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Postás nyugdíjas találkozó 

Szegeden

December 11-én délután a Postás Szakszervezet Nőbizott�
sága a nyugdíjas postások részére találkozót rendezett a Postás 
Művelődési Otthonban. A baráti találkozón résztvett 120 nyug�
díjas hálás szívvel köszönte meg a szakszervezet gondoskodá�
sát. Mint mondották: jóleső érzéssel tölti el őket az a tudat, 
bogy nem feledkeznek meg róluk a hosszú, fáradságos munka 
utáni pihenés éveiben sem.

A nőbizottság teával, süteménnyel és szendviccsel vendé�
gelte meg őket, majd a színjátszó csoport „Az asszony 
többet keres” című zenés vígjátékkal szórakoztatta az igen 
bálás öregeket.

\
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Ismét új év kezdődik. A feladatokkal üzemi, hivatali termelési 
tanácskozásokon és munkaértekezleteken ismerkednek a dolgozók. 
Bizonyára a legtöbb helyen a szakmai vezetők beszámolója alapján 
alaposan megtanácskozzák az előterjesztett tervek teljesítésének 
lehetőségeit. Bizonyos az is, hogy javaslatok születnek a minél jobb 
teljesítés érdekében, és a szakvezetőknek, a társadalmi szerveknek 
egyaránt kötelességük, hogy a tanácskozásokon elhangzottakat figye�
lembe vegyék, és azok megvalósítását elősegítsék. Ez a munka végre�
hajtásának egyik fontos serkentője, mert aki látja és tapasztalja, 
hogy saját és más munkatársa ésszerű javaslata megvalósul, az 
igyekszik jobb munkát végezni.

A Kábelüzem szerelési részlegénél találomra elővettük az 1962. 
máreius 9-én tartott termelési tanácskozás jegyzőkönyvét. Azt tapasz�
taltuk, hogy a fontosabb javaslatok zömét az üzem vezetői meg�
valósították. Ilyen javaslat volt például Taraekközy Lászlóé, mely 
szerint minden szerelőt lássanak el kábelvarrótíível. Vagy például 
Kelemen Ferenc raktárvezető javaslata, hogy az eddig egészségre 
ártalmas karbidlámpák helyett minden szerelőt megfelelő akkumuláto�
ros lámpával lássanak el. Több ehhez hasonló, látszólag „kis ügyet” 
intéztek el és valósítottak meg.

Persze, itt is található olyan, amit nagyobb körültekintéssel az 
arra illetékesek megoldhattak volna. Például Németh Károly szerelő 
3 évvel ezelőtt új típusú benzinkannák rendszeresítését javasolta, 
ugyanis a jelenlegi kisméretű olajoskanna nem felel meg és baleset- 
veszélyes is. E javaslat megvalósítása azonban elmaradt.

A megvalósított javaslatok nagy kedvet adnak a dolgozóknak 
ahhoz, hogy máskor Ls elmondják észrevételeiket.

A tisztségviselőknek az a feladatuk, hogy az első negyedévi és a 
későbbi tanácskozásokon elhangzott javaslatok megvalósítását figye�
lemmel kísérjék, és a szakvezetőkkel közösen arra törekedjenek, 
hogy azok ne sikkadjanak el. Ezzel és más munkaszervezési intéz�
kedésekkel nagymértékben elősegíthetik a posta előtt álló ezévi terv- 
íclndntnk maradéktalan végrehajtását.

—
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Nagyobb gondot fordítsunk a dolgozók 

ésszerű javaslatainak megvalósítására



Negyedszázados szakszervezeti tagság
Csöndes, halk szavú Lichtenstein Anna, a Posta Anyaghivatni 

Központi Szertárának főellenőre. Mikor hozzá fordultam, hogy róla 
írjak, szelíden tiltakozik, zavarában nem is tudja hirtelen, mit mondjon.

— Nincs az én életemben semmi olyan különös, amiről írni 
kellene, csóválja fejét.

Aztán mégis mesélni kezd:
25 éve szakszervezeti tag, 1937-ben lépett be a Magánalkalmazot�

tak Szakszervezetébe, majd 1950-ben, amikor a postához került, 
a Postás Szakszervezetbe.

— Nem volt könnyű a felszabadulás előtt a dolgunk. A szakszer�
vezet sokszor szembekerült a munkáltatóval. A fasizmus éveiben 
még nehezebb volt minden, aztán vége lett ennek Ls. 1950-ben léptem 
be a postához, és azóta itt dolgozom. Hát ennyi az én életem -- mo�
soly odik el.

Kiváló szakmai tudásáért, becsületes munkájáért kapta meg a 
Kiváló Dolgozó kitüntetést.

Arany szíve van: bárkinek, bármikor segít — mondják róla 
munkatársai.

Szabadidejének jó részét — ezt is a kollegáktól tudtam meg — 
beteglátogatással, betegápolással, gyermekgondozással tölti.

— Bocsásson meg — köszön el sietve, ma még rengeteg munka 
vár rám.

Aztán máris újra az iratok fölé hajol, dolgozik tovább.
*

16 éves volt Kacsor Margit, a Budapesti Postaigazgatóság pénz�
ügyi csoportjának főellenőre, amikor édesapja, a nyomdászipari 
szakszervezet bátor harcosa, lánya elé tette a szakszervezeti belépési 
nyilatkozatot, s csak ennyit mondott:

— Minden becsületes embernek itt a helye.
És a fiatal tisztviselőnő hallgatott apjára. Belépett a szakszervezet�

be, szorgalmasan látogatta előadásait, könyvtárát, s ha kellett ott. 
volt akkor Ls, amikor a dolgozók érdekeiért kellett kiállni.

1913-ba lépett be a postához, ideiglenes kisegítő tisztviselőként. 
1915-ben az OTl-hoz került, 1951-ben jött vissza a postához, és 1952 
óta dolgozik a Budapesti Postaigazgatóság pénzügyi csoportján, ahol 
szorgalmáért, pontos munkájáért mindenki becsüli.

Kacsor Margit nemcsak szakmai munkáját végzi kifogástalanul. 
Társadalmi munkában vállalta az igazgatóság szakszervezeti könyv�
tárának vezetését. Szorgalmas hallgatója a postás szabadakadémiának 
és a TIT József Attila szabadegyetemének.

Két régi hareedzett szaktársnőt mutattunk be. S amikor a negyed- 
százados jubileumon átveszik a bőrkötéses szakszervezeti tagkönyvet, 
minden postás nevében további eredményes, jó munkát kívánunk.
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A munkásvédelmi plakátpályázat eredménye

I  A PoÉ 1962. 17. számában meg- 
 ̂ hirdetett munkásvédelmi plakát- 

í  pályázatra 24 szerzőtől összesen 
* 51 különböző témájú, ötletes plakát- 
I  tervezet érkezett be a Postavezér- 
£ igazgatósághoz.
I  A bíráló bizottság a beküldött 
í  művek közül a legjobb 9-et díjazta,
 ̂ 4 700 forint összegben.
 ̂ I. díjat nyertek: (1000 forint) 

i  Zornánszky Kálmán műszerész 
(Szolnok Rádióállomás), Katona 
Imre műszerész (Szentes Távb. fő�
központ);

II. díjat nyertek: (600 forint)
Zornánszky Kálmán műszerész 
(Szolnok Rádióállomás), Mester Ist�
ván postaforgalmi technikum II. 
osztályos tanulója;

III. díjat nyertek: (300 forint)
Mester István postaforgalmi techni�
kum II. osztályos tanulója, Bencze 
Gyula vizsgálati előadó (Bp. 78.
Mozgóposta Főnökség), Izsák Ägos- > Z T E K  F 0 R R Ä S A I
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ton gépkocsivezető (Központi Já r �
műtelep), Borsos Károly főelőadó 
(Postavezérig. 10. D. üo).

A pályázat nyerteseinek és a 
többi, nem díjazott közreműködői�
nek ötleteikért és fáradozásukért 
ezúton is köszönetét mondunk.

M. E.

Mn*t*r István II. dij
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Jó az új KRESZ,
de vannak még hibák...

Üjév napja óta az új KRESZ 
előírásai szerint közlekednek a gép�
járművek. A Posta Központi Jármű�
telepén Barna János, az igazgató 
forgalmi helyettese, Bekő László, 
a forgalmi osztály vezetője és 
Eczetes József oktató tiszt ismertet�
ték velünk a rendelettel kapcsolatos 
eddigi munkát és terveket.

Elmondották, hogy intézményük�
nél országosan mintegy ezer gép�
kocsivezetőt, műszaki dolgozót, ga�
rázsmestert érint az új rendelet, 
melynek oktatását már az elmúlt 
év szeptemberében megkezdték. 
Könyvek, hirdetmények, szemléltető 
eszközök felhasználásával és kon�
zultációs formában folyt a tanítás. 
A terjedelmes tananyag elsajátításá�
nak könnyítésére még egy saját 
kiadású jegyzetet is szétosztottak.

A felkészülés ellenőrzésére január�
ban országszerte vizsgákat tartanak. 
De ez évben még tovább főijük a 
tanítás az időközben nyert gyakor�
lati tapasztalatok felhasználásával. 
Oktatási tervükben tekintélyes részt 
foglal el a KRESZ részletes ismer�
tetése, és ahhoz kapcsolódva mű�
szaki ismeretek, biztonsági beren�
dezések hibáinak elhárítása, bal�
esetek elemzése, valamint számos 
egyéb hasonló fontosságú tantárgy.

Nehézséget okozott, hogy az új 
rendelet hivatalos formában csak 
december elején került a gépkocsi- 
vezetők kezébe, az életbelépésig alig 
maradt idejük a végleges szöveg 
áttanulmányozására. A posta kará�
csonyi csúcsforgalma az oktatásra is 
kihatott, és az egyéni tanulást is 
hátráltatta. Dicséretükre válik, hogy
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a hallgatók az előadásokon becsület�
tel megjelentek, nem egyszer szol�
gálati idejük megkezdése előtt.

A rendelettel általában egyetérte�
nek, de betartása sok „postás- 
problémát” vet fel. Például nagyon 
sok levélszekrény, újságárusító pa�
vilon és postahivatal olyan útvona�
lon van, ahol tilos a megállás. 
Ezért külön rendőrségi engedélyt 
kellett kérni, hogy odaállhassanak 
a postaautók. Megoldásra vár még 
egyebek között ugyanilyen ok miatt 
a csomagkézbesítések ügye, a já’-at- 
szolgálatos gépkocsik főútvonali köz�
lekedése, a járatjelző szerinti hirlap- 
szállítás, de nem kisebb jelentőségű 
a Kábelüzem csoportos személy- 
szállítása sem.

Mit mondanak a leginkább érde�
keltek?

A hatalmas telep egyik nagy 
garázsában Gorts Tamás gépkocsi- 
vezető tömör, de lényegbevágó véle�
ményét hallottuk.

— Jó az új KRESZ — mondotta 
— főleg azért, mert a forgalomban 
ránk bízza a helyes sebesség meg� választását. Gyorsabban érem el a 

célomat, márcsak azért is, mert a 
főútvonalak előtt nem minden eset�
ben kell megállnom.

Fábián Ferenc gépkocsivezető a 
postásautók számára a múltban 
jóváhagyott, de most megszüntetett 
előnyök visszaállítását helyeselné. 
Például, hogy az útkereszteződések 
előtt 15 méteren belül, vagy az 
autóbusz, villamos és troliállomások�
nál az ő kocsija is megállhasson.

Beszélgető csoportunkhoz egyre 
több újonnan érkező csatlakozik, 
mind több észrevétel hangzik. El�
mondják, hogy sok rendőr megérti 
a postások problémáit, de a szigo�
rúak ragaszkodnak az új KRESZ 
betűihez, és bizony elveszik a betét�
lapot.

A tankönyvekre is van panasz: 
nyelvezetük nehézkes, íróik egy�
szerűbben és magyarosabban fogal�
mazhattak volna. A tankönyv és a 
jogszabály ismertető között nem egy 
szembetűnő eltérés van, ami viták 
okozója lehet.

A gépkocsivezetők és saját észre�
vételeit Eczetes elvtárs gyűjti össze,

7
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majd a KPM és a rendőrség illeté�
kesei felé továbbít. A rendelet 
még túl friss, egyelőre csak tapasz�
talatszerzés folyik, és nem kétséges, 
hogy a vitatható pontokat mielőbb 
tisztázzák.

A Járműtelep vezetőinek véle�
ménye szerint a gépkocsivezetők 
érzik az új KRESZ életbelépésével 
rájuk háramló nagyobb felelősséget. 
Mindannyian lelkiismeretesen tanul�
tak, a tanfolyamokról nem maradt 
el senki. Felkészültségük legjobb 
fokmérője, hogy eddig az új szabá�

lyok megsértéséből származó bal�
esetük egyetlen egy sem volt. A 
KRESZ-t általában megfelelőnek 
tartják, melynek sok előnye közül 
a legfontosabb, hogy a gépkocsi- 
vezetők körültekintőbben közleked�
nek.

Bizonyos, hogy a postás gépkocsi- 
vezetők lelkiismeretes, sok figyel�
met és önuralmat kívánó munkája 
is egy lépést jelent a korszerű, 
kultúráltabb világvárosi közlekedés 
kialakulásához.

Molnár György

A magyar újság�
írás történetét lapoz�
gatva érdekes adatok�
ra bukkanunk. Már 
az első újságokat is a 
posta hordta szét. Ez 
a munka a mai postá�
nak a „fél fogára” 
sem volna elég, akkor 
viszont komoly fel�
adatot jelentett.

Az első magyar 
nyelvű hírlap 1780-  
ban Pozsonyban je�
lent meg — Magyar 
Hírmondó volt a neve, 
szerkesztette Ráth Má�
tyás —, erről azonban 
még kevés adat áll 

rendelkezésünkre. 
1837- ben egy pesti 
újság, a Rajzolatok 
érdekes statisztikát kö�
zöl, amelyből megtud�
hatjuk, hogy a pesti 
újságok (nyolc volt 
belőlük, egész Ma�
gyarországon pedig 
24) hetente „tekinté�
lyes számmal” 15 600 
darabbal növelték a 
posta forgalmát.

Azóta óriási mér�
tékben megnövekedett 
az újságok száma és 
természetesen a posta 
munkája is. Hazánk�
ban jelenleg 424 újság 
jelenik meg, ebből 24 
a napilap: 5 orszá�
gos, 10 pedig megyei.

A  posta  

és az

újság

Érdekes a lapok pa�
pírfogyasztása is. Na�
ponta száz tonna pa�
pírt dolgoznak fel a 
rotációs gépek, s egy 
évben ez a mennyiség 
31 000 tonnára rúg.

A Rajzolatok sta�
tisztikusa ugyancsak 
elcsodálkozna, ha 
megtudná, hogy a

Magyar Posta egy év 
alatt 730 millió újsá�
got kézbesít az olva�
sókhoz.

Egyébként az első 
magyar újság 1705-  
ben jelent meg, II. 
Rákóczi Ferenc hadi�
újságaként, Mercu-  
rius Hungaricus volt 
a címe. Ezt az újsá�
got azonban latin 
nyelven írták, s rend-  
szertelenül jelent meg, 
ezért kevés embernek 
kerülhetett a kezébe. 
A mai 24 magyar 
napilap 1 620 000 új�
ságot jeleni, s ez a 
hatalmas szám azt bi�
zonyítja, hogy minden 
második család olvas�
sa a budapesti vagy 
a vidéki napilapok 
valamelyikét. S hogy 
az újságok pontosan 
és gyorsan eljutnak 
az olvasókhoz, ebben 
ném kis része van 
a postának.

P. Kovács Imre

8



KARÁCSONY ESTE
a äaiatanfütedi pxMtá&-üdüCSŰen

10 nappal az ünnepek előtt idegenekként kerültünk össze, s karácsony 
estéjén, mintha valamennyien egy családhoz tartoznánk, úgy ünnepeltünk.

Egész délután izgatottan készülődtünk, közösen díszítettük a fenyőfái. 
Vacsora után este, ahogyan az családi körben szokásos, meggyújtottuk a 
gyertyákat, csillagszórókal, s minden arcról a boldogság és az öröm sugárzott.

A gondnoknő meleg hangú jókívánságai után minden vendég megkereste 
a fenyőfán elhelyezett, nevére szóló ajándékot, ami értékben ugyan nem volt 
nagy, de mindenkinek örömet szerzett.

A kedves ünnepség után valamennyien a televízió köré telepedtünk, 
majd a műsort követően baráti poharazgatás és tánc következett.

Mellettem Ilonka néni foglalt helyet.
— Hogy érzi magát? — kérdezem. Derűs, mosolygós arccal válaszolja:
— Nagyon örülök, hogy ilyen kedves családi körben töltöttem ezt az estét, 

ahol az otthon szeretete vesz körül bennünket.
Sándor bácsi, Géza bácsi, Imre bácsi hívnak asztalukhoz, ahol vicceket 

mesélnek. Kérik, hogy a következő lemez keringő legyen, ezen az estén táncos 
kedvük kerekedett.

Éjfél is elmúlt már, amikor a pislákoló gyertyák kihúnynak, s egy na�
gyon kellemes este élményével pihenni térnek.

Cz. L.- né

9



Szünet nélkül vib�
rálnak az apró piros 

lámpák. Kattan a 

kulcs és máris udva�
rias hang jelentkezik: 

— Tessék kérem, 
tudakozó!

D r. П щ б з J ö z s e tn r  és 
K ub lesek  M ária  Jelen tkez �
n ek  a  170-170 tudakozó
számon

unna
itt a
TUDAKOZÓ!



Óránként több ezer 
kérdés, és ugyanany-  
nyi felelet. Szorgos 
kezek lapozgatják a 
telefonkönyveket, ke�
resik a számokat, Ír�
ják az üzenetet, ku�
tatnak a lexikonok�
ban. A Távbeszélő 
Tudakozó és Név'or-  
szerkes ztö Hivatal 
Tudakozó osztályán 
járunk, az itt dolgozók 
munkájával ismerke�
dünk.

170- 170 a névsze�
rinti tudakozó részleg. 
Itt a legtöbb a hívás,
csúcsforgalom idején
egy- egy kezelő 5 0 -  
60 hívást fogad. Az 
egyik legjobban dol�
gozó szaktársnővel, dr. 
Regös Józsefnével be�
szélgetünk. 1945 óta 
van ezen az osztályon.

_  Változatos, ér�
dekes a munkám — 
mondja, és szeretem is 
nagyon. Boszorká�
nyosán ügyes, gyors 
keze van — ezt már 
a vezetőjétől tudtam 
meg - ,  « teljesítmé�
nye szinte utolérhe�
tetlen.

A  fiatalabbak sem
szé gyenkezhetnek. 

Kubicsek Mária keze 

alatt is ég a munka. 
Szakmai feladatának 
kifogástalan ellátása 
mellett gyakran végez 
társadalmi munkát is.

170- 190 a szám-

M rnássy  K lá ra  a szám szo rln ti tu dakozóban  yyors és »onto« 
\  á lasz t ad

lentkezöknek továbbít�
ják az üzenetet. Bog�
dán Anna villám�
gyorsan jegyez, hogy 
máris fogadhassa a 
következő hívást.

170- 100 a külön�
leges tudakozó. Lexi�
konok, almanachok, 
szótárak, verses köte�
tek, jegyzetek sorakoz�
nak példás rendben a

szerinti tudakozó. Ap�
ró fiókokban, szoros 
rendben állnak a szá�
mok, s néhány másod�
percnyi keresés után 
Almássy Klára már 
mondja is az elő�
fizető nevét és címét ...

170- 150 a telefon-  
restant szolgádat. Jel�
igés üzenetet vesznek 
fel, és a jeligével je-



B ogdán A n n a  érdekesebb« 
nél>érdekesebb ü zen e tek e t 
vesz fel és to v áb b ít

polcokon. Huber Bé-  
láné és Feminger 
Magda látják el most 
a szolgálatot, nagy 
hozzáértéssel. Művelt�
séget, jó emlékezőte�
hetséget kíván ez a 
munkaterület, és 6k 
derekasan meg is áll�
ják a helyüket. Éjjel 
és nappal tart itt a 
szolgálat.

A postai munka 
egyik legérdekesebb 
területét mutatják be 
képeink.

Feminger Magda és Huber 
Béláné a különleges tuda�
kozók kérdéseire keresik 
a választ



Egy
falovacska
különös
története

A hintalovat decem�
ber 20- án adták Ba�
lassagyarmaton pos�
tára. Salgótarjánba a 
csomag a 81. sz. moz�
gópostával érkezett. 
December 21- e volt, 
a karácsonyi forgalom 
tetőzött. A mozgópos�
tából kikerült csomag�
hegy között szinte el�
vesztek a szorgoskodó 
járatosok. Sietni kel�
lett. Valamennyien 
igyekeztek mielőbb a 
hivatalba szállítani, 
egyeztetni az érkezett 
csomagokat, hogy a 
gépkocsik a legrövi�
debb időn belül a já�
ratukba indulhassa�
nak. Már csak egy 
megrakott kocsi állt 
a pályaudvaron. Ezen 
volt a hintaló is.

A perronos nem 
győzte várni a jára�
tosokat, egyedül kezd�
te húzni a kocsit. Ne�
héz volt. A pálya�
udvarról a hivatalba 
vezető hídnál a kocsi 
a betonkorláthoz ütő-  
dött. Valami reccsent. 
Nem volt idő utána�
nézni, melyik csomag 
sérült meg. Csak a 
csomag egyeztetésénél 
derült ki, hogy a hin�
taló talpai eltörtek.

Mi történjen az el�
törött hintalóval ? — 
tanakodtak. Nyilván 
valahol nagyon várják 
karácsonyra.

A beosztott dolgo�
zók, csoportvezetők, 
osztályvezetők keres�
ték a megoldás lehető�
ségét. Számos kisipa�
rosnál megfordultak, 
míg végre a helyi 
Faipari KTSZ vál�
lalta a hintaló meg�
javítását.

A forgalom 22- én 
és 23- án változatlanul

erős volt. A hiiüaló-  
ról bizony megfeled�
keztek.

23- án délután egy 
csinos fiatalasszony 
állított be a hivatal 
kézbesítési osztályának 
vezetőjéhez és elmon�
dotta, hogy 20- án fel�
adtak részükre egy 
hintalovat Balassa�
gyarmaton, és az a 
mai napig sem érke�
zett meg. Az osztályve�
zető tudott a dologról.

De a hintaló nem 
volt a raktárban.

Átmentek a Fa�
ipari KTSZ- hez. A 
műhely ajtaján azon�
ban hatalmas lakat 
hirdette, hogy a fa 
mesterei már befejez�
ték az ünnepek előtti 
munkájukat. Pedig 
a műhely rácsos abla�
kán a gyalupadról 
büszkén nézett ki a 
hinlaló. Nem volt mit 
tenni, az érdeklődő fél�
nek el kellett mondani 
a hintaló történetét.

— Megértem — 
mondotta —, csak 
arra kérem Önöket, 
hogy valamilyen for�
mában kerítsék elő a 
hintalovat, a kisfiam 
nagyon várja.

Hogyan lehet a hin�
talovat börtönéből ki�
szabadítani ? — ez
volt most a kérdés. 
Megtudták, hogy a 
műhely vezetője a vá�
rostól 12 kilométerre 
levő községben lakik. 
Taxival behozni

ugyancsak megnövel�
né a • hintaló helyre-  
állítási költségeit. 
Mentőötlet támadt. A 
Faipari KTSZ elnö�
két kell megkeresni. 
Biztos van másod�
kulcs.

23- án a késő esti 
órákban végül is ki�
szabadult rabságából 
a hintaló. A kézbesí�
tésre is sor került. 
De ekkor megdöbben�
ve állapították meg, 
hogy a csomag cím�
zettje és az érdeklődő 
fél nem azonos. Ez�
után derült ki, hogy 
a hintalovat a szom�
széd címére — az ér�
deklődő kérésére — 
annak egyik rokona 
küldte. Az édesanya 
azonban most már 
elégedetten távozott, 
hiszen megnyugtat�
ták, hogy 24- én az 
első indítással a cso�
magot a címzettnek 
kézbesítik.

Kigyulladtak a 
karácsonyfa égői. A 
csillagszóró képráza-  
tos játéka gyorsan vál�
tozó árnyakat rajzolt 
a falra. Négyéves kis 
lurkó rohant a kará�
csonyfa alatt büszkén 
álló hintalóhoz. Talán 
sohasem tudja meg, 
hogy hány postás dol�
gozó kötelességén túl�
menő lelkiismeretes 
munkája szerezte meg 
neki 1963 karácso�
nyán ezt a nagy örö�
met.

A hivatal dolgozói, 
bár a csomag beszállí�
tásánál szabálytala�
nul jártak el, de ezt 
a hibát áldozatkészsé�
gükkel, szívük melegé�
vel sokszorosan kija�
vították.

Szlovatsik Károly
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A budapesti postás képzőművészek minden év végén — mintegy 

számvetésképpen — kiállítást rendeznek a legsikerültebb alkotásaikból.
A múlt év termése — amint azt Tamás Ervin festőművész, a 

december 17-én tartott ünnepélyes megnyitóbeszédében mondotta — 

a képzőművészeti kör tagjainak erőteljes fejlődéséről tanúskodik. 
S e fejlődésben, a kör tagjainak szorgalmán kívül, dőntő szerepe van 

Zilaby György festőművésznek, a szakkör vezetőjének.
Nos, a szép sikerről tanúskodjanak az alkotások, amelyek közül 

néhányat bemutatunk:

14
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Ligeti Miklós: őszi utca

K án y ák  Z só fia : D u n a p ar t

Ü geti M ikii«: K ábelm ankások



Évről évre visszatérő nagy fel�
adatot jelent a posta dolgozói szá�
mára á karácsonyi csúcsforgalom 
sikeres lebonyolítása, különösen a 
forgalmi hivataloknál, ahol szám�
szerűleg is állandóan növekszik a 
feladott küldemények darabszáma.

A postás dolgozók, mint mindig, 
ez alkalommal is becsülettel helyt�
álltak.

A hivatalok szakmai- és tömeg�
szervezeti vezetői, okulva az elmúlt 
évek során elkövetett hibákból, 
még gondosabb előkészületeket fo�
ganatosítottak. Például a Budapest 
78-as sz. postahivatalnál tervszerűb�
e n  készítették el a szolgálati be�
osztásokat, a szétosztó-terem egyik 
oldalán ajtót vágattak, hogy biz�
tosíthassák a peronkocsik körfor�
galmát, átszervezték a környék in�
dítását stb.

A Budapest 4-cs sz. postahivatal�

nál a munkabeosztást úgy szervez�
ték meg, hogy az egész nap folya�
mán az egymáshoz kapcsolódó mun�
kamozzanatokhoz elegendő hely és 
munkaerő legyen. A vállalati és 
tömeges anyagok felvételét belső 
asztaloknál oldották meg, és így 
nem akadályozták a közönség moz�
gását.

A Budapest 114-es sz. hivatal 
dolgozói az elhúzódó tatarozási 
munkák ellenére is december köze�
pétől három munkahellyel bővített 
felvételi teremben is nagy lendület�
tel láttak a karácsonyi forgalom leg�
erősebb munkahetének lebonyolí�
tásához.

A Budapesti Postaigazgatóság is 
minden segítséget megadott a hiva�
taloknak, többek között azt, hogy 
olyan tisztitanfolyamos dolgozókat 
irányított a hivatalokhoz, akik már 
hosszabb időt töltöttek a forgalmi

am C sizm adia  Jó zse f u iu iika- 
/  I  h rb |.n lján ak  f f l í f s  ta j|ju i 
! J ( I lp .  115) a  sa já t anyag u k  

feldolgozásán tű k  több al- 
k á ló im n á l beosz tást Is ve-

А  с м й ф х а с Ж н



hivataloknál. Rendkívüli járulok 
beindításával is biztosították a kül�
demények gyors továbbítását.

Az alábbi adatok szemléltetik, 
náilyen arányú volt az év végi 
csúcsforgalom. A Budapest 78-as sz. 
postahivatalnál 1961. december 14— 
22 között 403 555 darab, 1962. év 
azonos időszakában 445 844 darab 
csomagot dolgoztak fel.

A Budapest 4-es sz. postahivatal�
nál 1961. év december 1-től 21-ig 
71 465 darab ajánlott, 24 505 darab 
expressz és 39 931 darab légi levelet 
dolgoztak fel, míg 1962. év azonos 
időszakában 89 177 darab ajánlott, 
29 080 darab expressz és 47 167 
darab légi levelet továbbítottak. 
1962. december 21-ig zárlatlemara�
dás, járatkésés a hivatalnál nem 
volt.

A Budapest 114-es sz. postahiva�
talnál 1962. december 15-től 30-ig 
terjedő időszakban képeslevelezőlap 
eladásból 47 966 forint, postai érték�
cikk eladásból 162 285 forint bevé�
telt értek el, továbbá 5319 darab

M ikolás E rzséb e t. G yebrovszky Z suzsám ul és 
R ő th  L ászlóné (Bp. 114) a  csúcsforgalom  
Idején  rendsze resen  se g íte tte k  a  tá v ira to k  
fe ldolgozásában

A B udapest 4-es sz. p o s tah iv a ta l sped le ió jában  gyors és pon tos m u n k á v a l fo ly ik  a z  üdvözlőlapok 
és n közönséges an y ag o k  fe ldolgozása



csomag és 9703 darab ajánlott 
jevelet dolgoztak fel.

A megnövekedett forgalom leg�
jobban a levél- és csomagkézbesítő�
ket vette igénybe. A mínusz 6—8 
fokos hideg ellenére derekas munkát 
végeztek a szaktársak. Az ünnepek 
előtt és alatt megrakott táskával 
járták a budapesti utcákat és ju ttat �
ták el a címzettekhez a leveleket, 
csomagokat.

Különösen jól dolgoztak ez idő 
alatt a szocialista brigádok, valamint 
e címért versenyző brigádok és 
munkabrigádok tagjai.

Úgy gondoljuk, nem túlzunk, ha 
azt állítjuk, hogy a kisebb hiányos�
ságokat leszámítva igen eredményes 
munkát végeztek a szaktársak a 
csúcsforgalom eredményes lebonyo�
lítása érdekében. Ezért a munkáju�
kért méltán kiérdemelték a legtelje�
sebb elismerést.

Kiss György

É vrő l évre  n agy  fe lada tn i 
o ld a n a k  m eg a  B udapest 
78-as sz. p o stah iv a ta l dol�
gozói. A  csom agok gyors, 
pon tos és sérü lésm entes 
to v á b b ítá sá ra  a  szűkös be- 
ly iségviszonyok ellenére Is 
nagyon  ügyelnek

K ülönös gondot igényel a 
k ü lfö ld re  m enő  csom agok 
feldolgozása a  B udapest 
78-as sz. p o s tah iv a ta lb an . 
I fo rv á th  Is tv á n  és V ida J ó �
zsef jó  m u n k á já n a k  ered �
m énye  Is, hogy ezen  a 
te rü le te n  nem  to l t  k ü lö �
nösebb  feitiiakadűs



Válasz cikkünkre
1962 novemberi számunkban 

„Látogatás a Baross utcai munkás* 
szálláson” e. cikkünkben közöltük 
a munkásszállás lakóinak a pana�
szát, amelyben kifogásolták, hogy 
a tisztálkodási lehetőségek számukra 
nem kielégítőck.

Cikkünkre Császár Károly, a Táv�
beszélő Igazgatóság vezetője a kö�
vetkezőket válaszolta:

„Jelenleg 33 dolgozónak egyetlen 
hideg-melegvizes zuhanyozó áll ren�
delkezésére. Az étkezőből nyíló helyi�
ségben 3 vízvételi lehetőség van, 
amelyet azonhan mosogatásra hasz�
nálnak.

A dolgozók tisztálkodási, szociális 
körülményeinek megjav ítása érdeké�
ben a legmesszebbmenőkig mindent 
megteszek. A probléma megoldására 
eddig a munkásszállás túlzsúfoltsága 
miatt lehetőség nem nyílt. Sajnos,

Honnan ered  a „posta”
Levelet kaptunk a minap Somor- 

jai Ferenc szaktársunktól, aki az 
iránt érdeklődik, hogy milyen ere�
detű a posta szó. Ügy véljük, hogy 
a felelet másokat is érdekel, ezért 
nyilvánosan válaszolunk.

A posta szó a középkori latinból 
származik, de nem teljesen ugyan�
azzal a jelentéssel, mint ma. Akkori�
ban a posta csak személyes futárt 
jelentett. A magyar nyelvbe, az 
olasz nyelv közvetítésével került. 
(Hajdanában a magyar kereskedel�
met főként az olaszok bonyolították 
le, így a kereskedelemmel kapcsola�
tos magyar szavak is olasz erede�
tűek. Például: bankó, dukát, forint, 
zéró, kassza, bruttó, tara, nettó 
stb.)

A „posta” szó ma már nemzetközi 
szónak tekinthető. Átvette többek 
között a francia, angol, orosz,

változás ezen a téren 1963-ban sem 
lesz.

A munkásszállás alaprajzi elren�
dezéséről pontos felmérést készítet�
tem, amelynek alapján esetleg, a 
munkásszállás átrendezésével talán 
megoldható a szükséges mosdó, víz�
vételi lehetőségek kialakítása.

Amennyiben műszakilag a ki�
alakítás elvégezhető, úgy azt 1963 
évben kiviteleztetein.”

örvendetes, hogy riportunkra 
Császár Károly, a Távbeszélő Igaz�
gatóság vezetője is felfigyelt, és 
ígéretet tett a szállás lakói tisztál�
kodási lehetőségeinek megoldására.

A válasz azonban nem eléggé egy�
értelmű, mert csupán a műszaki 
megoldástól teszi függővé a jogos 
kívánság teljesítését. Bízunk abban, 
hogy a választ a dolgozók megelége�
désére, a probléma megoldása is 
hamarosan követni fogja. (Szerk.)

szerb-horvát, török stb. nyelv is. 
A magyar nyelvben az első adat 
a „posta” szóra 1512-ben bukkan 
fel egy székesfehérvári oklevélben, 
ilyenképpen: „postaház”. Majd ezt 
követi 1544-bol a „posta” alak, 
ugyancsak oklevélben találtak rá a 
nyelvészek. A posta körülbelül a 
XVIII. századig futárt jelentett, 
azután kezdett bővülni a szó jelentés 
köre.

Érdekes, hogy a múlt században 
a sörétnél nagyobb, apróbbacska 
golyót is jelentette a posta szó, 
amelyből hatot-nyolcat tettek egy 
töltésbe. Talán az sem lesz érdek�
telen, ha megemlítjük, hogy az első 
önálló postát Magyarországon II. 
Rákóczi Ferenc szervezte meg, előtte 
osztrák postamesterek kezelték a 
magyar portást is.

— PKI —
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H Í R E K
о Postás Művelődési Házból

A  Művelődési Házban január 2-től nagyszabású építészeti és gépészeti 
átalakítások, tatarozási munkák kezdődtek. Ugyanis itt tartják meg április�
május hó folyamán a Szocialista Országok Postai és Távközlési Együtt�
működési Szervezete (OSZSZ) tagországok postaügyi minisztereinek 
budapesti értekezletét. Az előkészületeket a Posta vezérigazgatóság irá �
nyítja. A tatarozási munkákat a fenti okok tették szükségessé.

Minthogy sok budapesti postás dolgozót közvetlenül érint ez az intéz- 
kedés, szükségesnek tartjuk, hogy látogatóinkat és aktivistáinkat Művelő�
dési Hazunk további tevékenységéről részletesen tájékoztassuk.

Az épület helyiségeinek nagyrészét kiürítve kellett átadni a kivitelező 
vállalatnak, ezért a Posta Szociális Hivatala által üzemeltetett étkező 
és büfé további működését kénytelen szüneteltetni.

A nyugdíjas csoport a Postások Szakszervezete székházában (Bp. XIV. 
Cházár A. u. 13.) folytatja tovább tevékenységét.

A repülős klub a Postás Sporttelepre (Egressy út) költözött, a bélyeg- 
gyűjtők a Bp. VIII. Trefort u. 3-ban, az eszperantó-kör pedig a Vasutas 
Szakszervezet székházában (Bp. VI. Benczúr u. 41.) nyert elhelyezést.

Valamennyi csoport a korábbi időpontokban tartja  a jövőben is 
összejövetelét.

A Postás Szimfonikus Zenekar a Postavezérigazgatóság épületében 
próbál, az Irodalmi Színpad és az Operastúdió működését előreláthatólag 
szakszervezetünk épületében, illetve a Postás Színpadon folytatja.

A Művelődési Ház épületében tartjuk meg továbbra is a postás 
szabadakadémia összes előadásait, a korábban meghirdetett időpontokban. 
A Postás Zeneiskola, a balett csoport, a szabástanfolyam, a nyelvtan- 
folyamok, a mozielőadások, a tánctanfolyam és a táncos klubdélutánok 
ugyancsak a Művelődési Ház épületében folytatják működésüket.

Énekkarunk a Budapesti Postaigazgatóság épületében (Bp. V. Váczi u. 
34.) talált ideiglenes otthonra. A képzőművészeti csoport tagjai műterem�
látogatásokon vesznek részt, elhelyezésükről a sakkozókkal együtt csak 
későbbi időpontban tudunk gondoskodni.

A Művelődési Ház irodája változatlanul rendelkezésre áll az érdeklő�
dők részére. Hivatalos órák délelőtt 9-től délután 5 óráig.

Tekintettel arra, hogy a fenti feladatok megoldása nagy nehézségekbe 
ütközik és bizonyos kényelmetlenséggel jár együtt, kérjük kedves láto�
gatóinkat, hogy az intézkedéseket megértéssel fogadják, és a maguk 
részéről is segítsenek abban, hogy feladatainkat ilyen körülmények között 
is teljesíteni tudjuk.

Aktivistáink és látogatóink számára átmenetileg nehézséget okoz a 
jelenlegi körülmény, mégis örülnek annak, hogy Művelődési Házunk 
ilyen nagyszabású nemzetközi postaügyi találkozó színhelye lehet. Az 
átalakítás befejeződése után, ez év júniusában Művelődési Házunk meg�
újulva és megszépülve fog ismét a postás dolgozók rendelkezésére állni.

A Postás Művelődési Ház 
Vezetőség'e

20



Q i d a l e t i n t t / Í J ő r

a termelési és társadalmi munkában 

élenjáró budapesti postás fiatalok részére

A budapesti bizottság mellett működő Ifjúsági Tanács 1962. december 
23-án jutalomműsort rendezett a termelési és társadalmi munkában élen�
járó budapesti postás fiatalok részére. A jutalomműsoron résztvevőket az 
üzemek, hivatalok szakszervezeti bizottságai és KISZ szervezetei javasolták.

A műsorban neves fővárosi művészek szórakoztatták a fiatalokat. Sokat 
tapsolhattak Alfonzó magánszámainak és Mátrai Zsuzsa művésznő sanzon�
jainak. Nagy sikert arattak Horváth Sándor és tánczenekara, valamint 
Sárosi Katalin és Toldi Mária énekszámai.

A műsoron résztvevő fiatalok egy kellemesen eltöltött est emlékével 
távozhattak.

K. Gy.

M átra i Z suzsa  m űvésznő  e lő ad ásá t n agy  
te tszésse l fo g ad ta  a  közönség

Alfonzó m ag á n sz á m a  s ik e r t a ra to tt
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működik a P S E  asztalitenisz szakosztálya

Az 1942. november 7-én alakult 
Postás SE asztalitenisz szakosztálya 
nemrégiben ünnepelte fennállásának 
20 éves évfordulóját.

Milyen u tat tettek meg eddig a 
postás asztaliteniszezők? Önként kí�
vánkozik a számvetés egy ilyen 
jubileum alkalmával.

Már az első évben sikeresen mu�
tatkozott be a csapat. Az Asztali- 
tenisz Szövetség a postásokat — te�
kintettel a neves játékosokra —- 
mindjárt az országos bajnokságért 
játszó csapatok közé sorolta be. 
A csepeli országos döntőn az együt�
tes harmadik helyezést ért el. Vár- 
konyi, Lovászy, Orczifalvi és Har- 
sányi sporttársak határtalan lelke�
sedéssel, egymást segítve érték el 
ezt az értékes helyezést.

A szakosztály igen szép fegyver�
ténye volt az 1946/47-es bajnoki 
évben az Országos Bajnokság, a 
szövetségi díj elnyerése, továbbá az, 
hogy a Budapest 3-as csapatbajnok�
ságban és az Országos kölyök baj�
nokságban indult valamennyi csa�
pat az első helyen végzett.

A szakosztály életében természe�
tesen akadtak nehézségek is. Sok 
gondot okozott a helyiség kérdése. 
Nem használt a töretlen fejlődésnek 
az egyesületi fúzió, és hogy a szak�
osztály egy ideig nem központi 
szakosztályként működött. Azon�
ban a nehéz helyzetekben meg�
mutatkozott a szakosztály értéke, 
belső ereje.

Végül, ha lassan is, de minden 
probléma megoldódott. Ma korszerű, 
minden igényt kielégítő helyiség 
áll a versenyzők rendelkezésére, ahol 
már kora délutántól — az asztalt 
alig felérő pöttöm serdülők és NB 
I-es játékosok részvételével folyik 
a szorgalmas és lelkes edzés.

Az NB I-es csapat jelentős ténye�
zője az országos bajnokságért küzdő 
csapatok táborának. A felnőtt csa�
patban ott találjuk Várkonyi Lászlót 
is, akinek neve szerepelt már az első 
bajnokságban indult és kitűnően 
vizsgázott csapat névsorában is. 
Ő a világbajnokságot nyert magyar 
válogatott csapatnak is tagja volt. 
Ma, 54 éves korában is egyik erős�
sége csapatának, és egyúttal az 
edzői tisztséget is betölti, s hogy 
milyen eredménnyel, azt neveltje, 
Kovács II., a válogatott keret tagja 
is — aki a Tízek Bajnokságában 
is komoly szerepet játszott — 
tanúsítja.

Ambrus László alapító tagja volt 
a szakosztálynak. Húsz év óta fárad�
hatatlanul dolgozik a jobb és jobb 
eredményekért. Sokat köszönhet 
neki a szakosztály. Ma is épp oly 
fiatalos lendülettel vezeti a szak�
osztályt, mint húsz évvel ezelőtt.

A Postás Sport Egyesület vezető�
sége minden lehetőséget biztosít a 
szakosztály munkájához, és reméli, 
hogy a lehetőségek felhasználása, 
a kitűnő szakmai vezetés és a 
játékosok szorgalma biztosítja a 
további sikereket.
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Az |ÍK 7-ben  Országos HaJ- 
noksápot nyert  posta* a sz �
ta li tenisz  csapata : (halról 
jobbra» ilr. Ka tona  László 
szakosztá lyvezető .  Sáros i. 
\  á r k a i m .  Szabó, Schreit .  
Loxászy é* Bolya Zol tán  
in téző

Várkonyl László,  a s z a k �
osztály ve te rán ja ,  jelenlejj 
is az M l l-e* csapa t 
scnyzője



ÚJ MÓDSZEREK ^
L a legifjabb tornász-utánpótlás 
L  nevelésében

Derűs, rózsás ar�
cok, melyeken az 
odaadó figyelem vo�
nása elevenedik meg, 
ha „Maca” néni ma�
gyaráz; egyre maga�
biztosabb mozgás a 
szereken, kecses test�
tartás, bátorság — 
visszaidézve a leg�
fiatalabb tornász 
utánpótlás edzésén 
te tt látogatás első 
perceit, ez a kép ele�
venedik fel emlékeze�
temben.

Körülbelül 35, 7 
és 12 éves korú kis�
lány, csaknem 3 év

óta jár el rendszere�
sen a PSE torna szak 
osztálya Dob utcai 
tornatermébe, ahol a 
kitűnő edzők, dr. Ko�
vács Lászlón é, Soly- 
mosi Ottó és Sczigel 
József vezetésével is�
ismerkednek a torna 
alapelemeivel.

A szakemberek, 
akik számontartják 
és nagy figyelemmel 
kísérik a PSE női 
tornászainak fejlődé�
sét, osztatlan elisme�
réssel nyilatkoztak a 
legfiatalabbak neve�
lésének módszeréről.

— Л női tornában 
is egyre magasabb 

követelményeknek 
kell eleget tennie an�
nak a sportolónak, 
aki a legjobbak közé 
akar bekerülni — tá �
jékoztat dr. Kovács 
Lászlóné mesteredző. 
E magas követel�
ményt figyelembe vé�
ve alakítottam ki az 
utánpótlás nevelésé�
nek új módszerét, 
amelynek lényege: 
az úszó oktatásnak, 
mint kiegészítő 
sportágnak a beikta�
tása. A kicsinyek
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mind a három úszás�
nemet elsajátítják. A 
vízben való magabiz�
tos mozgás ugyanis 
növeli a bátorságot 
és az állóképességet, 
amely a tornában 
alapvető követel�
mény.

— A kicsinyeknél 
— vagy ahogyan 
kedvesen becézik 
őket, a „mazsolák�
nál” — fő törekvé�
sünk az esztétikus 
mozgás, a formaér�
zék kifejlesztése. 
Minden gyakorlati 
elemet ennek figye�
lembe vételével ok�
tatunk.

Látogatásunk so�
rán mást is meg�
figyeltünk: A kis�
lányok az edzést já �
tékos versenynek te �
kintik, amely a szá�
mukra rendkívül szó�
rakoztató. S ez alatt 
komoly mozdulato�

kat tanulnak meg. Az 
edzők egy-egy gya�
korlati elem tanítása 
során osztályozzák a 
teljesítményeket. S 
ez igen ösztönzően 
hat a gyerekekre. 
Olyan örömmel csi�
nálják a gyakorlato�

kat, hogy felnőtt fej�
jel is közéjük lenne 
kedve állni a láto�
gatónak.

Ez az első gyer�
mekcsoport, melyet 
az új módszerrel ké�
szítenek fel. S ez az
ügyes, jő adottságú
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kis együttes máris 
kiváló utánpótlás 
ígérete e tekintélyes 
szakosztálynak.

A kicsinyek rajon�
gása a torna iránt, az 
a kedv és fegyelme�
zettség, amely át �
hatja őket e játékos 
tanulás közben, va�
lóban nagy ígéret ar�
ra, hogy a postás 
tornászlányok rang�
ja, amelyet ma Hi�
degkúti Jolán, Mak�
rai Kati és Pálinkás 
Ildikó neve fémjelez, 
a jövőben még ma�
gasabbra emelked�
jék.

— dudás —

H ányái Z suzsa ős H idegkúti K risz ta  já lőkos t‘lokősztt«*sr a hosszú  hilhHiésrv

G yörgy É va  és C sászár K ali p g y riis tih  lY jlrsziö gxukorla tu  
a gerendán
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TV-knpesoln» a Szov- f t  
jctunio, Románia és

Bulgária között

Románia és Bul�
gária lakosai televí�
ziókészülékeik kép- 
ernyőin közvetlenül R 
láthatják a s z o v j e t  
adásokat. Egyidejű�
leg a bukaresti és a p  
szófiai adások szóra�
koztatják a szovjet 
dolgozókat. Л három 
baráti ország Ki-i- E 
nyev, Bukarest és 
Szófia között televí�
ziós közvetítő vona- íz 
lat létesített. A hozzá 
szükséges valameny- 
nyi berendezést a 
Szovjetunió adta, a E 
munkálatokat pedig 
közösen végezték.

is

Személyhívó
készülék — zsebben S

Manfred von Ar- f  
denne, a neves fi- ] £  
zikus drezdai labora ж  
tóriumában érdekes, 
újfajta, vezeték nél- 
küli személyhívó be- G 
rendezést szerkesz- 1 
tettek. Az újfajta be�
rendezés — amely Щ 
kitűnően felhasznál- ИР 
ható a nagyüzemek- |  
ben, szállodákban 
stb. — lényegesen el- 
tér az eddigi személy�
hívó készülékektől.

Az cdilitíi készülékek- у  
nek hátrányuk volt, 1 
hogy az alkalmazott 
közös hordozó írek- у  
vencia révén a kö�
zölt üzeneteket több 
— legkevesebb hét— I 
készüléktulajdonos is 
hallhatta. Ezzel . 
szemben az újfajta 
készülék teljesen sze�
lektív, a beszélgetést í  
csak a hívott fél ** 
hallhatja. Az egyes • 

vevőkészülékek Q 
egyébként az üzemi .

távbeszélőközpont 
bármelyik mellék- В 
illőm hsáról hívhatói: 

egy meghatározott x  
szám tárcsázása út- W  
ján. A kisméretű ve- Я 
vőkésziilékbe elhe- Ifi 
Ivezett 3 V-os rúd- I"

elem 4—6 heti üze�
meltetésre elegendő. 
Л jó minőségű hang�
ot vételt biztosító ké�
szülék sorozatgyár�
tása rövidesen meg�
kezdődik.

Rádióadó 
2700 méteres 
magasságban

A kolumbiai Bo�
gota közelében a kö�
zelmúltban 2700 mé�
teres magasságban 
egy 100 és egy 20 
к W-os középhullámú, 
továbbá két 50 és 
egy 20 kW-os rövid�
hullámú adócsopor�
tot helyeztek üzem�
be. A 2700 méteres 
tengerszint feletti 
magasság egész sereg, 
az adóépítés terén 
teljesen új probléma 
elé állította a mér�
nököket. Különösen 
sok gondot okozott 
2700 méteres magas�
ságban uralkodó ala�
csony légnyomásnak 
megfelelő szigetelési 
módszer kidolgozása.

Nadina és Palan kis indonéz szigetek lakói 
palackpostával cserélik ki híreiket. A tenger�
áramlat egy nap alatt viszi el az üvegbe zárt 
leveleket, tehát „gyorsabban”, mint a postahajó, 
amely hetenként esak egyszer közlekedik.

Ingerman Strem stockholmi vikárius kezde�
ményezésére Stockholmban bevezették a „tele�
fon bibliaszervízt". Aki feltárcsázza a megfelelő 
telefonszámot, annak részleteket olvasnak fel 
a bibliából. A szolgáltatásnak — a kezdeményező 
szerint — az a célja, hogy a biblia szavai egész 
napra irányt mutassanak az embereknek.

Éhség nélküli világot! — jelszóval az ENSZ 
élelmezésügyi szervezete márciusban világhetet 
rendez. Eddig 61 ország vállalta, hogy a hét 
alkalmából emlékbélyeget bocsát ki.
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Az e havi számtól 
kezdve úgynevezett 
folytatásos „kis di�
vatregényt” olvashat�
nak kedves olvasóink.

A női szereplőt ne�
vezzük Évának, ki�
csit jelképezve is az 
örök, szeszélyes nőt. 
Meg kell előre mon�
danom, hogy Évának 
kicsit több ruhája tesz, 
mint egy átlagos nő�
nek. rcrsze csak azért, 
hogy mindenki ízlése 
szerint választhasson 
közülük magának.

Nem vagyok pesz-  
szimista, de tudom, 
hogy lesz olyan olvasó, 
aki bizony majd fin�
torogva megállapítja: 
nekem egyik sem tet�
szik. Erre is számí�
tok, de legyenek olyan 
szívesek, és írják meg 
azt, hogy milyen ruhát 
szeretnének látni 
Éván. Szívesen telje-  
sltem kívánságukat.

Most pedig kezdjük 
el Éva első napját,, 
a felkeléstől.

Ezek után Éva sza�
vait idézem:

„Nem tudom ki, 
hogy van vele, de én 
hálóruhában nem sze-



retem a nylont. Nincs 
is, az igazat megvall�
va. A kedvencem egy 
selyem kis ing. A 
színe fehér, ellipszis

alakú, fényes kék fo�
nallal hímzett pety-  
tyekkel díszítve. Ol�
dalt gombolódik és ny�
lon csipke szegélyezi. 
Van egy másik háló-  
ingem is, amely R o�
semarie pijama’ né�
ven él a köztudatban. 
Persze mindegyik 
alatt kis nadrág van.

Azért van hosszú 
hálóingem is. Érde�
kessége a plisszé be�
állítás. Az empire vo�
nalra emlékeztet a mell 
alatti kis bársonysza�
lag.

Az igazi kedvencem 
otthon a négyes raj�
zon látható frottil kön�
tös. Sajnos, bánatom�
ra, nagyon hamar 
piszkolódik. Ebből 
adódik, hogy nem 
nyúzhatom örökké.

Legtöbbször az 5- ös 
rajzon látható szok�
nya- pulóvert viselem. 
A pulóverből van több 
is, 150 Ft- ért vettem. 
Igazán olcsó. Ha fő�
zök, vagy más otthoni 
munkát végzek, ilyen 
kis kötényt kötök ma�
gam elé. Igazán prak�
tikus, az alja csupa 
zseb.

Most abba kell 
hagynom, mivel az 
egész újság terjedelme 
nem áll a rendelkezé�
semre, de a következő 
számban folytatom.

A legközelebbi vi 
szontlátásra. Éva”.

Fehér Mária 

Bp. 72



Vízszintes:

14. A magyar kártya egyik lapja. 
15. Homéros eposza — nem fone�
tikusan. 16. Lapos-e vagy . . . ?
17. Folyadék. 18. Ezt használják a 
mozdonyok hajtóerőként — nevelő�
vel. 20. Vele — keverve. 21. Ga�
bonafajta, névelővel. 22. Vegye le 
magáról. 24. OF. 26. Három, oro�
szul. 27. Magáról ledob. 28. VT.
29. Nem ez az út. 31. Nagy érték.
33. Másol. 34. Ruhanemű. 35. Test�
vér népünk. 37. Halkan közöl.
38. Hitelokirat — francia eredetű 
szó. 39. Fiú — magánhangzói. 
40. Azonos magánhangzók. 41. AM.

42. Felhasználatlanul heverő. 44. 
Régi falióra-fajta. 45. Gondosko�
dott róla. 46. Erdélyi József. 47. 
Európa Bajnokság. 49. EU. 50. 
Agyő végei. 51. Svéd, dán, norvég

Eénzegység. 52. Döfd — az első 
ockában kettősbetű. 54. Társas 

összejövetelt. 57. Vág, például ke�
nyeret. 58. Bort fogyasztja. 59. 
Nem oda. 60. Molnár Sándor. 62. 
Ajakfesték —- névelővel. 63. Kalap, 
sapka — argó, hiányos ékezettel. 
64. Enni — fele. 65. Zsuzsák — 
összevissza keverve. 67. . . .  Kose- 
voj. 68. Hangtalan intő. 69. A má�
sodik világháborúból ismert szovjet 
vadászrepülőgép típus. 70. Sósán
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A denauer: ..M ár több ren d sze rt á té ltem , 
és h a  m inden  jó l m egy, m ég  a  s a já to m a t is 
á t  logom  é ln i . . . ”

M aem illan : (a  közös piac  b e já ra ta  e lő tt) 
„ H a ll já k  c sak , én  Is m eg tu d o m  fize tn i a  
fu v a rd íja t!”

-— mássalhangzói. 72. Most vásárolt 
lábasborító.

Függőleges:

2. Kiejtett mássalhangzó. 3. Név�
elő. 4. A fegyelmezetlennel szemben 
alkalmazzák — az első kockában 
kettősbetű. 5. Az úttesten lehagyja.
6. Gabonaféle. 7. Vatta eleje. 8. Ki�
ejtett mássalhangzó. 9. Emke — 
fele. 10. Termelőszövetkezet rövidí�
tése — fonetikusan kiejtve. 11. Nem 
állva. 12. Testrész. 18. Ritka férfi 
keresztnév. 19. Bertalan bezézve.
22. Pénzt adna érte. 23. Vízinövény.
25. Végzet. 27. Lyuk — népiesen.
30. Végek nélküli csiga. 32. Szemé�
lyes névmás. 34. Övezet. 35. Zene�
műfaj. 36. Tiltószó. 38. . . .  kán.
39. A diák írásbeli figyelmeztetése.
42. Kockás mintájú gyapjútakaró.
43. ОТ. 44. Állatot vályúhoz terel. 
46. Ilyen bűnről is beszélnek. 48. 
Szomorúság. 51. Őzike — képző 
nélkül. 53. ír  — régiesen. 54. Női 
név. 55. Múzsa — közepe. 56. 
Helyhatározprag. 57. Virág. 58.
Irsa — hiányosan. 5 9 .__teljében
van. 61. Szaigon egyik fele. 62. A 
legnagyobb ragadozó madár — név�
elővel. 63. Női ruhadarab. 66. Kút 
— keverve. 71. Nem férfi. 73. Ige�
kötő.

Beküldendő: a vízszintes 1, a füg�
gőleges 14 és 31 megfejtése.

Beküldési határidő: február 10.

Az előző szám rejtvényének helyes 
megfejtése: Kellemes ünnepeket és 
boldog új évet kívánunk minden 
kedves olvasónknak.

Könyvjutalmat nyertek: Dualszky 
Mária, ,Bp. 62. postahivatal, Auer 
Róza, Kórösladány postahivatal, 
Juhász Klára, Rózsaszentmárton, 
Deák F. u., Hajdú József, Kisúj�
szállás, Nyár u. 74., Frankó Ilona, 
Békéscsaba, III. kér. Czukor u. 27.

k í p e s  p o s t á s

K iad ja  a  P o stá sa k  S zakszervezete 
Felelős k iadó : B esenyel M iklós 
F őszerkesztő : H o rv á th  István  

Felelős szerkesztő : D udás Já n o s  
S zerkesztőség : B udapest,

XIV., C hazár A ndrás u . U .
T e le fo n : 42S-777 

M egjelent 10 000 p é ld án y b an  
63.2181 E gyetem i N yom da, B udapest
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Л litjn a ia la h b
postás to rn ász lan y o k  edzése közben 
(K ipo rt и 2 5. oldalon)
A linási László felvétele


