire csak lehetett.

És m ivel Szem esákné nem  
csukta be egészen az a jtó t, 
s elég hangosan is beszélt, 
könnyen k ivehette  szavait:

— A receptem  szeretném  
SZTK-ra á tíra tn i — kérte 
a  doktort, s vetkőzni kez �
dett. M ert h iába, m a m ár 
a beteg v izsgálata nélkül 
nem  lehet gyógyszert fel�
írn i.

H udákné elégedetten mo�
solygott.

— L ám , lám , m ilyen 
rendes ez az  orvos! Nem 
kivételez senkivel! Min�
denkit m egvizsgál. De leg- 
lobban an n ak  örü lt mégis, 
hogy nem csak 6 az egyet�
len ak it szid a  férj a  külön 
honorárium okért.

S. M*

A dunaújvárosi postahivatalban láttuk ezt az 
érdekes, szép, a feladatot maradéktalanul be�
töltő faliújságot. Példaképül mutatjuk be a feb�
ruári számot, — a faliújság rendszeresen ha�
vonta egyszer jelenik meg.
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Aminek
a jó feljesítmény 
köszönhető

1. Németh Józsefné, a veesési 
postahivatal vezetője tájékoztat ben-  
nőnket a hivatal I. negyedévi telje�
sítményéről; március 26- ig az irány�
számban megjelölt bevételi tervüket 
102 százalékra teljesítették.

A kishivutalóknál az 1—2 szá�
zalékos túlteljesítés — figyelembe 
véve a feszített irányszámokat —  
igen jelentős erőfeszítés eredménye. 
Hogyan érték el a veesési postások a 
102 százalékot?

2. Simon Károlyné pénzfelvevő így járult hozzá a negyedévi irányszám 
túlteljesítéséhez;

— A tsz a munkaegységeket eddig személyeknek fizette ki. A tagoknak 
messziről kellett az irodába bejárni, s több napig tartott a fizetés, mert 
más- más időpontban vették fel a pénzt — mondja Simonné. Megemlítettem 
a tsz- ben, hogy postán kőldjék ki az előleget. A tsz azóta így fizet. Ez a 
hivatalnak havi 150—200 forintos többletbevételt jelent.

— Sok az ismerősöm a faluban — folytatja —, s a tsz- ben dolgozók a 
zárszámadás után, a meggyőző szó hatására a takarékba teszik a pénzüket. 
Februárban például a január havival szemben több mint 100 000 forinttal 
emelkedett a takarék összege.

A leleményes üzleti propaganda segítségével íme ilyen eredményeket 
lehet elérni.
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3. Bakó Gézáné egyesített fel�
vevő, KISZ titkár expressz csomag 
és levél ajánlásával járult hozzá a 
többletbevétel eléréséhez.

Fövenyös Ferencné főpénz�
táros, rádiókezelő nagy gondot fordít 
a rádió és televízió készülékek beje�
lentésére.



60 éves a Postás Zeneiskola
A Postások Erkel Ferenc Zeneiskolája fennállásának 60- ik évfor�

dulója alkalmából ünnepi növendék- hangversenyt rendezett a postás 
színpadon. Az iskola legkiválóbb növendékei — zongoristák, énekesek, 
hegedűsök — a Postás Szimfónikus Zenekar kíséretével mutatták be 
művészi munkáink eredményeit.

Bár az iskola 1902 óta működik, jelentős szerepet kultúrális életünk�
ben csak akkor kapott, amikor a felszabadulás után, 1917- ben a Pos�
tás Szakszervezet irányítása alá került. Л növendéklétszám megsok�
szorozódott és ma már meghaladja a 330 főt.

Л szakszervezet támogatása nemesek abból áll, hogy rendkívül 
kedvező körülményeket biztosít a Művelődési Ház keretén bellii az 
oktatás számára, hanem az amúgy is alacsony tandíjak által jelentős 
kedvezményt biztosít a növendékeknek, különösen a postás dolgozók 
v a p  családtagjaik számára.

Az iskola számos növendéke választotta az utóbbi években a muzsi�
kát hivatásául és került át a szakiskolába és a főiskolára; a Zeneiskola 
alapvető feladatának mégis azt tekinti, hogy a növendékeiből a mű�
vészi munkát kedvelő és értő hallgatókat neveljen. Fontos cél ez, mert 
hiszen a kicsiny, irni- ohasni sem tudó zenei óvodástól a meglett korú
Г  lás dolgozóig a legkülönbözőbb korosztályhoz tartozó gyermekek 

felnőttek tanulnak énekelni, zongorázni, hegedülni, csellózni és 
harmónikázni az iskolában.

A jubileumi évben több hangverseny keretében kívánja a zeneiskola 
bebizonyítani, hogy pedagógiai munkájával nem véletlenül áll a zene�
iskolák élvonalában.

ШШШЯШ

Mit lá ttunk  L ipcsében?
Az idei, tavaszi lipcsei vásáron 

a Posta Kísérleti Intézet dolgozói 
közül néhányan részt vettünk. Rövi�
den a Képes Postás hasábjain is 
beszámolunk az ott szerzett élmé�
nyeinkről, tapasztalatokról.

Lipcse Németország észak- déli és 
kelet- nyugati útjainak találkozásá�
nál fekszik, s már régóta nagy-  
forgalmú város. A X I. században 
alakult kis német és szláv települé�
sekből. Az Elster folyó mentén 
terül el. Lakosainak száma jelenleg 
600 ezer. A második világháború 
előtt Berlin, Hamburg és München 
után Németország negyedik leg�
nagyobb városa volt.

A lipcsei vásárt több mint 800 
év óta rendezik meg.

Mit láttunk az idén Lipcsében?
58 országból 9 ezer kiállító vett 

részt az idei árubemutatón. Az NDK  
kiállítási területe 201 ezer, a többi

szocialista országé 46,500, a nem 
szocialista országoké pedig mintegy 
52 ezer négyzetméter volt. Ä 
vásárt — 8 nap alatt — 94 országból 
érkezett vendegek tekintették meg, 
a látogatók szama félmillió volt.

A kiállítási terület legnagyobb 
részét természetesen az NDK ipara 
foglalta el. Különösen gazdag volt 
a szerszámgépgyártás bemutatója, 
de az elektrotechnika, a finommecha�
nika, a közlekedési eszközök vagv 
a nehézvegyipar kiállításain is sok 
új technikai megoldással leheteti 
találkozni. Az NDK gépgyártásának 
magas színvonalára jellemző, hogy 
1955 óta az automata gépek aránya 
a gyártott gépek 25 százalékáról 85 
százalékra növekedett.

A vendéglátó NDK után a Szov�
jetunió kiállítása volt a legnagyobb, 
13 ezer négyzetméternyi terü�
leten a szovjet ipar minden ága m



bemutatta alkotásai legjavát. A 
szovjet nehézipar mellett a könnyű�
ipar és mezőgazdaság is igen sok 
terméket állított ki.

Lipcsében a kapitalista országok 
is a legkorszerűbb gyártmányaikat 
hozták el. A nyugatnémet cégek 
visszahúzódását kihasználták a kon�
kurenseik. Kruppék és Mannes-  
mannék hagyományos kiállítási 
helyein a szocialista országok mel�
lett japán, angol, olasz és francia 
cégek mutatták be áruikat.

A függetlenségüket nemrég el�
nyert országok fejlődését is bizo�
nyította a vásár. Bemutatótermé�
keikben még nagyrészt nyersanyago�
kat és fogyasztási cikkeket láthat�
tunk, de például már India az 
idén először szerszámgépeket is ho�
zott Lipcsébe.

Ami a magyar árukat illeti, arra 
jogosan büszkék lehetünk. A vásár 
magyar részlegei kiállításának együt�
tes alapterülete megközelítette a 
6000 négyzetmétert. A központi 
magyar csarnokon kívül még 24 
helyen szerepeltek iparunk termékei 
— mindenütt igen ízlésesen, nagy-  
zerűen elrendezve. A magyar pavi�

lon kiállításai tárgyait szemlélve 
jóérzéssel hallgattuk a külföldiek 
részéről gyakran megnyilvánuló elis�
merő véleménynyilvánításokat.

A vásáron bennünket a híradás-  
technikai kiállítás érdekelt legköz�
vetlenebbül. Sokféle újdonságot és 
érdekességet láttunk.

Helyes és jó dolog a nemzetközi 
tapasztalatcsere, sok mindent lehet 
hasznosítani itthon abból, amit a 
kiküldöttek a vásáron láttak. Emel�
lett igen fontos a más népek fiaival 
való kapcsolat fejlesztése is.

Vajon a felszabadulás előtt kik  
jártak a lipcsei vásárra? Magunk�
fajta emberekből egy- két szerelő, 
gépkarbantartó. A szőrmevásárra 
gazdag szőrmekereskedők és szűcs-  
mesterek, a technikai vásárra pedig 
gyárigazgatók, s „bevágódott” mér�
nökök. És ma? Egyszerű emberek, 
művezetők, mechanikusok s termé�
szetesen üzemmérnökök és vezető 
állású műszakiak! A legszembetű�
nőbb a régi világ kiküldöttei s a 
mostaiak között az, hogy túlnyomó-  
részt gyakorlati üzemi emberek 
vesznek részt ma a vásáron.

Pápai László

Elba kanyar



Szovjet pavilon  a  
llpesel teehn i- 

k a l vásáron

Л  Ilpesel vásár 15 
pavilonjának bel�
seje, ahol orvosi 
m űszerek ás opti �
k a i sikkek láthatók

H azalndnlás e lő tt a  
Posta K ísérleti In �
tézet m érnökei és 

technikusai



Növekszik a video�
telefonhálózat a Szov-  
jdunióban. A múlt £  
évben üzembe helye�
zett moszkvai, lenin-  
grádi és kijevi tele-  ^  
vízió- távbeszélő össze�
köttetés után az ukraj�
nai Lvovot is bekap-  D  
csolták a hálózatba.

AUTOMATA 
INTERURBÁN-  
HÁLŐZAT AZ g
NDK- ban

Az új interurbán _  
automata központ se-  t  
gítségével Lipcse és 
Kelet- Berlin között 
60 beszélgetést lehet 5  
egyidőben folytat�
ni. Még az idei évben 
elkészül az automata _  
intteurbán összeköt-  *  
tetés Lipcse és Halle, 
Karl Marx- Stadt és 
Rostock között. Az £  
NDK postaügyi mi�
nisztere közölte, hogy 
valamennyi tartó-  _  
mányi székhelyet be-  ** 
kapcsolják az auto�
mata interurbán há�
lózatba, és az összes £  
interurbán telefonbe�
szélgetések 45 száza�
léka autonatikus köz-  .. 
pontokon keresztül, ■' 
távtárcsázás útján 
fog lebonyolódni.

M agyar elődje van 
a z új londoni fa k �
szim ile - távírónak

A közelmúltban a 
világlapok egész sora 
számolt be arról, hogy 
a londoni repülőtéren 
hat új fakszimile táv�
írógépet helyeztek 
üzembe. A szerkezet, 
amelyet fontos üzene�
tek továbbítására tele�
fon helyett használnak, 
bármilyen kézzel Írott 
szöveget másodpercek 
alatt juttat el a „cím�
zetthez”, s-  nagy elő�
nye, hogy az utasítást 
nem lehet „lehallgat�
ni” . Arról azonban 
nem esett szó, hogy

az új londoni fakszi-  
|q  mile távíró elődje — 

magyar.
A Pollák— V irágh-  

”  féle gyorstáviró, 
amelynek mintapéldá-  

G nyát Münchenben a 
Deutsches Museum-

Y  ban őrzik, lényegében 
hasonló elvek alapján 
működött, mint a lon-

V doni újdonság. Fel-  
ialálói: Pollák Antal,

I egy kereskedőből lett 
autodidakta fizikus és 
Virágh József mér-  

*“ nők, a múlt század 
végén léptek alkotá-  

Д  sukkal a nyilvánosság 
elé, amely akkor meg-  

q  előzte korát. A két 
szakember eredetileg 
képtáoírót akart szer-  

B keszteni, de különféle 
technikai nehézségek 

(3  miatt eltértek a kutatás 
előzőleg megjelölt irá-  

. nyától. íg y  született 
*“ meg a sebesség dolgá�

ban még ma is nagy�
szerű gyorstávíró.

Automata telefonügyelet

A usztriában ú jfa jta , rendkívül elmés készüléket hoztak  
forgalomba, amely a  telefontulajdonosok távollétében m ag- 
netofonszalagra rögzíti a  befutott hívásokat. A második 
csengetésnél a  készülék működésbe lép, és a  következüket 
közli: „ I t t  az XY telefonszám autom atikus ügyelője. A 
telefon tulajdonosa nines itthon, kérem  szíveskedjék Üzene�
té t bem ondani, a m agnetofouszalag rögzíti” . A készülék 80, 
harm lne másodperces üzenetet rögzíthet szalagra.

Az idei bélyeg-v ilágk iállítást P rá g áb an  rendezik  m eg 
augusztus 18 és szeptem ber 2 közö tt. E d d ig  71 ország 
je len te tte  be részvé te lé t. Az eddigi v ilág k iá llítások tó l el�
té rően  P rá g áb an  m inden  ország m aga á llítja  ki gyű jtem é �
n y é t, m égpedig nem csak a  m agáugyűjtők , h anem  a  posta - 
igazgatóságok is.
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Ot brigádnapló
A naplókra joggal büszkék a győri 

ostás asszonyok. Még 1960- ban 
atározták el, hogy a távközlési 

területen és a felvételnél a Győr 
1- es sz. postahivatal nődolgozói, 
a szakmai vezetés és a társadalmi 
szervek segítségével szocialista bri-  

ád címért küzdő nőbrigádokat ala-  
ítanak.

Alig néhány hónap múlva a táv�
íróosztályon, a Győr 2- es sz. posta-  
hivatal felvételi osztályán és a táv�
beszélő központban újabb brigá�
dok alakultak. Az öt nőbrigád ma 
már motorja és tevékeny részese a 
munkának és nagy szerepet tölt be 
az emberek tudatformálásában.

Nem külön utakat keresnek, ha�
nem felajánlásaiknál, munkájuknál 
arra törekszenek, hogy a hivatal 
előtt álló feladatok megvalósítását 
minél jobban elősegítsek. A táv�
beszélő brigád például vállalta, hogy 
az üzenetközvetítést propagálni 
fogja a közönségnek. Az eredmény: 
a havi 24. db átlaggal szemben az 
egyik hónapban egyetlen brigád 42 
darab üzenetközvetítést vett át. 
A Győr 2- es sz. hivatal Kállai Éva 
szocialista brigádja a karácsonyi 
forgalomban 18 ezer forint értékű 
képeslapot adott el. Minden brigád�
tag jól dolgozik, sőt még egy kicsit 
jobban is, ami ahhoz kell, hogy a 
szocialista címet megérdemelten vi�
selhessék.

Néhány esemény a brigádnaplók�
ból:

1961. október 4. Távbesz. Közp. 
szoc. brigád Győr 1. sz.

A Német Demokratikus Köztár�
saság 12. évfordulója alkalmából 
rendezett gyűlésen brigádunk egy 
tagja résztvett és utána megvitattuk 
brigádgyűlésen az NDK helyzetét.

Az egyik oldalon egy kisfiú: 
Farkas Józsika fényképe, amint 
éppen a János- kórházba látogatót 
vár. A fénykép mellé ragasztva az 
E. 216 492 sz. csomagfeladóvevény 
1,10 kilógramm mesekönyv fela�

dásáról és néhány sor. „Amíg szemé�
lyesen nem tudunk felkeresni, fogadd 
szeretettel tőlünk, győri postás asz-  
szonyok.”

így váltják egymást a lapok, a 
bejegyzések a brigádnaplóba. Mind�
mind egy- egy esemény a kollektíva 
életébe. Sok mindenről lehetne még 
írni; az ifjúsági brigád újítási javas�
latáról, amelyet a vezérigazgatóság 
tárgyal; NémethJózsefné elvtárs-  
nőrol, aki egy nap, amikor torlódtak 
a távbeszélőin vasok, megfelelő fel-  
világosító munkájával 347,90 forint�
tal növelte a posta bevételét, mivel 
tájékoztatást adott a sürgős elő�
jegyzésekről. A budapesti kollektív 
színházi kirándulásról és tapaszta�
latcseréről, amit saját takarékköny�
vükből fedezett a brigád.

Mozaik az ifjúsági brigád (Győr
1. sz. postahivatal) életéből:

A Szocialista Postában rendszeres 
és eredményes rejtvényfejtésért ju-  
jutalomként a „Nyomorultak” c. 
könyvet kapjuk. Ezt a filmet közö�
sen már láttuk, a könyvet elol�
vastuk és megvitattuk.

XXII. pártkongresszus Győr 1.
1962. január 20.
Közésen megvettük az SZKP 

X X II. Kongressusának anyagát, 
és brigádértekezletünkön megbe�
széltük Hruscsov elvtárs beszámoló�
jának első részét.

*

Sokszínű, sokrétű munka; bizo�
nyíték, hogy a győri postás asszo�
nyok és lányok, mint szerte az 
országban, már nemcsak „a faka�
nál” elméletet döntötték meg, ha�
nem példát mutatnak férfi dolgozó�
társaiknak a közösség szellemének 
fejlesztése és a munka terén is.

Vigye ez a kis írás szerte az 
országba a győri postás asszonyok 
eredményes munkájának hírét, ami�
hez mi is őszinte szívvel gratulá�
lunk.

Török Mihály
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I s m é i  tätzet*
Pillanatképek a Postás S.E. kajak szakosztálya életéből

Az áprilisi szokatlanul hideg időjárás a kajakosokat különösen 
kedvezőtlenül érintette, hiszen a korábbi években ilyen időtájt már 
javában a Dunán szelték a habokat. .

Igaz viszont, hogy a nyári jó szereplést a télen kell megalapozni. 
Amíg a vízen nem lehet edzeni, addig segít a tanmedence, a súlyzó 
és sok- sok torna. Ezek alkalmasak a sportolók felkészítésére. Meg�
felelően elő kell készíteni azonban a sporteszközt, a hajót is.

Egyesületünk műhelyében készítik és javítják a hajókat, amelyhez 
a versenyzők társadalmi munkával járulnak hozzá.

A Budapesti Postás S. E. kajakszakosztálya szépen fejlődött az 
elmúlt években és a versenyeken elért eredményeik alapján a legjobb 
10 szakosztály közé került.

A szakosztály életéből mutatunk be néhány epizódot:

K inn derm esztő hideg van, de a  tanmedeneében vígan fogja, hasítja a  la p í t  a  vizet.

*





Ú tban a  D ana fe lé . . .

Óvatosan ЬеП beszállni, m ert кбппуеп a hideg vízbe bora i, ak i nem  vigyáz eléggé

Elindult a szakosztály tag ja in ak  egy része, hogy az előirányzott edzést teljesítse
Konez Sándor

ШЙЁ



Az MHS P ostás Repülő K lub fiatalja i, a  tavaszi repülések megkezdése előtt, a  téli 
e lm életi kiképzésből vizsgáznak a  M űvelődési H áz telikertjében

E nnek  a  v izsgának  az  eredményétől függ, bog y  kiből válik  a  ny ár folyam án ,jA” , 
„B ”  vagy „C”  vizsgás vitorlázorepülő. A repülőklubban a  tél folyam án 78 fia tal 
kapesolódott be a  vitorlázórepülő és ejtőernyős szakosztály m unkájába, ak ik  az 
elm életi vizsga u tá n  m egkezdik a  gyakorlati repü lés elsajátítását, a  H árm asba tá r-

hegyi repü lő téren

к



ŰJvonalú enyhén k a n s U to t t  
tavaszi kabát, csomós szövetbe!

Tavaszi kiskosztüm , kék csomós 
szövetből, fehér píké kihajtóval. 
Kiegészítője a  felhajto tt szélű 
fehér kalap és kesztyű

Pnhán kidolgozott, szé�
lességben Is nagy táska 

a divat



Vízszintes;
1. így ünnepeljük a nemzetközi 

munkásosztály legnagyobb ünne-
Pét. Folytatása a függ. 14., 14.

riss, hamvas, 15. Ilyen csapás is 
van, 16. Lokál — keverve, 17. Név�
telen, 18. A levél legeleje — névelő�
vel, 20. Zöld — össze- vissza. 21. 
Kártyajáték — névelővel, 22. Nagy 
francia zeneszerző vezetékneve 
(1803—1869), 24. Visszafelé tagadó 
szó, 26. Országos Traumatológiai 
Intézet, 27. Kornélia becézve, 28. 
Fél bíró! 29. Perm városába való,
31. Kifigyel pl. munkafogásokat,
33. Női név, 34. Savanyú gyömölcs, 
35. Irányába, 37. Hangzók nélküli

hímes, 38. Kettős mássalhangzó, 
39. Mai vége, 40. Célhatározórag, 
41. J.I., 42. Kisüt a nap, 44. Csak 
békében jó . . . ,  45. Az emberiség 
hatalmas többsége . . . ,  46. Men 
fele, 47. Kiló mássalhangzói, 49. Ige�
kötő, 50. R. M„ 51. A telefon fel�
találójának vezetékneve — az utolsó 
kockában két betű, 52. Kicsi, Mihály
54. Nem énértem, 58. Ritka férfinév, 
59. Hiszem, gondolom, 60. J. K., 
62. Szerkesztő rövidítése — vissza�
felé, 63. Hibázik, ront, 64. Vége, fele! 
65. Erre tekint a vándor, 67. Érme 
—  keverve, 68. É. B., 69. Hangot 
hallat, 70. Résen — hangzó nélkül, 
72 se hossza, 74. Gyorsan.
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Függőleges

2. PDN, 3. Szolmizált skála- hang,
4. A jó előadó ezt teszi a hallgatók 
figyelmével, 5. Azonos a vízsz. 15- el,
6. Csordultig, 7. ÁMT, 8. Sír — né�
piesen, 9. Igekötő, 10. Szerencse 
— argó, 11. Férfinév, 12. Elhajít, 
18. íz  — idegen szóval, 19. Nem 
egyes, 22. Nagyétkű — népiesen, 
23. Rolós mássalhangzói, 25. Zéró, 
27. NLR, 30. Hangtalanul rémes!, 
31. A szerencsétlenül járt ember 
váltja ki belőlünk, 32. Ellentétes 
kötőszó, 34. Súrolta, annyira meg�
közelítette — visszafelé, 35. Testvér�
népünk, 36. Római 51, 38. Kugli, 
39. Fölém ellentéte, 42. Egyik fő�
városi pályaudvar, 43. Lyka Károly,
44. Évről- __ ,46.  Mese csattanója,
48. A függ. 36- al azonos, 51. Hely�
határozó rag, 53. Téli sporteszköz,
54. Ilyen a napsugár — visszafelé,
55. Az örök nyugalom hona, — 
visszafelé, 56. Telefon Központ, 57. 
Három híjján tíz éve, 58. U. E. 
59. Rendőrkutya, 61. Kötözöl — őt-  
lenül, 62. . . .  Vala (nagy eposz), 
63. Belső szerv, 66. Jövendölő, 73, 
Kötőszó

*

Beküldendő a vízszintes 1 és a füg-  
gőleges 14 megfejtése.

♦

Beküldési határidő: május 15. 
*

Az előző szám rejtvényének he�
lyes megfejtése: A kommunizmusban 
megszűnnek azok a társadalmi okok, 
amelyekből az istenhit fakad.

*

Könyvjutalmat nyertek: Zolnay 
Lajos Bp. 4. Táviratkézbesítő osz�
tály, Szűcs Ildikó Tiszaföldvár, 1., 
Sipos Antalné Tiszafüred postahiva�
tal, Kertész Anna Ásványráró pos�
tahivatal, Kerekes Sándor Kisúj�
szállás postahivatal.

— B á rm it já tszu n k , m in d ig : „D eu tsch �
la n d , D eu tsch lan d  ü b e r  a lle s”  lesz  b e �
lő le!

— ö n  azt m ondja , h a  e z e k e t a  c sep p e �
k e t  bevettem , p illan a to k  a la t t  m u n k á b a  
állha tok . Ez igazán  p om pás d o k to r  ú r ,  én  
u g y an is  m u n k an é lk ü li vag y o k !

KÉPES PO STA S
K iad ja  a  P ostáso k  S zakszervezete  

F elelős k iadó : B e sen y e l M ik lós 
Főszerkesztő : H o rv á th  I s tv á n  

Felelős szerkesztő : D u d á s  Já n o s  
Szerkesztőség : B u d a p e st,

XIV., C hazár A n d rá s  U. 13.
T elefon : 428-777 

M egjelent 10 000 p é ld á n y b a n  

6S.678 E gyetem i N y o m d a, B u d a p est 
F . J a n k a  G y u la  Igazgató
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Hálózatszerelő , akrobaták” fenn 
■ m a g ú b a n . (Baraeskay Sándor 

felvétek.)


